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مقدمه و بیان مساله

بــا●رشــد●و●افزایــش●اســتفاده●از●شــبکه●های●اجتماعــی،●برخــی●از●افــراد●●در●کنــار●رســانه●

ــام● ــه●ن ــی●ب ــانه●مکمل ــاال●را●در●رس ــت●ب ــا●کیفی ــوای●ب ــد●محت ــور،●تولی ــی●کش ــمی●و●مل رس

ــد؛●آنهــا●پــس●از●مدتــی●طرفــداران●وفــاداری●نیــز●بدســت●آوردنــد● اینســتاگرام●شــروع●کردن

ــان●هــدف●خــود●هســتند● ــرای●مخاطب ــی●ب و●توجــه●کســب●و●کارهایــی●را●کــه●آمــاده●بازاریاب

جلــب●نمودنــد.●ایــن●افــراد●بــا●تاثیــر●شــگرفی●کــه●در●رفتــار●دنبال●کننــدگان●بــه●عنــوان●الگــو●

ــد●)●کالرک●●20181(.● ــرل●کنن ــردم●را●کنت ــی●م ــای●اجتماع ــد●ســالیق●و●رفتاره ــد،●می●توانن دارن

در●کنــار●ایــن●جریــان،●ســلبریتی●ها●نیــز●بــه●آرامــی●وارد●حــوزه●تبلیغــات●شــدند.●ایــن●گــروه،●

شــامل●بازیگــران●ســینما،●بازیکنــان●مشــهور●فوتبــال،●خواننــدگان●و●ســایر●افــرادی●هســتند●

کــه●بــا●توجــه●بــه●اشــتهار●اجتماعــی،●از●فضــای●اینســتاگرام●بــرای●تبلیــغ●فعالیت●هــای●خــود●

ــرکت●های● ــب،●ش ــن●ترتی ــه●ای ــد.●ب ــتفاه●می●کنن ــور●اس ــاد●مح ــای●اقتص ــر●فعالیت●ه ــا●دیگ ی

تجــاری●مختلــف●داخلــی●بــه●ایــن●نتیجــه●رســیدند●کــه●اســتفاده●از●فضــای●اینســتاگرام●بــرای●

ارائــه●تبلیغــات●بــا●توجــه●بــه●حجــم●حضــور●کاربــران●ایرانــی●و●امکانــات●مختلــف●ایــن●شــبکه،●

همچنیــن●مهیــا●بــودن●امــکان●فــرار●از●تیــغ●تیــز●سانســور●در●رســانه●ملــی●می●توانــد●فضــای●

ارتباطــی●مناســبی●را●دراختیــار●ایشــان●قــرار●دهد.)نفیــس●و●همــکاران●20182(

ــتند● ــرها●توانس ــری●از●اینفلوئنس ــا●بهره●گی ــادی●ب ــای●اقتص ــب●و●کاره ــا،●کس ــن●فض درای

بازخــورد●تبلیغــات●خــود●را●به●طــور●مســتقیم●از●مخاطبــان●دریافــت●کننــد●و●در●ارتباطــی●بــی●

ــای●رســانه●ای● ــات●درفضاه ــه●تبلیغ ــی●اســت●ک ــن●در●حال ــد،●ای ــرار●گیرن ــان●ق ــا●آن واســطه●ب

ــا●ایــن● رســمی●همچــون●رســانه●ملــی●و●یــا●روزنامه●هــا،●هرگــز●امــکان●دریافــت●بازخــورد●را●ب

وســعت●بــه●وجــود●نمــی●آورد.●عــالوه●بــر●ایــن،●نــه●تنهــا●میــزان●هزینــه●تبلیغــات●در●فضــای●

ــر●اســت،● ــر●پایین●ت ــانه●های●دیگ ــغ●آن●در●رس ــه●تبلی ــزان●هزین ــب●از●می ــه●مرات ــتاگرام●ب اینس

بلکــه●بــه●واســطه●ســاختار●حاکــم●در●ایــن●بیــن،●کاربــران●بــا●بارگــذاری●و●بــه●اشــتراک●گذاری●

ــا●ایموجی●هــا●بی●واســطه●ســالیق●و●نظــرات●خــود●را● ــب●کامنت●هــا●و●ی نظــرات●خــود،●در●قال

هــم●بــه●اینفلوئنســر●مربوطــه●و●هــم●بــا●ســایر●مخاطبیــن●بــه●اشــتراک●می●گذارنــد●و●بدیــن●

ــک●بخــش●1400( ــد.●)نی ــود●می●آی ــن●بوج ــرای●طرفی ــان●ب ــل●هم●زم ــکان●تعام وســیله●ام

1. Clarke 
2. Nafees &et al.
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در●برنامه●هــای●پخــش●شــده●در●صــدا●ســیما●بــه●عنــوان●یــک●رســانه●دیداری-شــنیداری●

ــی● ــا●ســهولت●و●جزییات ــن●و●ب ــان●طرفی ــل●هم●زم ــا●تعام ــور●وســیع●ب ــان●به●ط ــرات●مخاطب نظ

کــه●در●رســانه●اجتماعــی●مجــازی●ذکرشــد،●قابــل●شناســایی●نیســت.●لــذا●عمدتــا●اینســتاگرام●

ــه●برجســته●ترین● ــران،●ب ــال●آن●تلگــرام●در●ای ــر●شــدن●فیســبوک●و●به●دنب ــژه●پــس●از●فیلت بوی

ــر● ــه●تاثی ــا●و●بی●وقف ــد●مرتب ــه●می●توان ــت●ک ــل●شده●اس ــی●تبدی ــن●فضای ــورد●توجه●تری و●م

ــرد. ــی●بگی ــه●ارزیاب ــوای●برنامه●هــا●را●در●محیــط●جامعــه●ب محت

از●ایــن●رو●ایــن●فضــا●همــواره●در●بــازار●بــرای●بازاریابــان●و●کســب●و●کارهــای●صنایــع●مختلف●

ــف● ــای●مختل ــر●در●کانال●ه ــال●های●اخی ــی●س ــا●ط ــرح●دنی ــای●مط ــذاب●بوده●اســت.●برنده ج

شــبکه●های●اجتماعــی●بــا●اینفلوئنســرها●همــکاری●کرده●انــد●و●در●نتیجــه●بازاریابــی●تأثیرگــذار●

ــن● ــه●ای ــی●می●شــود●ک ــل●شده●اســت.●پیش●بین ــارد●دالری●تبدی ــت●4.6●میلی ــک●صنع ــه●ی ب

صنعــت●بــه●رشــد●روزافــزون●خــود●ادامــه●دهــد●و●در●پایــان●ســال●2022●بــه●ارزش●بــازار●14●

ــس2● ــده●از●مدیاکیک ــه●دســت●آم ــات●ب ــار●و●تحقیق ــد)بارانو2019،1(.●آم ــارد●دالری●برس میلی

ــذار● ــی●تأثیرگ ــا●همــان●بازاریاب ــگ●ی ــه●ارزش●صنعــت●اینفلوئنســر●مارکتین نشــان●می●دهــد●ک

ــن،● ــر●ای ــالوه●ب ــید.●ع ــد●رس ــز●خواه ــارد●دالر●نی ــا●25●میلی ــه●19●ت ــال●2024●ب ــان●س ــا●پای ت

گزارش●هــا●نشــان●می●دهــد●کــه●بازاریابــی●تأثیرگــذار●89●درصــد●موفق●تــر●از●ســایر●روش●هــای●

بازاریابــی●عمــل●خواهــد●کــرد●و●تأثیــر●بســیار●بیشــتری●در●جــذب●مخاطــب●دارد.●بــه●طــوری●

ــذار●در●اینســتاگرام●در● ــون●شــخص●تأثیرگ ــه●44●میلی ــای●صــورت●گرفت ــق●ارزیابی●ه ــه●طب ك

حــال●فعالیــت●هســتند●كــه●بــه●تعبیــر●ســاده●می●تــوان●گفــت●ضریــب●نفــوذ●اینفلوئنســر●در●

ــد)چوپرا3،●2020(.● ــد●می●باش ــی●52.67●درص ــای●بازاریاب فعالیت●ه

ــوری● ــی●جمه ــات●رادیوی ــررات●و●ارتباط ــم●مق ــازمان●تنظی ــزارش●س ــق●گ ــویی●مطاب از●س

ــاه●1399● ــان●خردادم ــا●پای ــه●ت ــد●ک ــان●می●ده ــال●1399●نش ــاه●س ــران●در●دی●م ــالمی●ای اس

ــد.●از● ــت●اســتفاده●کرده●ان ــران●از●اینترن ــر●در●ای ــون●و●86●هــزار●و●663●نف ــر●78●میلی ــغ●ب بال

ایــن●تعــداد●68●میلیــون●و●992●هــزار●و●115●نفــر●مشــترک●اینترنــت●موبایــل●و●9●میلیــون●و●

94●هــزار●و●548●نفــر●مشــترک●اینترنــت●ثابــت●بوده●انــد.●آمــار●ســازمان●تنظیــم●مقــررات●و●

ارتباطــات●رادیویــی●از●رونــد●نفــوذ●اینترنــت●در●کشــور،●گویــای●ضریــب●نفــوذ●94●درصــدی●

1. Baranow
2. Mediakix
3. Chopra
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ــر● ــران●اینســتاگرام●در●ایــران●بــه●24●میلیــون●کارب اینترنــت●اســت.●در●ایــن●میــان●آمــار●كارب

فعــال●رســیده●اســت●و●طبــق●آمــار●رتبــه●هفتــم●در●بیــن●کشــورهای●اســتفاده●کننده●از●ایــن●

ــران،● ــه●جمعیــت●83●میلیــون●نفــری●ای ــا●توجــه●ب ــران●اختصــاص●دارد،●ب ــه●ای اپلیکیشــن●ب

حــدودا●29●درصــد●از●مــردم●ایــران●از●شــبکه●اجتماعــی●اینســتاگرام●اســتفاده●می●کننــد●و●ایــن●

ــكاران،1399(. ــان●و●هم ــران●نشــان●می●دهد)دهق ــت●اینســتاگرام●را●در●ای موضــوع●محبوبی

ــن● ــده●اند.●ای ــنتی●ش ــای●س ــن●الگوه ــی●جایگزی ــال●کنون ــر●دیجیت ــرها●درعص اینفلوئنس

ــرار● ــاط●برق ــود●ارتب ــروان●خ ــا●پی ــخصًا●ب ــه●ش ــتند،●ک ــرات●هس ــران●نظ ــع●رهب ــراد●در●واق اف

می●کننــد.●بــه●دلیــل●خاســتگاه●ایــن●تأثیرگــذاران،●آنهــا●غالبــا●معتبرتــر●از●مشــاهیر●ســنتی●بــه●

نظــر●می●رســند)كوكو●و●اكــرت1،●2020●(.

بـا●مـروری●بر●تحقیقات●انجام●گرفته●در●خصوص●موضوع●تحقیق●که●تاثیر●اینفلوئنسـرهای●

سـنتی●را●در●ترغیـب●بـه●کتاب●خوانـی●و●رونـق●صنعـت●نشـر●در●جامعـه●سـنجیده●اسـت●ایـن●

نکتـه●نمایـان●می●شـود●كـه●بیشـتر●مطالعـات●داخلـی●طـی●سـال●های●اخیـر●پیرامـون●بازاریابی●

تأثیرگـذار●و●تأثیـر●اینفلوئنسـرهای●شـبکه●های●اجتماعـی●خصوصـا●در●صنعـت●نشـر،●فقـط●بـر●

نظـر●نویسـنده●یـا●ناشـر●تمرکـز●داشـته●و●در●صـدد●ارتقـای●بازاریابـی●محصـوالت●خـود●بـا●القا●

دیـدگاه●خـود●بـر●کاربر●جهـت●خرید●یا●اسـتفاده●از●کتب●منتشـره●بوده●●اسـت)افضلی●1397(.●

اینفلوئنسـرهای●شـبکه●های● پژوهش●هـا●موضـع● از● بسـیاری● کـه● اسـت● معنـی● بدیـن● ایـن●

اجتماعـی●را●بـر●اسـاس●انتظـارات●مدنظـر●ناشـران●یـا●تفکـرات●نویسـندگان●مـورد●بحـث●قـرار●

داده●انـد.●امـا●درمقابـل،●ایـن●شـکاف●وجـود●دارد●کـه●مطالعـات●بسـیار●معـدودی●روی●آنچـه●

دنبال●کننـدگان●و●مخاطبـان●مایـل●بـه●دیـدن●آن●هسـتند،●انجـام●شده●اسـت●و●از●نیازهایی●که●

مـردم●بـا●دنبـال●کـردن●تأثیرگذارهـای●شـبکه●های●اجتماعـی●می●خواهنـد●بـه●آن●پاسـخ●داده●

شـود،●غافـل●مانده●انـد.●)افضلـی●1397(

از●دیــد●محقــق●حلقــه●مفقــوده●ایــن●پژوهش●●هــا●در●صنعتــی●ماننــد●نشــر،●عــدم●

شناســایی●عوامــل●مؤثــر●اینفلوئنســر●مارکتینــگ●برمخاطبــان●درشــبکه●●اجتماعــی●اینســتاگرام،●

ــی،●زمینــه●●ای،●راهبــردی،●پیامدهــای●نهایــی●آن●و● عــدم●شناســایی●مقولــه●هــای●محــوری،●عّل

ــر●مــورد●واکاوی●قرارگرفتــه●اســت.● ــان●اســت،●کــه●کمت ــه●نظــرات●مخاطب ــدادن●ب ــز●بهــا●ن نی

ــی● ــدگان●را●ارزیاب ــر●خوانن ــود●نظ ــات●خ ــگارش●تالیف ــل●از●ن ــندگان●قب ــا●نویس ــران●ی ــا●ناش آی

1. Coco and Eckert
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می●کننــد،●ایــا●بــرای●ســالیق●و●تمایــالت●خواننــده●ارزش●قایــل●هســتند،●یــا●صرفــًا●●آنچــه●کــه●

مدنظــر●خودشــان●اســت●را●چــاپ●می●کننــد؟●اگــر●هــم●قصــد●چنیــن●باشــد،●چطــور●نظــرات●

خواننــدگان●را●در●یــک●مقیــاس●عظیــم●شناســایی●می●کننــد●تــا●تالیفــات●خــود●را●متناســب●بــا●

انتظــارات●خواننــدگان●بــه●چــاپ●برســانند؟●ایــن●پژوهــش●بــا●توجــه●بــه●ســیر●نزولــی●ســرانه●

ــت● ــن●صنع ــای●دومی ــالش●در●احی ــی●●الخصــوص●ت ــی●●در●کشــور●و●عل ــه●و●کتاب●خوان مطالع

ــه●صنعــت●چــاپ●و●نشــر●می●پــردازد● زیــان●ده●کشــور●بعــد●از●نســاجی)●قطبــی●زاده●1391(،●ب

و●درصــدد●یافتــن●پاســخی●مناســب●بــه●ایــن●ســؤال●اساســی●اســت●کــه●اینفلوئنســرها●در●

