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ی موردی صدف  مطالعهاینستاگرام و تغییر سبک زندگی: 

 بیوتی
 1عباس قنبری باغستان 

  2فائزه جبارپور
 

 چکیده
بیوتی،که از سوی مجله فوربز به  های پیج اینستاگرام صدف هدف این مقاله مطالعه و ارزیابی استوری

زندگی ، نوع  نمایش سبکی  انتخاب شد، و نحوه 9102عنوان دومین بالگر اثرگذار اینستاگرام در سال 
ی تبلیغات محصوالت یا خدمات آرایشی و غیر آرایشی و  اش با مخاطبان، میزان و نحوه گیری ارتباط

وی درخصوص موضوعات مختلف است. این مطالعه از طریق روش تحلیل محتوا  گیری همچنین جهت
ها و  زه براساس مقولهرو 91انجام شده و تمامی استوری های پیج صدف بیوتی در یک بازه زمانی 

اند. در این پژوهش برای تحلیل نتایح تحقیق از نظریات  کدهای محقق ساخته مورد کدگزاری قرار گرفته
های سبک زندگی، یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا و همسازی  زیمل، وبلن و وبر در خصوص مولفه
 ارتباطات گایلز بهره گرفته شده است.

بیوتی اختصاص به  های صدف توان به موارد زیر اشاره کرد: بیشتر استوری میاز مهمترین نتایج تحقیق 
هایش متعلق به محور  داشته است، بیشترین محورهای استوری« کننده سرگرم»و « رسانی اطالع»محتواهای 

ه ها استفاد کند که از آن بود است، او عموما تبلیغ پیج، کاال یا خدماتی را می« شخصی»و موضوعات « سفر»
گیری مثبت و موافق داشت، نوع  بیوتی جهت کرده و راضی و مطمئن بوده است، در اغلب موضوعات صدف

بوده است و در طی  دوره مطالعاتی این تحقیق ، « صمیمی و مودبانه»اش با مخاطبان غالبا  گیری ارتباط
و مذهبی نپرداخته است.  ویژه در ارتباط با ایران و مباحث اعتقادی بیوتی اصال به مسائل سیاسی به صدف

های  کنند در استوری ها یاد می های سبک زندگی که زیمل، وبلن و وبر از آن براساس نتایج بدست آمده، مولفه
بیوتی با نمایش جزییات سبک زندگی خود، زمینه را برای تقلید و  شود؛ درواقع صدف این پیج به وفور دیده می

 کند.  ها فراهم می د ارتباطی نزدیک و صمیمی با آنالگوبرداری مخاطبانش به ویژه با ایجا

 زیمل، ویلن، وبر -سبک زندگی-بیوتی صدف-بالگر-اینستاگرام کلیدواژه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ghanbari.abbas@ut.ac.ir                     ؛ ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران استادیار گروه ارتباطات، دانشکده  0
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول( دانشجوی 9

      faezeh.jabarpour@ut.ac.ir  
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 مقدمه و طرح مسئله

پردازد.  در اینستاگرام می 0ی فعالیت پیج صدف بیوتی این مطالعه به طور خاص به ارزیابی نحوه

م صدف که یک آرایشگر است و در آمریکا همراه با همسرش و در این پیج، خانمی ایرانی به نا

ی آرایش  هایی را در ارتباط با نحوه ها و استوری کند، پست زندگی می« فندق»سگی به نام 

های گوناگون، سفرهای کاری و غیرکاری، خرید  کردن، معرفی و نقد محصوالت آرایشیِ مارک

این است که او به انتخاب مجله بیوتی  صدف علت انتخابگذارد.  کردن و ... به اشتراک می

برگزیده شده است  9102به عنوان دومین بیوتی بالگر اثرگذار اینستاگرام در سال « فوربز»

(Claudel, 2019) . 

