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Abstract

In the present era, where speed and competition are two important principles
in commercial and industrial activities, advertising has played a very important
role in attracting the attention and convincing consumers. Humor is one of the
types of advertising appeals and can highlight the brand and the audience's
desire to share ads, and thus spread the advertising message and make it viral.
The purpose of this study is to investigate the effect of different types of humor
on the virality of advertising according to the humor style of the audience and
the social connections of consumers in social networks. To achieve the purpose
of this study, a quasi-experimental method was used. Seven types of humor
were selected from a pool of humorous ads and the participants willingness to
share was measured after watching the ads. 236 consumers participated in this
study as a statistical sample. The results of this study showed that humor and
types of humor have a significant effect on the virality of advertising. Also, the
variable of social links of consumers modulates the relationship between the
virality of advertisements on social networks and types of humor.
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در عصررر حاضررر که سرررعت و رقابت دو اصر مهم در فعالیتهای تجاری و صررنعتی بهشرررار میروند ،تبلیغات در
جلبتوجه و متقاعد سازی م صرفکنندگان نقش ب سیار مهری پیدا کرده ا ست .طنز ،یکی از انواع جاذبههای تبلیغاتی
است و میتواند موجب برجسته شدن برند و ترای مخاطبان در بهاشتراکگذاری تبلیغات و درنتیجه موجب گسترش
پیام تبلیغاتی و ویروسیشدن آن شود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر انواع طنز بر ویروسیشدن تبلیغات با توجه
به سبک طنز مخاطب و پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان در شبکههای اجتراعی میباشد .برای رسیدن به هدف
این پژوهش ،از روش شرربهآزمایشرری اسررتداده شررده اسررت .در این پژوهش ،از میان مجروعهای تبلیغات طنز ،هدت
کلیپ تبلیغاتی با جذابیت طنز انتخاب شد ،پس از م شاهده این کلیپهای تبلیغاتی ،میزان ترای م شارکتکنندگان
برای بهاشررتراکگذاری کلیپهای تبلیغاتی اندازهگیری شررد .در این آزمایش 236 ،ندر از مصرررفکنندگان بهعنوان
نرونه آماری مشرررارکت داشرررتند .نتایج حاصرر از این پژوهش ،نشررران داد که طنز و انواع طنز ،تأثیر معناداری بر
ویروسی شدن تبلیغات دارد ،هرچنین متغیر پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان ،رابطه بین ویروسی شدن تبلیغات در
شبکههای اجتراعی و انواع طنز را تعدی میکند.
واژگان کلیدی :تبلیغات ،تبلیغات ویروسی ،طنز ،انواع طنز ،شبکههای اجتراعی
استناد :اسفیدانی ،محمدرحیم؛ حسنقلیپور ياسوري ،طهمورث و برمر ،نیما ( .)1401بررسی تأثیر انواع طنز بر ويروسیشدن پیامهاي تبلیغاتی:
سبک طنز و پیوندهاي اجتماعی مصرفکنندگان در شبکههاي اجتماعی .مطالعات رفتار مصرفکننده.1-18 ،)3( 9 ،
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 .1مقدمه
ظهور وبسایتهای رسانههای اجتراعی و شبکههای اجتراعی در قرن بیستویکم ،چشمانداز ارتباطات را به طرز
چشرگیری تغییر داده است ) .(Kaplan & Haenlein, 2010رسانههای اجتراعی ،انتقال ارتباطات را از طریق یک
منبع (یک به چند) به دیالوگهای اجتراعی (چند به چند) تغییر دادهاند که این مهم از طریق شبکههای کاربران فعال
امکانپذیر میشود ) .(Kilian, Hennings & Langner, 2012بنابراین ظهور رسانههای اجتراعی ،نقش کاربران
را از مصرفکنندگان محتوا به تولیدکنندگان محتوا تبدی کرده است ،در عصر دیجیتال ،ارتباطات اجتراعی آنالین در
ابعاد جرعی وسیعتری شک گرفته است .نس های جوان ،اکنون رسانهها را متداوتتر از والدین خود تجربه میکنند
) .(Harlow, 2013مصرفکنندگان با سبکهای مختلف تصریمگیری ( Mohsenin, Sharifsamet, Esfidani
 ،)& Skoufa, 2018تحتتأثیر رسانههای اجتراعی قرار دارند .با رشد چشرگیر اینترنت و ظهور رسانههای اجتراعی،
بازاریابی ویروسی در بین کسبوکارهای مختلف در کانون توجه قرار گرفته است .مهمترین نقطه قوت بازاریابی
ویروسی ،در این است که بهوسیله اینترنت از تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی بهصورت اهرمی استداده میکند.
درواقع تبلیغات ویروسی ،گونهای از تبلیغات دهانبهدهان میباشد که در محیط اینترنت انجام میشود .تبلیغات
ویروسی ،راهح جدیدی برای شرکتها میباشد و به آنها کرک میکند بهراحتی با مخاطبان خود در مقیاسی
وسیعتر ،در مدتزمانی کوتاهتر و با هزینه کرتری ارتباط برقرار کنند .تبلیغات ویروسی ،معروالً از طریق شبکههای
اجتراعی انجام میشود .شبکههای اجتراعی ،به ابزار مناسبی برای ارتباط با مصرفکنندگان تبدی شده است و منبعی
قاب اعتراد و مهم است که میتواند بر پذیرش محصوالت تأثیر بگذارد ( .(Zhang & Zinkhan, 2006با داغشدن
بازار تبلیغات در رسانههای کشورمان بهویژه در سالهای اخیر و وفور تبلیغات و هرچنین عدم وجود نوآوری در طراحی
و اجرای تبلیغات در ایران ،مخاطبان تلویزیون دچار تبلیغزدگی شدهاند؛ به هرین دلی  ،تبلیغات از تأثیر و کارایی الزم
برخوردار نیستند .با توجه به باالبودن هزینههای تبلیغاتی ،توجه به اثربخشی تبلیغات موضوع بسیار مهری است
( .)Keimasi & Khoshnevis, 2021بنابراین تبلیغکنندگان باید از روشهای نوآورانه برای تبلیغات استداده کنند تا
بتوانند توجه مخاطبان را به خود جلب کنند ( .) Nasiri & Azizi, 2013تبلیغاتی که در محتوای آنها از جاذبههای
تبلیغراتی اسرتداده میشود ،بهطور معناداری متقاعدکنندهتر و دوستداشتنیتر از تبلیغات بدون جذابیت بهمنظور
دستیابی به هدف خاص موردنظر است .جذابیتهای تبلیغات ،فعالیتی است که بهطور خالقانه مصرفکننده را به خرید
محصول ترغیب کرده و بر نگرش مصرفکننده نسبت به یک محصول یا خدمت خاص تأثیر میگذارد ( Khorshidi
 .)& Jafari, 2012مؤلدههای جذابیتهای تبلیغاتی شام  :جاذبه منطقی ،عاطدی ،طنز ،ترس و مقایسهای هستند که
در تهیه هر پیام تبلیغاتی میتوان از آن استداده نرود .جاذبههای طنزگونه ،عاملی است که توجه مخاطب را بیشتر از
جاذبههای منطقی جلب میکند و در ذهن مخاطب ماندگارتر است .مخاطبین با جاذبههای طنز ،ارتباط بیشتری برقرار
میکنند .طنز ،بهعنوان یک تاکتیک میتواند جهت ایجاد تعام و سرگرمی استداده شود .مطابق تحقیقات بازاریابی و
تبلیغات ،طنز توانایی جلبتوجه مردم را دارد ( ،)Fatemi, 2015طنز ،پیام را بهیادماندنی میکند ،طنز ،موجب ایجاد
نگرش مطلوب در مورد یک محصول و افزایش لذت میشود و در حدظ توجه مخاطبان مهم است ( Cline, Altsech
