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چکیده
هدف :یکی از نیازهای حوزههای مطالعاتی ،شناسایی روندهای موجود وگرایشهای موضوعی
است تا از این طریق بتوان شکاف نظری در مطالعات پیشین را مشخص و مسیر مطالعات آینده را
روشن ساخت .کمپینهای تبلیغاتی بهعنوان شکلی پیچیده و ساختاریافته از اقدامهای تبلیغاتی نیز از
این امر مستثنا نیست.
روش :این مطالعه به تحلیل محتوای پژوهشهای انجامشده در حوزهی کمپین تبلیغاتی و طبقهبندی
موضوعی آنها با استفاده از دو روش تحلیل هم واژگانی (با استفاده از نرمافزار  )VOSviewerو
نقشهبرداری نظاممند میپردازد .برای این منظور با جستوجوی مقالهها با عنوانی شامل کلیدواژه
«کمپین تبلیغاتی» در بانک اطالعاتی  Scopusدر دیماه  1396دادههای الزم که درمجموع 156
مقاله از سال  1950تا  2017بود ،استخراج شد.
يافتهها :تحلیل هم واژگانی ،مطالعات را بر مبنای فراوانی تکرار واژگان کلیدی در سه دسته کلی
قرارداد که در قالب  -1مطالعات مربوط به کمپینهای تبلیغاتی سنتی و رسانههای جمعی-2 ،
کمپینهای تبلیغاتی بازاریابی اجتماعی و  -3کمپینهای تبلیغاتی اینترنتی و دیجیتالی نامگذاری شدند.
نتايج :نتایج نقشهبرداری نظاممند نشان داد که مطالعات انجامشده در این زمینه متنوع است و به
کمپینهای تجاری ،گردشگری ،اجتماعی و فرهنگی پرداختهاند و عالوه بر سه دسته اصلی مطالعات
(مشابه نتایج تحلیل هم واژگانی) 10 ،دسته فرعی دیگر نیز شناسایی شد .افزون بر این بیشتر مطالعات
بر موضوعهای دسته اول و دوم متمرکز بودند؛ همچنین مطالعات در هر دسته عمدتاً به ارزیابی
اثربخشی کمپین تبلیغاتی پرداختهاند.
کلیدواژهها :تبلیغات؛ کمپین تبلیغاتی؛ تحلیل محتوا؛ تحلیل هم واژگانی؛ نقشهبرداری
نظاممند.
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Content Analysis of Six Decades of Advertising
Campaign Studies
Zeinab zamani1,* Mohammad Ali Babaei Zakliki **
Abstract
Objective: One of the needs of any field of study is to identify
thematic trends in order to identify the theoretical gap in previous
studies and clarify the path of future studies. Advertising campaigns,
as a complex and structured form of advertising are also a field of
study, which is no exception.
Methodology: This study analyzes the content of the articles
conducted in the advertising campaign areas and their classification
using co-word analysis (using VOSviewer software) and systematic
mapping. The data for this study were retrieved from Scopus on
December 2017. The term “Advertising campaigns” was used as
search topic. This topic search means that the term “Advertising
campaigns” is identiﬁed in the title of the publications. Quotation
marks have been included in the search term. The time span was set
from 1950 to December 2017 included.
Findig: The co-word analysis placed advertising campaign studies in
three broad categories that they were named as: 1. Studies related to
traditional advertising campaigns and mass media. 2. Social
marketing advertising campaigns. 3. Online and digital advertising
campaigns.
Result: The results of the detailed analysis showed that the studies
conducted in this field were diverse and focused on commercial,
tourism, social and cultural campaigns, In addition to the three main
groups of studies (similar to the results of co-word analysis),ten
subcategories were also identified.In addition, most studies focused
on first and second category. Finally, studies in each category
focused mainly on assessing the effectiveness.
Keywords: Advertising; Advertising campaign; Content
analysis; co-word analysis; systematic mapping
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 .1مقدمه

یکی از ملموسترین ،گرانترین و اساسیترین اقدامات فرآیند بازاریابی و همچنین یکی از
گستردهترین حوزههای نظامهای بازاریابی ،تبلیغات است (کهنسال و زارع)2013 ،؛ بهگونهای
که ساالنه بیش از  400میلیارد دالر صرف تبلیغات در سرتاسر جهان میشود ( Hoshivar at
 .)el,2015تبلیغات جمع تبلیغ است و تبلیغ به معنای ابالغ کردن ،بیانکردن و معرفیکردن
است؛ بنابراین تبلیغات به معنای مجموعه روشهایی است که با پیامدادن ،معرفیکردن ،نشان-
دادن و برشمردن محاسن و موارد استفاده یک کاال یا خدمت و حتی یک ایده در مصرفکننده
یا مخاطب احتمالی ،انگیزه و کشش ایجاد میکند و بر انتخاب او اثر میگذارد (بلوریان تهرانی،
 .)2013برخالف آنچه توسط عموم تصور میشود ،تبلیغات تنها توسط طریق سازمانهای
تجاری مورداستفاده قرار نمیگیرد ،بلکه سازمانهایی با اهداف غیرتجاری مانند دولتها،
کلیساها ،دانشگاهها و سازمانهای خیرخواهانه برای ارتباط با ذینفعان خود از تبلیغات استفاده
میکنند؛ ازاینرو تبلیغات برای تبلیغ کاالها ،خدمات ،ایدهها ،تصویر ،مسائل اجتماعی ،افراد و
هر چیز دیگری که تبلیغکننده میخواهد به اطالع عموم برساند و یا ترغیب به استفاده از آن
بکند ،مورداستفاده قرار میگیرد .به همین ترتیب پراید و فرل ( ،)2008در کتاب «شالوده
بازاریابی» خود میگویند « :تبلیغات شکلی از ارتباطات غیرشخصی است که مستلزم هزینه
است و میتوان از طریق رسانه انبوه مانند تلویزیون ،رادیو ،اینترنت ،روزنامه ،مجله ،ایمیل
مستقیم ،نمایشهای محیطی و بر روی وسایل نقلیه به مخاطبان هدف انتقال داده شود»
( .)Perid& fered,2008اهمیت تبلیغات بازاریابی بهقدری زیاد است که در ذهن عموم مردم
واژه بازاریابی و تبلیغات مترادف است و ساالنه میلیاردها دالر صرف تبلیغات میشود (کهنسال
و زارع .)2013 ،این حجم عظیم سرمایهگذاری نشاندهنده تأثیرگذاری تبلیغ بر مخاطبان در
جهت اهداف موردنظر است؛ ازاینرو پژوهشهای زیادی درباره جنبههای مختلف تبلیغات
انجامشده است؛ اما در داخل کشور ایران مطالعات بر روی این موضوع نسبتاً کمتر است و به-
طورکلی پژوهشها در این حوزه در قالب  9مقوله موضوعی شامل تبلیغات ،هنر و ادبیات،
تبلیغات محیطی ،تبلیغات بازار (پیشبرد فروش) ،جامعهشناسی تبلیغ ،مدیریت و اقتصاد تبلیغ،
روانشناسی تبلیغ ،تبلیغات و رسانه ،تبلیغات و جنگ و تبلیغات دینی قرار میگیرند (رسولی،
.)2011
برنامههای تبلیغاتی و کمپینهای تبلیغاتی ،شکل پیچیدهتر و ساختاریافتهتری از اقدامهای
تبلیغاتی هستند که با همسو کردن اقدامهای تبلیغاتی و هدفمندکردن آنها دررسیدن به
اهداف تبلیغاتی تأثیر زیادی دارند (بلوریان تهرانی .)2013،بااینحال جستوجوهای
پژوهشگران نشان میدهد در خصوص «کمپین تبلیغاتی» که پژوهش حاضر بر آن متمرکز

