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 یدهچک
 محتهوای  بها  ارتکها   در اینسهتاگرا   اجتمهاعی  شهکۀ   در محتهوا  تولیهد  موفقیهت  در متعهددی  ههای   لفه  ؤم :هدف

 و محتهوا  تولیهد  موفقیت عوامل کیفی روش از استفاده ک  با است آن بر حاضر پژوهش. هستند مؤثر کاربر و تولیدشده
 اجتمهاعی  شهکۀ   در را( اثربخشهی  ههای  شهاص   و آن، موفق تولیدکنندۀ محتوا، های مشخص  شامل) کاربران نظر جلب

 .کند شناسایی اینستاگرا 
 کهاربران،  نظهرات  از اسهتفاده  بها  و اکتشهافی  رویۀهرد و  محتوا حاضر با استفاده از روش تحلیل پژوهش : روش

 شامل پژوهش جامع . است شده انجا  محتوا تولیدکنندگان زیست  تجرب  و متخصصان نظرات موفق، های تجرب  بررسی
 اسها   بر و هدفمند صورت ب  ک  است صفح  اینستاگرا  30 شامل پژوهش نمون  و اینستاگرا  آموزشی صفحات تما 

مزبور از  مضامین ک  بود اینستاگرا  صفحات مضامین مطالع  پژوهش، ابزار. اند  شده انتخاب رقابتی افزارسنجی رویۀرد
 .است شده ارزیابی و تأیید سازی  سوی   س  روش از استفاده با پژوهش اعتکار. شد بندی سپس دست  و آن استخراج

 اعتکهار،  ،یبخشه  یآگاه ت،یفیک شاملکاربران  یمحتوا از سو رشیپذ تیموفقنشان داد عوامل  ها افت ی: ها افتهی
 ،یروزآمهد  ،یهی گرا واقه   بهودن،  مهرتک   ،منحصرب  فرد بهودن  یکنندگ سرگر  ،یبخش زهیانگ ،یتخصص افزوده، ارزش
کننهده،   محتهوا شهامل تعهداد دنکهال     یاثربخش یها شاص . است یساز یشخص واجرا و اشتراک،  تیقابل بودن، صالقان 
پسهت،   کهردن  رهیه متوس  پسند، نظهر، خص  زانیشامل م ی ( و نماها یاستور) ها داستانها،  کاربران در پست یها ردبازصو

. هسهتند  یصصوصه  ا یه پ صهورت  به   مطلهب  ارسهال  زانیم دها،یبازد زانیکاربر، م رکردنیدرگ زانیم ،یگذار اشتراک ب 
 ،بهودن  ریانتقادپذ ،یبردار نسخ از  زیبودن و پره مولد مشخ ، تیهو تخص ، اعتکار، ت،یصالق تعهد،از  یبرصوردار

بسهتر اراهه  و    یله یتحل یبها ابزارهها   ییآشنا ،یو ارتکاطات قو یهمۀار ی روح ،یبردبار و صکر هوشمندان ، رفتار داشتن
 . محتواست موفق ۀدکنندیتول یها یژگیو از زین  یهمسو بودن با تحوالت و روزآمدساز

 بها  کهاربر  تعامهل  بها  ارتکها   در چه   و تحلیل محتهوا  با ارتکا  در ها، چ   مؤلف  مجموع ب  توج : ارزش/اصالت
 و تولیهد  در موفقیهت  بهرای  مناسهکی  الگهوی  توانهد   مهی  شهده  اراه  راهۀارهای کارگیری ب  و یۀدیگر کنار در اطالعات،
 رسهان   آموزشهی  دربهارۀ محتهوای   پهژوهش  بهرای  جدیهدی  روش پهژوهش،  ایهن  در. دههد  ب  دسهت  اطالعات اشتراک
 . است شده گرفت  کار ب  اینستاگرا  اجتماعی
 تهال، یجید یابیه بازار ،یاثربخشه  شهاص  مضهمون،   لیه تحل محتهوا،  دیه تول محتهوا،  یابیه بازار محتوا،: ها دواژهیکل
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Abstract 
Purpose: To identify the success factors of content creation on Instagram 

based on the content characteristics, creator and effectiveness indicators. 
Method: The current research has been conducted by applying the thematic 

analysis method and the exploratory approach through analyzing the users' 
comments on content, examination of successful experiments, expert views and 
lived experience of content creators. The statistical population consists of all 
Instagram educational pages from which 30 pages were selected using the purposive 
sampling method based on the competitive benchmarking approach. The research 
instrument consisted in an analysis of the themes extracted from the Instagram 
pages, and these themes were then classified. The validity of the research was 
assessed and then confirmed by using the triangulation method. 

Findings: The results showed that according to the users' views, the success 
factors of content acceptance included: quality, informativeness, credibility, added 
value, expertise, and being motivational, entertaining, unique, relevant, realistic, up 
to date, innovative, applicable, sharable, and personalized. Content effectiveness 
indicators included: the number of followers, user feedbacks in posts, stories, the 
mean likes rate, comments, post saving, sharing, user engagement rate, view rate, 
and posting contents as private messages. Furthermore, the features of the successful 
content creator included: commitment, creativity, credibility, expertise, distinct 
identity, creativity, and avoidance of copying, being vulnerable, patience, having 
intelligent behaviors, a strong sense of cooperation and communication, familiarity 
with analytical tools and platform, and accepting changes and updating. 

Originality/value: Paying attention to all components affecting the success of 
content creation on the Instagram, including both those related to the created content 
and those related to user interaction with information, can be measure of success in 
providing and sharing information. In the current research, a new method of study 
into the educational content of Instagram was applied. 

Keywords: Content, Content marketing, Content creation, thematic analysis, 
Effectiveness indicator, Digital marketing, Instagram. 
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 مقدمه

اجتمهاعی  های  ها و رسان  های اصیر در فناوری اطالعات و ارتکاطات، و افزایش نفوخ شکۀ  پیشرفت

ههای جسهتجوی    وکارهها شهیوه   و محتوای دیجیتالی در بین مرد  باعث شهده اسهت افهراد و کسهب    

؛ 2009، 1اطالعات و تعامهل بها یۀهدیگر را ترییهر دهنهد )دنهیس، مهریلیس، جایاواردهنها، و رایهت         

(. دیجیتهالی شهدن و تعامهل    2011، 3کارتی و سیلوستر ؛ کیتسمن، هرمۀنز، مک2010، 2گرینکرگ

این فناوری در زنهدگی روزمهرۀ افهراد تحهوالت       های اطالعات و گسترش نقش ها با فناوری انسان

ای در  ههای تهازه   ها ایجاد کرده و منجر ب  بروز تجرب  های زندگی آن عمیقی را در بسیاری از جنک 

 ههای نهوین، مفهاهیم    ، حرف  ها شده است. تعاریف تازه تعامل با اطالعات برای کاربران این فناوری

انهد. بازاریهابی    وکهار پدیهد آمهده    جدیدی همچون بازاریابی دیجیتال در دنیهای تجهارت و کسهب   

ای  دیجیتال )رقومی( ب  استفادۀ مناسب از ابزارهای دیجیتالی برای ایجاد معماری و سهاصتار حرفه   

شهود. در   گذاری و تعیین راهکرد مناسب اطالق می ها ازطریق هدف در بستر اینترنت و گسترش آن

این نوع، هدف شناساندن نشانِ تجاری و صدمات صود ب  افراد و ارتکا  و تعامل بیشتر با مخاطکهان  

 (. 2011، 4و جذب مشتریان بالقوه و وفادار کردن این کاربران است )ویمکز

بازاریابی محتوا یۀی از ابعاد بازاریابی دیجیتال است. تها پهیش از ایهن، افهراد بهرای تر یهب       

های بسیاری برای تکلیه  آن بودنهد،    کاال یا صدمات صود ناچار ب  پرداصت هزین دیگران ب  صرید 

هها فهراهم آورده اسهت. در دنیهای      اما امروزه مفهو  نوین بازاریابیِ محتوا ترییراتی در این عرصه  

تهوان در   جهای صریهد رسهان  بهرای تکلیه ، مهی       است. ب « انتشار»ب  سمت « تکلی »بازاریابی، ترییر از 

آوری اطالعات دربهارۀ   گیری و جم  بود ک  مشتریان بالقوه در حال کندوکاو برای تصمیمجایی 

وکارهها بهرای داشهتن فعهالیتی      صرید کاالها و صدمات هستند. بازاریهابی محتهوا نیهازِ همه  کسهب     

اجراسهت. فنهاوری، بازاریهابی محتهوا را      هها قابهل   مستمر و مداو  است و تقریکاً بهرای همه  بخهش   

، 5رود )پالیتسی و بهارت  سرعت پیش می ده است و همسو با فناوری بازاریابی برص  ب تر کر آسان

(. هدف کلیدی بازاریابی محتوا آگاهی و تقویت نشان تجهاری، تشهویق مشهتریان بهالقوه و     2009

