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چکیده
اینستاگرام یک نرمافزار رسانه اجتماعی است و این روزها بطور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یک ابزار
ارتباطی پرطرفدار میباشد .این شبکه اجتماعی این امکان را به کاربران خود میدهد که عکسها و ویدئوهای
خود را در دیگر شبکههای اجتماعی مانند فيسبوک ،تویيتر ،تامبلر و فليکر همرسانی کنند .کاربران همچنين
میتوانند از فيلترهای دیجيتال برای تصاویرشان استفاده کنند .این امکانات باعث محبوبيت زیاد این شبکه و
انتخاب آن از سوی کاربران بعنوان ابزار تجاری سودمند شده است .در این مطالعه موردی با بررسی  12پست
از اکانت اینستاگرام دوناتهای دانکين تالش شده تا به درک برندسازی این شرکت از طریق تئوری چارچوب-
سازی پرداخته شود .براساس این تحقيق مشخص شد که آنها از نام برند ،لوگو ،رنگها و تصاویر محصوالتشان
بهره میبرند تا یک ارائه قوی از برند خود داشته باشند .اما این شرکت در ایجاد این تصور که برندشان مشتری
محور (فردمحور) است ناتوان بوده است؛ زیرا به ندرت از متن ،تصاویر یا ویدیوهایی که نمایانگر طرفدارانشان
باشد یا آنها را نيز شامل شود استفاده کردهاند.
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مقدمه
در طی سالهای اخير رسانههای اجتماعی بعنوان یک ابزار ارتباطی و تجاری روز به روز پرطرفدارتر میشوند.
کسب و کارها در حال شناخت اهميت رسانههای اجتماعی بعنوان راهی برای دخيل کردن مصرف کنندگان
آن هم در سطح شخصی هستند درحاليکه در همين حين قادرند روشهای بازاریابی را عالوه بر تصویر برند
پيادهسازی کنند .در دنيای تعامالت اجتماعی و ارتباطات ،بسياری از برندهای مشهور و شناخته شده در حال
استفاده از رسانههای اجتماعی به منظور دستيابی و عالقهمند کردن مشتریانشان از طریق به اشتراک
گذاشتن محتوای کارآمد و عالی هستند .یکی از جدیدترین ابزارهای رسانه اجتماعی که در دسترس برندها
است نرمافزار موبایل اینستاگرام است که به کابران خود اجازه گرفتن و به اشتراک گذاشتن تصاویر و ویدیوها
را با دنبال کنندگان خود میدهد ) .(Instagram, 2015این نرمافزار که در سال  2010بطور رسمی آغاز به
فعاليت کرده در اولين ماه فعاليت  1ميليون کاربر را بدست آورده است و تا ماه آوریل  2015توانسته است
 300ميليون کابر فعال بصورت ماهانه داشته باشد .بعنوان یک ابزار رسانه اجتماعی دیداری ،اینستاگرام به
کسب و کارها اجازه میدهد تا به مشتریان دسترسی داشته باشند و برند خود را تقویت کنند .این تحقيق با
بررسی اکانت اینستاگرام دوناتهای دانکين ،استراتژیها و المانهای (عناصر) استفاده شده به منظور تقویت
 34برند را مشخص کرده و تالش میکند تا اگر چارچوبهایی توسط شرکت در پلتفرم رسانههای اجتماعی
استفاده شده آن را بيابد.

 -1مروری بر آثار پیشین
نویسنده ،مطالعات مربوط به چهار المان مجزا را مورد بازبينی قرار داده که عبارتند از تئوری چارچوبسازی،
برندسازی ،اینستاگرام و دوناتهای دانکين و هدفاش فراهم آوردن پيشزمينهای است که به منظور درک
موضوع این مقاله ضروری است.
 -1-1تئوری چارچوبسازی
هدف از این مطالعه این بوده است که با بررسی برندسازی دوناتهای دانکين به وسيله اینستاگرام دریابد که
آیا چارچوبسازی در دستورکار استراتژی رسانه اجتماعی شرکت بوده است یا خير؟ تئوری چارچوبسازی
بر این ایده استوار است که "یک موضوع را میتوان از چشماندازهای متفاوتی مورد بررسی قرار داده و بگونهای
تفسير شود که پيامدهای چندگانهای دارد" ) .(Chong & Druckman, 2007: 103چونگ و دراکمن
چارچوبسازی را تحت عنوان "فرایندی که به وسيله آن افراد ،درباره یک موضوع مفهومسازی بخصوصی را
گسترش میدهند یا تفکراتشان را درباره آن موضوع تغيير میدهند" تعریف میکنند ) .(Ibid, 104در
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زمينه ارتباطات ،تئوری چارچوبسازی معانی را برای موضوعات یا رویدادها آن هم از طریق سازماندهی
"واقعيتهای روزمره" فراهم میآورد .این تئوری نشان میدهد که ارتباطات جمعی چطور افراد و دنيای
اجتماعی را تحت تاثير قرار میدهند .یکی از جنبههای مهم از تئوری چارچوبسازی این است که این تئوری
اشارهای بر ارتباط بين المانهای یک پيام دارد زیرا یک ارتباط دهنده است که پيام را سازماندهی میکند
) .(Baran & Davis,1995چارچوبها در مطالعات مربوط به ارتباطات مهم هستند زیرا آنها به محققان
کمک میکنند تا روند و گرایشها را شناسایی و پوشش رسانهای را مقایسه کنند؛ همچنين تغييرات پيامها
در سراسر رسانه را بيازمایند ) .(Chong & Druckman, Ibidچارچوبها همچنين به ارتباط دهندگان
کمک میکند تا پی ببرند که از چه راهی شرکتها خودشان را برند میکنند .در حقيقت چارچوبسازی
رابطهای است بين المانهای یک پيام که مربوط میشود به اینکه چطور شرکتها خودشان را در رسانههای
سنتی و در رسانههای اجتماعی برند میکنند.
چارچوبسازی بعنوان یک پایه تئوری برای بسياری از مطالعات که شامل رسانه و تاثيرات رسانه است مورد
استفاده قرار گرفتهاند .این نوع از مطالعات در زمينه چگونگی ارائه رویدادهای حال حاضر بر روی چارچوب-
سازی تمرکز کرده است .دی فرسه ،یوخن و هولی ( ،)2007در زمينه چارچوبسازی اخبار مربوط به پذیرش
واحد پول یورو بعنوان واحد متداول پول اروپا مطالعاتی انجام دادند .با تمرکز بر روی چارچوبهای رسانه و 35

