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Abstract 

Objective  

Creating a job for women with regard to the capabilities of social networking is a solution for societies 
with a low employment rate for women. With the development of social networks (in particular, 
Instagram) in Iran, various pages aimed at marketing and revenue in the field of women's needs (make 
up and accessories, childcare, sports and fitness, etc.). Considering the creative marketing methods in 
social networks, the creative industries sector has made it possible for women to participate in content 
marketing without limitations of the Iranian society. The purpose of this research is to identify the 
features of female-related content marketing system on social media, particularly Instagram. 

 

Methodology  

This research uses a qualitative approach and theme analysis. Based on non-incidental sampling, in 
this research, 30 samples of audio and video files have been selected from three successful pages in 
marketing on Instagram. Using theme analysis and through coding, the data were analyzed. 

 

Findings 
Based on the findings of the present research, the online marketing within the under-study Instagram 
pages cannot replace real world marketing; in other words, they cannot replace gyms, stores, beauty 
salons, exhibitions and etc. Meanwhile, because social media users can enjoy more freedom compared 
to real world, they can sell their products with lower prices which lead to a great number of customers. 
Hence, focusing on social networks can be considered as a solution to employment crises in Iran. In 
this research, focusing on concepts such as creative industries, creative marketing and content 



  

marketing in the form of cultural industries, the specific elements of this field of female content 
marketing in the social network of Instagram in Iran have been identified. 

 
Conclusion 

It can be concluded that applying strategies like building mutual relationships, experience-orientation, 
adventure and etc. can lead to successful marketing within social media. Besides, as women are more 
sensitive to identifying and distinguishing the quality of the products, they can provide great potentials 
for economic and financial transaction which need a more accurate planning. The results show that 
categories such as intimacy, assertiveness, the use of family members in the production of content, 
transparency in describing the distribution system of products and identity to other members of the 
group, are the features of content marketing system in this part of the creative industries. 
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  چكيده
حلي براي جوامعي است كه سرانه اشتغال  هاي اجتماعي، راه هاي موجود در شبكه زايي براي بانوان با استفاده از قابليت اشتغال :هدف
 ايران، جامعه واقعي دنياي هاي محدوديت برخي از فارغ اجتماعي، هاي شبكه در بازاريابي هاي شيوه به توجه با .براي بانوان دارندكمي 
 .است شده فراهم ،)هاي اجتماعي منظور بازاريابي در شبكه توليد محتوا به( صنايع خالق هايي از حوزه در بانوان مشاركت براي يشرايط

 بانوان نيازهاي حوزه در درآمدزايي و بازاريابي هدف با متنوعي يها صفحه ايران، در) اينستاگرام ويژه هب( اجتماعي هاي شبكه توسعه با
هدف از اين پژوهش شناسايي نظام بازاريابي با استفاده . است آمده وجود به...) و اندام تناسب و ورزش فرزندداري، آن، لوازم و آرايش(

  .ويژه اينستاگرام بوده است هب ،ي اجتماعيها شبكهاز محتواي زنانه در 
 تصـويري  و صوتي هاي فايل از نمونه 30 تحقيق اين در. است اجرا شدهرويكرد كيفي و روش تحليل مضمون  با اين پژوهش: روش

 كدگـذاري، تحليـل   طي چند مرحلـه  مضمون تحليل  روش از استفاده با و هشد سازي انتخاب و پياده اينستاگرام در موفق صفحه سه از
  .شدند
 بازاريـابي  هزمينـ  در حـوزه  ايـن  ويـژه  عناصـر  محتـوا،  بازاريـابي  و خالق بازاريابي خالق، صنايع چون مفاهيمي بر تمركز با :ها يافته

  .شد شناسايي ايران اينستاگرام اجتماعي  شبكه در زنانه محتواي
 در خـانواده  اعضـاي  از اسـتفاده  پنـداري،  ذات هم ايجاد دوسويه، صميميت،ارتباط  همچون ييها تم دهد مي نشان نتايج :گيري نتيجه
 بازاريـابي  نظـام  يهـا  ويژگـي  جمله از ....و گروه اعضاي ساير به دهي هويت محصوالت، پخش  نظام توصيف در شفافيت محتوا، توليد

  .استشبكه اجتماعي اينستاگرام  در محتواي زنانه
  
  .اجتماعي، اينستاگرام هاي شبكه ،بانوان اشتغال محتوا، بازاريابي خالق، صنايع: ها كليدواژه
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  مقدمه
هاي ديگر صنايع و  بخش از خالقصنايع  تفكيكها براي  نخستين تالش. نسبتاً جديد است يمفهوم ،خالقمفهوم صنايع 

اين . در انگليس صورت گرفت خالقصنايع  هنقشسوم به سند در سندي مو 1998در سال  ،خالقتعريفي از صنايع  هارائ
فردي است و پتانسيل توليد  1آنها مهارت و استعداد هريشهايي كه  فعاليت«: كند را اين گونه تعريف مي خالقسند صنايع 

  ).1998، 2اس ام سي دي(» دارندرا ثروت و كار از طريق توليد و استفاده از مالكيت معنوي 
سازي محصوالتي را كه  يت، توليد و تجاريخالقصنايعي كه «: گويد مي خالقو در تعريف صنايع سازمان يونسك

تواند در  شود و مي رايت محافظت مي توسط كپينوعي  بهاين محتوا . كند ماهيت نامحسوس و فرهنگي دارند، تركيب مي
با تعريف سازمان يونسكو،  1998سند وجه مشترك تعريف ). 2017يونسكو، سايت  وب(» شكل كاال يا خدمات ظاهر شود

انه يا فرهنگي كاالها يا خدمات و توان صنايع خالقريشه ، خالقرايت در صنايع  تأكيد بر وجه مالكيت معنوي يا كپي
  .در توليد ثروت و ايجاد شغل است خالق

ده است كه نام بر خالقعنوان صنايع  بخش صنعتي به 13از  خالقانگليس در احصاي صنايع  1998سند سال 
ند از تبليغات، معماري، بازار هنر و اشياي زينتي، صنايع دستي، طراحي، مد، فيلم و ويدئو، موسيقي، هنرهاي ا عبارت

با رسانه ارتباط  ،هااز اينچند بخش ). همان(اي  هاي ويدئويي و رايانه راديو و بازي ،افزار، تلويزيون نمايشي، انتشارات، نرم
ند از تبليغات، بازار هنر، طراحي، توليد فيلم و ويدئو، موسيقي، هنرهاي نمايشي، ا ارد كه عبارتمستقيم يا غيرمستقيم د

  .تلويزيون و راديو
، كمابيش و با اندكي تغيير در بيشتر تحقيقات اين با وجود .بندي مبهم است دستهبرخي از محققان، اين عقيده به 

در ). 2014 ،3روزنتال و الوانگا(شود  ي در سراسر جهان مشاهده ميگذاري دولت يا اسناد سياست خالقمربوط به صنايع 
به ماهيت  دسته نخست: كردبندي  دستهكلي گروه ها به دو  توان از نظر ماهيت و ويژگي ها را مي عين حال، اين بخش

نيز با وجوه بيروني  دومدسته . كند ارائه مي خالقصنايع حيطه اندازي دروني به  اشاره دارد و چشم خالقتوليد در صنايع 
دهد  اقتصادي شكل ميتوسعه و  خالقميان صنايع رابطه سروكار دارد كه زيربناي انتظارات ما را از  خالقهاي  شركت

  ). همان(
هايي نظير  نخست آنكه اين اصطالح، بخش؛ بررسي كرد جنبهاز چند توان  ميرا  خالقانداز دروني صنايع  چشم

همه اينها دوم آنكه، و  آورد نوين را گرد هم مي خالقكار  و داراي مالكيت معنوي و كسبهنرهاي سنتي، صنايع فرهنگي 
. شود عنوان منبع و حامل محتوا و معناي نمادين شناخته شده و تمركز آنها بر انواع هنرهاست، اگرچه محدود به آن نمي به

فكري سرمايه داد توليد در آنها  درونماده ترين  ن مهمبنابراي ،برند يت، هنر و استعداد انساني بهره ميخالقاز  خالقصنايع 
انه خالقشود آن را هنري، فرهنگي يا  داد آنها تا حد زيادي متمايز است و مي و معنوي است و به همين ترتيب، برون

 خالقع اين نظر، صناي و از اند قائل يهاي غيرپولي اين محتواي نمادين اهميت فراوان مشتريان براي ارزش. توصيف كرد
  ). 37 :1397انصاري،  و شريفي، حاج محمدي( زيادي دارند هافزودارزش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Talent 
2. DCMS 
3. Rozentale & Lavanga 
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طور مثـال،   به .بازار عادي تفاوت قائل شد و خالقبازار كاالها و خدمات صنايع  وضعيتتوان ميان  بر اين، مي  عالوه

نوع بيشتري دارد، بنـابراين ريسـك   هاي مشتريان ت سليقه و بيشتر است خالقتقاضا در بازار صنايع  همسئلدر  ياطمينان بي
 رادر توليـدات   هـا  براي مقابله با اين ريسك، مجبورنـد پيوسـته سـطح نـوآوري     خالق،هاي  شركت. است يشترباين بازار 

  . پيشرفت فناورانه استافزايش اين سطح از نوآوري خود مستلزم . افزايش دهند
دو عامـل   ،ياجتمـاع  يهـا  و شـبكه  يجيتالير كنار توسعه دد بانوان يبرا خصوص هب يراناشتغال در جامعه ا كمبود 

. شـود  محسـوب مـي   خـالق  يعصنا كه بخشي از است محتوا يابيبازار ينترنتي ماننداز مشاغل ا ياريبس پديد آمدن ياصل
 يـابي بازار هـاي  يتقابل كارگيري هب اخود و ب يخالقانه و خدمات ي،هنر ي،دست يها يبا استفاده از توانمند بانوان از بسياري
ي هـا  بازاريـابي محتـوا در شـبكه   ( خـالق  ايعصـن  اين بخش از در فعاليتناخودآگاهانه به  ياآگاهانه  ي اجتماعي،ها شبكه

 يـن ا يمسـئله اصـل   ي،اجتمـاع  يهـا  در شـبكه  زنانه محتواي موفق بازاريابي هاي ويژگي شناخت .اند زدهدست  )اجتماعي
  . پژوهش است

در جهـان   يو اقتصـاد  بـازاري  تجاري، مشاغل برخي به ورود براي عرفي و سنتي مسائل از بسياري دليل هب بانوان 
 هـاي  يـت ظرف ييعامـل شـكوفا   يو جهان مجـاز  ياجتماع يها اما توسعه شبكه. هستند رو روبه هايي يتبا محدود يواقع

و خالقانه شـده   ياقتصاد ،يديتول ي،به مشاغل تجار بانوانورود  يبرا يجهان واقع هاي يتبردن محدود ينموجود و از ب
اشـتغال   يخـود بـرا   يانسـان  يـروي از ن جا نادرست و نابهو استفاده  يكاريبا مشكل بزرگ ب يراناز آنجا كه جامعه ا. است

