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چكيده
اين پژوهش به منظور شناسايي عوامل جذابيت رسانههاي مجازي در حوزه خبر با استفاده ازروش
گراندد تئوري انجام شده است .جامعه آماري به صورت نظري انتخاب و شامل خبرنگاران ،اساتيد دانشگاه و
صاحب نظران در حوزه خبر ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات ،مصاحبه و پياده سازي مصاحبه ها،
کدگذاري و خالصه سازي بوده و روش تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از کدبندي و دستهبندي مقولهها
و تمها انجام و سپس گزارههاي به دست آمده از مصاحبهها در سه مرحله کدگذاري باز ،کدگذاري گزينشي
و کدگذاري محوري دسته بندي شدهاند .در نهايت با بررسي شرايط علّي ،شرايط زمينهاي ،شرايط مداخلهگر،
راهبردها و پيامدها ،مقوله اصلي پژوهش يعني «مؤلفههاي جذابيت رسانه خبري مجازي» مورد شناسايي قرار
گرفت .نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده ها ،حاکي از اين است که در شرايط علّي« :مؤلفههاي جذابيت
وبسايت خبري»« ،ارتقاء کيفي رسانه» ،و «فضاي مجازي» ،درعوامل مداخله گر« :تناقضات ايدئولوژيک»،
«جناحي بودن رسانه»« ،عدم جهاني شدن»« ،مديريت ناکارآمد سايت»« ،ضعف تکنيکي و فني سايت»« ،اخبار
کذب و ضد و نقيض»« ،محتواي ضعيف و نامناسب»« ،عدم روزآمدي» و «مشکالت سازماني» ،در شرايط
زمينهاي« :متغيرهاي آموزشي»« ،متغيرهاي مربوط به فضاي مجازي»« ،متغيرهاي مديريتي» ،متغيرهاي
زيرساختي و «متغيرهاي بينالمللي» و در مورد راهبردها« :استراتژيهاي مديريتي»« ،استراتژيهاي کاربردي»،
«استراتژيهاي بين المللي»« ،استراتژيهاي پيشگيرانه» و «استراتزيهاي زيرساختي» بيشترين فراواني و
اهميت را به خود اختصاص دادند .همچنين اين نتيجه تاييد شد که کيفيت محتوا و مطالب سايت خبري بر
ديگر عوامل از جمله جذابيتهاي بصري الويت دارد.
واژگان کليدي :خبر ،جذابيت خبري ،رسانه خبري ،فضاي مجازي
1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه

در اين پژوهش به آن پرداخته شده شناسايي مولفه هايي

فهم ابعاد و زواياي پديده ارتباطات و رسانه به

است که باعث انتخاب رسانه خبري توسط مخاطب مي-

عنوان يکي از تجليات دنياي جديد و به روايتي ،علت

شود .با اتکا به نظرات مشارکت کنندگان در پژوهش

موجده تحوالت تاريخي و اجتماعي و صورت بندي-

برخي از اين مولفهها عبارتند از محتواي کيفي سايت

هاي فرهنگي ،نيازمند مفهوم سازي و نظريه پردازي

خبري ،سرعت انتشار اخبار ،عينيت و بي طرفي ،صداقت،

است .حضور و گستردگي رسانه در سپهر عمومي و

سهولت استفاده از سايت ،مخاطب پسند بودن ظاهري

انباشت و فوران نشانهها و تصاوير رسانهاي در همه

سايت ،سرعت لود شدن اخبار و مولتي مديايي بودن

شئون زندگي چون اقتصاد ،سياست ،فرهنگ و  ..و

سايت .دليل انتخاب سايتهاي خبري براي اين تحقيق به

توليد و توزيع معاني ،به رسانه اي شدن فرهنگ،

ماهيت زندگي و تعامالت اجتماعي در عصر رسانههاي

سياست و اجتماع منجر شده است .به اين معنا که

نوين بر ميگردد.

امروزه رسانهها صرفا به عنوان يکي از نهادهاي
فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر ديگر قلمروها در نظر

دنيس مک کوايل 6معتقد است وب سايتهاي خبري
به داليل ذيل حائز اهميت هستند:

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

گرفته نميشوند بلکه فضا و چارچوبي فراهم ميآورند

الف) استقبال جهاني از وب سايتهاي خبري به واسطه

که فرهنگ ،سياست و اجتماع در آن جريان مييابد.