ــدا●و● ــای●ص ــت●برنامه●ه ــری●از●ظرفی ــا●بهره●گی ــد●ب ــه●می●توانن ــور●چگون ــی●کش ــوزه●فرهنگ ح

ســیما●ماننــد●برنامــه●پرطرفدار"کتــاب●بــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"●کــه●بــا●دعــوت●از●کارشناســان●و●

افــراد●خبــره●بــه●معرفــی●کتــب●و●نشــریات●می●پردازنــد،●دربســتر●رســانه●اجتماعــی●اینســتاگرام●

بــر●بیننــدگان●و●دنبــال●کننــدگان●خــود●تاثیرگذاشــته●و●ســبب●ترویــج●فرهنــگ●کتاب●خوانــی●●

و●متعاقبــا●رونــق●صنعــت●نشــر●دیجیتــال●شــوند،لذا

ــای● ــال●و●مقوله●ه ــر●دیجیت ــت●نش ــر●صنع ــگ●ب ــر●مارکتین ــی●اینفلوئنس ــوی●پارادایم الگ

ــد؟● ــذار●آن●کدامن تاثیرگ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ــار● ــر●دچ ــال●حاض ــت●در●ح ــن●صنع ــد،●ای ــان●می●ده ــور●نش ــر●کش ــت●نش ــی●وضعی بررس

ــه●رشــد●پیشــین●را●در● ــد●رو●ب ــاب●رون ــا●حــوزۀ●کت ــه●واســطۀ●آنه ــه●ب ــی●اســت●ک چالش●های

برخــی●شــاخص●های●مهــم●ازدســت●داده●اســت.●بــرای●مثــال●در●حــوزۀ●نشــر●کتــاب،●مطالعــات●

نشــان●می●دهــد●اگرچــه●ســاالنه●تعــداد●عناویــن●منتشرشــده●افزایــش●می●یابــد،●امــا●

ــه●بیــان●ســاده●از●هــر●کتــاب● ــد●و●ب ــی●را●ســپری●می●کن ــد●نزول شــمارگان●متوســط●کتــاب●رون

ــد)افضلی،1397(. ــروش●می●رس ــه●ف ــده●و●ب ــاپ●ش ــی●چ ــخه●های●کم نس

چــه●ناشــران●بخواهنــد●و●چــه●نخواهنــد،●آینــده●بــه●ســمت●محتــوای●دیجیتــال●و●چــاپ●

ــه●اقتصــاد● ــا●توجــه●ب ــد●شــد،●ب ــور●خواهن ــر●اســاس●تقاضــا●پیــش●مــی●رود.●ناشــران●مجب ب

الگــوی●تجــاری●خــود،●کپی●هــای●کمتــری●از●عناویــن●جدیــد●را●چــاپ●کننــد.●درحالــی●کــه●اکثــر●

ــه،●از● ــن●عرص ــود●در●ای ــِی●موج ــائِل●کیف ــاال●و●مس ــای●ب ــل●هزینه●ه ــه●دلی ــنتی،●ب ــران●س ناش

چــاپ●براســاس●تقاضــا●اســتقبال●نمی●کننــد،●عکــس●ایــن●موضــوع●در●حــال●اتفــاق●افتــادن●
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ــر،● ــال●حاض ــش.●در●ح ــه●افزای ــت●رو●ب ــه●کاهــش●اســت●و●کیفی ــاب●رو●ب ــه●کت اســت●هزین

ــازار● ــا●فــروش●و●درآمدهــای●ممکــن●در●ب کتاب●هــای●الکترونیکــی●و●شــنیداری،●درمقایســه●ب

ــه● ــم●هم ــد.●به●رغ ــک●می●کنن ــاب●کم ــت●نشــر●کت ــده●در●صنع ــه●رشــد●فزاین ــّنتی،●ب ــاپ●س چ

ــوند● ــداد●می●ش ــال●قلم ــر●دیجیت ــالب●نش ــی●انق ــای●الکترونیک ــروزه●کتاب●ه ــا،●ام مخالفت●ه

ــن● ــا●از●ای ــد.●ناشــران●سراســر●دنی ــرار●می●دهن ــادی●را●پیــش●روی●ناشــران●ق و●فرصت●هــای●زی

فرصت●هــا●اســتفاده●می●کننــد،●تــا●بــا●نســل●جدیــد●خواننــدگان●همــگام●شــوند.●گرچــه●بــازار●

ــای● ــد.●کتاب●ه ــرآورده●کن ــر●را●ب ــت●نش ــبینانه●صنع ــارات●خوش ــاب●نتوانسته●اســت،●انتظ کت

الکترونیکــی●راه●هــای●مطالعــه●و●بحــث،●بــه●اشــتراک●گذاشــتن،●توزیــع●و●تبلیــغ●کتاب●هــا●را●

دگرگــون●کــرده●و●نیازهــای●خــاص●مشــتریان●را●هــدف●قــرار●داده●انــد.●از●ایــن●رو،●نســخه●های●

الکترونیکــی●کتاب●هــای●درســی●و●مرجــع،●موفقیــت●بــازار●نشــر●را●در●آینــده●نویــد●می●دهنــد.

ــار،1391(● )فهیمه●محمدسمس

ــی● ــی●●توســط●رســانه●مل ــه●کتاب●خوان جهــت●فرهنگ●ســازی●هــر●چــه●بیشــتر●●ترغیــب●ب

کشــور،●برنامــه●کتاب●باز●برنامــه●ای●تلویزیونــی●اســت،●کــه●از●ســال●1395●بــا●هــدف●ترویــج●

برنامــه● ایــن● از●شــبکه●نســیم●پخش●شده●اســت.● ● کتاب●خوانــی● گســترش●فرهنــگ● و●

ــی● ــن●رفته●اســت.●در●هــر●قســمت●از●برنامــه،●کتاب●های ــه●روی●آنت ــج●فصــل●ب ــون●در●پن تاکن

ــان● ــرای●مخاطب ــان●کــه●بــه●مــرور●زمــان●جایــگاه●تاثیرگــذار●را●ب توســط●کارشناســان●و●میهمان

پیداکرده●انــد،●معرفــی●می●شــوند.●همــراه●بــا●تاثیرگــذاری●روزافــزون●برنامــه●در●حــوزه●ترویــج●

کتاب●خوانــی●●درویــژه●برنامــه●مــاه●رمضــان●1399●کــه●بــا●روزهــای●قرنطینــه●کرونــا●مصــادف●

بــود،●در●هــر●بخــش●از●برنامــه●یــک●بســته●فرهنگــی●شــامل●فیلــم،●کتــاب●و●موســیقی●نیــز●بــه●

ــنهاد●شده●اســت.● ــان●پیش مخاطب

ــه●کــه●در●حیــن●صحبت●هــای●مجــری●و● همچنیــن●درج●معــادل●فارســی●کلمه●هــای●بیگان

ــون● ــاز●اســت.●تاکن ــه●کتاب●ب ــای●برنام ــر●ویژگی●ه ــز●از●دیگ ــان●اســتفاده●می●شــود●نی میهمان

قســمت●های●مختلــف●کتاب●بــاز●بــا●محوریــت●ترویج●فرهنــگ●مطالعــه●و●کتاب●خوانــی●●

ــا●طــرح●مســائل●گوناگــون●و●ارجــاع● توســط●اینفلوئنســرها●پخــش●شده●اســت●و●توانســته●ب

آن●بــه●امــر●دانش●افزایــی●و●رجــوع●بــه●کتــب●مختلــف،●در●ایــن●حــوزه●ســهم●بســزایی●را●ایفــا●

نمایــد.●ایــن●برنامــه●بــا●اجــرای●ســروش●صحــت●در●ســری●پنجــم●نیــز●مثــل●گذشــته●نگاهــی●

حرفــه●●ای●بــه●فعــاالن●عرصــه●نشــر●وکتاب●بــازان●دارد.کارشناســان●و●مهمانــان●ایــن●برنامــه●کــه●

ــد●از:●منصــوره●مصطفــی●زاده،●مجتبــی● ــد،●عبارتن ــب●اینفلوئنســر●ایفــای●نقــش●می●کنن در●غال
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شــکوری،●رشــید●کاکاونــد،●حســین●فروتــن●و●مســعود●فراســتی؛●کــه●درجــدول●شــماره●2●●ایــن●

پژوهــش●بــه●تفصیــل●بــه●تعــداد●دنبال●کننــدگان●اهــم●آنهــا●و●تعــداد●کامنت●هــای●متوســط●

هــر●پســت●آنهــا●در●فضــای●مجــازی●اینســتاگرام●نیــز●پرداختــه●شده●اســت.●

ــره● ــت●نم ــته●اس ــون،●توانس ــینما●و●تلویزی ــذاری●س ــع●ارزش●گ ــاز●در●مرج ــه●کتاب●ب برنام

6.9●●از●10●را،●از●ســوی●مــردم●کســب●کنــد؛●کــه●ایــن●امــر●نشــان●می●دهــد●بســیاری●از●

مــردم،●کتاب●بــاز●را●اثــری●بــا●کیفیــت●و●بــا●ارزش●می●شناســند.●تهیه●کنندگــی●ایــن●برنامــه●را●

محمدرضــا●رضائیــان●برعهــده●دارد●کــه●ایــن●برنامــه●را●بــا●هــدف●ترویــج●فرهنــگ●کتاب●خوانــی●●

ــاز●منحصــرا●در●شــبکه●نســیم●افتخــارات●و● ــه●کرده●اســت.●برنامــه●کتاب●ب در●بیــن●مــردم●تهی

ــه●● ــان●لیســت●100●برنام ــته●درمی ــه●توانس ــت.●چنا●●ن●ک ــددی●را●کســب●نمود●ه●اس ــز●متع جوای

برتــر●تاریــخ●ایــران●در●مرجــع●ارزش●گــذاری●ســینما●و●تلویزیــون،●رتبــه●17●را●کســب●کنــد.●

برنامــه●کتاب●بــاز●بــا●طــرح●مســائل●تخصصــی●در●چهارچــوب●آرمان●هــای●خــود●مبنــی●بــر●

ــل●مالحظــه●ای● ــان●خــود●را●به●نحــو●قاب ــق●شــده●نیازهــای●مخاطب ــی،●موف ــج●کتاب●خوان تروی

ــور● ــی،●در●کنداکت ــن●چنین ــت●برنامه●هــای●فرهنگــی●ای ــت●مقبولی ــد.●عل ــن●نمای ــاع●و●تامی اقن

ــرر●و●بجــا●از● ــی●می●باشــد.●اســتفاده●مک ــو●از●برنامه●هــای●ترویجــی●و●فرهنگ ــه●ممل ســیما،●ک

اینفلوئنســرهای●معتبــر،●بــا●اخــالق،●بــا●ســواد●و●مردمــی●اســت.

اصطــالح●تأثیرگــذاران1،●درشــبکه●های●اجتماعــی●بــه●افــرادی●گفتــه●می●شــود،●کــه●

اجتمــاع●زیــادی●از●پیــروان●خــود●را،●در●یــک●یــا●چنــد●سیســتم●عامــل●رســانه●اجتماعــی●ایجــاد●

ــی●برندهــا● ــرای●بازاریاب ــزاری●ب ــوان●اب ــی●اینفلوئنســر●به●طــور●معمــول،●به●عن ــد.●بازاریاب کرده●ان

ــام● ــه●ن ــا●افــراد●تاثیرگــذار●خاصــی●ب ــاه●●مــدت●ب ــا●کوت ــی●مــدت●ی ــا●ایجــاد●همــکاری●طوالن ب

اینفلوئنســرها●تعریــف●می●شــود؛●تــا●بتوانــد●به●طــور●بالقــوه●از●طریــق●اینترنــت●بــه●مخاطبــان●

هــدف●برســد●)كوكــو●و●اكــرت،2020(.●حــال●در●شــرایطی●کــه،●فرهنــگ●کتاب●خوانــی●●ســیر●

ــدگان● ــا●تهیه●کنن ــران●و●ی ــرا●ناش ــت:●"چ ــن●اس ــت،●ای ــرح●اس ــه●مط ــؤالی●ک ــی●دارد،●س نزول

برنامه●هــای●فرهنگــی●بــرای●ترغیــب●مــردم●بــه●کتــاب●خریــدن●و●کتــاب●خوانــدن●می●بایســت●

از●اینفلوئنســرها●در●فعالیت●هــای●بازاریابــی●و●معرفــی●محصــوالت●خــود●اســتفاده●●نماینــد؟"●

بــه●اعتقــاد●ســانتیاگو●و●همــكاران●)2020(●عمــده●دالیــل●اســتفاده●از●اینفلوئنســرها●در●

ــرعبارتند●از: ــت●نش ــی●در●صنع ــای●بازاریاب فعالیت●ه

1. Influencers 
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قابلیــت●اطمینــان●و●اعتمــاد:●تاثیرگــذاران●مجــازی●مخاطبــان●عــادی●را●بیشــتر●درک●●	

ــا● ــا●ی ــا●آنه ــاط●ب ــد●و●ارتب ــداران●دارن ــا●طرف ــتری●ب ــل●بیش ــال●تعام ــد.●احتم می●کنن

شــناخت●بیشترشــان،●نســبت●بــه●افــراد●مشــهور●ســنتی،●آســان●تر●اســت.●بخصــوص●

ــذاران● ــن●تاثیرگ ــه●ای ــنوندگان●پادکســت●ها،●ب ــا●ش ــال●ی ــب●دیجیت ــدگان●کت خوانن

ــا● ــه●آنه ــد●و●ب ــری●می●دهن ــخ●مثبت●ت ــنتی،●پاس ــای●س ــایر●روش●ه ــه●س ــبت●ب نس

ــد. ــان●بیشــتری●دارن اطمین

ــود●را●●	 ــا●خ ــه●م ــانی●ک ــه●کس ــبت●ب ــادت●نس ــد:●حس ــم●و●تقلی ــادت●خوش●خی حس

ــر● ــود●نزدیک●ت ــه●خ ــخصیتی●ب ــاظ●ش ــم●و●از●لح ــائی●و●درک●می●کنی ــا●شناس ــا●آنه ب

ــن●مقایســه●اجتماعــی●و● ــر●اســت.●حســادت●واســطه●ای●قــوی●بی ــم،●رایج●ت می●دانی

انگیــزش●رفتــاری،●در●حــوزه●تقویــت●تصویــر●شــخصی●اســت●و●منطقــی●اســت●کــه●

بیــن●حســادت●و●انگیــزه●بــرای●تقلیــد●از●چهــره●رســانه●ای●مــورد●اعتمــاد●و●معروفــی●

ــبکه● ــه●در●ش ــده●ک ــال●کنن ــی●دنب ــل●توجه ــداد●قاب ــا●تع ــر●ب ــک●اینفلوئنس ــد●ی مانن

ــیم. ــی●داشته●باش ــتگی●مثبت ــد،●همبس ــور●می●یاب ــیما●حض ــمی●س رس

شــبکه●های●●	 تأثیرگــذار● یــک● خــاص،● طــور● بــه● الهام●بخشــی:● و● ایده●آل●گرایــی●