 بـانوان بـالقوه   هـاي  يـت و ظرف هـا  يياز توانا ياريتواند بس يم ي اجتماعيها ر شبكهد يابيشناخت قواعد بازار است،مواجه 
و  يخصوصـ  يز،ساختارگر هاي يژگيو يخالق دارا يعاز آنجا كه صنا. كند بالفعل را يياشتغال و درآمدزا د،يتول يبرا يرانيا

دنبـال   اند و بـه  مناسب ييو كارا ييتوانا يكه دارا يافراد يبرا يشترب حوزه ين، ا)2014، 1جورج( متمركز بر بازار آزاد است
  .است جذاب گردند، يشغل م

  پيشينه پژوهش
 فرهنگي يعصنا به مفهوم ينا يشهر .است اطالعات و دانش انتشار و يجادا هاآن اساس كه هستند يعيصنا خالق، يعصنا
 .اند كرده ظهور مختلفي فرهنگي يعصنا قالب در امروزه ،فناوري اطالعات و ارتباطات انقالب با و زمان يط كه گردد يمباز

 جامعه به آن ارائه و فرهنگ توليد به ،3فرهنگ صنعت مفهوم به فرانكفورت مكتب منفي رويكرد برخالف 2فرهنگي صنايع
 داشتن و ايجابي نگاه با تا هستند نيت آن بر فرهنگي صنايع .دندار يمثبت نگرش تجاري و ياقتصاد سود كسب راستاي در

 سرعت ايجاد .)1391 اميري، صالحي و دالور ،نياسپهر( دنبزن دست فرهنگ هنرمندانه و خالقانه توليد به ،طرفانه بي ادعاي
 شود مي گذاشته بحث به حوزه اين در كه است يمفاهيم محور توليد، آموزش و آفرينيكار فقر، كاهش زايي، اشتغال در
 »بشر خالقيت« ،اساس اين بر .اند داشته بسزايي نقش نيز اقتصادي اوضاع بهبود و رونق در خالق صنايع .)2014، جورج(

 گيوابست ،نوآوري و خالقيت طريق از دانش توليد به 21 قرن صنايع ).2002 ،4فلوريدا( رود مي شمار  به اقتصاد نهايي منبع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. George 
2. Cultural industries 
3. Culture industry 
4. Florida 
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 :است شرح دينب خالق صنايع تعريف بريتانيا، دولت ورزش و هنر فرهنگ، دپارتمان ديدگاه از .دارند چشمگيري

 و توليد وسيله هب را شغل و ثروت خلق قابليت و گيرند مي فردي استعداد و مهارت خالقيت، از را اصالتشان كه صنايعي«
 دهه هاي فناوري خالل از فرهنگي و اجتماعي تغييرات .)4 :2001اس،  ام سي دي( »دارند فكري مالكيت از برداري بهره
 انبوه توليدات مردم، مختلف ساليق گيري شكل فرهنگي، صنايع در فناوري ورود همچون عناصري .است گرفته شكل 80
 با خالقانه محصوالت عنوان به اي رسانه محصوالت .اند خالق صنايع شدن پيچيده عوامل كننده، مصرف و مخاطب تنوع و

 اين در تبليغات و بازاريابي .اند  رسيده وهانب توليد به هم كنار در و اند شده ادغام يكديگر در مختلف فرهنگي محصوالت
 .شوند مي همراه تحول و تغيير با بيشتري سرعت با و شده  پيچيده مخاطب طبع و سليقه زيرا ،دارند ثريؤم نقش عرصه
 بخش بازاريابي و فروش مديريت صنايع، اين در و دارد اساسي ارزشي ،مشتري دست  به آن رساندن و محصول پخش
 كه است صنايعي از گيري بهره معناي به فرهنگي، صنايع ).همان( آيند مي شمار  به محصول توليد و كار فرايند اساسي

 منتخب نامخاطب دست به و كرده توزيع كارآمد و كامل صورت به را خود شدهتوليد فرهنگي »خالق« كاالهاي توانند مي
 پيشرو نيز جديد نامخاطب توليد در بلكه ،برند مي بهره فعلي كنندگان مصرف ريذخا از فقط نه حالت اين در .برسانند خود
 علم ،يعاجتما يها شبكه و 2 وب يفناور ظهور با .)1391همكاران،  و نياسپهر( ندنك مي مديريت را بازار نوعي به و بوده

 محصوالت هاي قيمت مقايسه امكان و وب به همگان دسترسي با .است  شده مواجه جديدي و جدي تغييرات با بازاريابي
 باعث ياجتماع يها هشبك ظهور همچنين .است  يافته افزايش ها قيمت كاهش سر بر كنندگان عرضه جنگ يكديگر، با

 يسنت يها رسانه كنندگان عرضه قدرت از خود مهم ينا كه ايجاد شود يمناسب بستر و سريع آنالين يغاتتبل يبراشده 
   .)1397 ،دال زوتو و يرلوگما( دهد يم امحتو كنندگان خلق به را قدرت و كاهد يم

 هكنند مصرف هداير آنها از استفاده با توانند مي وكارها كسب كه هستند هوشمندي هاي فناوري اجتماعي، هاي شبكه 
 ها شركت اين مبلِّغ كننده، صرفم و دهند افزايش را خود اعتبار و شهرت و كنند وادار فعال تجمع و تعامل به را پراكنده

 توسعه )2012( 1كلر و كاتلر نظر از ).1396 ،، اربطاني و محمديلبافي( كند عمل تبليغي هاي فعاليت خدمت در و شده
 محصولي هر خريد را براي قبل به نسبت مشتري بيشتر مقاومت و مشتري مشاركت مشتري، اطالعات افزايش اينترنت

 مشورت كند مشتريان ساير با ،دست يابد پزشكي اطالعاتبه  ،رجوع كند ها نامه واژه به تواند مي تريمش .است آورده پديد
 اجتماعي هاي شبكه و اينترنت ازنياز دارد،  مختلف يها زمينه دراطالعاتي را كه طور كلي  را جويا شود و به ديگران نظر يا

 تلگرام ،اينستاگرام بوك، فيس مانند مختلف اجتماعي يها هشبك در محتويات كاربرمحوري و فردي ارتباطات .كند كسب
 اثرگذار هاي جريان و عمومي افكار در را خود صداي بازتاب مشتري .اند دسته همين از نيز ديگر اجتماعي يها شبكه و

 اين از ،اند اجهمو مختلف محصوالت از اي گسترده تنوع با مشتريان ،كنوني دوران در دانست بايد عالوه به .كند مي دريافت
 بيشتر متنوع محصوالت تحمل و ارزش يوجو جست براي كيفيت و قيمت به توجه و كاهش يافته برند به وفاداري رو

   ).2015 ،2اندرو و بيانچي( است شده
 و بازاريـابي ). 2006، 3رنچلـر و  زفيليـ ( آيـد  مـي  شـمار   بـه  جديد عصر در بازاريابي براي اي استعاره خالق بازاريابي 
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1. Kotler & Keller 
2. Bianchi & Andrews 
3. Filis & Rentschler 
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 يريتيمـد  و ياجتمـاع  ينـد فرا نـوعي  ،يـابي بازار محصوالت يدجد توسعه .كنند مي استفاده از يكديگر دائمطور  به يتخالق

 محصـوالت  توسـعه  .گيـرد  شكل مي يگراند با ارزش يدتول تبادل و يشنهادپ ساخت، يلهوس هب كه است يفرد ينب اثرگذار
در كنـار   ،خـالق  يـابي بازاردر رابطـه بـا    .اسـت  آورده يـد پد را يتخالق به يازن ،يمشتر هاي درخواست و ياتمحتو يد،جد
 رو ياسـتراتژ  ،يـابي بازار يها مدل در اما .شود مي بحث ،فعال كوچك يها شركت و پذيري يسكر ،ينوآور مثل يميمفاه
 از نـوين  و جلـو  بـه  رو كار ،از اين رو .ي دارد، كاربرد بيشترگذشته در شده استفاده هاي فرمول در مقايسه با يننو و جلو به

 يبـرا   حـل  راه يجـاد ا و كشـف  دنبـال  بـه  خالق بازاريابي .)4: همان( است خالق يابيبازار مفهوم اساسيهاي بسيار  نكته
 اهـ آن بـه  مشـتاقانه  مشتريان كه است برخوردار يژگيو ينا از اما ،اند نكرده ابراز يا درخواست مشتريان كه است مشكالتي

 يبخشـ  يامپ ياجرا .يرندبگ نظر در را البق و واژگان تناژ، لحن، سبك، ،يدبا يامپ ياجرا يبرا ،خالق افراد .دهند مي پاسخ
 مسـائل  ي،فنـ  يابزارهـا  تصـويري،  موزيكـال،  شخصي، نمادهاي و تصاوير و ها حالت ها، فانتزي ي،زندگ سبك ي،زندگ از

بـدين   را يـام پ يـد تول در يـت خالق جنبـه  هفت )2001( كاتلر ).2001 كاتلر،( يردگ مي بر در را يا ذائقه و يا سليقه و يعلم
 دربـاره  هـا  پرسـش  تمـام  و نظر آن، به پاسخ و پرسش طرح روايت، رساني، اطالع و دادن خبر نوع :برشمرده است صورت
 شـش  خـالق  ازاريـابي ببـراي   رابطـه  يـن ا در )2006( رنچلر و فيليز .چطور و يك كجا، ي،چ چرا، مثل شده طرحم موضوع
 .4 ،شـده  محاسـبه  پـذيري  ريسك .3 ،خالق تصور .2 ،ماندگار نوآوري .1 :كه عبارت است از اند معرفي كرده اصلي ويژگي
 نفـوذ  بـازدهي  بيشـترين  اقـدام  كمتـرين  با كه معنا اين به نفوذ قدرت .6 و تكنولوژيك توسعه استراتژي. 5 ،مشتري خلق

   .گيرد صورت
 بـه  ،اطالعـات  تبـادل  يبـرا  يريتصـو  و يصوت يلفا ير،تصو متن، يگذار اشتراك  به از طريق ياجتماع هاي شبكه 
 يرسـا  مقابـل  در را انآن قدرت و بشنود ها راصدا عموم را احساس كند، حضوردر فضاي مجازي  دهند امكان مي بازارياب

ـ  را هـا  شـركت  ي،زمجا يفضا يريكارگ به و ارتباطات روزانه سرعت .درك كند يارتباط هاي يتفعال  ينـوآور  و رقابـت  هب
 اسـتفاده  يبـرا  يمختلفـ  هـاي  مزيت و يزتما وجه يك هر مختلف ياجتماع يها شبكه .كند مي ترغيب فضا ينا در يشترب

