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خدایی***

چکیده
هدف :پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائهی تصویری جامع از ابعاد نقش
افراد تاثیرگذار در بازاریابی انجام گرفت.
روش :روششناسی پژوهش ،کیفی با رویکرد فراترکیب است .بر این اساس ،پس از جستجو در پایگاه-
های اطالعاتی ،در محدودهی زمانی  1385تا  1400برای پژوهشهای داخلی و  2000تا  2021برای
پژوهشهای خارجی ،تعداد  134مطالعه مرتبط ارزیابی و در نهایت ،پس از بررسی  58مقاله انتخاب
گردید .با استفاده از الگوی هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو ،یافتههای  58پژوهش پیشین مرتبط با
اهداف پژوهش ،بررسی ،تجمیع ،ترکیب و تفسیر شد.
یافتهها :با استفاده از روش کدگذاری تعداد  28کد 6 ،مضمون و  2بعد شناسایی و اعتبار هریک ،از
طریق آزمون کاپای کوهن تایید گردید و الگوی نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی ارائه و ترسیم شد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد علی رغم مزایای بسیار زیادی که استفاده از از افراد تاثیرگذار
در بازاریابی به همراه دارد ،اگر با شناخت و دانش درستی صورت نگیرد ،منجر به پیامدهای منفی برای
کسب و کار و برند خواهد شد .در پایان ،هم راستا با نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی برای استفادهی درست
و مناسب از افراد تاثیرگذار در بازاریابی ارائه شده است.
کلیدواژهها :افراد تاثیرگذار؛ بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار؛ بازاریابی دیجیتال؛
رسانههای اجتماعی؛ رویکرد فراترکیب.
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The role of influencers on marketing (metasynthesis approach)
Mahdi Hosseinpour* , Yousef Mohammadifar **, Atieh
Khodaei***
1

Abstract
Objective: The present study was conducted by combining previous
research with the aim of providing a comprehensive picture of the
components of the role of influencers on marketing.
Methodology: The research methodology is qualitative with a metasynthesis approach. Accordingly, after searching the databases, in the period
of 1385 to 1400 for domestic researches and 2000 to 2021 for foreign
researches, 134 related studies were evaluated and finally, after multiple
screenings, 58 articles were selected. Using seven-step model of
Sandelowski and Barroso, the findings of 58 previous studies related to the
objectives of the study were reviewed, aggregated, combined and
interpreted.
Findings: With the help of coding method, 28 codes, 6 concepts and 2
components were identified and validated through Kappa Cohen coefficient.
Then, the role model of influencers on marketing was presented and drawn.
Conclusion: The results of this study showed that despite the many benefits
of using influencers in marketing, if not done with the right knowledge, it
will lead to negative consequences for business and brand. Finally, in line
with the research results, suggestions for the correct and appropriate use of
influencers in marketing are presented.
Keyword: Influencers, Influencer Marketing, Digital Marketing, Social
Media, Meta-synthesis Method.
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 .1مقدمه

امروزه در اقتصاد جهانی ،روش ها و شیوههای ارتباطات و تعامالت تجاری با مشتریان و مدلهای
کسب و کار ،با واردشدن به "عصر نوین ارتباطات و اطالعات" از آن بافت و ساختار سنتی و
فیزیکی خود خارج گردیده و با سرعت زیاد و رو به افزایشی به سوی جایگزینی از طریق بهرهوری
بهینه و هوشمندانه از ارتباطات دیجیتالی در بستر اینترنت در حرکت است (مقدسی و همکاران،
 . )1399همچنین بیماری همهگیر کرونا موجب شده تا افراد بیشتری از اینترنت و رسانههای
اجتماعی برای سرگرمی و تجربیات اجتماعی مجازی روی آورند ) .(Haenlein et al., 2020از
جمله روشهای نوین بازاریابی الکترونیک ،اجرا و پیادهسازی شیوهی بازاریابی از طریق افراد
تاثیرگذار در فضای مبتنی بر وب و به ویژه رسانههای اجتماعی است (مقدسی و همکاران.)1399 ،
طی چند سال گذشته ،محبوبیت افراد تأثیرگذار رسانهها و شبکههای اجتماعی به طور چشمگیری
رو به افزایش است و باعث شده بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار در استراتژیهای کسب و
کارها رایج شود ) .(Vrontis et al., 2021استفاده از افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسرها به عنوان
سفیران برند ،منجر به افزایش سرمایه گذاری در این استراتژی شده است .بیشتر از نیمی از
کسب و کارهای دنیا بودجه خود را در زمینه استفاده از بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار در طی
سال  2020افزایش دادهاند .تا آنجا که شرکت استاتیستا که یک ارائه دهنده ترکیبی از تحقیقات
بازار و همچنین خدمات تحقیق و تجزیه و تحلیل است ،اندازه صنعت بازاریابی از طریق افراد
تاثیرگذار را در حدود  15میلیارد دالر در سال  2022ارزیابی کرده است ،این در حالی است که
اندازه آن در سال  2020حدود  9/7میلیارد دالر بوده است ).(Kim & Kim, 2021, p. 223
بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسر مارکتینگ موضوعی جدید و بسیار مهم است که
به عنوان روشی جدید برای تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید در فضای آشفته اینترنت و رسانههای
اجتماعی مشاهده میشود ) .(Theocharis & Papaioannou, 2020استفاده از چنین نفوذی به
کسب و کارها این امکان را میدهد تا مستقیماً محصوالت خود را از طریق افرادی تاثیرگذار ،به
بازار عرضه کنند ) .(Coco & Eckert, 2020این افراد تأثیرگذار میلیونها بیننده جوان دارند و
بسیاری از اینفلوئنسرها برای تبلیغ محصوالتشان توسط کسب و کارها استفاده میشوند (van
) .Reijmersdal et al., 2020بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار یک ابزار بازاریابی موثر و مقرون
به صرفه است .بسیاری از کسب و کارها از افراد تأثیرگذار در شبکههای اجتماعی استفاده میکنند
تا برندهای خود را برای مشتریان هدف تبلیغ کنند و بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار به صورت
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بخشی اساسی از بازاریابی الکترونیک تبدیل شده است ) .(Kim & Kim, 2021با این حال،
بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار عمدتاً از طریق یک فرآیند آزمون و خطا بدون درک دقیق از
کارکردها و تاثیرات آن در کسب و کارها استفاده شده است .در سالهای اخیر ،تحقیقات آکادمیک
و دانشگاهی در زمینه بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار به سرعت در حال رشد بوده ،که این
منجر به مجموعهای از دانش نسبتاً از هم گسیخته شده است که برای توسعه بیشتر به ساختاری
نیاز دارد ) (Vrontis et al., 2021و توجه کمی به سیستم سازی و ترکیب بدنه دانش فعلی
صورت گرفته است ) .(Ye et al., 2021در واقع مقالههای موجود در این زمینه ،به برخی از
شاخصها و ابعـاد نقـش افراد تاثیرگذار در بازاریابی ،آن هم به صورت مجـزا ،پرداختـهانـد؛ لـذا
پـژوهش پیش رو درصدد است با انتخاب زاویه دیدی متفاوت از پژوهشهای پیشین و شناسـایی،
ترکیـب و درک عمیق ابعاد ،مضامین و کدها ،تحلیلی سیستماتیک و جامع بـه شـیوهی
فراترکیـب ،به این سوال پاسخ دهد که الگوی نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی چگونه است؟
 .2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