تحلیل محتوای شش دهه مطالعات پیرامون کمپین تبلیغاتی(.....زمانی و بابایی)

113

است ،مطالعات محدودتر بوده و بهطور خاص در ایران کمتر پژوهشی به بررسی کمپین
تبلیغاتی پرداخته و اندک پژوهشهای انجامشده در قالب پایاننامههای دانشگاهی و با تأکید بر
اثربخشی کمپینها (از قبیل امیری2015 ،؛ ولوی2012 ،؛ صادقی پور )2014،بوده است .به
دلیل اهمیت موضوع ،در پژوهش حاضر باهدف شناسایی و دستهبندی موضوعی پژوهشهای
انجامشده در حوزه کمپین تبلیغاتی و همچنین روند رشد آنها به تحلیل محتوای مطالعات
انجامشده با استفاده از تحلیل هم واژگانی1و نقشهبرداری نظاممند2پرداختشده است تا از این
طریق خأل و شکاف پژوهشی در این حوزه مشخص شود و بر این اساس راهنمایی برای
توسعه و تدوین پژوهشهای آتی در حوزه کمپین تبلیغاتی و درنهایت بهبود کارکرد و موفقیت
کمپینهای تبلیغاتی باشد؛ زیرا چنین مطالعاتی میتواند به پژوهشگران کمک کند تا روندها،
الگوها و گرایشهای موضوعی را در یک حوزه موردمطالعه شناسایی کنند .در ادامه پس از
مروری مختصر بر کمپین تبلیغاتی و روش پژوهش ،مطالعات انجامشده در حوزه کمپین
تبلیغاتی بررسی و از جنبه گرایش موضوعی طبقهبندی میشوند.
 .2مبانی نظری وپیشینه پژوهش

تعريف کمپین تبلیغاتی .کمپین تبلیغاتی ،مجموعهای از برنامههای مستقل ،اما هماهنگ
تبلیغاتی ،رسانهای ،پیشبردی و روابط عمومی در مورد یک کاال ،خدمت یا بنگاه اقتصادی در
رسانه های مختلف صوتی ،تصویری ،چاپی و محیطی است که با یک محتوی و مضمون
مشترک ،اما پیامهای متنوع و گوناگون در یک دوره زمانی معین و با بودجهای معین برای
دستیابی به هدفهای کمّی و کیفی معین طراحی و اجرا میشود (بلوریان تهرانی .)2013،در
جای دیگر کمپین تبلیغاتی اینگونه تعریفشده است :کمپین تبلیغاتی مجموعهای از پیامهای
تبلیغاتی است که از یک ماهیت و مفهوم نشأت گرفتهاند و پیام و مضمون مشترکی دارند؛ با
این تفاوت که در بازارهای هدف و در قالبهای رسانهای و زمانهای متنوع و به شیوههای
مختلف عرضه میشوند (منبع :سایت راهنمای مطالعات مدیریت)3؛ ازاینرو یک کمپین
تبلیغاتی شامل طراحی یکسری تبلیغات و قراردادن آنها در رسانههای تبلیغاتی مختلف برای
دستیابی به مخاطبان هدف خاص است(  .)Perid& fered,2008در «دیکشنری کمبریج»،
کمپین تبلیغاتی بهعنوان یکسری تبلیغات برنامهریزیشده تعریفشده است که در مکانها و
زمانهای خاص بهمنظور تبلیغ یک محصول یا خدمت یا متقاعدکردن افراد به خرید یا استفاده
از آن بهکار گرفته میشود .در «دیکشنری بازرگانی» نیز بیان شده است که یک کمپین
1. Analysis Co-word.
2. Systematic mapping.
3. Managementstudyguide.com.
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تبلیغاتی بر یک موضوع واحد و بر یک برند یا محصول خاص متمرکز است و با یک شعار از
طریق چندین کانال رسانهای پخش میشود .بهطور خالصه ،تبلیغات در یک کمپین تبلیغاتی
شبیه بازیگران در یک نمایشنامه است .یک کمپین تبلیغاتی زیرمجموعهای از کمپین بازاریابی
است و شامل چیزهایی است که میبینیم ،میشنویم و میخوانیم؛ مانند تبلیغات تلویزیونی،
تبلیغات رادیویی ،بیلبوردها ،تبلیغاتی که روی سایتها قرار میگیرد و موارد مشابه ( & Meyer
.)Schulz,2017
گامهای اجرايی کمپین تبلیغاتی .یک کمپین تبلیغاتی شامل طراحی مجموعهای از تبلیغات
و قراردادن آنها در رسانههای تبلیغاتی مختلف بهمنظور دستیابی به مخاطبان هدف خاص
است؛ بااینحال طراحی یک کمپین تبلیغاتی مستلزم عبور از گامها یا مراحلی است .تعداد
مراحل و ترتیب دقیقی که آنها انجام میشود ،ممکن است بر اساس منابع سازمان ،ماهیت
محصول و نوع مخاطبان هدف متفاوت باشد .باوجوداین گامهایی که در ادامه ذکر میشود،
دستورالعملی کلی برای ایجاد یک کمپین تبلیغاتی است که برای انواع سازمانها مناسب است
(.)Perid& fered,2008
 .1شناسايی و تجزيهوتحلیل مخاطبان هدف .مخاطبان هدف شامل گروهی از افراد است
که هدف تبلیغات هستند .در این مرحله باید تعیین شود که مخاطبان کلیدی که قرار است
کمپین با آنها ارتباط برقرار کند ،کدماند .آنها ازلحاظ اهمیت در چه رتبهای قرار میگیرند؟
مخاطبان هدف باید ازلحاظ اطالعات جمعیت شناختی و شاخصهای روانشناختی مورد تحلیل
و شناسایی قرار گیرند (دهقان طرزجانی.)2015 ،
 .2تعريف اهداف تبلیغات .در این مرحله تبلیغکننده باید تعیین کند از طریق کمپین امید
دارد به چه چیزی برسد .یک کمپین تبلیغاتی میتواند اهداف مختلفی داشته باشد (کورگانکار و
همکاران 1986؛ ون دن پوت )2009؛ بااینحال ،هدف واقعی از تبلیغات خلق ارتباط مؤثر بین
تولیدکننده و مصرفکنندگان بهمنظور فروش محصول ،خدمت یا ایده است (شابیکا و
سایندهیو.)2014 ،
 .3خلق /ايجاد پلتفرم تبلیغاتی 1.یک پلتفرم تبلیغاتی باید مسائل مهم برای مشتریان را
در برگیرد .بازاریابان باید این مرحله را با دقت تجزیهوتحلیل کنند؛ زیرا پلتفرم تبلیغاتی مبنایی
برای تهیه پیام تبلیغاتی است .چنانچه کمپین ،اطالعاتی که برای مصرفکنندگان هنگام
انتخاب و استفاده از محصول دارای اهمیت باالیی است را انتقال ندهد ،شکست خواهد خورد
(.)Perid& fered,2008
.