 بـه  را مخاطـب  حجم ينتر عظيمبتوانند  تا ياموزندب راها  رسانه ينا از استفاده راه ينبهتر يچگونگ يدبا نيز بازاريابان .دارند
 بيانچي(است  انيگرد با ارتباطبرقراري  يبرا وجو جست ،محور كاربر ياجتماع يها شبكه يتجاريرغ ذات .كنند جلب خود
 يـد تول محتوا كاربران كه موقعيتي در .است برانگيزي چالش موضوع ،يشترب اقناع و توجه جلب فضا ينا در ).2015 اندرو، و
 در ،رخـدادها  و جـذاب  يمحتـوا  و محصـول  يـد تول و رود يمـ  يشپ حوركاربرم يدتول قالب در محصول هر يغتبل ،كنند يم

 اجـازه  يانمشـتر  بـه  ياجتمـاع  يهـا  شـبكه  ،عـالوه  هب .كند يم يداپ يتاهم ياربس صفحه يك از كنندهيدبازد تعداد يشافزا
 يكـار  هـر  يـت ايـن موقع  در بازاريابـان  .شـوند  درگير ،تاكنون ممكن شكل ينتر گسترده به و تر يقعم برندها با دنده مي
   ).2012 كاتلر، و كلر( ددهن يشافزا يريدرگ به را يمشتر ياقاشت تا كنند يم

  اجتماعي يها شبكه در ديجيتال محتواي بازاريابي 
 درصـورت اثرگـذار    بـه  1»محتـوا  بازاريـابي « گيري شكل شويم، مي نزديك امروز به 2 وب زيرساخت گيري شكل از چههر

است كـه بـه    يابياز بازار يدر واقع نوع محتوا بازاريابي ).2015 بيانچي و اندرو،(شود  رتر ميپذي امكان اجتماعي هاي شبكه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Content Marketing 
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ـ  يانحفـظ مشـتر   باعث و پردازد يم ييمحتوا يگذار و به اشتراك يدتول يندفرا ـ  يقبل  يـد جد يانآوردن مشـتر   دسـت   هو ب
 مطالعـه  ،اينفـوگرافي  ي،وتصـ  فايـل  ،يـدئو و يلي،تحل اخبار چون مختلفي انواع به تواند مي اطالعات و محتوا اين. شود يم

 يابـان بازار ،اغلب ،عالوه به. دشو منتشر و توليد ،…و يرتصاو ،، مقاالتها و پاسخ ها پرسش، ها راهنما و دستورالعملموردي، 
 »برنـد  به نسبت اعتبار و آگاهي افزايش« ،»مشتريان پايگاه يشافزا« ،»يانمشتر يتجلب توجه و هدا« يبرا يوهش ينااز 
 بـراي  يگـان را محتويـات  گـذاري  اشـتراك  بـه  و توليـد  از هدف .دكنن مي استفاده »آنالين جامعه در كاربران مشاركت«و 

 همچنـين  و كنندگان مصرف به ارزشمند اطالعات ارائه و و ماندگار يدارپا يبرند يجادا يها برا كمك به شركت ،يانمشتر
د و بر ساخت اعتمـا  ،يمفروش مستق يجا بهتمركز  يوهش يندر ا. است آينده در شركت از محصوالت خريد به تمايل ايجاد

 بيـان  و ديجيتـالي  مختلف توليداتبراي  ديجيتال محتواي بازاريابي يوهش در). 2015، 1وين رايت( تتوافق با مخاطب اس
 دهد تغيير را مشتريان رفتار بتواند شيوه اينبراي اينكه . شود مياستفاده  يكيالكترون يها از كانال ،يانو اقناع مشتر يازهان
 ويژگـي  هـا  سـازمان كاربران و  بينمشاركت  وتعامل ). 2008، 2رولي( ادامه يابد مستمر صورت به بايد ،كند حفظ را هاآن يا

خـدمات   يـق از طر يانتعامـل بـا مشـتر   « و »كـاربران  تجربـه  و مينأت زنجيره يبترك«كه  است بازاريابي نوع اين اصلي
  .ستها ويژگي يناز جمله ا ،»يكيالكترون
 تجربه. است اجتماعي يها شبكه در بازاريابيبسيار مهم  عنصر آنها رضايت و اعتماد جلب و كنندگان مصرف بازديد 
 كه بگيرند تصميم و بشناسند شخصي صورت به را خود مشتريان دهد مي امكان ها شركت صاحبان به اجتماعي يها شبكه

 چيزي محتوا توليد هك است باور اين بر 3لنهاترت. كنند برقرار ارتباط خود كنندگان مصرف با چگونه ديجيتال عصر در
 ايستين،( دهد مي پوشش نيز را محتوا آن اساس بر بحث در مشاركت است و خالق خروجي گذاشتن  اشتراك به از بيشتر

  ). 2011، 4و برن دوگرتي

  اجتماعي يها شبكه بازاريابي در شفاهي ارتباط اهميت
 خواندن و مطالعهاز  بيشتر مخاطب بسا چه. دنباش توجه جلب عامل دنتوان نمي كلمات و واژگان فقط بازاريابي و تبليغات در

 و برند مي سود مزيت اين از تلويزيون و راديو. باشد داشته تمايل دوستانه و دلپذير صداي شنيدن به ،كلمات يا متن يك
 يا تبليغات البق). 144 :1986، 5دوير( برند مي استفاده بيشتر و بهتر تأثير براي اثرگذار صداهاي از نيز كنندگان تبليغ
 ،نيست متفاوت ،بشنود و ببيند راديو يا تلويزيون در را آن است ممكن مخاطب كه تبليغاتي از تصويري و صوتي هاي پيام

 اينكه با). 2011، همكارانو  ايستين( باشد داشته مراهه به خود با تلويزيون از بيش را بينندگان درگيري قابليت بايد اگرچه
 و شفاهي ارتباط ،كنند مي خرج زيادي پول اجتماعي يها شبكه و مجازي فضاي در گوناگون ليغاتتب براي بازاريابان
  . است قدرتمندتر مراتب به سنتي هاي رسانه در آن كاركرد
 رساي با كنندگان مصرف محصول به مربوط هاينظر و ها توصيه برند، تجربه گذاري اشتراك سرعت و راحتي شناخت 
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1. Wainwright 
2. Rowley 
3. Lenhart 
4. Eastin, Daugherty, & Burns 
5. Dyer 
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 مجازي شفاهي ارتباط مفهوم روي تا دهد مي اجازه بازاريابان به منفي، صورت به چه و مثبت صورت به چه آنالين، كاربران
 صـدايمان  بـا  كنـيم،  مـي  صـحبت  برنـدها  دربـاره  آشكار و آنالين صورت به ما وقتي واقع در. باشند داشته بيشتري تمركز

 را پيـام  بايـد  كه است اهميت قابل نكته اين مشتري با مستقيم و متقابل تعامل به رسيدن براي. ايم كرده توليد را احساس
 داراي اجتمـاعي  هـاي  شـبكه  در برندسـازي  در صـدا  اهميت مهم اين به رسيدن براي. كنيم كاري دست هنرمندانهطور  به

 و »تعامـل  بـه  مشتريان تشويق« ،»سازي شخصي« ،»گيلهج هم و زباني هم« ،»برند سازي انسان« چونهم ييها ويژگي
 يـت و فرد يتشخصـ  معرفي دليل به خاص صداي يك داشتن). 2016، 1هالي بورتون( است »مشتريان با اعتماد شافزاي«
نـوع   چـه هر. داشته باشد مراهه به را آن نظر دم اهداف و محصول از مردم حمايت تواند مي اجتماعي يها شبكه فضاي در

 يحـي، كننـده، جـذاب، تفر   سـرگرم  ،ه بـه مخاطـب  صورت صـادقان  به يتو شخص يتفرد يندر ارائه اصفحه  يربرخورد مد
 تمايل مشتريان. كنند مي برقرار محصول با بهتري ارتباط صفحه آن طرفداران و كاربرانباشد،  يركز ياباهوش  ي،ا حرفه
 براي ها راه اثرگذارترين از يكي مناسب صوتي هاي فايل و باشند داشته ارتباط خود ديفرمورد عالقه  يها با شركت دارند

  ). 2012، 2موهر( است مهم اين به دستيابي

  مجازي فضاي در بازاريابي و بانوان
 است جوامعي اصلي مسائل از يكي اجتماعي يها شبكه و مجازي فضاي هاي قابليت به توجه با بانوان براي شغل ايجاد
 صفحات ايران در) ينستاگراما خصوص هب( اجتماعي يها شبكه توسعه به توجه با. هستند پاييني اشتغال سرانه داراي كه

 بانوان مديريت با و...) و اندام تناسب و ورزش فرزندداري، آن، لوازم و آرايش( بانوان حوزه در درآمدزايي هدف با متنوعي
 ميان تعامل و ارتباطات برقراري ابزار از يكي. است كرده همراه خود با را زيادي كاربران و مخاطبان كه آمده وجودهب

 توانمندسازي راستاي در تواند مي قابليتي چنين. است تصويري ويديوهايي يا 3صوتي فايل وسيلههب صفحه مدير و كاربران
 دنياي هاي محدوديت برخي از فارغ بانوان مشاركت براي الزم شرايط فضا اين زيرا ،گيرد قرار نيز سايبر فضاي در بانوان
 در اينترنت از استفاده براي را مسير الزم انگيزه و ها مهارت  مجموعه شتندا با توانند مي بانوان. كند مي فراهم را واقعي
 بر تمركز با ايم داشته قصد پژوهش اين در). 1394منتظرالقائم و كاسه گر، ( كنند هموار محتوا توليد و خود منافع راستاي
 موفق استفاده هاي شيوه و اهميت و ردهك شناسايي را ايران در زنانه محتواي بازاريابي ويژه عناصر خالق صنايع مطالعات
 براي راهبردي يها ويژگي تا هستيم آن دنبال به رو اين از. بشناسيم را صوتي و تصويري يها فايل مثل ابزاري از بانوان

  . ي زير هستيمها گويي به پرسش در اين تحقيق به دنبال پاسخ. بشناسيم را چرخه اين در موفقيت
 يي است؟ها ي اجتماعي داراي چه ويژگيها در شبكهبازاريابي محتواي زنانه  •

  ؟است وكارها كسب اين بازار رونق عامل محتوا توليد در ييها تاكتيك چه از استفاده •

 چيست؟ كاربران با صفحه مدير ايجادشده ميان ارتباط يها ويژگي •

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Halliburton 
2. Moher 
3. Voice 
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  شناسي پژوهش روش
 فايل سي روي مضمون تحليل روش و كيفي درويكر از پژوهش اين اهداف و باال هاي پرسش پاسخ به رسيدن براي

 ترجيحي يا هدفمند صورت به گيري نمونه. كنيم مي استفاده شده، تبادل صفحات كاربران و مدير بين كه تصويري و صوتي
 كاربر هزار صد چند  از بيش صفحات از يك هر كه اند شده انتخاب اينستاگرام در پربازيد صفحه سه و است گرفته صورت

