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عبداهلل نعامی ،*1مرضيه

ساکی2

 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
نام نویسنده مسئول:
عبداهلل نعامی

چکيده
هدف از این تحقیق طراحی(تبیین) مدل عوامل اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار
خرید مصرف کننده با رویکرد پدیدار شناسی میباشد .با اتکا به دستهبندیهای روششناختی
پژوهش میتوان پژوهش حاضر را از حیث هدف ،پژوهشی توسعهای از حیث روش انجام آن ،در
گروه پژوهشهای توصیفی طبقهبندی میشود و از نظر چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز
از نوع غیرآزمایشی دانست و همچنین از آنجایی که این پژوهش به بررسی دادههای مرتبط با
برههای از زمان میپردازد ،از نوع پژوهشهای مقطعی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش،
تمام خبرگان دانشگاهی بود که سابقه فعالیت در حیطه بازاریابی اینفلوئنسرها را داشتند .حجم
نمونه نیز بر اساس اصل اشباع تعیین گردید ،ازاینرو از  11تن خبرگان مصاحبه به عمل آمد.
سپس با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی و اتکا به طرح مصاحبه از پیش تعیین شده
دادههای مربوطه جمع آوری و آماده تجزیه و تحلیل شد .مطابق با نتایج مؤلفه های عوامل اثرگذار
گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده در این تحقیق مورد بررسی قرار
رفت مهمترین عوامل عبارت بودند از :میل به تقلید از شخصیت اینفلوئنسر ،ادراک محصول سفارش
شده ،تاکید بر خرید سود آور ،نگرش به برند معتبر و وفاداری اینفلوئنسر میباشد.

واژگان کليدي :گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) ،رفتار خرید مصرف کننده ،رویکرد
پدیدار شناسی.
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بر رفتار خرید مصرف کننده با رویکرد پدیدار شناسی

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال ششم)

طراحی(تبيين) مدل عوامل اثرگذار گروه هاي مرجع (اینفلوئنسر ها)
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مقدمه
با ظهور رسانههای اجتماعی مجازی ،روابط انسانها در اینترنت شکل تازهای بهخود گرفته است .رسانههای اجتماعی اشکال دیگر ارتباطات
کامپیوترمحور را با یکدیگر ادغام کرده و بهتبع آن چشمانداز رسانهها ،شیوههای تعامل افراد و تأمین نیازهای کاربران را دگرگون ساختهاند
[ ]1انتشار و فراگیرشدن رسانههای اجتماعی عصر کامال جدیدی در فضای کسبوکار برای شرکتها و برندها بهوجود آورده که آنها را وادار
کرده بهدنبال راههای تعاملی جدیدی برای دستیابی و جذب مشتریان باشند[.]2
کانالهای مختلف بازاریابی که بهسرعت در حال گسترش یافتن است و هماکنون به بیش از دو سوم کاربران اینترنتی دستیافته است،
فرصتها و موقعیتهای بیمانندی را برای برند و اعتبارسازی آن بهوجود آورده است ]3[ .اگر رسانههای اجتماعی فرصتها و منافع جدیدی
را برای مدیریت برند بهوجود آورند ،یکی از چالشهای مهم در رابطه با دشواری سنجش تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر
ارزیابی و سنجشهای موفق برندهای مهم و کلیدی ،برطرف خواهد شد [.]4
رسانه های اجتماعی با توجه به جنبه های منحصربه فردشان ،ابزاری هستند که باعث می شوند افراد و نهاد ها به سادگی باهم ارتباط و
تعامل برقرار سازند .این افراد و نهاد ها شامل شرکت های بیمه ،کارمندان آنها ،واسطه ها ،مصرف کنندگان ،مصرف کنندگان بالقوه و تنظیم
کنندگان مقررات می باشند[.]5
امروزه الزاماً نوآوری و برتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصوالت و خدمات ،روز به روز با هم
تطابق و سازگاری پیدا می کنند ،یک برند ق وی ممکن است تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایز می
سازد[.]6
در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت بی نظیر جهانی روبرو شده اند و روز به روز بر محبوبیت این شبکه های
اجتماعی افزوده می شود تا جایی که شبکه اجتماعی فیس بوک حدود یک میلیارد کاربر دارد و شبکه های اجتماعی دیگر نیز مانند تویتر و
گوگل پالس با محبوبیت بی نظیری روبرو هستند و در ایران نیز به رغم فیلتر بودن شبکه های اجتماعی ،این شبکه ها با محبوبیتی بی نظیر
روبرو هستند و همچنین از سال  2002میالدی تاکنون ،موضوع شبکه های اجتماعی مجازی ،اصلیترین مشغله کاربران اینترنت در دنیا و
بهتبع آن در ایران بوده است .شبکه های اجتماعی مجازی در حال حاضر قویترین رسانه آنالین در دنیا به شمار میروند .باید اندیشمندان
اجتماعی بدانند که ما در چه جامعه ای هستیم ،چه فرایندهای اجتماعی در حال پیدایش هستند ،چه خصلت ساختاری وجود دارد و چه
چیزی را می توان از طریق کنش اجتماعی تغییر داد .چرا که افراد بدون درک کافی مانعی بر سر راه تغییر خواهند شد و ممکن است پتانسیل
نامتعارف خالقیتی را که ارزشها و فناوری های عصر اطالعات وجود دارد از دست بدهیم .لذا سوالی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن
میباشد این است که مدل عوامل اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده با رویکرد پدیدار شناسی چگونه
میباشد؟

مبانی نظري پژوهش
شبکه اجتماعی
شبکه های اجتماعی به مجموعه ای از افراد گفته میشود که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط داشته و مواردی مانند اطالعات،
نیازمندیها ،فعالیتهاو افکار خود را به اشتراک میگذارند .شبکه های اجتماعی رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی با فن آوری اطالعات و ارتباطات
دارند «]1[ .بین یهودا  »،مولفه های تأثیرگذار در سطح شبکه های مجازی اجتماعی را به شکل موازی ترسیم کرده و پیامد توسعه وب و
برنامه های رابط کاربردی در کنارنیاز به اشتراک گذاری ،اعتماد ،اتصال آنالین را در حقیقت موجب رشد شبکه های اجتماعی در اینترنت
قلمدادمی کند(.شکل )1اینترنت و تغییرات اجتماعی را نمایش می دهد[]7
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شکل( )1اینترنت و تغييرات اجتماعی[]7

درحقیقت آنالیز شبکه های اجتماعی (مرتبط با نظریه شبکه ها) به عنوان یک تکنیک کلیدی در جامعه شناسی،انسان شناسی ،جغرافیا،
روانشناسی اجتماعی و علوم ارتباطات همانند یک موضوع محبوب در زمینه تفکر ومطالعه پدیدار شده است .برخالف تحلیل هایی که بر این
فرض استوار می باشند که هنجارهای اجتماعی تعیین کننده رفتارها هستند ،آنالیز شبکه های اجتماعی به بررسی وسعت تأثیرگذاری ساختار
و ترکیب رشته ها بر هنجارها می پردازد ]8[ .شکل فوق به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک میکند .به طور جزئی،
شبکه های محکم برای اعضایشان نسبت به شبکه هایی که تعداد زیادی اتصاالت ضعیف برای افراد خارج از شبکه اصلی دارند ،کمتر مفید
واقع می شوند(.شکل )2نمایی از مدل شبیه سازی شده شبکه های اجتماعی در فضای مجازی را نمایش می دهد]9[ .

