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Abstract 

If an organization improves the design process of its products, improves the way it sells and offers its 
products to women, offers time-saving solutions to its customers, pays attention to the differentiation 
of its products or services, and has stable and strong relationships with the customer community. Not 
only can it make the marketing process more effective for women but it will also be more successful in 
marketing for men. Therefore, more effective marketing for women has at least one positive result, 
and that is that it improves the overall marketing process of the organization. To conclude, there are 
three main concerns about common marketing work for women: 1. Focus on what she wants to do 
first: It's best to have the following marketing for women in the first place, a statistical-gender feature 
that addresses the needs of Women, pay attention. Marketers need to pay attention to the principles of 
market segmentation: A market segment is a homogeneous group of customers who have similar 
needs, ie those who want a product to do the same for them. Organizations need to consider the 
performance that a woman expects from a product when marketing to women. But they must be 
careful not to forget customers who do not need those features. They may not only be women but also 
men. 2- Gender washing: Not all women can be treated as a single group who have homogeneous and 
homogeneous needs. When marketing for women, something must be done to make the difference 
between women clear. 3- Gender Convergence: It means the disappearance of the roles that women 
and men play. This has led to an emphasis on masculine and feminine qualities rather than masculine 
qualities. In the field of marketing for women, marketers need to pay attention to gender convergence - 
traditional roles that once belonged only to women are now increasingly being played by both men 
and women. In the same way, both men and women increasingly participate in roles that once 
belonged exclusively to men. 
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 چکیده
 

ها را اصالح کند، راه اگر یک سازمان فرآیند طراحی محصوالت خود را بهترکند، شیوه فروش و عرضه محصوالت خود به خانم
محصوالت یا خدماتش توجه کند و روابط پایدار و هایی در راستاي صرفه جویی در وقت به مشتریانش ارائه دهد، به تمایز حل

ها را موثرتر کند بلکه در بازاریابی براي تواند روند بازاریابی براي خانممستحکمی با جامعه مشتریان خود برقرار کند، نه تنها می
دارد و آن این است که این کار ها حداقل یک نتیجه مثبت بازاریابی موثرتر براي خانم ،تر خواهد بود. بنابراینمردان نیز موفق

براي نتیجه گیري سه دغدغه اصلی درباره کار رایج در زمینه بازاریابی  شود.در کل باعث بهتر شدن روند بازاریابی سازمان می
ها در خواهد انجام دهد، متمرکز شوید: بهتر است ذیل بازاریابی براي خانمابتدا بر کاري که او می -1 :وجود داردها براي خانم

جنسیتی که مشرف بر نیازهاي زنان است، توجه شود. بازاریابان باید به اصول بخش بندي بازار  –وهله اول به یک ویژگی آماري
دست از مشتریانی است که نیازهاي مشابهی دارند، یعنی کسانی که توجه داشته باشند: یک بخش بازار یک گروه همگن و یک

ها کارآیی را که یک ها باید در موقع بازاریابی براي خانمه را براي آنها انجام دهد. سازمانخواهند یک محصول کاري مشابمی
ها نیاز ندارند، خانم از یک محصول انتظار دارد، در نظر داشته باشند. اما باید مراقب باشند تا مشتریانی را که به آن کارآیی

توان با تمامی شستشوي جنسیتی: نمی -2 که شامل مردان نیز باشند.ها نباشند بلفراموش نکنند. آنها ممکن است تنها خانم
ها باید کارهایی دستی دارند، برخورد کرد. هنگام بازاریابی براي خانمها به عنوان یک گروه واحد که نیازهاي همگن و یکخانم

ها و آقایان بر هایی که خانمن نقشهمگرایی جنسیتی: یعنی محو شد -3 ها کامالً مشخص شود.انجام شود تا تفاوت بین خانم
عهده دارند. این امر منجر به این شده است که به جاي اینکه خصوصیات مردانه در مقابل خصوصیات زنانه قرار بگیرند، بر روي 

 –وجه کنند ها، بازاریابان باید به همگرایی جنسیتی تخصوصیات مردانه و زنانه با هم تاکید شود. در مقوله بازاریابی براي خانم
شوند. به اي توسط مردان و زنان انجام میهاي سنتی که زمانی تنها متعلق به حوزه زنان بودند، حال به شکل فزایندهنقش

شوند که زمانی صرفاً متعلق به حوزه مردان بوده هایی سهیم میاي در نقشهمان شکل، هم مردان و هم زنان به شکل فزاینده
 است.

 
 ، بازاریابی خدماتبازاریابی راهبرديتصمیمات ، براي خانم ها ازاریابیبهاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
استراتژي  ،کند، متمرکز است. بنابراینبازاریابی بر فضاي محصول و بازار که یک سازمان در آن رقابت می راهبرديتصمیمات 

بازاریابی در ابتدا به توانایی شناسایی مشتریان فعلی و درك چرایی رابطه آنها با سازمان شما بستگی دارد؛ این امر مستلزم 
هاي بازاریابی به عنوان ابزاري تواند به استراتژيهاي فعلی بازار شماست. فقط در این صورت سازمان میدرکی عمیق از بخش

ها را به ها در جایگاه بازاریابی رقابتی امروزه، سرانجام خانمگر رشد آینده باشد. بسیاري از شرکتاند تسهیلتونگاه کند، که می
عنوان یک بازار مهم و رو به رشد بر اساس عواملی مانند درآمد، مشارکت نیروي کار و تاثیر در تصمیم گیري خرید؛ شناخته و 

درصد خریدهاي  50درصد خریدهاي مصرفی در ایاالت متحده و بیش از  85از ). زنان بیش 2010، 1کنند (راسینتعریف می
، 2دهند (لیرندهاي شخصی؛ را انجام میمانند خوردو، لوازم الکترونیک مصرفی و رایانه» مردانه«هاي سنتی در دسته بندي