وکاری ب  آن نیهاز   تکدیل آنان ب  صریداران یا مشتریان وفادار و پرشور است، چیزی ک  هر کسب

ههایی در   نیسهت بلۀه  راهکهرد اسهت. سهازمان      6کهنش  (. بازاریهابی محتهوا راه  1395 دارد )ناصری،

                                                            
1. Dennis, Merrilees, Jayawardhena & Wright 2. Greenberg 
3. Kitzmann, Hermkens, McCarthy& Silverstre 4. Wymbs               
5. Pulizzi & Barrett 6. tactic 



 

 434 

 3شماره     25دوره     1398 پائیز 

ههای مشهتریان موفهق هسهتند که  محتهوایی بها ارزش افهزوده در          گویی ب  نیازهها و صواسهت    پاسخ 

کننهد، بلۀه  در نقهش     ها برای صرید کاال ب  مشتری التما  نمهی  تعامالتِ برص  داشت  باشند. آن

توانهد هویهت یهک     شوند. محتوای موردنظر می در قالب اراه  محتوا ظاهر می اعتماد مشاوران قابل

هها بها    نشان تجاری را شۀل داده و آن را صلق کند. همچنین، محتوا باعث ایجهاد ارتکها  سهازمان   

(. محتهوا در  2012، 1سهازد )لیهب   دسهتر  و باورپهذیر مهی    ها را قابل  کاالها و صدماتش شده و آن

ها، توج  و تعامل را ب  صهود   ها، گوش شود. این چیزی است ک  چشم می ها طعم  محسوب رسان 

(. باید توجه   2012کند و هست  اصلی راهکرد محتوا و بازاریابی، صود محتوا است )لیب،  جلب می

 2کاهش است. عامل تعیین راهکهرد  داشت در فضای دیجیتالی امروز، حوصل  مخاطب پیوست  روب 

عنوان یک اصل مسلم در نظهر بگیهرد    ل  و شتابزده بودن مخاطب را ب حوص محتوا باید همواره بی

 های موفقیت در تولید محتوا ب  این مهم دست یابد. لف مؤو بتواند با شناصت مناسب از 

های اجتماعی در میان کهاربران و عمهو     از طرفی، فراگیر شدن و افزایش میزان نفوخ شکۀ  

مند ب  تولید محتوا فراهم کهرده اسهت تها در سهای  ایهن       الق ای برای افراد ع های تازه مرد  فرصت

صورت مستقیم با دیگر کاربران ارتکها  برقهرار کهرده و بهدون نیهاز به         امۀان و فرصت بتوانند ب 

به  تولیهد و اشهتراک محتهوا در      3صورت آزادکهاری  ها ب  اندازی وبگاه های فراوان برای راه هزین 

ههای اجتمهاعی دارد و    بی محتوا ارتکها  نزدیۀهی بها بازاریهابی شهکۀ      ها بپردازند. بازاریا این شکۀ 

؛ میشهلیدو و سهیاماگدا و کریسهتودولیدز،    2011توانند ب  یۀدیگر پیوند یابند )فرونیر و اوری،  می

هههای مهههم بازاریههابی  (. یۀههی از بخههش2011، 4؛ سههینو و سههننکرگ2011؛ رز و پههالیزی، 2011

د و صلق محتوای ارزنده است و این مسهئل  تها آنجها اهمیهت یافته       دیجیتال و بازاریابی محتوا تولی

، 5)پهرلمن  عنهوان ملۀه  در نظهر گرفته  شهده اسهت       است ک  محتوا، شاه و بسترِ اراه  اطالعات به  

بهوک و اینسهتاگرا     ههای اجتمهاعی ماننهد یوتیهوب، تهوییتر، فهیس       (. جم  این دو در شکۀ 2014

بست  بودن س  شهکۀ  اول، و نیهز سهاده بهودن، کاربردپهذیری      امروزه فراهم شده است. با توج  ب  

و شۀل دیداری آن ک  توانست  اسهت  ینستاگرا  برای ابزارهای موبایل آسان، طراحی شده بودن ا

میلیهون کهاربر در جههان از ایهن شهکۀ        800کاربران بسیاری را ب  صود جلب کند تها جهایی که     

میلیهون کهاربر( نیههز    24در ایهران )بها    6ۀ  اجتمهاعی کننهد و پرکهاربترترین وبگهاه شههک    اسهتفاده مهی  

                                                            
1. Lieb            2. strategist            3. freelance 
4. Fournier & Avery; Michaelidou, Siamagka & Christodoulides; Rose & Pullizi; Singh & Sonnenburg 
5. Perelman   6. Social Network Sites 
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شود، ضروری است ک  افراد با قواعهد تولیهد محتهوا و موفقیهت ایهن کهنش در ایهن         محسوب می

 شکۀ  آشنا باشند.  

های چندی دربارۀ این عوامل در بسترهای مختلهف انجها  شهده     ها نشان داد پژوهش بررسی

(، شهامل رسهان  توزیه  )تعهاملی،     2015) 1پلسهیس  دو است. ابعاد اصلی محتوا در پژوهشهی کیفهیِ  

ههای ارتکهاطی    گونه ، روایتهی(، مؤلفه     اجتماعی، اکتسابی، الۀترونیۀی(، سهاصتار محتهوا )داسهتان   

کننده، احساسی، درگیرکننده، جذاب، مهرتک ،   دهنده، سرگر  محتوا )ارزشمند، آموزشی، اطالع

های اثربخشهی   و سنج  نیاز، هدفمند،  یرمزاحم(د و موردمفید، قابلیت اشتراک، رایگان، صوشاین

( ابعهاد  2015) 2را شامل مصرف، اشتراک، تولید محتوا توس  مشتریان برشمرده شده است. بهالتز 

ههای   کننده، کششهی( و سهنج    کننده، جلب دهنده، آموزشی، سرگر  اصلی را شامل محتوا )اطالع

یانی که  هنهوز تصهمیم نههایی صهود را      اثربخشی )مصرف، اشتراک، جذب مشتریان بالقوه )مشتر

ههای   هها در شهکۀ    کننهده  ها، تعداد دنکهال  اند(، فروش شامل تعداد بازدیدها، تعداد اشتراک نگرفت 

شههده در وبگههاه توسهه     ههها )تههرک کههردن(، مههدت زمههان صههرف      اجتمههاعی، تعههداد وازتدتن 

  بازدیدکنندگان( دانست.

ابعهاد محتهوا را شهامل صهحت و درسهتی      ( 2014) 3دوربا-در پژوهشی کمی، کپنستانتینسۀو

دهنده بودن دانست. رانۀهاتی و   محتوا، کامل، مرتک ، معتکر، سفارشی، تعاملی، آموزشی، و اطالع

ههای اثربخشهی را شهامل مصهرف      ( در یک پژوهش کمی، ابعهاد اصهلی سهنج    2014) 4گوردینی

شهده در وبگهاه توسه      فها، مهدت زمهان صهر    ها، تعداد بازدید ها، تعداد بارگیری )بازدید صفح 

هها،   گهذاری  هها، تعهداد اشهتراک    بازدیدکنندگان، گفتگوههای بهرص (؛ اشهتراک )تعهداد الیهک     

، پیونهدهای دریهافتی( دانسهت. رحهیم و      ها، تعداد دفعات ارسال مجدد ایمیهل  ها، بازتوییت توییت

ههای   نج ( ابعاد را شامل محتهوا )جهذاب، مهرتک ، ارزشهمند، بامعنها، اصهیل(، سه       2012) 5کلمنس

ها، تعداد بازدیدها(، فهروش، مشهتریان بهالقوه، بهازصورد      اثربخشی )ترافیک وبگاه )بازدید صفح 

 بندی موتورهای کاوش( خکر کرد. مشتریان، اشتراک محتوا، رتک 

(، در پژوهشهی کمهی، ابعهاد    1395های داصلی نیز وثوق، سهلیمانی، و عنهدلیب )    در پژوهش

دههی   مندی و سودمندی، کیفیت صدمات )پاسخ فیت محتوا، بهرهاصلی محتوا را شامل محتوا )کی
                                                            
1. Du Plessis 2. Baltes 
3. Copnstantinescu-Dorba 4. Rancati & Gordini          5. Rahim & Clemens 
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فهرد و   دهنهده( باکیفیهت، منحصهرب     دهندۀ محتوا )قابلیهت اطمینهان اراهه     و پایداری(، کیفیت اراه  

هها   توج  و ارزشهمند بهودن محتهوا، مهرتک ، نوآورانه ، و آموزشهی بهودن آن برشهمردند. آن         قابل

 شتراک و فروش دانستند.  های اثربخشی را شامل مصرف، ا سنج 

( در پژوهشهی بها اسهتفاده از فراترکیهب، مفهاهیم      1396نیا و مانیان ) ناصری، نوروزی، فهیم 

کار رفت  در مدل مفهومی بازاریابی محتوایی حاصل از فراترکیب را شامل عناصهر خاتهی تولیهد     ب 

کننهده بهودن،    ، سهرگر  محتوا و دربردارندۀ مفاهیم ارزشمند بودن، مرتک  بهودن، قابلیهت اعتمهاد   

ای توزیه    بدی ، منسجم، هدفمند بودن و داشتن قابلیت اشتراک دانستند. در بحهث عناصهر رسهان    

محتوا، مفاهیمی همچون تعاملی بودن و قابلیت استفاده را مطرح کردند. در بحث عناصهر شهۀلی   

مشهتریان   محتوا، قالب، و در بحث عناصر سنجش اثربخشی، ب  مفاهیم مصرف، اشتراک، جهذب 

بالقوه، و فروش اشاره کردند و بر این نۀت  تأکید ورزیدند ک  در بیشتر مناب  موردبررسی در این 

عنههوان  کننههده بههودن، و قابلیههت اعتمههاد بهه  هههای ارزشههمندی، مههرتک  و سههرگر  لفهه ؤپهژوهش از م 

ههای   ن ویژگهی های اصلی بازاریابی محتوا یاد شده و این موارد، بیشترین فراوانهی را در میها   مؤلف 

 محتوا ب  صود اصتصاص داده است.