شنونده ،محققان قادر بودند تا تعيين کنند که تغييراتی در پوشش رسانهای رویدادها در کشورهای مختلف
وجود داشته است که روزنامهنگاران بيشتر تمایل به تاکيد کردن بر درگيریها داشتهاند تا اینکه به این خبر
چارچوب اقتصادی یا سياسی بدهند.
دیگر تحقيقی که بر روی چارچوبسازی انجام گرفته بود برپایه درک خود تئوری و جایگاه آن در تحقيق
رسانهای استوار بود .وی ور ( )2007تئوری چارچوبسازی و نقشاش در تحقيقات ارتباطی را مورد بررسی
قرار داد .او دریافت که مطالعات چارچوبسازی پرطرفدارترین اما چکيدهترین نوع تئوری است که از سال
 1971تا  2005به وسيله چکيده ارتباطات به فهرست درآمده است .با تحقيقات بيشتر او نتيجه گرفت که
باید تالشی به مراتب واضحتر به منظور تعيين چارچوبها و چارچوبسازی انجام گيرد که به مفهومسازی
این تئوری کمک کند ).(Weaver, 2007
محققان میتوانند تغييرات و تنوعی که در پيامها قرار دارد را به صورت داستانهای کوچکی مورد بررسی
قرار داده و موضوع کلی را با بررسی تمامی این داستانها درک کنند .این بدین معنی است که چارچوبسازی
میتواند به منظور مطالعه برندسازی در رسانههای اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد آن هم به وسيله نظارت
به تغييرات و تنوع پيامها در رسانههای اجتماعی که به این ترتيب میتوان کل یک برند را درک کرد .مک
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کالين ( ،)2011از چارچوبسازی به منظور درک برندسازی در رسانههای اجتماعی استفاده کرد ) McClain,

 .(2011واسيکه ( ،)2013با استفاده از تئوری چارچوبسازی به منظور بررسی و آناليز چارچوبسازی خبر
در تویيتر نوشت "به معنای وسيع ،چارچوبسازی یعنی انتخاب جنبههای مشخصی از حقيقت آن هم به
منظور برجسته کردن بيشتر آنها میباشد که بدین وسيله یک تفسير مطلوب بيشتر ترویج پيدا کند"
) .(Wasike,2013: 9این ایده نشان میدهد که محققان میتوانند جنبههایی را مورد مطالعه قرار دهند که
این جنبهها انتخاب شدهاند تا در سایتهای رسانههای اجتماعی تحت عنوان انتخابهای روشن و صریح با
تفسيری مطلوب ظاهر شوند و به منظور درک برندسازی در اینستاگرام مورد استفاده قرار میگيرند.
یک مطالعه مرتبط دیگر با تئوری چارچوبسازی که به ایجاد پيام تبليغاتی مربوط است ،چارچوبسازی پيام
برای مدل ارتباطی برند است ) .(Tsai,2007: 364این مدل در نمودار  1نشان میدهد که خودمحوری،
درگير کردن مصرف کننده و دانش محصول تمامی فاکتورهایی هستند که تعيين میکنند چقدر چارچوب-
سازی یک پيام بر روی نگرش نسبت به یک تبليغ ،برند و قصد خرید تاثير خواهد گذاشت.

36

شکل  )1چارچوبسازی پيام برای مدل ارتباطی برند ).(Ibid, 365) (MFBC

تسای دو چارچوب اصلی را برای تبليغات پيشنهاد کرد :چارچوبسازی مثبت و منفی .چارچوبسازی مثبت
بر نتایج مثبت برند محصول تاکيد دارد و چارچوبسازی منفی بر روی دور شدن از نتایج منفی برند محصول
تمرکز دارد .بعنوان مثال ،چارچوبسازی مثبت برای یک برند محصول گوشتی اشاره بر این داد که گوشت
 75درصد مواد گوشتی دارد درحاليکه چارچوبسازی منفی در تبليغات بيان میکند که این برند محصول
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تنها  25درصد چربی دارد ) .(Ibid, 365به این ترتيب مصرف کنندگان ترغيب میشوند تا در مقابل رقيب
این برند فعال شوند.
 -2-1برندسازی
هدف از برندسازی ایجاد یک ارتباط عاطفی بين یک شرکت و مصرف کنندگاناش میباشد .برندسازی نتيجه
کنار هم قرار دادن بخشهای متفاوت و متعددی از جمله نام برند ،لوگو ،رنگها و موارد دیگر میباشد .در
واقع برندسازی به شرکتها اجازه میدهد که در این بازار بطور فزاینده شلوغ خودشان را از یکدیگر متمایز
کنند .رشد تکنولوژیهای جدید نحوه برقراری ارتباط شرکتها را با مشتریانشان و اینکه آنها چطور از
برندسازی استفاده میکنند ،دستخوش تغيير میکند.
تحقيقاتی که بر روی ایجاد یا حفظ برندهای قوی که در دسترس افراد قرار میگيرند قابل مالحظه است.
بعنوان مثال کلر ( ،)2009چالشهای جدیدی را برای بازاریابان در زمينه ایجاد و حفظ برندها مورد بررسی
و مطالعه قرار داد .نویسنده یک مدل برند مبتنی بر مشتری با رعایت حقوق آن را ارائه داد تا مشخص کند
که چطور برندها را میتوان از طریق ساختارهای دانش و آگاهی مصرف کننده ایجاد و حفظ کرد .این مدل
بر روی مسير عقالنی و عاطفی که مصرف کنندگان ممکن است در زمان ارتباط با برندها طی کنند بحث
میکند .مدل هرمی نشان داده شده در شکل  2شامل  6بخش سازنده یک برند است که عبارتند از برجسته
بودن و برتری برند ،عملکرد ،تصورات نسبت به برند ،قضاوتها ،احساسات و واکنشها ).(Keller,2009: 143

برطبق این مطالعه این بخشهای سازنده به منظور ایجاد ارتباط بين برند و یک مصرف کننده از هر دو طریق
منطقی و احساسی ضروری هستند.

