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Abstract
The purpose of this study is to identify different segments of consumers in social networks
based on demographic characteristics, level of involvement and reaction to advertising through
hashtags. This research is a mix research with a combination of experiment and survey. The
statistical population of this study consists of Iranian and international users of social networks.
Response data to ads were collected through users' likes and comments on social networks and
coding them data on the level of involvement in ads through hashtags with a questionnaire in
both face-to-face and online methods among 545 users. In order to segment the users of social
networks and describe their characteristics, the approach of self-organized maps has been used.
Based on the findings of this study, consumers in social networks were divided into three
sections: relatively rational non-involved consumers, rationally involved consumers, and
relatively emotionally involved consumers. The first part consists of men who have the lowest
level of conflict compared to the other parts and after the second part have the most logical
positive and negative reactions. The second part is composed of young women who have the
highest level of involvement and the most logical positive reaction, the least logical negative
reaction and also the most negative emotional reaction. The third section is considered to be
the youngest section and its members are also women. after the second part, they have the
highest level of involvement and the least positive logical reaction, the most negative logical
and positive emotional reaction. So far, few studies in the world have examined the reaction
of consumers to advertising through social networks, but no research has examined the reaction
of consumers to advertising through hashtags, and on the other hand, none of the studies have
been conducted with a segmentation approach, and this research is innovative in these respects.
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چکيده
هدف این پژوهش ،شناسایی بخشهای مختلف مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی براساس ویژگیهای جمعیتشناختی،
سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ است .این پژوهش از نظر ماهیت ،در دسته پژوهشهای آمیخته
قرار میگیرد و ترکیبی از آزمایش و پیمایش است .جامعه آماری این پژوهش را کاربران ایرانی و بینالمللی شبکههای اجتماعی
تشکیل میدهند .دادههای واکنش نسبت به تبلیغات از طریق بررسی الیک و کامنتهای کاربران در شبکههای اجتماعی و
کدگذاری آنها و دادههای سطح درگیری در تبلیغات از طریق هشتگ با پرسشنامه به دو شیوه حضوری و آنالین در میان 545
نفر از کاربران جمعآوری شده است .بهمنظور بخشبندی کاربران شبکههای اجتماعی و توصیف ویژگیهای آنها ،از رویکرد
نقشههای خودسازمانده استفاده شده است .براساس یافتههای این پژوهش ،مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی براساس
ویژگیهای جمعیتشناختی ،سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ در سه بخش مصرفکنندگان غیردرگیر
نسبتاً منطقی ،مصرفکنندگان درگیر منطقی و مصرفکنندگان نسبتاً درگیر احساسی ،بخشبندی شدند .بخش اول را آقایانی
تشکیل میدهند که نسبت به بخشهای دیگر از کمترین سطح درگیری برخوردارند و پس از آن ،بخش دوم دارای بیشترین
واکنش منطقی مثبت و منفی میباشند .بخش دوم از خانمهای جوانی تشکیل شده است که دارای بیشترین سطح درگیری و
بیشترین واکنش منطقی مثبت ،کمترین واکنش منطقی منفی و همچنین بیشترین واکنش احساسی منفی میباشند .بخش سوم
که بهعنوان جوانترین بخش محسوب میشود و اعضای آن را نیز خانمها تشکیل دادهاند ،پس از بخش دوم دارای بیشترین
سطح درگیری و کمترین واکنش منطقی مثبت ،بیشترین واکنش منطقی منفی و احساسی مثبت میباشند .تاکنون پژوهشهای
اندکی در دنیا به بررسی واکنش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات از طریق شبکههای اجتماعی پرداختهاند اما هیچ پژوهشی
واکنش مصرفکننده نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ را موردبررسی قرار نداده است و از سویی دیگر ،هیچکدام از مطالعات با
رویکرد بخشبندی انجام نشده است و این پژوهش از این جنبهها دارای نوآوری است.

واژگان کليدي :هشتگ ،سطح درگیری ،واکنش نسبت به تبلیغات هشتگ ،بخشبندی بازار ،نقشههای خودسازمانده
استناد :بحرینیزاد ،منیژه و اسلمی ،سپیده ( .)1401شناخت واکنش مصرفکنندگان و سطح درگیری آنها در هشتگتبلیغاتی:
رویکردی مبتنی بر خوشهبندی بازار با استفاده از نقشههای خودسازمانده .مطالعات رفتار مصرفکننده.20-39 ،)2( 9 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،1401 ،دوره  ،9شماره  ،2صص .20-39
دریافت 1399/12/23 :پذیرش1400/07/08 :
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 .1مقدمه
استفاده از اینترنت ،رسانههای اجتماعی ،اپلیکیشنهای موبایل و سایر تکنولوژیهای ارتباطی دیجیتال به بخشی از
زندگی روزمره میلیاردها نفر از مردم دنیا تبدیل شده است ()Stephen, 2016؛ براساس گزارش موسسه تحقیقاتی
استاتیستا 1،تا جوالی  2019بیش از 56درصد ( 4/33میلیارد) از جمعیت جهانی از اینترنت بهطور فعال استفاده کردهاند.
همچنین طبق گزارش جامعه جهانی دیجیتال 2،تعداد کاربران رسانههای اجتماعی در سراسر جهان در سال ،2019
3/484میلیارد نفر بوده است ()Islam & Kumar, 2020؛ آمارها حاکی از آن است که تقریباً از هر  2نفر 1 ،نفر کاربر
رسانههای اجتماعی میباشند ( .)Houghton, Pressey & Istanbulluoglu, 2020انتظار میرود تعداد کاربران
رسانههای اجتماعی تا سال  2021به یکسوم جمعیت جهان (یعنی بیش از سه میلیارد کاربر فعال در رسانههای
اجتماعی) و تا سال  2022به  3/29میلیارد برسد که معادل 42/3درصد از جمعیت جهان خواهد بود )Appel, Grewal,
)Hadi & Stephen, 2020؛ از سویی دیگر استفاده از رسانههای اجتماعی بهطور فزایندهای بهعنوان مدرنترین
روش برای کمپینهای بازاریابی شناخته میشود ) .) Punel & Ermagun, 2018بازاریابی از طریق شبکههای
اجتماعی باعث افزایش قصد خرید مصرف کنندگان می شود (.)Seifollahi & Eskandari, 2021
بخشی از رسانههای اجتماعی را سایتهای شبکههای اجتماعی تشکیل میدهند .براساس گزارش Statista
) (2018دوونیم میلیارد نفر در سراسر جهان بهطور منظم از سایتهای شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،اینستاگرام
و توییتر استفاده میکنند و این تعداد روزانه با توجه به افزایش دسترسی مردم به اینترنت افزایش مییابد ( Dar,
 .)Anastassia, Andrew & Antonio, 2019گستردگی استفاده و محبوبیت سایتهای شبکههای اجتماعی در
میان مردم جهان ،بازاریابی از طریق شبکههای اجتماعی را به ابزار استراتژیک بازاریابی و تبلیغات تبدیل نموده است
( .)Toor, Husnain & Hussain, 2017شبکههای اجتماعی آنالین ،یک کانال تبلیغاتی تعاملی مؤثر برای بازاریابان
ارائه میدهند ،تبلیغکنندگان بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند و از شبکههای اجتماعی آنالین
برای هدایت مشتریان استفاده میکنند ( .)Brettel, Reich, Gavilanes & Flatten, 2015این بهگونهای است که
براساس گزارش ) Statista (2018تبلیغات پلتفرمهای رسانههای اجتماعی تقریباً 35درصد از کل هزینههای تبلیغات
دیجیتال در سال  2017را در مقایسه با سال  2013که 23درصد بوده است ،تشکیل میدهند ( & Gómez, Lopez
 .)Molina, 2019یکی از ویژگیهای اصلی و بارز شبکههای اجتماعی ،هشتگها 3میباشند؛ براساس نظر
)" McGoogan (2017محتوا در شبکههای اجتماعی تقریباً همیشه با هشتگ همراه است و حدود 125میلیون
هشتگ هر روز در توییتر به اشتراک گذاشته میشوند .طبق نظر ) ، haykowski (2016هشتگها بهعنوان یک ابزار
تبلیغاتی با کارایی بسیار باال و هزینه کم ،مشتریان را قادر میسازند تا تعامل و عالقه خود را از طریق تبلیغات
دهانبهدهان الکترونیک بهاشتراک بگذارند .بهطور مشخص در سایتهای شبکههای اجتماعی ،انتشار هشتگ یک
وسیله برای سرعتبخشیدن به تعامل با مشتری است و شرکتها از آثار تبلیغاتی هشتگها تا حد زیادی سود میبرند
( .)Shin, Chae & Ko, 2018به عقیده ) Martin, Wang, Petty, Wang & Wilkins (2016امروزه کسبوکارها
بهطور گسترده و موفقیتآمیزی برای بهینهسازی برند و تبلیغ برند از هشتگ استفاده میکنند.