 آرايشي لوازم حوزه در »شادي بيوتي«ترتيب  به اينستاگرام صفحه سه. برخوردارند خوبي رونق از و شتهدا خود تصفحا در
 ،پژوهشگران. بودند تندرستي، و ورزش حوزه در »فيت ميس« و آرايشگري آموزش حوزه در »صدف بيوتي«بهداشتي،  و

 بوده گونه اين كار شيوه. كردند مضمون تحليل را صفحات اين در شده گذاشته اشتراك به تصويري و صوتي فايل سي
 از مدام كدها، كردن انتزاعي براي تالش طي و دش استخراج آن اوليه كدهاي و شده سازي پياده ها فايل اين كه است
   .يافتيم دست ها مقوله سطح به تا شد كاسته كدها تعداد

 اسـتفاده  1غيراحتمـالي  گيـري  نمونـه  شيوه از تحقيق طرح ماهيت دليل به ترجيحي يا هدفمند گيري نمونه روش در 
از  يمعـرف بخشـ   يك كه هر يردگ يصورت م يقيواحدها به طر يدهانتخاب سنج هدفمند يريگ در نمونه معموالً .شود مي

 صـفحات  ايـن  بـازار  بودن پررونق و پربازديد نيز حاضر تحقيق در). 97 :1391رايف، ليسي و فيكو، ( باشند رجامعه مد نظ
 انتخـاب  دليل اين به موردها و ها محل نيز هدفمند گيري نمونه در. روند مي شمار به صفحات، اين هدفمند انتخاب كمال
 شده پذيرفته هاي نظريه توضيح يا آزمون و مفاهيم يا فرايندها فهم در اساسي نقشي آنها به مربوط رخدادهاي كه شوند مي
 انجـام  انـد،  پـژوهش  هـاي  هدف از برخاسته آنها گزينش معيارهاي كه هايي ونهنم مطالعه با پژوهش بنابراين. كنند مي ايفا
 يها شبكه در زنانه بازاريابي بودن پررونق و موفقيت مالك متن اين دربه دليل اينكه ). 127 :1997، 2اسچاند( است شده

 صـفحه  سـه  رو ايـن  از. انـد  شـده  انتخـاب  تحليـل  بـراي  ،عرصـه  ايـن  در موفق يها نمونه است، اهميت مورد اجتماعي
 در آنهـا   مـديريت  و كاربران تعامل چرخه نوع كه اند شده انتخاب هدفمند و غيراحتمالي صورت به شده معرفي اينستاگرامي

  .دارد اساسي نقشي ،پژوهش هدف از برخاسته هايي نظريه توضيح و مفاهيم فهم محتوا، توليد
 مضـمون  تحليـل  روش. شود مي استفاده مضمون تحليل روش از تنم اين در ها داده تحليل براي گفتيم، كه طور همان 

 و نظري يها روش از اي گسترده طيف در و هستند مستقل خاصي شناسي معرفت يا نظري جايگاه از كه است هايي روش ءجز
 از زيـادي  حجـم  تحليل براي كه است مفيدي و منعطف تحقيقاتي ابزار رو، اين از .كرد استفاده آنها از توان مي شناسي معرفت

 پژوهشگران كه است كيفي تحليل روش نخستين مضمون تحليل واقع، در). 2006، 3كالركو برون (شود  مي استفاده ها داده
، 4هولـوي و تـودرس  ( كند مي فراهم را كيفي هاي تحليل از بسياري براي نياز مورد اساسي مهارت روش، اين. بگيرند ياد بايد

 .رود كـار  بـه  كيفي هاي روش اكثر در تواند مي كه است فرايندي بلكه نيست خاص كيفي شرو فقط مضمون تحليل). 2003

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـاي  بنابراين اشـتباه . شود رد و نمونه به مدد قضاوت انساني حاصل ميگي اساس قوانين احتماالت صورت نمي گيري غيراحتمالي انتخاب نمونه بر در نمونه. 1

هـا اغلـب    ها حجم نمونه را بـزرگ اختيـار كنـيم، نمونـه     در اين روشهر چقدر هم . گيري است برآوردهاي غيراحتمالي، اغلب غيرتصادفي و غيرقابل اندازه
ماننـد زمـاني كـه امكـان تهيـه      . استگيري  گيري غيراحتمالي بهترين روش نمونه ات نمونهاما با اين حال گاهي اوق. توانند معرف واقعي جامعه باشند نمي

   .گيري وجود نداشته باشد چارچوب نمونه
2. Schwandt 
3. Braun, & Clark 
4. Holloway & Todres 
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 ،كيفـي  اطالعـات  تحليـل  ،اطالعات از مناسب درك و برداشت، متن ديدن براي است كه روشي مضمون روش كلي، طور به

 يـل در تحل). 1391، و همكـاران  رايـف ( است  سنجش قابل ،مقوالت به كيفي يها داده تبديلو  تعامالت مند نظام مشاهده
و اسـتخراج   ييشناسـا  يبـا كدگـذار   ،يارتباط هاي يامموجود در پ يياست تا مقوالت محتوا ينتالش بر ا يفي،ك يمحتوا
 مضـمون  يلتحل. شود يتوجه م آنها ظريف نكات و ها به بافت داده ،از كلمات بيشتر يلمضمون واحد تحل يلدر تحل. دنشو
 هـا  داده تـر  يقعم يلتحل يبرا ياصل ينمضام كدهاياز  سپس دارد، تمركز ضمني و صريح هاي هايد توضيح و شناخت بر

  ). 2007، 1جانسن گست، تايرو و نيمي،( شود مياستفاده 
پس از . ندشد تحليل صفحات اين در شده گذاشته اشتراك به تصويري و صوتي فايل سيكه ذكر شد،  گونه همان 
تا  شد كاسته نهاآ تعداد از مدام كدها، كردن انتزاعي براي تالش طي و استخراج اوليه اي، كدهها فايل سازي اين پياده

آورده در ذيل  ،ها شده از متن فايل اي از كدهاي اوليه استخراج نمونه. دشمتوقف  ي اصليها تم سطح فرايند كدگذاري تا
  . شده است

  صفحه شادي بيوتي يها از فايل شده استخراجاي از كدهاي اوليه  نمونه. 1جدول 
 كدهاي اوليه

  .كيفيت محصوالت آرايشي اصل اول استفاده از آن است .1
  . قيمت لوازم آرايشي كيفيت بسيار بااليي دارند برندهاي گران .2
  .داردنياز شيوه آرايش صورت به سليقه و آموزش  .3
  .داشتن پوستي زيبا ضروري استبراي آرامش  .4
  .نياز است اه اي دو مرتبه براي خانم مديتيشن هفته .5
  .ي مثبت را با مسافرت تجربه كنيدها هيجان .6
  .شود ي هوازي باعث به جريان افتادن خون در سطح پوست و شادابي آن ميها ورزش .7
  .انزوا مساوي با افسردگي و شكست است زيرارا فراموش نكنيد  ها دوستي .8
  . هيچ وقت بدون زدن كرم شب به رختخواب نرويد .9

  .موت كردن لوازم آرايشي جذاب استپروبراي ي مختلف ها ايونت .10
  .داردنياز برداري  بار به اليه هر شش ماه يكپوستتان  .11
  . نمانيد ،كند ي كه شما را غمگين ميا در رابطه .12
  .شود دوست داشتن باعث جواني و شادابي مي .13
  . ي آرايشي ارزش امتحان كردن را ندارندها ي مختلف كرمها همه برند .14
  .بردار در دنياست بهترين كرم اليهكننده شب اوباجي  كرم ترميم .15
  .سازي پوست كمك كنيد به جوان ها بسيار كند است و شما بايد با كرم 30ي بعد از دهه ها سازي در سال كالژن .16

  
ي صوتي و ها پس از استخراج كدهاي اوليه، از كدهاي اوليه فايل ،ي اصليها پژوهشگران براي دستيابي به تم

اي از كدهاي  در ذيل نمونه. استخراج كردندي اصلي را ها ي فرعي و سپس تمها تمحه، از اين سه صف يكتصويري هر 
  . شده از آن مربوط به صفحه شادي بيوتي آورده شده است ي فرعي و تم اصلي استخراجها اوليه، تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Namey, Guest, Thairu & Johnson 
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  ي مرتبط با صفحه شادي بيوتيها و تم ي فرعيها اي از كدهاي اوليه، تم نمونه. 2جدول 

  ي اصليها تم  ي فرعيهاتم كدهاي اوليه
شـما  هـاي   پرسشبه  10كنم ساعت  هر شب تالش مي •

  .پاسخ دهم
اينجا ايونت معرفي محصوالت اوباجي اسـت شـما هـم     •

  .ببينيد
كننده صورت را بـه شـما    شيوه استفاده از اين پاكاالن  •

  .دهم آموزش مي
ببينيد من هيچ وقـت بـدون كـرم شـب بـه رختخـواب        •

  .روم نمي
ست كه من هر روز عصـر بـراي تمرينـات    اينجا سالني ا •

  .آيم  ايروبيك مي
اند در رابطـه بـا محصـوالت هـدي      دوستان به من گفته •

پاسـخ  هـا   به پرسـش در اين ويدئو  .داريدپرسش بيوتي 
  . خواهم داد

را اينجا ببينيد و بـراي خريـد    ها رنگ و كيفيت اين كرم •
  .تصميم بگيريد

هاي مختلفـي را  ام و كار من زندگي پر از هيجاني داشته •
را بـراي   ها ام كه هر شب يكي از آن تجربه تجربه كرده

  . شما خواهم گفت
خواهم شيوه استفاده از فينگر پـدهايمان را بـه    امروز مي •

  .شما آموزش دهم

صـورت   مخاطبان بـه هاي  پرسشپاسخ به  •
  زنده

ــت   • ــور در ايون ــدئو از حض ــه وي ــا تهي ي ه
  مختلف و نمايش آن در صفحه

  از لوازم آرايشي مختلفآموزش استفاده  •
  ي زندگي كاري و شخصيها انتقال تجربه •

  

  دوسويه با مخاطب ارتباط

  

  ي پژوهشها يافته
 نمايش دنبال به افراد. ستا گرفته شكل تعامل محوريت بر نوين يها رسانه دوران در اجتماعي هاي شبكه اي رسانه بستر

، 1و همكاران پيترز(نياز دارند  اي رسانه محتواي با پنداري ذاتهمبه  و بوده خود از مناسب تصوير پنداشت و مناسب تصوير
 خالقانه محتواي توليد و مخاطب از گرفتن الهام بودن، تعاملي جز اي چاره نيز اجتماعي هاي رسانه در بازاريابي ).2013
 يها گروه مشاركت نفوذ، حجم بودن باال دليل بهتواند  مي اجتماعي يها شبكه از استفاده دنده مي نشان ها داده. ندارد