دهند یا همان طور که اخیراً کیل میها تشبیش از نیمی از کاربران اینترنت در ایاالت متحده را خانم 2000از سال  ).2013
دهد زنان ). تحقیقات نشان می2013، 4(چانگ» هاي اینترنتی متعلق به زنان استنیمی از چشم«خاطر نشان کرد  3اواهو

هاي هوشمند درصد از کل تلفن 58آوریهاي جدید وفق دهند، به عنوان مثال سریعتر از مردان تمایل دارند تا خود را با فن
، 6کنند (لیرمونت) استفاده میQRآر () و اکنون زنان بیشتر از مردان از کدهاي کیو2013، 5به زنان است (چاهاي متعلق
درصد از زنان  22صورت گرفت نشان داد ) 2009( 9و سلیمان 8، اوینکو7). یک مطالعه تا حدي قدیمی که توسط بنت2013

درصد از زنان هنگامی که صبح از  46دهد که هاي جدیدتر نشان مییافته دهند.حداقل یک بار در روز خرید اینترنتی انجام می
هاي خود را درصد از زنان حتماً در هر ساعت تلفن 63اندازند و هاي هوشمند خود میشوند حتماً نگاهی به تلفنخواب بیدار می

 92را با دیگران به اشتراك بگذارند: آنها  ). همچنین زنان عالقه زیادي دارند تا اطالعات خود2013، 10کنند (جیفرزبررسی می
درصد از زنان تمایل دارند که جزئی از یک صفحه  76دهند و درصد از اطالعات مربوط به معامالت خود را به دیگران انتقال می

نوان در کتاب خود تحت ع) 2009( 13و باتمن 12، سیر11سیلورشتاین ).2009یا گروه ویژه باشند (بنت، اوینکو و همکاران، 
یک انقالب آرام اقتصادي و اجتماعی «به افزایش روز افزون نفوذ زنان در بیشتر جوامع تحت عنوان  »14خواهندزنان بیشتر می«

کنند و خاطر نشان اشاره می» انقالبی از نارضایتی«کنند. با این حال نویسندگان همچنین به اشاره می» که در حال وقوع است
 کنند:ها بازاریابی نمیز به شکل موثري براي خانمها هنوکنند که سازمانمی

ها رخ ندهد، اما آشوب در محیط کار، آشفتگی در خانه، تغییرات اساسی در بازار و تالش براي ممکن است خشونتی در خیابان
آنان: به پیشرفت که ناشی از تمایل  –نفوذ در دولت و جامعه در کل وجود دارد. این یک انقالب توسط زنان و براي زنان است 

هاي اجرایی و هایشان، دستیابی به موفقیت بیشتر در زمینههاي بهتري براي پرورش خود و خانوادهتحصیلی، پیدا کردن راه
این یک  هایی بهتر براي مدیریت و استفاده کردن از دارایی انباشته خود؛ است.کارآفرینی، داشتن درآمد بیشتر و یافتن راه

هاي بزرگی از اقتصاد از جمله به بخش» منفی«هاي خود براي دادن راُي تی است که در آن زنان از دسته چکانقالب از نارضای
شما «گویند: کنند. آنها میهاي بهداشتی؛ استفاده میخدمات مالی، وسایل الکترونیکی مصرفی، وسایل بادوام مصرفی و مراقبت

من سهم بسیار زیادي از کارهاي خانه و مشاغل تمام «، »هاي زیادي دارممن در طول زندگیم خواسته«، »کنیدمن را درك نمی
 ).2009(سیلورشتاین و همکاران، » یا به من کمک کنید یا من یک تهیه کننده دیگر پیدا خواهم کرد» «وقت دارم

هاي ت. با وجود اینکه نمونهها بسیار مهم اسها یک مفهوم ساده نیست، حال آنکه ظاهراً براي بیشتر شرکتبازاریابی براي خانم
ها هنوز یک قدم کوچک برداشته و کنند، بعضیها توجه میام که عمالً در بازار به خانمهایی را مشاهده کردهبسیاري از سازمان

مان ترین اشتباهی که یک سازرایج اند.ها هم اصالً در این زمینه اقدامی انجام ندادهدر آغاز راه هستند و یک سري از شرکت
هاي جنسیتی وجود دارد. سه نمونه از هاي وافري از کلیشهاي جنسیتی است. نمونهتواند انجام دهد رفتارهاي کلیشهمی

هاي آنها است که مخاطب آگهی 17و گودیدي دات کام 16، آکس15ترین) آنها کارل جونیورترین (و در عین حال افراطیمحبوب
هم مردان و هم زنان را هدف  18کردند. ویکتوریا سکرتاي جنسی ترسیم مین وسیلهفقط مردان بودند و زنان را فقط به عنوا

																																																													
1 Rosin 
2 Learned 
3 Eva Ho 
4 Chang 
5 Chahai 
6 Learmonth 
7 Bennett 
8 Uyenco 
9 Solomon 
10 Jeffires 
11 Silverstein 
12 Sayre 
13 Butman 
14 Women Want More 
15 Carl’s Junior 
16 Axe 
17 GoDaddy.com 
18Victoria’s Secret  
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یک ستاره جلف فوتبال یا یک پلیس زن «هاي پر نقش و نگار مانند دهد و زنان الغر و نحیف را در لباستبلیغات خود قرار می
 ).2013، 19دهد (سولرنشان می» جذاب (از نظر جنسی) سوار بر اسب

 10شوند. نمایش مد لباس ویکتوریا سکرت که در تاریخ ارد این سبک از تبلیغات در نهایت باعث آگاهی بخشی میدر تمام مو 
 %65میلیون مخاطب آمریکایی را به خود جلب کرد. در حالی که  9در ایاالت متحده پخش شد ،توجه بیش از  2013سپتامبر 