.)& Kellaris, 2003
علیرغم اینکه در مورد تأثیر استداده از طنز در تبلیغات بر روی رفتار مصرفکنندگان ،تحقیقات مختلف انجام
شده است ،ولی تاکنون تأثیر آن بر ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی در بستر رسانههای اجتراعی کرتر موردتوجه قرار
گرفته است .از سوی دیگر ،مطالعات روانشناختی نشان میدهد که مصرفکنندگان معروالً پیامهای تجاری را برای
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کسانی ارسال میکنند که پیوند اجتراعی نزدیکی با آنها داشته و هرچنین سبکهای طنز یکسانی را ترجیح نریدهند.
بنابراین ،انتظار میرود سبک طنز و پیوند اجتراعی مصرفکنندگان نیز بر این رابطه تأثیر بگذارد .لذا در این پژوهش،
تالش میشود تا اثر استداده از طنز در تبلیغات بر ویروسیشدن تبلیغات با درنظرگرفتن سبک طنز مصرفکنندگان
موردمطالعه قرار گیرد .گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران ،نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا در ایران ،توجه
به تبلیغات دیجیتال را افزایش داده است؛ بهگونهایکه در سال ( 1399در مقایسه با سال  )1397بودجه تبلیغات
دیجیتالی 58درصد رشد داشته است ( .)Tach Resa, 2020براساس گزارش اسرارت اینسایت ،در شبکههای اجتراعی
روزانه مصرفکنندگان  2/4میلیارد پیام در مورد برندهای مختلف با دیگران بهاشتراک میگذارند و در این پیامها 3/3
میلیارد بار نام برندهای مختلف را ذکر میکنند و تأثیر این نوع اطالعات بر تصریمگیری مصرفکنندگان (57درصد)
بیش از سایر انواع منابع اطالعاتی است (.)Smartinsights, 2020
 .2مبانینظری و پیشینه پژوهش
 .2-1طنز
از قرن بیستم ،طنز بسیار موردتوجه محققان قرار گرفته است .تعریف طنز از نظر محققان دشوار است .تعریف مارتین
از طنز ،یکی از مقبولترین تعاریف در حوزه روانشناسی است که آن را شام توانایی شناختی ،عادت رفتاری و روش
مواجهه به موقعیتهای استرسزا تعریف کرده است ) Menéndez-Aller, Postigo, Montes-Alvarez,
 .(Gonzalez-Primo & Garcia-Cueto, 2020بسیاری از محققان ،شوخطبعی را یک ویژگی شخصیتی میدانند
که با آن میتوان تداوتهای رفتاری بین انسانها را تشخیص داد .نگاه به طنز و شوخطبعی در ادبیات روانشناختی
متداوت بوده است .برخی از محققان آن را نوعی توانایی شناختی قلرداد میکنند ،زیرا فرد میتواند موقعیتهای
طنزآمیز را درک و آنها را بازتولید کند .برخی آن را پاسخی زیباییشناختی میدانند که فرد نگاهی لذتجویانه به طنز
دارد و برخی نیز آن را الگویی رفتاری تعریف کردهاند که در آن شوخطبعی به رفتار روزمره فرد تبدی میشود
) .(Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray & Weir, 2003مرکن است طنز ،جنبههای مثبت و مندی داشته
باشد .طنز مندی ،معروالً به ارتباطات اجتراعی صدمه میزند اما طنز مثبت ،باعث افزایش تعلقخاطر شده و به تقویت
ارتباطات اجتراعی کرک میکند ) .(Luevano, Pablo, Velazquez, Chance & Ramirez, 2021استداده از
طنز در موقعیتهای اجتراعی ،تبعات ارتباطی مثبتی میتواند داشته باشد .پژوهشهای انجامشده ،نشان میدهد که
طنز باعث افزایش سطح رضایت از ارتباطات شده ،صریرت را افزایش میدهد و احترال مواجهه یا تضاد را کاهش
میدهد ) .(Miczo & Averbeck, 2020بنابراین ،انتظار میرود که استداده از طنز در ارتباطات بازاریابی نیز به
بهبود رابطه بین برند و مصرفکنندگان کرک کند ولی هنوز ابعاد مختلف این رابطه در بازاریابی موردتوجه قرار نگرفته
است .ولی هرانطورکه گدته شد ،طنز انواع مختلدی دارد و اثرات هر یک از انواع طنز بر رفتار مصرفکنندگان مرکن
است متداوت باشد.
 .2-2انواع طنز
در رابطه با انواع طنز در تبلیغات ،دستهبندیهای مختلدی توسط محققان مختلف انجام شده است .برخی محققان،
طنز را براساس تأثیر بر رابطه به دو دسته طنز وابسته1و طنز تهاجری2تقسیم کردهاند .طنز وابسته ،باعث بهبود رابطه
1 Affiliative
2 Aggressive
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بین افراد میشود ولی طنز تهاجری ،پیوندهای اجتراعی بین دو طرف را تخریب میکند ).(Luevano et al., 2021
در مطالعهای که توسط ) Catanescu & Tom (2001انجام شده است؛ طنز براساس چگونه خلق موقعیت طنزآمیز،
به چند دسته شام مقایسه( 1قراردادن دو یا چند عنصر در کنار هم برای ایجاد یک وضعیت طنزآمیز)،
شخصیتپردازی( 2نسبتدادن ویژگیهای انسانی به حیوانات و اشیاء) ،اغراق( 3بزرگنرایی بیشازحد هر چیزی)،
جناس(4استداده از عناصر زبانی برای خلق معانی جدید طنزآمیز) ،طعنه(5پاسخی کنایهآمیز به یک موقعیت) ،حراقت6
(استداده از چهرهها یا موقعیتهای خندهدار) و تعجب(7استداده از موقعیتهای غیرمنتظره) تقسیم کرده است .در یک
دستهبندی دیگر ،طنز شام کریک(8از طریق نشاندادن عدم تجانس و ناسازگاری) ،طنز رزونانس(9ایجاد حالتی از
تسکینبخشی در فرد) ،بذلهگویی رزونانس (هم عدم تجانس و هم تسکینبخشی دارد) و کردی کام (همزمان سه
عنصر عدم تجانس ،تسکینبخشی و برتریجویی10را در خود دارد) تقسیم کرده است )Vuorela, Alatalo,
.(Oikarinen & Poutiainen, 2021
 .2-3سبک طنز
هرانطورکه گدته شد ،برخی از محققان طنز را نوع توانایی شناختی میدانند و حتی افراد نیز آن را نوعی توانایی برای
ساخت خودپنداره خود ارزیابی میکنند ) .(Silvia, Rodriguez & Karwowski, 2021اما فارغ از توانایی
مصرفکنندگان در طنازی ،شیوه بیان طنز آنها نیز متداوت است که به آن سبک طنز میگویند .طنز بهدلی شیوههای
بیان آن ،دارای معانی مختلدی است .مشخص شده است که اندازه طنز ،مرکن است به سبکهای طنز مورداستداده
در تبلیغات نیز بستگی داشته باشد .بنابراین ،سبک طنز ،بخش مهری از ارتباطات طنز است و باید در زمینه تبلیغات
طنز موردبررسی قرار بگیرد .در برداشت اولیه ،سبکهای طنز به انواع مثبت و مندی تقسیم میشود .سبکهای طنز
مندی ،ترای به استداده از تئوری برتریجویی دارند که از مجروعهای از مداهیم بسیار نزدیک به نام برتریجویی و
کاهش ارزش تشکی شده است .طنز مثبت ،سبکی از طنز است که از تئوری عدم تناسب پیروی میکند و بهگونهای
ساخته شده است که عدم تناسب بین موقعیتها و موضوعات و تا حدودی غیرمنتظره ،مبهم ،غیرمنطقی یا غیرمتجانس
است ) .(Duncan, Smeltzer & Leap, 1990اخیراً ،سبکهای طنز با وضوح بیشتری توسط مارتین و هرکاران
تعریف شده است و پرسشنامه سبک طنز11چهار بعد را که مربوط به کاربردهای فردی از طنز است ارزیابی میکند
).(Martin et al., 2003
1ر سبک طنز وابسته( :روابط را با دیگران تقویت میکند) سبک طنز وابسته ،نشانگر کسانی است که دوست
دارند با دیگران شوخی کنند و دیگران را سرگرم کنند ،داستانهای شوخ بگویند و با دیگران بخندند .این سبک،
مربوط به برونگرایی است و با نشاط ،عزتندس ،بهزیستی روانشناختی و صریریت اجتراعی رابطه مثبت دارد.
1 Comparison
2 Personification
3 Exaggeration
4 Pun
5 Sarcasm
6 Silliness
7 Surprise
8 Comic Wit
9 Resonant Humor
0