شکل  )2مدل هرمی برند مبتنی بر مشتری با رعایت حقوق او
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تحقيقات دیگری نيز به نقش رسانههای اجتماعی بر روی برندسازی پرداختهاند .در مقاله "نقش رسانههای
اجتماعی در برندسازی :مطالعه بر روی استفاده از رسانههای اجتماعی و ترویج تاثيرات برند ،اعتماد و امانت-
داری" نورث ( ،)2011از تئوری ترویج بعنوان یک چارچوب کاری برای بررسی اینکه آیا رسانههای اجتماعی
بر روی نتایج تبليغات تاثيرگذارند استفاده کرد .براساس این تحقيق مشخص شد که رابطهای بين استفاده از
رسانههای اجتماعی و امانتداری و اعتماد برند ،ارتباط بين رسانههای اجتماعی و برندسازی وجود دارد .این
مطالعه بر اهميت و ضرورت تحقيقات بيشتر بر روی حضور برندها در اینستاگرام تاکيد دارد ).(North, 2011

 -3-1برندسازی دیداری یا بصری
هنگامی که به مطالعه بر روی اینستاگرام میپردازید مهم است که جنبه دیداری نرمافزارهای رسانه اجتماعی
را نيز بررسی کنيد .در یک پایاننامه تحت عنوان "تحصيل کرده شوید :بررسی اجتماعی ،دیداری ،نشانه-
شناسی یک اهداف برندسازی با استفاده از اینستاگرام "بن وینس ( ،)2014از تئوری اجتماعی ،دیداری،
نشانهشناسی به منظور بررسی اهداف اینستاگرام برای بهبود درک اطالعات دیداری استفاده کرد"
) .(Bevins,2014: 12اگرچه هدف مطالعه بر روی یک کمپين خاص بازگشت به مدرسه تمرکز کرده بود
اما چارچوب کاری تحقيق را میتوان برای مطالعه موردی اکانت اینستاگرام دوناتهای دانکين نيز میتوان
 38بکار برد .چشماندازی نظری و علمی که نویسنده این مقاله پذیرفت مدل ساخت برندهای قوی برای سيستم
شناسایی برند آکر بود که بر چهار جنبه متفاوت از برندها تاکيد داشت که در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  )3مدل ساخت برندهای قوی آکر ).(Ibid, 9
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اولين المان از هویت برند شناخته شدن آن بعنوان یک محصول است که در اولين ردیف از شکل  1مشاهده
میشود و بيانگر نقش محصول در ایجاد اتحاد و پيوستگی بين برند و مصرف کننده میباشد .برند بعنوان یک
سازمان ،تاکيد بر تمرکز کسب و کارها بر روی ویژگیهای سازمانی خودش برای برندسازی دارد تا تاکيد بر
روی ویژگیهای خدمات و محصوالتاش .همچنين برند بعنوان یک شخص کمک میکند تا مصرف کنندگان
با شخصيت برند مرتبط شوند .آخرین المان در این مدل نمادها هستند که تصوری را در مصرف کننده ایجاد
کرده و همچنين معنای پشت هر برند را مشخص و هدایت میکنند.(Ibid, 10) .

به منظور تعيين یک چارچوب کاری برای بررسی تصاویر اینستاگرام دوناتهای دانکين نویسنده از مطالعات
برندسازی دیداری کمک گرفته و ليستی از المانهایی که یک برند دیداری قوی میسازند تهيه کرده است.
یک وبالگ در  Hub Spotکه دارای چهار عنصر موفقيت در رسانههای اجتماعی است میتوان به منظور
تقویت حضور برندها در رسانههای اجتماعی مورد استفاده قرار گيرد ) .(Perkins, 2014مهمترین نکته برای
برندسازی در این مقاله پالت رنگ ثابت بود یعنی استفاده مداوم از رنگهای یکسان چه در لوگو ،متون یا
تصاویر .پيشنهاد شده بود که دو تا چهار رنگ را بطور پيوسته در پستهای رسانهای استفاده کنند ).(Ibid

مقاله دیگری نيز که متعلق به گروه تحقيقات آمریکایی بود ( 10 ،)2012قانون را برای تبليغات موثر ارائه
داده بود که امکان استفاده از آنها در رسانههای اجتماعی به وسيله برندها وجود داشت .این  10قانون به شکل 39

سوال بيان شده بودند ،سواالتی همچون "آیا تبليغ از درخواستهای احساسی ابتدایی استفاده میکند؟ آیا
تبليغ درخواست مطلوب را به بخشی از داستان تبدیل کرد؟ آیا تبليغ از زبان نمادها و تصاویر که مربوط به
حواس است استفاده میکند؟"
پس از آن یک وبالگ در سال  2015در سایت  Wordstream.comليستی از  10نکته بازاریابی را به منظور
ایجاد یک برند بر روی اینستاگرام تهيه کرد که جنبههای ملموس و قابل مشاهدهای در بر داشت .اولين نکته
ایجاد جامعهای در اطراف یک هشتگ عملی و کاربردی است .هشتگ یک بخش مهمی از اینستاگرام و کار
با آن است .هشتگ به کابران اجازه میدهد تا تصاویر مرتبط با شرکت مورد عالقهشان را پيدا کرده و محتوایی
که خود فرد ایجاد کرده است را به وسيله آن هشتگ برچسب زده و ارسال کند .یک هشتگ عملی تعامل
برند با مصرف کنندگانش را آسانتر میکند .دومين نکته پيدا کردن زیبایی در نمایش یک برند است ) Da