شکل( )2نمایی از مدل شبيه سازي شده شبکه هاي اجتماعی در فضاي مجازي[]9
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شبکه هاي اجتماعی در ایران
اقبال ایرانیان به شبکه های اجتماعی از پایگاه اورکات آغاز شد؛ به گونه ای که پس از برزیل و آمریکا ،ایران سومین کشور حاضر در
اورکات بود؛ هرچند ردپای این گرایش ها رامی توان در اتاق های گفت وگوی یاهو و تاالرهای گفتمان عمومی ،مانند ابزار فارسی و گفتارفارسی
یافت.روند عضویت ایرانیان در اورکات ،به حدی پیش رفت که فارسی به یکی ازپنج زبان پراستفاده در این پایگاه تبدیل شد.با گسترش یاهو،
تعدادی از کاربران ایرانی به سراغ این نوع از پایگاه های شبکه های اجتماعی گرایش پیدا کردند]10[ .
همین امر ،سبب شد جامعه های مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران راه اندازی شود .کلوب از این قبیل شبکه هاست .
پایگاه شبکۀ اجتماعی کلوب در تاریخ یکم دی ماه  ، 1131برپایۀ نیازهای امروزی کاربران اینترنتی ایرانی راه اندازی شد تا به مثابۀ پایگاهی
به منظور ارتباط ایرانیان و فارسی زبانان جهان ،بتواند برای تبادل اطالعات ،نیازها ،کاال و خدمات ،پیداکردن همکاران ،دوستان قدیمی و ...
بستری مناسب را به وجود آورد]11[ .
شبکۀ اجتماعی دانشگاهیان ایران ،یعنی دوره نیز از دیگر پایگاه هایی است که معموالًاعضایش را دانشجویان ،فارغ التحصیالن و استادان
دانشگاه تشکیل می دهند.از ویژگی های این پایگاه ،می توان به آموزش های ویدئویی و کتابخانه اشاره کرد.کاربران دوره می تواننددوستان
نمایش دهند«.دیوار» مطالب وبالگ خود را مستقیماً در صفحۀ همکالسی ها نیز دیگر پایگاه شبکۀ اجتماعی ایرانی است که اعضایش را در
یافتن همکالسی هایشان یاری می کند]12[ .
شبکۀ اجتماعی متخصصان ایران ،یو  225نیز از دیگر شبکه های اجتماعی فارسی زبان است که به اعضای خود در معرفی خدمات،
یافتن مشتری و ایجاد روابط حرفه ای با دیگراعضا کمک می کند]13[ .
با هدف ایجاد بانک اطالعاتی جامع ) (IrExpertپایگاه مرجع متخصصین ایران متخصصان ایرانی و نیز به منظور اطالع رسانی مناسب
در تمامی زمینه های تخصصی راه اندازی شده است .کابران با عضویت در این پایگاه ،صفحۀ اصلی اختصاصی خواهندداشت که می توانند
مشخصات فردی ،مهارت های تخصصی و فهرست پروژه های خود رادر آن ثبت و در عرصۀ جهانی معرفی کنند .همچنین  ،آخرین اخبار
تخصصی ،فراخوان کنفرانس ها و همایش ها ،فرصت های شغلی و بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور به صورت روزانه به نشانی
ایمیل اعضای این شبکه ارسال می شوند]14[ .
«فیس فا»نیز از جمله پایگاه هایی است که در این زمینه فعالیت می کند .اعضای این شبکۀ اجتماعی می توانند به ویژه در میان فارسی
زبانان داخل و خارج از کشوردوستان جدید بیابند و با آن ها در تماس باشند و اطالعات خود را با آن ها به اشتراک بگذارند .روزانه صدها نفر
در شبکۀ اجتماعی فیس فا عضو می شوند .کاربران فیس فا شخصاًمی توانند (آگهی تبلیغاتی( بنر جذب کنند و آگهی های خویش را در
بخش های مربوط به خود نمایش دهند تا افزون بر بهره مندی از خدمات و امکانات رایگان فیس فا ،از فعالیت های خود در وب کسب درآمد
کنند .فعال ترین کاربران جامعۀ مجازی فیس فا بر اساس میزان فعالیت ،که در لحظه در پایگاه نمایش داده می شود ،و نیز کاربران برتر در
برابر دیگر کاربران از امتیازات خاصی برخوردار خواهند شد]15[ .
در سال های اخیر و به علت حوادث بعد از انتخابات ،پیدایش این گونه پایگاه های شبکۀ اجتماعی رشد بیش تری داشت .این پایگاه
ها ،عمدتاً به مسائل سیاسی می پرداختند و مباحث سیاسی روز کشور را در پایگاه خود مطرح می کردند  .البته بسیاری از این شبکه های
اجتماعی با حمایت بیگانگان و خط دهی و پشتوانه های مالی دشمنان انقالب اسالمی و با تحریف اخبار و اغوای اشخاص ،به فتنه انگیزی و
آشوب دامن می زدند و خراب کاری ها واز این دست پایگاه هاست .در کشور ما ،مسئلۀ خانواده در سه سطح اقتصاد و سیاست و اجتماع ،
یکی از مهم ترین مسائل جامعه به شمار می رود و تحوالت در زندگی زنان و الگو های آنان ،یکی از بارزترین مصادیق تغییر و تحول در جامعۀ
ایرانی پس از انقالب است؛ لذا در کشور ما ،وضعیت زنان با گفتمان اسالمی حاکمیت پیوند دارد .ویژگی گفتمان اسالمی آن است که در
بسیاری ازموارد ،تحقق آرمان های آن به غلط یا درست با مسئلۀ زنان سنجیده می شود  .اهمیت بسیاری از ارزش ها یا ضدارزش ها از
منظر آموزه های اسالمی ممکن است به مراتب ازارزش ها یا ضدارزش ها در حوزة مسائل خانواده بیش تر باشد ،اما یکی از اولین مسائل مهم
درارزیابی اسالمی بودن و کارآمدی حکومت ،مسئلۀ خانواده است .