1 Statista
2 Global State of Digital
3 Hashtags
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براساس نظر )De Vries, Gensler & Leeflang, (2012) ، Ashley & Tuten (2015؛ و
) Borel, Christodoulides & West, (2017محققان بازاریابی و مدیران بهدنبال کشف عواملی هستند که باعث
درگیری بیشتر مصرفکنندگان با محتوای رسانههای اجتماعی میشود .هشتگ میتواند وسیلهای مؤثر برای انجام
این کار باشد ( .)Rauschnabel, Sheldon & Herzfeldt, 2019مطالعات)Bowden (2009؛ Gummerus,
) Liljander, Weman & Pihlström (2012و ) Pansari & Kumar (2017حاکی از آن است که یک
مصرفکننده بسیار درگیر ،افکار ،احساسات و رفتارهای خود را در ارتباط با برندهای موردنظر خود بهکار میگیرد و
برایناساس هنگام استفاده از سایتهای رسانههای اجتماعی؛ احساسات ،شناخت و تجربیات متفاوتی با برند دارند
(.)Harrigan, Evers, Miles & Daly, 2018
) Li, Wang & Yu (2012معتقدند که واکنش رفتاری مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات مانند اجتناب از تبلیغات
آنالین بهدلیل نگرش منفی آنها نسبت به تبلیغات است Chu, Kamal & Kim (2013) .نیز معتقدند که نگرش
کاربران نسبت به تبلیغات رسانههای اجتماعی ،بر واکنشهای رفتاری آنها تأثیر میگذارد و واکنش مصرفکننده
نسبت به تبلیغات به واکنشهای شناختی ،عاطفی و رفتاری طبقهبندی میشود .با توجه به عملکرد شبکههای
اجتماعی ،کاربران میتوانند تبلیغات و همچنین نظرات ،الیکها و اطالعات بهاشتراکگذاشتهشده توسط سایر کاربران
را مشاهده کنند (.)Boateng & Okoe, 2015
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ،گواه این است که استفاده از ابزارهای شبکههای اجتماعی مثل هشتگ در
تبلیغات نوین اهمیت و کاربرد فراوان دارد ،از سویی دیگر ،میدانیم سطح درگیری و واکنش مصرفکنندگان نسبت
به تبلیغات متفاوت است و ازاینرو بهمنظور اجرای کمپینهای تبلیغاتی مؤثر ،این تفاوتها باید شناسایی و مدیریت
شوند .در این نوشته ،ما این پیشفرضها را به تبلیغات از طریق هشتگ تعمیم میدهیم .برایناساس بهمنظور ایجاد
هشتگهای اثربخش ،ضرورت دارد متناسب با سطح درگیری و واکنش مخاطبان هدف ،هشتگها طراحی شوند،
این مستلزم بررسی شباهتها و تفاوتها و خوشهبندی مخاطبین براساس واکنش و سطح درگیری نسبت به تبلیغات
از طریق هشتگ است .مطابق ) Campbell, Ferraro & Sands (2014ویژگیهای جمعیتشناختی ،روانشناختی
و رفتاری مصرفکنندگان در محیطهای آنالین بهطور فزایندهای متنوع شده است و پژوهشگران بهمنظور درک بهتر
مصرفکنندگان و بهرهبرداری از محیطهای آنالین ،توجه خود را بر روی بخشبندی مصرفکنندگان آنالین متمرکز
کردهاند (.)Shao, Ross & Grace, 2015
علیرغم اهمیت موضوع تبلیغات از طریق هشتگ ،مطالعات در این حوزه کمیاب است .با واردکردن کلیدواژههای
هشتگ ،تبلیغات و بخشبندی در موتورهای جستجوی علمی مثل گوگلاسکالر و پایگاههای وبافساینس،
اسکوپوس و  ،...مطالعات گذشته در این زمینه را میتوان به چند دسته تقسیم نمود :پژوهشهایی که بر مطالعه
واکنش نسبت به تبلیغات در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی پرداختهاند مثل مطالعه )Chu, Kamal & Kim (2013؛
)Boateng & Okoe, (2015؛ Bang & Lee, 2016؛ ) Herjanto, Gaur & Yap,( 2016؛ )Hamouda (2018
؛ )Saxena, Chaturvedi & Rakesh, (2018؛ )،Voorveld, Van Noort, Muntinga & Bronner (2018
اخیراً هم مطالعهای توسط ) Belanche, Flavián & Ibáñez-Sánchez (2020انجام شده است که واکنش فالوورها
را نسبت به پستهای اینفلئنسرها در اینستاگرام بررسی نموده است .دسته دوم مطالعاتی است که با محور هشگ،
تبلیغات در شبکههای اجتماعی را مطالعه کردهاند )Shin, Chae & Ko ( 2018؛ Stathopoulou, Borel,
)Christodoulides & West, (2017؛ )Ye, Hashim, Baghirov & Murphy (2018؛ Perez-Hernandez,
Stathopoulou,
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)(2018؛ )Kim & Phua (2020؛ و مطالعه ) .Erz, Marder & Osadchaya (2018دسته سوم ،مطالعات با
رویکرد بخشبندی بازار در حوزه کاربران شبکههای اجتماعی است ،بهطور مثال؛ & Izadi, Bahrinizad
)Andrews, Bianchi, Wiese, Cuneo & Hasan (2018) ،Esmaeilpour (2019؛ Punel & Ermagun
)(2018؛ )Boonjing & Pimchangthong (2017؛ همچنین در مطالعه Campbell & Ferraro & Sands
) ،(2014واکنش مصرفکنندگان نسبت به بازاریابی شبکههای اجتماعی موردبررسی قرار گرفته است .در هیچکدام
از مطالعات ذکرشده بخشبندی مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی ،واکنش و سطح درگیری با هشتگ بهعنوان
معیار رفتاری بخشبندی بازار مورداستفاده قرار نگرفته است و روش خوشهبندی در آنها استفاده از نقشههای
خودسازمانده نبوده است .این مطالعه برای پرکردن این شکاف پژوهشی انجام میشود و از مطالعات & Campbell
) Ferraro & Sands (2014و ) Stathopoulou et al., (2017و ) Ye et al., (2018الهام گرفته شده است.
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی و تعریف ویژگیهای بخشهای مختلف مصرفکنندگان در شبکههای
اجتماعی براساس متغیرهای جمعیتی و متغیرهای رفتاری سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ
است .تالش بر این است که در این پژوهش با استفاده از رویکرد بخشبندی ،راهبردهای بازاریابی و تبلیغاتی در
جهت استفاده مؤثر از هشتگ معرفی شوند .این پژوهش میتواند جنبههای تاریک استفاده از هشتگ در حوزه تبلیغات
را برای مدیران بازاریابی و فعاالن حوزه تبلیغات روشن نماید .فقدان شواهد تجربی در این زمینه این مطالعه را برای
جامعه دانشگاهی ،مدیران بازاریابی و صنعت تبلیغات ارزشمند میکند .یافتههای مطالعه ما به گسترش دانش در حوزه
تبلیغات شبکههای اجتماعی با رویکرد بخشبندی هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی کمک خواهد نمود.
 .2ادبيات نظري
 .2-1تبليغات در شبکههاي اجتماعی از طریق هشتگ
پلتفرمهای شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،یوتیوب ،توییتر و اینستاگرام در حال تبدیلشدن به بسترهای اصلی
ارتباطات هستند ( .)Rani & Kumar, 2020این پلتفرمها به تحقق انواع نیازها ازجمله نیازهای خدمات اجتماعی،
سرگرمی ،جلبتوجه و نیازهای اطالعاتی کاربران کمک میکنند که این قابلیتهای شبکههای اجتماعی آنها را به
مکانی محبوب برای تعداد زیادی از کاربران اینترنت تبدیل کرده است ( .)Houghton et al., 2020بنابراین مردم
دیدگاههای خود را در مورد موضوعات مختلف و احساساتشان با کاربران دیگر را در این پلتفرمها بیشتر به اشتراک
میگذارند ) .(Can & Alatas, 2019سایتهای شبکههای اجتماعی ،بهعنوان یک استراتژی جدید بازاریابی،
فرصتهای زیادی را برای تجارت فراهم میکنند .اول از همه ،کسبوکارها میتوانند محصول خود را به شیوهای
آسان تبلیغ کنند .بسیاری از کاربران سایتهای شبکههای اجتماعی میتوانند هنگامیکه از سایتهای شبکههای
اجتماعی برای اهداف مختلف استفاده میکنند ،تبلیغات شرکتها را مشاهده کنند و میتوانند تبلیغات و همچنین
نظرات ،الیکها و اطالعات بهاشتراکگذاشتهشده توسط سایر کاربران را مشاهده کنند .براساس گزارش Gallaghe
) ، (2018برندها در سال  2018یک میلیارد دالر برای تبلیغات اینستاگرام و بین  5تا  10میلیارد دالر در سال 2022
هزینه خواهند کرد ) .)Kusumasondjaja & Tjiptono, 2019طبق نظر ) ،Chi (2012کاربران در شبکههای