بازاریابی دیجیتال :بازاریابی دیجیتال شامل یک فرآیند تطبیقی و مبتنی بر فناوری است که
از طریق آن کسب و کار با مشتریان و شرکا برای ایجاد ،ارائه و حفظ ارزش برای همه سهامداران
به طور مشترک همکاری میکند ) .(Kim et al., 2021در واقع بازاریابی دیجیتال راههای جدیدی
را برای دستیابی ،اطالعرسانی و جذب مشتریان و فروش محصوالت و خدمات به آنها ارائه
میدهد ) .(Ko, 2019اهمیت بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارها در تغییر روشهایی است
که مصرف کنندگان امروزی عالوه بر کانالهایی که برای این فرآیند استفاده می کنند ،اطالعات
را جمعآوری و ارزیابی میکنند و تصمیمات خرید را میگیرند ) .(Leeflang et al., 2014بازاریابی
دیجیتال از طریق رسانههای اجتماعی و تلفن همراه به سرعت به بخشی از زندگی روزانه
میلیونها نفر تبدیل شده است که فعالیتهای رایج رسانههای اجتماعی را شامل میشود؛ در
نتیجه اغلب منجر به ایجاد روابط با مشتری میگردد ).(Woodside & Bernal Mir, 2019
مشارکت اجتماعی ،انتشار و تعامل ،کلیدهای تکامل بازاریابی دیجیتال هستند ) (Ko, 2019که
هم برای مصرف کنندگان و هم برای کسب و کارها اشکال جدیدی از ارتباطات را فراهم کرده
است که به همه کاربران این امکان را میدهد تا اطالعات بیشتری را به اشتراک بگذارند
) .(Djafarova & Trofimenko, 2019درحقیقت دیجیتالی شدن سریع ،مشارکت مصرف
کنندگان را افزایش داده و کاربران و کسب و کارهای رسانههای اجتماعی از این واقعیت برای
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انجام تبلیغات آنالین و ترویج محصوالت/خدمات و برند خود استفاده میکنند .این امر دسترسی
به اطالعات برند/محصول را افزایش میدهد و در نتیجه جستجوی اطالعات را به یک مرحله
کلیدی در فرایند تصمیم گیری خرید تبدیل میکند .با توجه به مقیاس پذیری و سرعت انتشار
اینترنت ،برخی از افراد عضو در رسانههای اجتماعی مخاطبان زیادی را جذب کرده و به عنوان
منبع مشاوره برای دنبالکنندگان خود در نظر گرفته شده ،که از این افراد تحت عنوان افراد
تاثیرگذار رسانههای اجتماعی یاد میشود ) .(Vrontis et al., 2021بنابراین بسترهای رسانههای
اجتماعی اجرای استراتژیک سریعتر و موثرتر را امکان پذیر میسازند و حمایت از برند را از طریق
افراد تاثیرگذار ،که به طور گستردهای رهبران نظرات و تجویز کنندگان اصلی برند شناخته می-
شوند ،تسهیل میکنند ).(Casaló et al., 2020
بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار :امروزه مصرفکنندگان ترجیح میدهند برای تصمیمگیری
آگاهانه نظر سایر مصرفکنندگان و افراد تأثیرگذار را جویا شوند .بنابراین ،افراد تاثیرگذار اکنون
نقشی محوری در شکلگیری نظرات مصرفکننده در مورد محصول یا خدمات یک برند دارند
) .(Chopra et al., 2021از طرف دیگر ،به صورت روزافزون ،کسب و کارهای زیادی به مزایای
همکاری با افراد تاثیرگذار پی بردهاند ،طوری که در ازای ارائه محصوالت رایگان یا پرداخت به
آنها ،برندها و محصوالت کسبوکار را تأیید و به تبلیغ آنها میپردازند ،این عمل بازاریابی از
طریق افراد تأثیرگذار1نامیده میشود ) .(Vrontis et al., 2021به عبارتی بازاریابی از طریق افراد
تاثیرگذار عبارت است عمل دادن پاداش به افراد برای پست کردن در خصوص یک محصول یا
خدمات در رسانههای اجتماعی ) .(Campbell & Farrell, 2020در حقیقت افراد تأثیرگذار رسانه-
های اجتماعی دارای گروههای قابل توجهی از دنبالکنندگان هستند و در زمینه محتوای خود به
عنوان متخصص عمل میکنند .اصطالح "افراد تأثیرگذار رسانههای اجتماعی" به آن دسته از
کاربرانی گفته میشود که پتانسیل ایجاد تعامل ،ایجاد گفتگو و/یا فروش محصوالت/خدمات با
مخاطبان مورد نظر را دارند ) .(Kim & Kim, 2021فرد تأثیرگذار میتواند هرکسی باشد ،از یک
وبالگنویس مد در اینستاگرام گرفته تا یک عکاس عروسی در پینترست ،تا یک متخصص
امنیت سایبری که در توییتر توییت میکند ) .(Vrontis et al., 2021این افراد میتوانند از افراد
مشهور گرفته تا هم سن و ساالن حرفهای یا غیرحرفهای با اهداف خردتر باشند .در شکل 1
انواع افراد تأثیرگذار شبکههای اجتماعی ارائه شده است .در حقیقت بازاریابی از طریق افراد
1

)Influencer Marketing (IM
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تاثیرگذار نوعی بازاریابی تأییدی است که از توصیههای افراد تأثیرگذار در خصوص محصول
برای هدایت فروش استفاده میکند و میتوان گفت اهداف مورد نظر آن شامل نتایج بسیار
گستردهتری مانند جلب توجه مشتریان بالقوه ،ایجاد جلوههای دهان به دهان و ایجاد مشارکت
مشتری با یک برند یا محصول است ).(Kim & Kim, 2021

شکل  .1انواع افراد تأثیرگذار شبکههای اجتماعی

(Campbell & Farrell, 2020,

)p.471

در جدول  1خالصهای از پیشینه پژوهش بیان شده است.