دارا بودن فناوري سطح باال و انعطاف در مقايسه با

امروزه معناسازي ،توليد و اشاعه تصاوير و نشانههاي

روزنامههاي کاغذي و چاپي و تبديل روزافزون

رسانهاي ،اين پديده را به مهمترين متغير شکلگيري

روزنامههاي کاغذي به وب سايتهاي خبري -تحليلي در

تصورات ذهني و تحوالت نوظهور عيني تبديل ساخته

نقاط مختلف و صاحب سبک روزنامه نگاري در جهان.

است به گونهاي که تقسيمبنديها و گونهسازيهاي

ب) قدرت تاثيرگذاري باال و گسترش اين نوع

تاريخي و اجتماعي عمدتا حول محور ارتباطات و

رسانهها به واسطه کيفيت و امکانات سطح باال و قدرت

رسانه شکل ميگيرد (مهدي زاده.)66 :6933 ،

تعامل با مخاطب (آقارفيعي.)59 :6932 ،

قرن بيست و يکم تفاوت بنيادي با قرون پيش از خود

محققاني مانند چان يون يو 5تعامل با مخاطبان

دارد .اين تفاوت از نوع تعامالت بين رسانه و مخاطب

رسانهها را در قالب نظريه استفاده و رضايتمندي

ناشي ميشود که به نوعي جاکميت مخاطب در شکل

مطالعه کرده و گفتهاند که مردم به طور فعاالنه رسانه-

گيري سياستهاي رسانهاي از جمله سايتهاي خبري را

هاي خبري را بر اساس توانايي رسانه براي ارضاي

نشان ميدهد .خبر جايگاه مهمي در زندگي مردم دارد.

انگيزههايشان انتخاب ميکنند .فرض اصلي نظريه

اينکه مخاطب کدام رسانه را براي رفع عطش خبري خود

استفاده و رضايتمندي اين است که مخاطبان کم و بيش

انتخاب کند بستگي به عوامل زيادي دارد که تحت عنوان

به صورت فعال ،به دنبال محتوايي هستند که بيشترين

جذابيتهاي رسانه خبري بررسي ميشوند .در واقع،

رضايت را براي آنان فراهم کند (مهديزاده:1931 ،

مخاطب ،رسانه را به فعاليت و رقابت با ديگر رسانهها

 .)93ميتوان مخاطب وب سايتهاي خبري را به دو

تشويق مينمايد.

دسته تقسيم نمود .اول مردمي که به طور عادي و

با گسترش اينترنت و فضاي مجازي ،دسترسي به

روتين اخبار را ميخوانند و از آن ميگذرند و دسته دوم

اخبار بسيار آسان تر شده و اين قابليت را فراهم آورده که

مردمي که اختصاصا سايتهاي خبري را دنبال کرده و به

مخاطب ،مخير به انتخاب رسانه باشد ..بررسي اين دو

نوع اخبار منتشره عکس العمل نشان ميدهند .مثل

معيار از ديدگاههاي متفاوتي قابل تحليل ميباشد اما آنچه

فعاالن بورس يا سياستمداران .تعاملي بودن نقش رسانه
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در مواجهه با دسته دوم مشخص ميشود .اين دسته

حوزههاي اجتماعي ،ورزشي در چارچوب نظريه

عالوه بر اينکه از خبر تاثير پذيرفته و به آن واکنش

ايدئولوژيک وندايک ( »)5001با استفاده از روش ميداني

نشان ميدهند ،خود نيز روي اخبار تاثير ميگذارند.

و تحليل داده اي آزمون خيدو ،حوزههاي اجتماعي و

مثل رسانهاي شدن سخنراني يک سياستمدار که

ورزشي را به لحاظ ويژگيهاي زبانشناختي با استفاده

مستقيما روي شاخص بورس تاثير ميگذارد .نحوه

از نظريه ايدئولوژي وندايک ( )3۰۰۲مورد بررسي قرار

تاثيرگذاري رسانه بر روي افراد به نحوي که منجر به

داده است .دليل انتخاب اين دو حوزه ،پرمخاطب بودن

وفاداري به رسانه شود نتيجه جذابيتهايي است که

آنها و اختالف معنيدار ميزان خطاهاي زبانشناختي

رسانه براي مخاطب خود دارد .با توجه به بررسيهاي

نسبت به سايرحوزههاي خبري است.