1. Create advertising platform

تحلیل محتوای شش دهه مطالعات پیرامون کمپین تبلیغاتی(.....زمانی و بابایی)

115

 .4تعیین بودجه تبلیغات .بودجه تبلیغات ،کل مبلغی است که بازاریاب برای تبلیغات در یک
دوره خاص اختصاص میدهد ( .)Perid& fered,2008روشهایی مختلفی برای تعیین بودجه
تبلیغات وجود دارد و عوامل بسیاری ازجمله منحنی عمر محصول ،سهم بازار و وضعیت رقابت،
تصمیم شرکت درباره حجم و مقدار ،بودجه تبلیغاتی را تحت تأثیر قرار میدهد (دهقان
طرزجانی.)2015 ،
 .5تدوين برنامه رسانه  .یک برنامه رسانهای بهطور دقیق تعیین میکند که جهت ارسال
پیام تبلیغاتی به مصرفکنندگان چه ابزارهای رسانهای (رسانههای سنتی و انواع رسانههای
دیجیتالی) استفاده شود (آرنز و ویگلد )2011 ،و همچنین تاریخ ،زمان و تکرار نمایش تبلیغات
را مشخص میکند (کالو و بک.)2014،
 .6خلق پیام تبلیغاتی .هر فکر ،اندیشه و خبر و یا ترکیبی از کلمات ،تصاویر ،اعداد ،موسیقی
و حرکات که عالماً و با قصد و نیت اثرگذاری بر مخاطب احتمالی از جانب فرستندهای ارسال
شود و هدف آن اثرگذاری بر رفتار ،آگاهی ،ترغیب یا جلوگیری از انجام عمل خاصی باشد ،پیام
نام دارد (بلوریان تهرانی.)2013 ،
 .7اجرای کمپین .اجرای یک کمپین تبلیغاتی مستلزم برنامهریزی و هماهنگی گسترده است؛
زیرا بسیاری از وظایف باید بهموقع انجام شود و بسیاری از افراد و شرکتها در آن درگیر
هستند (.)Perid& fered,2008
 .8ارزيابی اثربخشی کمپین .نقش تبلیغات و اثربخشی آن در سه سطح قابلاندازهگیری
است :ورودیها؛ 1پردازش ذهنی 2و خروجیها 3.ورودیهای تبلیغات بر مبنای شدت 4،رسانه و
محتوای خالقانه قابلارزیابی است .پردازش ذهنی تبلیغات عبارت است از :اندازهگیری تغییرات
شناختی ،عاطفی یا رفتاری 5که از طریق مواجه با تبلیغات ایجاد میشود .اندازهگیری خروجی
عبارت است از :مقیاسهای رفتاری همچون انتخاب برند ،شدت خرید ،فروش درآمدها یا
سودها (مارشال.)2006،
 .3روششناسی پژوهش