جدول  .1خالصهای از پیشینه پژوهش
محقق
Djafarova
& Bowes

Campbell
& Farrell

سال
2021

2020

عنوان
اینستاگرام مرا مجبور به
خرید آن کرد :نسل Z
موجب برانگیختن صنعت
مد میشود
بیش از آنچه به چشم می-
آید :اجزای عملکردی
زیربنای بازاریابی از طریق
افراد تأثیرگذار

مهمترین یافتهها
این پژوهش نشان داد که تبلیغات توسط افراد تاثیرگذار و
محتوای تولید شده توسط کاربران در برانگیختن احساسات
مثبت به عنوان محرک عمل کرده ،که بعداً باعث ایجاد
خریدهای تکانشی در زنان میشود.
عوامل زیادی را برای بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار چون
امکان دسترسی بیشتر به مشتری ،وجود ارتباطات دو طرفه و
تعاملی ،کاهش هزینهی تبلیغات در نظر گرفتهاند .همچنین
عوامل نامناسبی را چون خطر نزدیکی افراد نامناسب با برند
و دور شدن از اهداف شرکت را در صورت استفاده نادرست از
بازاریابی تاثیرگذار بیان کردهاند.

نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی (......حسین پور و همکاران)

Djafarova
&
Trofimenko

2019

Bakker

2018

افراد مشهور اینستاگرام-
اعتبار و ارائهی افراد مشهور
خرد در رسانههای اجتماعی
مفهومسازی بازاریابی از
طریق افراد تأثیرگذار

Biaudet

2017

بازاریابی از طریق افراد
تاثیرگذار به عنوان یک ابزار
بازاریابی :روند ایجاد کمپین
بازاریابی از طریق افراد
تاثیرگذار در اینستاگرام

Woods

2016

ظهور بازاریابی تاثیرگذار

غالمی و
همکاران

1400

ترکستانی و
همکاران

1398

پوربهمن و
ابراهیمی

1398

بررسی اثر تأیید افراد
تأثیرگذار بر قصد خرید
کاربران اینستاگرام به
واسطه حسادت خوشخیم
معیارهای موثر بر شناسایی
افراد تاثیرگذار در بازاریابی
شبکه های اجتماعی
نقش تبلیغات دهان به دهان
الکترونیکی در شبکههای
اجتماعی (اینستاگرام)
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این پژوهش به این نتیجه رسیده است که استفاده از بازاریابی
از طریق افراد تاثیرگذار در اینستاگرام همراه با خطر کاهش
اعتبار برند از دیدگاه مصرفکنندگان است.
روشهایی را برای انتخاب صاحبان کسب و کارها برای
انتخاب افراد تاثیرگذار مناسب برای برندهای خود عنوان
نموده و عواملی را برای تأکید بر ارتباط بازاریابی از طریق
افراد تأثیرگذار در فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
در نظر گرفتهاند.
ضمن پرداختن به اهمیت استفاده از بازاریابی از طریق افراد
تأثیرگذار توسط کسبوکارها به عنوان یک ابزار بازاریابی،
عواملی چون گسترش دسترسی به مخاطبان و مشتریان
هدف ،افزایش اعتبار برند ،افزایش ارتباط با مشتری و امکان
برقراری رابطهی تعاملی را از مزایای بازاریابی تاثیرگذار بیان
نمود.
در این پژوهش عالوه بر ارائه مزایایی همچون افزایش قصد
خرید و افزایش آگاهی از برند ،برخی از زیانهایی که یک
کسب و کار در صورت استفاده از بازاریابی تاثیرگذار میتواند
بدهد را چون تاثیرات منفی و نامناسب فرد تاثیرگذار بر برند
و توانایی تخریب برند بیان شده است.
این پژوهش نشان داد که در اینستاگرام ،تأیید افراد تأثیرگذار
میتواند موجب ایجاد احساس حسادت خوشخیم در
دنبالکنندگان آنها شود.
به معرفی معیارهای شاخص در شناسایی افراد تاثیرگذار و
تبیین جایگاه آن در بازاریابی شبکه های اجتماعی پرداختهاند.
نتایج این پژوهش نشان داد که تبلیغات دهان به دهان
الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکنندگان تاثیر مثبت دارد و
همچنین سطح اعتماد در تبلیغات دهان به دهان به مراتب
بیشتر از سایر روشهاست.
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در اکثر مطالعاتی که طی سالهای اخیر پیرامون بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار انجام شده
است عوامل و نقشهایی به صورت جزیی و پراکنده برای استفاده از افراد تاثیرگذار در بازاریابی
رسانههای اجتماعی ذکر شده است .بنابراین با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
نیاز است تا با بررسی عمیق و جامع نقش افراد تاثیرگذار و نحوهی اثرگذاری این افراد بر کسب
و کارها و مخاطبان آنها و درنتیجه دستیابی به موفقیتهای بازاریابی ،خالء پژوهشی موجود در
شناسایی و ارائه الگوی نقش افراد تاثیرگذار بر بازاریابی را پوشش داد و مدیران و به ویژه مدیران
بخش بازاریابی برندها و کسب وکارها را در جهت استفاده آگاهانه از افراد تاثیرگذار در بازاریابی
هدایت و راهنمایی نمود.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر ماهیت دادهها و روش تحلیل ،کیفی و از لحاظ روش گردآوری دادهها ،بر
اساس اطالعات اسنادی است .برای جمعآوری دادهها ،همهی پژوهشهای منتشر شده در زمینه-
ی اینفلوئنسرها در پایگاههای اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی بر اساس کلیدواژههای
"اینفلوئنسر"" ،افراد تاثیرگذار"" ،بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار"،"influencer" ،
"social " ،"social media influencer" ،"Instafamous" ،"vlogger" ،"blogger
 "media influencer marketingو " "social media celebrityدر رابطه با "بازاریابی
دیجیتال و رسانههای اجتماعی و همچنین کسب و کار" برای مجالت مدیریتی تعریف شده و
جهت دستیابی به نمونهای که اشباع نظری را موجب شود پیمایش شد و مرتبطترین مطالعات با
استفاده از رویکردی هدفمند انتخاب شد .روش پژوهش تحلیلی-توصیفی است .در این پژوهش
از رویکرد فراترکیب استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش کدگذاری
استفاده شد و دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .رویکرد فراترکیب یا متاسنتز برای ترکیب
نتایج تحقیقات کیفی است و به پیشبرد دانش فعلی با ایجاد یک ترکیب تفسیری جدید کمک
میکند ) .(Boo, 2008در سالهای اخیر ،رویکرد فراترکیب توجه پژوهشگران بسیاری را به خود
جلب کرده است .متاسنتز یا فراترکیب از طریق فراهم کردن رویکردی نظاممند برای محققان،
ازطریق ترکیب پژوهشهای کیفی متفاوت ،موضوعات و استعارههای جدید و اساسی را کشف
کرده و درنتیجه ضمن ارتقا دانش جاری ،دیدی جامع و گسترده در زمینهی مسائل پدید میآورد.
این رویکرد نیازمند بازنگری دقیق و عمیق پژوهشگر از یافتههای پژوهشهای کیفی مرتبط
است (مانیان و رونقی.)1394 ,
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جهت بررسی یافتههای پژوهش از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندولوسکی و باروسو استفاده
شد .این هفت مرحله شامل تنظیم سوالهای پژوهش ،بررسی نظاممند اسناد و متون ،جستوجو
و انتخاب مقالههای مناسب ،استخراج نتایج ،تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی ،کنترل
کیفیت پژوهش و نهایتا ارائهی یافتهها است ).(Sandelowski & Barroso, 2003
نتایج تحلیل فراترکیب :در این بخش ،نتایج هریک از مراحل به صورت جداگانه بیان شده است.
مرحلهی اول :تنظیم سوالهای پژوهش
جدول  .2سوالهای پژوهش تحلیل فراترکیب
شاخصها
چهچیزی
جامعهی مطالعه
محدودهی زمانی
چگونه