 .(Cunha, 2015راهی که یک برند محصوالتاش را نمایش میدهد میتواند نقش مهمی را در فرایند
برندسازی بازی کند و ممکن است در چارچوبسازی آن برند در رسانههای اجتماعی سهيم باشد .نهایتا خود
اینستاگرام هم توصيه به برندسازی تصویری یا دیداری میکند .در وبالگ خود شرکت ،ایسنتاگرام پيشنهاد
میکند که کاربرانش از این نرمافزار بگونهای خالقانه استفاده کنند و این امر را تحت "بومی برای خالقيت
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فصلی" معرفی میکند و از کابراناش میخواهد تا عکسهای مرتبطی با تعطيالت و فصول مختلف را در این
نرمافزار بارگذاری کنند .کسب و کارها میتوانند از این ایده برای برندسازی دیداری یا بصری بهره بگيرند
).(Instagram for business, 2014

 -4-1رسانه اجتماعی /اینستاگرام
تحقيقات بر روی رسانههای اجتماعی بعنوان ابزاری برای کسب و کار و ارتباطات رشد قابل مالحظهای را در
دهه اخير نشان میدهد .تحقيقات زیادی بر این موضوع انجام شده است که یکی از آنها در بخش مطالعات
برندسازی ،تحت عنوان "نقش رسانههای اجتماعی در برندسازی :مطالعه بر روی رسانههای اجتماعی استفاده
و ترویج تاثيرات برند ،اعتماد و وفاداری" در باال مورد بحث قرار گرفت ) .(Bevins, Ibidدر این مطالعه
بررسی شد که آیا رسانههای اجتماعی قادرند بر درک برند توسط افراد تاثير بگذارند یا خير؟ نتایج تحقيق
نشان داد که رابطهای بين استفاده از رسانههای اجتماعی و وفاداری برند وجود دارد گرچه سن هم در این
ميان نقشی را بازی میکند .در حقيقت ،یافتههای این تحقيق که مربوط به برندسازی رسانههای اجتماعی
است نشان میدهد که پيوندی بين استفاده از رسانههای اجتماعی و برندسازی وجود دارد.
در حاليکه تحقيقات زیادی درباره خود رسانههای اجتماعی وجود دارد تحقيق بر روی اینستاگرام هنوز
 40موضوعی جدید است .تعدادی از تحقيقات بر روی اینستاگرام بعنوان ابزار رسانه اجتماعی تمرکز کردهاند
همچون مقالهای که تحت عنوان "چگونه اینستاگرام میتواند بعنوان ابزاری در بازاریابی شبکهای اجتماعی
مورد استفاده قرار بگيرد" ،که در آن راههایی که از اینستاگرام میتوان برای ترویج برندها و حفظ روابط با
مصرف کنندگان استفاده کرد .این تحقيق همچنين بررسی میکند که چطور این بستر در بين کاربران بعنوان
محيط نسبتا بزرگ دیداری محبوب شد که به وسيله آن مصرف کنندگان میتوانند با برندهایی که دنبالشان
میکنند در تعامل باشند ) .(Huey & Yazdanifard, 2014دیگر تحقيقات مربوط به اینستاگرام بر روی
درک اینکه چه نوع از محتوا را کاربران بر روی اینستاگرام بارگذاری میکنند تمرکز کرده است .بعنوان مثال؛
هو و دیگران ( ،)2014از طریق بررسی محتوای تصاویر و نوع کاربران اینستاگرام را مورد بررسی قرار دادند.
آنها  200عکسی را که به صورت روزانه توسط کاربران بر روی نرمافزار بارگذاری شده بود دستهبندی کردند
و یک طرحی شامل  8دستهبندی کدگذاری شده تهيه کردند که براساس آن عکسها براساس محتوا بررسی
میشدند .این دستهبندی شامل دوستان ،غذا ،ابزار ،عکسهای دارای عنوان ،حيوانات خانگی ،فعاليتها ،سلفی
و مد بود .براساس آن مطالعه مشخص شد که چه محتوایی را کاربران بر روی اینستاگرام ارسال میکنند و
چه نوعی از محتوا پر طرفدارتر است ).(Hu & others, 2014
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 -5-1دوناتهای دانکین
برطبق گفته شرکت فست ( ،)2014دوناتهای دانکين ،و رقيب اصلی آنها ،استارباکس که نيمی از بازار قهوه
در ایالت متحده آمریکا را در اختيار دارند ،که دونات دانکين  24درصد از این بازار را به خود اختصاص داده
است .در سال  11000 ،2013رستوران در  33کشور متعلق به دوناتهای دانکين است و تقریبا  18ميليارد
فنجان قهوه در هر سال فروختهاند .هر دو شرکت از غولهای رسانههای اجتماعی هستند و دارای ميليونها
دنبال کننده و حضوری وسيع در سایتهای رسانه اجتماعی همچون فيسبوک ،تویيتر و اینستاگرام دارند .اما
در حاليکه استارباکس بر روی مخاطبان جدیتر تمرکز کرده است .دوناتهای دانکين مشتریان معمولی و
سرگرم کننده را مدنظر دارد .این شرکت هویت دوستانه و صميمی خود را به وسيله لوگویی مجرا با رنگ
صورتی و نارنجی مشخص کرده است.
استراتژی ارتباطی دوناتهای دانکين بطور گستردهای بر روی مصرف کنندگان و عالقهمندان به این برند
متمرکز شده است و آنها را تشویق به گفتن داستانشان و تعامل با برند در رسانههای اجتماعی میکند .این
موضوع در کمپين گذشته این شرکت نشان داده شده است از جمله کمپينی که در سال  2013با هشتگ
دانکين من در رسانههای اجتماعی به راه انداختند و در این کمپين طرفداران را تشویق به اشتراک گذاشتن
لحظاتشان همراه با دوناتهای دانکين با دیگر طرفداران کردند حتی در تبليغاتشان هم از این موضوع 41