اینستاگرام و اینفلوئنسر ها
کوین سیستروم ) (Kevin Systromدر  10دسامبر 1۸31میالدی در نیویورک متولد شد .او یک کارآفرین و مهندس نرمافزار آمریکایی
است که در حقیقت یکی از اصلیترین موسسان شبکه اجتماعی اینستاگرام محسوب می شود]16[ .
کوین سیستروم و مایک کریگر یکدیگر را در دانشگاه استنفورد مالقات کردند .آنها در سال  200۲در رشته مدیریت علوم و مهندسی از
این دانشگاه فارغالتحصیل شدند .کوین سیستروم یک اپلیکیشن اشتراکگذاری عکس مبتنی بر مکان را توسعه داد و وقتی متوجه شد که به
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یک نفر دیگر به عنوان موسس برای راه اندازی شرکتش نیاز دارد ،به استنفورد برگشت و سراغ مایک کریگر را گرفت .شاید به همین دلیل هم
هست که سیستروم میگوید :من با این افرادی که میگویند رفتن به دانشگاه و هزینه کردن در آن فایدهای ندارد ،کامال مخالفم ]17[.
اینستاگرم یا اینستاگرام شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو است که این امکان را به کاربران خود میدهد که عکسها و
ویدئوهای خود را در دیگر شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک ،توئیتر ،تامبلر و فلیکر به اشتراک بگذارند .یک ویژگی متمایز اینستاگرام محدود
کردن عکسها به فرم مربع شبیه به عکس دوربینهای اینستماتیک کداک یا پوالروید(برخالف نسبت تصویر  1:5که عموماً برای دوربین عکاسی
موبایلها استفاده میشود)است .کاربران همچنین می توانند از فیلترهای دیجیتال برای عکسهایشان استفاده کنند .حداکثر زمان برای ویدئوهای
اینستاگرام  12ثانیه است[]18
ابتدا اینستاگرام فقط برای کاربران شرکت اپل در دسترس بود و آنها میتوانستند عکسهایی را که با موبایل خود میگیرند در این شبکه
به اشتراک بگذارند .اینستاگرام رفته رفته با استقبال گرم کاربران مواجه شد اما پای اینستاگرام هنوز به سیستمعامل اندروید باز نشده بود و
سیستمعامل اندروید هم سهم قابل مالحظهای از بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود ،در نتیجه این اپلیکیشن را برای سیستمعامل
اندروید منتشر کردند .به محض قرار گرفتن آن در فروشگاه اندرویدی ،در طی هفت روز  10میلیون بار این برنامه دانلود شد .این روند رو به
رشد تا امروز ادامه داشته و در حال حاضر تا دسامبر  2015بیش از  100میلیون نفر در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند ]19[.
واژه  influencerدر لغت به معنی «تاثیرگذار» است .اما در دنیای شبکههای اجتماعی به کسانی گفته میشود که در یک یا چند شبکه
اجتماعی شناخته شده باشند .اینفلوئنسرها در حقیقت سلبریتیهای شبکههای اجتماعی هستند .در حالی که شاید خارج از آن شبکه اجتماعی
زندگی کامال عادی داشته باشند و آنچنان شناخته شده نباشند .در میان مردم اصالحاتی مثل «شاخ» برای توصیف اینفلوئنسر استفاده میشود.
اصطالح اینستافیمس ) (instafamousهم اشاره به اشخاص تاثیرگذار در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارد .این اپلیکیشن تنها به
اشتراکگذاری عکس تمرکز دارد و بیشتر کاربران که عضو سایر شبکههای اجتماعی هم هستند برای انتشار عکسهای خود از این برنامه
استفاده میکنند .آنها سایر شبکههای اجتماعی خود را به این برنامه لینک کرده و از طریق این شبکه عکسها و فیلمهای خود را در شبکههای
اجتماعی دیگر نیز به اشتراک میگذارند[]20
رای استفاده از اینستاگرام باید از طریق اسمارت فون در این سرویس عضو شوید .پس از عضویت عکسی به عنوان تصویر پروفایلتان
انتخاب کنید و یک بیوگرافی کوتاه در مورد خودتان بنویسید .پروفایل شما بهطور پیشفرض در حالت عمومی قرار خواهد گرفت و شما در
منوی تنظیمات می توانید آن را خصوصی کنید .در نوارابزار پایین برنامه ،دکمه وسط به شروع عکاسی یا فیلمبرداری اختصاص داده شده است
و با لمس این دکمه شما می توانید عکاسی یا فیلمبرداری خود را شروع کنید .یا اینکه از حافظه گوشی خود عکسی را انتخاب کنید .بعد از
این مرحله ،وارد مرحله افکتگذاری روی تصویر میشوید ]21[.
در این قسمت به صورت پیشفرض افکتهایی برای شما قرار داده شده که به وسیله آنها فیلتر مورد نظر برای عکس خود را انتخاب
میکنید .بعد از افکتگذاری وارد صفحه بعدی میشوید و در این صفحه توضیحاتی در مورد عکس خود مینویسید]22[ .
قبل از انتشار عکس شما میتوانید سایر شبکههای اجتماعی را که در آنها عضویت دارید انتخاب کنید تا با انتشار عکس شما در اینستاگرام
همزمان در سایر شبکههای اجتماعی نیز عکستان منتشر شود .شما میتوانید دوستان فیسبوکی و کسانی که تلفن تماس شان را در دفترچه
تلفن خود دارید جستوجو کنید و آنها را به اصطالح  Followیا دنبال کنید تا تصاویر ارسالی آنها را در صفحه اصلی خود ببینید ]23[.