ــه،● اجتماعــی●●کــه●ســلیقه●و●ســبک●زندگــی●او●الهام●بخــش●اســت؛●در●جــذب●عالق

ــی●● ــه●کتاب●خوان ــا●ب ــب●آنه ــت●ترغی ــدگان●جه ــرای●دنبال●کنن ــازی●ب ــروی●و●الگوس پی

ــر●اســت. ــم●مؤث ــد●ه ــاب●نمی●خوانن ــه●کت ــرادی●ک ــن●اف ــی●بی ــه●حت ــج●مطالع و●تروی

ــر●●	 ــناختی●تأثی ــه●زیبایی●ش ــک●تجرب ــش:●ی ــنیداری●لذت●بخ ــداری●و●ش ــت●دی جذابی

مثبتــی●در●معرفــی●محصــوالت●نشــری●دارد.●یــک●تأثیرگــذار●رســانه●اجتماعــی●کــه●

ــا● ــد●،●ی ــه●کن ــاد●و●عرض ــی●را●ایج ــنیداری●جذاب ــا●ش ــداری●ی ــوای●دی ــد●محت می●توان

ــه● ــد●ک ــد●می●کن ــروان●را●متقاع ــی●دارد،●پی ــدای●آرامش●بخش ــن●ص ــن●و●ت ــی●لح حت

تأثیرگذارهــای●رســانه●های●اجتماعــی●را●به●عنــوان●یــک●برنــد●انســانی●کــه●نیــاز●

ــند. ــمیت●بشناس ــه●رس ــد،●ب ــرآورده●می●کنن ــی●را●ب ــه●زیبایی●شناس ــان●ب مخاطب

شــباهت●و●نیــاز●بــه●مرتبــط●بــودن:●شــباهت●نیــاز●افــراد●بــرای●مطالعــه●بــه●مرتبــط●●	

بــودن●آنهــا●و●نیــاز●مشترکشــان●کمــک●می●کنــد.●هرچقــدر●افــراد●بیشــتر●●درک●کننــد،●

ــر●دیگــر●رســانه●های●اجتماعــی،●بســیار●نزدیــک●و●شــبیه●هــم● کــه●آنهــا●و●یــک●کارب

ــه● ــا●ســلیقه●ها●و●ترجیحــات●مشــابه●در●ژانرهــای●مختلــف●منتشرشــده●ب هســتند●ی
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هــم●دارنــد،●بیشــتر●احســاس●ارتبــاط●نزدیــک●و●صمیمیــت●بــا●آن●کاربــر●رســانه●های●

ــد. ــی●می●کنن اجتماع

اینفلوئنســرهای●●	 اســتفاده● اجتماعــی●مــورد● اعتبــار●و●شایســتگی:●رســانه●های●

فرهنگــی●یــک●کانــال●انتقــادی●هســتند●کــه●در●آن●افــراد●از●طریــق●نظــارت●یــا●مــرور●

ــد●و● ــت●می●آورن ــه●دس ــود●را●ب ــاز●خ ــورد●نی ــات●م ــران،●اطالع ــتمر●کارب ــرات●مس نظ

ــد. ــت●می●کنن ــود●را●تقوی ــتگی●خ ــت●و●شایس ــزان●صالحی ــن●می بنابرای

تخصــص●و●اصالــت:●مخاطبــان●به●دنبــال●نظــرات●در●مــورد●کتــب●و●نشــریاتی●●	

ــل●اعتمــاد● ــزان●قاب ــا●می ــن●ب ــد●و●ای ــا●اعتمــاد●کنن ــه●آنه ــد●ب هســتند،●کــه●می●توانن

بــودن●فرستنده)اینفلوئنســر(●تعییــن●می●شــود.●اینفلوئنســرها●بایــد●ســطح●معینــی●

ــا● از●عــدم●وابســتگی●بــه●دیگــران،●چــه●بــه●ســازمان●ها●و●چــه●بــه●ســایر●عقایــد●را●ب

ــود●را● ــت●خ ــع●اصال ــد●و●در●واق ــار●نشــان●دهن ــا●و●رفت ــا،●نگرش●ه ــات●در●ارزش●ه ثب

ــا●مخاطــب●پاســخ●مثبــت●دهــد. ــد؛●ت حفــظ●نماین

ــر●●	 تعامــل●اجتماعــی:●ازآنجــا●کــه●بازاریابــی●رســانه●های●اجتماعــی●در●حــوزه●نشــر،●ب

اســاس●ایــده●تعامــل●بــا●ناشــران●و●خواننــدگان●کتــب،●گــوش●دادن●بــه●بررســی●های●

ــذا●درنظــر● ــران●ســاخته●شــده●اســت.●ل ــی●و●مشــاهده●تجربیــات●واقعــی●کارب اصول

گرفتــن●اینکــه،●چگونــه●هــر●شــخصیت●آنالیــن●و●ایــن●تعامــل●واقعــی●شــکل●گرفتــه●

ــد● ــی،●پدی ــل●اجتماع ــور●و●تعام ــت.●حض ــتراتژیک●اس ــم●و●اس ــیار●مه ــت،●بس اس

ــن●اســت. ــد●آنالی ــه●خری ــدگان،●ب ــده●اعتمــاد●و●عالقــه●آنالیــن●مصرف●کنن آورن

برنامــه●فرهنگــی●دیگــری●کــه●در●گــروه●فرهنــگ●و●اندیشــه●شــبکه●چهــار●ســیما●و●

بــه●تهیه●کنندگــی●محدثــه●پیرهــادی●و●مرتضــی●روحانــی●پخــش●شــده●اســت،●"چــراغ●

ــرهای● ــور●اینفلوئنس ــا●حض ــز●ب ــه«●نی ــراغ●مطالع ــی●»چ ــه●تلویزیون ــام●دارد.●برنام ــه"●ن مطالع

میزبــان● مطالعــه«● »چــراغ● از● قســمت● هــر● می●پــردازد.● کتــاب● معرفــی● بــه● مختلــف●

بــه● کتاب●هایشــان● دربــاره●● آنهــا● بــا● و● ● اســت● ایرانــی● شــهیر● نویســندگان● از● یکــی●

پژوهشــگر● نویســنده،● خــود● کــه● نیــز● علیانــی● کــوروش● نشــیند.● مــی● گفت●و●گــو●

دارد.● برعهــده● را● گفت●و●گوهــا● مجموعــه● ایــن● اجــرای● اســت،● زبان●شــناس● ●و●

ــه●ســراغ● ــه،●ب ــراغ●مطالع ــده●اســت:●"در●چ ــه●آم ــن●برنام ــی●ای ــزر●تبلیغات ــه●در●تی ــن●ک ــا●ای ب

ــال● ــه●دنب ــیم●و●ب ــخت●می●پرس ــوال●های●س ــت؛●س ــم●رف ــان●خواهی ــا●و●نویسندگانش کتاب●ه
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ــار● ــن●اخب ــن●برنامــه،●شــامل●مرور●مهم●تری ــم●گشــت."●محوریــت●ای ــازه●خواهی جواب●هــای●ت

ــه●● ــر،●تجرب ــا●مترجــم●اث ــا●نویســنده●ی ــاب●ب ــک●کت ــاب●و●نشــر،●گفتگــو●در●مــورد●ی حــوزه●●کت

خوانــدن●تفکــر●انتقــادی●و●نقــد●کتــاب●اســت.●امــا●میــزان●مقبولیــت●ایــن●برنامــه●درمقایســه●

بــا●برنامــه●"کتــاب●بــاز"●بــه●مراتــب●کمتــر●اســت،●کــه●حاکــی●از●اســتفاده●بســیار●محدودتــر●از●

اینفلوئنســرهای●مردمــی●اســت●کــه●بــه●اهمیــت●آن●در●ادامــه●بــه●تفصیــل●خواهیــم●پرداخت.

از●طریــق● تأثیرگــذار● و● افــراد●مشــهور● تبلیغــات● کــه● نشــان●می●دهــد● تحقیقــات●

ــان● ــری●مخاطب ــد●تصمیم●گی ــر●رون ــی●ب ــل●توجه ــر●قاب ــی●تأثی ــانه●های●اجتماع پســت●های●رس

دارد)ســانتیاگو●و●همــكاران●2020(.●حــال●بــا●بهره●گیــری●از●ایــن●نکتــه،●در●پژوهــش●بازاریابــی●

ــی● ــبکه●های●اجتماع ــتر●ش ــرها●در●بس ــت●اینفلوئنس ــق●فعالی ــر●از●طری ــوزه●نش ــه●ح ــوط●ب مرب

ــق●شــبکه●های● ــی●از●طری ــه●بازاریاب ــن●نتیجــه●حاصــل●شــده●اســت●ک ــد●اینســتاگرام،●ای مانن

اجتماعــی●یکــی●از●راه●هــای●جدیــدی●اســت●کــه●مســیر●رشــد●ســامانه●های●اطالعاتــی●و●ارتباطی●

را●بــه●ســوی●ناشــران●و●مخاطبــان●گشــوده●اســت●)فاضلــی●1400(،●امــا●مهــم●اســت●بررســی●

شــود،●بــر●اســاس●چــه●عواملــی،●ناشــران●یــا●تهیه●کننــدگان●برنامه●هــای●فرهنگــی●می●تواننــد●

ــد. ــریک●نماین ــود●ش ــی●خ ــای●بازاریاب اینفلوئنســرها●را●در●فعالیت●ه

میلهیــرو●داكاســتا●)2019(●تأثیــر●بازاریابــی●تأثیرگــذار●بــر●قصــد●خریــد●و●اســتفاده●

ــه● ــن●نتیج ــه●ای ــرار●داده●و●ب ــی●ق ــی●محتوای ــورد●بررس ــب●را●م ــط●مخاط ــوالت●توس محص

رسیده●اســت،●كــه●بازاریابــی●تأثیرگــذار●بــر●قصــد●خریــد●مخاطــب●تأثیــر●معنــاداری●در●جهــت●

مثبــت●و●مســتقیم●دارد.●

ــن● ــاب●در●ای ــی●کت ــان●و●اهال ــر●مخاطب ــذار●اینفلوئنســرها●ب ــل●تاثیرگ ــرای●بررســی●عوام ب

ــوان،●از● ــان●کتاب●خ ــرات●مخاطب ــه●نظ ــات●و●نقط ــایی●هیجان ــور●شناس ــه●منظ ــش●و●ب پژوه

ــه● ــر●بســتر●اینســتاگرام●اســتفاده●گردیــده●اســت.●ب رویكــرد●نتنوگرافــی●و●مــدل●پالچیــک●ب

ــه● ــریاتی●ک ــب●و●نش ــه●کت ــل●عرض ــوان●قاب ــر●عن ــه●ه ــوط●ب ــای●مرب ــه●داده●ه ــب●ک ــن●ترتی ای

ــه●صــورت●مجــزا،●انتخــاب●گردیده●اســت.●ســپس● ــی●می●شــود،●ب توســط●اینفلوئنســر●معرف

ــتخراج●و● ــرای●اس ــده●و●ب ــایی●ش ــدف●شناس ــروه●ه ــی،●گ ــرد●نتنوگراف ــتفاده●از●رویک ــا●اس ب

ــه،●از● ــل●عرض ــن●قاب ــت●محصــوالت●و●عناوی ــگام●رؤی ــران●هن ــان●کارب ــوع●هیج ــدی●ن طبقه●بن

ــک● ــرت●پالچی ــده●اســت.●راب ــتفاده●ش ــف(●اس ــکل●ال ــای●پالچیک)ش ــرخ●هیجان●ه ــدل●چ م

ــی● ــی●هیجان ــخ●های●عموم ــرای●پاس ــات●ب ــته●بندی●هیجان ــناختی●را●در●دس ــردی●روان●ش رویک
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ارائــه●کــرده●اســت.●او●8●هیجــان●را●کــه●شــامل●خشــم،●تــرس،●انزجــار،●غــم،●تعجــب،●پیــش●

ــرار●داده● ــر●ق ــورد●نظ ــی●م ــات●اصل ــوان●هیجان ــه●عن ــد،●ب ــادی●می●باش ــاد●و●ش ــی،●اعتم بین

اســت.●پالچیــک●اســتدالل●کرده●اســت،●اصلــی●بــودن●ایــن●هیجان●هــا●بــا●نمایــان●کــردن●هــر●

کــدام،●بــه●عنــوان●ماشــه●چــکان●رفتارهایــی●بــاارزش●از●منظــر●اصــل●بقــا،●مشــخص●می●شــود.●

ــا● ــز●می●گــردد.●در●واقــع●ب ــا●گری ــد●شــیوه●ای●کــه●تــرس●باعــث●ایجــاد●پاســخ●جنــگ●ی همانن

بررســی●نظــرات●کاربــران●و●طبقــه●بنــدی●و●کدگــذاری●آنهــا●مطابــق●جــدول●پالچیــک●می●تــوان●

ــرارداد.●)پالچیــک●2001( ــا●را●مــورد●تفســیر●ق بازخــورد●آنه

شكل●1:●چرخ●هیجان●های●پالچیک●)دونالدسون●2017(
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روش تحقیق

بــه●منظورگــردآوری●داده●هــا،●از●رویكــرد●نتنوگرافــی●و●نیــز●بهره●گیــری●از●جــدول●"احساســی●

ــی●داده● ــق●کیف ــن●و●روش●تحقی ــا●مخاطبی ــه●ب ــام●مصاحب ــرای●شناســایی●و●انج ــک1"●ب پالچی

ــا●در●بســتر● ــع●آوری●داده●ه ــور●جم ــره●●برده●شده●اســت.●به●منظ ــدل●به ــه●●م ــت●ارائ ــاد،●جه بنی

شــبکه●اجتماعــی●اینســتاگرام●از●رویكــرد●نتنوگرافــی،●در●ایــن●پژوهــش●اســتفاده●شده●اســت.●

ــت.● ــود●آمده●اس ــگاری●به●وج ــت●و●مردم●ن ــب●دو●واژه●اینترن ــی●از●ترکی واژه●نتنوگراف

نتنوگرافــی،●نوعــی●پژوهــش●مردم●نگارانــه●بهینــه●شــده،●بــرای●مطالعــه●اجتماعــات●

ایــن●روش●را●می●تــوان●نوعــی●مردم●نــگاری●دانســت●کــه● آنالیــن●اســت.●در●حقیقــت●

ــق● ــم●طری ــگاری،●فه ــی●مردم●ن ــی●اســت.●هســته●اصل ــه●آن●شــبکه●های●اجتماع عرصــه●مطالع

زیســتن،●از●دیــدگاه●مــردم●محلــی●یــا●بومــی●مــورد●مطالعــه●پژوهشــگر●اســت.●امــا●نتنوگرافــی،●

شــاخه●ای●از●مــردم●نــگاری●اســت●،●کــه●رفتارهــای●آزادانــه●افــراد●در●اینترنــت●را●مــورد●تحلیــل●

قــرار●می●دهــد●و●هــدف●آن●فراهــم●آوردن●دسترســی●بــه●دیدگاه●هــای●آنهاســت.●در●حقیقــت●