1.Inputs.
2. Mental processes.
3. Outcomes.
4. Intensity.
5. Conative.
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روش پژوهش حاضر ازنظر هدف ،توصیفی -تحلیلی و از جنبه نوع ،کاربردی است که با
تکیهبر روش تحلیل محتوای مطالعات انجامشده در حوزه «کمپین تبلیغاتی» صورت پذیرفته
است .تحلیل محتوا ازجمله الگوهای مهمی است که پژوهشگران ،بهویژه در مباحث مدیریت
اطالعات و ارتباطات بر اساس این روش ،به وارسی دادههای خود میپردازند (خادمی گراشی و
همکاران .)2013،زمانی که پژوهشگر روش تحلیل محتوا را برای پژوهش خود برمیگزیند باید
از میان رویکردهای تحلیل محتوای کمّی و تحلیل محتوای کیفی یکی را انتخاب کند .در
تحلیل محتوای کمّی ،بیشتر بهظاهر متن و شمارش کلمات یا جمالت خاصی اکتفا میشود.
درواقع فرض بر این است که تکرار کلمات خاصی در یک بستر خاص نشاندهنده روابطی در
آن بستر یا نشاندهنده حقایقی در آن زمینه است که با بررسی ساختارمند و نظاممند میتوان
به کشف حقایقی نائل شد؛ بنابراین تحلیل محتوای کمّی با شمردن کلمات ،اندازهگیری فاصله
بین خطوط (فاصله بین ستونها در روزنامهها) ،زمان برنامهها (در رادیو و تلویزیون) و فراوانی
واژگانکلیدی انجام میشود .برخالف تحلیل محتوای کمّی که بیشتر بر ظاهر محتوا و فراوانی
آن و قابلیتهای کمّیکردن آن تأکید دارد ،در تحلیل محتوای کیفی بیشتر به مضامین نهان
متن و مصاحبهها توجه میشود و استنباط و استخراج معنا از آن مدنظر است (مومنیراد و
همکاران .)2013 ،در این پژوهش از روش تحلیل هم واژگانی (بر اساس همرخدادی واژگان
کلیدی عمل میکند و بهعنوان یک روش تحلیل محتوای کمّی مطرح است) و نقشهبرداری
نظاممند استفادهشده است .بر این اساس رویکرد انتخابی برای تحلیل محتوا در مطالعه حاضر
تحلیل محتوای کمّی است .بدین ترتیب که باهدف شناسایی مهمترین موضوعهای پژوهشی
حوزه کمپین تبلیغاتی ،ابتدا تحلیل محتوا با روش تحلیل هم واژگانی و با استفاده از نرمافزار
 VOSviewerانجام شد (مطابق پژوهش الهی و همکاران2012 ،؛ ون نیونن و همکاران،
 .)2018هم واژگانی ازنظر مفهومی معادل  Co-wordاست که گاه واژه  Co-occurrenceرا
بهجای آن بهکار بردهاند .در زبان فارسی واژه نخست «هم واژگانی» و واژه دوم «همرخدادی»
معنا شده است .تحلیل هم واژگانی که بر اساس همرخدادی واژگان عمل میکند )احمدی و
عصاره )2017 ،بهعنوان یک نوع تحلیل محتوای کمّی برای تحلیل محتوای منابع علمی یا
مقالهها بهمنظور تعیین روندها ،شناسایی الگوها و تعیین گرایشهای موضوعی در حوزههای
مشخص پژوهشی استفاده میشود (مانوز لیوا و همکاران)2012،؛ بر این اساس تحلیل هم
واژگانی ،روشی برای شناسایی مهمترین موضوعهای پژوهشی یا مفاهیم مهم هر حوزه
پژوهشی است؛ زیرا پیشفرضهای این روش این است که هم وقوعی دو واژه در یک سند
نشاندهنده ارتباط بین آن دو موضوع است (فیضآبادی و وزیری .)2018 ،بدین منظور از
طریق جستوجوی کلیدواژه « »Advertising Campaignدر عناوین مطالعات بر روی
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پایگاه داده «اسکوپوس »1در دیماه  1396و محدود کردن آن به مقالهها و مرورهای
انگلیسیزبان از سال  1950تا پایان سال  ،2017مشخصات  159مقاله در یک فایل اکسل
استخراج شد .بررسی سریع و اولیه عناوین مقالهها نشان داد که سه تا از مقالهها دومرتبه
مطرحشدهاند؛ بنابراین  156مقاله (جامعه آماری) باقی ماند؛ ازاینرو جامعه آماری بخش تحلیل
هم واژگانی عبارت از  156مقاله یادشده است و به دلیل اینکه هدف ،بررسی کل مقالهها است،
درنتیجه نمونه آماری برابر جامعه آماری ( 156مقاله) در نظر گرفتهشده است .در این مرحله
واژگان کلیدی استفادهشده در مقالهها بهعنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه
دادههای موردنیاز از پایگاه داده اسکوپوس با جستوجوی کلیدواژه « Advertising
 » Campaignدر عناوین مقالهها بهدست آمد ،اعتبار دادههای مورداستفاده در این بخش از
پژوهش تأیید میشود .سایر توضیحات مربوط به نحوه انجام تحلیل هم واژگانی در بخش
تحلیل دادهها ارائهشده است.
در مرحله دوم ،بهمنظور رسیدن به درک عمیق از پژوهشهای انجامشده در حوزه یادشده
و شناسایی دستههای فرعی ،پژوهشگران کوشیدند از طریق نقشهبرداری نظاممند به تحلیل
جزئیتر مطالعات ازنظر موضوعی بپردازند و بر مبنای شباهتها و تفاوتهای موضوعی بین
آنها ،مقالهها را دستهبندی کنند (مطابق پژوهش پترسن و همکاران2015 ،؛ سباستین و
همکاران .)2019 ،مطالعات نقشهبرداری نظاممند بهمنظور مرور یک حوزه پژوهشی از طریق
طبقهبندی و شمارش مطالعات در رابطه با آن حوزه طراحیشده است .این نوع مرور شامل
دستهبندی و مرتب کردن پژوهشهای موجود پیرامون عنوانی خاص بوده و هدف آن شناسایی
کمبودهای دانشی در موضوع موردنظر است .یک مطالعه نقشهبرداری نظاممند و یک مطالعه
مرور نظاممند2از برخی جنبهها برای مثال ،جستوجو و انتخاب مطالعه ،شبیه هستند؛ اما ازنظر
اهداف و رویکردهای تجزیهوتحلیل دادهها تفاوت دارند؛ درحالیکه هدف مرور نظاممند ،تلفیق
نتایج پژوهشها است ،نقشهبرداری نظاممند مربوط به ساختاربندی یک حوزه پژوهشی است.
سؤالهای پژوهش در یک مطالعه نقشهبرداری ،کلی هستند؛ زیرا هدف آنها کشف روندهای
پژوهشی است (برای مثال ،روند انتشار در طول زمان ،موضوعهای مطرحشده در یک حوزه
پژوهشی)؛ از طرف دیگر هدف مرور نظاممند ،جمعآوری و تلفیق نتایج پژوهشها و شواهد
است و ازاینرو یک هدف بسیار خاص باید تدوین شود .نتیجه یک مطالعه نقشهبرداری
فهرستی از مقالهها در زمینه یک موضوع /حوزه خاص است که ازنظر موضوع طبقهبندی
میشوند؛ بنابراین یک مطالعه نقشهبرداری ،یک نمای کلی از وسعت حوزه مطالعاتی فراهم

1.SCOPUS.
2. Systematic review.
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میکند و به کشف شکافها و گرایشها /روندهای مطالعاتی میپردازد (پترسن و همکاران،
 .)2015فرآیند انجام یک مطالعه نقشهبرداری نظاممند در شکل  ،1نشان دادهشده است.
در پژوهش حاضر از فرآیند پنجمرحلهای نشان دادهشده در شکل  ،1برای نقشهبرداری
نظاممند استفادهشده است که توضیحات نحوه انجام این روش بهصورت کامل در ادامه ارائه
میشود:
 .1تعريف سؤال پژوهش .متناسب باهدف مطالعه ،سؤالهای پژوهش عبارت است از :الف)
مطالعات انجامشده در حوزه کمپین تبلیغاتی به چه موضوعاتی محدود میشود؟ ب) روند رشد
مطالعات حوزه یادشده چگونه است؟
 .2جستوجوی مقالههای مرتبط .برای پاسخ به سؤال پژوهش با جستوجوی کلیدواژه
« »Advertising Campaignبر روی پایگاه داده اسکپوس و محدود کردن آن به عناوین
مقالهها و مرورهای انگلیسیزبان منتشرشده بین سالهای  1950تا پایان سال ،2017
مشخصات  159در یک فایل اکسل استخراج شد.
گامهای فرآیند

استخراج دادهها

واژگان کلیدی
استفاده شده در
چکیده

نقشه
سیتماتیک

طرح
طبقهبندی

غربالگری
مقاالت

مقالههای
مرتبط

انجام
جستوجو

کل مقالهها

تعریف سؤال
پژوهش

حوزه بررسی

نتایج
شکل .1گامهای فرآیند مطالعات نقشهبرداری نظاممند تعریفشده توسط پترسن و همکاران (سباستین و همکاران)2019 ،