های اجتماعی دیگر مانند  در چند سال اخیر اینستاگرام به دلیل فیلتر بودن شبکه

ی بسیاری از کاربران بوده و عالوه بر این، اینفلوئنسرهایی را  مورد توجه و استفادهبوک،  فیس

ها در فضای واقعی دارند؛ از  زیادی همچون بسیاری از سلبریتی  خلق کرده است که تاثیرگذاری

ی  ی اجتماعی اینستاگرام و نحوه های این دسته افراد در شبکه این رو مطالعه و ارزیابی فعالیت

حائز   گرایی و تغییر سبک زندگی مخاطبان رگذاریشان بر زندگی افراد همانند ترویج مصرفتاثی

اهمیت است. در واقع، مساله اصلی تحقیق این است که اینفلوئنسرها در فضای اینستاگرام 

ها با مخاطبان  پردازند و الگوی ارتباطی آن هایی می بیشتر به انتشار جه استوری

 ه نحوی است؟کنندگان( به چ )دنبال

ی  ها و نحوه براساس این مساله، هدف کلی تحقیق پیش رو، مطالعه و ارزیابی استوری

ی تاثیرگذاری او بر  گیری صدف بیوتی با مخاطبان اینستاگرامی خود و همچنین شیوه ارتباط

 ها است. اهداف جزیی این مطالعه به شرح زیر است: افراد و سبک زندگی آن

های پیج  خود در استوری  بیوتی( و سبک زندگی دفی نمایش خود )ص نحوه -

 اینستاگرام وی.

 های آرایشی و غیر آرایشی توسط صدف بیوتی. ی تبلیغ کاالها یا پیج نحوه -

 کنندگان خود. بیوتی با دنبال ی تعامل صدف ارزیابی شیوه -

بیوتی راجع به موضوعات عنوان شده در  های صدف گیری مطالعه و ارزیابی جهت -

 های اینستاگرام وی. استوری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 @ Sadaf_beauty  



 83 ی موردی صدف بیوتی و تغییر سبک زندگی: مطالعهینستاگرام ا 
 

 

 مبانی نظری تحقیق

ی نمایش خود و سبک زندگی  با توجه به اهداف تحقیق، جهت ارزیابی و تبیین نحوه

ها، ضروری است  بیوتی و نوع تعاملش با مخاطبان در جهت تاثیرگذاری بیشتر بر آن صدف

باندورا و های سبک زندگی زیمل، وبلن و وبر، یادگیری اجتماعی آلبرت  مروری بر مولفه

ی  های سوم و چهارم نظریه همسازی ارتباطات گایلز داشته باشیم. در این پژوهش بخش

« گران از مخاطبان ارزشیابی برداشت ارتباط»و « موقعیت بالفصل»همسازی ارتباطات یعنی 

 مورد تاکید بیشتری قرار دارد.

مخاطب بگذارند. بسته به کنند تاثیرهای خاصی بر  فعالین حوزه رسانه معموال کوشش می

نجفی سوالری در کند.  ی ارتباطی خاص، نوع اثر مطلوب تفاوت می گر و وظیفه نقش ارتباط

های مجازی با ارضای همزمان نیازهای عقلی، منطقی  شبکه»ارتباط با این موضوع معتقد است:

ت برای و عاطفی جوانان، آنان را به خود جذب کرده و موسسان جوامع مجازی از این فرص

« کنند انتقال مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مدنظر خود در قالب نرم و پنهان استفاده می

 (.(83، ص 0820افراسیابی,  &)بشیر نقل شده در  0832)نجفی سوالری، 

-غیرمستقیم؛ ارتباط رسمی-صورت کلی چند نوع ارتباط وجود دارد: ارتباط مستقیم به

توان گفت از میان انواع  دوطرفه و... . می-طرفه کالمی؛ ارتباط یکغیر -غیررسمی؛ ارتباط کالمی

ارتباطات، ارتباط مستقیم، غیررسمی و دوطرفه که از رمزهای کالمی و غیرکالمی متعددی 

 .(0821مقدم,  )نوربخشتواند تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشد  شود، می تشکیل می

 سبک زندگی

هایی یاد کرد که مصداق  توان از مولفه برای دستیابی به درک بهتر از مفهوم سبک زندگی می

برخی از مهمترین مولفه های سبک   وبر و وبلن زیمل، شوند.  عینی سبک زندگی محسوب می

 نوع مد(، از پیروی و پوشاک وعن)خودآرایی  تغذیه، شیوه» شمارند:  برمیزندگی را به شرح ذیل 

 فراغت، اوقات گذران های شیوه ونقل، حمل وسیله نوع(، اثاثیه و معماری دکوراسیون،) مسکن

، نقل شده 0831)مهدوی کنی، « بازی و... ودل دست یا زادگینجیب از حاکی رفتارهای؛اطفار

 .(993، ص 0821جعفری,  &)فتحی در 
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 یادگیری اجتماعی