جذابيتهاي رسانه خبري مجازي صورت نگرفته است.

سازي نقش محتواي پيام و تأثير گذاري در بازپخش آن

اين تحقيق بر آن است تا با استناد به نظرات کارشناسان

در رسانههاي اجتماعي» با استفاده از روش تحليل

و خبرگان حوزه خبر ،عوامل جذابيت رسانه خبري را

کيفي -کمي انجام داده است .اين پژوهش نقش محتوا،

با تاکيد به اهميت نقش مخاطب بررسي و شناسايي

متناسب بودن کاربر و تأثير آن در رفتار متقابل

نمايد.

رسانههاي اجتماعي را بررسي و تناسب پيام با کاربر را
روشن ميسازد .امري که ميتواند روشن کننده مسيري

پيشينه تحقيق

باشد که يک شبکه خبري جذاب بايد درپيش بگيرد.

مرديها ( )6931پژوهشي با عنوان «بازنمايي اخبار؛

هوانگ و لو ( )5061پژوهشي با عنوان «عملکردها

تبييني شناختشناسانه» با استفاده از روش تحليل

و نقشهاي شبکههاي اجتماعي در تحوالت رسانه اي

محتواي کيفي انجام داده که در آن بدنبال پاسخ به اين

در چين :مطالعه موردي اخبار »CCTVصورت داده که در

فرضيه است که رسانۀ حرفهاي ،بنابر اصول

آن از روش تحليل محتوا و مرور ادبيات استفاده شده

حرفهايگري که تبعيت از ذائقۀ مشتري و کسب

است .نتايج نشان ميدهد که شبکههاي اجتماعي نقش

مخاطب بيشتر از ارکان آن است ،نوع ديگري از اخالل

مهمي در اصالحات رسانه اي ايفا ميکنند و براي

در بازنمايي مطابق واقع صورت ميدهد .بنابر ذائقۀ

دستيابي به ادغام همه جانبه با رسانههاي جديد هنوز

عمومي اخبار حاوي حادثه و هيجان جذابتر و اغلب

راهي طوالني در پيش است.

اخبار منفي است.

بليندا و همکاران ( )5063پژوهشي با عنوان «به کار
گيري اخالق در يک دوره آنالين :ادغام مسئوليت

جعفري( )6931در پژوهش «مدل هوشمند ارزيابي

اجتماعي يک موسسه با رسانههاي اجتماعي براي پيش

کيفيت سايتهاي خبري» با استفاده از تکنيک دلفي به

بيني جذابيت سازمان خبري» با استفاده از روش تحليل

عنوان يک روش تحقيق کيفي براي ارزيابي سايتهاي

توصيفي انجام داده که در آن ،تئوري غناي رسانه و

خبري 16 ،سايت خبري را در 2بعد فني ،طراحي ،محتوا،

نظريههاي به کار رفته در ادبيات جذابيت سازماني با

خدمات و تعامالت ،مورد بررسي قرار داده که به

هدف تأثير گذار بودن تبليغات آنالين کارفرمايان و

چگونگي جذب مخاطب هيچ اشاره ندارد.

جذابيت سازماني مورد توجه قرار گرفته است .اين

آقاگلزاده و همکاران ( )6933در پژوهش «توصيف،
تحليل زبانشناختي و ارائه الگوي توليد و انتخاب خبر در

پژوهش حقيقتا يکي از پايههاي مهم کار در خلق رسانه
اجتماعي پر جاذبه است.
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انجام شده ،به نظر ميرسد پژوهشي جدي در زمينه

يانگ و همکاران ( )5061پژوهشي با عنوان «مدل
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پرزوگا و فارينگتن ( )5063پژوهشي با عنوان «جذابيت

ميدهد که چگونه ميتوان به وسيله تجزيه و تحليل

اجتماعي و گفتگوي جذاب در رسانههاي اجتماعي :تأثير

دادههاي اجتماعي يک مدل براي تدوين سناريوهاي

مارکهاي گردشگري انساني در صفحات فني فيسبوک» با

گردشگري فراهم کرد .اين تحقيق ياريگر نگارنده

استفاده از روش تحليل محتواي کمّي انجام داده و در آن

تحقيق حاضر در نحوه خبر رساني در حوزه توريسم

به  9عامل تجربي در ساختار صفحات پرطرفدار در

خواهد بود.