 .3انتخاب مقالهها .هنگام جستوجو در مرحله قبل ،یکسری محدودیتها تعریف شد که
بهعنوان «معیارهای انتخاب مقاله» در نظر گرفته شدند و عبارتاند از .1 :کلیدواژه
« »Advertising Campaignدر عناوین مقالهها و مرورها؛  .2زبان انگیلسی؛  .3منتشرشده
بین سالهای  1950تا  .2017بر این اساس مشخصات  159مقاله در یک فایل اکسل
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استخراج شد و بعد از حذف مقالهها تکراری 156 ،مقاله باقی ماند که با درنظرگرفتن معیار
دسترسی به چکیده مقاله ،تعداد  20مقاله به دلیل عدمدسترسی به چکیده حذف شد؛ درنتیجه
 136مقاله (جامعه آماری) برای بررسی باقی ماند.
 .4استفاده از واژگانکلیدی چکیدهها .استفاده از کلیدواژهها روشی برای کاهش زمان الزم
بهمنظور طرح طبقهبندی است که بر مبنای آن ،حوزههای اصلی مطالعه را میتوان شناسایی
کرد .انتخاب کلیدواژهها در دو گام صورت میگیرد :گام نخست :پژوهشگر چکیده مقالههای را
خوانده و واژگانکلیدی و مفاهیمی مهم مرتبط را بررسی و همزمان زمینه مطالعه را مشخص
میکند؛ گام دوم :مجموعهای از واژگان کلیدی مقالههای مختلف بهمنظور درک ماهیت آنها
ترکیب میشوند .این مرحله به پژوهشگر کمک میکند تا مجموعهای از دستهها /طبقهها را
ارائه دهد که نمایندهای از جامعه موردبررسی است .زمانی که چیکده مقالهها ،اطالعات الزم را
برای انتخاب کلیدواژه مناسب فراهم نمیکند ،پژوهشگران میتوانند بخش مقدمه یا
نتیجهگیری مقالهها را نیز مطالعه کنند .هنگامیکه مجموعهای از واژگان کلیدی انتخاب شدند
میتوان آنها را گروهبندی و از آنها برای شکل دادن دستهها استفاده کرد ( Sebastián at
 .)el,2019در این مطالعه ابتدا تکتک مطالعات موردبررسی قرار گرفت و بر مبنای ماهیت و
زمینه مطالعاتی ،یکسری کلیدواژه انتخاب شد که با توجه به نتیجه تحلیل هم واژگانی و
همچنین مفاهیم و مبانی نظری ،کلیدواژه با یکدیگر ترکیب و بر این اساس دستههای
موضوعی مطالعات حوزه کمپین تبلیغاتی شناسایی شد (جدول .)1
جدول  .1مفاهیم نظری و مطالعات پیشین مورداستفاده برای نامگذاری دستهها و تأیید روایی پژوهش
طبقه موضوعی

مفهوم

نمونه

برنامهریزی ،توسعه و تحلیل
کمپینهای تبلیغاتی در
بستر آفالین (کمپین
تبلیغاتی سنتی)

برنامهریزی تبلیغاتی ،مجموعه
عملیاتی است که از مطالعه و بررسی
آمار و حقایق گذشته و وضعیت امروز
بنگاه اقتصادی ،رقبا ،مشتریان و
محصوالت آغاز میشود و درنهایت به
اجرا و ارسال پیامهای تبلیغاتی
میانجامد (بلوریان تهرانی.)2013 ،
اثربخشی کمپین مقایسه آنچه
برنامهریزی شده و آنچه عمالً بهدست
آمده است (بلوریان تهرانی.)2013 ،

فرآیند توسعه و روشهای بهینهسازی برنامه
کمپینهای تبلیغاتی (پرز-گالدیش و همکاران،
2010؛ گابریلسون و همکاران ،)2008 ،گامهای
کمپین تبلیغاتی مانند اثربخشی ،خلق پیام
(آگراوال و چانادا2017 ،؛ رومنن کو و همکاران،
 ،)2017نقد و تجزیهوتحلیل کمپینهای
تبلیغاتی (شیلدز.)2001 ،
ویژگی کمپین اثربخش ( Korgaonkar at
 ،)el,1986عوامل مؤثر بر اثربخشی کمپین
(Van den Putte ,2009؛ Binet
.)&Field,2009
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طبقه موضوعی

کمپینهای تبلیغاتی
موضوع-
با
هایاجتماعی

کمپینهای تبلیغاتی
دیجیتالی

مفهوم

نمونه

پیام تبلیغاتی ،ارزش پیشنهادی شرکت را از طریق
عناصر کالمی و بصری که برای مخاطبان هدف
جذاب و معنادار است ،ارائه میدهد ( Tafesse,
 .)& Wien,2018یک پیام تبلیغاتی از سه جزء
تشکیل شده است :جاذبههای تبلیغاتی ،پیشنهاد
ارزش و شعار (.)Sharma,2009

محتوای و مضمون تبلیغات
پیامهای
(،)Newton,2010
تبلیغاتی با گرایش به مسئولیت
اجتماعی (،)Diehl at el,2016
درک شعارها و پیامهای با زبان
انگلیسی در کشورها با فرهنگهای
مختلف (،)Ridetes at el,2016
استفاده از افراد مشهور در تبلیغات
(،)Apaolazaa at el,2014
جاذبهها و خالقیتهای تبلیغاتی
(.)Kumar & Pathak,2016

بازاریابی اجتماعی بهکارگیری فنون بازاریابی
برای تحلیل ،برنامهریزی و اجرای برنامهها،
بهمنظور بهبود رفاه شخصی و جامعه است
( .)Andreasen,1994مانند طراحی
مداخالتی بهمنظور تأثیر بر رفتارهای اختیاری
افراد مانند مصرف دخانیات ،استفاده از
واکسنهای الزم و غیره ( Luecking at
.)el,2017
تبلیغات دیجیتالی شامل تبلیغات آنالین و
تبلیغات موبایلی است .تبلیغات آنالین شامل
تبلیغات موتورهای جستوجوی حمایتشده و
تبلیغات نمایشی 1است ( Miralles-
.)Pechuán at el,2017

پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر
( Munro at el,2017؛ Boyle
 ،)at el,2010مصرف بهینه انرژی
( Casado at el,2017؛ Yoon
 ،)at el,2017پیشگیری از بیماری
(.)Skeldon at el,2015

کمپینهای تبلیغاتی بر روی شبکهها
و رسانههای اجتماعی و وب سایتها
Oikarinen
( &Sinisalo
,2017؛ Martínez Sáez at
el,2014؛ کلیدواژهها بر روی

موتورهای جستوجو ( & Jansen
 ،)simon,2013پیامهای کوتاه
موبایلی (استاندینگ و همکاران،
 ،)2008بهینهسازی کمپینهای
تبلیغاتی آنالین ()Madera,2017

 .5استخراج دادهها و نقشهبرداری .پس از اینکه طرح طبقهبندی مشخص شد ،مقالههای
مربوط به هر طبقه شناسایی و طرح طبقهبندی با استخراج دادهها مانند اضافه کردن دستههای
جدید یا ادغام و تقسیم دستههای موجود و شناسایی دستههای فرعی کامل میشود
()Tafesse, & Wien,2018؛ ازاینرو در مطالعه حاضر ،بعدازآنکه دادهها استخراج و کیفیت
1. Display advertising.
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آنها ارزیابی شد ،مطالعات بهطورکلی در سه طبقه موضوعی قرار گرفتند؛ سپس برای تحلیل
جزئیتر و شناسایی موضوعهای تحت پوشش در هر طبقه نیز مقالههای مربوطه موردبررسی
قرار گرفت و دستههای فرعی شناسایی شد .جدول  ،2دستهبندی موضوعی مقالههای
انجامشده در حوزه کمپین تبلیغاتی را به همراه فراوانی هر دسته نشان میدهد.
طبق جدول  ،1با استفاده از مفاهیم نظری و مطالعات پیشین ،اقدام به تعریف دقیق
دستهها و مفاهیم و گرایشهای کلی حوزه کمپین تبلیغاتی شد تا روایی این پژوهش تأیید
شود .در بررسی پایایی ،پس از اتمام مرحله اولیه دستهبندی و شناسایی دستههای جزئیتر ،با
رعایت فاصله زمانی مجدداً اقدام به دستهبندی نمونهای شامل  60مقاله شد و دستهبندی آنها
با استفاده از آزمون کاپا با دستهبندی اولیه مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج این مقایسه نشان داد
که مقدار ضریب کاپا برابر  83درصد است و با توجه به داشتن مقداری بیش از  70درصد،
عینیت دستهبندی تأیید شد.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