1 Superiority

1

1 Humor Styles
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افرادی که در طنزهای وابسته از درجه باالیی برخوردارند؛ از نظر اجتراعی دارای برونگرایی ،شادبودن و ثبات عاطدی
هستند .سبک طنز وابسته ،لطیده و روابط خوب را در یک محیط اجتراعی منعکس میکند که مبتکران طنز ترای به
گدتن چیزهای خندهدار دارند .هدف سرگرمی و نزدیکی به دیگران است.
 2ر سبک طنز خودمخرب( :با تخریب خود ،روابطش با دیگران را تقویت میکند) شوخطبعی خودمخرب ،به
شخصی اطالق میشود که حس شوخطبعی خود را بیشازحد با ترسخر و تحقیرکردن خود تعریف میکند .این
شخصیت ،موجب میشود که انسان موردمضحکه و ترسخر دیگران قرار بگیرد .این سبک از طنز ،دارای نوعی افکار
یا احساسات مندی است که این موضوع مربوط به اعترادبهندس کم ،افسردگی و اضطراب میباشد.
 3ر سبک طنز خودتقویتکننده :افرادی که درجه باالیی از سبک طنز خودتقویتکننده را دارند ،ترای دارند تا
چشمانداز طنزآمیزی نسبت به زندگی خود داشته باشند .طنز خودتقویتکننده ،میتواند بهعنوان یک مکانیسم دفاعی
سالم در جهت اجتناب از افکار مندی باشد و این سبک ،رابطه مثبتی با عزتندس دارد.
 4ر سبک طنز پرخاشگر( :با تخریب دیگران ،سعی میکند خود را برتر نشان دهد) طنز پرخاشگرانه را میتوان
نوعی طنز توصیف کرد که برای ترسخر ،شکست یا محرومیت افراد یا گروهها استداده میشود .این موضوع ،رابطه
مثبتی با روانپریشی ،خصومت و عصبانیت و پرخاشگری دارد .در تبلیغات ،این نوع طنز میتواند اثرات مندی بر
مصرفکنندگان داشته باشد.
 .2-4ویروسیشدن
اعضای جوامع علری و پزشکی ،وقت و منابع خود را وقف جنگ علیه عدونت ویروسی میکنند و بیوقده میجنگند
تا شیوع ویروسها در سراسر جهان متوقف شود .درحالیکه ،بازاریابان در جهت مخالف عر میکنند و با تجزیهوتحلی
سیستراتیک ،بهدنبال ویروسی،کردن تبلیغات در بین مخاطبان خود میباشند ) .(Mills, 2012ویروسیشدن ،توانایی
پخش و اشتراکگذاری محتوا از یک فرد به فردی دیگر است .از واژه ویروسیشدن اغلب بهعنوان بازاریابی ویروسی
نیز یاد میشود .واژه مسریشدن ،اصطالحی است که برای توصیف علت و تأثیر دینامیکی ویروسیشدن بهکار میرود
) .(Taecharungroj & Nueangjamnong, 2015ویروسیشدن ،معروالً به معنای گسترش یک محتوا ،ویدئو یا
یک تصویر است .به عبارت دیگر ،میتوان ویروسیشدن را انتقال پیام به تعداد زیادی بیننده و بازدیدکننده در
مدتزمانی کوتاه تعریف کرد .ویروسیشدن تا جایی ادامه پیدا میکند که محتوای مشاهدهشده با دیگران نیز بهاشتراک
گذاشته شود ) .(Tellis, Maclnnis, Tirunillai & Zhang, 2019تبلیغات ویروسی 1،یک استراتژی بازاریابی در
بستر بازاریابی ویروسی است که از شبکههای اجتراعی برای ترویج محصوالت استداده میکند ) Bhattacharya,
 .(Gaurav & Gosh, 2019تبلیغات ویروسی ،عبارت است از انتقال داوطلبانه پیام تبلیغاتی یک برند از فردی به فرد
دیگر بهمنظور تحتتأثیرقراردادن یا متقاعدکردن بیننده پیام ،جهت انتقال آن به دیگران از طریق اینترنت است .در
سالهای اخیر ،استداده از تبلیغات ویروسی برای افزایش آگاهی از برند و محصوالت ،ایجاد عالقه در بین
مصرفکنندگان و متقاعدسازی آنها به آزمایش و پذیرش محصوالت جدید بهصورتی گسترده استداده شده است.
استداده از تبلیغ ویروسی ،برای شرکتها بسیار اهریت دارد؛ چراکه اینترنت توانسته محدودیت ارتباط دهانبهدهان
که بیشتر در موقعیتهای چهره به چهره رخ میدهد را مرتدع سازد .هرچنین تبلیغات ویروسی ،از پتانسی بسیار
باالیی برخوردار هستند؛ چون اوالً هزینه نسبتاً ناچیزی برای شرکتها بههرراه دارد .دوم اینکه بیننده میتواند هرچند
بار که مای باشد پیام تبلیغاتی را ببیند .سوم اینکه مشتری میتواند با منبع پیام تعام داشته و در مورد پیام اظهارنظر
1Viral Advertising
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کند .چهارم اینکه از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر تبلیغات رسانهای برخوردار است )Reichhart,

.(Spann & Pescher, 2014
 .2-5طنز و ویروسیشدن
مردم هر روزه ،از شوخطبعی بهعنوان ابزاری برای ارتباط با دیگران استداده میکنند .شوخطبعی ،به ایجاد خلقوخوی
خوب برای انتقال پیام و کسب مقبولیت کرک میکند ،برخی محققان دانشگاهی دریافتهاند که تبلیغاتی که در آن از
طنز استداده شده است نسبت به تبلیغاتی که در آن از طنز استداده نشده است ،جذابتر و بهیادماندنیتر میباشد.
زمانی که شوخطبعی و طنز در تبلیغات برای مصرفکنندگان قاب فهم و معنادار باشد ،مصرفکنندگان با خنده و
سرگرمی پاسخ میدهند که این موضوع یکی از اهداف بازاریابان هنگام استداده از تبلیغات طنزآمیز جهت برقراری
ارتباط با مصرفکنندگان و ترای به انتشار پیام (ویروسیشدن) به دیگران میباشد ).(Shin & Larson, 2020
شوخطبعی ،میتواند فاصله بین افراد را در ارتباطات ح کند و میتواند مقاومت افراد در برابر دریافت پیام را
کاهش دهد .در این سناریو ،تبلیغات طنزآمیز هرانند یک فرد به مصرفکنندگانی که اعتقادات مندی و مقاومت در
برابر پذیرش محصول را دارند ،نزدیک میشود و آنها را به پذیرش محصول مجاب میکند .این خنده میتواند توجه
مصرفکنندگان را از قضاوتها و نظرات قبلی فاصله دهد و تالشی در جهت معرفی پیام اصلی به آنها باشد
) .(Terence, 2010ازآنجاییکه طنز با برانگیختگی احساسات هرراه است و احساسات برانگیختهشده نیز یک عام
مهم در اشتراکگذاری و ویروسیشدن میباشد ،بنابراین طنز تأثیر بهسزایی در ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی دارد،
جهت درک مطلب و بررسی میزان تأثیر انواع طنز بر ویروسیشدن تبلیغات ،از چارچوب مدهومی که مدل ارتباطات
را با مداهیم طنز ادغام میکند ،استداده خواهد شد ).(Taecharungroj & Nueangjamnong, 2015