اجتماعی مختلف ،درک متفاوتی از تبلیغات دارند و این نشان میدهد که انگیزههای کاربران برای استفاده از شبکههای
اجتماعی نقش مهمی در واکنش مصرفکنندگان نسبت به بازاریابی رسانههای اجتماعی دارد ).)Paquette, 2013
تبلیغات از طریق شبکههای اجتماعی هم مکمل تبلیغات سنتی و هم تبلیغات آنالین میباشد .مهمترین مزیت تبلیغات
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در شبکههای اجتماعی این است که ارتباط مستقیم و شخصی با مصرفکنندگان بالقوه برند (خواه کاالهای اساسی،
خدماتی یا شخصی باشد) و کاربران برقرار میکند و این نشاندهنده یک روند در میان فعالیتهای تبلیغاتی شرکتها
است .همچنین برای تبلیغات سفارشی بهجای گروه انبوهی از مصرفکنندگان ،با گروههای خاصی از مصرفکنندگان
و یا حتی با هریک از مصرفکنندگان بهصورت فردی ارتباط برقرار میکند ).(Chitu & Tecau, 2012
هشتگ1در سال  2007توسط  Chris Messinaمتخصص فناوری اجتماعی ،با هدف تعامالت آنالین در توییتر
ایجاد شد ) .(Stathopoulou et al., 2017طولی نکشید که هشتگها بهعنوان یک ویژگی مهم و اساسی به
پلتفرمهای مختلف شبکههای اجتماعی اضافه شدند ( .)West, 2019هشتگها برچسبها یا کلماتی هستند که با
استفاده از نماد  #برای نشاندادن محتوای تصویر استفاده میشوند و به کاربران این امکان را میدهند تا تصاویر را
جستجو کنند و باعث افزایش توجه کاربران میشوندGiannoulakis & Tsapatsoulis (2015( .؛ Jain, Agarwal
) & Pruthi (2015نیز هشتگ را بهعنوان بازتاب یک کلمه کلیدی از یک صنعت یا برند که برای کاربران یک
تکنیک جالب محسوب میشود تعریف کردهاند.
از آنجا که تبلیغکنندگان دائماً در حال تالش برای استفاده از کانالهای مختلف بهمنظور ارتباط مؤثرتر و بهموقع با
مصرفکنندگان و افزایش جلبتوجه و جذابیت محصوالت هستند؛ در این راستا طبق نظر & Swani & Brown
)Milne (2014؛ ) Zappavigna, (2001ورود هشتگها به تبلیغات شبکههای اجتماعی مانند توییتر میتواند یک
اعالن ضمنی برای به اشتراکگذاری تبلیغات آنالین باشد .هشتگها بهعنوان کلمات کلیدی موجود در پست بعد از
نماد  #عمل میکنند ).)Stathopoulou et al., 2017
در سال  2015جایزه "بهترین استفاده از یک هشتگ" با کمپین پوت ا کن آن ایت2به برند ردبول3تعلق گرفت.
اگرچه این هشتگ توسط ردبول ایجاد شد ،اما از عکسی که کمپانی در توییتر پیدا کرد ،الهام گرفته شده است که در
آن عکاس در حال نگهداشتن یک قوطی ردبول در باالی یک خودرو است تا به نظر برسد که این یک ماشین با برند
رد بول است  .اورئو4شرکتی که در زمینه فعالیت در رسانههای اجتماعی از شهرت باالیی برخوردار بود ،با راهاندازی
یکی از سرگرمکنندهترین هشتگهای هالووین5پیشرفت چشمگیری را بهدست آورد .کی اف سی6نیز برندی بود که
با راهاندازی کمپین نشنالفریدچیکندی7توانست به موفقیت چشمگیری دست یابد (.)Patterson, 2015
روزانه صدهاهزار پست با استفاده از هشتگ در رسانههای اجتماعی بهاشتراک گذاشته میشود .ازآنجاکه هشتگها
بسیار رایج هستند ،میتوان آنها را به روشهای مختلف و در پلتفرمهای مختلف استفاده کرد .اضافهکردن هشتگها
در توییتهای شخصی میتواند به ایجاد تعامل و تبلیغ بیشتر برندها بهصورت آنالین کمک کند .کمپین هشتگ یا
تبلیغات از طریق هشتگ ،یک هشتگ است که یک شرکت برای تبلیغات خاص یا راهاندازی تبلیغات دیجیتال ایجاد
میکند .این امر به ایجاد تبلیغات دهانبهدهان در مورد فعالیتهای تجاری یک شرکت کمک میکند .بهعنوانمثال،
استارباکس8هر بار که نوشیدنی جدیدی را تبلیغ میکند ،از هشتگهای مختلف استفاده میکند (.)West, 2019
1 Hashtag
2 #PutACanOnIt
3 Red Bull
4 Oreo
5 Halloween
6 KFC
7 National Fried Chicken Day
8 Starbucks
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کلید اصلی اینستاگرام هشتگ است Burgess Bruns (2014) :معتقدند که استفاده از هشتگهای خاص منجر
به شکلگیری انواع خاصی از کمپینها میشود ،مانند تبلیغات ویژه مردم در رابطه با یک رویداد خاص که باعث
میشود مردم بهسرعت نسبت به آن رویداد واکنش نشان دهند .هشتگها در اینستاگرام عالوهبر اینکه میتوانند
محتوای تصویر را توصیف کنند ،میتوانند بیانگر عقاید ذهنی ،احساسات ،مکانها یا انواع اصطالحات مربوط به زبان
محاوره باشند ( .)Ibba, Orrù, Pani & Porru, 2015اینستاگرام از طریق هشتگها ،به شرکتها این امکان را
میدهد تا از این پلتفرم استفادهکنند و تصویر برند خود را بهوضوح تعریف کنند ،فرهنگ شرکت خود را به نمایش
بگذارند و به نمایش پروژهها ،کارکنان و محصوالت خود بپردازند ( .)Chen, 2018محققان بازاریابی و مدیران بهدنبال
کشف عواملی هستند که باعث درگیری بیشتر مصرفکنندگان با محتوای رسانههای اجتماعی میشود و هشتگ
میتواند وسیلهای مؤثر برای انجام این کار باشد ( .)Rauschnabel, Sheldon & Herzfeldt, 2019شرکت مد
آمریکا از نام شرکت ،رنگها ،سبکها و طرحها بهعنوان هشتگها استفاده میکند .استفاده از هشتگها برای
جلبتوجه مصرفکنندگان و فالوورهای بالقوه و تبلیغ حساب شرکت در توییتر بسیار مهم است ( & Öztamur
 .)Karakadılar, 2014در انگلستان ،تبلیغکنندگان برای تبلیغ برند خود در روز تولد پرنسس شارلوت1از هشتگ و
قراردادن واژه رویال بیبی2در کنار هشتگ استفاده کردند (.)Lambrecht, Tucker & Wiertz, 2018
برخی از برندهایی که با راهاندازی کمپین هشتگ به موفقیتهای زیادی دست یافتند شامل برند اورئال با
راهاندازی کمپین هشتگ وورد سیینگ 3در سال  2016قدرت بیشتری به زنان بخشید .این برند در سال  2018با
همکاری کمپین هشتگ شیرهرجورنی4تیآیافاف5دوباره تجدید و ارتقا یافت؛ آدیداس6با راهاندازی کمپین هشتگ
هیرتوکریت 7،در طول ماراتون بوستون به ورزشکاران این امکان را داد تا ویدئوهای دلخواه خود را دریافت کرده و آن
را در رسانههای اجتماعی بهاشتراک بگذارند .دیزنی8یک کمپین هشتگ را با همکاری بنیاد میک اویش9آغاز کرد.
هدف آنها جمعآوری پول برای امور خیریه و همچنین تبلیغ برند خود بود (.(Barker, 2018
 .2-2سطح درگيري و واکنش نسبت به تبليغات از طریق هشتگ
مفهوم درگیری توسط ) Krugman (1956بهعنوان یک عامل مهم در مطالعه اثربخشی تبلیغات پدید آمده است
( .)Xue & Phelps, 2013طبق نظر ) Zaichkowsk (1985درگیری مصرفکننده به ارتباط شخصی درکشده از
یک شیء براساس نیازها ،ارزشها و عالیق مصرفکننده اشاره دارد (.)Wang, Wang, Yao, Li & Wang, 2020
براساس مطالعات ) Bosnjak et al., (2007؛ ) Huang et al., (2010؛ ) ،Yang, (2012درگیری در عواملی مانند
نگرش نسبت به برند ،قصد خرید ،نگرش نسبت به تبلیغات و رفتارهای خرید آنالین تأثیر میگذارد ( & McClure
 .)Seock, 2020درگیری با محصول ،اثرات مستقیم و هم غیرمستقیمی بر احتمال مشارکت مصرفکننده در تبلیغات
1 Princess Charlotte
2# royalbaby
3 #WorthSaying
4 #ShareHerJourney
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دهانبهدهان الکترونیک دارد .هرچه مصرفکنندگان دارای سطح باالتری از درگیری با یک دسته از محصوالت
باشند ،پیامهای تبلیغاتی بیشتری را در محیطهای آنالین بهاشتراک میگذارند (.)Hansen, Lee, & Lee, 2014
براساس نظر ) ،Krugman (1977درگیری یک شخص میتواند با تبلیغات مرتبط باشد و یا طبق نظر & Clark
) Belk (1978درگیری میتواند مرتبط با تصمیمات خرید باشد .براساس نتایج حاصل از مطالعات Laaksonen
)(1994؛ ) Breugelmans & Campo (2011درگیری با موضوعات یا فرآیندهای مختلف منجر به واکنشهای