وضعيت اینستاگرام در ایران
اینستاگرام کمی با تاخیر وارد ایران شد .کم بودن دستگاههای آیفون در ایران علت اصلی این تاخیر عنوان شده است .اما رفتهرفته با زیاد
شدن آیفونها و همچنین انتشار این برنامه در سیستم عامل اندروید ،این برنامه در ایران هم طرفداران زیادی پیدا کرد .البته هنوز آمار دقیقی
از تعداد ایرانیان عضو این شبکه وجود ندارد .بدون شک فیلتر نبودن این شبکه و دسترسی آسان و بیدردسر آن در ایران را میتوان مهمترین
دالیل استقبال ایرانی ها از این شبکه اجتماعی دانست ،اما باید یادآوری کرد که طرح فیلترینگ هوشمند روی آن اجرا می شود با این حال
فیلترینگ شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،توئیتر ،یوتیوب و… استقبال مردمی از اینستاگرام را دوچندان کرد .البته میتوان نقص
اینترنتهای ارائهشده روی تلفنهای همراه را هم به عنوان دلیلی برای کمتر بودن میزان مشارکت ایرانیها نسبت به کشورهای توسعهیافته
دیگر در این شبکه اجتماعی عنوان کرد.
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پيشينه پژوهش
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش این امکان را فراهم میآورد تا آگاهیهای الزم در خصوص فعالیتها و زمینههای مرتبط ،و
همچنین حدود و ثغور مورد مطالعه به عمل آید .بدین منظور منابع مطالعاتی از پایگاههای معتبر و گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و منابع
مطالعاتی در دو دسته منابع داخلی و منابع خارجی ارائه شده است.
مروري بر پيشينه پژوهش و ادبيات موضوعی داخلی
عبداللهیان و زهرایی( )11۸1پژوهشی با عنوان "مطالعه میزان سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی اینستاگرام " انجام داده اند.آنان بیان
میکنند که اینستاگرام ،شبکه اجتماعی مجازی اشتراک گذاری عکس و فیلم بر روی تلفن همراه است .با وجود حدود  21/2میلیون کاربر
ایرانی در اینستاگرام ،معلوم نیست که فعالیت در اینستاگرام ،موجب ایجاد منافع حاصل از روابط کاربران می شود یا خیر؟ .براین اساس ،فرضیه
پژوهش این است :به نظر می رسد ،سرمایه اجتماعی تولید شده کاربران اینستاگرام ،نسبت به سرمایه اجتماعی غیرکاربران اینستاگرام بیشتر
است .برای آزمون فرضیه ،دو گروه کاربران ایرانی اینستاگرام و ایرانیان غیرکاربر اینستاگرام ،دارای تلفن هوشمند متصل به اینترنت را به عنوان
جامعه آماری برای مقایسه سرمایه اجتماعی در نظر گرفتیم .بر مبنای تعریف پوتنام ،سرمایه اجتماعی را دارای ابعاد ،سرمایه اجتماعی
پیوندبخش ،سرمایه اجتماعی پیوندمدار و اعتماد در نظر گرفتیم .روش گردآوری داده ها ،روش پیمایش آنالین وارونه است .حجم نمونه با
روش تعیین حجم نمونه برای جوامع کالن 1011 ،تعیین شد .لینک پرسش نامه برای  12000ایمیل ارسال شد .مقایسه میانگین ها ،گویای
این است که میانگین های سرمایه اجتماعی دو گروه عضو در اینستاگرام و غیرعضو در اینستاگرام ،تفاوت معناداری با یگدیگر نداشته است،
این بدین معناست که سرمایه اجتماعی مجازی افراد عضو در اینستاگرام ،بیشتر از سرمایه اجتماعی افراد غیر عضو نیست ،همچنین سرمایه
اجتماعی مجازی پیوندبخش و پیوندمدار با این دو بعد سرمایه اجتماعی افراد غیرکاربر اینستاگرام تفاوتی ندارد ،ولی میزان اعتماد در محیط
واقعی ،بیشتر از محیط اینستاگرام است .این کاهش اعتماد در اینستاگرام ،به نظر ناشی از عدم مجاورت فیزیکی در این محیط مجازی است.
سبحانی فرد( )11۸1پژوهشی با عنوان " مدلسازی ساختاری تقویت قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام " انجام داده اند و بیان
میکنند که اثر شبکه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان در فضای مجازی رو به فزونی است .در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام به
ع نوان یکی از شبکه های پرمخاطب در حال پررنگ کردن نقش خود در شکل دهی قصد خرید کاربران می باشد .مقاله پیش رو به دنبال
بررسی چگونگی تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام و نقش آن بر قصد خرید مصرف کنندگان می باشد.جهت انجام این مهم اثر عوامل
شش گانه تبلیغات در فضای اینستاگرام بر روی قصد خرید مورد آزمون قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کاربران اینستاگرام در شهر آبیک
قزوین بوده که برای تعمیم نتایج به این جامعه نامحدود 135 ،نمونه به روش نمونه گیری تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند.برای پاسخ به
فرضیات تحقیق و آزمون مدل از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان از تایید مدل تحقیق و اکثر فرضیات داشت .نتایج
آزمون های حاصل از الگوی پژوهش  ،نشان دادند که اطالع رسان بودن و خالقیت تبلیغاتی  ،اثر مثبتی بر نگرش افراد نسبت به اجماع گروهی
داشته و این موضوع نیز از طریق اثر گذ اری بر قصد همراهی افراد با اجماع موجب بهبود قصد خرید مصرف کنندگان می شود]24[ .
سهراب زاده و همکارانش( )11۸1پژوهشی با عنوان "تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی
آنالین (مطالعه موردی :کاربران اینستاگرام)" انجام داده اند و بیان میکنند که با سیطره یافتن وجه تکنولوژیک در زیست جهان معاصر،
ساحت تعامالت اجتماعی و شیوه های هویت یابی و هویت سازی نیز تغییر یافته اند؛ چنان که شبکه های اجتماعی آنالین از بسترهای مهم
خودابرازی ،ساخت هویت شخصی و نمایش منش اجتماعی و سبک زیستی هستند .این پژوهش با استفاده از آرای نظری جامعه شناختی
مرتبط با سبک زندگی و رسانه های اجتماعی به تحلیل چگونگی بازنمایی و نمایش زیست روزمره در فضای اینستاگرام پرداخته است .روش
پژوهش از نوع کیفی است و حجم نمونه با اتکاء بر منطق اشباع نظری شامل  21نفر است .تحلیل داده ها با استفاده روش تحلیل درون مایه
ای کالرک و براون انجام شده است .نتایج پژوهش بیان گر آن است که کنش گران ایرانی در فضای مجازی ،شبکه اینستاگرام را بستری برای
نمایش زندگی روزانه ،اشتراک گذاری جنبه های جذاب بدنی و ارائه گزارشی از تفریحات و لذت های فردگرایانه می دانند .بنابراین ،استراتژی
های نمایشی کنش گران در شبکه اجتماعی اینستاگرام ،بیشتر در جهت بازنمایی سبک زندگی مدرن است]25[ .
حسنی و کالنتری( )11۸۲پژوهشی با عنوان "تحلیل پدیدار شناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران
" انجام داده و بیان میکنند که هدف این مقاله ،مطالعه تجربه زیسته کاربران ایرانی اینستاگرام است .ویژگی های خاص این شبکه اجتماعی
سبب شده است تا نوع خاصی از تعامالت به واسطه آن شکل بگیرد .این ویژگی ها تجربیات نوینی را در روال های هر روزه کاربران فعال
جایگیر کرده است .بنابراین ،محققان ب ر کاربرانی متمرکز شدند که تجربه حضور کافی در اینستاگرام را داشتند .در این مقاله ،برای فهم معنای
عمیق این تجربیات از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و روش مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است .در مجموع با شانزده نفر مرد و
زن مصاحبه شد که مدت میانگین عضویت آنها در اینستاگرام دو سال بوده است .در نهایت ،بر اساس تحلیل مصاحبه ها مضامین مختلفی در
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رابطه با نقش اینستاگرام در زندگی روزمره کاربران شناسایی شد که مهم ترین آنها عبارتند از :الیک به منزله تحسین و نیز ایجاد رابطه
اجتماعی؛ کامنت به منزله میدان گفت وگو؛ ارزشمند ب ودن تعداد زیاد فالوئرها؛ و نیز عدم شکل گیری دوستی واقعی در میان فالوئرها .در کل،
باید اشاره کرد که تجربیات زندگی در شبکه های اجتماعی همانند طرد و پذیرش اجتماعی با توجه به محو شدن فزاینده تمایز زندگی واقعی
از زندگی مجازی ،از نظر پیامدهایی که برای زندگی واقع ی دارد نباید مورد غفلت قرار بگیرد .از سوی دیگر ،هر نوع اختالل در کردارهای هر
روزه کاربران اینستاگرام ،می تواند به برخی پیامدهای منفی روان شناختی و اجتماعی منجر شود]26[ .
مروري بر پيشينه پژوهش و ادبيات موضوعی خارجی
بوث و متیک )201۸( 1پوهشی با عنوان " ترسیم و اعمال نفوذ افراد تاثیرگذار در رسانههای اجتماعی برای شکل دادن به ادراکات برند
شرکتی" انجام داده اند .جامعه جدید تأثیرگذار در حال ظهور قدرت قابل توجهی را در مورد ادراک برندها و شرکت ها در اختیار دارد که تا
حد زیادی با گسترش سریع کانال های رسانه های اجتماعی که از طریق آن تأثیرگذاران ارتباط برقرار می کنند ،هدایت می شود .انسان های
معمولی گذشته اکنون انسان های با اهمیت جدید هستند که توجه متخصصان ارتباطات که به دنبال تعامل مستمر مصرف کنندگان در سراسر
کانال های مختلف شبکه اجتماعی هستند ،را بخود جلب می کند .هدف این مقاله ارائه روشهای شناسایی این انسان های جدید می باشد.
این مقاله یک الگوریتم ارزشگذاری قابل تنظیم ایجاد شده برای شناسایی انسانهای جدید که تأثیر گذار در ایجاد سطح تقویت شده آگاهی از
برند شرکت ها هستند را بازبینی می کند .الگوریتم ارزشگذاری شاخص ،مقطعی از متغیرها را که به صورت عددی افراد تاثیرگذار را در گفتگوی
رسانه های اجتماعی درباره یک شرکت ،محصول یا خدمات خاص رتبه بندی می کند ،برآورد می نماید .این اطالعات به ما کمک می کند تا
درک کنیم که چگونه این افراد بر مخاطبان هدف سنتی تأثیر می گذارند و به متخصصان ارتباطات کمک می کند تا راهکارهای کمکی مؤثر
را ارائه کنند .ادغام داده های شاخص تأثیرگذار در یک استراتژی جامع رسانه های اجتماعی رویکرد رسانه های اجتماعی جامع و کاملی را
برای بهینه سازی ارزش ویژه برند ارائه می دهد .این شاخص "نقاط گفتگو" را که باید تعامل هر فرد تأثیرگذار را راهنمایی کند ،مشخص کرده
و جنبه هایی از قبیل موضوع و لحن را تعیین می کند و افراد تأثیرگذار را شناسایی می کند]14[ .
مارتنزن و همکارانش )2013(2در تحقیقی با عنوان " چگونگی تاثیر گذاری اینفلوئنسرها بر رفتار شهروندان " بیان میکنند که هدف این
مقاله بررسی این موضوع است که چگونه نوع جدید رهبران عقیده ،شهروندان تاثیرگذار ( ،)CIپیروان خود را با تحقیق در مورد اینکه کدام
ویژگی ها در قدرت اقناعی (ترغیبی) آنها مؤثر است ،ترغیب می کنند .رویکرد-با ترکیب نظریه ها در رهبری افکار ،تأیید افراد مشهور،
جایگذاری محصول (تبلیغات نامحسوس) و محتوای تولید شده توسط کاربر) ، (UGCپنج ویژگی منبع -یعنی تخصص ،قابلیت اعتماد ،دوست
داشتنی ،شباهت و آشنایی -با استفاده از مد به عنوان نمونه بررسی می شود .یک مطالعه نتنوگرافی (پژوهش مردم نگارانه جهت بررسی
اجتماعات آنالین و رفتارهای آزادانه افراد در اینترنت) طولی از ده  CIو محتوای کاربران آنها و شش گروه متمرکز با پیروان CIخاص در
اینستاگرام انجام می شود.هر پنج ویژگی در اقناع CIها با قابلیت اعتماد به عنوان عامل اصلی نقش دارند .اقناع  CIدر توانایی منحصر به فرد
آنها برای در بر گرفتن و احاطه دو ویژگی متضاد به طور همزمان نهفته است :قابل دستیابی و ارتباط پذیری مانند مصرف کنندگان عادی.
رهبران سبک با وضعیت برتر افراد مشهور یا سلبریتی.مدیران هنگام انتخاب  CIممکن است مالحظات زیر را در نظر بگیرند :میزان پیروان در
هر CIبه عنوان شاخص نفوذ و اثرگذاری؛ شباهت بین پیرو و  CIزیرا بستر اعتماد را فراهم می کند .و دنیای شخصی فرد تاثیرگذار در پروفایل
اینستاگرام خود چرا که بر معانی مرتبط با برند تاثیر می گذارد .عامل اصلی اقناع  ، CIقابلیت اعتماد آنها است که تاثیر چهار ویژگی دیگر را
میانجی گری و تقویت می کند .قدرت اقناعی  CIبه رفتار تعادلی ارتباط پذیری و آرمان خواهی متکی است]20[ .
کانستانپوال و همکارانش )2013( 1تحقیقی با عنوان " افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از تبلیغات افراد
تاثیرگذار اینستاگرام و بازاریابی شایعه ای یا همهمه ای  " eWOMانجام داده اند .بموجب چشم انداز  2010عربستان صعودی ،حمایت از
شرکت های کوچک و متوسط ) (SMEاز  20درصد تولید ناخالص داخلی فعلی تا  12درصد در آینده افزایش می یابد؛ بنابراین ،دسترسی
شرکت های کوچک و متوسط به منابع مالی آسانتر می شود .در عین حال ،انتظار می رود صنعت خرده فروشی لوازم آرایشی در چند سال
آینده به دلیل تقاضای رو به افزایش و دسترسی آسان به لوازم آرایشی از طریق کانال های آنالین به سرعت رشد کند .هدف از تحقیق حاضر،
بررسی کاربرد افراد تأثیرگذار زیبایی در اینستاگرام در تبلیغات به عنوان ابزاری برای افزایش رقابت برای شرکتهای کوچک و متوسط است.
طرح تحقیق اکتشافی استفاده شد و مصاحبه های عمیق برای شناخت بهتر ادراکات جوانان بزرگسال سعودی در خصوص اعتماد به افراد تأثیر
گذار در اینستاگرام ،شایعه الکترونیکی) (eWOMو تبلیغات انجام شد.شرکت های کوچک و متوسط می توانند از  eWOMدر تالش خود
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برای رقابت پذیری بسیار سود ببرند .بنابراین ،وقتی که تأثیرگذار زیبایی در اینستاگرام محصولی را به پیروان SMEها تبلیغ می کند ،این امر
منجر به افزایش آگاهی و قصد خرید می شود .یافته ها نشان داد که شرکت کنندگان در هنگام دریافت بررسی انتقادی یا حمایت از تأثیرگذاران
زیبایی در رسانه های اجتماعی شکاک و دیرباور می باشند ،چون به ندرت آنها را معتبر و موثق می دانند .عالوه بر این ،به نظر می رسد شرکت
کنندگان وقتی تجربه مثبت با افراد تاثیرگذار دارند ،به کاربران اینستاگرام زیبایی اعتماد می کنند .اعتماد ،صداقت و اعتبار عوامل مهمی بودند
که تأثیر  eWOMرا افزایش می دهند .این مقاله درک عمیقی از کاربرد تبلیغات اینستاگرام و  eWOMدر یک صنعت به سرعت در حال
رشد ارائه داده و اینها را به عنوان مسیرهای ارتباطی مهم و کلیدی برای شرکت های کوچک و متوسط مدرن در تالش برای دستیابی به
انعطاف پذیری و رقابت پذیری مورد بررسی قرار می دهد]22[ .
نیستروم و همکارانش  )2013(5تحقیقی با عنوان " تأثیر افشای توجیه غرامت حمایت مالی در اثربخشی محتوای اینفلوئنسرها" انجام
داده اند .هدف این مقاله بررسی تأثیر شکل خاصی از سلب مسئولیت حمایت مالی در مورد محتوای حمایت شده توسط افراد تأثیرگذار رسانه
های اجتماعی) ، (SMIیعنی افشای توجیه غرامت است .افشای دالیل جبران حمایت مالی توضیح می دهد که چرا افراد تأثیرگذار و برند با
ارائه یک دلیل مناسب و متعارف که وجود و انتشار محتوای حمایت شده را توجیه می کند ،مشارکت در حمایت مالی را انجام می دهند .از
یک طرح آزمایشی برای مقایسه تأثیرات افشای توجیه جبران خسارت مالی که توسط یک تأثیرگذار یا برند حمایت کننده تا افشای حمایت
مالی ساده و کنترل عدم افشاء ارائه می شود بر واکنش های مصرف کنندگان به ویدئوی بررسی محصول توسط یک تأثیرگذار یوتیوب استفاده
شد .این مقاله شواهد تجربی ارائه می دهد که توجیه جبران خسارت مالی ،نگرش مثبت مصرف کننده را نسبت به تأثیرگذارانی که از جبران
حمایت مالی برخوردار بوده و اعتبار منبع و پیام را در مقایسه با افشای حمایت مالی ساده ایجاد می کند .فرضیه های موجود در یک فیلم
یوتیوب ،متشکل از یک دسته بندی محصوالت واحد ،یک  SMIو یک پلتفرم رسانه اجتماعی مورد آزمایش قرار گرفت .مطالعات بیشتر ممکن
است آزمایش را در دسته بندی محصوالت مختلف و پلتفرم های مختلف رسانه های اجتماعی تکرار نماید .این مطالعه تجربی اطالعات مهم
در مورد چگو نگی برقراری ارتباط و طراحی افشای حمایت مالی برای رسیدن به پاسخ مطلوب مصرف کنندگان در اختیار مدیران و تأثیرگذاران
ارتباطات برند قرار می دهد]15[ .
ونوس جن و همکارانش )2013(2پژوهشی با عنوان " بازاریابی اینفلوئنسر :افراد مشهور یا سلبریتی اینستاگرام و رسانه های اجتماعی "
انجام داده اند .هدف مقاله حاضر آزمایش اثرات دو نوع از افراد مشهور (سلبریتی اینستاگرام در مقابل افراد مشهور سنتی) بر قابلیت اعتماد
به منبع ،نگرش به برند ،حسادت و حضور اجتماعی است .مدل نظری پیشنهادی شامل نوع سلبریتی به عنوان متغیر مستقل و حضور اجتماعی
به عنوان متغیر میانجی و اختالف نظر شخصی به عنوان متغیر تعدیل کننده است .مقایسه تصادفی دو گروهی (سلبریتی اینستاگرام در مقابل
مشاهیر سنتی) آزمایش بین افراد ( 105نفر) انجام شد.نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان در مواجهه با پست های برند سلبریتی
اینستا گرام منبع را با قابلیت اعتماد بیشتر درک کرده ،نگرش مثبت تر را نسبت به برند تایید شده نشان می دهد ،حضور اجتماعی قوی تری
دارد و نسبت به مشتریانی که در معرض پست های برند سلبریتی سنتی قرار دارند به منبع حسادت دارند .مدل سازی معادالت ساختاری
)(Mplus 8.0و بازه اطمینان بوت استرپ نشان می دهد که حضور اجتماعی اثرات علت و معلولی نوع سلبریتی را بر قابلیت اعتماد ،نگرش
به برند و حسادت میانجی گری می کند .تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه اثرات تعدیل کننده اختالف واقعی-ایده آل مربوط به ظاهر را
نشان می دهد.در نهایت ،پیامدهای م دیریتی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی و برندینگ مبتنی بر تاثیرگذار اینستاگرام ارائه می شوند .از
دیدگاه برنامه ریزی بازاریابی ،یافته ها قدرت بازاریابی تأثیرگذار را به عنوان یک استراتژی مؤثر برای برندسازی در نظر می گیرند]16[ .