شوند زیرا: شها معموالً همزمان با زمان خرید کریسمس برگزار میاز مخاطبان این چنین نمایشهایی زنان هستند این نمای
تهیه کننده نمایش  20(ادوارد رازك» روند: روز قبل از کریسمس و روز قبال از والنتاینمردان فقط دو روز از سال به خرید می«

آن را «ها از روش دهند که سازمانهاي جنسیتی هنگامی رخ میکلیشه ).2013مد لباس ویکتوریا سکرت، با استناد به سولر، 
) از آن به عنوان 2012( 21هاي دیزنی لند) یا چیزي که آکرمن بریمبرگهاي کارتن(اشاره به رنگ لباس شخصیت» صورتی کن

ها به مشاغل علمی کنند. به عنوان مثال کمیسیون اروپا براي جلب توجه خانمبرد، پیروي مینام می» شستشوي جنسیتی«
اي را هاي تجاريراه انداخت. کمیسیون اروپا به عنوان بخشی از این کارزار آگهی» علم یک چیز دخترانه است«ه نام کارزاري ب

هاي جوان را به بتواند توجه خانم» هاصحبت کردن به زبان خانم«تولید کرد تا با توجه به سرگرم کننده بودن، جذاب بودن و 
هاي مد و آرایش بودند و این کارزار سرانجام منحل گردید. در ماه مه کی به کلیشهها متخود جلب کند. متاسفانه این آگهی

ها، لوازم جانبی رایانه، نکاتی براي رنگ«اندازي کرد که در آن بر را راه» 23دال«سایت خود به نام وب 22شرکت دل 2009سال 
آن هفت » هاي فنیراهنمایی«). بخش 1320، 24(آنون» کردشمارش کالري مصرفی و یافتن دستور پخت غذاها تاکید می

از جمله کمک به آنها براي پیدا کردن دستور پخت «داد: ها ارائه میبراي استفاده از نوت بوك را به خانم» روش غافلگیرکننده«
راي پیگیري استفاده آسان از مینی کامپیوترهاي خود ب«یا » هاي آشپزيآنالین غذاها، ذخیره و سازماندهی آنها و تماشاي فیلم

از نظر ظاهري فریبنده و جذاب اما نگران «ها آن را ). خانم2009، 25(مودین» هاها و پروتئینهاي مصرفی، کربوهیدراتکالري
اندازي آن، شرکت دل نام و موضوع فعالیت سایت را تغییر داد توصیف کردند و تنها چند هفته بعد از راه» متکبرانه«و » کننده

شود که فکر انی که در حال تحقیق براي نوشتن این کتاب بودم اصالً نتوانستم آن را پیدا کنم، این باعث می). زم2013(آنون، 
سایت را حذف کرده است. اخیراً سامسونگ هنگام رونمایی از تلفن همراه گالکسی اس کنم شرکت دل از همان زمان آن وب

تواند با تلفن خود انجام دهد از گروهی از کارهایی که یک خانم می در همان دام افتاد. سامسونگ براي نشان دادن تمام 26فور
هاي عروس استفاده کرد: دستور پخت غذاها را دریافت کنید، براي کاهش وزن، میزان کالري مصرفی خود را پیگیري ساقدوش

 ).2013، 27کنید و براي عروسی برنامه ریزي کنید (گرینفلد
هاي هوشمند و تبلت) سعی کرد تا یک گوشی اندرویدي به (تولید کننده تایوانی تلفن 28سیتیدر یک نمونه مشابه شرکت اچ

اي از لوازم مجموعه«بود که همراه با » گوشی هوشمند ارغوانی رنگ براق«ها روانه بازار کند. ریم یک را براي خانم 29نام ریم
تقاداتی به آن وارد شد. آکرمن بریمبرگ به نقل از ). سریعاً ان2012شد (آکرمن بریمبرگ، ارائه می» جانبی و کیف مخصوص

و یک وبالگ نویس » آیا واقعاً زنان براي یک تلفن معمولی به اندازه کافی باهوش نیستند؟«یکی از وبالگ نویسان اظهار داشت: 
کشد که به نورهایی یهایی که زنان را به عنوان انسانهاي کند ذهنی به تصویر مکلیشه«... سی را به دلیل تیدیگر شرکت اچ

برندهاي هارلی  مورد نکوهش قرار داد.» هاي رژلبی نیاز دارندهاي خود در زیر المپدرخشان براي پیدا کردن تلفن
از  %10کنند. حدود ها توجه میبرندهایی که به شکل سنتی به مردان توجه دارند، اخیراً بیشتر به خانم 31و نایک 30دیویدسون

دهند و برند هارلی دیویدسون در تالش براي توسعه مشاغل خود ها تشکیل میر ایاالت متحده را خانممالکان موتورسیکلت د
). همان طور 2011، 32ها را آغاز کرده است (هاجرسیبازاریابی براي خانم» مشاغل سیار قدیمی مردان سفید پوست«فراتر از 

ما در تالش نیستیم که همه چیز را براي همگان فراهم کنیم «رئیس بازاریابی هارلی دیویدسون گفت:  33که مارك هانس ریچر
). هارلی دیویدسون 2011(به نقل از هاجرسی، » ... بلکه ما در تالش هستیم که چیزهاي ما براي افراد بیشتري مناسب باشند

هایی ممکن چنین دوچرخه ها براي داشتنها نزدیک شود باید به مقاومتی که خانمبراي اینکه بتواند به شکل موثرتري به خانم
ها برگزار را براي خانم» هاي گاراژمهمانی«است در درون خود احساس کنند، غلبه کند. بنابراین فروشندگان هارلی دیویدسون 

ها آشنا شده و درباره آنها اطالعات کسب کنند. عالوه بر این هارلی دیویدسون کردند تا آنها بتوانند از نزدیک با دوچرخه
تر ها راحتتر آورد تا سواري دوچرخه براي خانمها را کمی پایینها را تغییر داد، صندلی دوچرخهبعضی از دوچرخهطراحی 