هها درنهایهت به  عوامهل مشهترکی       از آن است ک  آن شده حاکی های انجا  بررسی پژوهش 

تواند نشان دهد، اما ازآنجاکه  دربهارۀ    های موفقیت تولید محتوا را نیز می اند ک  مؤلف  دست یافت 

جتماعی اینستاگرا  با توجه  به  سهاصتار و    صصوص شکۀ  ا های اجتماعی، ب  تولید محتوا در شکۀ 

شۀل صاص آن ک  مکتنی بر اشتراک محتوای دیداری است و اقکال کاربران ایرانی در استفاده از 

این شکۀ  پژوهشی انجا  نشده است و با هدف کمک ب   نای محتوای موجود در آن ک  انتظهار  

روش پهژوهش در صهدد اسهت که      رود بیش از این باشد، پژوهش حاضر با ترکیکهی از چنهد    می

ههای محتهوا، تولیدکننهدۀ موفهق      نظر کاربران )شامل مشخصه   عوامل موفقیت تولید محتوا و جلب

های اثربخشی( را در این زمین  مورد بررسی قرار دهد. سه  مهورد مهذکور از آنجها      آن، و شاص 

مهرتک  بها    ههای پیشهین در بررسهی مهوارد      مورد توج  قرار گرفت که  ضهمن پیهروی از پهژوهش    

صصهوص در   های اثربخشی، پژوهشهگران در ضهمن پهژوهش و به       های محتوا و شاص   مشخص 

هههای زیسههت  تولیدکننههدگان موفههق بهه  ایههن نتیجهه  رسههیدند کهه       زمههان تحلیههل مضههمون تجربهه  

هها   تواند آن  رسد می  ها و صصوصیاتی باشند ک  ب  نظر می  تولیدکنندگان موفق باید دارای ویژگی
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هههای   تهر سههازد؛ بنهابراین، بها توجه  به  ایههن دریافهت، بررسهی مشخصه           تولیهد محتهوا موفهق   را در 

 تولیدکنندگان موفق نیز مورد توج  قرار گرفت.

 پژوهش های پرسش

هههای تولیدکننههدۀ موفههق محتههوا در اینسههتاگرا  بههر اسهها  نظههرات کههاربران،      مشخصهه  .1

هها   ههای موفهق کهدا     ربه  ههای کارشناسهان، و تولیدکننهدگان موفهق محتهوا و تج      دیدگاه

 هستند؟

ههای   ههای موفقیهت محتهوا در اینسهتاگرا  بهر اسها  نظهرات کهاربران، دیهدگاه          مشخص  .2

 ها هستند؟ های موفق کدا  کارشناسان و تولیدکنندگان موفق محتوا و تجرب 

 ها هستند؟ های اثربخشی محتوا در شکۀ  اجتماعی اینستاگرا  کدا  شاص  .3

 شناسی روش

کیفههی و از نههوع اکتشههافی اسههت؛ کیفههی و اکتشههافی از آن نظههر کهه        روش پههژوهش حاضههر 

 ههههای موفقیهههت تولیهههد محتهههوا در شهههکۀ    لفههه ؤههههای کمتهههری بههها ههههدف بررسهههی م  پهههژوهش

های موفقیهت تولیهد محتهوا      لف ؤاجتماعی اینستاگرا  انجا  شده بود و ازآنجاک  هدف شناسایی م

 ههها، از روش تحلیههل  . بههرای تحلیههل دادهبههود از ایههن رویۀههرد بههرای انجهها  پههژوهش اسههتفاده شههد

های پژوهش از چهار منک  تحلیهل نظهرات کهاربران که  در زیهر       مضمون استفاده شده است. داده

ههای   دهندۀ محتوای آموزشی گذاشت  بودند مشهاهده و بررسهی تجربه     های اراه  های صفح  پست

تجرب  زیست  تولیدکننهدگان  های موردبررسی، بررسی  موفق در تولید و اشتراک محتوا در صفح 

 قهههرار داده شهههده بهههود و    1صهههورت فهههیلم در شهههکۀ  اجتمهههاعی یوتیهههوب    محتهههوا کههه  بههه   

 12.3نسهخ    2افهزار مۀسهودا   اند. هم  این موارد توس  نر  های کارشناسان گردآوری شده توصی 

 ، از رویۀردهههای پههژوهش 3ههها بهها رویۀههرد افزارسههنجی رقههابتی تحلیههل مضههمون شههدند. صههفح 

                                                            
1. YouTube 
2. MAXQDA  

3  .competitive bench-marking :ههای  فعالیهت  تواننهد  مهی  آن وسیل  ب  ها سازمان ک  است مند نظا  روشی از عکارت 
 .کنند اصالح و گیری اندازه سازمان یا صنعت بهترین اسا  بر را صود
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فهر    . پهیش انهد  (، گهزینش و کدگهذاری شهده   2007)روزنفلهد و مورویهل،    1ی اطالعهات معمار 

ها به   هزار حساب کاربری باشند و در آن 20ها بیش از  های صفح  کننده انتخاب این بود ک  دنکال

آمههوزش در موضههوع صاصههی شههامل مهههارت، دانههش یهها اطالعههات صاصههی پرداصتهه  شههده باشههد. 

و مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب تعداد نمون  تا آنجا صورت صفح  گزینش شد  30درنهایت، 

ها ب  اشکاع برسد. همچنین، سعی شد تنوعی از موضهوعات را نیهز در برگیهرد. به       پذیرفت ک  داده

عالوه، نظرات دو متخص  اشتراک اطالعات در اینسهتاگرا  و تجربه  زیسهت  چههار تولیدکننهدۀ      

تیوب ب  اشتراک گذاشت  شده بود تحلیهل شهد. انتخهاب ایهن     صورت فیلم در یو موفق محتوا ک  ب 

ها عضهو شهده    ها در تولید محتوا و جذب کاربرانی ک  در کانال آن افراد نیز بر اسا  موفقیت آن

ها تعامل داشتند، و میزان پسند و نظری ک  دریافت کهرده بودنهد صهورت پهذیرفت.      بودند و با آن

 موردنیاز در انتخاب نمون  مدنظر قرار گرفت.  های   همچنین، رسیدن ب  اشکاع داده

سهازی   سوی  انجا  شده است. روش س 2 سازی سوی  اعتکارسنجی پژوهش با استفاده از فن س 

( و مزیهت مههم آن   1980؛ پهاتن،  1997شهناصتی دارد )گالسهر و اسهتراو ،     یا تثلیث تنوع روش

شناسهان  مهمهی را در    روشفراهم کردن شهواهد بهرای افهزایش روایهی پهژوهش اسهت و مکحهث        

و تثکیت اعتکهار موضهوعات     داوری گرایان  برای ارزیابی، کنترل پیش های کیفی و طکیعت رهیافت

سازی یعنی یک سؤال مشخ  را از مناب  مختلهف و   سوی  س  .(1988سازد )ماتینسون،  مطرح می

قضاوت بهتهری راجه     ها را از مجراهای مختلف کسب کنیم تا های مختلف بپرسیم. یافت  با روش

ههای کیفهی ممۀهن اسهت      سازی بهرای پهژوهش   سوی  های س  ها داشت  باشیم. روش ب  روایی یافت 

ها، تثلیث پژوهشگر، تثلیث نظری ، و تثلیث روش باشد )طکاطکایی، حسهنی،   شامل تثلیت مناب  داده

چههارچوب  (. در پژوهش حاضر تالش شد بها در نظهر گهرفتن    1392چهر،  مرتضوی، و طکاطکایی

                                                            
 آوردن فهراهم  و هها  آن شهفاف  توضهی   اشهیا،  یا محتوا دهی اطالعات را سازمان ی( معمار2006) روزنفلد و مورویل. 1