روششناسی پژوهش
با اتکا به دستهبندیهای روششناختی پژوهش میتوان پژوهش حاضر را از حیث هدف ،پژوهشی توسعهای از حیث روش انجام آن ،در
گروه پژوهشهای توصیفی طبقهبندی میشود و از نظر چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز از نوع غیرآزمایشی دانست و همچنین از
آنجایی که این پژوهش به بررسی دادههای مرتبط با برههای از زمان میپردازد ،از نوع پژوهشهای مقطعی محسوب میشود .جامعه آماری
پژوهش ،تمام خبرگان دانشگاهی بود که سابقه فعالیت در حیطه بازاریابی اینفلوئنسرها را داشتند .حجم نمونه نیز بر اساس اصل اشباع تعیین
گردید ،ازاینرو از  11تن خبرگان مصاحبه به عمل آمد .سپس با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی و اتکا به طرح مصاحبه از پیش تعیین
شده دادههای مربوطه جمعآوری و آماده تجزیه و تحلیل شد.
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پدیدارنگاري
پدیدهشناسی (پدیدارشناسی) به عنوان یک دیدگاه فلسفی ،تالشی منظم و دقیق برای درک و فهم عمیق و صحیح تجربه است .چنین
تالشی حقیقتاً مبدل به امری کامالً پیچیده میشود که در عین حال بسیار انعطافپذیر است ،به همین علت ،مجموعهای از موضوعات و
روششناسیهای متعدد پدیدارشناختی وجود دارد که یکی از آنها پدیدارنگاری است.
روش پدیدارنگاری با این اساس که افراد مت فاوت مفاهیم و تجارب متفاوتی از یک پدیده واحد دارند ،و با احصا و درک پدیدهها از منظر
گروه خاصی از افراد ،میتواند درک روشنتر و کاملتری را نسبت به بسیاری از سؤاالت مطرح در عرصه پژوهشهای سازمانی فراهم آورد و
همچنین میتواند پیچیدگی و یگانگی تجارب افراد در یک بافت سازمانی خاص را به خوبی نمودار و قابل فهم ساخت .پدیدارنگاری همچون
دیگر روش های تفسیری ،تجارب زنده افراد در بافت سازمانی را در اختیار پژوهشگر قرار میدهد و با تحمیل قالبهای کهنه پرسشنامهمحور
بر تجارب زنده افراد مخالفت میکند.
روایی و پایایی پژوهش
در این پژوهش برای اعتبار و اعتمادبخشی به دادهها از قابلیت اعتبار (تا ساختار و معنی پدیده مورد نظر بهنحو مطلوبی بازنمایی میشود)،
قابلیت انتقال (تا چه حد یافتههای پژوهش به محیطهای دیگر تعمیمپذیر است) و قابلیت اعتماد (تا چه حد یافتههای پژوهشگر را سایر افراد
بررسی کننده آن تأیید میکنند) استفاده شد (لینکن و گوبال .)1۸32 ،۲بهمنظور رعایت قابلیت اعتبار پژوهش از مشارکتکنندگان مطلع که
تجربه ای غنی از پدیده دارند ،استفاده شده است .برای افزایش قابلیت انتقال پژوهش سعی شد با عرضه کامل یافتهها و تطابق با ادبیات
پژوهش ،این مهم به انجام برسد .برای حصول اطمینان از قابلیت اعتماد پژوهش ،مشارکتکنندگان فرآیند تحلیل و مقولههای بهدست آمده
را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز نمودند ،ضمن اینکه بهطور همزمان از آنها در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .همچنین
بهعنوان بررسی همکار ،از اظهارات جمعی از اساتید مسلط در این خصوص استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
برای انجام این پژوهش گامهای پیوستهای انجام شده است که هر یک از این گامها یافتههایی را با خود بههمراه داشته است.
گام اول :تعیین و تحدید پدیده مورد مطالعه
یکی از اقدامات اولیه در انجام پژوهش مرور مبانی نظری و ادبیات موضوعی موجود است که بهواسطه آن محدوده پژوهش و حدود و ثغور
آن مشخص گردد .بدین منظور مفاهیم مرتبط با بازاریابی اینفلوئنسرها و رفتار خرید مشتریان مورد بررسی قرار گرفت و واکاوی مفهوم مدیریت
کیفیت نرم هدف پژوهش قرار گرفت.
گام دوم :طراحی سؤالهای محرک و انتخاب ابزار گردآوری دادهها
پس از بررسی مرور پیشینه ،با توجه به دانشی که در مورد پدیده مورد نظر کسب شد ،سؤالهای طرح مصاحبه نیمه ساختاریافته با
مشارکتکنندگان (خبرگان) تدوین گردید .جدول  1شماری از سؤالهای طرح مصاحبه را نشان میدهد.
جدول  .1نمونهاي از سؤالهاي طرح مصاحبه