ميان هوادران آنالين پرداخته که عبارتند از :ارزش

چونگ ( )5063پژوهشي با عنوان «اين پيام بيش از

تعاملي ،ارزش اجتماعي و زيبايي گرافيک و مطلوبيت

ديگران بر من تأثير ميگذارد :چگونه و چرا معيارهاي

خبر .يافتهها حاکي از آن است که بستر رسانه اجتماعي

رسانههاي اجتماعي بر درک شخص اول و اهداف

با ويژه گيهاي شبيه انسان ميتواند براي مصرف کننده

رفتاري تأثير ميگذارند؟» با استفاده از روش تحليل

جذاب باشد.

محتوا انجام داده که در اين پژوهش چگونگي و چرايي
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کومار و همکاران ( )5063پژوهشي با عنوان «پويايي

معيارهاي تاثير نفوذ رسانهها را بررسي و نتيجه ميگيرد

احساس در کانالهاي خبري شبکههاي اجتماعي و

که تاثير رسانههايي که خبرهاي محيط زيستي منتشر

رسانههاي آنالين» با استفاده از روش تحليل محتواي

ميکردند از رسانههايي که مقالههاي خبري داشتند

کيفي انجام داده است .براساس اين پژوهش حس يک

بيشتر بوده است.

کاربر با احساسات نهفته در پست خبري و نوع منبع
اطالعات آن ،ارتباط مستقيمي دارد .اين يافته تاثير ويژه

چارچوب نظري پژوهش

اي در سياست گذاري يک شبکه اجتماعي دارد.

 )6خبر :درتعريف خبر گفته شده که خبر ،گزارشي عيني

وانگ و همکاران ( )5063پژوهشي با عنوان

از واقعيت هاست که داراي يک يا چند ارزش خبري

«مشاهده سلفي و نارضايتي از چهره خود در ميان

بوده و احتماال تحت تاثير عوامل درون سازماني و برون

نوجوانان چيني :يک مدل ميانجيگري تعديل شده از

سازماني شکل گرفته است .خبر انتشار منظم جريان

جذابيت عمومي» با استفاده از روش تحليل محتوا

وقايع ،آگاهي ها ،دانش انساني و نقل عقايد و افکار

انجام داده و دراين تحقيق به تاثير مشاهده عکس

عمومي است (محسنيان راد.)69 :6916 ،

سلفي بر دروني سازي جذابيت عمومي پرداخته و

 )5خبر آنالين :در تعريف خبر آنالين ،جک

نتيجه ميگيرند که مشاهده عکس سلفي ،ارتباطي

گويد :لحن ،فضا ،عمق و سياق متن خبر بر حسب آنکه

مستقيم با نارضايتي نوجوانان از صورت خود دارد و

در روزنامه ،مجله ،راديو يا تلويزيون بيايد فرق ميکند.

اين ارتباط بواسطه دروني سازي جذابيت عمومي

اخبار آنالين در مقايسه با ديگر رسانهها متفاوت بوده و

صورت ميگيرد .اين تحقيق از آن حيث اهميت دارد

عجيب اينکه همه آنها را در برگرفته و ميتواند عمق

که ميتواند ياريگر تنظيم سياست نحوه تعامل تصويري

اخبار روزنامهاي ،شيوه و جهتگيري مجله را داشته

با مخاطبين باشد.

باشد و از لحاظ فوري بودن و تعامل مانند اخبار

گيگليو و همکاران ( )5063پژوهشي با عنوان

«استفاده از رسانههاي اجتماعي براي شناسايي جذابيت
گردشگري» با استفاده از روش تحليل محتوا انجام داده
و با بررسي رفتار کاربران ،از طريق رسانههاي اجتماعي
در مورد جذابيت مکانهاي مختلف گردشگري نشان

لول9

مي-

راديويي باشد و تاثير ديداري تلويزيون را دارا باشد
(سلطان آبادي.)63 :6931 ،
 )9جذابيت خبري :جذابيت فيزيکي را ميتوان گرايش
مشترک اجتماعي نسبت به انسانهاي ديگري تعريف
کرد که داراي ويژگي مثبتِ خوشايندي هستند از اين
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ميتوان جذابيت را برآيند اشتياق مثبت و مشترک