تحلیل هم واژگانی با استفاده از نرمافزار  .VOSviewerتحلیل واژگانکلیدی که در
مقالهها استفاده میشود و تعیین روابط بین آنها ،میتواند بینش مفیدی در مورد موضوعهای
اصلی و روندهای پژوهشها در حوزه موردنظر (در این پژوهش کمپین تبلیغاتی) فراهم آورد.
 VOSviewerبرای تجزیهوتحلیل و ترسیم روابط بین واژگان استفاده میشود .ابتدا واژگان
کلیدی که در  156مقاله استفادهشده بود ،استخراج شد .تنها واژگانی که حداقل در  5مقاله
تکرار شده بود ،در نظر گرفته شد که درمجموع  27واژه بود .واژگانی که دارای معانی عمومی
بودند مانند « »Articleو « »Methodologyحذف شدند؛ درنهایت  23واژه برای خوشهبندی
باقی ماند .نتایج تحلیل واژگان در شکل  ،1نشان دادهشده است .اندازه دایرهها نشاندهنده
تعداد تکرار واژگان است .برای مثال ،اندازه بزرگتر نشاندهنده تعداد دفعات بیشتری است که
آن واژه در مقالهها بهعنوان واژه کلیدی در نظر گرفتهشده است .فاصله بین واژگان ،اطالعاتی
در مورد ارتباط بین آنها فراهم میکند .ارتباط بین واژگان از طریق محاسبه تعداد دفعاتی که
آن واژگان همزمان بهعنوان واژگانکلیدی در نظر گرفتهشدهاند ،ترسیم میشود .رنگها نیز
برای تشخیص خوشههای مختلف بهکار میروند.
نقشه واژگان ترسیمشده (شکل  )1نشان میدهد که چگونه واژگان مطالعات «کمپین
تبلیغاتی» با همدیگر خوشهبندیشده و بهوضوح سه خوشه مجزا را به تصویر میکشد :خوشه
آبی (باال) ،خوشه قرمز (سمت راست) و خوشه سبز (سمت چپ) .واژگان کلیدی موجود در
خوشه آبی عبارتاند از :رسانههای جمعی؛ تلویزیون؛ تبلیغات بهعنوان یک موضوع؛ کشور
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استرالی؛ گردشگری .بر این اساس به نظر میرسد خوشه آبی دربرگیرنده مطالعاتی باشد که بر
روی «کمپینهای تبلیغاتی سنتی و رسانههای جمعی» مانند تلویزیون انجامشدهاند؛ از طرف
دیگر واژگانی همچون گردشگری و کشور استرالیا نمایانگر این است که بیشتر این مطالعات در
حوزه گردشگری و در کشور استرالیا انجامشده است.

شکل .1تجزیهوتحلیل واژگان کلیدی مقالههای کمپین تبلیغاتی

واژگان کلیدی قرارگرفته در خوشه قرمز عبارتاند از :نوجوانان؛ بزرگساالن؛ خانمها؛
انسانها؛ آقایان؛ بچهها؛ برنامههای ترویج سالمت؛ 1ارزیابی برنامه؛ سیگارکشیدن؛ بازاریابی
اجتماعی؛ بررسیهای استفادهشده .با توجه به واژگان قرارگرفته در این خوشه میتوان نتیجه
گرفت که خوشه یادشده دربرگیرنده مطالعاتی است که بر کمپینهای تبلیغاتی در راستای بازاریابی
اجتماعی تمرکز دارند .وجود واژه «ارزیابی برنامه» در این خوشه گویای این است که بیشتر این
مطالعات به ارزیابی نتایج اجرای کمپین و برنامههای ترویج سالمت میپردازند؛ همچنین
گروههای سنی مختلف ازجمله بزرگساالن ،نوجوانان ،کودکان و هر دو جنسیت خانمها و
آقایان ،جامعه هدف این مطالعات را تشکیل میدهند؛ البته حجم بزرگتر دایره دربرگیرنده واژه
نوجوانان نمایانگر این است که جامعه هدف تعداد بیشتری از این مطالعات ،نوجوانان بوده است.
از طرف دیگر به دلیل وجود واژه سیگارکشیدن در این خوشه میتوان نتیجه گرفت که تعداد
بیشتری از این مطالعات در مورد کمپینهای تبلیغاتی باهدف کاهش استعمال دخانیات و سیگار
در میان نوجوانان بوده است.

1. Health promotion.
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خوشه سبز شامل واژگان تبلیغات ،علم اقتصاد ،اینترنت ،ایالت متحده و بازاریابی است که
میتواند دربرگیرنده مطالعاتی در حوزه کمپینهای تبلیغاتی اینترنتی و دیجیتالی باشد و
همچنین بیشتر این مطالعات در کشور ایاالتمتحده آمریکا انجامشده است .آمار توصیفی
مقاالت انتشاریافته بر مبنای کشورها نیز نشاندهنده این بود که تقریباً  66مطالعه از مجموع
 156مطالعه در کشور ایاالتمتحده آمریکا انجامشده است و بعدازآن کشورهای استرالیا و
اسپانیا هر یک با  12مطالعه ،قرار دارند.
نتايج تحلیل نقشهبرداری نظاممند .طبق بررسی انجامشده و توضیحات ارائهشده در بخش
روششناسی ،بررسی مطالعات با روش نقشهبرداری نظاممند ،مطالعات را از جنبه گرایش
موضوعی در سه دسته مشابه با نتایج تحلیل هم واژگانی قرارداد (جدول  .)2با توجه به جدول
 ،2دسته اول با عنوان «برنامهریزی ،توسعه و تحلیل کمپینهای تبلیغاتی در بستر آفالین» ،دسته
دوم با عنوان «کمپینهای تبلیغاتی با موضوعات اجتماعی» و دسته سوم با عنوان «کمپینهای
تبلیغاتی دیجیتالی» نامگذاری شده است .دستههای فرعی هر طبقه به همراه فراوانی آنها نیز
شناسایی شد .بر این اساس ،بیشترین مطالعات ( 72مطالعه از  136مطالعه موردبررسی) درباره
موضوعهای دسته اول انجامشده است .بعدازآن کمپینهای تبلیغاتی اجتماعی است که
درمجموع با  47مطالعه موردتوجه پژوهشگران بوده است .بااینحال ،پژوهشگران پیشین به
کمپینهای تبلیغات دیجیتالی ( 17مطالعه) کمتر پرداختهاند؛ درنتیجه موضوع جذابی برای
پژوهشگران آتی خواهد بود.
یادآوری میشود که تمرکز تعداد بیشتر مقالههای دسته فرعی دوم ،یعنی «مطالعات مرتبط
با هر یک از گامهای کمپین تبلیغاتی» مربوط به اثربخشی کمپینهای تبلیغاتی بود؛ همچنین
مطالعاتی که بر روی موضوعهای «کمپین تبلیغاتی با موضوعات اجتماعی» انجامشده ،بیشتر
در ارتباط با مرحله انتهایی از مراحل اجرای کمپین تبلیغاتی یعنی ارزیابی ،تجزیهوتحلیل و
سنجش اثربخشی کمپینهای تبلیغاتی بوده است که توسط دولتها و یا سایر نهادها باهدف
تأثیر بر رفتار یا نگرش و درک مخاطب در جهت کاهش مصرف مواد مخدر و یا حل سایر
مسائل اجتماعی اجراشدهاند (مانرو و همکاران2017،؛ اسکلدون و همکاران .)2015 ،علیرغم
مطالعات زیادی که در زمینه اثربخشی و تحلیل کمپینهای تبلیغاتی با موضوعهای اجتماعی
انجامشده است ،مطالعات در مورد چگونگی برنامهریزی و توسعه کمپین و یا سایر جنبههای
کمپین در این حوزه بسیار محدود است.
جدول  .2دستهبندی مقالههای انجامشده در حوزه کمپین تبلیغاتی با گرایش موضوعی
زمینه پژوهشی
مقالهها