سؤالهایی در تبیین
مفهوم نظری

عوامل اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده به چه معنا است؟ لطفاً درک خود را
از مدیریت کیفیت نرم بیان کنید.
گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) چه هدف یا اهدافی را دنبال میکند؟
تجربیات خود در ارتباط با گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) را بفرمایید.

سؤالهایی در تبیین
مفهوم عملیاتی

اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده چه فرآیندهایی دارد؟
اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده چه فعالیتهایی را شامل میشود؟
اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده چه عواملی (مؤلفههایی) دارد؟

. Lincoln & Guba
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گام سوم :انجام مصاحبه و گردآوری دادهها
پس از ایجاد طرح مصاحبه ،خبرگان آگاه به زمینه پژوهش مورد شناسایی شد و اقدامات الزم جهت هماهنگی با آنها به عمل آمد و
زمان انجام مصاحبه مشخص گردید .پس از آن با اجازه قبلی مصاحبه توسط ابزار چندرسانهای ضبط گردید تا امکان تحلیل از آن میسر شود.
جدول  2نمونهای از تلخیص مصاحبهها را نشان میدهد.
جدول  .2نمونهاي از متون مصاحبه انجامشده با خبرگان

محتوای کلی

نمونه گردآوری و تلخیص مصاحبه خبرگان

مفهوم گروه های مرجع
(اینفلوئنسر ها)

 شاخصهای از بازاریابی شبکه های اجتماعی که در آن انسانها تعیینکننده هستند.
 ازآنجاییکه تمامی فعالیتهایی که در اینستاگرام انجام میشود دارای جزء انسانی است که
غیرقابلاجتناب است لذا برای بازاریابی اینفلوئنسرها نیز مدیریت جنبههای رفتاری و اجتماعی فعالیتهایی
که در شبکه اجتماعی انجام میشود جهت انجام بهتر تشویق افراد به خرید و راستای ارتقای سطح کیفی
خریدها انجام میشود لذا اینفلوئنسرها در حقیقت گروه های مرجع گفته میشوند.
 بنظرم گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها)تمامی تالشها و برنامههای بازاریابی شبکه های اجتماعی
است که تمرکز آن روی مشتریان است ،در جهت هدایت آنان از طریق ایجاد و تغییر در نگرش و گرایش و
تغییر رفتار در جهت مورد نظرشان تعریفشده میباشد.