ها نشان دهد که چگونه انتخاب سایت هارلی دیویدسون منتشر کرد تا به خانمباشد. این شرکت همچنین ویدئویی در وب

																																																													
19 Soller 
20 Edward Razek 
21 Ackerman-Brimberg 
22 Dell 
23 Della 
24 Anon 
25 Modine 
26 Galaxy S IV 
27 Greenfield 
28 HTC 
29 Rhyme 
30 Harley Davidson 
31 Nike 
32 Hagerty 
33 Mark-Hans Richer 
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برند نایک طراحی محصوالت  ،همچنین شود.باعث واژگون شدن دوچرخه میپوند یا بیشتر براي آنها  550اي با وزن دوچرخه
تر هاي شماره کوچکتر باشد (به عنوان مثال، به جاي این که نسخهها مناسباي تغییر داده است که براي خانمخود را به گونه

است). نایک در رابطه خود با مشتریان  ها طراحی کردههایی را مختص خانمها تولید کند، کفشهاي مردانه را براي خانمکفش
 کند.نشان داد که رابطه زن با ورزش و تناسب اندام و چگونگی تناسب این رابطه با سبک زندگی شلوغ او را، درك می

-هاي جنسیتی به شکل موفقی براي خانماي خودرو برند دیگري است که توانست با شکستن کلیشهتولید کننده کره 34برند کیا
بعد از اینکه با خودروي کیا  35اي میشل ويباز حرفهدهد که گلفهاي بازرگانی کیا نشان میبازاریابی کند. یکی از آگهیها 

برندهایی که به شکل سنتی مورد توجه  دهد.شود در بازي گلف مردان را شکست میخود وارد یک باشگاه گلف می 36سئول
ها بازار خود را توسعه دهند، از بازار اصلی خود منحرف براي جلب توجه خانم خواهنداند ممکن است وقتی که میمردان بوده

بنا بر تجربیات من بهتر است همیشه  گوید:می 38رئیس بازاریابی برند شراب سیب کوپاربرگ 37شوند. همان گونه که راب کالدر
ها توانید نوشیدنیهایی را با برندهاي مردانه به خانمهاي زنانه. شما میهاي مردانه اشتباه به وجود بیاید تا در جذابیتدر جذابیت

رود. متاسفانه این یک روش یک طرفه عرضه کنید، اما اگر آن را بیش از حد دخترانه کنید جذابیت آن براي مردان از بین می
اندازي یک اقدام به راه 0201ها در فوریه در پیچ و خم بازاریابی براي خانم 39برند الد اسپایس ).2013است (به نقل از چاهاي، 

برپا کرد. با وجود اینکه برند الد اسپایس » تواند بویی مشابه او داشته باشدمردي که مرد شما می«کارزار تبلیغاتی با عنوان 
گیرد این شرکت تصمیم گرفت تا توجه زنان را به خود برندي است که محصوالت آن بیشتر توسط مردان مورد استفاده قرار می

-اند که زنان اغلب براي خرید مردان از جمله محصوالت بهداشتی مردانه، تصمیم گیري میکند، زیرا آنها متوجه شدهجلب 
ها و گفتن به آنها که چرا مردان باید از محصوالت نیوآ براي همین روش را براي جلب توجه خانم 40کنند. نیوآ براي مردان

 مردان استفاده کنند، به کار برد.
ایی در مورد همین موضوع بودم مدارك دست اولی در مورد هنگامی که من در حال آماده کردن ارائه 2012در سال 
نفره از فروشندگان و  30ها در دست داشتم. مخاطبان مورد نظر من گروهی حدوداً هاي مرتبط با بازاریابی براي خانمپیچیدگی

کردند. وقتی صحبت از المللی تولید خودرو در ایاالت متحده، کار میبازاریابانی بودند که در شعبه اصلی یک شرکت بزرگ بین
-ام که هنگام رفتن به نمایندگیاي دارم و لیستی از تجربیات و ترجیحاتم آماده کردهخرید ماشین است من دیدگاه قانع کننده

کنم. اما وقتی سعی داشتم رجوع می هاي خرید اتوموبیل همراهم است یا هنگام تحقیق در مورد برند اتوموبیل ذهناً به آنها
آیا این حقیقتاً و واقعاً یک موضوع جنسیتی «موضوع تصمیم گیري را در مقاله خودم بگنجانم مجبور شدم از خودم بپرسم: 

هایی که هنگام خرید اتوموبیل با آنها مواجه هستم تنها مختص به من خیلی زود متوجه شدم که مشکالت و نگرانی» است؟
در واقع به این موضوع که من یک خانم هستم، زیاد ربطی ندارد. در عوض این مسائل گاهاً هم مردان و هم زنان را به نیست و 

دهند. بنابراین احتماالً بهتر است که موضوع را به مواردي مشابه این موارد تغییر دهیم: هاي مشابه تحت تاثیر قرار میروش
یعنی انجام کاري » توانید انتظارات آقایان را نیز برآورده کنیدید، حداقل نه خیلی زیاد میها را برآورده کناگر انتظارات خانم«

ها از ایستادن خانم گذارد.ها شود تاثیر مثبتی بر روند بازاریابی براي مردان نیز میکه باعث بهتر شدن روند بازاریابی براي خانم
شتر خواهان برقراري ارتباط بین مشتري و خریدار در مورد انواع و درخواست کمک کردن ترسی ندارند بنابراین آنها بی

خواهید استانداردهاي باالتري را در زمینه ارائه اطالعات و خدمات محصوالت، خدمات یا کارزارهاي بازاریابی هستند. اگر می
د توجه داشته باشید که آنچه به ها قرار دهید بایها در اختیار خانمسایتمشتري در قالب توسعه محصوالت، خدمات یا در وب