شکل ( .)1مدل تلفیقی طنز و ارتباطات )(Taecharungroj & Nueangjamnong, 2015

میباشد ) Rothwell,

این مدل ،برگرفته از مدل سنتی ارتباطات شام رمزگذاری ،رمزگشایی ،پاسخ و بازخورد
 .(Ellington, Planalp & Crouch, 2012این چارچوب ،مدل ارتباطات را با انواع طنز ادغام میکند ،عالوهبراین،
این چارچوب نقش گیرنده را در تأثیرگذاری طنز بر بهاشتراکگذاری پیامها درنظر میگیرد .براساس این مدل" ،پاسخ"
به پیامهای طنزآمیز میتواند بهصورت الیک ،نظر (کامنت) و اشتراکگذاری باشد .اما نکته بسیار مهم در این مدل
این است که عام پیوندهای اجتراعی در ویروسیشدن پیامها نادیده گرفته شده است .زیرا پژوهشهای انجامشده
نشان میدهد که پیوندهای اجتراعی ،نقشی بسیار مهم در بهاشتراکگذاری پیامها در بین مصرفکنندگان دارد )Yi,
 (Zhang & Gan, 2018که در ادامه این متغیر معرفی میشود.
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 .2-6پیوندهای اجتماعی مصرفکنندگان
پیوندهای اجتراعی ،بسته به میزان رابطه و میزان مبادالت و تعامالت از ضعیف تا قوی متداوت هستند .در حقیقت
ارتباط بین افراد که منجر به اشتراکگذاری اطالعات ،دانش ،احساسات و تجربیات میشود را پیوندهای اجتراعی
مینامند .عنصر اصلی و اساسی در پیوندهای اجتراعی؛ تعام و انتظارات متقاب اعضا از یکدیگر میباشد ،درواقع
انتظارات ،مالک تعیینکننده روابط و پیوندهای اجتراعی میباشد ) .(Dickey & Lewis, 2010منظور از پیوندهای
قوی اجتراعی ،سطح روابطی است که افراد یکدیگر را بهخوبی میشناسند ،در حقیقت ،روابط قوی بهعنوان وابستگی
عریق و صریریت زیاد شناخته میشوند ،بهعنوان مثال؛ خانواده ،دوستان یا هرکاران .در مقاب  ،پیوندهای ضعیف
اجتراعی ،رابطهای با صریرت کرتر است که در آن افراد تعام زیادی با یکدیگر ندارند و شام آشنایان یا غریبههایی
است که صرفاً با آنها ارزشهای فرهنگی مشترکی دارند .بهعنوان مثال ،افرادی که در سال یکبار پیام تبریک برای
آنها ارسال میکنیم در این گروه قرار میگیرند ) .(Ferri, Grifoni & Guzzo, 2012پیوندهای اجتراعی ،عاملی
اصلی در بهاشتراکگذاری و ویروسیشدن پیامها شناخته میشود چراکه هرچه میزان صریریت و پیوندهای اجتراعی
عریقتر باشد ،افراد انگیزه بیشتری در بهاشتراکگذاری محتوای خود با آنها دارند .در حقیقت نوع و میزان ارتباطات،
اشتراک اطالعات در گروههای مختلف را تشویق میکند ) .(Fotiadis & Stylos, 2017مبنای اصلی پیوندهای
اجتراعی در شبکههای مجازی ،تعامالت متقاب و بازخوردی است .برخالف سایر رسانهها که معروالً مخاطبان ،فاقد
ارتباط تعاملی با منبع پیام (رسانه) بوده و در تولید محتوا و پیام نقش چندانی ندارند ،شبکههای اجتراعی این امکان را
به کاربران میدهند تا با بهاشتراکگذاری مطالب ،عالیق و نظرات خود بتوانند دیگران را مخاطب خود ساخته و در
مقام یک تولیدکننده پیام ،نقش تأثیرگذاری بر مخاطبان خود داشته باشند .این امر جایگاه کاربران را در فرایند ارتباطات
بازاریابی گسترش داده و به این ترتیب ،شبکههای اجتراعی بیش از هر رسانه دیگری اهریت روزافزونی پیدا کرده
است ) .(Attia, Fakhr & Shalaby, 2018جدول زیر ،خالصهای از مطالعات انجامشده در مورد ویروسیشدن
پیامها و تبلیغات طنز را نشان میدهد.
جدول ( .)1پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی
نویسنده

سال

Shin & Larson

2020

Zhu, Lynette
& Wang, Wang
Wei

2022

Terence A. Shimp

2010

Petrescu

2017

نتایج
تبلیغات طنز ،از نظر مصرفکنندگان جذابتر و بهیادماندنیتر هستند و ترای بهاشتراکگذاری
تبلیغات در آنها افزایش پیدا میکند.
در این پژوهش ،تبلیغات طنزآمیز مطالعه شده است ولی اثر آن بر ویروسیشدن بررسی نشده است.
تأثیر تبلیغات طنزآمیز بر نگرش به تبلیغات در فرهنگ های مختلف مطالعه شده و نتایج آن نشان
میدهد که در فرهنگهای جرعگرا و ریسکگریز ،نگرش به تبلیغات طنزآمیز مثبتتر از فرهنگهای
فردگرا و ریسکپذیر است.
استداده از طنز در تبلیغات ،باعث میشود مصرفکنندگان از نگرشهای مندی نسبت به برند یا
محصول فاصله بگیرند و نگرش مندی آنها شکسته میشود و احترال پذیرش پیام و در نهایت
پذیرش محصول توسط مصرفکنندگان افزایش مییابد.
استداده از جذابیت طنز در تبلیغات باعث بهبود نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات شده و
احترال بهاشتراکگذاری تبلیغات را افزایش میدهد.
پیوند اجتراعی نیز بر میزان ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی تأثیر میگذارد.
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نویسنده

سال

& Taecharungroj
Nueangjamnong

2015

Yi, Zhang & Gan

2018

Fotiadis & Stylos

2017

Haghighi Nasab,
& Ahadi
Haghdadi
Khalouzadeh
Mobarakeh,
& Manian
Hasanghlipoor

2020

نتایج
مدل ارتباطی طنزآمیز توسط این نویسندگان ارائه شده است و براساس این مدل ،عالوهبر سبک طنز
فرستنده پیام ،نوع طنز بهکاررفته نیز بر ویروسیشدن پیامها (شام الیککردن پیام و کامنتگذاشتن
در پیام) تأثیر میگذارد.
براساس یافتههای این پژوهشگران ،محتوای طنز بهتنهایی نریتواند ویروسیشدن پیام را توضیح
دهد .پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان به دیگران ،تأثیر بسیار زیادی بر ویروسیشدن پیامهای
تجاری دارد.
هر چه میزان صریریت و ارتباط بین افراد بیشتر باشد ،احترال بهاشتراکگذاری اطالعات نیز بین
آنها افزایش پیدا میکند.
پیوندهای اجتراعی بر هویت اجتراعی تأثیر میگذارد و این هویت باعث ادراک از مرتبطبودن تبلیغات
و در نهایت نگرش مثبت مصرفکنندگان به تبلیغات میشود.
ویژگیهای شبکههای اجتراعی برای بهاشتراکگذاری اطالعات باعث تبلیغات کالمی مثبت میشود.