استفاده کردند .این برند تالش میکند با مشتریانی که در رسانههای اجتماعی هستند و شدیدا به دستگاههای
موبایلشان وابسته هستند ارتباط برقرار کند ) .(Kats, 2013در مقالهای منتشر شده در ادویک در سال
 ،2012کوین وین مدیر بازاریابی تعاملی دوناتهای دانکين در حاليکه بر روی استراتژی کلی شرکت برای
رسانههای اجتماعی بحث میکرد ،اظهار داشت:
استراتژی رسانه اجتماعی ما مدنظر دارد تا جامعه جهانی بسيار فعالی از طرفداران دوناتهای دانکين را
گسترش و رشد داده و آن را حفظ کند .ما در حال کار برای فراهم نمودن مداوم محتوای پر معنی و ترویج
یک گفتگوی دوطرفه بين برند و طرفداران پر شور خودمان هستيم .ما یک برند سرگرم کننده هستيم و
مهمانان ما که برای قهوه و دونات به ما اعتماد کردهاند از ما انتظار اندکی سرگرمی آن هم به وسيله تبدیل
دوناتهای دانکين بعنوان بخشی از زندگی روزانه آنها از طریق بروزرسانی پيامهایمان به همراه تصویر یا
سواالت یا با چالشهای سرگرم کننده و قرعهکشیهایی که مربوط به ابتکارات تقویم بازاریابی ما است برایشان
فراهم کنيم.
کمپينهای رسانههای اجتماعی فرصتهایی را برای طرفداران فراهم کرده است تا از طریق قرعهکشیها،
مسابقات ،تعطيالت و دیگر موارد قدرت خرید پيدا کنند .بعنوان مثال در هالویين  ،2012اکانت اینستاگرام
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دوناتهای دانکين مسابقهای را برای طرفداران تدارک دید تا فنجانهایشان را تزئين کنند و عکس آن را بر
روی ایسنتاگرام ارسال کنند همچنين همراه با عکس هشتگ  #DressDDرا قرار دهند که به  5عدد از
بهترین فنجانها  100دالر کارت هدیه تعلق میگرفت ) .(Stampler, 2012مسابقات مشابه زیادی بر روی
اینستاگرام انجام میگردد تا مصرف کنندگان را تشویق کند و آنها را در تعامل با فرایند محتوای ایحاد شده
به وسيله کار برقرار دهد .وین همچنين اظهار داشت :بر روی اینستاگرام ،ما محتوا را براساس اینکه چطور
طرفداران دوناتهای دانکين در حال حاضر در این کانالها با برند ما درگير هستند طراحی و به اشتراک
میگذاریم و همچنين بگونهای جشن میگيرم که طرفدارانمان را خاص نگه داریم و آنها را به ادامه همراهی
دعوت و ترغيب کنيم .ما همچنين میخواهيم تا از طریق تصاویر و کارتهایی که مربوط به این میشود که
در دفتر ما چه اتفاقی در حال افتادن است یا به وسيله به اشتراک گذشتن دوناتهای تک و ویژه در رستوران-
هایمان در سرتاسر دنيا ،طرفدارنمان را به وسيله محتوای بینظير دوناتهای دانکين سوپرایز و خوشحال
کنيم.
استراتژی اینستاگرام دوناتهای دانکين نه تنها برای تشویق طرفداران بلکه همچنين فراهم آوردن محتوایی
برای آنهایی است که بطورکلی به محتوای سرگرم کننده ،شادیبخش و بینظير عالقهمند هستند .براساس
42

بازبينی مطالعات پيشين یک سوال تحقيقاتی برای این تحقيق مطرح شده است :چطور دوناتهای دانکين از
اینستاگرام برای برند کردن خود استفاده کرده است؛ بخصوص با استفاده از تئوری چارچوبسازی؟

 -2روشها
به منظور جمعآوری نمونهای سيتماتيک از پستهای اکانت اینستاگرام دوناتهای دانکين ،نویسنده یک
چارچوب زمانی از یک سال را انتخاب کرد از آوریل  2014تا مارچ  2015و از هر ماهی یک پست را انتخاب
کرد .اوليت پست از اولين ماه نمونه یعنی آوریل  2014انتخاب شد و دومين پست از دومين ماه یعنی یعنی
می  2014و الی آخر انتخاب شدند .براساس این فرایند  12پست انتخاب شد که  12پست از  12ماه در
اختيار قرار گرفت.
پستهای اینستاگرام به دو دسته کلی تقسيمبندی میشوند پستهایی که دارای المانهای نوشتاری هستند
و آنهایی که دارای المانهای دیداری از تصاویر و ویدیوها هستند .پستهای نوشتاری از هشتگها ،نام برند،
نام محصول ،فراخوان به عمل و فصل یا تعطيالت تشکيل شدهاند .نشانهها بررسی میشوند تا مشخص شود
که آیا آنها چارچوببندی مثبت دارند یا منفی .بررسیهای دیداری بر چندین دستهبندی نظارت دارد همچون
نوع تصویر ،نام ،لوگو ،رنگ ،محصوالت ،فصل یا تعطيالت ،درخواست احساسی ،غذا ،افراد ،فعاليت و تصور
دوستانه  /سرگرم کننده.
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 -3یافتهها
نویسنده در ابتدا دو پست را بعنوان نمونه در زیر توصيف کرده و سپس تمامی  12پست را مورد بررسی قرار
داده است .پست زیر مربوط به ماه می از سال  2014است که یکی از آن  12پست نمونه میباشد (شکل .)4
نوشته زیر عکس اشاره به تعطيالت  Cino de Mayoدارد ،در جمله "جشن روز مقدس خود را شروع کن"
از یک فعل اقدام به عمل استفاده کرده همچنين از نام برند دوناتهای دانکين به شکل  DDsاستفاده شده
است Coolatta .نام یکی از محصوالت دوناتهای دانکين است و به قيمتاش نيز اشاره شده است.
این نمونه نشان میدهد که چطور دوناتهای دانکين المانهای نوشتاری خودش را بعنوان بخشی ضروری از
فرایند برندسازی دخيل کرده است.