موضوع پژوهشها

فراوانی

124

چشمانداز مدیریت بازرگانی ،سال هجدهم  ،شماره ،38پیاپی ،71تابستان 1398

برنامهریزی ،توسعه و
تحلیل کمپینهای
تبلیغاتی در بستر
آفالین (کمپین
تبلیغاتی سنتی)

فرآیند توسعه و روشهای بهینهسازی برنامههای کمپینهای تبلیغاتی

13

مطالعات مرتبط با هریک از گامهای کمپین تبلیغاتی

35

تحلیل کمپینهای تبلیغاتی تجاری مشخص
کمپینهای تبلیغاتی در جهت کاهش مصرف دخانیات و الکل

24
17

کمپینهای تبلیغاتی
با موضوعهای
اجتماعی

کمپینهای تبلیغاتی با موضوعهـای کـاهش مصـرف انـرژی (بـرآ ،آب و
غیره)
کمپینهای تبلیغاتی در راستای سالمت جسمی و پیشگیری از بیماریهای
مخاطبان
کمپینهای تبلیغاتی بر روی شبکهها ،رسانههای اجتماعی و وب سایتها

7

کمپینهای تبلیغاتی
دیجیتالی

کلیدواژهها ( )Keywordsبر روی موتورهای جستوجو

3

پیامهای کوتاه موبایلی

2

مدیریت و بهینهسازی کمپینهای تبلیغاتی آنالین

5

مجموع مقاالت موردبررسی

7
23

136

بررسی روند زمانی مطالعات «کمپین تبلیغاتی» .تعداد مقالههایی که ساالنه از - 1950
 2017در حوزه کمپین تبلیغاتی منتشرشده است در نمودار  ،1مشاهده میشود .شکل  ،2طبق
دادههای بهدستآمده از پایگاه داده «اسکوپوس» ترسیمشده و دربرگیرنده  156مقاله اولیه
است .با توجه به این نمودار ،در سال  1950تنها دو مقاله در این خصوص منتشرشده است20 .
سال بعد در سال  1970دو مقاله دیگر در این زمینه انتشاریافته است .از سال  1970تا سال
 2009نیز روند رشد مقالهها کند بوده و حداکثر به  6مقاله در سال خالصه میشود .در سال
 2010برخالف سالهای قبل ،تعداد مقالهها به  11مورد رسیده که در سالهای  2011و 2012
این تعداد مجدداً به  3مقاله کاهشیافته است .در سال  2014تعداد مقالهها به  11مقاله رسیده
و در سالهای  2015و  2016به ترتیب با  6و  7مقاله ادامه یافته است .درنهایت در سال
 ،2017تعداد  9مقاله با این موضوع انتشاریافته است .گرایس ( ،)1977کمپین تبلیغاتی شرکت
تلفن و تلگراف آمریکا در سال  1908را منشا قدیمیترین کمپین تبلیغاتی معرفی میکند و به
معرفی کمپین یادشده میپردازد .نخستین مقالهای که با پیشرفت اینترنت در مورد کمپینهای
تبلیغاتی نوشتهشده ،در مورد کمپین تبلیغاتی ایمیل مستقیم دندانپزشکی در سال (1994مای
نای هان و آلگود )1994 ،است .بعدازآن در سالهای  2005تا  2006درمجموع دو مقاله در
خصوص کمپینهای تبلیغاتی پیام کوتاه موبایلی ( )SMSو در سال  2008یک مقاله در مورد
توسعه یک کمپین تبلیغاتی آنالین نوشته شد .علیرغم انجام تعدادی از مطالعات کمپینهای
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تبلیغاتی آنالین در سالهای  2010تا  ،2013بیشتر مطالعات انجامشده در سالهای  2014و
 2017در حوزهی کمپینهای تبلیغاتی دیجیتالی و آنالین بوده است .افزون بر این موضوعهای
کمپینهای تبلیغاتی اجتماعی در طول سالهای موردبررسی ازجمله موضوعهایی بوده که از
سالهای ابتدایی تا  2017همچنان متداول بوده است.
11
10

9

7

7

6

6
6

6

6

5

5
5
5

4

4

4

4

3
3
3

3

3
3

3
3

2
2

2
2

2

2

2

2
2

1

1
1

1

شکل  .2تعداد مقالههای منتشرشده در سالهای  2017-1950در زمینه «کمپین تبلیغاتی»