2019

 .2-7مدل مفهومی پژوهش
پژوهشهای صورتگرفته در حوزه طنز و تبلیغات ،نشان داده است که طنز موجب جذابترشدن پیام میشود و
پیامهای طنزآمیز بیشتری نیز در شبکههای اجتراعی بهاشتراک گذاشته میشود .این پژوهش ،بهدنبال بررسی تأثیر
انواع طنز بر ویروسیشدن تبلیغات با توجه به  2متغیر سبک طنز و پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان است که مدل
مدهومی پژوهش در شک  2نشان داده شده است.
براساس این مدل ،طنز به علت ویژگیهایی که دارد ،در شبکههای اجتراعی سریعاً انتشار مییابد و اغلب پیامهای
تبلیغاتی طنزگونه نیز عامهپسند هستند؛ بنابراین ،مطالب طنزآمیز سریعتر الیک و فوروارد( 1برای دیگران ارسال)
میشوند .ازهرینرو ،استداده از طنز در تبلیغات ،بر انتشار سریع و گسترش تبلیغات دهانبهدهان آنالین فراگیر و
گسترده در شبکههای اجتراعی تأثیر مثبت دارد .پژوهشهای انجامشده نیز نشان میدهد که استداده از پیامهای
طنزآمیز در بین مسافران خطوط هوایی برای یادآوری نکات ایرنی پرواز تأثیر مثبتی داشته است )& Seneviratne
 .(Molesworth, 2015هرچنین ) Petrescu (2015در پژوهشی به این نتیجه رسید که جذابیت تبلیغاتی (طنز)
تأثیر مثبت و معناداری بر ویروسیشدن پیامها و نگرش به تبلیغات دارد .اما هرانطورکه گدته شد ،طنز انواع مختلدی
شام مقایسه ،شخصیتپردازی ،اغراق ،جناس ،طعنه ،حراقت و تعجب دارد که هر یک میتواند تأثیر متداوتی بر
جلبتوجه مخاطب و متقاعدسازی مصرفکنندگان داشته باشد .در تحقیقاتی که بر روی طنز انجام شده است ،تأثیر
متداوت هر یک از انواع طنزها موردمطالعه قرار نگرفته است اما هرانطورکه گدته شد ،عدمتجانس یکی از دالی
شک گیری طنز در تبلیغات است .پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که گزافهگویی باعث ایجاد حس عدمتجانس
شده و نگرش مصرفکننده نسبت به تبلیغات را بهبود میبخشد ) .(Huang, 2020بنابراین میتوان انتظار داشت که
این نوع پیامها نیز بیشتر از دیگر تبلیغات ویروسی شوند .لذا میتوان فرضیه زیر را تعریف کرد:
فرضیه  :1انواع طنز در تبلیغات ،بر ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی تأثیر معناداری دارد.

1 Like and Forward
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استقبال مصرفکنندگان به تبلیغات طنز ،مرکن است تحتتأثیر سبک طنز آنان باشد .بهطور مثال،
مصرفکنندگانی که سبک طنز پرخاشگرایانه دارند ،احتراالً نسبت به طنزهای دریافتی نگرش مندیتری نیز خواهند
داشت ،زیرا در بین این گروه از مصرفکنندگان ،ترای به برتریجویی باالست؛ بنابراین انواع سبک طنز مخاطب بر
ترجیح نوع طنز و ویروسیشدن تبلیغات طنز در شبکههای اجتراعی تأثیر دارد .در هرین رابطه پژوهشهای انجامشده
) Taecharungroj & Nueangjamnong (2015نشان میدهد که رابطه معناداری میان سبک طنز و ویروسیشدن
تبلیغات در فیسبوک وجود دارد .لذا میتوان فرضیه زیر را تعریف کرد:
فرضیه  :2سبک طنز مخاطب ،رابطه بین ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی و انواع طنز را تعدی
میکند.
پیوندهای اجتراعی ،میزان رابطه اجتراعی و عاطدی بین مصرفکنندگان را نشان میدهد )Haghighi Nasab,
 .(Ahadi & Haghdadi, 2020هرچقدر ارتباط اجتراعی یعنی تعامالت بین مصرفکنندگان در شبکههای اجتراعی
بیشتر باشد ،مطلب طنزآمیز در این شبکهها سریعتر پخش میشود چراکه این روابط اساساً ،طنز را بهعنوان ابزار
تعاملی درنظر میگیرند و آن را عاملی برای تقویت رابطه خود تلقی میکنند .بهعبارتی دیگر ،پیوندهای اجتراعی-
تعامالتی کاربران در شبکههای اجتراعی است که فرایند ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی طنزآمیز را تسریع میکند.
در هرین رابطه در تحقیقات ) Petrescu (2015نشان داده شده است که پیوند اجتراعی مصرفکننده بر ویروسیشدن
تبلیغات تأثیر مثبت دارد .لذا میتوان فرضیه زیر را تعریف کرد:
فرضیه  :3پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان ،رابطه بین ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی و انواع
طنز را تعدی میکند.

شکل ( .)2مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای شبهآزمایشی بهشرار میآید .جهت آزمون فرضیههای این پژوهش ،از دانشجویان
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بهعنوان جامعهآماری استداده شده است ،جهت تخرین حجم نرونه ،از فرمول کوکران
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با درنظرگرفتن بزرگترین انحراف معیار متغیرهای پژوهش (که در مرحله پیشآزمون پرسشنامه انحراف معیار متغیرها
تخرین زده شده است) و سطحاطرینان  95درصد و سطح دقت 10درصد حجم نرونه 236ندر تعریف شده است.

شراره تیزر
تیزر شراره 1
تیزر شراره 2
تیزر شراره 3
تیزر شراره 4
تیزر شراره 5
تیزر شراره 6
تیزر شراره 7

جدول ( .)2تیزرهای تبلیغاتی مورداستفاده در پژوهش (متغیر مستقل)
نوع طنز
محتوای تبلیغ
برند مربوطه
استدادهشده
مقایسه طنزآمیز قابلیتهای تلدن هرراه اپ و سامسونگ
اپ و سامسونگ
مقایسه
انیریشن طنزآمیز نسبتدادن ویژگیهای انسانی به حیوانات
فولکسواگن
شخصیتپردازی
نرایش طنزآمیز ویژگیهای غیرقاب باور از یک فرد
اسکچرز
اغراق
استداده طنزآمیز از کلرات دارای ایهام در محاوره  2فرد
شوینده یکتا
جناس
طعنه محبوبیت برند مکدونالد به برگرکینگ
برگر کینگ و مکدونالد
طعنه
استداده از مستربین و فعالیتهای نابخردانه
اسنیکرز
حراقت
استداده از قابلیتهای لوازمخانگی جهت ایجاد نرایشی
درت دوی
تعجب
دلهرهآور و تعجببرانگیز