43

شکل  )4یکی از  12عکس نمونه از متعلق به ماه می 2014

پست دیگری که در زیر آمده است یک نمونه از تصاویری است که صفحه اینستاگرام دوناتهای دانکين از
آن استفاده کرده است (شکل .)5این تصویر شامل تصویری از پایيز و برگهای رنگی و یک دریاچه است .این
پست همچنين شامل یک نوشته اقدام به عمل است که همراه با فعل رهاسازی آمده است .نهایتا این نوشته
شامل اشارههایی به پایيز ،نام برند و محصول برند در هشتگ  #DDHOtChocدارد.
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شکل )5یکی از  12عکس نمونه از متعلق به ماه نوامبر 2015

 -1-3نتایج بررسی نوشتاری
44

در بين  12پست 6 ،پست ( 50درصد) در عناوینشان به نام برند هم در نظرات یا هشتگها یا هر دو اشاره
کردند (جدول  .)1از هر  6هشتگ  4هشتگ مربوط به نام دوناتهای دانکين – دو هشتگ  #mydunkinو
دو هشتگ دیگر متفاوت و شامل  #DDبودند .پنج بار هم به نام محصوالتی از دونات دانکين اشاره شد :دو
بار به دوناتها به صورت کلی و یک بار به قهوه یخی و دو بار هم به محصوالت خاصی همچون نوشيدنیهای
بدون الکل همچون شکالت داغ و  Coolattaاشاره شد .در نوشتههای هشت پست از افعال فراخوانی به عمل
استفاده شد .متداولترین فعلی که استفاده شده بود و دو بار هم بکار رفته بود فعل اشتراکگذاری بود .از
دیگر افعال فراخوانی به عمل میتوان به افعالی چون "نشان دادن" "رها کردن" و "انتشار شادی" اشاره
کرد .دو سوال نيز در نظرات مورد استفاده قرار گفته بود .دو بار به قيمت اشاره شد  1/99:دالر برای نوشيدنی
کوچک  Coolattaو یک دونات مجانی با خرید یک نوشيدنی بدون الکل .در هشت پست به فصول و تعطيالت
اشاره شده است :هفت بار از اشارهها برای تعطيالت خاصی بوده است که شامل روز دروغ آوریلCino de ،
 Mayoروز ملی دونات و روز ریست جمهوری بوده است .دو بار اشاره به فصل پایيز و یک بار به SunDDay

اشاره شده است که نامگذاری است برای یکشنبه که توسط شرکت دوناتهای دانکين ابداع شده است.
نویسنده با بررسی عنوانين عکسها آن هم براساس چارچوب کاری تبليغات و برندسازی به صورت چارچوب-
سازی مثبت و منفی دریافت که تمامی عناوین از چارچوب مثبت استفاده کردهاند بجز پستی که برای دروغ
آوریل منتشر شده بوده است .در این پست با چارچوب منفی عنوان بيان میکند که روز  #دروغ آوریل یک
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روز سرگرم کننده و پر از بازی است تا زمانی که کسی یک دونات را خراب کند .دیگر تصاویر تماما ارای
چارچوبی مثبت هستند و طرفداران را به اشتراک گذاشتن داستان و تصاویرشان ،خرید محصوالت و در ارتباط
بودن با دوناتهای دانکين بعنوان یک برند فرا میخوانند.
جدول  )1چگونه عناوین در پستهای دوناتهای دانکين مورد استفاده قرار گرفتند
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 -2-3نتایج بررسیهای دیداری
از  12پست اینستاگرام  11پست تصویر و  1پست ویدیو بوده است.
پس از این بررسی بر روی ظاهر نام برند ،لوگو ،رنگهای برند و محصوالت در اینستاگرام متمرکز شد .نام
دوناتهای دانکين در شش پست ظاهر شده که معموال بعنوان بخشی بستهبندی محصول چه جعبه دونات
باشد و چه فنجان قهوه ظاهر میشود .بر روی برخی از فنجانهای قهوه تصویر وجود دارد هرچند که نام
دونات دانکين بر روی آنها ثبت نشده است.
دو نوع لوگو دوناتهای دانکين در پستها وجود دارد که در شکل  6نشان داده شده است .نوع اول از لوگو
در  6پست ظاهر شده و نوع دوم لوگو که بعنوان تصویر پروفایل دوناتهای دانکين هم انتخاب شده در 4
پست دیده میشود .در  11پست رنگهای نارنجی و صورتی که مربوط به این برند هستند دیده میشود .این
رنگها نه تنها در لوگوی برند که در بستهبندیهای غذا و نوشيدنی و به صورت نوشتاری جسورانه در یک
تصویر هم دیده میشوند.
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شکل  )6دو نوع لوگو شرکت

تصاویر محصوالت دوناتهای دانکين نيز بطور وسيعی بر روی اینستاگرام قرار گرفتهاند :قهوه دوناتهای
دانکين ( 6بار) دونات و شيرینی (دو بار) و قهوه و دونات هر دو (دو بار) .محصوالت برجسته هم Coolatta