ها و  ی شهروندان، محدود به تقویت یا تغییر نگرش های جمعی در زندگی روزانه تاثیر رسانه»

ها و الگوهای رفتاری شود که از  ها و نگرش تواند منجر به کسب ارزش رفتارها نیست، بکله می

ادعای اصلی آلبرت . (32، ص 0832زاده,  )مهدی« کنند ها تعبیر می آن به آثار اجتماعی رسانه

ی  صورت مشاهده ی یادگیری اجتماعی این است که بیشتر رفتارهای آدمی به ندورا در نظریهبا

شود  های جمعی و به روش الگوبرداری یاد گرفته می ویژه از طریق رسانه رفتار دیگران به

 .(0832زاده,  )مهدی

 ارتباطات همسازی

عنوان ساخت، مشتمل بر چهار ( آن را 0298ی همسازی ارتباطات را که اولین بار گایلز ) نظریه

پردازد، بخش دوم به گرایش  ها می بخش است؛ بخش اول آن به ارتباطات میان گروه

گروهی و ترکیبی  فردی، بین صورت بین درک برخورد با اعضای خارج از گروه به»گران به  ارتباط

وم در ارتباط با توجه دارد، بخش س (0833اوگاوا,  &)بی.گادیکانست, ام.لی, نیشیدا, « از هردو

)برای « روانی-حاالت اجتماعی»-0» گیرد: های زیر را دربرمی است که جنبه« موقعیت بالفصل»

اهداف و تمرکز بر »-9(موقعیت در گران ارتباط گروهی بین و فردی بین گیری جهتمثال 

شناسی  های جامعه استراتژی»-8( رابطه به نیاز مکالمه، به نیاز برخورد، در انگیزشها« )مخاطب

گذاری  برچسب»-3(موضوع لهجه، زبان،« )ها رفتار و تاکتیک»-4(گفتمان مدیریت تقرب،« )زبان

 .(et al., 1385)بی.گادیکانست « « و خصوصیات

 که هنگامی»پردازد.  گران از مخاطبان می بخش آخر نظریه نیز به ارزشیابیِ برداشت ارتباط

 پیدا انگیزه افراد شوند، ارزشیابی مثبت طور به شوند می تلقی گروه متعارف اعضای که مخاطبانی

 et )بی.گادیکانست « کنند برقرار ارتباط آینده در گروهشان اعضای سایر و مخاطبان با کنند می

al., 1385 91-02، ص). 

 ی تحقیق پیشینه

فضای مجازی بر سبک زندگی افراد ها و  ی تاثیر اینفلوئنسر ای در حوزه های گسترده پژوهش

 شود. ی مختصری می صورت گرفته است. در اینجا به برخی از این تحقیقات انجام شده، اشاره
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است که با استفاده « خودرهایی بخشی مجازی»یکی از تحقیقات پیشین مرتبط، پیمایش 

زی پرداخته های اجتماعی مجا از روش کیفی به کاوش ابراز خود میکرواینفلوئنسرهای شبکه

است. فعلیت یافتن توانایی چیره شدن بر موانع و قیدها و درهم شکستن قواعد سبب شده است 

ها خیلی کمرنگ شود و حفظ این حریم، سخت و گاهی  حریم خصوصی برای افراد در این شبکه

 ها، رفتار و نگرششان غیرممکن باشد. اعضای جامعه متاثر از فضای مجازی و جریانات آن، ارزش

کند. نهادینه شدن این تغییرات در میکرواینفولئنسرها به عنوان اعضای تشکیل دهنده  تغییر می

)افشانی؛, شود  های جوانان منجر می و تاثیرگذار بر جامعه، در نهایت به تغییرات در ارزش

 . (0823حقیقتیان,  &جواهرچیان؛, 

های اجتماعی اینترنتی و سبک  ای با نام شبکه حسن بشیر و محمدصادق افراسیابی در مقاله

ی موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان با استفاده از روش پیمایش  زندگی جوانان؛ مطالعه

ی مجازی در  اینترنتی و ارسال پرسشنامه برای کاربران پایگاه اینترنتی کلوب )بزرگترین جامعه

های اجتماعی  یان عضویت در شبکهایران بر اساس آمار تارنمای الکسا( به این نتیجه رسیدند که م

دهندگان اذعان داشتند که با  اینترنتی و سبک زندگی جوانان ارتباط وجود دارد. بیشتر پاسخ