 دهههی، سههازمان هههای طههرح ترکیههب را اطالعههات معمههاری ههها آن. داننههد مههی اشههیا آن بهه  افههراد دسترسههی هههای راه

 انجها   تسههیل  منظهور  به   یاطالعهات  یفضا معماران  طراحی رسانی، اطالع نظا  درون در مسیریابی و گذاری، برچسب

 و هها  وبگهاه  بندی طکق  و ندهی سازما علم و هنر محتوا، ب  دهی سازمان علم و هنر محتوا، ب  شهودی دسترسی و وظیف 

اعمهال متمرکهز بهر     مجموعه   و نوظههور  ای  رشهت   و اطالعهات،  مهدیریت  و یافتن در افراد ب  کمک منظور ب  ها شکۀ 

 .دانند یم یرقوم ی مح یبرا یو معمار یاصول طراح یگردآور

2. triangulation 
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( و ترکیهب دو بعهد محتهوا و کهاربران به       1( )شۀل 2006معماری اطالعات مورویل و روزنفلد )

ههای کهاربران در پهذیرش محتهوا پرداصته  شهود، و همهان طهور که            ها و اولویت بررسی دیدگاه

 سازی استفاده شد. سوی  دلیل باال بردن اعتکار پژوهش از فن س  توضی  داده شد ب 

 ها یافته

ههای   ههای محتهوا و شهاص     ههای تولیدکننهدۀ محتهوا، مشخصه      هها در سه  بخهش مشخصه      ت یاف

 اثربخشی آورده شده است.

 کههاربران، نظههرات اسهها  بههر اینسههتاگرا  در محتههوا موفههق تولیدکننههدۀ هههای. مشخصهه 1

 هستند؟ ها کدا  موفق های تجرب  و محتوا موفق تولیدکنندگان و کارشناسان، های دیدگاه

 محتوا تولیدکنندۀ های مشخصه

ههایی که     بنهدی نظهرات کهاربران، متخصصهان و نیهز تولیدکننهدگان محتهوا، مشخصه          طکق جم 

 تولیدکنندگان محتوا باید داشت  باشند شامل موارد زیر است:  

 1حههالِ شههرح بخههش در تمهها  اطالعههات تخصهه ، هویههت، دربههارۀ اطالعههاتی وجههود 

 محتههههوای بهههه  کههههاربر اعتمههههاد و اطالعههههات باورپههههذیری منظههههور بهههه  اینسههههتاگرا 

موفهق در   یهها  صهفح   مشهاهدۀ . بودنهد مههم   یاراز موضوعات بسه  شده گذاشت  اشتراک ب 

( درصهد  70از  یش)به  هها  صهفح   این بیشترنشان داد  یزو جذب کاربر ن العاتاشتراک اط

(. 1 بودنهد )جهدول   یاشتراک صفح  و تما  با و عامل هویت راج  ب  یاطالعات دارای

اشهاره شهده اسهت.     یهز ن یدکنندگانتول تجرب  در هم و کارشناسان نظر در هم مورد این ب 

 و کهار  ب  تعهد دیگران، آثار از صرف برداری نسخ  از پرهیز صالقان ، و هوشمندان  رفتار

 در بردبهاری  و صکر شده، بندی زمان مدونِ مشیِ ص  یک اسا  بر اشتراک و تولید تداو 

 فِیهک  یها  تقلکهی  عضو صرید از پرهیز ها، آن سوی از انتقاد پذیرش و دیگران نظرات برابر

 بخهش  از که   آمارههایی  و هها  تحلیل با آشنایی واقعی، صورت ب  کنندگان دنکال افزایش و

 و تحههوالت بهها بههودن همسههو و داشههت اصتیههار در تههوان مههی اینسههتاگرا  2اینسههایت

 اجتمهاعی  شهکۀ   در تأثیرگذار افراد با قوی ارتکاطات داشتن بستر، این های روزآمدسازی

                                                            
1. bio            2. insight 
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. بههود محتههوا موفههق تولیدکننههدۀ هههای ویژگههی دیگههر از ههها آن بهها همۀههاری و اینسههتاگرا  

 مۀسهودا  افهزار  نر  توس  محتوا موفق تولیدکنندۀ های مشخص  های کدگذاری بندی جم 

  .است شده داده نشان 1 نگاشت در 12.3

 موردبررسی های صفح  حال شرح قسمت در شده اراه  اطالعات. 1جدول

 صفحه 30درصد استفاده درمجموع  فراوانی حال اطالعات ارائه شده در قسمت شرح

 33/83 25 کانال تلگرا 

 66/46 14 پدیدآور

 33/33 10 توصیف و شرح پدیدآور

 66/26 8 گاه وب

 33/23 7 شماره تلفن
 

 
 ها روش تجمی  اسا  بر محتوا تولیدکنندۀ های مشخص . 1 نگاشت

 محتوا ابعاد و ها مشخصه

ههای   ههای موفقیهت محتهوا در اینسهتاگرا  بهر اسها  نظهرات کهاربران، دیهدگاه          . مشخص 2

 ها هستند؟ های موفق کدا  کارشناسان و تولیدکنندگان موفق محتوا و تجرب 
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 کاربران نظرات لیتحل اساس بر

پنداری کاربران بها محتهوا، وجهود ربه  محتهوا       خات هم دهد تحلیل نظرات کاربران نشان می

ب  عالیق و شرای  زندگی کاربران، داشتن قابلیهت اجهرا و اشهتراک، مفیهد بهودن، درگیهر شهدن        

فهرد بهودن، اسهتفاده از     کاربر با محتوا و ب  کارگرفتن آن، صالقیت و نوآوری، صاص و منحصرب 

 یر آثار دیگران، کیفیت تصویر و فیلم، و  محتوای تولیدی، رعایت حق مؤلف و پرهیز از تۀث

هها در دنکهال کهردن محتهوا به  آن توجه         نزدیک بودن ب  واقعیهت نیهز از مهواردی اسهت که  آن     

کارگیری محتوا پیش آمهده   کردند. حس ارزش قاهل شدن برای محتوا، سؤاالتی ک  پس از ب  می

رچسههب زدن حسههاب اسههت، دعههوت دیگههران بهه  صوانههدن مطلههب ارسههالی و یهها دیههدن آن بهها ب  

صصهوص هنگهامی که  کهاربر تصهمیم       های درگیری کاربر با محتوا بهود، به    شان از نشان  کاربری

گرفت محتوای موردنظر را با دیگران ب  اشتراک بگذارد. سؤاالتی ک  بعد از به  کهار گهرفتن     می

ده و در از این بود ک  مخاطهب و کهاربر بها محتهوا درگیهر شه       پرسیدند حاکی محتوا دربارۀ آن می

های محتهوای   کارگیری آن بود. مشخص  از انجا  و ب  عرص  عمل از آن استفاده کرده و یا حاکی

ههای موردبررسهی قهرار داده     موفق از دیدگاه کاربران با تحلیهل مضهمون نظراتهی که  در صهفح      

 ب  تصویر کشیده شده است. 2بودند در نگاشت 

 
 کاربرانهای محتوا با تحلیل نظرات  . مشخص 2نگاشت 
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 قموف یها تجربه ۀمطالع اساس بر 

 کهاربران  سهوی  از محتهوا  پهذیرش  بهر  زیر عوامل داد نشان نیز موفق های صفح  مطالع  و مشاهده

 تخصصهی  اطالعهات،  به   اعتمهاد  باورپهذیری،  کیفیهت،  دقت، انسجا ، روزآمدی،: بود تاثیرگذار

 تمها ،  اطالعهات ) نویسهنده  اعتکهار  ربه ،  اطالعهات،  صهحت  حهوزه،  همهان  در اشتراک و بودن

 ماننهد  دیگهر  بسهترهای  به   ارجاع محتوا، تر کامل اراه  برای دیگر مناب  ب  ارجاع ،(نویسنده هویت

 بنهدی،  زمهان  ازنظهر  اطالعهات  اشتراک برای مشخ  مشی ص  داشتن بوک و وب، فیس تلگرا ،

 همه   بهرای  مشخ  و صاص( آوت لِی) چیدمان از استفاده اطالعات، کیفیت و شۀل محتوا، نوع

 جهذابیت  تخصصهی،  اطالعات اشتراک شلو ی، از پرهیز و محدود های رنو از استفاده ها، پست

 ایجهاد  باشهد،  داشهت   همهراه  به   را مخاطهب  بازصورد ک  محتوایی انتشار ها، فیلم و تصاویر بصری

 در بیشهتری  مهدت  مانهدن  ب  بازدیدکنندگان اقناع و کاربران، در صوشایند تجرب  و رضایت حس

 و تولیهد  موفهق  ههای  تجربه   بررسهی  محتوا بر اسا  های مشخص  ،3 نگاشت در. موردنظر صفح 