دهید باید تا حدي بیشتر از آن چیزي باشد که مورد درخواست مردان است و توجه داشته باشید که: محتواهاي ها ارائه میخانم
تمرکز  »موضوعات زنانه«کنند و یا بر هاي خانواده صورتی و ارغوانی) استفاده میاي زنانه (رنگهاي کلیشهبازاریابی که از رنگ

 ).2013کنند (لیرند، آمیز قلمداد میها نیز این رویکرد را توهینشوند، همچنین خانمکنند در واقع باعث دلزدگی مردان میمی
هاي ها نسبت به برندها و راههاي خاصی را مشخص کرد که در آنها خانمحوزه 2012به همین ترتیب سیلورشتاین در سال 

 اند، این موارد عبارتند از:ارضایتی کردهعرضه محصوالت آنها ابراز ن
ü طراحی و سفارشی سازي ضعیف محصوالت 
ü فرآیند فروش و بازاریابی ناشیانه 
ü هایی براي صرفه جویی در وقتعدم توانایی در ارائه راه حل 
ü  دار و تمایز محصوالت یا خدماتمعنی» جذابیتی«عدم توانایی در ارائه 
ü عدم توسعه حس تعلق اجتماعی 

ها را اصالح کند، راه یک سازمان فرآیند طراحی محصوالت خود را بهترکند، شیوه فروش و عرضه محصوالت خود به خانماگر 
هایی در راستاي صرفه جویی در وقت به مشتریانش ارائه دهد، به تمایز محصوالت یا خدماتش توجه کند و روابط پایدار و حل

ها را موثرتر کند بلکه در بازاریابی براي تواند روند بازاریابی براي خانمنه تنها می مستحکمی با جامعه مشتریان خود برقرار کند،
																																																													
34 Kia 
35 Michelle Wie 
36 Kia Soul 
37 Rob Calder 
38 Kopparberg 
39 Old Spice 
40 Nivea for Men 
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ها حداقل یک نتیجه مثبت دارد و آن این است که این کار در تر خواهد بود. بنابراین بازاریابی موثرتر براي خانممردان نیز موفق
 شود.کل باعث بهتر شدن روند بازاریابی سازمان می

 ها: شماره یک بازاریابی براي خانمدغدغه 
 .فراموش نکنید که این کاري است که او تالش دارد آن را انجام دهد

ها همیشه ساده نیست. هنگامی که من به نحوه فروش برندها به همان طور که این کتاب نشان خواهد داد، بازاریابی براي خانم
ه شماره یک من این است که بازاریابی براي زنان معموالً کارآیی را که یک کنم، سه دغدغه اصلی دارم. دغدغها انتقاد میخانم

کنیم معناي واقعی گیرد. منظورم این است هر زمان که به جنسیت توجه میخانم از یک محصول انتظار دارد، نادیده می
که نیازهاي یکسانی دارند یعنی کنیم. در واقع بخش بازار گروه مشابهی از مشتریان است اصطالح بخش بازار را فراموش می

گیرند. بنابراین مقیاس تحلیلی باید گروهی از مشتریان که براي انجام یک کار یکسان و مشخص محصولی را به خدمت می
خواهد محصول براي او انجام دهد، نه این که خود مشتري باشد و محصول باید راه حلی براي حل کاري باشد که مشتري می

انجام «). این بدان معناست که وقتی کار بخش بندي بازار را 2010، 41؛ کریستینسین1957اشد (آنسوف، مشکالت مشتري ب
کند که انتظار انجام کاري به خصوص را باید به خود یادآوري کنیم که مشتري به این دلیل محصولی را خریداري می» دهیممی

 از آن دارد.
انتظار دارد محصول یا خدمت سازمان ما چه کاري را براي او انجام دهد. وقتی که  بنابراین ما در ابتدا باید بفهمیم که مشتري

شود، توصیف کنیم. به توانیم ویژگیهاي فردي را که این کار براي او انجام مینسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم می
نم، یک اتوموبیل بخرم یا ممکن است به این ام را حمل کخواهم وسایل ورزشیعنوان مثال ممکن است من به این دلیل که می

هاي طوالنی را طی کنم، یک اتوموبیل بخرم یا ممکن است به این دلیل یک اتوموبیل دلیل که براي انجام کارم باید مسافت

نب خواهم اتوموبیلم از جاتمام اینها وظایفی هستند که من می –بخرم که به موکالنم نشان دهم من یک مشاور موفق هستم 
-من انجام دهد. من به دلیل وعده راه حلی که براي حل مشکالتم به من ارائه شده است، یک اتوموبیل خاص را خریداري می

 کنم.
هاي ها حمل کند؟ چه کسی باید در مسافتقدم بعدي این است که بپرسیم چه کسی قرار است وسایل ورزشی را براي بچه

دهد که موفق است؟ براي پاسخ به این سواالت ما باید ویژگیهاي هر بخش از بازار  خواهد نشانطوالنی سفر کند؟ چه کسی می
توانم من می» حمل وسایل ورزشی«هایی وجود دارد. با توجه به بخش بازار را مشخص کنیم. معموالً در هر بخش از بازار سلول

تواند کنند اما فرزندشان نمیدارند، ورزش میهایی که حداقل هنوز یک فرزند در خانه یک سلول را شناسایی کنم: خانواده
 50تا  30سال سن دارد به همین دلیل احتماالً والدینشان  در بازه سنی  18تا  7رانندگی کند. بنابراین احتماالً فرزندشان بین 

دیگري را هم مطرح هاي توانیم درباره جنسیت چیزي بگوییم؟ اصالً، اما احتماالً مجبور خواهیم شد فرضسال هستند. آیا می
کنیم. من به عنوان یک مادر ممکن است وسایل ورزشی را با اتوموبیلم حمل کنم، اما ممکن است شوهرم نیز این کار را انجام 
دهد. اگر بخواهم وسایل ورزشی را با اتوموبیل حمل کنم ممکن است بخواهم که باز کردن درب عقب اتوموبیل و دسترسی به 