دوناتهای دانکين ،قهوه یخی و خط نوشيدنیهای بدون الکل با طعم کدو تنبل همچون مافين با طعم کدو
تنبل ،موکا کدوتنبل الته یخی ،الته کدو تنبل  Crème bruleمیباشند.
 46پس از آن پستهای اینستاگرام با استفاده از سيستم طبقهبندی ایجاد شده به وسيله هو ،مانيکوندا و کام
بهام پاتی ( )2014مورد بررسی قرار گرفتند که شامل دوستان ،غذا ،ابزار ،عکسهای عنواندار ،حيوانات
خانگی ،فعاليتها ،سلفی و مد میباشد .در بين تمامی موارد باال دوناتهای دانکين تنها از افراد ،غذا و فعاليت
استفاده کردند .تصاویر افراد در شش تصویر استفاده شده اما تنها دو پست تصویر چهره فرد نشان داده شده
و در مابقی دستها یا فردی را نشان میدهد که در جلوی خودشان محصولی از دوناتهای دانکين را در
دست گرفتهاند .تنها در یک پست تصویری از غذا وجود ندارد و به جای آن تصویری از رئيس جمهور آبراهام
لينکولن و جورج واشينگتن را با دانههای قهوه مجسم کردهاند .سه تصویر نماینگر دوچرخهسواری ،شنا و
پخت و پز کيک است .عکس مربوط به دوچرخهسواری در واقع تصویری است از یک قهوه یخی در بخش
نگهدارنده فنجان یک دوچرخه و عکس مربوط به شنا ،تصویری اسی است از یک قهوه یخی که در کنار یک
استخر و حوله قرار گرفته است .پس از آن ،سه عکس جذابيت عاطفی دارند .اولين تصویر بر ترس و اضطراب
همراه از نخوردن یک دونات از دوناتها دانکين تمرکز کرده است .این موضوع در قالب یک ویدیو شوخی
است که در آن یک قربانی نااميد و ناراحت وجود دارد .عکس دوم یک المان نوستالژیک را از طریق استفاده
از استعاره دستپخت مادر همراه با تصویری از شيرینیهای خانگی و پيشبندی دوست داشتنی استفاده
کرده است .تصویر سوم بر شادی و خوشحالی که دوناتهای دانکين بخصوص در یک روز سرد زمستانی
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میتوانند به همراه داشته باشند تمرکز کرده است .این تصویر زنی را نشان میدهد که قهوه خود را محکم در
آغوش گرفته و عنوان تصویر هم یک فراخوان به عمل برای طرفداران این برند است که شادی دوناتهای
دانکين را پراکنده کنند .این پستها همچنين به منظور اینکه دیده شود آیا جنبههای دوستانه یا سرگرمی
داشتهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند همانطور که در استراتژی کلی رسانههای اجتماعی و تعيين موقعيت
برندسازی اینستاگرام دوناتهای دانکين توصيف شده است .به منظور ایجاد المانهای سرگرمی  10پست از
المانهای نوشتاری ،المانهای دیداری یا هر دو استفاده کردهاند .دوناتهای دانکين از یک ویدیو شوخی،
نظرات شوخ و سرزنده درباره محصوالت و پيشنهادات شوخ به منظور نامگذاری فصل کدو تنبل به جای پایيز
و دیگر روشها بهره برد .دو نمونه بسيار جالب شامل تصویری از آبراهام لينکولن و جورج واشنگتن که از
دانههای قهوه درست شدهاند برای روز ریاست جمهوری و یک مسابقه اینستاگرامی برای پاداش دادن به
طرفداران دوناتهای دانکين آن هم برای تعهدشان به این برند میباشد.

 -4بحث و بررسی
سوال تحقيقاتی از این مطالعه این بود که چطور دوناتهای دانکين از اینستاگرام برای برند کردن خودش
استفاده میکنند .این شرکت از هر دو المانهای نوشتاری و دیداری اینستاگرام و همراه با هم استفاده میکند 47

تا تجربهای دوستانه و سرگرم کننده از رسانه اجتماعی برای طرفداران برندشان محيا کنند .این برند از نام و
تصویر قدرتمنداش که شامل لوگو ،رنگهای برند استفاده میکند .این ویژگیها هم از طریق نوشتاری و
دیداری پستهایی منسجم توليد میکنند که برند را تقویت میکند .عالوه بر اینها هشتگهای منحصر بفرد
در شش پست تالش میکند تا محيطی بینظير برپایه طرفداران را ایجاد کند .بدليل محتوایی که تاکيد بر
برند دارد ،طرفداران از هشتگهایی همچون  #mydunkinمیتوانند برای به اشتراک گذاشتن تصاویرشان از
محصوالت دوناتهای دانکين استفاده کنند.
دوناتهای دانکين بطور وسيعی از پيش زمينهای مربوط به فصول و تعطيالت در پستهای اینستاگرامشان
استفاده میکنند .استفاده از تعطيالت پرطرفدار و جریان اصلی همچون روز دروغ آوریل و Cino de Mayo
در کنار تعطيالت کوچکتر که مربوط به برند هستند همچون روز ملی دونات و یکشنبه رو بساز made-up