 است. شده ترسیم اینستاگرا  در محتوا اشتراک

 
  موفق های تجرب  محتوا بر اسا  بررسی های مشخص . 3 نگاشت

 کارشناسان دگاهید اساس بر

 و هوشهمندان ،  بخهش،  یآگهاه کننهده، جهذاب،    سهرگر   معنهادار،  دیبا محتوامعتقدند  کارشناسان

 و جسهتجو  قابهل  یراحته  به   دیه با یکهاربر  حسهاب  عنهوان . باشهد  داشت  افزوده ارزش و زانندهیانگ
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از عناصهر   زیه ن یارسهال  مطالهب   همه  یثابهت بهرا   یدارید 1دمانیچباشد. استفاده از  ییشناسا قابل

صهفح    ۀشد یساز یو شخص یسفارش ،یتخصص یطراحصفح  است.  یدر طراح گرید یضرور

بهر اسها  آن، ارتکها  و     لتهر یصهفح  و انتخهاب عۀهس و ف    یرنو مشخ  برا 2پالتو انتخاب 

و  هها  آن  صهفح  به   رفتن ای و ها آننظرات  یپسند بر رو ایگذاشتن نظر  قیطراز انتعامل با کاربر

و گذاشتن نظر بهر محتهوا    محتوا اشتراک در نقش یفایاکاربران ب   بیتر  ،مناسب یبازصوردها

 د،یه بازد کیه بهاال رفهتن تراف   یهها بهرا   پسهت  یمۀان برا  نیگزاستفاده از  ها، آن یو جلب همۀار

بخهش   یهها  توجه  به  زمهان اشهتراک بهر اسها  داده       ر،یتصهاو   هم یبرا ۀسانی لتریاستفاده از ف

 اشهتراک  بهر  دیه تأکو  دیه پربازد یهها  صود و مشهخ  شهدن زمهان    نستاگرا یا  صفح در تینسایا

و اسهتفاده از   نسهتاگرا  یا داستانبر اشتراک محتوا در بخش  شتریها، تمرکز ب محتوا در همان زمان

 یاشهتراک محتهوا و تخصصه    یبهرا  شهده  نیتدو و مشخ  راهکردداشتن  ،آن ۀپخش زند تیقابل

ت صهفح  از حاله   لیصفح ، تکد کی در موضوع و مسئل  چنداز پرداصتن ب   زیبودن محتوا و پره

و آمهار مربهو  به  ههر بخهش و       یله یتحل یهها  اسهتفاده از داده  و وکهار  کسهب ب  حالهت   یشخص

 در. اسهت  شده  یتوص ک  است یموارد گرید از صفح  عملۀرد بهکود و لیتحل یبرا یزیر برنام 

محتهوا در   دیه مضهمون نظهرات کارشناسهان تول    لیحاصل از تحل یمحتوا یها مشخص  ،4 نگاشت

 .  است شده دادهنشان  نستاگرا یا

 
 کارشناسان دیدگاه از محتوا های مشخص . 4 نگاشت

                                                            
1. theme            2. pallet 
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 محتوا موفق دکنندگانیتول نظر اساس بر 

ها در رابط  با صلهق و تولیهد محتهوا و اشهتراک آن      نظر تولیدکنندگان محتوا ک  حاصل تجرب  آن

قواعهد، و  هها،   از آن بهود که  محتهوا بایهد متناسهب بها ارزش       های اجتماعی است، حاکی در شکۀ 

طهور مثهال ایهن مهوارد در دو شهکۀ  اجتمهاعی اینسهتاگرا  و         فرهنو بستر انتشهار باشهد، زیهرا به     

متفههاوت از یۀههدیگر هسههتند. درک تجربهه  کههاربر در بسههترهای اشههتراک اطالعههات،  1پینترسههت

کننهده و دارای ارزش، مفیهد،    فهرد و متفهاوت از دیگهران، کمهک     گهرا و جهذاب، منحصهرب     واق 

بخهش   کننده، داشتن قابلیت اشتراک با دیگران، نها  مناسهب، برندسهازی، انگیهزه     ر جذاب، سرگ

ههای موردعالقه  کهاربر نیهز از      شده، توج  ب  قالب سازی بودن، داشتن صالقیت، محتوای شخصی

ههای محتهوا بهر اسها       ، مشخصه  5در نگاشهت  هها اشهاره کردنهد.     دیگر مواردی است ک  به  آن 

 نندگان موفق ترسیم شد.  های تولیدک تجرب   دیدگاه

 
 محتوا تولیدکنندگان دیدگاه از محتوا های مشخص . 5 نگاشت

 ها روش یبند جمع اساس بر محتوا یها مشخصه

به    6ههای محتهوا در نگاشهت     کاررفت  در این پژوهش درمورد مشخصه   بندی چهار روش ب  جم 

 نمایش درآمده است.

                                                            
1. pinterest 
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 ها هستند؟ کدا  نستاگرا یا یاجتماع  شکۀ در محتوا یاثربخش یها شاص . 3 

 یاثربخش یها شاخص

های پژوهشگران )مشاهدۀ مهوارد   اینستاگرا  بر اسا  مشاهده و بررسیهای اثربخشی در  شاص 

ههای مختلهف اینسهایت( به  ایهن شهرح اسهت: تعهداد           مربو  ب  آمارهای تحلیلی صفح  در بخش

کههردن پسههت، میههزان   کننههده، میههزان متوسهه  پسههند، میههزان متوسهه  نظههر، میههزان خصیههره    دنکههال

هها، میهزان   2، میزان دیده شدن داسهتان 1کردن کاربرگذاری، ارسال مجدد، میزان درگیر اشتراک ب 

صورت پیا  صصوصهی،   ها، میزان ارسال مطلب ب  شات( از داستان متوس  گرفتن عۀس )اسۀرین

های اثربخشی محتهوا در   ها. این موارد از شاص  ها، و داستان ها، نمای ، پست میزان بازدید از فیلم

یک برای نمای ، داستان و پسهت )مطلهب ارسهالی( در    تفۀ شکۀ  اجتماعی اینستاگرا  هستند ک  ب 

 نشان داده شده است. 7نگاشت 

 
 اینستاگرا  اجتماعی شکۀ  در محتوا اثربخشی های شاص . 7 نگاشت

 گیری نتیجه و بحث

ههای   ها نشان داد برصی عوامل موفقیت محتوا ک  از نتایج این پژوهش ب  دست آمد بها یافته    یافت 

ههای   گری همخوان بود. این همخوانی در ابعاد کیفیهت )بها نتهایج پهژوهش    های متعدد دی پژوهش

                                                            
1. Engagement rate             2. Story 
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(، 2014(، شههامل صههحت و دقههت اطالعههات )بهها کپنستانتینسههودبرا،    1395وثههوق و همۀههاران،  

(، کیفیههت محتههوای دیههداری، اعتکههار )بهها   2015؛ بههالتز، 2015دهنههدگی )بهها دوپلسههیس،   اطههالع

؛ وثهوق و همۀهاران،   2012ده )بها رحهیم و کلمهنس،    (، دارای ارزش افزو2014کپنستانتینسودبرا، 

(، معنهادار )بها رحهیم و    2015؛ تخصصهی بهودن )بها دوپلسهیس،     1396؛ ناصری و دیگهران،  1395

؛ وثهوق  2015گرایی، مفید بودن برای کاربر و برای دیگران )با دوپلسیس،  (، واق 2012کلمنس، 

(، 2015؛ دوپلسههیس، 1396ن، (، قابلیههت اشههتراک )بهها ناصههری و همۀههارا    1395و همۀههاران، 

؛ دوپلسهیس،  1396کننده بودن )با ناصری و همۀاران،  (، سرگر 2015بخش بودن )با بالتز،  انگیزه

؛ دوپلسهیس،  2012(، دارای جذابیت محتوایی و بصری )با رحهیم و کلمهنس،   2015؛ بالتز، 2015

(، که  بیهانگر   1396ان، ؛ ناصری و همۀهار 1395فرد بودن )با وثوق و همۀاران،  (، منحصرب 2015

شهده، و داشهتن صالقیهت و نهوآوری اسهت، روزآمهدی، قابلیهت         سازی محتوای تولیدی، شخصی

؛ 2012(، قابلیهت اجهرا، داشهتن ربه  )بها رحهیم و کلمهنس،        1396اعتماد )با ناصری و همۀاران، 

 ؛ ناصههری و همۀههاران،1395، وثههوق و همۀههاران، 2015؛ دوپلسههیس، 2014کپنستانتینسههو دبههرا، 

ههایی همچهون    های موفقیت تولید محتوا بود. اگرچ  مؤلف  (، و طراحی هوشمندان  از مؤلف 1396

(، و 2015(، بهالتز ) 2015های دوپلسیس ) های پژوهش رایگان بودن و آموزشی بودن حاصلِ یافت 

( بوده است، اما ازآنجاک  پژوهش حاضر درصصوص محتهوای رایگهان   1395وثوق و همۀاران )