متفاوتی میشود.
امروزه مردم بیشتر وقت خود را در رسانههای اجتماعی سپری میکنند و سطح باالیی از رفتارهای مرتبط با مصرف
محصوالت و خدمات در این محیط شکل میگیرد .نتایج مطالعه ) Dimitriu & Guesalaga (2017نشان میدهد
که مصرفکنندگانی که "در رسانههای اجتماعی مشغول فعالیت هستند" نسبت به افرادی که "در رسانههای اجتماعی
فعال نیستند" دارای سطح درگیری بیشتری نسبت به برند ،وفاداری به برند و تبعیت از برند هستند .بسیاری از
بازاریابان با استفاده از انواع مختلف سایتهای شبکههای اجتماعی ،تبلیغاتی را برای مشتریان فعلی و آینده خود
نمایش میدهند .این ویژگیها دارای سطح جدیدی از تعامل و درگیری مصرفکننده در برنامههای تبلیغاتی است
(.)Alhaddad, 2015
 .2-3پيشينهي تجربی
مطابق پژوهش ) Hamouda (2018تبلیغات در حوزه گردشگری در فیسبوک بر رفتار و واکنش رفتاری گردشگران
تأثیر میگذارد .هدف از این مطالعه ،تجزیهوتحلیل واکنشهای مشتری در مورد کمپینهای تبلیغاتی رسانههای
اجتماعی که توسط سه شرکت بزرگ تلفن همراه در هند آغاز شدهاند ،میباشد .نتایج مطالعه Saxena, Chaturvedi
) & Rakesh (2018نشان داد که مصرفکنندگان واکنشهای متفاوتی را نسبت به کمپینهای تبلیغاتی برندهای
مختلف در رسانههای اجتماعی نشان میدهند .این واکنشها هم استفاده زیاد از رسانههای اجتماعی و سطح باالی
درگیری مشتری و هم استفاده از رسانههای اجتماعی به میزان کم و سطح پایین درگیری مشتری را نشان میدهد.
مطالعه ) Shin et al., (2018با هدف بررسی تأثیر تبلیغات آمیخته بازاریابی (محصول ،مکان ،تبلیغات و قیمت)
و هشتگ استفادهشده در تبلیغات خدمات شبکههای اجتماعی برندهای اسپیای انجام شده است .در این مطالعه
ارزش استفاده از هشتگها در تبلیغات خدمات شبکههای اجتماعی برای همه بازاریابان ،نه فقط برندهای اسپیای
تایید میشود.
هدف مطالعه ) Behe et al., (2018بررسی تفاوتهای جنسیتی در استفاده از هشتگ اینستاگرام میباشد و
هشتگهای اینستاگرام در این مطالعه به دو دسته اطالعاتی /احساسی و مثبت /منفی تقسیم میکنند .نتایج این
مطالعه حاکی از آن است که کاربران زن در مقایسه با کاربران مرد تمایل به استفاده از هشتگهای احساسی و مثبت
دارند .همچنین یافتهها نشان میدهند که شرکتها میبایست ترجیحات جنسیتی را در اینستاگرام و سایر رسانههای
اجتماعی مدنظر قرار دهند .عالوهبراین ،یافتهها وجود یک رابطه مثبت بین تعداد هشتگهای استفادهشده و تعداد
فالوورها و الیکها را نشان میدهد.
یافتههای مطالعه ) Stathopoulou et al., (2017نشان میدهد که تعامل مصرفکننده با عالمت هشتگ
بهنوبه خود ،مشتریان را تشویق میکند تا تبلیغات را از طریق پلتفرمهای مختلف رسانههای اجتماعی بهاشتراک
بگذارند .بهطورکلی نتایج این مطالعه اهمیت هشتگ در تعامل مصرفکننده با برند را برجسته میکند و به درک بهتر
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تعامل مصرفکننده با عالمت هشتگ در تبلیغات کمک میکند .مطالعه ) Pikas & Sorrentino (2014با هدف
درک مصرفکننده از تبلیغات آنالین در شبکههای اجتماعی محبوب مانند :فیسبوک ،یوتیوب و توییتر انجام شده
است .نتایج حاکی از آن است که درصورتیکه شرکتی در تالش است تا با مصرفکننده خود ارتباط برقرار کند،
بازاریابی در فیسبوک ،توییتر و یوتیوب تکنیکهای تبلیغاتی موثری میباشند.
مطالعه ) Chu, Kamal & Kim (2013به بررسی اعتقادات ،نگرشها و واکنشهای رفتاری کاربران جوان
رسانههای اجتماعی نسبت به تبلیغات رسانههای اجتماعی میپردازد .یافتهها حاکی از آن است که آگاهی از برند بر
نگرش کاربران نسبت به تبلیغات رسانههای اجتماعی تأثیر دارد و این بهنوبه خود بر واکنشهای رفتاری آنها نسبت
به تبلیغات رسانههای اجتماعی و متعاقباً تحریک اهداف خرید آنها به سمت محصوالت لوکس تأثیر میگذارد.
-3روششناسی پژوهش
 .3-1روش
روش این پژوهش ،ترکیبی از آزمایش و پیمایش میباشد .در ابتدا از طریق آزمایش ،هشتگهایی تبلیغاتی با چهار
محتوای منطقی مثبت ،منطقی منفی ،احساسی مثبت و احساسی منفی طراحی شد تا واکنش نسبت به آنها سنجش
شود .در این پژوهش صنعت یا برند خاصی مدنظر نبوده است اما ازآنجاکه میبایست هشتگها با یک تصویر یا برند
مرتبط باشند ،به همین جهت متناسب با چند برند ورزشی هشتگها را طراحی نمودیم .دادههای این مطالعه ،از میان
545نفر از کاربران دردسترس شبکههای اجتماعی جمعآوری شده است .پس از معرفی پژوهش به کاربران و کسب
اجازه از آنها برای مشارکت در مطالعه ،آنها به صفحه پژوهشگر در هر یک از شبکههای اجتماعی اینستاگرام،
فیسبوک ،توییتر و لینکدین که عضو بودند ،هدایت شده و بهصورت تصادفی با هشتگهای مختلف با محتوای
چهارگانه مواجه شدند و سپس از آنان خواسته شد که براساس هشتگهای موجود و در زیر پستها ،واکنشهای خود
را بهصورت الیک و کامنت در اختیار پژوهشگر قرار دهند و سپس به یک پرسشنامه شامل سؤاالت جمعیتی و هفت
سؤال در شکل مقیاس 5تایی لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) برای سنجش متغیر سطح درگیری در
هشتک پاسخ دهند .مشارکتکنندگان در این پژوهش شامل 56/1درصد زن و حدود 44درصد (43/9درصد) مرد؛
بیشتر در رده سنی  20تا  25سال (46/2درصد) و دارای تحصیالت کمتر از کارشناسی (40/4درصد) بودهاند .از نظر
ملیت نیز 91/7درصد پاسخگویان را پاسخگویان ایرانی و 8/3درصد از پاسخگویان را پاسخگویان بینالمللی تشکیل
میدهند .در مرحله دوم پس از جمعآوری دادههای مربوط به متغیرهای مورداستفاده در بخشبندی بازار ،خوشهبندی
دادهها با روش نقشههای خودسازمانده با نرمافزار  Viscovery SOMineنسخه  7/2استفاده شده است.
 .3-2سنجش
در این مطالعه ،متغیرهای مورداستفاده برای بخشبندی بازار ،شامل متغیرهای جمعیتی و متغیرهای رفتاری سطح
درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتک است .متغیرهای جمعیتی بهصورت متغیرهای اسمی از پرسشنامه
استخراج شدند .سنجش متغیر درگیری در هشتک براساس جدول  1است .پایایی این متغیر ،براساس آلفای کرونباخ
مقدار 0/771و از سطح قابلقبول (حداقل  )0/6بیشتر است .با توجه به متفاوتبودن مقیاس متغیر سطح واکنش نسبت
به تبلیغات از طریق هشتگ ،برای محاسبه پایایی آن از روش آزمون-بازمون1استفاده شده است .بدینمنظور از ده
1 Test-Retest
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نفر از اعضای نمونه خواسته شد که مجدداً نظر خود را نسبت به هشتگهای تبلیغاتی ایجادشده در شبکههای اجتماعی
توسط پژوهشگر مطرح کنند .سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 1،شدت همبستگی و مثبت و معناداربودن
رابطه بین دو متغیر سطح واکنش قبل و بعد اندازهگیری شد .میزان همبستگی پیرسون دارای مقدار  0/895نشاندهنده
وجود یک همبستگی قوی بین دو مرحله از نظرات است .در این پژوهش ،برای سنجش روایی ابزار گردآوردی دادهها
از روش روایی محتوا و برای سنجش روایی سازه پرسشهای پرسشنامه ،از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده
است (جدول  .)1با توجه به مقدار  KMOکه برابر با  0/861میباشد و مقدار بار عاملی ،آیتمهای متغیر سطح درگیری
( )0/850 -0/467که دارای حداقل سطح قابلقبول میباشد ،روایی سازه تأیید میشود .واکنش نسبت به تبلیغات
هشتگ براساس الیک و کامنتهای کاربران نسبت به هشتگها طراحی و کدگذاری شدند (جدول  .)2مشاهده
میشود که کامنت های کاربران نیز در چهار دسته منطقی مثبت ،منطقی منفی ،احساسی مثبت و احساسی منفی
دستهبندی شدند.