ی بیش از حد از  علت استفاده کنند و به ها اقدام می هدف سرگرمی به عضویت در این شبکه

 .(0820افراسیابی,  &)بشیر شوند  اینترنت و فضای مجازی مورد اعتراض اطرافیان واقع می

های  ی کارشناسی ارشد خود با عنوان تاثیر شبکه نامه همچنین هادی الطافی در پایان

اجتماعی مجازی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران )مطالعه 

مدیر، کارشناس و کتابدار شاغل در  811آوری پرسشنامه از  (، با روش جمع01موردی منطقه 

های اجتماعی  زمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تایید این فرضیه رسید که شبکهسا

سه بُعد شیوه های رفتاری اند. این تاثیرات را در  مجازی بر سبک زندگی کارکنان اثرگذار بوده

)محاوره، سبک بیان، برقراری ارتباط(، سالیق )شیوه طراحی پروفایل، تصاویر پروفایل، سبک 

توان  می منزل ( و منش فرهنگی افراد )پوشش، نحوه دوست یابی، سرگرمی ها( طراحی داخلی

 (0823)الطافی, مشاهده کرد 

توسط فاطمه پاشایی، « ی جوانان از زندگی با اینترنت تجربه»پژوهشی دیگر با عنوان 

ای عمیق و  نیکبخت نصرآبادی و خسرو توکل انجام شده است. در این پژوهش مصاحبهعلیرضا 

ای که وقت خود را برای اهداف  ساله 81تا  03یافته با دوازده نفر از جوانان  سازمان نیمه

ی اصلی که از نتایج این تحقیق  مایه درون 4گذراندند، صورت گرفت.  غیرضروری در اینترنت می
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اینترنت  -9آل مجازی جوانان؛  دنیای اینترنت به عنوان ایده -0این شرح است: استخراج شد به 

اینترنت و تغییر در وضعیت  -4اینترنت حصاری برای تنهایی؛  -8و تغییر در سبک زندگی؛ 

انگیز و سهولت دسترسی به آن،  جسمی و روانی. بنابراین اینترنت با وجود داشتن شرایط دل

شود و سبک زندگی آنان را دچار تغییرات  گی کاربران خود میموجب گسیختگی ابعاد زند

 .(0839توکل,  &)پاشایی, نصرآبادی, کند  ای می گسترده

« 0مطالعه کمی در تبلیغات شبکه های اجتماعی»بر موارد فوق، پیمایشی با عنوان  عالوه

. ستدر میان دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشگاه چین انجام شده ا 9103در سال 

دهندگان  و تحلیل چارچوب بوده است. پاسخ  روش انجام این تحقیق به صورت مصاحبه

های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام  کننده از شبکه های هوشمند و استفاده صاحبان گوشی

های  ای به رسانه کنندگان باید توجه ویژه دهد که تبلیغ بودند. نتایج این پژوهش نشان می

« های اجتماعی رسانه»اشند؛ چرا که امروزه تبلیغاتی که توسط مبلغین در ب  اجتماعی داشته

ها(  دهد )نسبت به سایر رسانه گیرد، انگیزه و قصد خرید مشتریان را افزایش می صورت می

(Islam & Mahmood, 2018). 

های مشهور در تبلیغات بر  پژوهشی دیگر تحت عنوان بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده

کنندگان نسبت به تبلیغ انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر  ش مصرفنگر

کنندگان نسبت به تبلیغ است.  های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف استفاده از تأییدکننده

های مشهور از قبیل جذابیت فیزیکی و  هایی از تأییدکننده در این پژوهش تأثیر ویژگی

کنندگان نسبت به  ا محصول و قابلیت اعتماد، بر نگرش مصرفظاهری، تخصص، تناسب ب

های قبلی،  های این تحقیق همانند مطالعه تبلیغ بررسی شده است. روش گردآوری داده

های تأییدکنندگان مشهور از  دهد که ابعاد و ویژگی نامه است. نتایج پژوهش نشان می پرسش

کنندگان نسبت به تبلیغ  نگرش مصرف اعتمادبودن و تخصص بر قبیل جذابیت ظاهری، قابل

تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی تأثیر مثبت و معنادار ویژگی تناسب بین فرد مشهور و 