برای انواع طنز (متغیر مستق ) ،هدت تیزر تبلیغاتی به شرح جدول  2انتخاب شد .برای انتخاب تیزرهای تبلیغاتی ،در
ابتدا مجروعهای از ویدئوهای تبلیغاتی برندهای مختلف از طریق جستجوی اینترنتی در پایگاههای تبلیغاتی داخلی
(ادز آرشیو) و خارجی (ورلد ادز) انتخاب شدند .سپس تبلیغات شناساییشده از نظر نوع طنز انتخابشده در تبلیغ
موردبررسی قرار گرفت و برای هر یک از انواع طنزها (شام مقایسه ،شخصیتپردازی ،اغراق ،جناس ،طعنه ،حراقت
و تعجب) یک تبلیغ انتخاب شد .تبلیغات انتخابشده در بین گروههای آزمایشی ،این تیزرهای تبلیغات پخش شد.
پس از مشاهده هر یک از تیزرهای تبلیغاتی ،از مشارکتکنندگان درخواست شد تا پرسشنامه پژوهش را تکری کنند.
در این پرسشنامه ،عالوهبر متغیرهای جرعیتشناختی ،متغیرهای وابسته (ویروسیشدن تبلیغ در شبکههای اجتراعی)
و تعدی گر (سبک طنز مصرفکنندگان و پیوندهای اجتراعی) اندازهگیری شده است .برای سنجش روایی پرسشنامه
نیز از آزمون آلدای کرونباخ (متغیر سبک طنز  )0/724استداده شده است.
جدول( .)3روش اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغیر
ویروسیشدن تبلیغات در
شبکههای اجتراعی
پیوندهای اجتراعی
مصرفکنندگان

سبک طنز

سؤاالت پرسشنامه
آیا تبلیغ را برای دیگران ارسال میکنید؟
تبلیغ را برای چند ندر ارسال میکنید؟
تبلیغ را برای کدامیک از گروههای اجتراعی ارسال میکنید (گروه خانوادگی،
دوستی ،شغلی و سایر)
با این افراد چقدر صریری هست؟
طنزهایی که بیشتر شوخی میکنند و حالت سرگرمی دارند ،برای من جذابیت
دارند؟
اگر در طنز ،فرد خود را ترسخر کند ،برای من جذابیت دارد.
طنزهایی که کلیه جنبههای زندگی را بهصورت شوخی و سرگرمی مطرح
میکنند ،برای من جذابیت دارند.
در مطالب طنزی که در آن یک قهرمان و شخصیت بد نیز وجود دارد که با
گدتن سخنان خندهدار به ترسخر دیگران میپردازد ،برای من جذاب است.

منبع پرسشنامه
& Berger
Milkman, 2011
Chang & Wang,
2019

Martin et al.,
2003
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هرانطورکه گدته شد ،مشارکتکنندگان در این پژوهش ،در ابتدا تبلیغات را مشاهده کردند و سپس پرسشنامه مربوط
به متغیر وابسته (ویروسیشدن تبلیغات) و متغیرهای تعدی گر (پیوند اجتراعی و سبک طنز مصرفکننده) اندازهگیری
شد .عالوهبر اندازهگیری متغیرهای وابسته و تعدی گر ،برای کنترل متغیرهایی مث ؛ مشاهده این تبلیغ در گذشته،
میزان عالقه مصرفکننده به برند موردمطالعه و غیره نیز سؤاالت جداگانهای طراحی شد تا تأثیر این متغیرها بر روی
نتایج پژوهش کنترل شود.
 .4یافتههای پژوهش
مشارکتکنندگان در این پژوهش56 ،درصد زن و 44درصد مرد ،از نظر سنی عرده آنان؛ 80درصد بین  20تا  30سال
سن داشتند35 .درصد از مشارکتکنندگان بیش از  3ساعت در روز زمان خود را در شبکههای اجتراعی سپری
میکردند32 .درصد بین  2تا  3ساعت28 ،درصد بین  1تا دو ساعت و فقط 5درصد از مشارکتکنندگان کرتر از 1
ساعت در روز زمان خود را در شبکههای اجتراعی سپری میکردند .برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از روش تحلی
واریانس و تحلی کوواریانس و نرمافزار  SPSSاستداده شده است که در این بخش ،نتایج آزمون فرضیات پژوهش
تشریح میشود.
فرضیه  :1انواع طنز در تبلیغات ،بر ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی تأثیر معناداری دارد.
هرانگونه که در جدول  4نشان داده شده است ،نوع طنز در سطحاطرینان 95درصد تأثیر معناداری بر بهاشتراکگذاری
تبلیغات دارد.
جدول ( .)4آزمون آنوا (تأثیر انواع طنز بر بهاشتراکگذاری تبلیغ)
مجموع
بین گروهی
درون گروهی
ک

مربعات
129/326
1232/996
1362/321

درجه آزادی
6
1645
1651

میانگین مربعات
(بهاشتراکگذاری)
21/554
0/75

شاخص F

معناداری

28/757

0/0

برای مقایسه دوبهدوی تأثیر هر یک از انواع طنز بر بهاشتراکگذاری تبلیغات از آزمون تعقیبی گیرز-هاول1استداده
شده است که نتایج این آزمون به شرح جدول  4است.
جدول ( .)5آزمون مقایسهای تأثیر انواع طنز بر بهاشتراکگذاری تبلیغات
نوع طنز
بهکاررفته در
تبلیغ ()I
طنز مقایسهای

نوع طنز بهکاررفته
در تبلیغ ()J
طنز شخصیتپردازی
طنز اغراق
طنز جناس
طنز طعنه
طنز حراقت

تفاوت
میانگینها
)(I-J
*-0/398
-0/004
*0/53
*0/309
0/038

خطای
استاندارد
0/086
0/083
0/065
0/085
0/083

معناداری
0/0
1/00
0/0
0/006
0/999

دامنه باال

دامنه پایین

(با اطمینان

(با اطمینان

95درصد)
-0/65
-0/25
0/34
0/56
0/21

95درصد)
-0/14
0/24
0/72
-0/06
0/28
1 Games-Howell
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نوع طنز
بهکاررفته در
تبلیغ ()I

طنز
شخصیتپردازی

طنز اغراق

طنز جناس
طنز طعنه
طنز حماقت

نوع طنز بهکاررفته
در تبلیغ ()J
طنز تعجب
طنز اغراق
طنز جناس
طنز طعنه
طنز حراقت
طنز تعجب
طنز جناس
طنز طعنه
طنز حراقت
طنز تعجب
طنز طعنه
طنز حراقت
طنز تعجب
طنز حراقت
طنز تعجب
طنز تعجب

تفاوت
میانگینها
)(I-J
-0/157
*0/394
*0/928
0/089
*0/436
0/242
*0/534
*-0/305
0/042
-0/153
*-0/839
*-0/492
*-0/686
*0/347
0/153
-0/195

خطای
استاندارد
0/084
0/085
0/068
0/088
0/085
0/087
0/064
0/084
0/082
0/083
0/067
0/064
0/066
0/084
0/086
0/083

دامنه باال

دامنه پایین

معناداری

(با اطمینان

(با اطمینان

0/507
0/0
0/0
0/095
0/0
0/08
0/0
0/006
0/999
0/528
0/0
0/0
0/0
0/001
0/562
0/228

95درصد)
-0/41
0/14
0/73
-0/17
0/18
-0/02
0/34
-0/55
-0/21
-0/40
-1/04
-0/68
-0/88
0/10
-0/10
-0/44

95درصد)
0/09
0/65
1/13
0/35
0/69
0/50
0/72
-0/06
0/29
0/09
-0/64
-0/30
-0/49
0/60
0/41
0/05

*در سطح 5درصد اختالف بین میانگینها معنادار است.