 SunDDayراهی ایمن و قابل اعتماد برای برند محيا کردهاند تا محتوا ایجاد کنند و توجه مخاطب را جلب
کنند .محصوالتی که بگونهای معرف فصلها هستند همچون  Coolattaبرای تابستان و شکالت داغ و الته
کدو تنبل  Crème Bruleبرای پایيز به دوناتهای دانکين کمک میکند تا با محصوالت پرطرفدار و قابل
شناسایی که با تصوری که از فصول وجود دارد مطابق هستند شناسایی کند.
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دیگر یافتههای این تحقيق پيشنهاد میدهد در حاليکه دوناتهای دانکين از تعداد زیادی از تصاویر و عکسها
استفاده میکند تا برند خود را سرگرم کننده و دوستانه معرفی کند و این کار را بدون جذابيت عاطفی مکرر
صورت گيرد .تنها سه تصویر از جذابيت عاطفی استفاده کردهاند و تنها یکی از آنها از شادی و سرخوشی
بعنوان جذابيت عاطفی استفاده کرده است .حتی تصاویری که بيشترین جذابيت و سرگرمی را داشتهاند
همچون تصاویر مربوط به تعطيالت  Cino de Mayoکه یک جشن است هيچ شبيهسازی سرگرم کنندهای
ندارد به جزء محصوالت رنگی  .Coolettaهنگامی که تصاویر از نظر چارچوببندی مثبت و منفی مورد
بررسی قرار گرفتند تمامی عکسها چارچوب مثبتی داشتند به جز یکی از آنها.
یکی از جالبترین جنبههای بررسی این است که چطور طرفداران کوچک و کم سن و سال در پستهای
اینستاگرام دوناتهای دانکين نقش بازی میکنند .این برند که برندی برپایه کاربر استوار است و ادعا میکند
که طرفدارانش را به شيوهای دوستانه و سرگرم کننده درگير میکند هم هنوز در ارائه موضوعات سرگرم
کننده دچار نقصان است .بعنوان مثال هيچ تصویری از طرفداران این برند بر روی صفحه اینستاگرام خود
منتشر نکرده است .تنها دو پست است که تصاویری از چهره افراد را نشان میدهد :مردی که در یک ویدیو
شوخی حضور دارد و زنی که در یک پست نشان داده شده است و در حال تبليغ یک ویژگی جدید از hub
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اجتماعی است .دستها و نيمه بدن افراد زیادی در تصاویر نشان داده شده است ولی تنها برای تبليغ
محصوالت دونات دانکين بوده است .برای برندی که دوستدار افراد است جای مصرف کنندههای واقعی
دوناتهای دانکين در اینستاگرام این شرکت خالی است.
 -1-4تعامل بین یافتهها و تئوری
شرکت دوناتهای دانکين یک حضور قوی را در اینستاگرام آن هم به وسيله محتوای منتشر شده ایجاد کرده
است .استفاده متداول برند از نام این برند ،لوگو ،رنگها و محصوالت یک احساس قوی از برندسازی دیداری
را در نرمافزارهای رسانه اجتماعی ایجاد کرده است .اگر کسی یکی از پستهای اینستاگرام این شرکت را
ببيند بالفاصله میتوان پی ببرد که این پست متعلق به این شرکت است .دوناتهای دانکين قادر هستند که
برندشان را بر روی اینستاگرام آنهم به وسيله ایجاد ارتباط بين طرفداران از طریق محتوای دیداری ویژه ایجاد
و تقویت کنند .دوناتهای دانکين که برندی برپایه مردم است تصاویری را در اینستاگراماش منتشر میکند
که منعکس کننده استراتژی رسانههای اجتماعی و اجرای آنها نيست .با انتشار دو پست که نمایانگر افراد
است و یکی از آنها چهره یک زن در تصویر را نشان میدهد و دیگری پشت سر یک مرد را در یک ویدیو،
مشخص است که استراتژی دیداری این شرکت بطور واضحی برپایه مصرف کننده نيست.
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در این مرحله ،به نظر میرسد که تنها میتوان تئوری چارچوبسازی را به نحوه برندسازی دونات دانکين در
اینستاگرام مرتبط دانست .بزرگترین "چارچوب" یا گروه پيامها ظاهرا استفاده از محصوالت دونات دانکين
است .از هر  12پست ،در  9پست محصوالت برجسته دیده میشود .گرچه المانهای شاد و فضای دوستانه
وجود دارد اما چارچوبهای "شادیبخش" متمایز دیده نمیشود .و در پستها برای چارچوب پيام مثبت یا
منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند ،تمامی پستها به استثناء یک پست شاد بودند .یافتههای این تحقيق پيشنهاد
میدهد که دونات دانکين هيچ چارچوب متمایز یا پيامهایی که بطور علنی یا تلویحی شاخص باشند ،ندارد
که براساس آن بتوان تئوری چارچوبسازی را در مورد برند دونات دانکين در اینستاگرام پياده کرد و این
فرضيه را اثبات نمود.

نتیجهگیری
میتوان چنين نتيجه گرفته که دونات دانکين کار عظيمی در برندسازی خود در اینستاگرام انجام داده است؛
نرمافزاری اجتماعی که بعنوان ابزاری برای افرادی تبدیل شده است که به دنبال کسب هواداران برند از طریق
محتوای متمایز و ترغيب کننده است .با استفاده از نام و رنگ برند و نيز هشتگهای امر به همراه تصاویر
محصوالت ،دونات دانکين میتواند از برند خود بهره برده و محتوای ترغيب کنندهای را برای ارتباط با هواداران
برند به اشتراک بگذارد .و گرچه تئوری چارچوبسازی نتوانست چارچوب نظری قوی برای تحليل برندسازی
دونات دانکين در اینستاگرام باشد ،استفاده شرکت از تاکتيکها و استراتژیهای برندسازی ،هم بصورت بصری
و تصویری و نيز در قالب متن و نوشتار ،میتواند در قدرت بخشی این برند در رسانه اجتماعی یاریگر باشد.
محدودیتهای پژوهش حاضر کوچک بودن سایز جامعه آماری در قالب  12پست و کمبود کدخوانیها برای
این تحقيق بود .هرگونه تحقيق اینستاگرامی میتواند برای پژوهشهای بعدی مطلوب باشد چراکه نرمافزارهای
تلفن همراه جدیدترین ابزار ارتباطات افراد است .تحقيق بر روی اینستاگرام بعنوان ابزار برندسازی بخصوص
برای درک نظریههای ارتباطات و چگونگی ارتباط آنها با نرمافزارهای رسانههای جمعی سودمند خواهد بود.
پژوهش بعدی در زمينه برندسازی و تئوری چارچوبسازی باید به بررسی حضور شبکه/رسانههای اجتماعی
با مطالعهای فراتر از اینستاگرام بپردازد .با در نظرگرفتن سایتهای چندرسانه اجتماعی با یکدیگر ،همانند
فيسبوک ،اینستاگرام و توئيتر ،پژوهشگران میتوانند شواهد بيشتری را برای دستيابی به نتيجهای قویتر
مورد ارزیابی قرار دهند .در نهایت ،پژوهش آتی میبایست به تئوری چارچوبسازی با زمينه شبکههای
اجتماعی و برندسازی بپردازد .مقاالت علمی محدودی برای بررسی این تئوری در این زمينه وجود دارد که
باعث میشود نتوان به نتایج مستدل و قوی در مورد حضور این نظریه در برندسازی رسانهها و شبکههای
اجتماعی دست یافت.
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