)اسماعیل پور, شود  کننده نسبت به تبلیغ تأیید نمی شده بر نگرش مصرف محصول تبلیغ

 . (0821زارعی,  &بحرینی زاد, 

های اجتماعی صورت گرفته است،  در زمینه شبکه با توجه به گستره وسیعی از تحقیقات که

های اینستاگرام در حوزه  نوآوری این پژوهش در تمرکز ویژه بر یکی از مشهورترین وب پیج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1    A Qualitative Study on the Outcomes of Social Media Advertising 
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است که از سوی مجله مشهور فوربز به عنوان دومین وب پیج اثرگذار در حوزه « زیبایی»

 انتخاب شده است.« زیبایی»

 روش تحقیق

قیق، در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. با توجه به اهداف تح

کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و  کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می

رود. او هدف این تحلیل را همانند سایر  کار می ها به ها در مورد متن آن معتبر از داده

داند  اخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل میهای پژوهشی فراهم آوردن شن تکنیک

 .(0838)کریپندورف, 

های پیج صدف بیوتی بوده است. همچنین برای  ی استوری ی آماری تحقیق، کلیه جامعه

گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده و بر این اساس، به مدت  تعین نمونه، از مکانیسم نمونه

د تحلیل( این وب پیج مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. ها )واح روز، کلیه استوری 91

بیوتی بیشتر از اینکه پست  به عنوان واحد تحلیل این بوده که صدف« استوری»دلیل انتخاب 

تری برای ارزیابی  ی مناسب کند. بنابراین، این واحد تحلیل گزینه بگذارد، از استوری استفاده می

 اش با مخاطبان است. گیری اش و نوع ارتباط یزندگ ی نمایش او و سبک نحوه

همچنین استوری های منتخب براساس پروتکل تحقیق )کدنامه( محقق ساخته مورد 

اند. پروتکل تحقیق نیز از اعتبار صوری )ارزیابی توسط دو تن از  ارزیابی و کدگزاری شده

نیز از آزمون کاپا در « ییپایا»کارشناسان این حوزه( برخوردار بوده است. در ارتباط با موضوع 

ارتباط با مقوالت مفهومی استفاده شده است که نتایج بدست آمده از این آزمون همگی باالی 

 بوده است.  1,9

 ها نتایج و یافته

بیوتی در  ی نمایش زندگی صدف همانطور که توضیح داده شد، هدف این پژوهش، نحوه

ی تبلیغ کاال، پیج یا خدمات آرایشی و غیرآرایشی، ارزیابی  اینستاگرام، نحوههای پیج  استوری

های سیاسی و عقیدتی او درخصوص  گیری کنندگانش و جهت ی تعامل او با دنبال شیوه

ها و جداول  دست آمده از داده های به موضوعات گوناگون بوده است. در این بخش، به یافته

  شود. توصیفی دو بعدی اشاره می
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دهد که  ها نشان می استوری شناسایی شده که مطالعه آن 084روز، در مجموع  91در این 

%( متعلق به مطالب 48مطلب )  33های این پیج به میزان  بیشترین محتوای استوری

درصد در رده دوم قرار داشته است.  80کننده بوده و پس از آن محتوای اطالع رسانی با  سرگرم

هرکدام به « تبلیغات»و « آموزنده»سایی شده نیز متعلق به محتوای کمترین محتوای  شنا

 % بوده است. 9میزان 

قابل مشاهده است،  0ها، همانطور که در جدول شماره  در ارتباط با محتوای استوری

%( و پس از آن موضوعات 80استوری ) 49تعداد  ها مربوط به سفر به بیشترین محور استوری

است. کمترین مقدار هم متعلق به مسائل روز ایران  %( بوده92وری )است 82شخصی به تعداد 

 .( است0استوری )% 0به تعداد 

 ها توزیع فراوانی محور استوری -1جدول شماره 

 درصد فراوانی محور استوری

 80 49 سفر

 92 82 شخصی موضوعات

 1 3 حیوانات نمایش

 3 9 ها دایرکت به پاسخ

 4 1 ها بیوتی بچه با مالقات

 خدمات یا پیج کاال، تبلیغ

 آرایشی غیر یا آرایشی

1 4 

 9 9 آنباکسینگ

 9 9 مخاطبان از نظرسنجی

 0 0 ایران روز مسائل

 04 02 موارد از ترکیبی

 9 9 سایر

 011 084 جمع

 

ی محتواهای مربوط به  در ارتباط با محتوای هریک از محورها، قابل ذکر است که عمده

%( است. کمترین 93استوری ) 03، متعلق به اتفاقات روزمره به تعداد «موضوعات شخصی»