 اینستاگرا  انجا  گرفت  است این دو مؤلف  را نیز در بطن صود داشت.  و آموزشی 

 ههای   لفه  ؤمکه  هرکهدا  از    کهرد  اشهاره  موضهوع  ایهن  به   تهوان   می مطلب بیشتر توضی  در

مهورد  در عنهوان مثهال،   ای از رفتار اطالعاتی را نیز نشان دهد.ب   تواند جنک   می تولید محتوا موفقیت

صهورت   صهود را به    یانآشهنا  یها از موارد ک  فرد دوستان  یاریشد در بسمشاهده  اشتراک یتقابل

درک و احسا  را داشت  که    ینموردنظر برچسب زده است ا یتو در قسمت نظرات ب  محتوا

 یهت باشد و قابل یدمف یزن یانشاطراف یصودِ فرد ممۀن است برا یمحتوا افزون بر سودمند بودن برا

 در محتهوا  بها  شهدن  درگیهر  و همسهویی  اوج رسد  می نظر ک  ب  وریط ب  ،ها را دارد اشتراک با آن

محتهوا   یهن از ا یهز ن یگرانبهتر است داست و کاربر ب  این نتیج  رسیده ک   افتاده اتفاق هنگا  این

به    دسهت  درنتیجه   و یافته   ای  در جنک  یگرانمحتوا و د ینا ینب یربط یاو  کنندهمانند او استفاده 

ها زده اسهت، و ایهن یافته  بهر اسها  نظریه  اکتسهاب و اشهتراک اطالعهات           اشتراک محتوا با آن
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 کُهدِ  کهرد  اشهاره  آن به   تهوان   می ک  مواردی دیگر تواند توجی  شود. از ( نیز می2004) 1ریوکس 

 که   آموزشهی  اجهرای  نحوه ب  نسکت کاربر ک  شد مشاهده موارد از بسیاری در. اجراست قابلیت

قابهل   را محتهوا  وی که   کهرد  اسهتنکا   چنهین  توان  می مورد این در. کند  می سؤال است شده داده

 عامهل  یا دیگران با را آن است آمده پیش سؤالی برایش اجرا روند در چون و داده تشخی  اجرا 

رفه    یها دنکهال پاسهخ سهؤال     و به   گذارد  می میان در باشد نیز آن صالق تواند  می ک  محتوا اشتراک

 دیگهران  با را آن اجرای تجرب  یا ک شده است  یرآن چنان با محتوا درگ یعنیاست؛  یشابها  صو

 آمهده  پهیش  بهرایش  آن اجهرای  رونهد  در ک  مشۀلی ب  یا گذارد  می اشتراک ب  نظرات بخش در

 .  دهد  می نشان را آن اجرای قابلیت دو هر ک  کند  می است اشاره

های اثربخشی محتوا در شهکۀ  اجتمهاعی اینسهتاگرا  نیهز      داد شاص ها نشان  همچنین، یافت 
(؛ میهزان متوسه    2012؛ رحیم و کلمهنس،  2015کننده )همسو با پژوهش بالتز،  شامل تعداد دنکال

(، میهزان متوسه  نظهر )همسهو بها رحهیم و       2014رانۀهاتی و گهوردینی،     پسند )همسو با پهژوهش 
ها )همسهو بها    گذاری پست و داستان میزان ب  اشتراک کردن پست، (، میزان خصیره2012کلمنس، 

(، ارسههال 1396؛ ناصههری و دیگههران، 2015؛ بههالتز، 2015؛ دو پلسههیس، 2012رحههیم و کلمههنس، 
(، میزان درگیرکهردن کهاربر، میهزان متوسه  عۀهس      2014مجدد )همسو با رانۀاتی و گوردینی، 

صهورت پیها  صصوصهی، میهزان      هها به    ها، میزان ارسال پست )مطلهب( و داسهتان   گرفتن از داستان
؛ رانۀهاتی و گهوردینی،   2012هها )همسهو بها رحهیم و کلمهنس،       بازدید از نمای ، پست، و داسهتان 

هههای تولیدکننههدۀ محتههوا شههامل تعهههد، صالقیههت، اعتکههار،   ( اسههت. مشخصهه 2015؛ بههالتز، 2014
مندان ، داشهتن  بهرداری، انتقادپهذیر، رفتهار هوشه     تخص ، هویت مشخ ، مولد و پرهیز از کپهی 

صکر و بردباری، روحی  همۀاری و داشتن ارتکاطات قوی، آشنایی با ابزارهای تحلیلی بسهتر اراهه    
 مهوارد  ایهن  از هها اسهت. بایهد توجه  داشهت هرکهدا        و همسو بودن با تحوالت و روزآمدسهازی 

اشهاره   ای  صهفح   توان ب  بررسی می نمون ، عنوان ب . باشد در فرایند تولید محتوا اثربخش تواند  می
 و رویۀردهها  از اسهتفاده  در صهفح   این صالقیت و پرداصت می انگلیسی زبان آموزش ب  کرد ک 
ی اینسهتاگرا  بها آن   اجتمهاع   شهکۀ  یرانیک  در همان لحظ  کاربران ا مساهلی بود و روز تمایالت

منظهور   به   یسهی آمهوزش زبهان انگل   یبرا ای  ی ما عنوان دست ها ب  درگیر بودند و این صفح  از آن
 بهر  عهالوه  مهوردنظر  صهفح   گونه ،  بهدین . گرفت جذب و درگیر کردن کاربران با محتوا بهره می

                                                            
1. Rioux 
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 و مخاطهب  بها  توانست  می بهتری ارتکا  ها، آن مساهل و کاربران از صود شناصت میزان دادن نشان
گذاشهت  شهده    اشهتراک  ب  اطالعات موضوع و کاربر مساهل بین پیوندی و کرده برقرار صود کاربر

و رفتهار هوشهمندان     ی،داشهتن صهکر و بردبهار    یری،انتقادپهذ  یژگهی درمورد س  و یاو  برقرار کند
در  فراوانهی  یتو اهم یابند یدر رابط  با تعامل با کاربر نمود و بروز م ها یژگیو ینگفت ا توان یم

 ههر  از تواننهد   مهی  ها  صفح  این کاربران نجاک ازآ. کنند  می ایفا شکۀ  این در ها  صفح  ۀروند ادار
 اشهتراک  عامهل  و باشهند  اقتصهادی  و اجتمهاعی  سهط   و دانشهی  پایگهاه  سهن،  جنسیت، قشر، نوع

 کنهد.  برقهرار  کهاربران  بها  ای  سهازنده  تعامل بتواند اطالعات اشتراک و تولید از  یر باید اطالعات
 در وی ای  حرفه   رفتار از نشانی صفح ، بهین  ادارۀ در او ب  کمک ضمن تواند  می ویژگی س  این
را  یا موفق محتوا داشهتن رفتهار حرفه     یدکنندگاناز تول یۀیعنوان  ب  1شو ک  باشد نیز کنش این

 یگهران ک  پاسهخ دادن به  نظهرات د    یصورت ب  داند، یکنش م یندر ا یتاز عوامل مهم موفق یۀی
نۀات مههم در رفتهار و    یتبا رعا یدبا یصصوص یا پ ینظرها و چ  در فضا یِعموم یچ  در فضا
 از اسهتفاده  اههداف  از اجتمهاعی  تعامهل  ههدف  و پذیرفته   صهورت  احتهرا   بر یمکتن یتعامل انسان

 .سازد محقق بتواند مندی از آن در فرایند بازاریابی محتوا نیز  در حین بهرهرا  یاجتماع های  شکۀ 

کنهد محتهوا در دورانهی     ( اشهاره مهی  2016) 2آنانددر پایان، باید توج  داشت همان طور ک  

ک  دنیا  رق در محتواست اگر بخواهد موفقیتی ب  همهراه داشهت  باشهد بایهد بتوانهد باعهث ایجهاد        

ههایش اشهاره به  ارتکها  انسهان بها انسهان، ارتکها           شود. مفهو  ارتکا  در مصداق 3پیوند و ارتکا 

صهوبی   بط  انسان با یک موضوع صاص دارد. آنچ  ک  ب محتوا با محتوا، رابط  انسان با محتوا و را

توانهد ایهن    توان تحلیل کهرد ایهن اسهت که  محتهوایی انتشهاریافت  مهی        های اجتماعی می در شکۀ 

توانهد   گذار که  مهی   ای را ایجاد کند؛ ارتکا  محتوا با تولیدکننده، با اشتراک های چندگان  ارتکا 

کند و با آن ارتکا  برقهرار   ا کاربری ک  محتوا را مشاهده میمتفاوت از تولیدکننده باشد، ارتکا  ب

تواند در حوزۀ تعامل انسان و اطالعهات نیهز مهورد بررسهی قهرار گیهرد، و        کند و این مورد می می

جهای   گیرد و مانند آن. طکهق دیهدگاه او، به     ارتکاطی ک  بین محتواها در شکۀ  اجتماعی شۀل می