روش●شــبکه●نگاری)نتنوگرافی(●به●طــور●ویــژه●بــرای●تحقیــق●و●بررســی●نظــرات●کاربــران●و●

ــز●2002(● ــت.)●کوزینت ــاد●شده●اس ــت●ایج ــر●در●اینترن ــع●حاض جوام

ایــن●اســت●کــه● از●روش●تحقیــق●نتنوگرافــی●درایــن●پژوهــش،● هــدف●اســتفاده●

تکنیک●هــای●پژوهــش●مردم●نــگاری●را●بــرای●بررســی●میــزان●مطالعــه،●ژانرهــای●مــردم●پســند،●

ــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"●را● عالیــق●و●ســالیق●اعــم●افــراد●کتاب●خــوان●کــه●دو●برنامــه●"کتــاب●ب

تماشــا●می●کننــد،●ازطریــق●ایجــاد●ارتباطــات●کامپیوتــر●محــور●)آنالیــن(●بــر●بســتر●اینســتاگرام●

بــه●کار●بگیریــم.●در●واقــع●بدیــن●وســیله●ابــزاری●مقــرون●بــه●صرفــه●و●مؤثــر●و●ســاده،●از●مطالعه●

ارتباطــات●و●رفتــار●آنالیــن●و●تولیــد●داده●هــای●طبیعــی،●در●مــورد●جامعــه●آنالین●اهالــی●کتاب،●

ــدی●از● ــا●بهره●من ــر●مردم●نگاره ــا●ب ــز●نتنوگراف●ه ــای●متمای ــی●از●مزیت●ه ــم.●یک ــم●می●کنی فراه

اســناد●دانلــود●شــده●بــه●عنــوان●یکــی●از●منابــع●تحلیــل●اســت.●کــه●ضمــن●دسترســی●ســاده●

و●آســان●در●فضــای●مجــازی،●از●هزینه●هــای●کمتــری●نســبت●بــه●مردم●نــگاری●چهــره●بــه●چهــره●

برخــوردار●اســت.●جــدول●1●تعــداد●مخاطبیــن●و●دنبــال●كننــدگان●دو●برنامــه●مــورد●مطالعــه●در●

ــازه●زمانــی●زمســتان●1400●نشــان●می●دهــد. ایــن●پژوهــش●را●در●ب

1. Plutchik’s Wheel of Emotions
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جدول●1.●صفحه●های●اینستاگرامی●مورد●بررسی●و●تعداد●دنبال●کننده●ها●)بازه●زمستان●1400(

تعداد●تقریبی●کامنت●های●
هر●پست

تعداد●دنبال●کنندگان●
)فالوئرها(

نام●صفحه●اینستاگرام●
)اینفلوئنسرها(

برنامه کتاب باز )شبکه نسیم(2,000517,000

برنامه چراغ مطالعه )شبکه 4(104,500

اینفلوئنسر دکتر مجتبی شکوری500999,000

اینفلوئنسر اسماعیل امینی158,700

اینفلوئنسر دکتر رشید کاکاوند800246,000

اینفلوئنسر میثاق امیر فجر502,600

مراحل مرتبط با روش تحقیق

ــی●شــده●در● ــی●معرف ــن●پژوهــش●از●8●هیجــان●اصل ــه●اشــاره●شــد،●در●ای ــه●ک همان●گون

ــارات●پیام●هــای● ــران،●در●اســتفاده●از●عب ــرای●برچســب●گذاری●هیجــان●کارب مــدل●پالچیــک،●ب

ارســال●شــده●توســط●اینفلوئنســرها●اســتفاده●شده●اســت.●برچســب●گذاری،●براســاس●نــوع●

ــام●شده●اســت.● ــا●انج ــی●جمله●ه ــان●کل ــه●هیج ــه●ب ــن●و●توج ــده،●در●مت ــات●استفاده●ش کلم

بــرای●اســتفاده●از●مــدل●یادشــده،●کدگــذاری●محتوایــی●صــورت●گرفته●اســت.●نتایــج●نشــان●

می●دهــد،●ترکیــب●حــس●کاربــران●هنــگام●اســتفاده●از●عبــارات●بازرگانــی،●توســط●اینفلوئنســرها●

بــه●شــکلی●بوده●اســت●کــه●بــا●توجــه●بــه●بســتر●فضــای●مجــازی،●بــه●صــورت●عمــده:●شــگفتی،●

ــر●شــناخته●شــده●اند.● ــات●برت ــوان●هیجان ــه●عن ــی●ب ــد●و●ســپس●ناراحت خشــم،●شــادی●و●امی

هوشــیاری،●تحســین،●بیــزاری●و●تــرس●نیــز●در●رده●هــای●بعــدی●قــرار●گرفته●انــد؛●كــه●در●جــدول●

2●منعكــس●شــده●اســت.

جدول●2:●توزیع●فراوانی●نسبی●هیجانات●در●فضای●مجازی

فراوانینوع●هیجان

140خشم

135شادی و امید
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فراوانینوع●هیجان

118ناراحتی

50هوشیاری

7ترس

10انزجار و بیزاری

32تحسین

180شگفتی

672جمع یافته ها

ــده●در● ــان●ش ــات●بی ــزان●احساس ــن●می ــه●باالتری ــگفتی●را●ک ــی●ها،●ش ــه●بررس ــه●ب باتوج

پیام●هــای●كاربــران●مشــاهده●می●شــود،●می●تــوان●نوعــی●تلخنــد،●بــه●مســائل●جــاری●صنعــت●

ــد● ــی●از●وضــع●موجــود●مانن ــال●خشــم●و●ناراحت ــی●انتق ــه●معن ــد،●ب ــرد.●تلخن ــی●ک نشــر،●تلق

ــی●مســائل●جــاری● ــوان●معرفــی●شــده،●قیمــت●کتــب●و●نشــریات،●سانســور●و●به●طــور●کل عن

در●صنعــت●چــاپ●و●نشــر●تعریــف●شده●اســت.●حــس●کاربــران●در●اســتفاده●از●عبــارت●"ایــول"●

ــران●در● ــرای●اســتفادۀ●کارب ــارات،●ب ــا،●جــزو●شــادترین●عب ــا●ایموجی●هــای●تشــویق●و●مرحب و●ی

ــف● ــک●تعری ــرخ●پالچی ــد●در●چ ــر●شــادی●و●امی ــه●بیانگ ــارات●بوده●اســت؛●●ک ــان●ســایر●عب می

می●شــود.●امــا●عبــارت●"بــدرد●نخــور"●یــا●"ایموجــی●دیســالیک"●بــرای●انتقــال●خشــم●و●ناراحتــی●

ــرد●داشته●اســت. ــرس●کارب ــواردی●ت و●در●م

بــرای●ســنجش●و●بررســی●میــزان●مشــارکت●کاربــران●راه●هــای●مختلفــی●در●ابزارهــای●تحلیــل●

اینســتاگرام●وجــود●دارد●کــه●متداول●تریــن●آنهــا●در●ایــن●تحقیــق،●نــرخ●تعامــل●اینســتاگرام●

اســت.●نــرخ●تعامــل●اینســتاگرام●را●تعــداد●الیک●هــا●و●کامنت●هــای●دریافــت●شــده●در●یــک●

ــه● ــر●گرفت ــاص●در●نظ ــی●خ ــک●دوره●زمان ــه●در●ی ــی●ک ــداد●فالوئرهای ــر●تع ــیم●ب پســت،●تقس

ــی●خــاص،● ــرای●یــک●دوره●زمان ــار●به●طــور●معمــول،●ب ــد.●ایــن●معی می●شــوند،●تعریــف●می●کن

مثــال●یــک●مــاه●محاســبه●می●شــود.●کــه●بــرای●ایــن●پژوهــش●بــازه●3●ماهــه●زمســتان●1400،●

در●نظــر●گرفتــه●●شده●اســت.●نتایــج●ایــن●محاســبه●ها،●به●طــور●کلــی،●اطالعاتــی●را●در●اختیــار●

مــا●قــرار●می●دهــد،●کــه●مــی●توانیــم●بــه●کمــک●آن،●میــزان●تکامــل●و●رشــد●صفحــات●مرتبــط●

ــاب،●دربازه●هــای● ــوان●کت ــه●معرفــی●هــر●عن ــوط●ب ــه●تفکیــک●پســت●مرب ــا●اینفلوئنســر●را،●ب ب

زمانــی●مختلــف●کــه●اینفلوئنســر●در●برنامه●هــای●صــدا●ســیما●شــرکت●کــرده●و●بــه●معرفــی●آن●

عنــوان●پرداختــه،●رصــد●نماییــم.●پــس●از●شناســایی،●فراوانــی●هیجانــات●برگرفتــه●از●نظــرات●
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مخاطبــان●در●کامنت●هــای●مربــوط●بــه●پســت●های●موضوعــی،●در●صفحــه●اینســتاگرام●برنامــه●

"کتــاب●بــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"●و●نیــز●کامنت●هــای●پســت●های●مربوطــه●در●صفحــات●عمومــی●

اینفلوئنســرها،●کــه●شــامل●احساســات●مختلــف●بــود،●طــی●جــدول●)3(●طبقه●بنــدی●شــد.●

حــال●بــا●اســتفاده●ازنظــرات●کارشناســی●و●نقطــه●نظــرات●پنــج●نفــر●از●اســاتید●دانشــگاهی●

متخصــص●درحــوزه●بازاریابــی●و●مدیریــت●بــازار●كــه●در●زمینــه●بازاریابــی●تأثیرگــذار●صاحب●نظــر●

می●باشــند،●پایایــی●پرســش●نامه●محقــق●ســاخته،●تاییــد●گردیــد.●در●ایــن●پژوهــش،●از●روش●

ــیوه● ــه●ش ــا●ب ــن●مولفه●ه ــه●بی ــدل●و●رابط ــف●م ــور●کش ــاد،●به●منظ ــی●داده●بنی ــق●کیف تحقی

ــق●و● ــا●انجــام●مصاحبه●هــای●عمی ــردآوری●داده●ه ــرای●گ ــرده●شده●اســت.●ب ــره●●ب اســتقرایی●به

ــان● ــراز●مخاطب ــروه●اول●شــامل:●66●نف ــاری،●گ ــه●آم ــوع●نیمــه●ســاختاریافته●از●دو●جامع از●ن

کتاب●خــوان،●افــراد●و●بیننــدگان●تاثیرپذیــر●دو●برنامــه●"کتــاب●بــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"،●

ــا● ــتفاده●ی ــب●اس ــی●شــده،●درقال ــن●معرف ــه●عناوی ــه●مطالع ــود●را،●نســبت●ب ــرات●خ ــه●نظ ك

ــی●در●بســتر● ــال،●پادکســت●ها●و●کتاب●خوان●هــای●صوت ــب●دیجیت ــب●فیزیکــی،●کت ــد●کت خری

ــد.● ــد،●می●باش ــت●نموده●ان ــتاگرام●ثب اینس

در●انتخـاب●جامعـه●آمـاری،●سـعی●شده●اسـت●اشـخاصی●گزینـش●شـوند،●کـه●بیشـترین●

میـزان●فعالیـت●را●در●صفحـات●اینسـتاگرامی●اینفلوئنسـرها●دارنـد،●و●ایـن●کار●بـرای●آنها●صرفًا●

جنبـه●تفریحـی●نداشـته،●بلکـه●در●قبـال●مطالـب●ارائه●شـده،●واکنش●نشـان●داده●انـد.●در●این●

روش،●نمونه●گیـری●بـه●صـورت●هدفمنـد●صـورت●گرفتـه●و●تعـداد●نمونه●ها●از●پیش●مشـخص●

نبوده●اسـت.●فرآینـد●نمونه●گیـری●در●حیـن●تحلیـل●داده●هـا،●تـا●زمانـی●کـه●جمـع●آوری●داده●ها●

بـه●مرحلـه●اشـباع●نظـری●برسـد●و●داده●●جدیـدی●اسـتخراج●نشـود،●ادامـه●یافته●اسـت.●گـروه●

دوم●نیـز●از●بیـن●14●نفر●از●اسـاتید●و●اعضای●هیأت●علمی●دانشـگاه●های●شـهر●تهـران●و●مدیران●

ارشـد●وزارت●فرهنـگ●و●ارشـاد●اسـالمی،●گـردآوری●داده●هـا●صورت●گرفته●اسـت.●

در●ایــن●مراحــل،●داده●هــای●اولیــه●شــامل:●متــن●مصاحبه●هــا،●مســتندها،●یادداشــت●ها●

ــی● ــم●اصل ــه●در●نتیجــه●آن●مفاهی ــد؛●ک ــرار●گرفتن ــاز●ق ــذاری●ب ــوع●کدگ ــذاری●از●ن تحــت●کدگ

شــکل●گرفــت.●در●مرحلــه●دوم●کدگــذاری،●کدگــذاری●محــوری●بــا●حــذف●و●ادغــام●مفاهیــم●و●

ــا●تکــرار● مضامیــن●موجــود،●مقوله●هــای●ســطح●بعــدی●و●زیرمعیارهــا●دســته●بندی●شــده●و●ب

ــا●از●دل●جمیــع● ــی●نهایت ــاره●مقوله●هــا●●بوســیله●کدگــذاری●انتخاب ــد●و●ادغــام●دوب ایــن●فرآین

مقوله●هــا،●مــدل●نهایــی●بــه●دســت●آمــده●اســت.●
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در●مراحــل●پژوهــش،●محقــق●بــا●دقــت●در●انتخــاب●افــراد●آگاه●کلیــدی،●تلفیــق●روش●هــای●

ــرداری● ــه●نیمــه●ســاختاریافته،●یادداشــت●ب گــردآوری●داده●هــا●از●قبیــل●اســتفاده●از●مصاحب

در●میــدان●مطالعــه،●یادآورنویســی●حیــن●کدگــذاری●و●بررســی●متعــدد●دســت●نوشــته●های●

ــاال● ــیت●ب ــا●حساس ــری●ب ــری●نظ ــام●نمونه●گی ــر●انج ــه●و●مهم●ت ــت●مطالع ــا●موقعی ــط●ب مرتب

ــا● ــی●داده●ه ــن●روای ــعی●در●تأمی ــف●س ــای●مختل ــران●حوزه●ه ــن●مدی ــوع●بی ــر●تن ــا●حداکث ب

نموده●اســت.

در●پایایــی●مــدل●نیــز،●مقوله●هــای●اســتخراج●شــده●عــالوه●بــر●بهره●گیــری●ازنظــرات●

اســاتید●و●خبــرگان●در●حوزه●هــای●مختلــف●ماننــد●بازاریابــی،●رســانه●و●صنعــت●نشــر،●بــا●ایــن●

حــال●از●روش●"بــاز●آزمــون"●نیــز●اســتفاده●شــد.●بــا●ایــن●توصیــف●کــه●از●بیــن●مصاحبه●هــای●

انجــام●گرفتــه،●چنــد●مصاحبــه●بــرای●نمونــه●انتخــاب●شــده●و●هرکــدام●از●آنهــا●در●یــک●فاصلــه●

زمانــی●کوتــاه●و●مشــخص●دوبــاره●کدگــذاری●شــدند.●ســپس●کدهــای●مشــخص●شــده،●در●دو●

فاصلــه●زمانــی●بــرای●هرکــدام●از●مصاحبه●هــا،●بــا●هــم●مقایســه●شــده●اند.●میــزان●پایایــی●ایــن●

تحقیــق●برابــر●75●درصــد●اســت،●کــه●بــا●توجــه●بــه●باالتــر●بــودن●میــزان●پایایــی●از●60●درصــد●

قابلیــت●اعتمــاد●کدگذاری●هــا●مــورد●تأییــد●اســت.