پاسخها
سوالهای پژوهش
ابعاد نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی چیست؟ شناسایی ابعاد نقش افراد تاثیرگذار
الگوی نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی چیست؟ در بازاریابی
جامعهی مورد مطالعه برای شناسایی این ابعاد تمام پایگاههای علمی معتبر
کدام است؟
این تاثیرات در چه دورهی زمانی بررسی و از سال  2000تا 2021
جستجو شدهاند؟
چه روشی برای فراهم کردن این مطالعات تحلیل اسنادی
استفاده شده است؟

مرحلهی دوم :بررسی نظاممند اسناد و متون :در رویکرد و تحلیل فراترکیب به منظور گردآوری
اطالعات ،دادههای ثانویه (اسناد و مدارک گذشته) مورد استفاده قرار میگیرد .در این تحقیق
همهی پژوهشهای در دسترس انجام شده در زمینهی بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار (بازاریابی
اینفلوئنسری) از پایگاههای اطالعاتی شامل  SID ،Scopus ،WoSو  Magiranمورد بررسی
قرار گرفتند .مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار جمعآوری اطالعات مجالت علمی داوری شده بود
با جستوجوی کلیدواژههایی شامل" :اینفلوئنسر"" ،افراد تاثیرگذار"" ،بازاریابی از طریق افراد
تاثیرگذار"social media " ،"Instafamous" ،"vlogger" ،"blogger" ،"influencer" ،
 "influencer marketingو " "social media celebrityدر رابطه با "بازاریابی دیجیتال و
رسانههای اجتماعی و همچنین کسب و کار" .محدودهی زمانی  1385تا  1400در پژوهشهای
داخلی و  2000تا  2021در پژوهشهای خارجی برای جستوجوی کلیدواژهها در نظر گرفته شد
و با استفاده از رویکردی هدفمند مرتبطترین پژوهشها انتخاب گردیدند.
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مرحلهی سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب :در این مرحله ،در پژوهش حاضر با در
نظرگرفتن پارامترهایی چون عنوان ،دسترسی ،چکیده ،روش پژوهش و کیفیت  134مقاله در
حوزهی موضوع پژوهش ارزیابی شده و نهایتا تعداد  58مقاله انتخاب شد .به منظور ارزیابی
کیفیت این پژوهشها از روش ارزیابی حیاتی کسپ ( )CASPاستفاده شد .در شکل  2شیوهی
انتخاب مقالهها در این مرحله ارائه شده است.
تعداد منابع یافت شده 134
مقالههای رد شده بر اساس عنوان 24
انتخاب بر اساس چکیده 110
مقالههای رد شده بر اساس چکیده 21
مقالههای انتخاب شده 89
مقالههای رد شده بر اساس محتوا 17
مقالههای تایید شده بر اساس محتوا 72
مقالههای رد شده بر اساس کیفیت 14
مقالههای نهایی تایید شده  58مورد

شکل  .2شیوهی انتخاب مقالهها

 .4تحلیل یافتهها
مرحلهی چهارم :استخراج نتایج :در مرحله چهارم و پش از انتخاب و گزینش منابع ،تعدادی کد
استخراج گردید .کدها و منابع استخراج کدها در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3کدبندی مطالعات پژوهش
کد

برخی از منابع استخراج شده

فراوانی
کد

 .1گسترش دسترسی به مخاطبان
و مشتریان هدف

) (Childers et al., 2019؛ )(Biaudet, 2017؛ (Woods,
(Daniel,
(Bakker,؛
)2018
)2016؛
)2020؛)(Jayasinghe, 2021؛ )(Kantamaa, 2020
)(Childers et al., 2019؛ )(Biaudet, 2017؛ (Jin et al.,
) 2019؛ )(Bakker, 2018؛ )(Reinikainen et al., 2020؛

7

 .2افزایش اعتبار برند

8
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5

4
4

(Jaitly (؛Pimpiset, 2020) (؛Schouten et al., 2020)
& Gautam, 2021)
(Jaitly & (؛Argyris et al., 2020) (؛Biaudet, 2017)
(Francisco (؛Chopra et al., 2021) ؛Gautam, 2021)
et al., 2021)
(؛Chopra et al., 2021) (؛Biaudet, 2017)
(Kibby, 2020) (؛Černikovaitė, 2019)
(؛Haenlein et al., 2020) (؛Biaudet, 2017)
(Kapitan et al., 2021) (؛Campbell & Farrell, 2020)