متغیر
سطح درگیری
منبع:
Alhidari,
& Iyer,
Paswan,
2015

مقوله

جدول ( .)1ابزار سنجش و اعتبارسنجی متغير سطح درگيري در هشتگ
آلفای
درصد واریانس
مقدار
مقدار
سؤاالت
کرونباخ
( )KMOآزمون بارتلت تبیینشده
. /771
50/393
. /000
0/861
شدت پیگیری و دنبالکردن هشتگها
میزان استفاده از هشتگها در روز
بهاشتراکگذاری اطالعات هشتگ
استفاده از هشتگ برای کسب اخبار و
اطالعات
استفاده از هشتگها برای رفع نیاز
سرگرمی
معرفی خود از طریق هشتگها
شدت استفاده از هشتگهای بهروز

جدول( .)2کدهاي استخراجشده از کامنتهاي کاربران
واکنش احساسی مثبت
واکنش منطقی منفی
واکنش منطقی مثبت
باکالس ،ظرافت،
کیفیت باال ،راحتی بیشتر ،قیمت کیفیت پایین ،قیمت
لوگوی زیبا ،خاصبودن،
ناعادالنه
عالی ،تبلیغات عالی ،بازاریابی
قوی ،دسترسی راحت ،شعار برند ،راحتی کمتر ،بیارزشبودن بینظیر ،جالببودن برند
طراحی خوب،
برند ،تبلیغات و بازاریابی
شهرت برند ،پیشرفت برند،
متنوعبودن ،سبک برند،
ضعیف ،عدم اعتماد ،و ....
خوببودن برند ،راضیبودن از
دوستداشتن برند،
برند ،باارزشبودن برند،
ترجیح برند
معتبربودن برند ،قابلقبولبودن
برند ،برندبودن