 با رسانه اين درتوانند  مي بانوان. دهد نمايش را جامعه از درستي تصوير دار، خانه بانوان مثل سكوت يها گروه و خاكستري
 هاي شبكه اينكه به توجه با. بينند مي عيني صورت به را روياهااين  زيرا ،كنند زندگي آنها با و شوند روهروب خود روياهاي
 افراد همه و كند مي پيدا معنا كمتر آن در امپرياليسم و ثروت و قدرت تمايز ند،هست حاضر دموكراتيزه فضاي در اجتماعي

  . كنند مشاركت آن در ،توانايي و مهارت آگاهي، سواد، سطح از درجه هر باتوانند  مي
 رونق كارها و كسب از بكس اين تا است عاملي، است مهم زنانه گراي مصرف جامعه براي زيبايي مسئله كه آنجا از 

 نبوده واقع جهان جايگزين كاملطور  به عنوان هيچ به پژوهش اين تحليل مورد صفحات در گرفته صورت بازاريابي .يابد
 اين پنهان هاي ظرفيت بلكه ، نداشته كارايي خانگي شوي و نمايشگاه ،رايشگاهآ فروشگاه، باشگاه، جايهب يعني. است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peters and et al.  
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 اي پيچيده ساختاري و نظارت و حمايت سيستم، وكارها كسب اين براي چون طرفي از .است شده لحاظ كه بوده ها رسانه
 بيشتري عمل آزادي ،واقعي جهان در فعاالن در مقايسه با مجازي اجتماعي يها شبكه در فعاالن براي نشده، تعريف
 تعداد توانند مي نيز واقع جهانر مقايسه با د و بفروشند قيمت ترين ارزان به را كاال توانند مي ها شبكه اين. دارد وجود
 روي تمركز ايران در اشتغال بحران از رفت برون و نجات هايراه از يكي رو اين از. كنند جذب مشتري شماري بي

 يها گروه خاموش، استعدادهاي از بسياري اجتماعي يها شبكه. است ها رسانه ديجيتالي تحول و ديجيتال يها حوزه
  .آورد مي در گردش به را بازار دموكراتيزه فضايي در و كند مي شناسايي را مستعد انساني نيروي نعنوا به سكوت
، 1صفحه صدف بيوتي سه در موجود تصويري و صوتي يها فايل تحليل از آمده دست به نتايج به توجه با ادامه در 

 صورت به يك هر ها صفحه اين در مشتري بجل و بازاريابي يها ويژگي و ها شيوه معرفي به 3و فيت ميس 2شادي بيوتي
 تم تحليل و  تجزيه روش از محققان نيز آورده شده است، 2و  1 هاي ولجدشد و در  گفته كه گونه همان. پردازيم مي مجزا
 يكل كدگذاري از پس. اند كرده استفاده ،آيند مي دست به ها داده از كه الگوهايي گزارش و تحليل و  تجزيه شناسايي، براي
 يكديگر با و استخراج تر انتزاعي و تر كلي هاي تم استخراج هدف با گزينشي كدهاي ،)تصويري و صوتي يها فايل( ها داده

 ،انهآ مشترك يها يژگيو به  توجه با و شده برجسته ه،يتصف و ينيبازب همرحل دو طي فرعي هاي تم سپس ،شدند تركيب
  . است شده ارائه ي اصلي،ها از تم يكدر قالب توضيح هر  ها داده لتحلي نتايج ذيل در. دش استخراج ياصل يها تم

  صفحه شادي بيوتي
 و زيبايي حوزه در كاربران هاي پرسش تمامي به پاسخ در سعي خود دانستن كل داناي شيوه از استفاده با صفحه اين مدير

ه ب صفحه اين مثبت يها ويژگي از يكي هصفح اين در مستقيم دوسويه ارتباط برقراري براي زماني برگزاري. دارد آرايش
 به خود با را آنها ،كند جلب ، براي اينكه بتواند اعتماد كاربران را ماجراجويي شيوه از استفاده با وي همچنين. آيد مي شمار
 ها شپرس به گويي پاسخ در حتي شيوه اين از استفاده. برد مي زيبايي تخصصي هايهنمايشگا و بازارها مثل مختلف اماكن

 آن و دارد وجود اصلي تاكتيك يك ها درخواست به گويي پاسخ در واقع در. شود مي استفاده نيز كاربران هاي درخواست و
  .است مدير مسلط صداي نيز

 بد، جنس و است گران خوب جنس واقع در. است شده داده نشان خاصي توجه ،گراني اصالت به صفحه اين در 
 مخاطبان. دانست آن ترويج و گرايي مصرف شيوه از استفاده را صفحه اين موفقيت توان مي ترتيب اين به. تقلبي و ارزان
 نتايج به توجهبا  و دهند مي تشكيل را باال به رو متوسط اقتصادي طبقه كه هستند افرادي هعمدطور  به صفحه اين

 رفع ،صفحه مدير صداي تسلط به هتوج با رو اين از. نيست دانشگاهي و عالي حد در آنان دانش و سواد سطح ،تحليل
 زندگي شرايط توصيف مثل زنانه ويژگي از استفاده اگرچه. است صفحه اين پيشبرد اصلي حل راه ،مكرر دهي پاسخ و ابهام
 صفحه يك در زن كاربران مشاركت عامل ،نراكارب با صميمت ايجاد و گرايي مصرف دروني، حاالت و حس ابراز خود،
  .است

 بـه  اجتمـاعي  شبكه فضاي از و كند نمي معرفي واقعي جهان از مستقل عنصر يك عنوان به را خود هصفح اين البته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sadaf Beauty 
2. Shadi Beauty  
3. Fit miss 
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 خـانگي  زنانـه  لبـاس  يها مزون شبيه درست. كند مي استفاده واقعي جهان پخش و توزيع چرخه كردن پر براي ابزاري عنوان

 اين دليل همين هب. است شده گرفته ناديده رسانه اين يها كارايي ساير و پردازند مي وارداتي اجناس عرضه به آن در افراد كه
 و ثبـات  عـدم  مخاطـب،  گسـتره  بودن ايزوله پذيري، ريسك عدم. باشد موفق ديجيتالي و اي رسانه لحاظ از تواند نمي صفحه
 صـفحه  اين باال طبقه از خاصي هاي مخاطبفقط  ، زيراآيد مي شمار هب صفحه اين هاي ضعف از هااعتقاد ابراز در گرايي نسبي

زير كه طـي   موارد به توان مي وجود دارد، صفحه اين در محتوا بازاريابي براي كه اصلي يها ويژگي جمله از. كنند مي دنبال را
  .كرد اشاره دست آمد،ه بي اصلي ها در قالب تم ،ها فرايند تحليل داده

 دوسويه با مخاطب ارتباط •

 پاسخ و پرسش صورت به شده گذاشته اشتراك به هاي فايل عمده صفحه اين در شده تحليل هاي فايل تمامي به توجه با
 قبل از كه( خاصي زماني بازه در صفحه مدير كه آمده پيش ابهام يا پرسش ،مسئله يك با مواجه در كاربران براي. است
 به گويي پاسخ محصوالت، گراني داليل محصوالت، كيفيت بر كيدأت. پردازد مي مسئله آن حل و ابهام رفع به) شده تعيين
 گذاشته اشتراك به مخاطب با دريچه اين از فرد شخصي حاالت و روزمره زندگي بيان و كاالها صحيح تلفظ ،هاانتقاد
 زماني هم حس كننده تداعي مخاطب براي كه شوند مي گذاشته اشتراك به پرتكرار و كوتاه صورت به ها فايل اين. شود مي
 تداعي را صفحه اين عرضه نظام بودن واقعي و دسترس قابل تواند مي ارتباط نوع اين نهايت در. است ارتباط بودن زنده و

 اساس كه تكنوژيك امكانات از استفاده. دشو صفحه اين در كاال خريد از مشتريان بيشتر اعتماد جلب باعث و كند
  .دهد مي نشان دوسويه ارتباط ويژگي در را خود ،هستند خالق صنايع گيري شكل

 كل داناي موضع •

 و تخصص داشتن بدون البته ( دهد پاسخ پرسشي هر بهاست  حاضر صفحه مدير شود مي ها مشاهدهفايل تحليل با
 شخصي نظر تواند مي كه است بااليي نفس به اعتماد داراي وي. )پزشكي و بهداشتي يها حوزه در دانشگاهي تحصيالت

 به حكيم يا كل داناي يك صورت به ،علمي نكته يا استدالل به استناد و معطلي بدون و دهد تعميم عام نظر به را خود
 يك به صفحه اين كاربران آگاهي و دانش سطح بودن باال شود مي باعث امر همين. دهد مي جواب مختلف هاي پرسش
 دانش درباره هصفح مدير كه گيرد مي شكل حالتي در كار اين. پردازيم مي آن به ادامه در كه شود تبديل تحليل در چالش

 در. است نداده ارائه صفحه در خود از معتبري و استنادشده معرفي گونه هيچ ،كند مي بيان كه نكاتي رابطه با در آگاهي و
 وجود ،شود داده پاسخ تخصصي صورت به بايد كه كاربران جزئي هاي پرسش از ابهام رفع براي ديگري استراتژي واقع
 و اجرا در صفحه اينمدير  ...). و پزشكي حوزه در متخصص كارشناس از دعوت يا علمي، شيوه به ييگو پاسخ مثل( ندارد
 براي كه را كاري، است تحصيالتش از بيشتر و تر مهم او ارائه مهارت. است كاربلد و اي حرفه ،دوربين مقابل در محتوا توليد
 با سازي شفاف و اش رفتاري ويژگي از قانهصاد نمايش با كند مي سعي بوده و بلد خوب ،است ضروري و الزم خود حرفه

  .كند جلب را مخاطب اعتماد تصويربرداري
 گروه يك ،اي مرحله دو هاي جريان گيري شكل در تواند مي و دهد مي قرار مرجع را خود گروه مدير دليل اينكه به
 كه ستا اين موجه افراد يها نشانه زا يكي. باشد اثرگذار كل داناي يك عنوان به تواند مي ،آورد وجودهب اثرگذار و مرجع
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  خود فكري بازه سمت به ترغيب و سازي فرهنگ و كنند مي ترغيب آنها به شدن شبيه در وكارخود كسب سمت به را افراد
  .شود مي مشاهده پژوهش مورد صفحه سه هر در رفتار نوع اين. آورند مي وجودهب را

 آنان بودن اصل و محصوالت باالي قيمت •

 يا ندارد وجود ايران بازار در يا كه است محصوالتي بودن اريجينال يا اصل صفحه اين متمايزكننده هاي ويژگي از يكي
 بازار در محصوالت تقلبي يها نمونه نمايش( 2 شماره فايل به توجه با. شود مي عرضه باال هاي قيمت با و است كمياب
 به توجه با و است محصوالت قيمت كننده توجيه تنها التمحصو بودن اريجينال و اصل كه كرد تحليل توان مي) دبي
 اصل جنس وجود جدي خأل از نشان ندارد، وجود مشتريان براي ابهام رفع و معرفي در آگاهي و دانش و تخصص اينكه