توانم در عقب اتوموبیل را از راه دور باز کنم؟ سهولت تر شود. مثالً آیا میز کردن و بستن آنها برایم آسانوسایل ورزشی براي با
دسترسی به در عقب اتوموبیل ممکن است در تصمیم گیري من هنگام خرید یک اتوموبیل جدید تاثیرگذار باشد، همچنین 

داشته باشد. حرف من این است که من و همسرم وظایف مشابهی  ممکن است این عامل با معیارهاي خرید همسرم نیز مطابقت
و ممکن است به یک طراحی مشابه محصول براي رفع » وسایل ورزشی را با اتوموبیل حمل کنیم«داریم یعنی هر دو باید 

باشد، توضیحاتی تواند بزرگترین سلول در بخش بازار نیازهایمان احتیاج داشته باشیم. حتی اگر فقط من درباره چیزي که می
به عنوان مثال ممکن  –کنند و باید وسایل ورزشی را با اتوموبیل حمل کنند یعنی والدین کودکانی که ورزش می –داده باشم 

 هاي مختلفی را در بخش بازار شناسایی و توصیف کنند.است مربیان ورزشی سلول دیگري باشند. پس بازاریابان باید سلول
 

 ها:ابی براي خانمدغدغه شماره دو بازاری
 ها یکسان نیستند.همه خانم -شستشوي جنسیتی

ها مشابه هم نیستند بنابراین این مورد که بازاریابان هاي جنسیتی است. بدیهی است که همه خانمدغدغه دوم مربوط به کلیشه
باه فاحش است (به همین ترتیب ها را به عنوان کسانی که نیازهاي مشابه دارند، دسته بندي کنند یک اشتبخواهند همه خانم

دار و ها خانههاي نامنظم مشابه نیز به همان اندازه مضحک است). بعضی از خانمدسته بندي همه مردان به عنوان چند شکل
ها تمایالت شغلی ها بچه دارند اما بعضی از آنها فاقد فرزند هستند؛ بعضی از خانمبرخی از آنها شاغل هستند؛ بعضی از خانم

ها یک اشتباه فاحش، بیش از حد ساده طلبانه دارند اما برخی هم اینگونه نیستند و غیره. رفتار یک شکل با همه خانمهجا
ام زیرا من به نحوه به تصویر کشیده شدن کنم که به حاشیه رانده شدهانگارانه و مضر براي بازاریابان است. من اغلب حس می

 تباطی ندارم.ها در ارتباطات بازاریابی، ارخانم
ها است. من کامالً مطمئن هستم هاي ریم و بیک براي خانماین اشتباه از طرف بازاریابان احتماالً دلیل عدم موفقیت دال، تلفن

اند. اما اشتباهی که هر سه شرکت هاي بازاریابی خود تحقیقات بازاریابی انجام دادهها در هنگام اتخاذ استراتژيکه این سازمان
اند اند؛ به اشتباه فرض کردهها به عنوان یک گروه همگن و یکدست برخورد کردهاند این است که با بخش بازار خانمدهمرتکب ش

																																																													
41 Christensen 
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ها چیزهاي زیبا، صورتی و براق را که بتوانند کالري را بشمارند و به راحتی در یک کیف دستی جا شوند،  دوست که همه خانم
 دارند.

گرا واکنش نشان دهند. در هاي جنسیتسایتیا وب» پاستیل«ها به تبلیغات چاپی که خانمتوان انتظار داشت در کل نمی
-اي به مشتریان و طراحی ساده (بدون زرق و برق!) فکر کنید. وبعوض به اطالعات کامل، سهولت استفاده، ارائه خدمات حرفه

ز (مرد، زن، پیر و جوان) جذاب باشند، باید بیشتر براي هاي بازاریابی که قصد دارند براي کل مشتریان اعم اها یا تالشسایت
 ).2013ها تالش کنند (لیرند، اي بر اساس عالیق، هویت شخصی و وابستگیایجاد رابطه

 ها:دغدغه شماره سه بازاریابی براي خانم
 همگرایی جنسیتی و محو شدن مرزهاي جنسیتی

چیزي که من از آن به عنوان  –هاي جنسیتی است یژه تغییر نقشهاي جنسیتی اما به طور ودغدغه سوم مربوط به کلیشه
دست و ها و البته همه آقایان را به عنوان یک بخش یکتوان همه خانمکنم. باید توجه داشت که نمیهمگرایی جنسیتی یاد می

ند که به صورت سنتی منحصراً در اهایی شدهدار نقشها به شکلی فزاینده عهدههمگن در کنار هم قرار داد. عالوه بر این خانم
اند که به صورت سنتی منحصراً هایی شدهدار نقشاختیار مردان بوده است؛ درست همان گونه که مردان به شکلی فزاینده عهده

نامم: به عنوان مثال بیش از می» شگفتی خرید«شود که من آن را ها بوده است. این امر منجر به چیزي میدر اختیار خانم
از کسانی  %38کنند، مردان هستند و خریداري می 42باي) از افرادي که وسایل و ملزومات پخت و پز را از سایت اي51می (%نی

 ).2013ها هستند (چاهاي، کنند، خانمباي خریداري میهاي ویدیوئی را از سایت ايکه بازي
 2013در سال  43اي که توسط مرکز تحقیقاتی پیوهکند. در مطالعاطالعات آماري، محو شدن مرزهاي جنسیتی را تائید می

(این  %40«...شناسایی کردند زیرا » 47مادران برودوینر«) گروهی را به نام 2، ص 2013( 46و تیلور 45، پارکر44منتشر شد؛ وانگ
ی هستند که سال دارند، شامل مادران 18یازده درصد بوده) از کل خانوارها (در آمریکا) که کودکان زیر  1960نسبت در سال 
 ». شوندترین منبع درآمد خانواده محسوب میتنها و یا اصلی