مؤلفههای عوامل اثرگذار
گروه های مرجع
(اینفلوئنسر ها) بر رفتار
خرید مصرف کننده

 در هر صورت شاخص های رفتاری که در قصد خرید میتوان بیان کرد تمایل به تداعی شدن خاطرات
خوش اینفلوئنسر میباشد.
 یکسری شاخص های دیگری که باید به اینها اضافه کنیم که یکی از آنها بحث روحیه ارتباطی و
ایجاد وفاداری است.
 بحث داشتن روحیه وفاداری ،بسیار مهم است.
 یک ویژگی دیگر هم روحیه خود اظهاری است.
 متغیر عشق به پیروی از دیگران بر هواداری و گفته های مثبت مشتریان از طریق وفاداری به
اینفلوئنسرها تاثیر گذار است
 جسارت و جرات طلبی هم در این حوزه حائز اهمیت است.
 روحیه جمع گرا و ارتباطی نیز باید داشته باشند.
 عالوه براین ویژگی های ذاتی ،باید یکسری ویژگی های اکتسابی نیز داشته باشند.
 روحیه اینکه انعطاف پذیری و پذیرش هنجارها و تشریفات گروه ،برقراری ارتباط و تعامل با دیگران
در گردشگری.
 از بابت قول و قرارهایی که کاالی اطالعاتی ما باید به دست مصرف کننده برسد .زیرا کاالهای
اطالعاتی از لحاظ تاریخ انقضا با سایر کاالها متفاوت است.
 شخصیت اینفولوئنسر نیز از عوامل مهم میباشد.
 بحث بعدی جامعه به لحاظ شهروندانی است که در آن وجود دارند و اطالعات مورد نیازشان که تاثیر
بسزایی در جریان زندگی و رفتار خرید خواهد داشت.
 ما در شرایطی هستیم که بخش اعظم شخصیت هایی که در این جامعه هستند به شخصیت ها و
خاطرات نشاط آور نیازمند هستند.
 تاثیر اینفولوئنسرها بر واکنشهای عاطفی و نیات مراجعه مجدد مشتریان نباید نادیده گرفته شود.
 رقابت پذیری ناشی از بحث توسعه برندها بر اساس توصیه اینفلوئنسرها که هست ،می تواند به رفتار
خرید پرتکرار یک امیدواری بدهد که از رونق خاصی برخوردار باشد.
 جامعه با زیرمجموعه و اطالعات جمعیت شناختی که ما از آن خواهیم داشت نیز به عنوان یکی دیگر
از مسائل زمینه ای می تواند روی موفقیت یا شکست کارمان تاثیرگذار باشد
 به لحاظ نیازهای فیزیولوژیک ،که هست تامین نیازهای اولیه هست  ،یادآوری عالیق افراد مرجعتاثیر
خاص خودش را می گذارد.
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 واکنش های عاطفی ایجاد شده توسط اینفلوئنسر  ،نیات مراجعه مجدد و خرید مشتریان را تحت
تاثیر قرار می دهد.
 برقراری ارتباطی بلندمدت و مستحکم با مصرفکننده توسط اینفلوئنسر ،شرایطی را فراهم میکند تا
مصرفکننده نسبت به برند ،احساس پیدا کند و آن را جزئی از زندگیاش بداند .یکی از انواع روابطی که
مصرفکنندگان با برند برقرار میکنند ،احساس عشق نسبت به برندهای خرید است.
 امروزه حفظ سهم باالیی از بازار رقابتی ،مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه هوادار است که
در هر شرایطی به هواداری از برند پرداخته و با گفته های مثبت خود تصویر برند را در ذهن سایر افراد
جامعه بهبود بخشند.
 چون هنوز نمی توانیم روی ذائقه ی مردمی که درگیری های دیگر و ثانویه دارند نسبت به حس
خرید تاثیرگذار باشیم.
گام چهارم :تحلیل دادهها
پس از آنکه مفاهیم متعدد افراد از یک پدیده احصا شد ،هر یک از این مفاهیم در قالب یک طبقه توصیفی ارائه شد که در ادامه به این
مطلب خواهیم پرداخت.

 تبیین مفهوم گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها)
شاخصهای از بازاریابی شبکه های اجتماعی که در آن انسانها تعیینکننده هستند.
ازآنجاییکه تمامی فعالیتهایی که در اینستاگرام انجام میشود دارای جزء انسانی است که غیرقابلاجتناب است لذا برای بازاریابی
اینفلوئنسرها نیز مدیریت جنبههای رفتاری و اجتماعی فعالیتهایی که در شبکه اجتماعی انجام میشود جهت انجام بهتر تشویق افراد به
خرید و راستای ارتقای سطح کیفی خریدها انجام میشود لذا اینفلوئنسرها در حقیقت گروه های مرجع گفته میشوند.
بنظرم گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها)تمامی تالشها و برنامههای بازاریابی شبکه های اجتماعی است که تمرکز آن روی مشتریان
است ،در جهت هدایت آنان از طریق ایجاد و تغییر در نگرش و گرایش و تغییر رفتار در جهت مورد نظرشان تعریفشده میباشد.

 واکاوی مؤلفه های عوامل اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده
با آشکار شدن مفهوم گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) در سؤالهای طرح مصاحبه ،سؤالی با مضمون « مؤلفه های عوامل اثرگذار گروه
های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده کدامند؟» بهمنظور صحهگذاری بر کارکردهای این مفهوم مطرح شد .با تکیه بر روش
پدیدارنگاری تجارب خبرگان دراینباره تلفیق گردید و اهداف مدیریت کیفیت نرم بیان شد.
 در هر صورت شاخص های رفتاری که در قصد خرید میتوان بیان کرد تمایل به تداعی شدن خاطرات خوش اینفلوئنسر میباشد.
 یکسری شاخص های دیگری که باید به اینها اضافه کنیم که یکی از آنها بحث روحیه ارتباطی و ایجاد وفاداری است.
 بحث داشتن روحیه وفاداری ،بسیار مهم است.
 یک ویژگی دیگر هم روحیه خود اظهاری است.
 متغیر عشق به پیروی از دیگران بر هواداری و گفته های مثبت مشتریان از طریق وفاداری به اینفلوئنسرها تاثیر گذار است
 جسارت و جرات طلبی هم در این حوزه حائز اهمیت است.
 روحیه جمع گرا و ارتباطی نیز باید داشته باشند.
 عالوه براین ویژگی های ذاتی ،باید یکسری ویژگی های اکتسابی نیز داشته باشند.
 روحیه اینکه انعطاف پذیری و پذیرش هنجارها و تشریفات گروه ،برقراری ارتباط و تعامل با دیگران در گردشگری.
 از بابت قول و ق رارهایی که کاالی اطالعاتی ما باید به دست مصرف کننده برسد .زیرا کاالهای اطالعاتی از لحاظ تاریخ انقضا با سایر
کاالها متفاوت است.
 شخصیت اینفولوئنسر نیز از عوامل مهم میباشد.
 بحث بعدی جامعه به لحاظ شهروندانی است که در آن وجود دارند و اطالعات مورد نیازشان که تاثیر بسزایی در جریان زندگی و
رفتار خرید خواهد داشت.
 ما در شرایطی هستیم که بخش اعظم شخصیت هایی که در این جامعه هستند به شخصیت ها و خاطرات نشاط آور نیازمند هستند.
 تاثیر اینفولوئنسرها بر واکنشهای عاطفی و نیات مراجعه مجدد مشتریان نباید نادیده گرفته شود.
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 رقابت پذ یری ناشی از بحث توسعه برندها بر اساس توصیه اینفلوئنسرها که هست ،می تواند به رفتار خرید پرتکرار یک امیدواری
بدهد که از رونق خاصی برخوردار باشد.
 جامعه با زیرمجموعه و اطالعات جمعیت شناختی که ما از آن خواهیم داشت نیز به عنوان یکی دیگر از مسائل زمینه ای می تواند
روی موفقیت یا شکست کارمان تاثیرگذار باشد
 به لحاظ نیازهای فیزیولوژیک ،که هست تامین نیازهای اولیه هست  ،یادآوری عالیق افراد مرجعتاثیر خاص خودش را می گذارد.
 واکنش های عاطفی ایجاد شده توسط اینفلوئنسر  ،نیات مراجعه مجدد و خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد.
 برقراری ارتباطی بلندمدت و مستحکم با مصرفکننده توسط اینفلوئنسر ،شرایطی را فراهم میکند تا مصرفکننده نسبت به برند،
احساس پیدا کند و آن را جزئی از زندگیاش بداند .یکی از انواع روابطی که مصرفکنندگان با برند برقرار میکنند ،احساس عشق
نسبت به برندهای خرید است.
 امروزه حفظ سهم باالیی از بازار رقابتی ،مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه هوادار است که در هر شرایطی به هواداری از
برند پرداخته و با گفته های مثبت خود تصویر برند را در ذهن سایر افراد جامعه بهبود بخشند.
 چون هنوز نمی توانیم روی ذائقه ی مردمی که درگیری های دیگر و ثانویه دارند نسبت به حس خرید تاثیرگذار باشیم.
گام پنجم :تفسیر دادهها
پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها عوامل زیر را میتوان در قالب جدول زیر خالصه کرد:
جدول -1کدگذاري ثانویه و تشکيل طبقه اصلی عوامل و مؤلفهها