الگــوی●نظام●منــد●نظریــه●مبنایــی● از● بــه●●منظــور●برقــراری●پیونــد●بیــن●مقوله●هــا،●

اســتراوس●و●کوربیــن●در●ایــن●پژوهــش●اســتفاده●شــده●اســت.●طبــق●ایــن●الگــو،●مقوله●هــا●

ــه● ــا●مقول ــه●ای،●پدیــده●ی ــی،●زمین ــر●قــرار●گرفتــه●شده●اســت:●شــرایط●عّل در●شــش●دســته●زی

ــا. ــردی●و●پیامده ــر،●راهب ــرایط●مداخله●گ ــوری،●ش مح

شــرایط عّلــی:●بــه●شــرایطی●گفتــه●می●شــود،●کــه●عامــل●اصلــی●بــه●وجــود●آورنــده●پدیــده●

بیــن●مقوله●هــای●مــورد●مطالعــه●باشــد●)اســتراووس●کوربیــن●1994(1.●در●ایــن●مــدل●شــرایط●

ــا●تاثیرگــذاری● ــی●رویدادهایــی●تلقــی●●شــده●اند،●کــه●بــه●موقعیت●هــا●و●مســائل●مرتبــط●ب عّل

ــا● ــن●آنه ــه●از●بی ــد●ک ــد●و●تشــریح●می●کنن ــه●می●پردازن ــده●برنام ــراد●بینن ــر●اف اینفلوئنســرها●ب

ــتفاده● ــورد●اس ــای●م ــه●روش●ه ــه●ب ــرا●و●چگون ــوان،●چ ــا●غیرکتاب●خ ــوان●و●ی ــراد●کتاب●خ اف

ــی● ــت●سیســتم●ارتباط ــی،●تقوی ــن●مخاطب●گرای ــن●بی ــد.●از●ای اینفلوئنســرها●پاســخ●می●دهن

ــاز●برخــوردار● ــی●کتــاب●و●تدویــن●اســتراتژی●های●ارتقــای●فرهنگــی،●از●باالتریــن●امتی ــا●اهال ب

ــه●در●جــدول●3●آورده●شده●اســت. ــد،●ك بودن

1  Strauss & corbin
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جدول●3:●مقوله●های●عّلی)اصلی،●فرعی(

مقوله●
اصلی

نمونه●مفاهیم●مستخرج●از●مصاحبه●هامقوله●فرعی

شرایط عّلی

مخاطب گرایی 
)توجه به نظرات، عقاید و 
سالیق افراد کتاب خوان(

وجود رابطه دوسویه بین مخاطب کتاب خوان و اینفلوئنسر
 دریافت پیشنهادات و شکایات مخاطبان 

واحد ارتباطات فعال اینفلوئنسر با کتاب خوان ها
تشکیل باشگاه اهالی کتاب

اطالع رسانى به موقع فعالیت های اینفلوئنسر به مخاطبان 
برگزاری جشنواره ها بین اعضا باشگاه

تخفیفات ترغیبی برای مخاطبان یا اعضا باشگاه برنامه کتاب باز و 
چراغ مطالعه 

 ECRM تقویت سیستم
)اهمیت و ارزش گذاری به 

مخاطبان اهل کتاب از طریق 
ارتباطات(

ارتباطات الكترونیك مطلوب اینفلوئنسر با مخاطبان کتاب خوان
جذب هرچه بیشتر افراد به کتاب خوانی با ارتباطات مستمر

حفظ مخاطبان کتاب خوان کنونی 
وفاداری مخاطبان فرهنگی

تدوین استراتژی های ارتقای 
فرهنگی

شناسایی مزایای ملموس و ناملموس تبلیغ کتاب ازطریق 
اینفلوئنسر

ترغیب بینندگان برنامه)اعم ازکتاب خوان یا غیر کتاب خوان( به 
کتاب خواندن و مطالعه

تدوین شاخص های ارزشیابی تصویر ذهنی مخاطبان و بینندگان 
برنامه های سیما از اینفلوئنسر

ــده●اســت،● ــه●پدی ــوط●ب ــه ای:●بیانگــر●مجموعــه●خاصــی●از●ویژگی●هــای●مرب شــرایط زمین

ــع●مربوطــه●اشــاره●دارد●)اســتراووس● ــا●و●وقای ــکان●رویداده ــه●م ــی●ب ــه●شــکل●عموم ــه●ب ک

ــه● ــوند،●ک ــی●می●ش ــامل●عوامل ــش،●ش ــن●پژوه ــه●ای●ای ــای●زمین ــن●1994(.●ویژگی●ه کوربی

بــدون●آنهــا●تحقــق●آمیختــه●بازاریابــی●یکپارچــه●در●صنعــت●چــاپ●و●نشــر●امکان●پذیــر●

ــال،●از● ــر●دیجیت ــت●نش ــی●در●صنع ــای●رقابت ــن●آوری●و●فض ــد:●ف ــی●مانن ــت.●مولفه●های نیس

مهم●تریــن●مولفه●هــای●شــرایط●زمینــه●ای●انتخــاب●شــدند،●كــه●در●جــدول●4●بــه●آنهــا●اشــاره●

شده●اســت.●
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جدول●4:●مقوله●های●زمینه●ای)اصلی،●فرعی(

نمونه●مفاهیم●مستخرج●از●مصاحبه●هامقوله●فرعیمقوله●اصلی

شرایط زمینه ای

فناوری مورد استفاده 
در صنعت چاپ و نشر 

دیجیتال

تغییر ویژگی های فناوری و نوع رسانه، از سنتی به دیجیتال
تغییر در مهارت ها و تخصص های مورد نیاز اینفلوئنسر
تغییر در نحوه معرفی كتب و غیره از سوی اینفلوئنسر

توسعه الگوهای فرهنگی فناوری محور، مثل پادکست ها یا 
کتاب خوان های دیجیتال

فضای رقابتی در 
صنعت نشردیجیتال

لزوم سرمایه گذاری صنعت نشر در اینفلوئنسر ماركتینگ
تالش در جهت بهبود كیفیت معرفی و تبلیغات کتب

سهم بازار نشریات از سایر صنایع
مزیت رقابتی محصوالت فرهنگی

شـرایط مداخله گـر:●شـامل●شـرایط●عام●تـری●همچـون●زمـان،●فضـا●و●فرهنـگ●می●شـود●کـه●

بـه●عنـوان●تسـهیلگر●یا●محـدود●کننـده●راهبردهـا●عمـل●می●کنند)اسـتراووس●کوربیـن●1994(.●

در●ایـن●پژوهـش،●وضعیـت●کلی●بینندگان●برنامه●برگرفته●از●شـرایط●اقتصادی-سیاسـی●کشـور،●

ویژگی●هـای●فـردی●آنهـا●و●مخاطبـان●کتاب●خوان،●کـه●هر●یک●طیفی●را●تشـکیل●می●دهند●و●تأثیر●

آنهـا●از●بسـیار●دور●تـا●بسـیار●نزدیـک●متغیـر●اسـت●و●همچنیـن●ریسـک●درک●شـده،●نسـبت●به●

نـگاه●مخاطـب●بـه●اینفلوئنسـر،●از●شـرایط●مداخله●گر●اسـت،●●كـه●در●جدول●5●قرار●گرفته●اسـت.

جدول●5:●مقوله●های●مداخله●گر)اصلی،●فرعی(

نمونه●مفاهیم●مستخرج●از●مصاحبه●هامقوله●فرعیمقوله●اصلی

شرایط مداخله گر

وضعیت محیطی 
مخاطبان و بینندگان 

برنامه

قدرت کم چانه زنی برای خرید کتب، با قیمت ارزانتر)بعد اقتصادی(
رفتارهای نامناسب و عدم اعتماد مخاطبان به اینفلوئنسر)بعد 

روانشناسی(
عدم تعهد مخاطبان و بینندگان به اینفلِوئنسرهای جناحی)بعد 

سیاسی(

ریسک درک شده 
مخاطب نسبت به 

اینفلوئنسر

نگرش خنثی کتاب خوانان به اینفلوئنسرهای فرهنگی
میزان اعتبار اینفلوئنسر

اعتماد اهل کتاب به اینفلوئنسر و درجه بی طرف بودن اینفلوئنسر

طیف گسترده مخاطبان 
برنامه و کتاب خوانان

آگاهی بینندگان برنامه از فضای فرهنگی کشور
سن شغل سطح درآمد تحصیالت و جنسیت مخاطب در میزان 

آگاهی
تجربه بینندگان برنامه از تبلیغات اینفلوئنسرهای پیشین

تفاوت و تغییر در الگوهای رفتاری مخاطبان برنامه جهت خرید و 
مطالعه کتب و نشریات معرفی شده توسط اینفلوئنسر 
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مقولــه یــا پدیــده محــوری:●پدیــده●مدنظــر●بایــد●محوریــت●داشــته●باشــد،●یعنــی●همــه●

مقوله●هــای●اصلــی●دیگــر●بتواننــد●بــه●آن●ربــط●داده●شــوند●و●بــه●تکــرار●در●داده●هــا●ظاهرشــود●

)اســتراووس●کوربیــن●1994(.●درایــن●پژوهــش●الزامــات●ســاختاری●و●نگاه●مدیریــت●درصنعت●

ــارات● ــی●و●درک●انتظ ــه●کاف ــی●●و●توج ــگ●کتاب●خوان ــای●فرهن ــه●ارتق ــاز●ب ــر،●نی ــاپ●و●نش چ

بیننــدگان●برنامــه،●توســط●اینفلوئنســر●نســبت●بــه●محصوالتــی●کــه●معرفــی●می●شــوند،●جــزو●

ــه●آنهــا●اشــاره●شده●اســت. مقوله●هــای●محــوری●می●باشــند.●كــه●در●جــدول●6●ب

جدول●6:●●مقوله●های●محوری)اصلی،●فرعی(

نمونه●مفاهیم●مستخرج●از●مصاحبه●هامقوله●فرعیمقوله●اصلی

مقوله های 
محوری

الزامات ساختاری و 
مدیریت در صنعت 

نشردیجیتال

نیاز به تغییر رویکرد سنتی به دیجیتال در صنعت نشر
نیاز به ساختار چابك و پویا در صنعت نشر دیجیتال

نیاز به تبلیغات رسانه ای اینفلوئنسر متناسب با تکنولوژی

فرهنگ  سازی کتاب خوانی 
فرهنگ سازی متناسب با نیازهای مخاطبین برنامه 

مدیریت اثربخش اینفلوئنسر در ترغیب به خرید و مطالعه کتب
فرهنگ سازی مطالعه مبتنی برتکنولوژی و شبکه های اجتماعی

درک وشناخت انتظارات 
مخاطبان برنامه و اهالی 

کتاب

شناخت انتظارات مخاطبان برنامه، از اینفلوئنسرها
شناخت تصاویر ذهنی مخاطبان، نسبت به اینفلوئنسر

توجه عمیق به نگرش مخاطبان، در تصمیم گیری به خرید و مطالعه 
آگاهی اینفلوئنسر از موانع مطالعه، مانند هزینه های خرید کتب

ارزیابی مخاطبان از کیفیت محصوالت و خدمات صنعت چاپ و 
نشر

استفاده از روابط عمومی، جهت تقویت ارتباط مخاطب، با 
اینفلوئنسر

ــوده● ــه●محــوری●مــدل●ب راهبردهــا: طرح●هــا●و●کنش●هایــی●هســتند،●کــه●خروجــی●مقول

ــن● ــای●ای ــن●راهبرده ــن●1994(.●مهم●تری ــتراووس●کوربی ــم●می●شوند)اس ــا●خت ــه●پیامده و●ب

پژوهــش،●اســتراتژی●جایگاه●یابــی●مناســب،●انتخــاب●گــروه●هــدف●بیــن●بیننــدگان●برنامــه،●

ــور● ــب●و●درخ ــع●مناس ــای●توزی ــایی●کانال●ه ــوان،●شناس ــر●کتاب●خ ــوان●و●غی ــم●از●کتاب●خ اع

مــا●بیــن●ناشــر●یــا●نویســندگان●بــا●مخاطــب●می●باشــد؛●کــه●در●جــدول●7●نشــان●داده●شــده●

اســت.
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جدول●7:●مقوله●راهبردها)کنش/●واکنش،●اصلی،●فرعی(

نمونه●مفاهیم●مستخرج●از●مصاحبه●هامقوله●فرعیمقوله●اصلی

راهبردها

ارزیابی فرایند جایگاه یابی 
نزد مشتریان کتاب

تعیین استراتژی جایگاه یابی اینفلوئنسر نزد کتاب خوانان 
ارتباط ویژگی های تبلیغ اینفلوئنسر با الگوی ذهنی مخاطبان برنامه

ارزشیابی معیارهای متمایز نزد کتاب خوانان
ارتقای جایگاه اینفلوئنسر در ذهن مخاطب کتاب خوان

ارزیابی فرایند انتخاب 
مخاطبین هدف و 

کتاب خوانان

برسی ویژگی های رفتاری مخاطبین برنامه کتاب باز و چراغ مطالعه
استراتژی تعیین مخاطبین هدف و كتاب خوان ها 

ارزیابی های جامع و سیستماتیک از نقاط قوت و ضعف اینفلوئنسر

ارزیابی و شناسایی 
کانال های پخش و توزیع 

مناسب صنعت نشر 
دیجیتال

تبيين بخش بندی مخاطبان و بینندگان برنامه های سیما
تبيينکانال های ارتباطی با مخاطبان هدف

سهولت خرید الکترونیکی و راحتی بیشتر بینندگان برنامه
تنوع در استفاده از کتب دیجیتال نسبت به کتب فیزیکی

ــج●کنش●هــا●و●واکنش●هــا●هستند)اســتراووس● ــا●نتای ــرون●دادهــا●ی پیامدهــا:●همــان●ب

ــن● ــدل●ای ــای●م ــه●پیامده ــوط●ب ــم●مرب ــا●و●مفاهی ــه●مقوله●ه ــدول●8●ب ــن●1994(.●ج کوربی

پژوهــش●کــه●شــامل●اهــداف●اصلــی●تحقیــق●منجملــه:●ترغیــب●بــه●کتاب●خوانــی●بیننــدگان●

ــتراتژی●های● ــن●اس ــال●و●تدوی ــر●دیجیت ــت●نش ــق●صنع ــرها،●رون ــط●اینفلوئنس ــه●توس برنام