عبارتند از :رويتر در انگلستان ،آسوشيتد پرس و يونايتد

کاربران دانست .در يک قضاوتِ جامع« ،مقوله

پرس در آمريکا فرانس پرس در فرانسه ،و تاس در

جذابيت» جنبههاي منطقي و عاطفي سناريوهاي بالقوه

روسيه (اتحاد جماهير شوروي سابق) (تقي پور:6911 ،

يا واقعي را در حوزه تجربه استفاده از رسانه اجتماعي

.)619

پوشش ميدهد .در اين راستا ،اين مفهوم در يک سطح

 )7فضاي مجازي :عبارت از محيطي است که در آن

نگرشي و همچنين يک سطح مبتني بر عمل ،پيامدهايي

برقراري ارتباطات ،رويت و انتقال اطالعات (به صورت

به همراه دارد .از يک سو ،جذابيت يک سيستم

غيرقابل لمس و با اشغال اندکي از محيط قابل لمس) در

ديجيتال بايد درک و نگرش فردي را ،به عنوان مثال در

ساختارها و قالبهايي به عنوان خدمات به انسانها طراحي و

زمينه رضايت کاربر ،تحت تأثير قرار دهد .از طرف

کنترل ميشود .بنابراين کليه خدمات ،ابزارهاي سخت و

ديگر ،اين امر بايد بر رفتار کاربري نيز تأثير مثبت

نرم ،محتواها ،ارتباطات و قالبهاي دنياي اطالعات و

بگذارد؛ به عنوان مثال در زمينه استفاده مستمر يا

ارتباطات ،شامل فضاي مجازي ميشود .لفظ «مجازي»

وفاداري کاربر

كه در عبارت «فضاي مجازي» قرار ميگيرد ،به معناي

 )4ســواد خبــري 5توانــايي تشــخيص اخبــار معتبــر و ي ـا

غيرحقيقي بودن فضاي مجازي نيست .بلکه به معناي

مشکوک توسط مخاطبان ،براي داشتن شهرونداني آگاه تـر

ارتباط انسان از طريق رايانه وارتباط راه دور بدون توجه

در جامعه ميباشد .شايد بتوان گفت هـدف اصـلي سـواد

به جغرافياي فيزيكي است (کهوند.)53 :6932 ،

خبــري آن اســت کــه مصــرف کننــدگان خبــر همچــون
خبرنگاران فکر کنند و شهرونداني توانمنـد داشـته باشـيم
(شريفي ،اميدي.)5 :6932 ،

روش پژوهش
در اين پژوهش از روش تحقيق گراندد تئوري 2که

 )5وب سايت خبري :وبسايت يا تارنما مجموعه اي

يک نظريه برآمده از دادهها است ،استفاده شده که

صفحات وب است که داراي يک دامنه اينترنتي يا

عالوه بر ارائه به صورت يک داستان ،در قالب مدل

زيردامنه اينترنتي مشترک اند.

تصويري نيز ترسيم ميشود و اين تنها از طريق دسته

 )1خبرگزاريها :از جمله وسايل ارتباط جمعي جهان

بندي مقولهها ممکن خواهد بود .به منظور برقراري

هستند که نسبت به ديگر مراکز و شبکههاي اطالع

پيوند بين مقوله ها ،از مدل پارادايمي 1اشتراوس 1و

رساني ،نقش بسيار مهم و اساسي دارند .وظيفه اصلي

کوربين 3و از مصاحبه براي جمع آوري اطالعات

خبرگزاريها جمع آوري اخبار و اطالعات در سريع

استفاده شده و به همراه آن ،بررسي جامعي از ادبيات و

ترين وقت ممکن و انعکاس آن به مخاطبان و مشترکان

پيشينه در تمام فرآيند جمع آوري دادهها صورت

خود در ميان جوامع بشري است .ميتوان گفت

گرفته است .جهت دسته بندي اطالعات در اين روش

مطبوعات بدون اخبار خبرگزاريها نميتوانند کارايي و

از سه مرحله کدگذاري باز ،محوري و گزينشي استفاده

در افکار عمومي جهان تاثير داشته باشند .در حقيقت

شده است.