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی و دستهبندی موضوعی پژوهشهای انجامشده در
حوزه کمپین تبلیغاتی و همچنین بررسی روند رشد آنها بود .بدین منظور تحلیل محتوای
مطالعات حوزه یادشده از طریق تحلیل هم واژگانی و نقشهبرداری نظاممند صورت پذیرفت .از
طریق جستوجوی مقالههایی که در عنوان خود از اصطالح «»Advertising Campaign
استفاده کردهاند بر روی بانک اطالعاتی «اسکوپوس» در دیماه  ،1396دادههای الزم در
خصوص مقالههای انجامشده که درمجموع  156مقاله از سال  1950تا  2017بود ،در یک
فایل اکسل استخراج شد .ابتدا تحلیل هم واژگانی با استفاده از نرمافزار  VOSviewerبر
رویدادهها انجام شد .تحلیل هم واژگانی ،مطالعات در حوزه کمپین تبلیغاتی را بر مبنای
فراوانی تکرار واژگان کلیدی در سه دسته کلی قرارداد که میتوان آنها را در قالب  .1مطالعات
مربوط به کمپینهای تبلیغاتی سنتی و رسانههای جمعی .2 ،کمپینهای تبلیغاتی بازاریابی
اجتماعی و  .3کمپینهای تبلیغاتی اینترنتی و دیجیتالی نامگذاری کرد؛ اما با توجه به اینکه در
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تحلیل هم واژگانی ،مقالهها بهصورت جزئی و عمیق بررسی نشده بودند ،پژوهشگران بهمنظور
رسیدن به درک جزئیتر و دقیقتر از مقالهها در حوزه یادشده از روش «نقشهبرداری نظاممند»
بهره گرفتند .در این مرحله156 ،مقاله موردنظر بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد؛ اما با
توجه به اینکه تعداد  20مقاله به دلیل عدمدسترسی به چیکده و یا متن کامل آنها از فرآیند
تحلیل کنار گذاشته شد ،تعداد  136مقاله (نمونه آماری) برای بررسی دقیقتر با توجه به هدف
پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نقشهبرداری نظاممند نیز مشابه تحلیل هم واژگانی،
مطالعات را در سه دسته اصلی شامل  .1برنامهریزی ،توسعه و تحلیل کمپینهای تبلیغاتی در
بستر آفالین .2 ،کمپینهای تبلیغاتی با موضوعهای اجتماعی و  .3کمپینهای تبلیغاتی
دیجیتالی قرارداد .عالوه بر این 10 ،دسته فرعی دیگر را به همراه فراوانی آنها شناسایی کرد
با توجه به نتایج میتوان بیان کرد که تعداد بیشتر مطالعات بر روی موضوعهای دسته اول (72
مطالعه) و دسته دوم ( 47مطالعه) از دستهبندی شناساییشده انجامشده بود .بااینحال ،مطالعات
انجامشده بر روی کمپین تبلیغاتی دیجیتالی با تعداد کمتر (17مطالعه) و بسیار متنوعتر از
مطالعات دودسته قبلی بودند که مربوط به کمپینهای تبلیغاتی در بستر آنالین و پیامهای
کوتاه موبایلی ( )SMSبود .مطالعات این دسته در  4طبقه شامل الف) کمپینهای تبلیغاتی بر
روی شبکهها ،رسانههای اجتماعی و وب سایتها ،ب) کلیدواژهها بر روی موتورهای جست-
وجو ،ج) پیامهای کوتاه موبایلی و د) بهینهسازی کمپینهای تبلیغاتی آنالین قرار دارند.
مطالعاتی که بر روی بهینهسازی کمپینهای تبلیغاتی آنالین انجامشده است از الگوریتم
ژنتیک ،الگوریتم محاسبات تکاملی تعاملی (زیرمجموعه هوش مصنوعی و برای بهینهسازی
بهکار میرود) و منطق فازی برای بهینهسازی متنهای تبلیغاتی آنالین و تبلیغات نمایشی
استفاده کردهاند.
مطالعاتی مربوط به «گامهای اجرایی کمپین تبلیغاتی» ( دسته فرعی دوم) و همچنین
دسته کمپین تبلیغاتی با موضوعهای اجتماعی بیشتر تمرکزشان بر اثربخشی و سنجش
اثربخشی ،خلق پیام و متغیرهای مربوط به این دو بود؛ اما پژوهشهای زیادی در مورد سایر
گامها مانند بودجه تبلیغاتی ،ویژگیهای مخاطبان و برنامهریزی رسانه انجامنشده بود .تاکنون
پژوهشی در رابطه با تحلیل محتوای مطالعات حوزه کمپین تبلیغاتی صورت نگرفته است؛
ازاینرو امکان مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین وجود ندارد.
در رابطه با روند رشد مطالعات نیز میتوان بیان کرد که زمان شروع مطالعات در مورد
کمپین تبلیغاتی سال  1950بوده که در همان سال دو مقاله با این موضوع انتشاریافته است.
پسازآن روند رشد مطالعات بسیار کند بوده است؛ بهطوریکه بیست سال بعد ،یعنی سال
 ،1970دو مقاله دیگر انتشاریافته است .بااینحال روند رشد مقالهها نشان میدهد موضوعهای
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کمپینهای تبلیغاتی اجتماعی در طول سالهای موردبررسی ازجمله موضوعهایی بوده که از
سالهای ابتدایی تا  2017همچنان متداول بوده است؛ همچنین مطالعات بر روی کمپینهای
تبلیغاتی دیجیتالی و آنالین در سالهای اخیر آغازشده است و در حال حاضر حوزه جذابی برای
پژوهشگران عالقمند خواهد بود.
با توجه به بررسی انجامشده ،نخستین پیشنهادی که به پژوهشگران ایرانی عالقهمند به
حوزه مطالعاتی یادشده ارائه میشود ،این است که به دلیل رایج شدن استفاده از رسانههای
آنالین در کمپینهای تبلیغاتی و با توجه به پژوهشهای خارجی صورت پذیرفته ،میتوان
مطالعاتی از طریق کاربرد انواع روشها ازجمله الگوریتم ژنتیک ،منطق فازی و الگوریتم
محاسبات تکاملی تعاملی برای بهینهسازی کمپینهای تبلیغاتی آنالین انجام داد .مطالعات
خارجی بررسیشده حاکی از این است حجم بسیار زیادی از مطالعات هر دسته بر روی ارزیابی
اثربخشی کمپینهای تبلیغاتی اجراشده ،تمرکز دارند .پیام و جاذبههای تبلیغاتی نیز نسبت به
سایر مراحل کمپین تبلیغاتی موردتوجه بیشتری قرارگرفته است؛ بااینحال در خصوص موارد
مهم دیگر مانند مخاطبان هدف ،برنامهریزی رسانه ،بودجه تبلیغاتی ،طراحی محتوا و استراتژی
پیام متناسب با رسانه و اهداف کمپین تبلیغاتی ،مطالعات بسیار اندکی انجامشده است؛ ازاینرو
شایسته است که پژوهشگران آینده بر این مراحل با گرایش به کمپینهای تبلیغاتی آنالین و
تجاری توجه کنند .با توجه به شرایط اجتماعی-اقتصادی کشور ایران به پژوهشگران آتی و
همچنین مسئوالن مرتبط پیشنهاد میشود در خصوص طراحی کمپین تبلیغاتی برای کاهش
مصرف انواع انرژی ،مانند آب ،برآ ،گاز و مصرف دخانیات که امروزه در میان جوانان و
نوجوانان رایج است با درنظرگرفتن ویژگیهای فرهنگی مخاطبان ایرانی مطالعاتی علمی انجام
دهند .به دلیل نبود مطالعات داخلی و پژوهشهای معتبر علمی بر روی کمپینهای تبلیغاتی و
محدودشدن آنها به سنجش اثربخشی برخی از کمپینهای شرکتهای تجاری (محدود به
پایاننامههای کارشناسی ارشد) مطالعات داخلی در تحلیل در نظر گرفته نشد و مطالعات
خارجی نیز محدود به مطالعاتی بود که در پایگاه داده «اسکپوس» وجود داشتند؛ همچنین
دسترسینداشتن به پایگاه معتبری مانند « »Web of scienceازجمله محدودیتهای پژوهش
حاضر بود؛ درنتیجه پژوهشگران آتی میتوانند با استفاده از سایر پایگاههای داده ،جستوجوی
گستردهتر و تحلیل جامعتری انجام دهند.
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