مؤلفه ها

کدهای ثانویه
تمایالت فانتزی
نشاط
احساس هویت
توجه به مولفه های عاطفی و تجارب

میل به تقلید از شخصیت
اینفلوئنسر

ایجاد ارتباط شناختی و احساسی
توجه به فرهنگ مدرن
خودپنداره ایده آل
پنداره سبک زندگی
رغبت خیالی به تمایالت نمدرنیزه
ارتباطات خودبرندی
تبلیغات زنده در خصوص استفاده از محصول
ارزش ها و تجارب نسبت به محصول

ادراک محصول سفارش شده

کیفیت فیزیکی برند محصول
توجه ویژه به محصول
توجه کردن به با ارزش و معنی بودن محصول
استفاده همیشگی از محصول با تجربه قبلی
تعهد اجتماعی به محصول
اشتیاق به نام تجاری محصول

تاکید بر خرید سود آور

خاطراه انگیز بودن محصول
درک جامع از خاطرات گذشته
ایجاد تصویر مثبت از محصول
وضعیت سرویس محصول که قبل تجربه شده اند
دسترسی اسان به خدمات محصول پیشنهاد شده
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شرایط محصول که قبل تجربه شده اند
رابطه صمیمی میان اینفلوئنسر و تولیدکنندگان محصول
میزان احساس امنیت در خریدی که قبل تجربه شده اند
توجه به مشروعیت نام تجاری
شهرت و معروفیت محصول
کسب اعتبار
دارای تصویر مثبتی در ذهن فلوور
سطح باالی نوگرایی برند معتبر
نگرش به برند معتبر

خدمات نوین و تازه برند معتبر
احساس خوب داشتن در استفاده از برند معتبر
لذت بخش بودن برند معتبر
وجود خود تجانس در برند معتبر
وجود آگاهی کامل در برند معتبر
مشهور بودن برند معتبر
ادعاهای صادقانه در برند معتبر
بیان تجربه عالی
خود اظهاری

بیان نکات مثبت
استفاده به ندرت از تجربه جدید
اولین انتخاب

وفاداری نگرشی

توصیه به دوستان و آشنایان
توصیه

وفاداری اینفلوئنسر

نداشتن تردید
حامی وفادار
صحبت کردن به صورت مثبت

وفاداری رفتاری

مقدار هربار خرید
تکرار خرید

بیشترین تعداد استفاده در یک دوره زمانی
استفاده طوالنی مدت
انتخاب مجدد
آرامش در خرید مجدد

بحث و نتيجهگيري
شناخت کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی و آگاه کردن مخاطبین با کارکرد این شبکه هایک ضرورت است.شبکه های اجتماعی
مجازی پدیده نوظهوری است که همزمان با توسعه فناوری اطالعات در دنیا رایج و با استقبال گستردة اقشار مختلف مردم روبه رو شده
است.درحالی که شاهد روند رو به رشد کـاربران و اعضـای شـبکه هـای اجتمـاعی مجـازی هستیم ،شناخت ابعاد گوناگون شبکه ها وآگاهی
از تأثیرات آن ،امری ضروری است .با ورودتکنولوژی در عرصۀ کشورها ،همواره باید شاهد فراز و نشیبهای آن نیز باشیم .اسـتفاده ازفناوریهای
نوین در کنار ایجاد فرصت ،به تهدید نیز تبدیل می شود.شبکه های اجتماعی مجازی فضایی اند که اجـازه مـی دهنـد افـراد در جامعـه ای
جدیـد،به طور مجازی زندگی کنند .هابرماس بر این باور است که قلمرو عمـومی ،کـه آن را سـپهرعمومی یا عرصۀ عمومی می نامد ،در عصر
مدرن احیا شـده اسـت و در مکـان هـایی ماننـدقهوه خانه ها ،قرائت خانه ها و محافل بحث و گفت وگو متجلی شده است .بنـابراین ،بـه ایـن
معنی میتوان گفت که شبکه های اجتماعی ،جماعت هایی در وضـعیت مـدرن و واسـطه ای میان جامعه و دولت های مدرن اند که وارد
مسائل مربوط به امر عمومی می شوند.
همان گونه که فلسفه وجودی شبکه های اجتماعی واقعی ،تشکیل و پیوند گروه های اجتماعی بر محور مشترکات اعتقادی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی می باشد ،بسیاری از شبکه های اجتماعی مجازی در اینترنت نیز با انگیزه سازماندهی کردن گروه های اجتماعی مجازی
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با تکیه بر اشتراکات مختلف ،شکل می گیرند .آنچه مشخص می باشد این است که اعضای این اجتماعات مجازی با پیوندهایی که با یکدیگر
دارند ،در مجموع به دنبال تحصیل یک هدف مشترک در دنیای واقعی که غالبا هدفی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی است.
خالف سایر رسانه ها که مخاطبان ،چندان تعاملی در تولید و انتخاب محتوای دلخواه خود ندارند ،در وبسایتهای شبکه های اجتماعی،
کاربران می توانند تولید کننده ،تأثیرگذار و دارای قدرت انتخاب و بهره برداری ازتنوع بیشتری باشند .با توجه به این مطلب ،پایگاه های شبکه
های اجتماعی بیش از هر رسانه دیگری می توانند با پیشرفت فن آوری و توسعه جوامع به برتری های سایر رسانه ها همچون تلویزیون که از
قوه شنیداری و دیداری به خوبی بهره می برند ،خاتمه دهند.
مؤلفه های عوامل اثرگذار گروه های مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف کننده در این تحقیق مورد بررسی قرار رفت مهمترین
عوامل عبارت بودند از :میل به تقلید از شخصیت اینفلوئنسر ،ادراک محصول سفارش شده ،تاکید بر خرید سود آور ،نگرش به برند معتبر و
وفاداری اینفلوئنسر میباشد.
لذا مدل این تحقیق را میتوان به صورت زیر ترسیم کرد:

شکل( )3مدل عوامل اثرگذار گروه هاي مرجع (اینفلوئنسر ها) بر رفتار خرید مصرف
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