توانهد بهتهرین ارتکها  را بهین      توا باید دید چگون  این محتوا مهی تمرکزِ صرف بر تولید بهترین مح

جهای عرضه  محتهوا بها قیمهت بهاال بایهد به           بیهانی دیگهر، به     کاربران و مشهتریان برقهرار کنهد. به     

جهای تقلیهد صهرف از موفقیهت      های طالیی نهفت  در ارتکا  بین کاربران توج  کهرد و به    فرصت

                                                            
1. Xu             2. Anand              3. connection 
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ای که  گفته     گسترش روابه  تمرکهز کهرد. بهرصالف جمله      تولیدکنندگان دیگر باید بر حفظ و  

شود محتوا شاه است و اینۀ  برندگان میدان بازی در دنیای دیجیتهال، تولیدکننهدگان بهتهرین     می

محتوا هستند، برات آناند معتقد است ک  محتوا دا  است. او بر این عقیهده اسهت که  موفقیهت از     

توانهد بها کهاربران     تشخی  اینۀه  محتهوا چگونه  مهی    شود، بلۀ  از  راه بهترین محتوا حاصل نمی

کند ک  گرچ  محتهوا شهاه اسهت ولهی      آید و بر این نۀت  تأکید می ارتکا  برقرار کند ب  دست می

 شود.   توزی  نیز ملۀ  است و موفقیت در سای  پیوند این دو حاصل می

 پیشنهادها و راهکارهای عملی

ههای حاصهل از پهژوهش در     ترین مشخص  بر اسا  مهم در ادام ، راهۀارها و پیشنهادهایی عملی

 ها شامل موارد زیر است:   فرایند تولید محتوا اراه  شده است ک  برصی از آن

 مدون یمش خط

مشی مدون برای تعیهین ههدف از تولیهد و اشهتراک اطالعهات، تعیهین جامعه  ههدف،          داشتن ص 

ول معماری اطالعات بر اسا  ههدف  شود طکق اص برنام  زمانی مشخ  افزون بر اینۀ  باعث می

مشخ  و با شناصت کاربر، تولید محتوا صورت پذیرد تحقق دو صواست  مههم کهاربران که  ههم     

در نظرات این طور استنکا  شده است و هم تولیدکنندگان و کارشناسان بر آن تأکیهد ورزیدنهد،   

( 1394حتهوا نیهز بتلهی )   در راهکرد مهدیریت م یعنی روزآمدی و ثکات را نیز در پی صواهد داشت. 

عنوان سه  مرحله  راهکهرد مهدیریت محتهوا       سازی را ب  ریزی و آماده مشی، برنام  گیری ص  شۀل

 معرفی کرده است.  

  ها آن با هیسو دو تعامل و کاربران یبازخوردها و نظرات به توجه

الگهوی فۀهری او    ها و انتظارات و در بازاریابی محتوا باید همواره رو ب  مخاطب ایستاد و صواست 

حهال، بهر    شود مگر با دنکال کردن بازصوردهای کاربران. درعینِ را شناصت و این مهم حاصل نمی

حهال،   شهود. بهااین   های تعاملی مانند اینستاگرا  تأکیهد مهی   لزو  تعامل انسانی با کاربران در محی 

کهال نظهرات دیگهران    عامل تولید و اشهتراک محتهوا بایهد از صهکر و بردبهاری و انتقادپهذیری در ق      

 ای مدیریت کند.   نحو شایست  برصوردار باشد و بتواند این تعامل را ب 
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 اطالعات بودن یتخصصو  تیفیک

نظر یۀی از تولیدکنندگان محتوا این بود ک  مسئل  مهم در تولید محتوا نگاه چندبعدی به  محتهوا   

است، یعنی اینۀ  محتوا در عین داشتن بهاالترین کیفیهت ممۀهن قهادر به  جهذب مخاطهب باشهد         

ای  توانهد از آن نۀته    دارد و مهی ارزش دنکهال کهردن   ک  مخاطب احسا  کند این محتوا  نحوی ب 

از همه    باشد.جذابیت  و برصوردار ازکننده  سرگر  ،بخش انگیزهحال، محتوا باید  . درعینِبیاموزد

مخاطهب را بها صهود    بتوانهد  بایهد  کاربر نسکت ب  محتهوا، محتهوا   وفاداری ایجاد تر آنۀ  برای  همم

همچنین، انتشار اطالعات در موضوع اصلی، پرهیهز از پهرداصتن به  مسهاهل قهومیتی،       .درگیر کند

شهود از نۀهات بسهیار مههم      های سیاسی ک  باعث ب  حاشی  رفتن محتوا می گیری ی، و موض مذهک

تعریهف   1تهوان تعهداد زیهادی شخصهیت )پرسهونا(      در تولید محتواست. در بازاریابی محتهوا، نمهی  

ها ممۀن است به  ضهعیف شهدن بازاریهابی منجهر شهود. در فراینهد تعریهف          کرد؛ تعدد شخصیت

های خهنهی شخصهیت چه  هسهتند و      ها، نیازها، ارزش خهنیت، چالش شخصیت، باید توج  داشت

 دانند.   چ  محتواهایی را مرتک  می

  اطالعات به اعتماد و اعتبار

 .اسهت و اعتمهاد  اعتکهار   کند ی ک  یۀی از تولیدکنندگان موفق محتوا بر آن تأکید میدیگر  لئمس

و تعامهل بهین اطالعهات و کهاربر      اعتماد و باورپذیری اطالعهات عنصهر مهمهی در تهداو  ارتکها      

های اعتماد و باورپذیری اطالعات توجه  ویهژه    انسانی است. بنابراین، در این قسمت باید ب  مؤلف 

 عوامهل  صهود ( نیهز در مهدل مفههومی    1395گیهوی )  نیا، نوروزی و اسمعیلی داشت. کشاورز، فهیم

 وبگهاه،  ظاهر ،ییگرا اصالق ،یطرف یب ،ییشناسااطالعات  عناصر شامل را اطالعات یریپذ اعتماد

 ،یتخصصه  اطالعهات  پوشهش،  دقهت،  شهامل  را تخصه   عوامهل  ؛نگارش ظاهر وبگاه، تیریمد

 وب در بهودن  یجهار را شهامل   اطالعهات  یریباورپهذ  عوامهل  و ؛تعامهل  تیه قابل اسهتفاده،  تیقابل

                                                            
 بها . شهود  مهی  گفته   مخاطب( پرسونا) شخصیت فرضی، مخاطب رفتاری و فۀری الگوهای و ها اولویت ها، ویژگی ب . 1

 بها  متناسهب  محتهوای  و بینهی  پهیش  مخاطهب  ههای  اولویهت  هها، و  انتخاب رفتارها، شود می تالش شخصیت، از استفاده
اسهت   مربهو   مخاطب ب  نوعی ب  ک  هایی گیری تصمیم تما  در باید شخصیت. شود اراه  و تولید مخاطب شخصیت

 اسهتوار  مخاطکهان  رفتاری واقعی اطالعات بر تصویرسازی هرچ . گیرد قرار توج  مورد مهم فر  پیش یک عنوان ب 
 . کند می مشخ  را مخاطکان از گروه یک شخصیت هر. است تر اثربخش و تر موفق محتوا باشد بازاریابی
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ههای تولیدکننهدۀ محتهوا اشهاره      دهد بسیاری از این موارد ب  مشخصه   . این امر نشان میبرشمردند 

توانهد ابعهادی    گرایی مهی  طرفی، و اصالق دارد. همچنین، مفاهیمی همچون اطالعات شناسایی، بی

 از تعامل انسانی را نشان دهد.  

 مؤلف حق تیرعا

آثهار   تۀثیهر  و ه از اطالعهات دیگهران  اما اسهتفاد  ،شود لف رعایت نمیؤدر کشور ما حق م اگرچ 

 «رنگهی  رنگهی »  صهفح   تجربه زد.  صواههد صفح  موردنظر آسهیب چشهمگیری   یگران ب  اعتکار د

امها   ،متقلب ادام  دهنهد   صفحاین  ب  دنکال کردنمخاطکان ممۀن است همچنان  هرچند نشان داد

بهود که  بعهدها     ای صهفح   «رنگهی  رنگهی » .گذشت  برنخواهد گشتحد دیگر اعتکار آن صفح  ب  

و بها افشهای    زده بهود آثار افراد صارج از کشور دست ب  اشتراک اطالعهات   با تۀثیرمشخ  شد 

   .رنگی وارد شد بزرگی ب  برند رنگی  چنین اتفاقی لطم

  تیجذاببه  توجه

نظر کهاربران دارد. در همهین بهاره،     های ظاهری تأثیر فراوانی بر جلب ها نشان داد جذابیت بررسی

جهای بررسهی کیفهی و     ( معتقد اسهت کهاربران در جسهتجو و ارزیهابی اطالعهات به       2004) 1ویلر

ههای   محتوایی، تولیدکنندگان مادی و معنوی آن نظیر نویسنده، طراح یا دارندۀ وبگهاه و ویژگهی  

( نیز معتقد اسهت تصهاویر توجه  بیشهتری را     2000دهند و فارادی ) ظاهری را مورد توج  قرار می

دانهد که  شهامل حرکهت،      کنند. او عناصر مهم دیداری را شش مورد مهی  تن جذب مینسکت ب  م

عناصهر   اندازه، رنو، نوع نوشت ، وجود تصاویر و درنهایت موقعیت اجهزای صهفح  وب هسهتند.   