 ،اريجينال محصوالت قيمت بودن باال به توجه با. است صفحه اين مشتريان اصلي مطالبه و جدي مزيت كه دارد بازار در
 قوي بسيار درونيات ابراز و اجتماعي روابط باالست، طبقه به متعلق كه ستا اين شادي بيوتي صفحه اصلي هاي ويژگي از
 را صفحه اين توان مي كه نحوي به ،كند مي خرج و هزينه يخوببه زمينه اين در و دارد جامعه يباال طبقه مخاطبان با

  .دانست اقتصادي نظر از جامعه باالي طبقه به متعلق

 ماجراجويي •

 معرفي پذير ريسك و ماجراجو يشخصيت ،جديد كاالهاي از استفاده و تجربه و جديد اماكن به ورود در را خود صفحه مدير
 جديدي تجربيات و ها ماجراجويي منتظر و شود تحريك نيز كاربران ماجراجويي شم شود مي باعث امر همين. كند مي

  .بگذارد اشتراك هب آنان با صفحه مدير كه باشند

 پايين سواد سطح و باال اقتصادي طبقه با مخاطباني •

 قرار كاربران پسند مورد و كند مي بازنمايي خود از صفحه مدير كه زندگي سبك شيوه و محصوالت بودن باال به توجه با
 كه هستند ييباال بهرو متوسط اقتصادي طبقه متعلق به صفحه اين مخاطبان كه رسيد تحليل اين به توان مي ،گيرد مي

 اينترني سرچ يا محصوالت بسته روي واژه يك انگليسي روخواني و تلفظ از طوريبه ندارند، دانشگاهي عاليه سواد سطح
طور  به صفحه اين كاربران كه رسيد نتيجه اين به توان مي هم صفحه مدير سن بودن جاافتاده به توجه با البته. ناتوانند نيز

 صفحه، اين مدير گفت بايد طرفي از. هستند) سال 30 باالي ميانگين صورت به( ميانسال و بزرگسال جوانِ افراد هعمد

 را خود و وكار كسب طريق اين به است توانسته و كرده انتخاب باال طبقه ميان از را آنها و شناسد مي خوب را هدف بازار
 را كمتري تعداد ،اقتصادي متوسط طبقه ايسه بادر مق كميت نظر از كه است قشر اين دادن قرار هدف .ببخشد رونق

  .دارند كمتري استواري و دوام ثبات، مشتريـ  مخاطب با ارتباط برقراري در و دهند مي پوشش

 روزمره و شخصي زندگي بازنمايي •

 او از كاربران بيشتر شناخت و پنداري ذات هم باعث كه پردازد مي خود احساسي و دروني حاالت بيان به صفحه مدير
 فايلي در دهد، مي ارائه فردا براي را خود كاري برنامه و كند مي مطرح فايلي در خود را روزانه كار حجم ميزان او. شود مي

 ساعت به ديگر فايلي در و پردازد مي) بارداري قصد( ديگر شخصي مسئله يك درباره مشتريان از يكي پاسخ به ديگر
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 محصوالت پخش در خود همكاران از يكي معرفي با 7 شماره فايل در منضدر . كند مي اشاره خود استراحت و خواب

 وي شود مي باعث محتوايي، چنين توليد. دارد مشتريان با خود وكار كسب نظام دهي آشنايي و سازي صميمي در سعي) ندا(
 و صميمت باعث كار اين. دارد عادي زندگي يك مشتريان مانند كهشود  داده نشان داستاني در شخصيت يك مثابه به

 براي و دارد دقيق و عيني آموزش بر سعي مادرانه الگوي ارائه با اي گونه به صفحه مدير. شود مي بيشتر اعتماد جلب
 و اقتصادي طبقه و زندگي سبك. آورد مي در نمايش به را پرستيژ و شخصي زندگي از ييها جلوه كار اين به رسيدن

 يا دبي از او اينكه. كند مي معرفي متمايز اي زمينه و بستر در متمايز كااليي عنوان به را توليدشده محتواي وي، خانوادگي
   .است خود زندگي البته و اقتصادي سبك و محصول به اعتباردهي ،فرستد مي ايران به محصولي كشوري ديگر

  صفحه صدف بيوتي
د شادي بيوتي تحليل شد و تالش شده، همانند صفحه ش صفحه صدف بيوتي نيز با روش تحليل مضمون و شيوه گفته

 زنانه و دخترانه رويكرد از استفاده با صفحه اين. دشوي اصلي مرتبط با بازاريابي محتوا در اين صفحه نيز استخراج ها تم
 زيست هم خود با را مخاطبان همه خود زندگي داستان بيان با و است خود محتواي توليد و آموزش بيان براي تالش در
 و خود زندگي سبك معرفي گرايي، تجربه دخترانه، افكار توصيف پيرامون، شرايط توصيف طنز، لحن از فادهاست. كند مي

 آموزنده نكاتي بيان با صفحه اين مدير. اند مشترك شده گذاشته اشتراك به هاي فايل تمامي در كه هستند عواملي ،خانواده
 شرايط از آگاهي با او. دهد توسعه خود مخاطبان ميان در را ،گرا مصرف نه و انتقادي تفكر تا است تالش در انتقادي و

 و زيبايي حوزه در زنانه مصرف بين اي انديشه توسعه و بيان با تا است تالش در زن يك براي آن مشكالت و جامعه
 قيمت و خارجي و داخلي كاالي تمايز اجتماعي، امنيت حجاب، همچون مقوالتي به توجه. كند حفظ را تعادل حد انسانيت
 مصرف و برتر برندهاي به توجه چه اگر. است اجتماعي مسائل به وي توجه دهنده نشان كنندگان مصرف براي مناسب

 ،»طبيعي زيبايي به رسيدن« چون ييها گزاره به توجه اما است، صفحه هدف و اصلي خط او صفحه در معتبر كاالهاي
 و »دينيـ  اخالقي يها آموزه به توجه« ،»خاص صورت به فردي هر با كاال مصرف بودن متناسب« ،»هستند زيبا همه«
 آن گير همه و متعادل حالت و كند مي نفي آن افراطي معناي در را زيبايي كه است نحوي به »عمومي فرهنگ آموزش«
 آن از توان مي كه است ديگري عامل آنان نظردهي از دعوت و كاربران درخواست به توجه همچنين. گيرد مي قرار نظر مد
  .برد نام مشاركت عنوان به

 و حدود و حد به احترام چارچوب، حفظ صداقت، اي، حرفه دانش پذيري، ريسك همچون هايي ويژگي توجه با 
 با توانسته صفحه اين عالوه به. داد را به صدف بيوتي امتياز بيشترين ،ديگر صفحه دو با مقايسه در توان مي ها، حرمت
 ارائه هاي مدل از استفاده با و كند جذب تري وسيع طيف از بيشتري فالوورهاي تعداد ازاريابي،ب محتواي توليد به توجه
 مدير شخصي زندگي كه آگهي نوعي ،دهد ارائه زنانه جهان از واقعي و رئال تصويري ،مستقيم آگهي و رپورتاژ آگهي،
  .است آن درگير گروه

 تالش مرجع عنوان به صفحه دو اين مديران گفت بايدصفحه شادي بيوتي و صدف بيوتي،  دو اشتراك وجه در 
انتخاب  را دخترانه نقش صدف برگزيده، را مادارنه نقش شادي كه طور همان. بياورند در مدل يك شكل به را خود تا دارند
 جلب براي دخو از بازنمايي توليد حال در... و طبقه سطح ،هاانتقاد بيان عالقه، درآمد، سن، نظر از هم يك هر. است كرده
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 افزايش را... و فروش برندينگ، تبليغات، پذيرش افزايش خريد، از اعم مشاركت دائمطور  به تا ،ندهست مخاطب و مشتري
 يها تم به توان مي در رابطه با بازاريابي محتوا در اين صفحه، ها شده در فرايند تحليل داده ي استخراجها تم جمله از. دهند
  .كرد اشاره زير

 نديپس عامه •

 قشر به توجه ،است اي چهره و اي طبقه سني، شرايط هر با افراد همه به زيبايي تعميم صفحه اين هدف اينكه به توجه با
 همه مصرف و دسترسي قابل كه ايران در توليدشده و تر پايين قيمت با محصوالتي به توجه. است توجه مورد جامعه عام

 و پسندي عامه مسئله .ندنك مي بيشتر را صفحه اين به جامعه اقشار دسترسي ميزان كه هستند عواملي است، اقشار
 باال تنوع و باال كميت با را مردم عامه ،بيوتي صدف. دانست تمايز صدف بيوتي و شادي بيوتي وجهتوان  مي را گرايي عامه 

 يمحتوا توليد و ازاريابيب نوع دو صفحه دو اين از اين رو. گرايي خاص و پايين كميت با بيوتي شادي و كرده انتخاب
  .باشد داشته بيشتري رونق و ودهب تر گرم صدف بازار از شرايط اين در شادي بازار شايد حتي. گيرند مي پي را مختلف

 قيمت با متناسب محصول باالي كيفيت •

 نيز محصوالت تقيم بودن باال با متناسب كيفيت بودن باال بر پايين، به رو و متوسط قيمت با محصوالت نمايش كنار در
 صفحه اين در كه كاالهايي از بسياري ايران، در جهاني معتبر محصوالت از متنوع بازار وجود خأل علت به. شود مي كيدأت

 تمايز اينكه ضمن. شوند مي عرضه ييباال قيمت با كميابي علت به يا ندارند وجود ايران بازار در يا شوند، مي تبليغ
 ي براي بازارمثبت تمايز وجه ،)درصد 50( كننده مصرف براي مطلوب هايتخفيف ارائه مثل جهاني بازار مثبت هاي ويژگي
 تواند مي آن باالي شمار فروش ازاي در محصول هر از كم سود .رود مي شمار به ،المللي بين بازار، در مقايسه با ايران

  . كند تضمين را اقتصادي چرخه اين سوددهي و بازدهي

 دخترانه لحن •

 صحبت نوجوان دختران همانند كه رفتاري ييها ويژگي و خلقيات و )سال 30 حدود( صفحه مدير بودن جوان به هتوج با
. است بيشتر او صفحه در جوان و نوجوان دختران شدن ملحق امكان است، دخترانه فكر طرز و افكار داراي يا كند مي

 زندگي سبك بيان ماجرا، يك روايت شيوه واژگان، تلفظ ارد،د وجود ها فايل تمامي در تقريباً كه طنز يها ويژگي به توجه
مطلوب  جواني و نوجواني سنين در كاربراني براي بيشتر همه و همه محتوا در هيجان ايجاد روزمره، وقايع و شخصي