بار عاملی

. /710
. /759
. /467
. /537
. /802
. /759
./850

واکنش احساسی منفی
زیبایی کمتر ،ظرافت کمتر
طراحی بد ،خاصنبودن
برند ،تنوع کم،
دوستنداشتن برند

 .4یافتهها
1 Pearson correlation coefficient
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 .4-1یافتههاي خوشهبندي براساس متغيرهاي جمعيتی ،سطح درگيري و نوع واکنش به
هشتگها
برای خوشهبندی مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی از الگوریتم نقشههای خودسازمانده و نرمافزار Viscovery
 SOMineنسخه  7/2استفاده شده است .متغیرهایی که خوشهبندی براساس آنها صورت گرفت ،متغیرهای
جمعیتشناختی ،سطح درگیری و واکنش میباشند .ساختار نقشه خودسازمانده که در این مرحله برای خوشهبندی
دادهها استفاده شده است ،دارای  2000نورون در الیه ورودی است .همچنین سرعت آموزش بهصورتی تنظیم شده
است که نرمافزار به طور خودکار حداکثر دقت را برای آموزش شبکه فراهم کند و مقدار کشش برای آموزش شبکه
نیز عدد  0/5انتخاب شده است .نرمافزار پسآزمون ابعاد مختلف در حین آموزش شبکه ،در نهایت بعد از  42تکرار،
ابعاد  44×47را برای الیه خروجی شبکه انتخاب کرده است .بهطورکلی سه خوشه شناسایی شدند که خوشه اول
 ،%44/7خوشه دوم  %36/3و خوشه سوم  %18/9از کل نمونه را در خود جای دادهاند (شکل .)1

شکل( .)1تعداد خوشههاي نهایی

 .4-2ویژگی و توصيف هر یک از بخشهاي شناختهشده
با استفاده از خروجی نقشههای خودسازمانده ،نقشه ویژگیهای متغیرهای بخشبندی انجام شده است .نقشههای
ویژگی ،توزیع برداری هر یک از متغیرهای خوشهبندی را در کل فضای تحلیل نشان میدهند .شدت همبستگی بین
متغیرها را میتوان از شدت تشابه رنگ میان نقشهها بررسی کرد .در درون نقشههای ویژگی نیز مرزبندیهای مربوط
به هر بخش مشخص شدهاند .شکل  ،2نقشههای ویژگی متغیرهای جمعیتشناختی ،سطح درگیری و واکنش نسبت
به تبلیغات از طریق هشتگ و جدول  ،3توزیع فراوانی این متغیرها را نشان میدهد .متغیر سطح درگیری با طیف
لیکرت 5تایی نشان داده شده است که در این نقشه ،نقاط آبی مقدار پایین ،نقاط قرمز مقدار باال و نقاط سبز مقدار
متوسط سطح درگیری را نشان میدهند .متغیر سطح واکنش با عناوین اسمی واکنش منطقی مثبت ،واکنش منطقی
منفی ،واکنش احساسی مثبت و واکنش احساسی منفی ،با استفاده از دو مقدار  0و  1سنجیده شدهاند ( 0به معنای
عدم وجود واکنش و  1به معنای وجود واکنش تلقی میشود) .نقشههای مربوط به این متغیرها دارای دو رنگ قرمز
و آبی بوده که رنگ قرمز به معنای وجود واکنش و رنگ آبی به معنای عدم وجود واکنش است.
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شکل( .)2نقشه ویژگیهاي متغيرهاي جمعيتشناختی ،سطح درگيري و واکنش نسبت به تبليغات از طریق هشتگ
جدول ( .)3توزیع فراوانی متغيرهاي بخشبندي در هر بخش
متغير
اطالعات جمعیتشناختی

سطح درگیری
سطح واکنش

مجموع

نوع
جنسیت
سن
تحصیالت
سطح درگیری
واکنش منطقی مثبت
واکنش منطقی منفی
واکنش احساسی مثبت
واکنش احساسی منفی

بخش اول
آقا ()0/98
20-25
کمتر از کارشناسی
3/08
0/41
0/053
0/73
0/025
)44.7%(244

بخش دوم
خانم ()1
20-25
کارشناسی
3/25
0/44
0/045
0/75
0/05
)36.3%(198

بخش سوم
خانم ()1
کمتر از  20سال
کمتر از کارشناسی
3/2
0/37
0/058
0/86
0/029
)18.9%(103

 .3-4تحليل حساسيت
بهمنظور تعیین میزان حساسیت خوشهها نسبت به متغیرهای ورودی ،تحلیل حساسیت 1صورت گرفت .نمودار ،3
بیانگر حساسیت خوشهها نسبت به متغیرها و ویژگیهای مختلف میباشد.

1 Sensitivity analysis
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شکل( .)3ميزان حساسيت خوشهها نسبت به متغيرهاي ورودي