تهر   کنهد. اشهیای بهزرگ    سوی صود جلهب مهی   متحرک توج  کاربر را قکل از هر عنصر دیگری ب 

تهر دارنهد توجه  بیشهتری را نسهکت به         اصری ک  رنو شهفاف توج  بیشتری را جلب می کند. عن

 (.  2010، 2کند )جاماسکی، سیگل، و تولیس تر دارند جلب می مواردی ک  رنو تیره

 ریتصو یها مشخصه از استفاده

ههای موفهق در تولیهد و اشهتراک      سنجی کهاربران، بررسهی تجربه     برای باال بردن جذابیت و مزاج

هههای تصههویر و مضههامین پنهههان در   سههتاگرا  و بررسههی مشخصهه  محتههوا در شههکۀ  اجتمههاعی این 

                                                            
1. Weiler            2. Djamasbi, Siegel & Tullis 
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نشهان داد وجهود مشخصه      2017هها در سهال    های ارسالی از سوی ایهن صهفح    پرپسندترین پست

ههای برجسهت  هنهری     تصویری چههرۀ انسهانی، مضهمون صهانواده و اسهتفاده از تصهویر شخصهیت       

رسهد   بنهابراین، به  نظهر مهی    بیشترین واکهنش مثکهت را از سهوی کهاربران دریافهت کهرده اسهت.        

توانند از این موارد در هنگا  تولید محتوا و اشتراک آن استفاده کرده تها   تولیدکنندگان محتوا می

 .(1398پناهی، نوکاریزی، و دیانی،  بتوانند بازصورد بهتری از مخاطب صود دریافت کنند )تقی

 امیپ یها مشخصه

اصتصههاص دارد، بایههد مههدنظر داشههت کهه     ازآنجاکهه  بخشههی از محتههوای اینسههتاگرا  بهه  مههتن  

1های پیا  نیز مورد توج  ویژه قرار گیرد. در همین صصوص، آتمهن  مشخص 
( فهرسهتی از  2015) 

ههای   محتواهای موردعالق  مرد  را بهر اسها  ر کتهی که  به  انتشهار مجهدد و نقهل آن در شهکۀ          

امۀهان محقهق شهدن     کنهد؛ مفهاهیمی راجه  به  کوتهاه بهودن زنهدگی،        اجتماعی دارند معرفی می

شهده،   تر از صود، یادآوری نۀات ساده و مهمِ فرامهوش  رؤیاها، باور ب  چیزهای ارزشمند و بزرگ

های کوچک برای زنهدگی بهتهر، مهربهانی، فهداکاری، توجه  به  ضهعیفان، تفۀیهک          مرور عادت

سهتان،  انگیهز، محتهوای نوسهتالژیک، دا    ها، حمایت از حیوانات و ...، طنهز، محتهوای شهگفت    زبال 

محتهوای تأییدکننهدۀ مفروضهات مخاطهب. سهرنوویتز و       ها و مفهاهیم،  بهترین شیوۀ انتقال آموصت 

اند ک  موضهوع بحهث بایهد سهاده،      ( نیز درمورد شۀل اراه  محتوا بیان کرده56، ص 1394اندی )

  ( در نظریه 1382نیهز در ایهن صصهوص )در زارعیهان،      2انتقال و  یرمنتظره باشد. فرو طکیعی، قابل

بهرد: سهاصتار    گذارد ب  شرح زیر نا  می صود عوامل متنی را ک  بر درک محتوای نوشتاری اثر می

ههای جمله ، تنهوع یها      بنهدی  طراحی، بسامد کلمات، رابه  فعهل یها اسهم، طهول جمهالت، شهماره       

یۀنههواصتی سههاصتار جملهه ، بسههامد کلمههات مصههطل  و نامصههطل . وی معتقههد اسههت صواننههده در 

رسد: آستان  بیهودگی، یعنی هنگهامی که  مهتن     دو آستان  یا سقف تحمل می صواندن یک متن ب 

رسد که  دیگهر    ای می اطالعات کمی دارد و آستان  پیچیدگی، یعنی هنگامی ک  صواننده ب  نقط 

 صواهد از آن باالتر برود.   نمی

ردهای مؤثر تناسب محتوا و بستر اراه  آن، توج  ب  سرعت باالی انتقال پیا ، استفاده از راهک

های جامع  کاربران، و رعایت اصالق  های اجتماعی، توج  ب  فرهنو و ارزش در بازاریابی شکۀ 

                                                            
1. Aughtmon             2. Fruh 
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ای از دیگر مواردی است ک  تولیدکنندۀ محتوا باید ب  آن توج  داشت  باشهد. درنهایهت، به      حرف  

کهاربران، حفهظ   مشی مهدون، در نظهر گهرفتن نظهرات و بازصوردههای        رسد توج  ب  ص   نظر می

کیفیههت اطالعههات و تخصصههی بههودن آن، باورپههذیر بههودن اطالعههات و رعایههت حههق مؤلههف، و  

ههای تصهویر و پیها  در      های دیداری و محتوایی و اسهتفاده از مشخصه     همچنین توج  ب  جذابیت

توانهد کمهک شهایانی به  موفقیهت در تولیهد و اشهتراک اطالعهات در شهکۀ             جذب مخاطب مهی 

ههای    رسد پژوهش مشاب  پهژوهش حاضهر در بافهت     عالوه، ب  نظر می تاگرا  کند. ب اجتماعی اینس

گذاشت  توسه  افهراد تأثیرگهذار در اینسهتاگرا ، و      متفاوت مانند سکک زندگی، محتوای اشتراک

شهود در    ها بینجامد که  پیشهنهاد مهی     تواند ب  جامعیت این مؤلف   توج  ب  رویۀردهای دیگر نیز می

شود بها توجه  به  اینۀه  پهژوهش        ی دیگر مورد توج  قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد میها  پژوهش

های دیگری بها اسهتفاده از     گذاشت  انجا  شود پژوهش اشتراک حاضر با تحلیل مضمون محتوای ب 

 .های متفاوت مانند مصاحک  با کاربران یا عامالن اشتراک اطالعات انجا  گیرد روش

 منابع

 یوسهفی  الهها   و نوکهاریزی  محسهن ) رسهانی  اطهالع  منهدان  حرفه   بهرای  اطالعات معماری(. 1394) سو بتلی،
 .چاپار: تهران(. مترجمان تکریز، نجدی

 در کاربر اشتیاق کنش موفقیت تحلیل(. 1398) محمدحسین دیانی، محسن؛ و نوکاریزی، فاطم ؛ پناهی،  تقی
 مدیریت و پردازش پژوهشنام . تصویر های  مشخص  منظر از محتوا ب  نسکت اینستاگرا  اجتماعی شکۀ 

  از 06/06/1397 تاریخ در شده بازیابی. 1299-1320 ،(3)34 ،اطالعات
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3912-fa.html 

 .عمومی رواب  کارگزار: تهران. جمعی ارتکا  کلی مکانی(. 1382) داود زارعیان،
(. اصهفهان:  مترجمهان  فروزنهده،  مههرداد  و صهفاهانی  نوشا) دهان ب  دهان بازاریابی(. 1394) یاند سرنوویتز،

 آموصت .
 یبهرا  یی(. راهکردهها 1392محکوبه  )  چههر،  ییو طکاطکها  ؛حامهد  ی،مرتضهو  یهده؛ پرص ی،حسهن  یر؛ام طکاطکایی،
 .663-670(، 3)5 ،شمالی صراسان پزشۀی علو  دانشگاه مجل . یفیک یقاتدر تحق یدقت علم یارتقا

 و طراحههی(. 1395) محمدرضهها گیههوی، اسههمعیلی و علیرضهها؛ نههوروزی، فاطمهه ؛ نیهها، فهههیم حمیههد؛ کشههاورز،
 ،(3)3 ،اطالعهات  و انسهان  تعامل. وب محی  در اطالعات باورپذیری ارزیابی مفهومی مدل اعتکاریابی
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 هها   لف ؤم یی: شناساییمحتوا یابی(. بازار1396)یرام یان،و مان ؛فاطم  نیا، یمفه یرضا؛عل ی،نوروز ؛زهرا ی،ناصر
در علهم اطالعهات و    یو کهاربرد  ینظهر  یهها  پهژوهش . یب  منظهور اراهه  مهدل مفههوم     یو ابعاد اساس

 .280-303(، 1)7 ،یشناس دانش
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