(این نسبت در  %23کنند، کند که در بین زوجهاي متاهلی که با فرزندان خود زندگی میگزارش پیو همچنین خاطرنشان می
نه تنها اکثریت زنان در سن کار ). بنابراین 12چهار درصد بوده) از زنان بیشتر از همسران خود درآمد دارند (ص  1960سال 

شاغل هستند بلکه روند بیشتر شدن درآمد زنان نسبت به مردان یک روند افزایشی است. این روند حاکی از آن است که در 
ها شوند یا اینکه وظایف بیشتري را در خانه ها بهتر است مردان در خانه بمانند و مشغول بزرگ کردن بچهبسیاري از خانواده

 ه بگیرند تا بدین وسیله از پتانسیل درآمد بیشتر سرپرست خانوار که همانا خانم خانه است، حمایت کنند.برعهد
در کنار دالیل اقتصادي براي حضور بیشتر مردان در خانه، این یک تغییر اجتماعی به نفع مردانی است که تمایل دارند وقت 

که سالها در بخش مراقبت تسکینی مشغول به کار بود، پنج حسرت  48ویربیشتري را در خانه با فرزندان خود بگذرانند. برنی 
 ). این پنج حسرت عبارتند از: 2013رایج انسانها را در هنگام مواجه با مرگ، ثبت کرد (ویر، 

 اي کاش شجاعت این را داشتم که درست زندگی کنم، نه اینکه مطابق با انتظارات دیگران زندگی کنم. -1
 کردم.ر سخت کار نمیاي کاش اینقد -2
 اي کاش جرات ابراز احساساتم را داشتم. -3
 گذراندم.اي کاش بیشتر با دوستانم وقت می -4
 دادم که شادتر باشم.اي کاش به خودم اجازه می -5

فرصت بیشتر حسرت مردانی بوده که او پرستارشان بوده است. آنها » کردماي کاش اینقدر سخت کار نمی«ویر  2نکته شماره 
اند. اما از آنجایی که ها نیز دچار این حسرت شدهاند. البته خانمدیدن جوانی فرزندان و مصاحبت با همسرانشان را از دست داده

اند. همه مردانی که ویر پرستار اند بیشتر آنها منبع اصلی درآمد خانوار نبودههاي قبل بودهبسیاري از این بیماران خانم از نسل
اند کرده بودند، ابراز پشیمانی و ندامت کرده» کارهاي پر زحمت«ست عمیقاً بابت اینکه بیشتر عمر خود را صرف آنها بوده ا

اند، هاي پیش از آنها مرتکب شدهخواهند همان اشتباهاتی را که نسلتر نمیرسد که مردان جوان). به نظر می2013(ویر، 
گذرانند شان را با فرزندانشان میهاي خود وقتیشتر از پدران و پدربزرگمرتکب شوند؛ در حقیقت اکنون مردان سه برابر ب

). عالوه بر این اکنون مردان بیشتر خواهان تعادل بین کار و زندگی خود هستند. این امر منجر به تشکیل 2013، 49(کالتکار
ها را به خود جلب کرده است انه)، گروهی که توجه رس2013شده است (کالتکار، » 50دیلویت ددز«هاي حمایتی مانند گروه

 زیرا پیامی مشابه براي زنان و مردان دارد.
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شود، توسط تعدادي از مفسران مطرح این تاکید دوباره بر تعادل کار و زندگی که یک دغدغه براي هر دو جنسیت محسوب می
ه موضوع اعطاي مرخصی با دستمزد به ) ب2013، 51شده است. به عنوان مثال مقاله اخیر نیویورك تایمز (به قلم سیگل برنارد

کند، بلکه والدین پرداخته است. سیگل برنارد نه تنها به محدودیت مرخصی با دستمزد به والدین در ایاالت متحده انتقاد می
 شود:هاي جنسیتی میتر شدن کلیشهکند که محدودیت مرخصی پدرها فقط باعث قويخاطرنشان می
توانند هنگامی که فقط والدین اصلی می«ها) بیان کرد: سه تحقیق و توسعه اشتغال در خانواده(مدیر ارشد موس 52دکتر ماتوس

شوند از وظایف جنسیتی سنتی متابعت کنند، دهید که مجبور میمرخصی با حقوق بگیرند شما مردم را در موقعیتی قرار می
باشد این موضوع زیاد اهمیت ندارد، زیرا او کسی  که همیشه منطقی نیست. اگر شریک زندگی شما شغل انعطاف پذیري داشته

هاي مرتبط با این زمینه که گیرد. حال موضوع چگونگی نگاه به این مسئله عمومی خانوادگی و تصمیماست که مرخصی می
 ).2013(سیگل برنارد، » باید با مشارکت همه افراد خانواده گرفته شود، به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است

که در حال مطالعه بر روي موضوع خانواده و کار است در مقاله اخیر  54جامعه شناس در دانشگاه نیویورك 53ن گرسونکاتلی
اي ) با طرح این دیدگاه که توازن بین کار و زندگی مسئله61، ص 2013به نقل از (کالتکار،  55خود در هفته نامه بیزینس ویک

دهند که مردان هم در این موضوع سهیم وقتی که شواهد به روشنی نشان میچرا «مربوط به هر دو جنسیت است، بیان کرد: 
دهند که مردان گیریم؟ ... این که بعضی از تحقیقات نشان میهستند، ما همچنان آن را به عنوان یک مسئله زنانه در نظر می

در ». سیار مضحک و مسخره استاحساس تعارض بیشتري دارند و بیشتر از زنان خواهان تعادل در کار و زندگی هستند، ب
اي است که آنها ها، مسئلهموضوع تعادل کار و زندگی براي خانم«کند که: بیان می 56همان مقاله نویسنده به نقل از وارن فارل