براساس نتایج حاصل از آزمون تحلیل حساسیت ،میتوان به این نتایج دست یافت که خوشهها بهطورکلی به متغیرهای
واکنش احساسی مثبت ،سن ،تحصیالت و جنسیت حساس هستند .جنسیت زن ،سن زیر 20سال ،تحصیالت
زیرلیسانس بر خوشهها تأثیر مثبت خواهد داشت .تحصیالت لیسانس و فوقلیسانس ،ردههای سنی بین -25 ،25-20
 30و باالی 30سال و جنسیت مرد تأثیر منفی بر خوشهها خواهند داشت.
نتيجهگيري و بحث :توصيف پروفایل بخشهاي شناساییشده و ارائه پيشنهادهاي کاربردي
متناسب با هر بخش
بخشاول :مصرفکنندگان غيردرگير نسبتاً منطقی؛ بخش اول ،بزرگترین بخش از کاربران (44/7درصد)
در شبکههای اجتماعی را تشکیل میدهد و شامل آقایان جوانی (98درصد) است که بیشتر در رده سنی  20تا 25
سال قرار دارند و 46درصد آنها دارای سطح تحصیالت کمتر از کارشناسی میباشند .این بخش از کاربران نسبت به
بخشهای دیگر دارای کمترین سطح درگیری میباشند .همچنین از نظر نوع و میزان واکنش کاربران این بخش پس
از بخشدوم ،دارای بیشترین میزان واکنش منطقی مثبت بودهاند .از نظر واکنش منطقی منفی نیز پس از بخش سوم،
دارای بیشترین میزان واکنش میباشند .همچنین اعضای این بخش از نظر واکنش احساسی مثبت و واکنش احساسی
منفی نسبت به دو بخش دیگر ،دارای کمترین میزان واکنش بودهاند.
ازآنجاکه این بخش بزرگترین بخش از کاربران شبکههای اجتماعی میباشد ،میتواند بهعنوان یک بخش بالقوه
موردتوجه بازاریابان و فعاالن در حوزه تبلیغات قرار گیرد .اما الزم است تا سطح درگیری این کاربران افزایش یابد.
برای اینکه بتوان سطح درگیری این بخش از مصرفکنندگان را افزایش داد؛ باید نیازها ،ارزشها و عالیق ذاتی آنها
را شناسایی و هشتگهای تبلیغاتی متناسب با آنها را طراحی و راهاندازی نمود .طبق نظر ) Chu (2013طراحی و
استفاده از نشانههای محیطی ،عناصر مهمی در پردازش مصرفکنندگان از تبلیغات و سطح درگیری آنها ،بهشمار
میروند .همچنین اندازه در طراحی پیام تبلیغاتی بر پردازش و سطح درگیری مصرفکنندگان تأثیر میگذارد )Namin,
 .(Hamilton, & Rohm, 2020برایناساس ،بازاریابان و تبلیغکنندگان میتوانند با استفاده از محرکهای محیطی
مانند تصاویر زیبا ،رنگهای روشن ،انیمیشن پویا و قالب و اندازه متن و تصاویر در هشتگهای تبلیغاتی میزان توجه
و در نتیجه سطح درگیری مصرفکننده را افزایش دهند .با توجه به مبحث سازگاری مصرفکننده با محرکها ،برای
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جلبتوجه مصرفکنندگان و افزایش سطح درگیری آنها ،به بازاریابان و فعاالن تبلیغاتی پیشنهاد میگردد که
محرکهای مورداستفاده در هشتگهای تبلیغاتی را در فواصل معین تغییر دهند .بازاریابان و فعاالن تبلیغاتی میبایست
کاری بیشتر از قراردادن مصرفکنندگان در معرض هشتگهای تبلیغاتی انجام دهند؛ آنها باید مصرفکنندگان را به
توجه به هشتگها وادار نمایند .یکی از راهکارهایی که میتوانند انجام دهند ،این است که نیازهای مصرفکننده را در
هشتگهای تبلیغاتی برجسته سازند .عالوهبراین ،میتوان با آشکارکردن و برجستهسازی نیازهای پنهان
مصرفکنندگان در هشتگهای تبلیغاتی میزان درگیری آنها را افزایش داد .طبق نظر)Behe et al., (2015
مصرفکنندگان با درگیری باال ،مسائل استداللی و اطالعات بیانشده در تبلیغات را پردازش میکنند ،درحالیکه
مصرفکنندگان با درگیری پایین ،مسائل احساسی مانند مناظر زیبای طبیعت موجود در زمینه تبلیغات را پردازش
میکنند .ازآنجاکه اعضای این بخش را آقایان جوان تشکیل میدهند که سطح درگیری پایینی داشته و نسبت به
هشتگهای منطقی واکنش بهتری در مقایسه با هشتگهای احساسی از خود نشان دادهاند ،بنابراین این نوع واکنش
میتواند با جنسیت ارتباط داشته باشد .بنابراین برای این بخش باید به همزمانی محتوای استداللی و اطالعاتی در
کنار تصاویر احساسی توجه نمود .عالوهبراین ،جوانبودن اعضای این بخش نیز میتواند دلیلی برای دنبالکردن
هشتگها و تمایل به ابراز واکنش نسبت به آنها باشد .زیرا جوانان بیشتر از سایر اعضای جامعه به جستجو و
دنبالکردن اطالعات بهروز درباره محصوالت در شبکههای اجتماعی میپردازند و ازآنجاکه هشتگها ابزارهایی مدرن
جهت معرفی محصوالت و ارائه اطالعات بهروز بهصورت دستهبندیشده در کمترین زمان ممکن میباشند ،بنابراین
به بازاریابان و فعاالن در حوزه تبلیغات توصیه میشود که محصوالت خود را از طریق طراحی هشتگهای منطقی به
آنها معرفی نمایند.
بخشدوم :مصرفکنندگان درگير منطقی
این بخش از کاربران ،دومین بخش بالقوه کاربران شبکههای اجتماعی محسوب میشوند .از نظر برخی از ویژگیهای
جمعیتشناختی مانند سن ،نیمرخ این بخش شبیه بخش اول و از نظر جنسیت شبیه بخش سوم میباشد و کل اعضای
آن را خانمها تشکیل دادهاند .اما این بخش تفاوتهای قابلمالحظهای نیز با دو بخش دیگر دارد .از جمله اینکه
56درصد اعضای این بخش ،دارای سطح تحصیالت کارشناسی میباشند و به لحاظ تحصیالت ،غنیترین بخش
محسوب میشود .تفاوت بسیار مهم دیگر این بخش با سایر بخشها این است که این بخش دارای بیشترین سطح
درگیری می باشد .از نظر واکنش نیز اعضای این بخش دارای بیشترین سطح واکنش منطقی مثبت و کمترین سطح
واکنش منطقی منفی ،پس از بخش سوم دارای بیشترین سطح واکنش احساسی مثبت و همچنین در مقایسه با دو
بخش دیگر ،دارای بیشترین سطح واکنش احساسی منفی بودهاند.
ازآنجاکه این بخش دارای بیشترین سطح درگیری نسبت به سایر بخشها میباشد ،بنابراین بازاریابان و فعاالن
تبلیغاتی میبایست برای این بخش از مصرفکنندگان هشتگهایی که اطالعات کامل مربوط به محصول و یا برند
را به مصرفکننده منتقل میکنند و دارای بار اطالعاتی میباشند ،طراحی نمایند .این بخش همچنین دارای بیشترین
سطح واکنش منطقی مثبت بوده است ،به همین جهت بازاریابان میبایست با طراحی هشتگهای دارای محتوای
منطقی مثبت و استفاده از جمالت و تصاویری که دارای بار منطقی میباشند ،از طریق این نوع هشتگها به ترغیب
این بخش جهت دنبالکردن هشتگها و بهاشتراکگذاری آنها در شبکههای اجتماعی بپردازند .درگیری مصرفکننده
تأثیر قابلتوجهی بر انواع واکنشهای مصرفکننده مانند تبلیغات دهانبهدهان دارد .بنابراین ازآنجاکه این بخش
دارای بیشترین سطح درگیری میباشد ،انتظار میرود توجه زیادی به هشتگها و بهاشتراکگذاری آنها داشته باشند.
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واکنش دیگری که در این بخش دارای بیشترین میزان بوده است ،واکنش احساسی منفی است که به بازاریابان توصیه
میشود با استفاده از راهکارهای مختلف مانند طراحی هشتگهای احساسی دارای محتوای مثبت و برجستهسازی
ویژگیهای بالقوه محصوالت در قالب تصاویر زیبا و متنوع در هشتگها ،واکنش احساسی منفی این بخش از
مصرفکنندگان را به واکنش احساسی مثبت تبدیل کنند و سطح واکنش احساسی مثبت آنها را نیز افزایش دهند.
طبق مطالعات ) ،Berg et al., (2015استفاده از یک مدل لبخند و طبق مطالعات )Kulczynski et al., (2016
استفاده از یک تأییدکننده مشهور دارای چهره خندان نهتنها باعث افزایش احساس لذت و نگرش مثبت مصرفکننده
نسبت به تبلیغات و برند میشود بلکه قصد خرید مصرفکننده را افزایش میدهد .طبق عقیده Weißhaar & Huber
) ،(2016بازاریابان برای تأثیر مثبت بر احساسات مصرفکننده در ارتباطات بازاریابی خود ،اعم از تبلیغات و بستهبندی