 افزایش ارتباط با مشتری و.3
امکان سوال و جواب با مشتری
 بهبود تصویر برند.4

 کاهش هزینه تبلیغات و.5
بازاریابی مقرون به صرفه
16 (Woods, (؛Lou & Yuan, 2019) (؛Biaudet, 2017)
 افزایش میزان و قصد خرید.6
(؛Djafarova & Trofimenko, 2019) ؛2016)
(Pick, (؛Reinikainen et al., 2020) (؛Bakker, 2018)
(Chopra et al., (؛Schouten et al., 2020) ؛2020)
(Algharabat et al., (؛Pöyry et al., 2019) ؛2021)
(Djafarova & (؛Černikovaitė, 2019) ؛2020)
(؛Geng et al., 2020) ؛Bowes, 2021)

)1398 ،(؛ (خانلری و همکارانPadmanabhan, 2019)
4

(؛Campbell & Farrell, 2020) (؛Biaudet, 2017)
(Bakker, 2018) (؛Kapitan et al., 2021)

 عدم توانایی در کنترل کامل.7
تبلیغ توسط کسب و کار
3 (؛Ravanetti, 2020) (؛Campbell & Farrell, 2020)  بهبود دانش در ارتباط با مشتری.8
4

(Boerman & Muller, 2021)
(؛Kemp et al., 2019) (؛Campbell & Farrell, 2020)
(Kapitan et al., 2021) (؛Ravanetti, 2020)

 افزایش خالقیت و نوآوری و.9
 ایده و کاربردهای،ارائه راهحل
جدید برای کسب و کار و کاربران
نهایی
4 (؛Kemp et al., 2019) (؛Campbell & Farrell, 2020)
 افزایش تعامل با مشتری.10
10

3

(Lee et al., 2021) (؛Kapitan et al., 2021)
(؛Lou & Yuan, 2019) (؛Campbell & Farrell, 2020)
(Chopra et al., (؛Bakker, 2018) (؛Woods, 2016)
(؛Jílková, 2018) (؛Kantamaa, 2020) ؛2021)
(Kapitan et (؛Kibby, 2020) (؛Černikovaitė, 2019)
al., 2021)
(؛Woods, 2016) (؛Campbell & Farrell, 2020)
(Djafarova & Trofimenko, 2019)

 افزایش آگاهی از برند.11

 تغییر تصویر و کاهش اعتماد.12
مصرف کنندگان به برند
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)(Campbell & Farrell, 2020؛ )(Woods, 2016

2

 .13ارتباط و تاثیرگذاری با افراد
نامناسب و به دور از ارزشهای
انسانی با برند
 .14احتمال تخریب برند توسط فرد )(Campbell & Farrell, 2020؛ 3 (Haenlein et al.,
)2020؛ )(Woods, 2016
تاثیرگذار
)(Jin et al., 2019؛ )(Bakker, 2018؛ 7 (Xiao et al.,
 .15بهبود نگرش برند
 .16تاثیر بر هویت و شخصیت برند
 .17تسهیل تعامل با مشتری
 .18ساخت تصاویر و تبلیغات
استراتژیک
 .19بهبود رفتار و تسهیل تصمیم
گیری مصرفکننده
 .20بهبود نگرش و تخصصیتر
شدن اطالعات مشتری نسبت به
محصول
 .21تاثیر بر اصالت برند

)2018؛ )(van Reijmersdal et al., 2020؛ (Nafees et
)al., 2021؛ )(Lin et al., 2021؛ )(Sun et al., 2021
)(Bakker, 2018؛ )(Nafees et al., 2021؛ (Pimpiset,
)2020
)(Argyris et al., 2020؛ )(Chopra et al., 2021؛
)(Jaitly & Gautam, 2021
)(Argyris et al., 2020؛ )(Lee et al., 2021؛
)(Campbell & Farrell, 2020
)(Pick, 2020؛ )(Ghaphery, 2021؛ )(Lee et al., 2021؛

3
3
3
4

(خانلری و همکاران)1398 ،
)(Chopra et al., 2021؛ )(Haenlein et al., 2020؛
)(Schouten et al., 2020؛ )(Jaitly & Gautam, 2021

4

)(Pimpiset, 2020؛ )(Ghaffar, 2020؛ (Lee et al.,
)2021
(Jayasinghe,؛
)2021
(Pimpiset,؛
)2020
)(Kantamaa, 2020

3

 .22بهبود و افزایش شبکهها و
ارتباطات
)(Jaitly & Gautam, 2021؛ )(Jayasinghe, 2021؛
 .23افزایش وفاداری به برند
(ترکستانی و همکاران)1398 ،
 .24افزایش جذابیت و تاثیر بر )(Kantamaa, 2020؛ )(Padmanabhan, 2019؛
)(Kapitan et al., 2021؛ )(Jaitly & Gautam, 2021
ارزش ویژه برند
 .25بهبود پذیرش محصوالت )(Nafees et al., 2021؛ )(Jaitly & Gautam, 2021؛
(ترکستانی و همکاران)1398 ،
کسب و کار
 .26دستیابی و جذب مخاطبین و )(Jílková, 2018؛ )(Černikovaitė, 2019؛ & (Jaitly
مشتریان جدید و بازارهای خاص )Gautam, 2021؛ )(Kapitan et al., 2021؛ (ترکستانی و
همکاران)1398 ،

3
3
4
3
5
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)(Gupta et al., 2020؛ )(Kapitan et al., 2021؛
)(Haenlein et al., 2020؛ & (Djafarova

4

 .27تاثیر بر رفتار خرید مصرف
کننده و توجه بیشتر به برند در
)Trofimenko, 2019؛ (ترکستانی و همکاران)1398 ،
هنگام خرید
 .28افزایش عشق و مدیریت )(Kapitan et al., 2021؛ )(Černikovaitė, 2019؛ 3
)(Padmanabhan, 2019
شهرت برند

مرحلهی پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی :در این مرحله از پژوهش فراترکیب
تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی انجام میشود .در مرحله پنجم و با استفاده از روش
کدگذاری بر اساس تحلیلهای صورت گرفته به کمک تحلیل محتوا ،محتوای  58مقالهی نهایی
گزینش شده است و در مجموع  28کد و  6مضمون و  2بعد شناسایی شده است .در جدول 4
مقولهبندی یافتهها ارائه شده است .در این مرحله یافتهها نشان داد که چنین مطالعهی منسجم
و نظاممندی در مطالعات گذشته صورت نگرفته است و مطالعات پیشین هر یک جنبهای از این
مقولهها را مورد توجه قرار دادهاند.
جدول  .4مقولهبندی یافتهها
بعد
بهسازی
فرایند
بازاریابی