ــردازد. ــت،●می●پ ــی●هس ــگ●كتاب●خوان ــعه●فرهن ــردی●در●توس کارب

جدول●8:●مقوله●پیامد)اصلی،●فرعی(

نمونه●مفاهیم●مستخرج●از●مصاحبه●هامقوله●فرعیمقوله●اصلی

پیامدها

ترغیب بینندگان 
برنامه و مخاطبان به 

کتاب خوانی

ارزش نهادن به انتظارات مخاطبان 
افزایش ارزش درک شده از انتظارات کتاب خوانان

جلوگیری از رویگردانی مخاطبان از اینفلوئنسر
قابلیت دسترسی راحت و ارزانتر به خدمات ناشران

استفاده از تکنولوژی در مطالعه

رونق صنعت چاپ و 
نشردیجیتال

ترغیب مخاطبان بالقوه به خرید کتاب و کتاب خوانی 
حفظ روابط بلندمدت مخاطبین با اینفلوئنسر

تعیین جایگاه بلندمدت اینفلوئنسر در صنعت چاپ و نشردیجیتال
سودآوری صنعت نشر دیجیتال

ایجاد دارایی با ارزش در صنعت چاپ و نشر دیجیتال

تدوین استراتژی های 
کاربردی در توسعه 
فرهنگ كتاب خوانی

تشخیص عوامل اثرگذار از دیدگاه مخاطبان کتاب خوان
ارائه راه کارهای اجرایی در ارتقا فرهنگ مطالعه

تشخیص نقاط قوت و ضعف در تبلیغات اینفلوئنسری کتب
ایجاد تمایز در رفتارهای اینفلوئنسرفرهنگی متناسب با مخاطب

ارائه کانالهای توزیع متنوع و دسترسی راحت به کتب 
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خلق مدل

در●فراینــد●خلــق●مــدل،●مرحلــه●اصلــی●نظریه●پــردازی●از●نــوع●داده●بنیــاد●بوده●اســت،●کــه●

محقــق●براســاس●نتایــج●کدگــذاری●و●اســتخراج●مقوله●هــا●بــا●اســتفاده●ازروش●اســتراوس●و●

کوربیــن●بــه●ارائــۀ●مــدل●پارادایمــی●اینفلوئنســر●مارکتینــگ●در●شــبکه●●اجتماعــی●اینســتاگرام●

در●صنعــت●چــاپ●و●نشــر●دیجیتــال●بــه●شــرح●شــکل)ب(●نشــان●داده●شده●اســت.

پیامدها
ترغیب بینندگان برنامه و 

مخاطبان به کتاب خوانی، رونق 
صنعت چاپ و نشرو تدوین 

استراتژی های کاربردی در توسعه 
فرهنگ كتاب خوانی

راهبردها
ارزیابی فرایند 

ارزیابی فرایند انتخاب مخاطبین 
هدف

ارزیابی کانال های پخش

شرایط مداخله گر
وضعیت مخاطبان و بینندگان 
برنامه، ریسك ادراك شده، 

ویژگی های شخصی مخاطبان و 
کتاب خوانان

مقوله محوری
الزامات ساختاری در صنعت 
نشر، فرهنگ سازی مطالعه 

مبتنی بر رفتار مخاطبان، درک 
انتظارات مخاطبان کتاب

شرایط زمینه ای
فنآوری مورد استفاده در 

صنعت چاپ و نشر دیجیتال، 
فضای رقابتی در صنعت نشر

شرایط علی
مخاطب گرایی، تقویت سیستم 
ECRM، تدوین استراتژی های 

ارتقای فرهنگی

شکل●2:●الگوی●پارادایمی●اینفلوئنسر●مارکتینگ●در●شبکه●●اجتماعی●اینستاگرام●برصنعت●نشر

بررسی اعتبار و پایایی مدل

در●بخــش●اعتباریابــی●مــدل●و●میــزان●اثرگــذاری●هــر●یــك●از●مقوله●هــای●شناســایی●شــده●

بــر●یکدیگــر●و●بــرای●تأییــد●هــر●یــك●از●متغیرهــا،●همچنیــن●گویه●هــای●مربــوط●بــه●هــر●یــك●

ــرای●اندازه●گیــری●و●تعییــن●تناســب●مــدل●ارایــه●شــده● از●آنهــا●از●تحلیــل●عاملــی●تأییــدی●ب

ــای● ــه●باره ــه●هم ــان●داد●ک ــدی●نش ــی●تأیی ــل●عامل ــای●تحلی ــت.●یافته●ه ــتفاده●شده●اس اس

ــرازش●مناســبی● ــوده●و●دارای●شــاخص●های●ب ــادار●ب ــر●از●مقــدار0.7●معن عوامــل●بدلیــل●باالت

می●باشــند،●كــه●در●شــكل●)ج(●بــه●خوبــی●نشــان●داده●شــده●اســت.
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شکل●3:●مدل●انعکاسی●پژوهش●در●حالت●معناداری●ضرایب

بحث و نتیجه گیری 

ــگ●در●بســتر● ــوی●پارادایمــی●اینفلوئنســر●مارکتین ــر●اســاس،●الگ ــن●پژوهــش●ب ــدل●ای م

ــگ●و●اندیشــه● ــروه●فرهن ــر●در●گ ــه●معتب ــه●دو●برنام ــا●مطالع ــی●اینســتاگرام●ب شــبکه●●اجتماع

ــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"●کــه●بــه●معرفــی●کتــب●و● رســانه●ملــی●کشــور●بــه●نــام●هــای●"کتــاب●ب

نشــریات●متعــدد●بــا●بهره●گیــری●و●دعــوت●از●اینفلوئنســرهای●صاحــب●نــام●در●صنعــت●نشــر●

دیجیتــال●در●جهــت●تاثیرگــذاری●و●ترغیــب●فرهنــگ●کتاب●خوانــی●●و●افزایــش●مطالعــه●بیــن●

مــردم●و●متعاقبــا●تاثیــر●در●رونــق●صنعــت●نشــر●ســاخته●شــده،●شــکل●گرفتــه●اســت●و●نشــان●

داد●تأثیــر●همــه●عوامــل●بــر●یكدیگــر●در●ایــن●مــدل●معنــادار●و●همــه●ضرایــب●مثبــت●هســتند.●

از●آنجــا●کــه●ضرایــب●مســیر●در●حالــت●اســتاندارد●هســتند●و●مقــدارآن●هــا●بیــن●1+●تــا●1-●

تغییــر●می●کنــد،●متعاقبــا●هرچــه●مقــدار●ضریــب●مســیر●بــه●1+●●نزدیک●تــر●باشــد،●تأثیرگــذاری●

آن●مســیر●بیشــتر●اســت.●مطابــق●شــكل●)ج(●مخاطب●گرایــی●بــه●عنــوان●یكــی●از●شــرایط●عّلــی●

اثرگــذار●بــر●توســعه●صنعــت●چــاپ●و●نشــر●از●طریــق●اینفلوئنســر●مارکتینــگ●بــا●85.2●درصــد●

پراثرتریــن●اســت.●ســایر●متغیرهــای●عّلــی●ماننــد●تقویــت●سیســتم●ارتباطــی●بــا●اهالــی●کتــاب●

ــرار● ــی●ق ــدی●شــرایط●عّل ــای●بع ــز●در●اولویت●ه ــی●نی ــای●فرهنگ ــن●اســتراتژی●های●ارتق و●تدوی

گرفته●انــد.
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اینفلوئنســرهای●معرفــی●شــده●توســط●ســیما،●کــه●خــود●نویســندگان●زبردســت●یــا●افــراد●

خبــره●در●مبحــث●کتــاب●و●کتاب●خوانــی●هســتند،●در●واقــع●رهبــران●فکــری●و●پیشــروان●

عقایــد●مــردم●می●باشــند،●کــه●توانایــی●هدایــت●تمایــالت●و●ترجیحــات●افــراد●جامعــه●را●بــه●●

ــی●●دارا● ــه●کتاب●خوان ــان●را●ب ــب●آحــاد●مخاطب ــی●ترغی ــه●طــور●کل ــا●ب ــاب●خــاص●ی ســوی●کت

هســتند.●ایــن●نــوع●اینفلوئنســرها●می●تواننــد●در●کنــار●ظرفیــت●رســانه●ملــی●کشــورکه●ســبب●

شــهرت●و●شناســایی●آنــان●بــه●مخاطبــان●شــده●بــا●بهره●گیــری●از●رســانه●اینســتاگرام●بعنــوان●

ظرفیــت●مکمــل●آن●رســانه●و●بــا●بهره●گیــری●از●مــدل●ارایــه●شــده●در●مقولــه●مخاطب●گرایــی●و●

بــا●تمرکــز●بــر●چگونگــی●فرآینــد●انتخــاب●مخاطبیــن●هــدف،●بــه●طــور●موثــر●مســبب●و●عامــل●

هدایــت●فکــری●بیننــدگان●برنامــه●و●مخاطبیــن●خــود●شــوند.●بــه●اســتناد●مطالعــات●انجــام●

شــده●حیــن●ایــن●پژوهــش،●مولفــه●عّلــی●"مخاطــب●گرایــی"●در●تاثیرگــذاری●اینفلوئنســرهای●

ــدت● ــه●ش ــادی●ب ــراد●ع ــه●اف ــوان●و●چ ــه●کتاب●خ ــن●چ ــر●مخاطبی ــیما●ب ــدا●و●س ــی●ص فرهنگ

تاثیرگــذار●بوده●اســت.●ایــن●اطالعــات●بــر●اســاس●پیام●هــای●متفاوتــی●کــه●از●ســوی●کاربــران●

ــرها● ــتاگرامی●اینفلِوئنس ــات●اینس ــاب●در●صفح ــوان●کت ــر●عن ــی●ه ــت●های●معرف ــر●پس در●زی

ارســال●می●شــد،●شــناخته●شــدند.●کــه●شــامل●توجــه●اینفلوئنســر●بــه●ســن،●جنســیت،●ســطح●

درآمــد،●تحصیــالت،●اوضــاع●اجتماعــی،●باورهــای●سیاســی،●ســطح●دانــش●و●فرهنــگ●عمومی،●

ــل● ــال،●دلی ــرای●مث ــت.●ب ــراد●بوده●اس ــای●اف ــتحكام●نگرش●ه ــزان●اس ــی●و●می ــات●قبل تجربی

ــه●رمان●هــای●عاشــقانه●و●ســایرکتب●داســتانی●اقتضــای●ســن●آنهاســت.● ــان●ب گرایــش●جوان

ــذا●اینفلوئنســرهای●موفــق●در●ایــن●زمینــه●عمدتــا●کســانی●هســتند●کــه●یــا●فاصلــه●ســنی● ل

کمــی●بــا●قشــرجوان●دارنــد●یــا●بــا●کوله●بــاری●از●تجربــه●همــواره●بــه●روحیــات●جوانــان●اهمیــت●

داده●و●حــس●عشــق●را●در●زندگــی●شــخصی●خــود●نیــز●زنــده●نگــه●داشــته●اند.

یافته های پژوهش

ــر●از● ــاپ●و●نش ــت●چ ــت●در●صنع ــگاه●مدیری ــاختاری●و●ن ــات●س ــر●در●الزام ــه●تغیی ــاز●ب نی

ســنتی●بــه●دیجیتــال،●نیــاز●جامعــه●بــه●ارتقــای●فرهنــگ●کتاب●خوانــی،●توجــه●کافــی●و●درک●

ــی● ــه●معرف ــی●ک ــه●محصوالت ــان●نســبت●ب ــیما●و●مخاطب ــای●س ــدگان●برنامه●ه ــارات●بینن انتظ

ــت. ــش●اس ــن●پژوه ــده،●در●ای ــتخراج●ش ــوری●اس ــای●مح ــوند،●از●مقوله●ه می●ش

بــه● مخاطبیــن● ترغیــب● در● پژوهــش● ایــن● از● مســتخرج● راهبــردی● مولفه●هــای● از●

ــق● ــر●از●طری ــه●شــخص●اینفلوئنس ــاد●ب ــگ●اعتم ــر●مارکتین ــق●اینفلوئنس ــی●از●طری کتاب●خوان
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ــغ● ــات●تبلی ــی●ترین●الزام ــی●از●اساس ــع●یک ــت.●در●واق ــب●اس ــن●مخاط ــی●در●ذه جایگاه●یاب

هــر●عنــوان●کتــاب●توســط●اینفلوئنســر،●توانایــی●جلــب●اعتمــاد●مخاطبــان●اســت.●اگرتبلیــغ●

نتوانــد●اعتمــاد●مخاطبــان●را●جلــب●کنــد،●در●همــان●گام●نخســت●●نــاکام●می●مانــد.●اعتمــاد،●

عبــارت●از●بــاوری●اســت●کــه●نشــان●می●دهــد●افــراد●بــه●روش●هــای●قابــل●پیش●بینــی●عمــل●

ــده،● ــرح●ش ــن●مط ــی●عناوی ــبب●جایگاه●یاب ــر●س ــن●ام ــور●1399(●و●همی ــت●پ می●کنند)هدای

ــن●پژوهــش● ــردی●ای ــای●راهب ــن●مولفه●ه ــه●از●مهم●تری ــاب●می●شــود؛●ک ــدار●کت در●ذهــن●خری

ــات●اینفلوئنســرها● ــه●تبلیغ ــران●ب ــاد●کارب ــه●اعتم ــی●ب ــای●تبلیغ ــرش●پیام●ه بوده●اســت.●پذی

ــدگان●برنامه●هــای●ســیما●در●دعــوت● ــر●توســط●تهیه●کنن ــن●ام ــه●همی بســتگی●دارد.●توجــه●ب

ــات●سیاســی●خــاص●کــه●مــورد●اعتمــاد●عمــوم● ــارغ●از●جریان از●اینفلوئنســرهای●مردمــی●و●ف

ــد● ــوان●جدی ــد●یــک●عن ــرای●خری ــاب●ب ــی●کت ــا●اهال ــه●تنه ــد،●ســبب●ترغیــب●ن مــردم●قراردارن

ــن● ــد●و●مطالعــه●عناوی ــه●خری ــی●●ب ــه●دور●از●کتاب●خوان ــراد●ب شــده،●بلکــه●ســبب●ترغیــب●اف

ــات،● ــه●تبلیغ ــاد●ب ــری●از●اعتم ــم●دیگ ــه●اســت.●بخــش●مه ــن●فرصــت●ممکن ــور●در●اولی مذک

ــی●معرفــی●شــده،● ــوان●قبل ــده،●از●مطالعــه●عن ــی●و●مثبــت●مصــرف●کنن پیامــد●تجربیــات●قبل

توســط●همــان●اینفلوینســر●اســت.●اگــر●از●جانــب●کاربــر●بــه●تبلیغــات●محصــوالت●فرهنگــی●

نــگاه●کنیــم،●اولیــن●شــاخص●بــرای●ارزیابــی،●می●توانــد●اعتمــاد●بــه●اینفلِوئنســر●و●جایــگاه●آن●

ــد●کــه●جلــب●اعتمــاد● ــر●ایــن●باورن ــر●همیــن●اســاس،●برخــی●ب در●ذهــن●مخاطــب●باشــد.●●ب