از مدلهای لبخند استفاده میکنند ) .(Trivedi & Teichert, 2019برایناساس با توجه به اینکه اعضای این بخش
را خانمها تشکیل دادهاند ،انتظار می رود بازاریابان و فعاالن تبلیغاتی بتوانند با استفاده از محرکهای احساسی در
هشتگهای تبلیغاتی ،واکنش احساسی مثبت را در آنها برانگیخته سازند.
بخشسوم :مصرفکنندگان نسبتاً درگير احساسی
بخش سوم ،کوچکترین بخش کاربران شبکههای اجتماعی محسوب میشود .اعضای این بخش اغلب خانمهای
کمتر از 20سال هستند ،از نظر سطح درگیری ،این بخش پس از بخش دوم دارای بیشترین سطح درگیری میباشد.
مهمترین تفاوت این بخش با دو بخش دیگر از نظر سطح واکنش میباشد ،بهطوریکه اعضای این بخش دارای
کمترین سطح واکنش منطقی مثبت ،بیشترین سطح واکنش منطقی منفی ،بیشترین سطح واکنش احساسی مثبت و
همچنین پس از بخش دوم ،دارای بیشترین سطح واکنش احساسی منفی بودهاند.
با توجه سطح درگیری نسبتاً باال ،انتظار میرود این بخش از مصرفکنندگان نسبت به هشتگهایی که اطالعاتی را
درباره محصول یا برند ارائه میدهند ،توجه بیشتری داشته باشند .همچنین به بازاریابان و تبلیغکنندگان توصیه میشود
با برگزاری مسابقات مختلف و اهدای جوایز ،مصرفکنندگان را به راهاندازی هشتگهای مختلف درباره محصوالت
خود تشویق نمایند .انتظار میرود با درگیرکردن کاربران در راهاندازی هشتگها و برگزاری مسابقات مختلف سطح
درگیری کاربران افزایش یابد .این بخش از مصرفکنندگان از نظر واکنش دارای بیشترین سطح واکنش منطقی منفی
بودهاند و بهعنوان جوانترین بخش محسوب میشود ،بنابراین به بازاریابان توصیه میشود برای این بخش از
مصرفکنندگان در طراحی هشتگهای تبلیغاتی از محتوا و محرکهایی استفاده نمایند که تأثیر مثبت بر منطق
مصرفکننده خواهد داشت .همچنین اعضای این بخش از نظر واکنش احساسی مثبت نیز دارای بیشترین میزان
واکنش بودهاند ،بازاریابان و فعاالن تبلیغاتی میتوانند عالوهبر واکنش منطقی ،بر روی واکنش احساسی این بخش
نیز تمرکز نمایند و برای آنها هشتگهایی با محتوای سرگرمکننده و احساسی طراحی نمایند .بر همین اساس،
ازآنجاکه این بخش پس از بخش دوم ،دارای بیشترین سطح واکنش احساسی منفی بوده است و اعضای آن را نیز
خانمها تشکیل دادهاند ،بنابراین بازاریابان و تبلیغکنندگان میتوانند جهت تبدیل واکنش احساسی منفی این بخش به
واکنش احساسی مثبت از ایموجی لبخند و چهرههای تأثیرگذار که لبخند بر لب دارند و همچنین محرکهای احساسی
که تأثیر مثبت بر احساسات مصرفکننده دارند ،در هشتگهای تبلیغاتی خود استفاده نمایند .عالوهبراین ،استفاده از
تصاویر زیبا و متنوع از محصوالت در هشتگها نیز میتواند به ایجاد واکنش احساسی مثبت در کاربران منجر شود.
طبق نظر ) Bleier & Eisenbeiss (2015بسیاری از تبلیغکنندگان بهمنظور افزایش اثربخشی تبلیغات از
تکنیکهای شخصیسازی استفاده میکنند ) .(Schreiner, Rese & Baier, 2019همچنین طبق مطالعه Azima,
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) Jafari, Motie Nasrabadi & Sammaknejad (2021دستاندرکاران تبلیغات میتوانند جهت افزایش
احساسات مثبت ،قصد خرید مصرفکنندگان ،بهبود نگرش نسبت به تبلیغات و برند ،از محرکهای نوستالژیک بهعنوان
یک راهبرد در زمینه جاذبههای عاطفی تبلیغات در محصوالت با درگیری پایین استفاده نمایند.
 .5پيشنهادها و محدودیتها
این پژوهش مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی روبهرو بود .در این پژوهش ،در طراحی هشتگهای تبلیغاتی،
تفاوت و نوع پلتفرمها درنظرگرفته نشده است که به پژوهشگران آینده پیشنهاد میگردد در طراحی هشتگها ،تفاوت
و نوع پلتفرمها را درنظر بگیرند و مشخص نمایند که آیا تفاوت در پلتفرم شبکه اجتماعی بر سطح درگیری و واکنش
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات هشتگ تأثیر دارد یا نه .هشتگهای طراحیشده در پژوهش ما مربوط به چند برند
در یک طبقه محصول بوده است .پیشنهاد میگردد که مطالعات دیگری هشتگهای تبلیغاتی مربوط به برندهای
مختلف در چند طبقه محصول را طراحی نمایند .استفاده از دو روش آزمایش و پیمایش فرآیند جمعآوری دادهها را
بهدلیل دومرحلهایبودن با مشکالت زمانی روبهرو کرد .مطالعات بعدی میتوانند تنها از یک روش استفاده نمایند.
مطالعه حاضر عالوهبر اینکه اهمیت استفاده از هشتگها در تبلیغات شبکههای اجتماعی را برای مدیران بازاریابی و
فعاالن حوزه تبلیغات نشان میهد ،به آنها کمک خواهد کرد تا با تمرکز بر روی شناسایی بخشهای متفاوت
مصرفکننده براساس ویژگیهای سطح درگیری و واکنش آنها نسبت به تبلیغات هشتگ ،متناسب با هر بخش
هشتگهای تبلیغاتی خود را طراحی کنند و از این راه تبلیغات خود را مؤثر و هدفمند سازند همچنین این مطالعه
بهطور مستقیم به گسترش دانش در حوزه تبلیغات شبکههای اجتماعی و همچنین دانش بخشبندی مصرفکنندگان
در شبکههای اجتماعی کمک خواهد نمود .این پژوهش برای اولینبار به بخشبندی مصرفکنندگان در شبکههای
اجتماعی براساس سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ پرداخته است .پژوهشهای اندکی در
سطح دنیا به بررسی واکنش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات از طریق شبکههای اجتماعی پرداختهاند اما هیچ
پژوهشی واکنش مصرفکننده نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ را موردبررسی قرار نداده است .استفاده از طرح
پژوهشی ترکیبی کیفی و کمی با روش توصیفی آزمایش و پیمایش و با تکنیک خوشهبندی از نوآوری دیگر این
پژوهش در حوزه تبلیغات از طریق هشتگ است.
 .6منابع
ایزدی ،حمید؛ بحرینیزاد ،منیژه و اسماعیلپور ،مجید ( .)1398بخشبندی مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی
براساس انگیزههای اجتماعی مشارکت در تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی .فصلنامه مدیریت بازرگانی،
.201-218 ،)1(11
سیفاللهی ،ناصر و اسکندری ،نادر ( .)1400بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد خرید مصرفکننده؛ واسطهگری
تصویر و آگاهی برند .مطالعات رفتار مصرفکننده.199-220 ،)3( 8 ،
عظیما ،شیما؛ جعفری ،پژمان؛ مطیعنصرآبادی ،علی و سماکنژاد ،نگار ( .)1400واکنشهای احساسی ،شناختی و
رفتاری مصرفکنندگان نسبت به محرکهای نوستالژی موجود در تبلیغات :مطالعهای با رویکرد ترکیبی.
مطالعات رفتار مصرفکننده.140-171 ،)3( 8 ،
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:نویسندگان این مقاله
 تخصص.دکتر منيژه بحرینیزاد؛ ایشان دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس میباشند
 همچنین دو کتاب. بازاریابی است و مقاالت زیادی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است،نامبرده
 برخی از عالقهمندیهای مطالعاتی ایشان.تحقیقات بازاریابی و برنامه بازاریابی بخشی از تالیفات وی است
. بازاریابی در شبکههای اجتماعی و نورومارکتینگ، مدیریت برندینگ، مطالعات تقسیمبندی بازار:عبارتنداز
سپيده اسلمی؛ ایشان دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازریابی دانشگاه
 کاربرد نقشهشناختی فازی در شناسایی.خلیج فارس بوشهر و سرآمد در مقطع کارشناسی ارشد هستند
.شاخصهای موثر در حوزه بازاریابی جهانی از جمله تحقیقات ایشان بهشمار میرود