مضمون
مدیریت
نیکویی
ارتباط با مشتری
اثربخشی ترویج در
بازاریابی

بهبود رفتار مصرف-
کننده
ارتقا هویت معنابخشی
برند در ذهن مشتری

کد
گسترش دسترسی به مخاطبان و مشتریان هدف ،افزایش ارتباط با
مشتری ،افزایش تعامل با مشتری ،تسهیل تعامل با مشتری ،دستیابی
به مشتریان جدید.
افزایش خالقیت و نوآوری و ارائه راهحل ،ایده و کاربردهای جدید برای
کسب و کار ،کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی مقرون به صرفه ،ساخت
تصاویر و تبلیغات استراتژیک ،بهبود پذیرش محصوالت کسب و کار،
دستیابی به بازارهای جدید.
افزایش میزان و قصد خرید ،تسهیل تصمیمگیری مصرفکننده ،بهبود
نگرش و تخصصیتر شدن اطالعات مشتری نسبت به محصول ،تاثیر
بر رفتار خرید مصرفکننده و توجه بیشتر به برند در هنگام خرید.
افزایش آگاهی از برند ،افزایش اعتبار برند ،بهبود تصویر برند ،بهبود
نگرش نسبت به برند ،تاثیر بر هویت و شخصیت برند ،افزایش عشق
و مدیرت شهرت برند ،افزایش جذابیت و بهبود ارزش ویژه برند ،تاثیر
بر اصالت برند ،بهبود دانش در ارتباط با مشتری.
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چندگانگی تصمیم عدم توانایی در کنترل کامل تبلیغ توسط کسب و کار ،تغییر تصویر
گیری در فرایند برند و کاهش اعتماد مصرف کنندگان نسبت به برند.
بازاریابی
پیامدهای منفی فرد ارتباط و تاثیرگذاری افراد نامناسب و به دور از ارزشهای انسانی مرتبط
با برند ،احتمال تخریب برند توسط فرد تاثیرگذار.
تاثیرگذار بر برند

مرحلهی ششم :کنترل کیفیت پژوهش :نحوهی اعتبارسنجی در مطالعات کیفی فراترکیب از ابتدا
مورد بحث بوده است؛ اما آنچه مورد اجماع اکثر پژوهشگران میباشد ،اعتبارسنجی یا کنترل
کیفیت این مطالعات به یکی از دو روش زیر است:
الف -استفاده از نظر خبرگان در تأیید دستاوردهای پژوهش و ب -ارائه یک نتیجه جامع از
مطالعۀ مبانی نظری و پژوهش های قبلی که با استفاده از مطالعات موردی جدید اثبات میشود
(نقیزاده و همکاران .)1393 ،در این پژوهش ،برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی از روش اول،
یعنی نظر گروه کانونی (خبرگان) (شامل دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی با تخصص
دکتری بازاریابی ،دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با تخصص دکتری بازاریابی)
استفاده شد؛ به گونهای که با طراحی نظاممند و به کارگیری نظر خبرگان این حوزه و انجام دادن
اصالحات چندباره و اعمال فنونی مانند سه سویه سازی یا چندجانبهنگری ،اعتباریابی یا بازبینی
توسط افراد و مرور همتا ،اعتبار پژوهش بررسی و تأیید شد .به عبارت دیگر ،برای اطمینان از
اعتبار نتایج با معیارهای خاص پژوهش کیفی ،بررسیهای الزم شامل مقبولیت و قابلیت تأیید
صورت گرفت.
هچنین جهت سنجش کیفیت و پایایی پژوهش ،نتایج مرحله قبل در اختیار خبرگان قرار گرفته
و از آزمون آلفای کریپندورف استفاده شده است .آلفای کریپندورف یک ضریب پایایی توسعه
یافته برای اندازهگیری توافق بین مشاهده کنندگان ،کدگذاران ،قضاوتکنندگان و ارزیابان است
) .(Krippendorff, 2004به همین منظور بخش مقولهیابی ،عالوه بر محقق توسط کدگذار
دیگری نیز (البته به صورت محدود) کدگذاری و مقولهبندی شدند و سپس آلفای کریپندورف
برای تعیین میزان پایایی براساس فرمول زیر محاسبه شد .میزان ضریب آلفای کریپندورف از
فرمول زیر به دست میآید:
Do
 ،Krippendorff′s alpha = 1 − Dcکه  :Doعدم توافق مشاهده شده و  :Dcعدم توافق
مورد انتظار است .در نتیجه مقدار آلفای کریپندورف در پژوهش حاضر طبق فرمول ذیل 0/85

27

نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی (......حسین پور و همکاران)

است و مقدار قابل قبول برای این ضریب جهت پذیرش توافق ،حداقل  80درصد میباشد ،که
0.029
Krippendorff ′ s alpha = 1 −
در نتیجه پایایی پژوهش مورد تایید است= 0.85 .
0.2
مرحلهی هفتم :ارائهی یافتهها :در نهایت در مرحلهی هفتم یافتههای تحقیق بیان میشود.
همانطور که در گام پنجم اشاره شد ،در این پژوهش بر اساس نتایج تحلیل  6مضمون و  2بعد
شناسایی و آزمون کیفیت آنها تأیید شده است .در این گام الگوی پژوهشی به دست آمده که
درواقع حاصل تحلیل فراترکیب است ارائه میشود .بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش الگوی
نهایی نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی مطابق شکل  3تدوین شده است.