نتایج آزمون تعقیبی (جدول  )5و شک  3نشان میدهد که طنز جناس کرترین تأثیر را بر بهاشتراکگذاری تبلیغات
دارد ولی تبلیغاتی که در آنها از طنز شخصیتپردازی ،طعنه و تعجب استداده شده است ،شانس بیشتری برای
ویروسیشدن در شبکههای اجتراعی دارند.

شکل ( .)3مقایسه اشتراکگذاری برحسب انواع طنز
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فرضیه  :2سبک طنز مخاطب ،رابطه بین ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی و انواع طنز را تعدی میکند.
جدول ( .)6تأثیر نوع طنز بهکاررفته در تبلیغ بر روی ویروسیشدن تبلیغ با توجه به سبک طنز مصرفکنندگان
مجموع مربعات نوع

درجه

میانگین

منبع
مدل اصالحشده
عرض از مبدأ
نوع طنز
سبک طنز

سوم
145/78a
2339/94
68/464
11/53

آزادی
13
1
6
1

مربعات
11/214
2339/943
11/411
11/53

نوع طنز * سبک طنز
خطا
ک
ک مدل اصالحشده

4/933
1216/53
6017
1362/32

6
1638
1652
1651

0/822
0/743

F

معناداری

مربع اتا

15/1
3150/614
15/346
15/524

0/0
0/0
0/0
0/0

0/107
0/658
0/053
0/009

1/107

0/356

0/004

)a. R Squared = 0/107 (Adjusted R Squared = 0/100

هرانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،سبک طنز مصرفکنندگان تأثیر معناداری بر اشتراکگذاری پیامهای
تبلیغاتی دارد اما رابطه تعاملی بین سبک طنز مصرفکنندگان و نوع طنز در سطحاطرینان 5درصد تأیید نریشود،
بنابراین فرضیه دوم پژوهش تایید نریشود.
فرضیه  :3پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان ،رابطه بین ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی و انواع طنز را تعدی
میکند.
جدول ( .)7تأثیر نوع طنز و پیوند اجتماعی بر ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی طنز
منبع
مدل اصالحشده
عرض از مبدأ
نوع طنز
نوع طنز * پیوند اجتراعی
نوع طنز*پیوند اجتراعی*نوع
گروه اجتراعی
خطا
ک
ک اصالحشده