نقطــه●ای●قبــل●از●تبلیغــات●قــرار●دارد●و●ابتــدا●بایــد●اعتمــادی●وجــود●داشــته●باشــد،●تــا●بتــوان●

ــران●و● ــن●کارب ــل●از●آن●اعتمــادی●بی ــر●قب ــرد،●اگ ــر●معرفــی●ک ــه●کارب ــی●را●ب ــغ،●محصول ــا●تبلی ب

اینفلوئنســر●وجــود●نداشــته●باشــد،●هرقــدر●هــم●●فعالیــت●اینفلوئنســر●خالقانــه●و●مبتنــی●بــر●

برنامــه●باشــد،●امــکان●ترغیــب●مخاطــب●بــه●مطالعــه●عناویــن●معرفــی●شــده●وجــود●نخواهــد●

ــرادی●1397(.● داشــت.●)ســیروس●م

همــواره●بایــد●بــه●ایــن●نکتــه●توجــه●داشــت،●کــه●حــس●اعتمادپذیــری●مصرف●کننــدگان●

ــز● ــران●و●نی ــه●ناش ــت●ک ــن●رو،●الزم●اس ــت●و●از●ای ــیار●باالس ــهور●بس ــراد●مش ــه●اف ــبت●ب نس

ــی●در● ــه●حت ــغ،●بلک ــوای●تبلی ــا●در●محت ــه●تنه ــیما●ن ــی●س ــای●فرهنگ ــدگان●برنامه●ه تهیه●کنن

انتخــاب●اینفلوئنســرها،●متناســب●بــا●اصــل●انطبــاق●عمــل●کنند)فریدونــی●1396(،●زیــرا●بــه●

ــده● ــی●مصرف●کنن ــر●ذهن ــدف،●تصوی ــب●ه ــا●مخاط ــب●ب ــق●کت ــای●نامنطب ــل●انتخاب●ه دلی

ــود.● ــاد●می●ش ــی●ایج ــی●عموم ــه●دار●و●بدبین خدش

ــداران● ــن●طرف ــه●بی ــادی●ک ــا●اعتم ــرها●ب ــده●اینفلوئنس ــردآوری●ش ــای●گ ــق●یافته●ه مطاب
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ــای● ــر●نیازه ــناخت●عمیق●ت ــا●ش ــال●ب ــوند.●ح ــر●می●ش ــات●موثرت ــبب●ارتباط ــد،●س ــود●دارن خ

ــان● ــن●زم ــد●در●بهتری ــش●رو●و●راه●●حل●هــای●مربوطــه●را،●می●توانن ــع●پی ــدگان،●موان مصرف●کنن

ممکــن●دراختیــار●ناشــرین●قــرار●●دهنــد.●برنامــه●●فرهنگــی●معــروف●و●خــوش●ســاخت●صــدا●

و●ســیمای●کشــورمان●بماننــد●"کتــاب●بــاز"●از●شــبکه●نســیم●نیــز●دقیقــا●بــا●همیــن●اســتراتژی●

یعنــی●بــا●دعــوت●از●تاثیرگــذاران●متعــدد●و●مــورد●اعتمــاد●مردمــی●●در●حــوزه●کتــاب●و●

نشــریات●●بــه●ایــن●میــزان●از●محبوبیــت●نــزد●مخاطبــان●دســت●پیــدا●کرده●اســت.●در●تاییــد●

ایــن●مبحــث●درمقایســه●آمــاری●دو●برنامــه●"کتــاب●بــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"●باهــم●نیــز،●بیانگــر●

ایــن●مهــم●بــود●کــه●برنامــه●"چــراغ●مطالعــه"●بعلــت●عــدم●دعــوت●از●اینفلوئنســرهای●متعــدد●

و●عــدم●نــگاه●ویــژه●بــه●اینفلوئنســر●مارکتینــگ●از●مقبولیــت●بســیار●کمتــری●نســبت●بــه●برنامــه●

کتاب●بــاز●برخــوردار●بــوده●اســت)طبق●جــدول●2(.●اینفلوئنســر●مــورد●اعتمــاد،●از●طــرف●دیگــر●

فرصتــی●بــرای●ناشــران●ایجــاد●می●کنــد،●تــا●بــا●اســتفاده●از●یــک●اســتراتژی●بازاریابــی●مناســب،●

کتــب●مفیــد●و●ارزشــمند●خــود●را●کــه●از●چشــم●مخاطبــان●غافــل●مانده●اســت،●از●ایــن●طریــق●

بعنــوان●حلقــه●واســطه●بــه●طیــف●گســترده●ای●از●مخاطبــان●و●بیننــدگان●برنامــه●معرفــی●کننــد.

چنــان●کــه●احمــد●)2018(و●اش●)2018(●نشــان●دادنــد،●کســب●و●کارهــا●بــرای●بقــای●خــود،●

ــرات● ــل●تغیی ــود،●در●مقاب ــی●خ ــر●اســتراتژی●های●تبلیغات ــی●تغیی ــا●حت ــه●اصــالح●ی ــور●ب مجب

ــب●یافته●هــای● ــن●در●غال ــدگان●هســتند.●همچنی ــق●و●رفتارهــای●مصــرف●کنن محیطــی،●حقای

اســتخراج●شــده●در●ایــن●پژوهــش،●مشــخص●شــد●مدیریــت●در●صنعــت●نشــر●می●بایســت●

امکانــات●بهره●بــری● از●ســمت●ســنتی●بــه●ســمت●دیجیتــال●بــرده●و● رویکــرد●خــود●را●

ــه● ــن●رابط ــد.●در●ای ــرار●ده ــران●ق ــار●کارب ــه●در●اختی ــت●مطالع ــدرن●را●جه ــای●م ازتکنولوژی●ه

فراهــم●آوردن●کتــب●دیجیتــال●یــا●نــرم●افزارهــای●کتاب●خــوان●بهمــراه●تهیــه●پادکســت●ها●و●

نســخه●های●دیجیتــال●شــنیداری●توســط●ناشــران،●در●واقــع●پاســخ●گویی●بــه●نیــاز●و●انتظــارات●

مخاطبــان●اهــل●کتــاب●و●از●ســوی●دیگــر●ترویــج●فرهنــگ●مطالعــه●هســت.●

ــدل●و● ــری●از●م ــا●بهره●گی ــت،●ب ــز●می●بایس ــیما●نی ــی●س ــای●فرهنگ ــدگان●برنامه●ه تهیه●کنن

مولفه●هــای●ذکــر●شــده●در●بخــش●زمینــه●ای●ایــن●تحقیــق،●کــه●شــامل●اســتفاده●از●فــن●آوری●

ــر،●● ــب●اسپانس ــران●در●غال ــذب●ناش ــا●ج ــت،●ب ــال●اس ــر●دیجیت ــت●نش ــوژی●در●صنع و●تکنول

ــی●●کــه● ــرای●مخاطــب●برنامــه●جهــت●ترویــج●فرهنــگ●کتاب●خوان ــاز●را●ب تســهیالت●مــورد●نی

رســالت●اصلــی●آنهاســت،●فراهــم●نماینــد.●بــه●طــور●مثــال●اخیــرا●بهره●گیــری●از●نــرم●افزارهــای●

کتاب●خــوان●دیجیتــال،●ماننــد●"کتــاب●راه"،●"فیدیبــو"،●"طاقچــه"●و●غیــره،●●آن●چنــان●تســهیالتی●
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ــب● ــار●مخاط ــوژی●را●در●اختی ــت●تکنول ــودن●و●جذابی ــترس●ب ــن،●در●دس ــه●پایی ــد●هزین مانن

ــوان● ــوان●ت ــر●کتاب●خ ــا●غی ــوان●ی ــم●از●کتاب●خ ــه●اع ــردی●در●جامع ــر●ف ــه●ه ــد،●ک قرارداده●ان

خریــد●و●مطالعــه●کتــب●مــورد●عالقــه●خــود●را●داراســت.●

در●طــول●ایــن●تحقیــق●مشــخص●شــد،●بســیاری●از●مخاطبــان●برنامــه،●پــس●از●آشــنایی●

بــا●نــرم●افزارهــای●کتاب●خــوان●دیجیتــال●معرفــی●شــده●توســط●اینفلوئنســرها،●کتاب●هایــی●

کــه●ســالها●درصــدد●پیــدا●کــردن●فرصــت●جهــت●مطالعــه●آنهــا●بوده●انــد●را●بــا●قیمــت●بســیار●

ــا●حتــی● ــد●رانندگــی،●آشــپزی●ی ــه●●خــود●مانن پاییــن●تهیــه●کــرده●و●حیــن●انجــام●امــور●روزان

پیــش●از●خــواب●بــه●آنهــا●گــوش●فــرا●داده●انــد.●دلیــل●دلبســتگی●بیشــتر●●مخاطبــان●بــه●کتاب،●

در●مقایســه●بــا●ســایر●تفریحــات●پیرامــون،●محیطــی●اســت●كــه●مجــال●بیشــتری●بــرای●ارتبــاط●

ــناخت● ــذا●ش ــد.●ل ــرار●می●ده ــان●ق ــش●رویش ــی،●پی ــای●فرض ــه●دور●از●مزاحمت●ه ــی،●ب درون

ــا●در●نظــر● ــه●نیازهــای●متفــاوت●و●گوناگــون●آنهــا●توســط●اینفلوئنســر●ب مخاطــب●و●توجــه●ب

گرفتــن●مقوله●هــای●بیــان●شــده●در●مــدل●ایــن●تحقیــق،●مبنــی●بــر●عنایــت●بــه●عناصــر●جمعیــت●

شــناختی،●ماننــد●ســن،●جنــس،●نــژاد،●وضعیــت●تأهــل،●درآمــد●یــا●ســطح●تحصیــالت●افــراد●

مختلــف،●می●بایســت●مــورد●توجــه●خــاص●اینفلوئنســرها●قــرار●بگیــرد.

در●طــول●تحقیقــات●ایــن●پژوهــش●نقــش●بســیار●پررنــگ●رســانه●اجتماعــی●اینســتاگرام●

ــی،●بخصــوص●اینســتاگرام،● ــه●●آشــکار●شــد.●شــبکه●های●اجتماع ــگ●مطالع ــج●فرهن در●تروی

ــه●رده● ــرده●●و●ب ــدا●ک ــت●پی ــی●در●اینترن ــل●توجه ــگاه●قاب ــر●جای ــال●های●اخی ــران●●در●س در●ای

پربیننده●تریــن●●رســانه●فضــای●مجــازی●راه●یافته●●اســت.●ازســویی●دیگــر●اینفلوئنســر●مارکتینــگ،●

ــا● ــات●در●مجــالت●ی ــد●تبلیغ ــت●نشــر،●مانن ــی●در●صنع ــر●تبلیغات ــای●دیگ ــه●روش●ه نســبت●ب

نمایشــگاه●های●کتــاب،●بــازده●بیشــتری●دارد.●تلفیــق●ایــن●دو●موضــوع،●باعــث●شــده●اســت●

تــا●بازاریابــان●صنعــت●نشــر●دیجیتــال●نیــز●بــه●ســمت●ایــن●شــبکه●●اجتماعــی●و●بهره●●گیــری●از●

ابزارهــای●دیجیتــال●مارکتینــگ●حرکــت●کننــد.

فضــای●اینســتاگرام●امکانــات●مختلفــی●را،●بــرای●ارزیابــی●محبوبیــت●عناویــن●کتــب●معرفی●

شــده●توســط●اینفلوئنســرها،●ایجــاد●کــرده●اســت.●فضــای●آن●به●گونــه●ای●اســت،●کــه●کاربــران،●

ــرای● ــد،●ب ــک●کنن ــف●را●الی ــتوری●های●مختل ــا●اس ــت●ها●ی ــد●پس ــال●می●توانن ــورت●فع ــه●ص ب

دیگــران●بفرســتند●و●درموردشــان●اظهــار●نظــر●کننــد؛●تــا●در●نهایــت،●رضایــت●یــا●نارضایتی●خود●

ــات،●مــا●توانســتیم●محبوبیــت●●اینفلوئنســر،● ــا●اســتفاده●از●همیــن●امکان ــد.●ب را●اعــالم●دارن
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ــی● ــرد●نتنوگراف ــا●رویک ــده●را●ب ــی●ش ــب●معرف ــن●کت ــورد●عناوی ــده●در●م ــام●ش ــغ●انج ــا●تبلی ب

ــرای● ــام●ب ــدن●پی ــتاده●ش ــا(،●فرس ــال●کننده●ها)فالوئره ــزان●دنب ــش●می ــم.●افزای ــی●کنی ارزیاب

دیگــران،●بــاز●نشــر●دادن،●میــزان●پســندیده●شــدن)الیک●ها(●و●ســایر●امکانــات،●ایــن●فرصــت●

را●در●اختیــار●ناشــران●و●تهیه●کننــدگان●قــرار●می●دهــد●کــه●میــزان●محبوبیــت●اینفلوئنســر●یــا●

ــه● ــات●ســبب●می●شــود●ک ــن●امکان ــه●شــده●را●بســنجند.●همی ــاب●ارائ ــغ●کت ــت●تبلی محبوبی

ــدگان●برنامه●هــای● ــم●از●ناشــران●و●نویســندگان●و●تهیه●کنن ــدرکاران●حــوزه●نشــر،●اع دســت●ان

ــا●بررســی●وضعیــت●مشــارکت● ــره●ب ــاز●و●چــراغ●مطالعــه●و●غی ــد●کتاب●ب فرهنگــی●ســیما،●مانن

کاربــران●بــه●بازخــورد●مناســبی●از●آنهــا●دســت●یابنــد.●چنان●کــه●بــرای●ناشــران●و●تهیه●کننــدگان●

برنامه●هــای●فرهنگــی●ســیما،●همــواره●ایــن●فرصــت●ایجــاد●می●شــود،●کــه●در●فضــای●مجــازی●

ــات● ــادی●و●بی●واســطه●ای●ازموضوع ــی●انتق ــال،●ارزیاب ــران●فع ــا●کارب ــل●ب اینســتاگرام●در●تعام

ــق● ــزان●عالی ــد●می ــی●مانن ــای●گوناگون ــد.●مولفه●ه ــه●دســت●آورن ــش●را●ب ــرح●شــده●خوی مط

ــور● ــه●ط ــن●و●ب ــزد●مخاطبی ــت●اینفلوئنســر●ن ــزان●محبوبی ــی●شــده،●می ــر●معرف ــه●ژان ــردم●ب م

کلــی●میــزان●اســتقبال●یــا●عــدم●پذیــرش●عناویــن●تبلیــغ●شــده●توســط●مخاطبــان،●بــه●راحتــی●

ــی●اینفلوئنســر● ــر،●آگاه ــرف●دیگ ــل●شناســایی●می●باشــد.●از●ط ــر●شــده●قاب ــزار●ذک توســط●اب

ــای● ــه،●همچــون●هزینه●ه ــه●در●جامع ــع●مطالع ــد●شــناخت●موان ــای●محــوری،●مانن از●مولفه●ه

گــزاف●خریــد●کتــب●و●ارزیابــی●انتظــارات●مخاطبــان●از●کیفیــت●محصــوالت●و●خدمــات●صنعت●

چــاپ●و●نشــر،●کــه●عمدتــا●همــراه●بــا●نارضایتــی●آنهــا●از●عــدم●تناســب●کیفیــت●نشــریات●و●

ــه●درک●هرچــه●بیشــتر●انتظــارات●مخاطــب● ــغ●پرداختی●شــان●می●باشــد،●اینفلوئنســر●را●ب مبل

ســوق●داده●و●او●را●بــه●ایــن●موضــوع●وا●مــی●دارد،●کــه●مشــکالت●و●راه●حل●هــای●مربوطــه●را●بــا●

تهیه●کننــدگان●یــا●ناشــران●بــه●اشــتراک●گذاشــته،●تــا●بدیــن●وســیله●ســبب●ارتقــای●ســطح●

کنونــی●و●بهبــود●وضعیــت●صنعــت●نشــر●شــوند.