نیكویی

مدیریت
چندگانگی
تصمیمگیری در
فرایند بازاریابی

ارتباط با مشتری
اثربخشی
در

ترویج
بازاریابی

بهسازی
فرایند
بازاریابی

بهبود

نقش افراد
تاثیرگذار در
بازاریابی

رفتار

مصرفكننده

ارتقا هویت معنابخشی

آسیب
شناسی
فرایند
بازاریابی

پیامدهای
منفی افراد
تاثیرگذار بر
برند

برند در ذهن مشتری

شکل  .3الگوی نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش با رویکرد فراترکیب یک طبقهبندی مناسب بر اساس پیشینهی تحقیقات انجام
شده ارائه گردید .بدین منظور ابتدا پیشینه پژوهش در این خصوص بررسی شد و سپس براساس
رویکرد فراترکیب و مطالعه  58پژوهش معتبر در حوزه نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی 28 ،کد
شناسایی و این کدها در شش مضمون که نشان دهنده نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی است
طبقهبندی شد .درنهایت مضمونهای شناسایی شده تحت دو بعد شامل بهسازی فرایند بازاریابی
و آسیبشناسی فرایند بازاریابی معرفی شدند که شامل مضمونهای نیکویی مدیریت ارتباط با
مشتری ،اثربخشی ترویج در بازاریابی ،بهبود رفتار مصرف کننده ،ارتقا هویت معنابخشی برند در
ذهن مشتری ،چندگانگی تصمیم گیری در فرایند بازاریابی و پیامدهای منفی فرد تاثیرگذار بر
برند است .وجود دو دیدگاه مثبت و منفی نقش بازاریابی تاثیرگذار رسانههای اجتماعی بر کسب-
وکار نیز در پژوهشهای صورت گرفته توسط کمپبل و فارل ( )2020و وودز ( )2016بیان شده
و نتایج این پژوهش را تایید میکند .همچنین یافتههای این پژوهش با پژوهشهای انجام شده
توسط بیودت ( )2017و دیجافاروا و بوز ( )2021که هریک به صورت مجزا نقشهایی را برای
بازاریابی تاثیرگذار رسانههای اجتماعی بر کسبوکار درنظر گرفتهاند ،همسو بوده و تکمیل کننده-
ی آنهاست .در گذر از تبلیغات سنتی به تبلیغات شبکهها و رسانههای اجتماعی ،کسبوکارها با
یک تغییر عمده در مشارکتهای تجاری روبرو شدهاند و ذهنیت تبلیغات سنتی ،معطوف به
فروش و اهداف کوتاه مدت ،دیگر مناسب تبلیغات شبکههای اجتماعی نخواهد بود .نتایج تحقیق
حاضر تنوع زیادی را در نقش و تاثیر افراد تاثیرگذار در بازاریابی منعکس میکند .در ادامه نقش
دو بعد بهسازی فرایند بازاریابی و آسیبشناسی فرایند بازاریابی بیان شده است.
استفاده از افراد تاثیرگذار در بازاریابی ،مانند یک اثر گلوله برفی است .یک فرد تأثیرگذار میتواند
گلوله برف را بچرخاند و به اعضای یک مخاطب بزرگ و مشتاق برسد ،که سپس پست را با
دنبالکنندگان خود به اشتراک میگذارد ) .(Childers et al., 2019برندهایی که در کمپینهای
بازاریابی خود از افراد تاثیرگذار استفاده میکنند ،موقعیت بهتری برای تعامل با بازارهای خاص و
بسیار هدفمند خواهند داشت ) .(Kapitan et al., 2021در بسیاری از موارد ،افراد تاثیرگذار ممکن
است بیش از بسیاری از شرکتهای تبلیغاتی ،که اغلب فقط به یک جنبه از امور مربوط به
مشتری میپردازند ،دانش بیشتری در مورد مخاطب و مشتری هدف داشته باشند (Campbell
) .& Farrell, 2020همچنین بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار به مشتریان این فرصت را میدهد
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تا شرایط یک مکالمه دو طرفه را به وجود آورند ) (Jaitly & Gautam, 2021و به طور بالقوه در
مورد محصوالت خود مکالمه و ارتباطات تعاملی ایجاد کنند ) .(Kapitan et al., 2021در واقع
افراد تاثیرگذار دائماً با دنبالکنندگان خود از طریق داستان و جلسات زنده و همچنین درخواست
بازخورد از آنها ،ایجاد محتوا و پاسخ به نظرات و پیامها در ارتباط هستند .در حالی که فضای
مشابهی برای برقراری ارتباط در روشهای بازاریابی سنتی وجود ندارد ) .(Biaudet, 2017عالوه
بر این ،افراد تأثیرگذار میتوانند نوآوری را تقویت کنند و راه حلها ،ایدهها و کاربردهای جدیدی
را برای کسبوکارها و کاربران نهایی ارائه دهند ) .(Ravanetti, 2020به عالوه با توجه به
راهاندازی یک مرحلهای آن ،دارای مزایای ذاتی هزینههای پایینتر است & (Campbell
) .Farrell, 2020افراد تاثیرگذار دارای تجربهی زیاد و متنوعی از دنبالکنندگان خود و طرز تفکر
آنها هستند ،از اینرو میتوانند تبلیغات استراتژیک نیز تولید کنند (Campbell & Farrell,
) .2020همچنین اغلب این نوع از معرفی محصول و کسبوکار توسط مصرفکنندگان به عنوان
تبلیغات تلقی نشده و دسترسی گسترده مخاطبان را با درگیری زیاد نسبت به آن تضمین میکند
) .(Ye et al., 2021استفاده از افراد تاثیرگذار روی قصد خرید تأثیر مثبت میگذارد
) .(Padmanabhan, 2019در واقع با استفاده از بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار برای مخاطبان
و مشتریان ،اطالعات در مورد برند به طور گستردهتری در حال گسترش است و این گسترش
به طور طبیعی در حال رشد است ) (Černikovaitė, 2019و حتی تبلیغات نادیده گرفته شده نیز
میتواند تأثیر مطلوبی برای یک برند ایجاد کند ) .(Childers et al., 2019این کانال برقراری
ارتباط با برندها تصویری مثبت از برند را در ذهن مصرف کنندگان ایجاد میکند
) .(Padmanabhan, 2019در واقع با همکاری با افراد تأثیرگذار دوستداشتنی و محبوب ،کمپین-
هایی ایجاد میشود که به یادآوری برند و به ایجاد ارتباطات مثبت در حافظه مصرف کننده کمک
میکند ) (Padmanabhan, 2019و این مشارکت طوالنی مدت مخاطبان بر ارزش ویژهی برند
تأثیرگذار است ) .(Kapitan et al., 2021بنابراین کسبوکارها میتوانند از ابعاد و مولفههای
عملکردی افراد تأثیرگذار به طور جداگانه یا به عنوان یک بسته بازاریابی کامل بهرهبرداری کنند.
کمپبل ( )2020به نقل از وودز ( )2016بیان کرده است که مدیران بازاریابی باید توجه داشته
باشند که استفاده از بازاریابی تاثیرگذار در رسانههای اجتماعی میتواند برای کسبوکار منجر به
خسارتها و خطرهایی باشد .یکی از ابتداییترین و سادهترین این خطرها ،درگیر کردن چند نفر