خبرگزاريها خبر را به دست ميآورند و آن را پرورش

الف) کدگذاري باز 3:در اين روش نخستين گام در

و به آن جهت ميدهند و سپس آن را تحويل مطبوعات

فرايند تجزيه و تحليل يافته ها ،مفهوم پردازي است

و رسانههاي گروهي راديو و تلويزيون ميدهند ،راديو و

منظور از اين کار ،اختصاص دادن نزديک ترين مفهوم به

تلويزيون و مطبوعات ،اين اخبار را پخش ميکنند و به

کوچکترين جزء بامعني هر بخش از دادههاي گردآوري
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رو ،در زمينه سيستمهاي ديجيتال و رسانههاي مجازي

نقاط گوناگون ميرسانند .عمده ترين اين خبرگزاريها
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شده است .در کد گذاري باز ،پژوهشگر به صورت

پايايي مورد ارزيابي قرار ميگيرند .روايي سازه از طريق

مشخص به نامگذاري و مقوله بندي پديدهها از راه

تدوين واضح رويههاي عملياتي مشخص ،افزايش داده

بررسي دقيق دادهها ميپردازد .در اين مرحله نخستين

ميشود .روايي دروني از طريق ايجاد روابط علي که بدان

گام تحليل اوليه برداشته و بقيه تجزيه و تحليل و

وسيله شرايط خاصي منجر به شرايط ديگر ميشود و

پيوندها به دنبال آن ميآيد.هدف از کد گذاري باز

روابط مصنوعي نيز حذف ميگردد ،افزايش مييابد.

تجزيه مجموعه گردآوري شده به کوچکترين جزءهاي

روايي بروني مستلزم شکل دهي قلمرويي است که

مفهومي ممکن است .کد گذاري باز شامل مرحلههاي

يافتههاي پژوهش بتواند در آن تعميم داده شود .در

خرد کردن ،مفهوم پردازي ،مقايسه کردن و مقوله بندي

نهايت ،پايايي مستلزم آن است که عمليات تحقيق،

کردن دادهها ميشود .پس از مفهوم پردازي دادههاي

نظير رويههاي جمع آوري دادهها بتواند با نتايج مشابه

پژوهش ،مفهومها با يکديگر مقايسه شده و مفهومهاي

تکرار شود.
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مشابه در مقوله ويژه اي طبقه بندي ميشوند .بنابراين،

جامعه آماري اين تحقيق شامل 60نفراز

مفهومها در نظمي باالتر دسته بندي شده و مقولهها را

کارشناسان و متخصصان حوزه خبر ميباشند که

تشکيل ميدهند (استراوس و کوربين.)19 :6932 ،

بصورت نظري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

ب) کد گذاري محوري :60طبقه بندي و مقوله پردازي

همچنين مصاحبه با صاحب نظران و اساتيد حوزه خبر

در کد گذاري باز به کاهش تعداد واحدهايي ميانجامد

در اين زمينه انجام شده و گردآوري اطالعات تا

که بايد با آنها کار کرد و اين کار به روند اجراي نظريه

رسيدن به اشباع نظري دادهها ادامه يافت.

مبنايي ،در مرحله کد گذاري محوري کمک ميکند .در
اين مرحله با بر قراري پيوند ميان مقولهها ،اطالعات

يافتههاي پژوهش

به شيوههاي جديدي با يکديگر پيوند مييابند .اين کار

به منظور درک شرايط کلي حاکم بر تحقيق ،شماي

با استفاده از يک پارادايم صورت ميگيرد (استراوس

کلي از شرايط علّي ،زمينه اي ،مداخلهگر ،استراتزيها

و کوربين.)31 :6932 ،

و پيامدهاي حاصل از بکارگيري يا عدم بکارگيري

ج) کد گذاري انتخابي

(گزينشي)66:

کد گذاري

انتخابي آخرين مرحله کدگذاري است که در آن مقوله

استراتژيهاي پژوهش در قالب جداول ذيل بيان شده
اند.

اصلي و پيوند با ديگرمقولهها مشخص و تفسير و بيان

همانگونه که در نمودار مشاهده ميشود «کيفيت

رابطهها ميان مقوله اصلي و ديگر مقولهها با توجه به

محتواي سايت خبري» با تِم «مؤلفههاي جذابيت وب

مدل ارائه شده پژوهش صورت ميگيرد .چرا که «در

سايت خبري» در بُعد رسانهاي بيشترين فراواني را به

کد گذاري محوري اساس کد گذاري انتخابي پي

خود اختصاص داده است .در پرسشنامه ،کيفيت محتوا

ريزي ميشود» (استراوس و کوربين.)663 :6932 ،

در مقايسه با جذابيتهاي بصري مورد پرسش واقع شده و

روايي و

پايايي65:

دادهها در اين روش براساس چهار معيار کيفيت
پژوهش يعني روايي سازه ،روايي دروني ،روايي بروني و

همه مشارکت کنندگان در پژوهش ،کيفيت مطالب
سايت را به جذابيتهاي بصري ترجيح دادهاند.
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جدول  :1شرايط علّي مؤثر بر جذابيت رسانه خبري مجازي
کدگذاري گزينشي (تم)

55

کيفيت محتواي سايت

63

امکانات فني و زيرساختي

3

جذابيتهاي بصري سايت

3

روزآمدي مطالب و اخبار سايت

66

تنوع و مولتي مديايي بودن سايت

2

اعتبار منبع خبر

مؤلفههاي جذابيت

5

تفسير و تحليل خبر

وب سايت خبري

1

پوشش خبري

2

تبليغات

9

بيطرفي و عينيت

9

سرعت انتشار اخبار

3

خالقيت در انتشار خبر

63

توجه به نياز و ذائقه مخاطب

65

خبرنگاري حرفه اي

3

اعتماد سازي

1

شبکههاي اجتماعي

رسانه اي

روابط عمومي

ارتقاء کيفي رسانه

رسانه اي

فضاي مجازي

بی طرفی

سرعت انتشار

تفسير و تحليل خبر

اعتبار منبع خبر

%2

%2

%3

%4

محتوای سایت

تبليغات
%4

%17

شبکه اجتماعی
%4
پوشش خبری
%5

توجه به نياز…
روزآمدی
%6
اعتماد سازی
%6
امکانات سایت
خالقيت

%13
خبرنگاری حرفه

مولتی مدیا

%9

%8

%6

نمودار شماره  :1مولفههاي جذابيت وب سايت خبري از نگاه مشارکت کنندگان در پژوهش
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فراواني

کد گذاري محوري

ابعاد
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به عنوان مثال« :يک سايت خبري اگه توليد محتوا
و مطالب به روز داشته باشد محبوبيت و جذابيت پيدا
ميکند يک اصلي در رسانه هست به اين عنوان که
محتوا شاهه .همه جا محتوا شاهه .مسلما وقتي يک

خبري به «سرعت انتشار مطالب» و «بيطرفي و عينيت»
بوده است.
جدول شماره  3بيانگر شرايطي است که زمينه ساز
ايجاد جذابيت در رسانه مجازي خبري ميشوند.
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وب سايت محتواي خوبي داشته باشد قطعا ارجحيت

همانگونه که در جدول مشاهده ميشود در شرايط

دارد به سايتي که فقط جذابيت داشته باشه» (مصاحبه

زمينهاي «زمينههاي جذب مخاطب» با تِم «متغيرهاي

شماره  )9يا « ارائه محتوا امري هدفمند است و غايت

مديريتي» در بُعد «روابط عمومي» بيشترين فراواني را

نهايي مخاطب از ورود به يک سايت دسترسي به

به خود اختصاص داده است .مثال « :مخاطب شناسي

محتوا و نه فرم است .در واقع فرم ابزاري است که

يکي از اصليترين ارکان رسانه است .يه اصطالحي

ميتوان در جذب و نگهداشتن مخاطب موثر باشد ،اما

هست که ميگه مصرف رو بوجود بيارين توليد خودش

فقدان محتوي در نهايت به مخاطبزدايي منجر خواهد

دنبالش مياد .حاال من اگر در مصرف خبري توسط

شد» (مصاحبه شماره  .)19با اتکا به نتايج به دست

رسانههاي انفرادي بتونيم خبر مورد نظرم رو بخونم

آمده« ،جذابيتهاي بصري» رتبه هشتم را در اين بررسي

اين امر تحقق پيدا کرده» (مصاحبه شماره .)4

کسب نموده و کمترين ميزان توجه مخاطبين سايتهاي
جدول  :3شرايط زمينهاي موثر در جذابيت رسانههاي خبري مجازي
کدگذاري گزينشي (تم)