 %( است.8استوری ) 9تعداد استوری در این محور نیز متعلق به مسائل کاری به تعداد 
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های توریستی محل سفر به  بیشترین استوری متعلق به جاذبه در ارتباط با محور سفر نیز

%( و کمترین استوری متعلق به چمدان بستن به تعداد یک استوری 93استوری ) 03تعداد 

 ( است.9)%

، صدف بیوتی بسیار کم «تبلیغات»همانطور که قبال نیز گفته شده، در ارتباط با محور 

پرداخته، « تبلیغ»هایی که به  محدود استوریصرف داشته است و در « تبلیغاتی»استوری 

 مواردی بوده که خود تجربه استفاده شخصی داشته و از آن راضی بوده است. 

های دارای  شود، بیشترین تعداد استوری مشاهده می 9همانطور که در جدول شماره 

ری درصد دارای جهت گی 8درصد، و کمترین میزان، یعنی  93به میزان « خنثی»گیری  جهت

، کاال یا خدماتی را  های بدست آمده، صدف پیج بوده است. همچنین بر اساس یافته« مخالف»

گیری مثبت و موافق  ها اطمینان خاطر دارد را با جهت ها استفاده کرده و نسبت به آن که از آن

صورت  هایی را که استفاده نکرده یا اطمینان ندارد، به کند اما آن های خود تبلیغ می در استوری

 کند.  دوپهلو یا خنثی عنوانشان می

 گیری های دارای جهت تعداد استوری -2جدول شماره 

 درصد فراوانی گیری به موضوعات جهت

 06 177 خنثی

 19 16 موافق

 9 7 مخالف

 7 8 دوپهلو

 177 197 جمع

 

گیری با مخاطب، متعلق به  ، بیشترین فراوانی در نوع ارتباط8نهایت بر اساس جدول در 

%( 0%( و کمترین فراوانی نیز به میزان )23به میزان )« صمیمی و مودبانه»گیری  ارتباط

ارتباط « آمیز توهین»بوده که در آن  صدف با بعضی از مخاطبانش به شکل « توهین آمیز»

قابل توجه اینکه صدف بیوتی در هیچ یک از استوری هایش از شکل  برقرار کرده است. نکته

استفاده نکرده است. عالوه بر این، در این جدول، توزیع فراوانی نوع « رسمی»گیری  ارتباط

شود.  هایش نیز مشاهده می بیوتی با مخاطبانش بر اساس محورهای استوری گیری صدف ارتباط

هایش همچون سفر، موضوعات شخصی، مالقات با  بیوتی در محورهای مختلف استوری صدف
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ها، مسائل روز ایران و ... با ادبیاتی صمیمی و مودبانه با مخاطبانش ارتباط برقرار کرده  بیوتی بچه

آمیز تشخیص داده شده است. به  ها نوع بیان توهین است و فقط در دومورد از پاسخ به دایرکت

کنندگانش کامال صمیمی و دوستانه  بیوتی با دنبال رسد در مجموع در اکثر مواقع صدف نظر می

 آمیز. گیرد تا رسمی و یا توهین ارتباط می

 ها گیری با مخاطبان براساس محورهای استوری توزیع فراوانی نوع ارتباط -9جدول شماره 

 محورهای

 ها استوری
 مجموع مخاطبان گیری با نوع ارتباط

 رسمی 
 صمیمی و

 مودبانه

 توهین

 آمیز
 

 49 1 49 1 سفر

 82 1 82 1 موضوعات شخصی

 3 1 3 1 نمایش حیوانات

 1 1 1 1 ها بیوتی مالقات با بچه

خدمات آرایشی و  تبلیغ کاال، پیج یا

 غیرآرایشی
1 1 1 1 

 9 9 3 1 ها پاسخ به دایرکت

 9 1 9 1 آنباکسینگ

 9 1 9 1 نظرسنجی از مخاطبان

 0 1 0 1 مسائل روز ایران

 02 1 02 1 ترکیبی از موارد

 9 1 9 1 سایر

 084 9 089 1 مجموع

 گیری بندی، بحث و نتیجه جمع

بیوتی بیشتر از آنکه به  نتایج بدست آمده، می توان اینگونه استنباط کرد که صدفبراساس 

تبلیغ پیج، کاال یا خدمات آرایشی و یا حتی غیر آرایشی بپردازد، محتواهایی را در ارتباط با 