 اين برانكار شمار است طبيعي سنين، ساير از بيش نوجوان سنين بين در اينترنت كاربران شمار بودن باال علت به. ندهست
 و بزرگسال هم و شوند مي جذب جوان و نوجوان مخاطب هم ،لحن اين با. باشد بيشتر خود پاي هم يها نمونه از صفحه
 تجربه تاريخي جديد مقتضيات در را كردن جواني اين ميانسال و بزرگسال انمخاطب زيرا ،جذب خواهد شد ميانسال
 و جوان مخاطبان افزايش بر هيجاني و دار شيطنت پسند، جوان لحن از دهاستفا با بيوتي صدف صفحه رو اين از. اند نكرده
  .دهند مي تشكيل را ايران در اجتماعي يها شبكه كاربران ترين اصلي كه قشري ،است كوشيده نوجوان
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 اجتماعي مسائل به توجه •

 موجود هايتخفيف تمايز عمومي، اماكن در شهروندي امنيت حجاب، مثل اجتماعي مسائل درباره بحث كشيدن ميان به 
 تبليغـات،  و بازاريـابي  كـار  از جـدا  كـه  است عواملي از يكي ديني ـ   اخالقي يها آموزه به توجه و مشتري سليقه بازار، در

 سـازي  عـادي  باعـث  كـار  اين. دهد مي نشان وي پيرامون مسائل در رابطه با را او انتقادي رويكرد و صفحه مدير دلسوزي
 كـه  كند مي بحث ييها موقعيت درباره ، زيراشود مي وي با كاربران پنداري ذات هم و بودن سترسد قابل و مدير شخصيت

 معرفـي  پيرامـون  مسائل به آگاه فردي را خود ،كار اين با صفحه مدير. اند گرفته قرار آن در اجتماع سطح در كاربران همه
 مناسـبت  بـه  آن در كه است 10 شماره فايل نكته اين بارز هنمون. پردازد مي آنان با مواجه به انتقادي رويكرد با كه كند مي
 هـاي  آمـوزش  بـا  تقابـل  در كـه  آموزشـي . شـود  مي داده كاربران به انتقادي آموزش نحوي به محرم، ماه در عزاداري ايام

 در صـدف بيـوتي   .شـود  مي توصيف بودن عزادار با متضاد كردن آرايش آن در و شده ارائه عزاداري مخصوص آرايشگري
  . دارد برنامه نيز مخاطب روي چندجانبه اثرگذاري براي و كند مي مسير طي آموزشي و فرهنگي سازوكار چارچوب

 گرايي تجربه •

 تواند مي متنوع محصوالت مصرف اينكه كردن لحاظ بدون وي. است او بودن گرا تجربه صفحه اين مدير اصلي ويژگي
 را خود و سنجد مي را انهآ و كند مي آزمايش خود روي را آرايشي وازمل از بسياري بزند، پوستش و زيبايي به آسيبي چه

 بر غيرمطلوب و كيفيت بي محصوالت بد تجربه از را آنها نحوي به تا كشد مي تصوير به مخاطبان براي آزمايشي نمونه
 حال هر در كه ودش تلقي شده كسب تجربه از استفاده يا فداكاري نوعي تواند مي مخاطب نظر از امر اين. دارد حذر

 گرايي تجربه .است شده گذاشته اشتراك به ها فايل تمامي در نكته اين. بود نخواهند متضرر وجه هيچ به آن در مخاطبان
  گرايي تجربه با محتوا توليد براي صفحه مدير. شود مي شناخته صفحات ساير از صفحه اين تمايز بر ثرؤم وجوه از يكي
 كه آسيبي از فارغ ،آن مصرف در و امتحان كرده را ناشناس محصولي و گذارد مي مايه زني يشخو سالمتي از حتي خود

در رابطه  دانايي و متقابل اعتماد ،وي مخاطبان و او براي امر اين. كند مي ريسك ،باشد داشته او پوست براي است ممكن
 براي تالش و خود هاي ظرفيت دانستن ت،مهار داشتن عقاليي، پذيري ريسك. آورد مي وجودهب را آرايش لوازم مصرف با

  .دهد مي نشان تر پرقدرت و تر قوي تحليل، مورد ديگر صفحه دو از را بيوتي صدف صفحه كه ندهست عواملي آنها پرورش

 محتوا توليد در خانواده اعضاي حضور •

 توجه با. محتواست توليد در همكاري براي خانواده اعضاي حضور است، ثرؤم بسيار كه سازي صميمي يها ويژگي از يكي
 ،عامل اين كه كرد تحليل توان مي ،داشتند حضور آن در گروه مدير خواهر و مادر ترتيب به كه 3 و 9 شماره فايل به

 افزايش را وي به اعتماد تواند مي و كند مي بيشتر صفحه مدير از بيشتري اطالع دانستن به توجه با را مخاطب تيصميم
 توجه نيز مخاطب با هاآن گذاشتن اشتراك به و صفحه مدير خانوادگي و شخصي زندگي ارائه ستايرا در كار اينبه . دهد
 اقليمي مكان معرفي( 8 و )منزل داخلي دكوراسيون نمايش( 5 شماره هاي فايل به توجه با توان مي همچنين. است شده
 رعايت محتوا توليد در كه است هايي تيكتاك از يكي صفحه مدير شخصي زندگي سبك از بازنمايي كه كرد كيدأت، )منزل
  .شود مي
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 كاربران با دوسويه ارتباط •

 درباره كاربران كه هايي كامنت و هانظر به صفحه مدير كه كرد تحليل توان مي 9 و 2 ،1 شماره هاي فايل به توجه با 
 جدي صورت به ،متنوع حصوالتم از استفاده با محتويات توليد بر مبني خود هاي درخواست بيان يا نويسند مي ها فايل
 رويكرد و بدهند نظر صفحه در اش خانواده اعضاي حضور درباره خواهد مي كاربران از 9 فايل در او. كند مي توجه
 كاربران و مخاطبان بين گفتمان ايجاد .است كرده انتخاب كاربران نظر و درخواست به توجه با را 2 و 1 شماره هاي فايل
  .دارد نگه مطلوبي شرايط در شناسي روان نظر از را آنان و داده افزايش را مخاطبان كيفي و كمي حجم تواند مي

 صفحه فيت ميس
 نشان صفحه اين تحليل اطالعات نتايج كه است هدفي ترين مهم بانوان اجتماعي مشاركت افزايش و سالمتي به رسيدن

 طور همان. است صفحه براي اطالعات و محتوا وليدت در آن كاربران مشاركت صفحه اين ويژگي ترين مهم ، زيرادهد مي
 اشتراك به كاربران كه است محتواهايي گذارد، مي اشتراك به صفحه مدير كه محتواهايي پاي هم شد، مشاهده كه
. دانند مي يشخو زندگي قهرمانان را خود كنند و ميصحبت  ،اند شده متحمل كه ييها سختي و درباره خود آنها. گذارند مي
 توان مي نتيجه در. هستند قهرمان زني به معمولي فرد يك از شدن تبديل براي ديگران به اميددهي حال در رو اين از

 واقع در. رود مي شمار به مشتريان جلب براي صفحه اين تاكتيك ترين مهم دهان به دهان بازاريابي شيوه از استفاده گفت
 از اي مجموعه تهيه با فقط و است صفحه اين از خارج در) كاربران به اي تغذيه و ورزشي برنامه ارائه( مدير اصلي كار

  . كند مي حفظ را خود مخاطبان صفحه در هفتگي صورت به هاآن پخش و شده ضبط محتواهاي
 صفحه اين در. است صفحه اين مخاطب جذب اصلي رويكرد كاربران تعداد افزايش براي مختلف اقشار به توجه 
 به تركي فايل( مختلف اقوام به توجه و) وزن و قد( جسماني هاي ويژگي ،)ميانسالي تا نوجواني از( سنين تمامي به توجه

 خود مخصوص جايگاه كردن پيدا و كاربر يابي هويت باعث امر اين. است شده رعايت محتوا توليد در) شده گذاشته اشتراك
 كه كلي داناي اما ،كند مي معرفي كل داناي عنوان به را خود صفحه مدير. شود مي صفحه اين در متمايز صورت به

 بازاريابي در صفحه اين تمايز وجوه ترين مهم جمله از .دارد اختيار در كاربران تعداد و تنوع ميزان به را مختلفي يها پاسخ
  .كرد اشاره زير يها تم به توان مي محتوا

 محتوا توليد در منظم ريزي برنامه داشتن •

 صفحه مدير. است شده تعيين قبل از و منظم زماني بازه در آنها پخش و انبوه صورت به محتوا يدتول در منظم ريزي برنامه
 از و شناسايي را) اي تغذيه و پزشكي هاي فايل ورزشي، تمرينات وعده، ميان آشپزي، دستور مثل( محتوا اساسي نيازهاي

 داراي هميشه صفحه اين شود مي باعث امر اين. دهد مي قرار اختيار در روزانه يا هفتگي صورت به و است كرده آماده قبل
به  و رود مي شمار به محتوا بازاريابي كار اساس اي شيوه چنين. نشود تكراري كاربران براي وقت هيچ و باشد جديد مطالب

 شود، يم يدجد ياندست آوردن مشتره و ب يقبل يانكه باعث حفظ مشتر ييمحتوا يگذار و به اشتراك يدتول يندفرا
  .پردازد يم
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 محتوا توليد در كاربران كارگيريهب •

 و محتوا توليد امكان صفحه مدير بر عالوه صفحه، كاربران 9 و 8 ،6 و 7 ،3 ،2 شماره هاي فايل محتويات به توجه با
ن سخ صفحه اين اي تغذيه و ورزشي يها برنامه از استفاده مثبت يها ويژگي از آنان. دارند را صفحه اين در آن ارائه
 تبليغ اين از سودي ،ظاهر در كه افراد اين. دارد مطابقت كامالً دهان به دهان بازاريابي با آن اساس كه اي شيوه ،گويند مي
 و فردي خصوصيات ارائه با اينكه ضمن. شود بيشتر مشتريان ساير جانب از اعتماد جلب شوند مي باعث برند، نمي

 اين با آنان. دارند صفحه اين اعتبار افزايش نهايت در و كاربران با اربرانك بيشتر پنداري ذات هم در سعي خود شخصيتي
) الغري به رسيدن و وزن كاهش در( موفقيت كسب از پس را خود و پردازند مي خود زندگي داستان بيان به يك هر كار

 و اميددهي انگيزشي، دهايكاربربه  محتوياتي چنين توليد رو اين از. كنند مي معرفي يشخو زندگي داستان هايقهرمان
 طيف ترتيب اين به. كند مي توجه ،هستند نفس به اعتماد عدم و روحي مشكل داراي طريقي هر به كه افراد ساير ترغيب
 يا اجتماعي جايگاه كه زناني و منزوي افراد بلكه ،بود نخواهند اجتماعي فعال افراد فقط صفحه اين مخاطب قشر