مجموع مربعات

درجه

میانگین

نوع سوم
786/437a
767/987
36/021
613/736
8/294

آزادی
13
1
6
1
6

مربعات
60/495
767/987
6/004
613/736
1/382

575/884
6017/00
1362/321

1638
1652
1651

F

172/068
2184/403
17/076
1745/663
6/508

معناداری
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

مربع
اتا
0/577
0/571
0/059
0/516
0/023

0/352

)a. R Squared = 0/577 (Adjusted R Squared = 0/574

هرانطورکه در جدول  7مشاهده میشود ،رابطه تعاملی بین سبک طنز مصرفکنندگان و پیوند اجتراعی
مصرفکنندگان در سطحاطرینان 5درصد تأیید میشود .از سوی دیگر ،نوع گروه اجتراعی (شام خانواده ،دوستان،
هرکاران و دیگران) نیز این رابطه را تعدی میکند؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود .با توجه به اینکه
ضریب اتای پیوند اجتراعی  0/516است ،میتوان نتیجهگیری کرد که عام پیوند اجتراعی ،باعث تقویت تأثیر استداده
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از طنز در تبلیغات بر روی ویروسیشدن پیامها میشود و از طرف دیگر ،این تأثیر در مورد نوع گروه اجتراعی نیز
صادق است به این معنی که مصرفکنندگان ،تبلیغات طنز را بیشتر ترجیح میدهند در بین گروههایی بهاشتراک
بگذارند که با آنها احساس صریرت بیشتری دارند (مث گروههای خانوادگی و دوستی) یا به عبارتی دیگر ،پیوند
اجتراعی قویتر با آنها دارند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
تبلیغات ویروسی یا هران انتقال داوطلبانه پیام تبلیغاتی یک برند از فردی به فرد دیگر ،بهعنوان یکی از روشهای
کارا و اثربخش برای شرکتها که سبب ایجاد آگاهی ،عالقه ،آزمایش و پذیرش محصول و درنهایت افزایش مزیت
میشود ،تبدی شده است .طنز ،بهعنوان یک جذابیت تبلیغاتی با ایجاد صریریت در مخاطبان و جلبتوجه مخاطب
از طریق بهیادماندنیکردن پیامها و برانگیختن احساس مثبت در مخاطب بهعنوان یکی از عوام اصلی در کارایی
تبلیغات و کرپینهای ویروسی تعریف میشود .نتایج این پژوهش ،نشان داد که طنز و انواع طنز بر ویروسیشدن
پیامهای تبلیغاتی تأثیر مثبتی دارد؛ زیرا از نظر مصرفکنندگان ،این تبلیغات جذاب و بهیادماندنی هستند و ترای
بهاشتراکگذاری آنها افزایش مییابد ( .)Shin & Larson, 2015از سوی دیگر ،هرچه پیوند اجتراعی
مصرفکنندگان با دیگران بیشتر باشد ،احترال بهاشتراکگذاری پیامهای تبلیغاتی نیز افزایش مییابد اما اثر
تعدی کنندگی ،سبک طنز مصرفکنندگان تأیید نشد .دالی احترالی این موضوع ناشی از این است که استداده از
جذابیت طنز بهخودیخود باعث بهبود نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ میشود ( )Petrescu, 2015و این
نگرش مثبت (فارغ از سبک طنز مصرفکننده) باعث ویروسیشدن تبلیغ میشود .از سوی دیگر ،بهاشتراکگذاری
محتوای طنز ،الزاماً مرکن است تحتتأثیر برداشت مصرفکننده از سبک طنز دیگران باشد .بهعبارتیدیگر،
مصرفکنندگان با توجه به سبک طنز اعضای شبکه اجتراعی خود در مورد بهاشتراکگذاری آن با دیگران تصریم
میگیرند ،هر چند این موضوع نیازمند پژوهشهای بیشتر است.
براساس یافتههای این پژوهش ،استداده از طنز در تبلیغات بر روی ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی تأثیر مثبت و
معناداری دارد که این یافته با پژوهشهای محققانی هرچون ) Seneviratne & Molesworth (2015هرسو
میباشد ،زیرا آنها بر این باورند که استداده از طنز باعث افزایش جلبتوجه و یادآوری بهتر پیامهای تبلیغاتی میشود.
براساس یافتههای ) Petrescu (2015نیز طنز تأثیر مثبتی بر ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی میگذارد اما نقطه ترایز
یافتههای این پژوهش در این است که اثرات انواع مختلف طنز بر ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی موردبررسی قرار
گرفته است .براساس یافتههای این پژوهش ،طنزهای شخصیتپردازی ،طعنه و تعجب ،بیشترین تأثیر مثبت و طنزهای
جناس ،کرترین تأثیر را بر ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی داشته است .دالی احترالی این اثر را باید در عدم تجانس
ادراکی جستجوی کرد .براساس پژوهشهای ) Huang (2020هرچه اغراق و گزافهگویی در تبلیغ بیشتر باشد ،باعث
افزایش شگدتی مصرفکننده شده و احساس مصرفکننده نسبت به تبلیغ بهتر میشود .تبلیغات شخصیتپردازی و
طعنه نسبت به دیگر تبلیغات میتوانند شگدتی بیشتری را در بین مصرفکنندگان ایجاد کنند.
تأثیر سبک طنز مصرفکنندگان بر ترای بهاشتراکگذاری تأیید نشد .این رابطه در پیشینه پژوهش موردمطالعه
قرار نگرفته بود .لذا در این پژوهش برای بررسی سبک طنز مصرفکنندگان از دستهبندی )Martin et al., (2003
شام سبک طنز خودتقویتکننده ،پرخاشگر ،وابسته و خودمخرب استداده شد .با توجه به عدم تایید این فرضیه،
تحلی تدصیلیتری در این زمینه انجام شد و نتایج نشان داده است که هربستگی معناداری بین سبک طنز
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مصرفکنندگان و بهاشتراکگذاری پیامهای تبلیغاتی وجود دارد .رابطه بین ویروسیشدن پیامها و سبک طنز وابسته،
خودمخرب ،خودتقویتکننده و پرخاشگر به ترتیب  0/09 ،0/077 ،0/181و  0/058است که ترام این روابط در
سطحاطرینان 95درصد معنادار میباشد .لذا میتوان نتیجهگیری کرد که مصرفکننده فارغ از سبک طنز خود ،هنگام
مواجه به تبلیغات طنز (بهخصوص طنزهای شخصیتپردازی ،طعنه و تعجب مربوط به فرضیه یک) ترای دارند آن
را بهاشتراک بگذارند هرچند این ترای در بین مصرفکنندگانی که سبک طنز وابسته دارند ،بسیار بیشتر از
مصرفکنندگانی است که سبک طنز پرخاشگر دارند.
پیوندهای اجتراعی مصرفکنندگان که شام ارتباطات اجتراعی و تعامالت بین مصرفکنندگان در شبکههای
اجتراعی است ،هم بهعنوان یک متغیر مستق تأثیر معناداری بر ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی دارد و
هم بهعنوان متغیر تعدی گر رابطه میان انواع طنز و ویروسیشدن تبلیغات در شبکههای اجتراعی را تعدی میکند.
به عبارت بهتر در این فرضیه این پیوندهای اجتراعی-تعامالتی ،کاربران در شبکههای اجتراعی است که فرآیند
ویروسیشدن پیامهای تبلیغاتی طنزآمیز را تعدی و تسریع میبخشد؛ بنابراین این فرضیه تأیید میشود .زیرا ،پیوند
اجتراعی باال نشاندهنده میزان صریرت بین مصرفکنندگان است و ازآنجاییکه با افزایش میزان صریرت،
بهاشتراکگذاری اطالعات بین آنها نیز افزایش مییابد ( Fotiadis & Stylos (2017که این یافته با پژوهشهای
( Yi et al., (2018هرسو است.
یافتههای این پژوهش ،کاربردهای زیادی در بازاریابی دارد .براساس یافتههای این پژوهش ،بازاریابان باید در
استداده از طنز بیشتر بر استداده از طنزهای شخصیتپردازی ،طعنه و تعجب استداده کنند و طنزهای جناس ،کارایی
کرتری در ویروسیشدن پیامها دارند .از سوی دیگر ،چون بیشتر مصرفکنندگان ترای دارند تبلیغات طنز را در
گروههایی بهاشتراک بگذارند که با آنها احساس صریریت بیشتری دارند ،ازاینرو ،با نشر این تبلیغات از طریق
گروههای کوچک (یا میکروایندلوئنسرها) نتایج بهتری خواهند گرفت زیرا در این گروهها ،میکروایندلوئنسرها ،ارتباط
صریرانهتر و نزدیکتر با جامعه هدف خود دارند و بهتر به ویروسیشدن پیامها کرک خواهند کرد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان اجرای پژوهش در محیطهای آفالین و هرچنین با توجه به
شبهآزمایشیبودن پژوهش و نرایش  7فیلم تبلیغاتی بهصورت آنالین ،زمان پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه افزایش
پیدا کرد و افراد بایستی حدود  15دقیقه از وقت خود را صرف پاسخ به سؤاالت میکردند که درنتیجه بسیاری از افراد
حوصلهای برای پاسخگویی به پرسشنامه نداشتند و گاهی پرسشنامه را نیرهکاره رها میکردند و یا در زمان بسیار
کوتاه بدون مشاهده تیزرها به سؤاالت پاسخ دادند که این موضوع باعث شد تعدادی از پرسشنامهها حذف شود .از
طرفی دیگر ،با توجه به این که طنز جناس ،ارتباط نزدیک با موضوعات زبانی دارد ،لذا محققان ناچار شدند این تبلیغ
را از بین برندهای ایرانی انتخاب کنند و تأثیر ایرانیبودن برند از کنترل پژوهشگران خارج شده بود ،هر چند در قالب
یک سؤال (میزان عالقه پاسخدهندگان به هر یک از این برندها) تالش شد اثر این عام کنترل شود.
تأثیر طنز بر رفتار مصرفکنندگان و ویروسیشدن پیامها فراتر از مباحث مطالعهشده در این پژوهش است ،لذا
پژوهشگران میتوانند با توجه به یافتههای این پژوهش ،یافتههای موجود در این حوزه را عرق بیشتری بخشند .طنز
جناس ،یکی از موضوعات مهری است که در پیشینه کرتر مطالعه شده است .براساس یافتههای این پژوهش ،طنز
جناس تأثیر کرتری بر ویروسیشدن تبلیغات داشت اما با توجه به انواع جناس زبانی در ادبیات فارسی ،عرقبخشیدن
به تأثیرات متداوت هر یک از انواع جناس زبانی ،میتواند بینش خوبی در زمینه استداده از طنز جناس بر ویروسیشدن
پیامهای تبلیغاتی داشته باشد.
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منابع
 نگاهی به تبلیغات دیجیتال و زیرساختهای اینترنت و موبای در: گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران.)1399( تک رسا
. تک رسا: تهران،ایران
 تأثیر پیوندهای اجتراعی بر پاسخ مصرفکنندگان به تبلیغات در.)1399(  الهام، پری و حقدادی، منیژه؛ احدی،حقیقینسب
.22-46 ،)1( 7 ، مطالعات رفتار مصرفکننده.شبکههای اجتراعی
 طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استداده از.)1398(  طهرورث، امیر و حسنقلیپور، سجاد؛ مانیان،خالوزادهمبارکه
.287-310 ،)1( 6 ، مطالعات رفتار مصرفکننده.بازاریابی رسانههای اجتراعی
 فصلنامه. تحلی محتوای جاذبهها و شیوههای اجرا در آگهیهای تلویزیونی ایران.)1392(  مرضیه، شهریار و نصیری،عزیزی
.85-103 ،)1( 6 ،پژوهشهای ارتباطی
 تحلی رفتار مشتریان با رویکرد اندازهگیری توجه بصری کاربران به تبلیغات بنر،)1400(  مژده، مسعود و خوشنویس،کیراسی
.22-37 ،)1( 8 ، مطالعات رفتار مصرف کننده.وبسایت
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:نویسندگان این مقاله

 حوزه.دکتر محمدرحیم اسفیدانی؛ استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میباشند
تخصصی ایشان رفتار مصرفکننده و بازرایابی صنعتی بوده و از سوابق پژوهشی و آموزشی
 از ایشان مقاالت متعددی در نشریات معتبر داخلی.بسیاری در این حوزه برخوردار هستند
.و بینالرللی به چاپ رسیده است
دکتر طهمورث حسنقلیپوریاسوری؛ استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
، حوزه تخصصی ایشان بازاریابی و بازاریابی بینالرل بوده و از سوابق پژوهشی.میباشند
 مقاالت متعدد علری از ایشان.آموزشی و اجرایی بسیاری در این حوزه برخوردار هستند
.در نشریات معتبر داخلی و بینالرللی به چاپ رسیده است

نیما برمر؛ فارغ التحصی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه
.تهران میباشد