 ).62(ص » انداي است که همیشه با آن زندگی کردهکنند، اما براي آقایان این مسئلهآگاهانه با آن دست و پنجه نرم می
ئناً موضوع کلیشه هاي جنسیتی در حال حاضر موضوعی داغ است که بخش از آن توسط کتابهایی مانند شریل سندبرگ مطم
بوك، متاهل و مادر دو فرزند است. سندبرگ تغذیه شده است. سندبرگ در حال حاضر مدیر عامل فیس 2013در سال  57لین

ها را کند. او خانمندگی، تجربیات خود درباره خانه و خانواده را بیان میدر هنگام دادن مشاوره به دیگران در مورد تعادل کار و ز
باشند تا در موقعیتی مساوي با مردان قرار بگیرند. یکی از نقاط قوت » متکی به خود«کند تا در محیط کار بیشتر ترغیب می

هاي جنسیتی بیشتر بحث و تبادل نظر قشکند تا در خانه و محل کار درباره نکتاب سندبرگ این است که افراد را تشویق می
توانم با سندبرگ ارتباط برقرار کنم زیرا او یک زن من می «کنند. همان طور که یکی از دانشجویان خانم من به من گفت: 

یکی دیگر از دانشجویان من این کتاب را براي خانمش ». کندنسل من است که در مورد مسائل فمینیستی صحبت میموفق هم
بوده است، زیرا او به شکلی » متکی«کرد که خانم سندبرگ کسی است که به خودش داري کرد زیرا او احساس میخری

دار شدن برخورد کرده است. او گفت که کتاب سندبرگ باعث شده است که او و سنجیده و درست با موضوع کار و بچه
دانند که و تبادل نظر آنها تبدیل شده است، زیرا آنها میهاي متفاوتی داشته باشند و به موضوعی براي بحث همسرش دیدگاه

 مسئله تعادل کار و زندگی موضوعی است که ممکن است روي زندگی آنها هم تاثیر بگذارد.

 –اي هم داشته است هاي منفیکتاب زنان به پیش سندبرگ نیز مانند هر کتاب دیگري که داراي موقعیتی خاص است، واکنش
تر ظاهر ها اغلب باید به روشی مردانه جاه طلبانهکند که خانمتاب خود تا حدودي به این موضوع اشاره میزیرا سندبرگ در ک

باشند و خود را با ویژگیهاي » به خود متکی«شوند. این امر باعث شده است که مباحثی از جمله اینکه آیا الزم است زنان 
باشند و انعطاف پذیرتر شوند؛ بیشتر » به خود متکی«تر بیشتر ژگیهاي زنانهمردانه وفق دهند یا اینکه آقایان باید با اتخاذ وی

رسد این موضوع که همچنان ). در هر صورت به نظر می2013، 60؛ هافینگتن2013، 59؛ فوربز2013، 58ورثمطرح شوند (ال
انتظار «ا هنوز جامعه و محل کار رسد؛ زیرها درگیر شرایط بدون برد خواهند بود، اجتناب ناپذیر به نظر میبسیاري از خانم

دارند زنان (به خصوص در مشاغل مردانه) به اندازه کافی مرد باشند تا به عنوان یک فرد شایسته البته آنگونه که باید و شاید 
 ).2013، 61بام(شوین» زن شناخته شوند، تا بدین صورت به عنوان یک فرد دوست داشتنی شناخته شوند

مردان را ترغیب کنند تا تصدیق کنند که «گوید راه بهبود تعادل کار و زندگی این است که زنان همان گونه که فارل می
احتماالً آنان آن چیزي را که از «اگر زنان بتوانند به این هدف دست یابند ». هاي زنان استهاي آنان همان خواستهخواسته

 ).2013ل از کالتکار، (به نق» آورندخواهند، به دست میشغل و زندگی خانوادگی می
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 نتیجه گیري
 :وجود داردها براي نتیجه گیري سه دغدغه اصلی درباره کار رایج در زمینه بازاریابی براي خانم

ها در وهله اول به یک ویژگی خواهد انجام دهد، متمرکز شوید: بهتر است ذیل بازاریابی براي خانمابتدا بر کاري که او می -1

جنسیتی که مشرف بر نیازهاي زنان است، توجه شود. بازاریابان باید به اصول بخش بندي بازار توجه داشته باشند: یک  –آماري
خواهند یک محصول دست از مشتریانی است که نیازهاي مشابهی دارند، یعنی کسانی که میبخش بازار یک گروه همگن و یک

ها کارآیی را که یک خانم از یک محصول انتظار ا باید در موقع بازاریابی براي خانمهکاري مشابه را براي آنها انجام دهد. سازمان
ها نیاز ندارند، فراموش نکنند. آنها ممکن است دارد، در نظر داشته باشند. اما باید مراقب باشند تا مشتریانی را که به آن کارآیی

 ها نباشند بلکه شامل مردان نیز باشند.تنها خانم
دستی دارند، برخورد کرد. ها به عنوان یک گروه واحد که نیازهاي همگن و یکتوان با تمامی خانمجنسیتی: نمی شستشوي -2

 ها کامالً مشخص شود.ها باید کارهایی انجام شود تا تفاوت بین خانمهنگام بازاریابی براي خانم
عهده دارند. این امر منجر به این شده است که به ها و آقایان بر هایی که خانمهمگرایی جنسیتی: یعنی محو شدن نقش -3

جاي اینکه خصوصیات مردانه در مقابل خصوصیات زنانه قرار بگیرند، بر روي خصوصیات مردانه و زنانه با هم تاکید شود. در 

نها متعلق به حوزه هاي سنتی که زمانی تنقش –ها، بازاریابان باید به همگرایی جنسیتی توجه کنند مقوله بازاریابی براي خانم
-شوند. به همان شکل، هم مردان و هم زنان به شکل فزایندهاي توسط مردان و زنان انجام میزنان بودند، حال به شکل فزاینده

 شوند که زمانی صرفاً متعلق به حوزه مردان بوده است.هایی سهیم میاي در نقش
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