در تولید محتوا برای یک برند است .اگر برای این منظور دستورالعملهای روشنی وجود نداشته
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باشد ،برندها میتوانند با خطراتی چون تغییر تصویر برند و یا حتی دور شدن از اهداف کسب و
کار مواجه شوند ) .(Campbell & Farrell, 2020همچنین افراد تأثیرگذار دارای کنترل خالقانه-
تری بر محتوای خود هستند ،که همین کنترل خالقانه و مدیریت مستقل و آزادانهی برند توسط
آنها ،میتواند آسیبهای زیادی را در صورت عدم کنترل و نظارت الزم برای کسبوکار به
همراه داشته باشد ) .(Kapitan et al., 2021در حقیقت با استفاده از بازاریابی از طریق افراد
تأثیرگذار کسبوکارها نمیتوانند نحوه رفتار افراد تاثیرگذار و به ویژه آنچه که آنها در شبکههای
اجتماعی ارسال میکنند را کنترل کنند ) .(Bakker, 2018عالوه بر این کسبوکارها در صورت
استفاده از بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار میتوانند به دلیل ارتباط نزدیک و منفی با افراد
نامناسب و به دور از ارزشهای انسانی آسیبهایی را متحمل شوند ) (Woods, 2016و در صورت
انحراف افراد تأثیرگذار از انتظارات برند یا رفتارهای اخالقی توهین آمیز ،توانایی تخریب اعتبار
برند را دارند ).(Campbell & Farrell, 2020
یافتههای این پژوهش میتواند بینشی ارزشمند به مدیران و سیاستگذارانی که درصدد بهبود
عملکرد کسبوکارهای جامعه هستند ،ارائه دهد .این پژوهش عالوه بر این میتواند در سطوح
عملیتر توسط مدیران کسبوکارها و همچنین بخشهای مربوط به بازاریابی کسبوکارها مورد
استفاده قرار گیرد .در واقع نتایج این پژوهش به پژوهشگران و دستاندرکاران حوزه بازایابی و
مدیران کسبوکارها کمک میکند تا بدانند برای درک جامع و توسعه استراتژیک بازاریابی از
طریق افراد تاثیرگذار ،باید به چه ابعاد و مضامینی توجه کنند .به این ترتیب ،به نظر میرسد که
نقشی که افراد تاثیرگذار در بازاریابی ایفا میکنند ،باید به وضوح مورد توجه قرار گیرد تا کسب-
وکارها با شناخت و دانش بیشتری نسبت به استفاده از بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار بر کسب
و کار عمل کنند .بنابراین ،استفاده از بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار در کسبوکارها ،باید به
عنوان یکی از استراتژیهای بازاریابی موثر و مقرون به صرفه در نظر گرفته شود و از طرفی،
بایستی آگاهی نسبت به مزایا و معایب بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار به مدیران کسب و کارها
و بخشهای بازاریابی آنها آموزش داده شود .چراکه ،نتایج این پژوهش نشان داد علی رغم
مزایای بسیار زیادی که استفاده از از افراد تاثیرگذار در بازاریابی به همراه دارد ،اگر با شناخت و
دانش درستی صورت نگیرد ،منجر به پیامدهای منفی برای کسبوکار و برند خواهد شد.
در رابطه با پیشنهادات کاربردی تحقیق به مدیران کسبوکارها میتوان گفت که ،بازاریابی از
طریق افراد تاثیرگذار یک استراتژی بازاریابی موثر و مقرون به صرفه است که میتواند توسط
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کسب و کارها و برندها مورد استفاده قرار گیرد .انتخاب فرد تاثیرگذار ،باید با با هدف کمپین
بازاریابی منطبق باشد .در واقع بسیار حائز اهمیت است که افراد تاثیرگذار انتخاب شده توسط
کسب و کار ،از جنبههایی چون تصویر ،ارزشها ،شخصیت و اهدافشان با برندها یا کسبوکارها
همخوانی داشته باشند و کسبوکارها باید برای کاهش آسیب و زیانهای محتمل در صورت
استفاده از بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار معیارهایی چون نحوهی انتخاب ،قدرت ،نحوهی ایجاد
ارتباط و نظارت و کنترل فرد تأثیرگذار و مسائلی چون بودجه را در نظر بگیرند .بنابراین به مدیران
کسب و کارها توصیه میشود افراد تأثیرگذار را بر اساس موقعیت و تعداد دنبالکنندههای آنها
به عنوان یک فرد مشهور یا تأثیرگذار انتخاب نکنند ،بلکه بر اساس ویژگیها یا ویژگیهای
فردی آنها انتخاب کنند .عالوه بر این ،متناسب با نوع برند به لحاظ جایگاه ملی و منطقهای و
هدف کمپین بازاریابی بایستی تصمیم گرفت که از افراد تاثیرگذار مشهور و با تعداد دنبال کنندگان
زیاد استفاده کرد یا خیر .همچنین به مدیران کسب و کارها توصیه میشود که اقدامات حفاظتی
را انجام دهند و رفتار فرد تأثیرگذار را بصورت آنالین بررسی کرده و به طور مداوم و پیوسته به
مذاکره ،نظارت ،حمایت و کنترل آنها بپردازند .در نظر گرفتن و قید کردن بندهای اخالقی در
معامالت تبلیغاتی با افراد تأثیرگذار نیز میتواند بسیار کمک کننده باشد .این نکته نیز بایستی
توسط برندها و کسبوکارها در نظر گرفته شود که ،کنترل بیش از حد لزوماً آزادی خالقانه افراد
تاثیرگذار را کاهش داده و فرد تاثیرگذار نیازمند آن است تا بتواند با توجه به دنبالکنندگان و
پلتفرمی که در آن فعال است ،محتوایی را برای تبلیغ تولید کند .در اغلب موارد ،نیاز به تایید
محتوا قبل از انتشار ،کارآمدتر از کنترل تولید محتوا از ابتداست .البته ،کسبوکارها باید اطالعاتی
را که افراد تأثیرگذار از طریق آن قصد دارند که محتوا تولید کنند و به تبلیغ برند آنها بپردازند،
را تأیید کنند تا از بروز دادن اطالعات اشتباهی که منجر به بروز مسئولیتهای قانونی شده و یا
استفادهی نادرست از محصول جلوگیری کنند .عالوه بر این ،کسب و کارها باید از بازاریابی از
طریق افراد تاثیرگذار به شیوهای اخالقی استفاده کنند و افراد تأثیرگذار را که با آنها مشارکت
دارند تشویق کنند تا پست های حمایت شده خود را مطابق با دستورالعملها و مقررات قابل اجرا
منتشر کنند .برای کسب مشتری بیشتر و بهبود جایگاه برند شایسته است مدیران با افراد تاثیرگذار
محبوب و دوستداشتنی و مطابق با چارچوبهای کشور همکاری داشته باشند .از محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن پژوهشهای انتخاب شده به گروه زبان فارسی و انگلیسی
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