اش مانند سفر کردن، دیدار دوست و فامیل، آشپزی کردن، خرید رفتن و ... در  شخصی  زندگی

کند. در صورت تبلیغ کردن نیز، عموما پس از استفاده از آن محصول یا  یپیجش منتشر م

ها راضی بوده باشد، آن را با  کند که در این شرایط درصورتی که از آن خدمات آن را تبلیغ می

کند و در صورتی که از آن ناراضی بوده باشد، مخالفت  گیری مثبت و موافق عنوان می جهت
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بیوتی با حالت دوپهلو و یا  موارد محدودی نیز دیده شده بود که صدفکند. در  خود را ابراز می

 کند. خنثی کاالیی را تبلیغ می

های سبک زندگی که زیمل،  مولفهبیوتی  ها حاکی از آن است که در پیج صدف نتایج و یافته

راغت، های گذران اوقات ف ی تغذیه، خودآرایی، شیوه یعنی شیوه کنند، وبلن و وبر به آن اشاره می

شود. درواقع او از طریق به نمایش گذاشتن این موضوعات،  اطفار و ... بیش از هرچیز دیده می

سعی در نمایش سبک زندگی خود دارد و به همین ترتیب تالش می کند تا تغییراتی در نظام 

دورا ی یادگیری اجتماعی آلبرت بان ارزشیِ مخاطبانش ایجاد کند. عالوه بر این، با توجه به نظریه

ی رفتار دیگران از طریق الگوبرداری و  صورت مشاهده بیشتر رفتارهای آدمی به»که معتقد بود 

بیوتی با نمایش سبک و  توان گفت صدف ، می(0832زاده,  )مهدی« شوند تقلید یاد گرفته می

کند و به همین  فراهم میی زندگی خود، زمینه را برای تقلید و الگوبرداریِ مخاطبان خود  شیوه

گذارد. او به ویژه این کار را از طریق  ها و رفتارهای آنان اثر می شیوه در سبک زندگی، نگرش

ها و  برقراری ارتباطی غیررسمی و بسیار دوستانه و تا حدی تعاملی و دوطرفه )پاسخ به دایرکت

 دهد.  اظهارنظرات مخاطبان و نظرسنجی از آنان( انجام می

ای  بیوتی با تمرکز ویژه ی همسازی ارتباطات، باید گفت صدف ز آن، با توجه به نظریهفراتر ا

که بر مخاطبان خود دارد، با ایجاد یک حس تقرب و نزدیکی زیاد با آنان و با استفاده از رفتارها 

گذاری مانند استفاده از لغات و اصطالحات خاص از جمله  خصوص و برچسب های به و تاکتیک

و ...، توانسته است برداشت مخاطبان از تعامل با خود را به شکل « خنگ بیوتی»، «تیبیو بچه»

مثبتی شکل دهد. درواقع او توانسته ادبیاتی مشترکی میان خود و مخاطبانش ایجاد کند که 

 ها شده است. ی اعتماد و نزدیکیِ بیش از اندازه میان آن موجب تعاملی بر پایه

ژوهش های قبلی به این نتیجه رسیده است که اینفلوئنسرها و این تحقیق مشابه برخی از پ

ها،  علت سهولت برقراری ارتباط و امکان محقق شدن برخی لذت بالگرهای فضای مجازی به

هایی دارند که در دنیای  شیوه ها در دنیای مجازی، سعی در ابراز خود به عواطف، معناها و هویت

فضایی حریم خصوصی دیگر چندان معنا ندارد. کاربران واقعی امکان آن وجود ندارد. در چنین 

گیرند و دراین میان به  های مجازی نیز تحت تاثیر این اینفلوئنسرها و بالگرها قرار می شبکه

 زنند. هایشان دست می ، رفتارها و نگرش تغییر ارزش
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حتوا به لحاظ میزان اثرگذاری وب پیج صدف بیوتی بر مخاطبان، به دلیل ماهیت تحلیل م

اگرچه نمی توان به طور قاطع در این زمینه قضاوت کرد، اما به طور مکرر مشاهده  شده 

ی زیاد  کند، سایت آن محصول به علت مراجعه بیوتی محصولی را تبلیغ می وقتی  صدف

پیروی )تقلید( مخاطبان از اینفلوئنسرهای افتاد. لذا  های خرید از کار می کاربران و سفارش
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