پیشنهادات

ــق● ــدل●و●مصاحبه●هــای●عمی ــا●یافته●هــای●م ــق●ب ــن●پژوهــش،●مطاب ــد●ای در●طــول●فرآین

شــکل●گرفتــه●در●رونــد●تحقیــق،●پیشــنهاداتی●نیــز●در●جهــت●تاثیــر●بیشــتر●●مقولــه●پیامدهــا،●

منجملــه●ترغیــب●مخاطبیــن●بــه●کتاب●خوانــی،●توســط●اینفلوئنســرها●و●رونــق●صنعــت●نشــر●

بــه●صــورت●کاربــردی●مطــرح●شــده،●کــه●قابــل●توجــه●اســت:

اوال●تهیه●کننــدگان●برنامه●هــای●صــدا●ســیما،●درگروه●هــای●فرهنــگ●و●اندیشــه،●●	
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بخصــوص●برنامــه●"کتــاب●بــاز"●و●"چــراغ●مطالعــه"،●کــه●رســالت●ترویــج●کتاب●خوانــی●

ــد،●می●بایســت●به●طــور●جــدی،●از●پتانســیل●رســانه●های●اجتماعــی● ــر●دوش●دارن را●ب

مجــازی●همچــون●اینســتاگرام●بهــره●●بــرده●و●از●آن●غافــل●نباشــند،●چــرا●کــه●ایــن●دو●در●

کنــار●یکدیگــر●مکمــل●هــم●هســتند.●متاســفانه●طــی●ایــن●تحقیق●آشــکار●شــد،●تمرکز●

تهیه●کننــدگان●صرفــا●ســاخت●برنامــه●مطابــق●بــا●اســتانداردها●و●اهــداف●معمــول،●

ــه●زیبایی●شناســی●برنامــه● ــا●تمرکــز●ب ــه●تماشــای●برنامــه●ب ماننــد●جــذب●مخاطــب●ب

اســت●و●صفحــات●رســمی●برنامــه●در●رســانه●مجــازی●اینســتاگرام،●زیــر●نظــر●مســتقیم●

آنهــا●نیســتند.●بــه●ایــن●شــکل●ایــن●ظرفیــت●عظیــم●بــال●اســتفاده●مانده●اســت.●

در●مــدل●ارایــه●شــده●در●ایــن●پژوهــش،●بــا●توجــه●بــه●معنــاداری●روابــط●بیــن●متغیرهــا●

ــه●اثربخشــی●اینفلوئنســرها●در●فضــای●اینســتاگرام●در●ترغیــب●مــردم● ــوان●دریافــت،●ک می●ت

ــای● ــر●فضاه ــز●ب ــری●و●تمرک ــورت●بکارگی ــذا●در●ص ــزایی●دارد؛●ل ــش●بس ــی●نق ــه●کتاب●خوان ب

ــوان● ــوان●مکمــل●برنامه●هــای●پخــش●شــده●از●ســیما،●می●ت ــد●اینســتاگرام،●بعن مجــازی●مانن

از●مزیت●هــای●نامحــدود●ذکرشــده،●در●ترویــج●کتاب●خوانــی●●بهــره●●بــرد،●در●عیــن●حــال●

ــادی● ــید)رحمان●آب ــق●بخش ــران●رون ــرای●ناش ــا●ب ــر●را●متعاقب ــاپ●و●نش ــی●چ ــوان●بازاریاب می●ت

ــش،● ــن●پژوه ــوری●ای ــده●در●بخــش●مح ــان●ش ــه●بی ــه●مقول ــه●ب ــا●توج ــن،●ب 1398(.●بنابرای

مبنــی●بــر●تغییــر●رویکــرد●مدیریــت●ســنتی●بــه●ســمت●دیجیتــال،●بــه●نظــر●می●رســد●شــیوه●

اداره●صفحــات●مجــازی●توســط●تهیه●کننــده●برنامه●هــای●ســیما،●نیــاز●بــه●بازبینــی●مدیریتــی●

و●اســتخدام●و●بهره●بــری●از●متخصصــان●شــبکه●های●اجتماعــی●بــه●عنــوان●عضــوی●از●اعضــای●

اصلــی●ســاخت●برنامــه●●دارد.●در●صورتــی●کــه●بــا●مراجعــه●بــه●تیتــراژ●ایــن●دو●برنامــه،●نــه●تنهــا●

اثــری●از●ایــن●متخصصــان●بعنــوان●عوامــل●تهیــه●و●ســاخت●برنامــه●یافــت●نمی●شــود،●بلکــه●

ــی●تلقــی●می●شــود)روزنامه● ــوان●رقیــب●رســانه●مل ــه●عن ــی●فضــای●رســانه●اینســتاگرام●ب گوی

دنیــای●اقتصــاد●1399(.●نتایــج●پژوهــش●بهرامــی●کمیــل)1392(●و●خادمــی)1392(●از●نظــر●

نبــود●مهارت●هــای●ســاختاری●و●مدیریتــی●درترویــج●کتاب●خوانــی،●بــا●نتایــج●ایــن●پژوهــش●

دارد. هم●خوانــی●

ــود●●	 ــه●پاییــن●آمــدن●ســرانه●مطالعــه●در●کشــور●و●مشــکالت●کمب ــا●توجــه●ب ــا●ب ثانی

ــزاف●چــاپ●و●نشــر● ــای●گ ــر●هزینه●ه ــردم●از●ســویی●و●ازســوی●دیگ ــده●م ــت●عدی وق

کتــب●بصــورت●فیزیکــی،●ســبب●بــی●میلــی●و●عــدم●رقبت●ناشــران●بــه●چاپ●کتــاب،●در●

تیــراژ●بــاال●شــده●اســت.●امــا●از●طرفــی،●بــا●رونــق●نشــریات●دیجیتــال،●پادکســت●ها،●
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کتابخوان●هــای●صوتــی●و●میــل●مــردم●بــه●گذرانــدن●وقــت●در●فضــای●مجــازی،●

صنعــت●نشــر●دیجیتــال●بهتریــن●فرصــت●بــرای●جایگزینــی●و●پوشــش●هزینه●هــای●از●

دســت●رفته●اســت.●بــه●ایــن●ترتیــب●نــه●تنهــا●می●تــوان●رویکــرد●مــدرن●را●جایگزیــن●

ــت● ــک●صنع ــه●ی ــه●مثاب ــوان●ب ــه●می●ت ــرد،●بلک ــده●پیشــین●ک ــنتی●و●زیان ــرد●س رویک

دو●ســر●بــرد،●هــم●بــرای●ناشــر●هــم●بــرای●خواننــده●کتــاب،●از●آن●نــام●بــرد.●نقــش●و●

تاثیــر●اینفلوئنســرهای●فرهنگــی●و●ســاخت●برنامه●هــای●ایــن●چنینــی●در●صــدا●ســیما●

ــه● ــژه●ب ــه●وی ــری●و●توج ــد●و●بهره●گی ــریات●می●پردازن ــب●و●نش ــی●کت ــه●معرف ــه●ب ک

مولفه●هــای●شــناخته●شــده●در●مــدل●ارائــه●شــده●در●ایــن●پژوهــش●در●رســیدن●بــه●

آن●هــدف●،کلیــد●طالیــی●ایــن●مســاله●اســت.

نتایــج●ایــن●پژوهــش●تاییــد●کــرد●کــه●اینفلوئنســرها●می●تواننــد●بــه●عنــوان●حلقــه●واســط●

بیــن●ناشــران●و●مخاطبــان●بــا●نفــوذ●و●رهبــری●عقیــده●ای●خــود●ســبب●ارتقــا●ســطح●مطالعــه●در●

جامعــه●بشــوند.●در●حــال●حاضــر،●بــا●مدرنیتــه●شــدن●ایــن●صنعــت،●اینفلوئنســرها●عــالوه●بــر●

دانــش،●بــا●اســتفاده●از●رویکــرد●هنــری●بــا●صــدای●خــود●یــک●کتــاب●را●می●خواننــد●و●ســبب●

فــروش●چنــد●صــد●برابــری●محصــول●دیجیتــال●می●شــوند،●ایــن●پژوهــش●نیــز●بــه●تأییــد●ایــن●

موضــوع●کمــک●کرده●اســت●و●می●تــوان●از●ایــن●منظــر،●دریچــه●ای●تــازه●در●تبلیغــات●هدفمنــد●

بــه●روی●کارشناســان●و●فعــاالن●صنعــت●انتشــارات●كشــور●بــا●اســتفاده●از●ظرفیــت●حداکثــری●

ــاب● ــوان●کت ــزار●عن ــر●پانصده ــغ●ب ــاب●راه●بال ــو●و●کت ــزار●فیدیب ــرم●اف ــه●در●ن ــود،●●چنان●ک گش

صوتــی●انتشــار●یافتــه،●کــه●بیانگــر●تمایــل●مخاطــب●بــر●اســتفاده●از●فــن●آ●●وری●ایــن●چنینــی●

اســت.●در●ایــن●رابطــه●صــدا●و●ســیما●بعنــوان●مالــک●و●صاحــب●امتیــاز●برنامه●هــای●فرهنگــی●

ــه"● ــراغ●مطالع ــاز"●و●"چ ــاب●ب ــه●"کت ــه●در●برنام ــت●اینفلوئنســرهایی●ک ــد●از●ظرفی ــز●می●توان نی

حضــور●می●یابنــد،●بــا●رویکــرد●نشــر●دیجیتــال●بــه●ســاخت●پادکســت●ها●و●کتــب●الکترونیکــی●

و●صوتــی●بپــردازد،●کــه●هــم●ســبب●درآمدزایــی●و●هــم●ســبب●ترغیــب●هــر●چــه●بیشــتر●بیننــده●

ــد●بیــن● ــر●پیون ــا●ایــن●رویکــرد●جدیــد●شــود.●از●همــه●مهم●ت ــه●مطالعــه●عناویــن،●ب برنامــه●ب

رســانه●ملــی●کشــور●بــا●مخاطــب●برحســب●اعتمــاد،●اســتاندارد●بــودن●و●ارزش●نهــادن●بــه●نیــاز●

بیننــده●مقولــه●مخاطب●گرایــی●را●تامیــن●کنــد.

ثالثــا●بخش●هــای●فعــال●بازاریابــی●درحــوزه●صنعــت●چــاپ●و●نشــر●می●تواننــد●●	

ــران● ــتفادۀ●کارب ــورد●اس ــرد●م ــی●پرکارب ــی●و●ادب ــبک●های●محتوای ــع●آوری●س ــا●جم ب

ــا●رویکــرد● ــان●در●قالــب●کامنت●هــا،●ب شــبكه●های●مجــازی●و●●مــوارد●انتظــاری●مخاطب
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ــان●کــه●در●ایــن●پژوهــش●اســتفاده●شــد،●در●تبلیغــات●اثربخــش● نتنوگرافــی●آن●چن

ــح● ــاب●صحی ــق●انتخ ــم●از●طری ــن●مه ــد.●ای ــتفاده●کنن ــرها●اس ــق●اینفلوئنس از●طری

جامعــه●هــدف●و●شناســایی●نیــاز●آنهــا،●ارتبــاط●پرنفــوذ●اینفلوئنســرها●بــر●مخاطبــان●

کتاب●خــوان●و●كاربــران،●ســبب●می●شــود●میــزان●اثرگــذاری●و●تحریــک●مخاطــب●بــه●

ــد● ــدا●کن ــش●پی ــی●شــده،●بشــدت●افزای ــن●نشــریات●معرف ــد●عناوی ــه●و●خری مطالع

ــد●نتنوگرافــی●ایــن●پژوهــش●مشــخص● )غفوریــان●1396(.●همان●طــور●کــه●در●فراین

ــا● ــا●و●ی ــب●کامنت●ه ــران●در●قال ــان●کارب ــی●هیج ــه●بررس ــی●از●جمل ــد،●امکانات گردی

ایموجی●هــا●در●رابطــه●بــا●پســت●های●موضوعــی●اینفلوئنســرها●نســبت●بــه●عناویــن●

کتــب●معرفــی●شــده●و●بررســی●دیــدگاه●کاربــران●طبــق●چــرخ●هیجانــات●پالچیــک●بــا●

بهره●گیــری●از●امکانــات●آمــاری●اینســتاگرام●نــه●تنهــا●بازخــورد●مخاطــب●را●بی●واســطه●

و●خیلــی●ســریع●شناســایی●می●کنــد،●بلکــه●امــکان●کنتــرل●و●هدایــت●ایــن●هیجانــات●

ــد.● ــرای●ناشــران●در●صنعــت●چــاپ●و●نشركشــور●فراهــم●می●نمای ــز،●ب را●نی

ــیما●و● ــدا●س ــای●ص ــت●برنامه●ه ــری●ازظرفی ــا●بهره●گی ــی●ب ــوزه●فرهنگ ــق●در●ح ــن●تحقی ای

رســانه●اجتماعــی●اینســتاگرام●در●جهــت●شــناخت●مولفه●هــای●تاثیرگــذار●و●ارائــه●مــدل●

ــدل● ــتفاده●از●م ــت.●اس ــام●شده●اس ــردیجیتال،●انج ــاپ●و●نش ــت●چ ــی●آن●در●صنع پارادایم

ــتخراجی● ــای●اس ــش●مقوله●ه ــاوت●فاح ــه●تف ــه●ب ــا●توج ــع●ب ــایر●صنای ــش●در●س ــن●پژوه ای

نیــاز●بــه●احتیــاط●وافــری●دارد.●بــه●محققــان●آینــده●پیشــنهاد●می●شــود●عوامــل●تأثیرگــذاری●

اینفلوئنســرها●در●ســایر●پلتفرم●هــای●شــبکه●های●اجتماعــی●داخلــی●و●خارجــی●و●آینده●پژوهــی●

در●زمینــه●بازاریابــی●تأثیرگــذار●در●ســایر●صنایــع●●و●بررســی●افق●هــای●پیــش●رو،●پیشــران●ها●و●

ــد. ــرار●دهن ــه●ق ــورد●مطالع پســران●های●آن●را●م
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