. آيند مي شمار به مخاطبان ءجز نيز ندارند كافي نفس به اعتماد مشكالت بر غلبه براي و اند نيافته را خود خانوادگي
 كل در. كرد توجه صفحه اين در نيز )آذري اينجا در( مختلف هاي قوميت به توان مي 2 شماره فايل به توجه با همچنين

 و كاربران افزايش در سعي زندگي شرايط و سنين روحيات، ها، قوميت از يمختلف اقشار به توجه با گرفت نتيجه توان مي
  .است آنان تنوع به توجه

 علمي صورت به كل داناي موضع •

 ارسال در سعي سازي آگاهي و اقناع استدالل، شيوه به اي تغذيه و پزشكي ،علمي يها شيوه به استناد با صفحه مدير 
 خود بودن خود كل داناي موضع علمي، شيوه اين ئهارا با او. دارد وزن كاهش براي دستورات اجراي و پيام دقيق و درست

 پذيرش و اقناع كه است اي شيوه پيگيري قابل مفاهيم و علمي اصطالحات معرفي استدالل، واقع در. كند مي توجيه را
  .دارد پي دررا  مخاطب از بهتري

 بانوان اجتماعي مشاركت به ترغيب •

مشخص  آن نام از كه طور همان ،صفحه اين. است توجه مورد فحهص اين در زنانه اجتماعي مشاركت و اتحاد گيري شكل
 روحي يها ويژگي روي نيز هايياثر از اين طريق تا است بانوان جسماني ظاهر در تناسب و تعادل برقراري دنبال به ،است

اين  ها فايل از كيي در. ببخشد وسعت اجتماعي شرايط در را بانوان جايگاه بتواند نهايت در و باشد داشته افراد فردي و
 مردانه جامعه كه شود تلقي معنا بدينتواند  مي جمله اين. »باشه ديگه هم به حواسمون بايد ها زن ما«: شود مي بيان چنين

   .داشت نخواهد وجود آنها براي ديگري نجات راه چهي نكنند، توجه يكديگر به بانوان اگر و است وامانده بانوان به توجه از

  يريگ نتيجه و بحث
 بر افراد كه ستا آن اطالعاتي جامعه مهم ويژگي. هستند اطالعات دنبال به آن كردن بهينه و خود زيست ادامه براي افراد

 هم با ارتباط در افراد يكديگر، با متنوع پيوندهاي و اجتماعي يها شبكه گيري شكل با. گيرند مي تصميم اطالعات مبناي
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 از يكي شده توجه كمتر قشر عنوان به زنانه اجتماعات. رود مي شمار به اي شبكه عهجام هاي ويژگياز  كه گيرند مي قدرت

 خود از زيادي هاي قابليت است توانسته اجتماعي يها شبكه واسطههب خالق صنايع گيري شكل با كه است اجتماعاتي
 شده تبديل كشور اصلي تمعضال از يكي به ايران جامعه در بيكاري و اشتغال معضل كه شرايطي در حتي. دهد نشان
در اين . است داشته خوبي رشد اجتماعي يها شبكه در زايي از سوي اين قشر از جمعيت اشتغال كه يمهست شاهد است،

  . اصلي تحقيق پاسخ داده شود پرسشتالش شده است تا به سه  ها بخش با استفاده از نتايج تحليل داده
  يي است؟ها ي اجتماعي داراي چه ويژگيها ر شبكهبازاريابي محتواي زنانه د: نخست پرسشپاسخ 

فايل صوتي و تصويري از اين  سيسازي  ي حاصل از پيادهها در قالب ارائه نتايج تحليل داده پرسشپاسخ به اين 
ي تحقيق ارائه ها در بخش يافته ها از اين ويژگي يكتوضيحات هر . صورت جدول ذيل آورده شده استسه صفحه به

  . شده است

   مورد مطالعه صفحات تفكيك به بازاريابي محتوا هاي ويژگي. 3 لجدو
  صفحه شادي بيوتي صفحه صدف بيوتي صفحه فيت ميس

  محتوا توليد در كاربران كارگيري هب •
  )علمي استدالل با( كل داناي موضع •
  محتوا توليد در منظم برنامه داشتن •
 بـانوان  اجتماعي مشاركت به ترغيب •

  ديگر يها حوزه در

  دوسويه طارتبا •
  )گرايي تجربه وسيله هب( كل داناي موضع •
  محصوالت مناسب كيفيت •
  دخترانه لحن •
  اجتماعي مسائل به توجه •
  گرايي تجربه •
  )خانواده اعضاي حضور( شخصي زندگي بازنمايي •
  پسندي عامه •

  دوسويه ارتباط •
  )صدا توناژ و لحن با( كل داناي موضع •
 بودن اصل و محصوالت باالي قيمت •

  هاآن
  يماجراجوي •
  اقتصادي باالي طبقه مشتريان مختص •
  شخصي زندگي بازنمايي •

  

  چيست؟ كاربران با صفحه مدير ايجادشده ميان ارتباط يها ويژگي: دوم پرسشپاسخ 
 اينكه. است اهميت حائز بسيار زنانه زمينه و زبان يك گيري شكل زنانه اجتماع در ،ها داده تحليل نتايج به توجه با 
 خانوادگي، تعامالت دروني، احساسات از روايتي شامل صفحه سه اين در شده گذاشته اشتراك به هايلفاي از بسياري

 زبان به نياز زنانه زمينه و زبان واقع در. است اي زمينه و زبان چنين وجود ضرورت نشانگر است، شخصي حتي و خصوصي
 به. باشد موقعيت اين پس در صنعت يك گيري شكل و اقتصاد اگر حتي كند، مي طلب كردن دل و درد براي گوشي و

 در. بيابند كردن بيان و گفتن براي فرصتي شنيدن و دادن گوش پاي هم بايد ،مخاطبان و كاربران همه منوال همين
 شادي بيوتي صفحه در د،وش مي گذاشته اشتراك به مخاطبان خود صداي با مستقيم صورت به كار اين صفحه فيت ميس

 به صدف بيوتي صفحه در و شود مي انجام صفحه مدير جانب از صوتي پاسخ و كاربران جانب زا متني پرسش با كار اين
 مخاطبان، درخواست به) فايل در صفحه مدير مادر حضور( فرم و) درخواستي هاي آرايش آموزش( محتوا توليد وسيله
  .گرفت مي صورت

 بين صميمي و گرم ارتباط برقراري در ديگري عامل ها فايل در آنها روابط و آنان معرفي خانواده، اعضاي از استفاده
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 انجام به صفحه كاربران اعتماد افزايش و پنداري ذات هم گيري شكل براي عاملي عمل اين. است كاربران و صفحه مدير

 عامل صفحات، اين پخش و توليد نظام اندركاران دست و عوامل كاركردي معرفي ضمن در. هست نيز خريد يا معامله
 واسطههب ،ندهست آشنا واقع جهاني در واقعي بازار مردانه يندهايافر با كمتر كه صفحات اين زن كاربران تا است ديگري
 و) مردانه( واقع جهان صنعتي سيستم بين مقايسه در. بشناسند را پخش سيستم يك يندافر و مكانيسم مجازي جهان
 زنانه صنعت در خود جنس هم به اعتماد مكانيسم ماعي،اجت هاي شبكه در زنانه خالق صنعت حس با و انساني سيستم
  . شود مي مشاهده بيشتر اجتماعي شبكه

   ؟است وكارها كسب اين بازار رونق عامل محتوا توليد در ييها تاكتيك چه از استفاده: سوم پرسشپاسخ 
 عوامل جمله از كالن صورت به كه است ديگري عامل محصول مصرف در تمايز و محتوا توليد در تمايز وجه ايجاد 
 در كه رود مي شمار  به بازاريابي مهم يها ويژگي از يكي تمايز. رود مي شمار  به مشاغل از دست اين بازار رونق در اثرگذار

 ترين مهم جمله از .گيرد مي قرار مصرف اولويت در خود مشابه و تراز هم محصوالت با مقايسه در محصول يك آن
 عامل بودن، شيميايي و صنعتي مقابل در محصوالت بودن طبيعي مانند كدهايي پژوهش اين در متمايزكننده يها ويژگي
 و موقتي زيبايي مقابل در طبيعي و دائمي زيبايي جسمي، و بدني مشكالت و بيماري ايجاد عامل مقابل در سالمتي
  .هستند زنانه زمينه و زبان ريگي شكل براي عناصري ءجز ،شوند مي تلقي حسي و دروني چون كه عواملي. است مصنوعي

گرايي،  كارهايي همچون برقراري ارتباط دوسويه، تجربه دهد استفاده از راه مي نشان تحقيق نتايج نهايت، در 
 كه جامعه از نيمي عنوان به بانوان. شودي اجتماعي استفاده ها موفقيت بازاريابي در شبكه برايتواند  مي... ماجراجويي و 

 و اقتصادي تبادالت براي ظرفيتي دارند، را مصرفي كاالهاي كيفيت و تمايزها تشخيص و شناخت ابليتق مردان از بيش
ي اجتماعي ها ي احصاشده در بازاريابي شبكهها و استفاده از اين ويژگي دقيق ريزي برنامه كه گذارند مي اختيار در تجاري

   .داد شودقلم مفيد حلي راه عنوان به زايي زمينه اشتغال در تواند مي

  منابع
متـرجم حميـد   (. يـق در تحق يكم يمحتوا يلكاربرد تحل: يا رسانه هاي يامپ يلتحل). 1391( ، فيليپيكوف ، اندرو؛يسيل يف، دسي؛را

  .يماانتشارات صدا و س :تهران ).علوي

در  يابطه صنايع فرهنگي خالق در ارتقا سرمايه فرهنگبررسي جايگاه و ر ).1391( سعيد يري،ام يصالح ، علي؛دالور يا، ربابه؛سپهرن
 .164-145 ،)1( 8 ،يدر علوم انسان يتابتكار و خالق .يرانا

 انتشـارات  :تهران). ، امير مختاري و محدثه عقباييلبافيمترجم سميه (. اي رسانه همگرايي). 1397( ، آرتورلوگماير ؛سينزيا ،زوتودال 
  .اقتصاد دنياي

انشـارات سـازمان   : تهران. مديريت منابع انساني در صنايع خالق). 1397( انصاري، نفيسهشريفي، سيد مهدي؛ حاج محمدي، علي؛ 
  .مديريت صنعتي

 چـارچوب  از استفاده با بازاريابي در اجتماعي يها شبكه نقش بررسي .)1396( داوود محمدي، طاهر؛ اربطاني، روشندل سميه؛ ي،لباف
 .114-103 ،)3(12، اي رسانه مطالعات فصلنامه. اوكازاكي و تيلور
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 ،)1(6 ،ينفصلنامه مطالعات رسانه نو .نيرازنان در ا يدسازنو توانم يبرسا يفضا). 1394( ، حميدگر شعبان كاسه ، محمد؛قائم منتظر

43-76.  
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