ابعاد

فراواني

متغيرهاي آموزشي

آموزشي و پژوهشي

متغيرهاي مربوط به فضاي مجازي

رسانه اي

متغيرهاي زير ساختي

فني و تکنولوژيکي

61

زمينههاي جذب مخاطب

متغيرهاي مديريتي

روابط عمومي

3

جهاني شدن

متغيرهاي بين المللي

بين المللي

3

کدگذاري محوري
آموزش و پژوهش در حوزه رسانههاي خبري

3

ارتقاء تکنولوژي و سواد رسانه اي

65

مختصات رسانه مجازي

65

مزاياي رسانه و شبکههاي اجتماعي

65

مسائل مربوط به وب سايت

جدول شماره :9شرايط مداخله گر در راهبرد جذاب سازي رسانه خبري مجازي
فراواني

کدگذاري محوري

1

تناقضات ايدئولوژيک

3

جناحي بودن رسانه

2

عدم جهاني شدن

3

مديريت غير تخصصي وب سايت

65

ضعف تکنيکي و فني وب سايت

1

اخبار کذب و ضد و نقيض

2

محتواي ضعيف و نامناسب

1

عدم روزآمدي

66

ناکارآمدي سازماني

1

رفتار غير حرفه اي رسانه اي

کدگذاري گزينشي

ابعاد

مؤلفههاي عدم موفقيت وب سايتهاي

سياسي

خبري در سطح بين المللي

بين المللي
مديريتي

مخاطب گريزي

رسانه اي
زماني

مشکالت ساختاري

اداري

شناسايي عوامل موثر بر جذابيت رسانههاي مجازي 35 /...

جدول  :4استراتژيهاي موثر بر جذابيت رسانه
فراواني

کدگذاري محوري

61

بهينه سازي خط مشي وب سايت

3

افزايش جذابيت

5

وابسته سازي مخاطب

60

وفادارسازي مخاطب

62

تعاملي نمودن نقش مخاطب

65

مانيتورينگ و تحليل رفتار مخاطبان

60

برند سازي خبري

1

سنجش و آناليز جذابيتهاي سايت

65

جلوگيري از سلب اعتماد مخاطب

5

رعايت اخالق رسانه اي

65

موضع گيري سياسي

کدگذاري گزينشي

ابعاد

استراتژيهاي مديريتي

استراتژيهاي کاربردي

راهبردي

استراتژيهاي پيشگيرانه
استراتژيهاي بين المللي

جذابيت رسانه خبري مؤثر بوده و روند اثرپذيري را

در اين رسته قرار گرفته اند .بعنوان مثال « :بايد ديد که

کند کرده يا تغيير دادهاند دسته بندي شده که مهمترين

از چه جنبهاي سايت مورد بررسي قرار ميگيرد .از نظر

عامل در سلب انگيزه مخاطب در مراجعه مجدد به

فني يا استراتژيک؟ مهم اين است سياستي که وب

سايت «ضعف تکنيکي و فني سايت» با تِم «مخاطب

سايت خبري اتخاذ ميکند چه باشد.

گريزي» در بُعد رسانهاي بوده است .مثال « :انتظاراتي

آيا قراره يک ارائه دهنده خبر به هر شکلي باشه يا

که از يک وب سايت خبري دارم سرعت عمل و در

قرار است که اخبار بخصوصي را پوشش بدهد يا قراره

عين حال دقت در ارائه مطالب و دسته بنديهاي کم

بعنوان يک پايگاه خبري بدون جهت گيري فعاليت

ولي درست است .شلوغي يک سايت ،کهنه و توليدي

کنه .از اينطريق ميشود فهميد که دنبال چي ميگرديم»

نبودن مطالب سايت باعث عدم مراجعه مخاطب

(مصاحبه شماره )9

ميشود» (مصاحبه شماره  .)3بر خالف شرايط علّي،
در شرايط مداخله گر «محتواي ضعيف و نامناسب»

جدول  :5پيامدهاي حاصل از استراتژيهاي پژوهش

کمترين تاثير را عدم مراجعه مجدد مخاطب به سايت

ابعاد

خبري داشته است.
جدول شماره  4شامل راهکارهايي است که
بواسطه آن ،جذابيت سايت خبري بهتر و بيشتر مي-
شود .مقوله «بهينه سازي خط مشي وب سايت» با تِم
«استراتژيهاي مديريتي» در بُعد «راهبردي» بيشترين
فراواني را از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش به خود
اختصاص داده و گزاره هايي از قبيل «تعيين نوع
پوششدهيخبري»« ،تالش در جهت مرجعيت خبري»،
«تعيين نظام رسانهاي خبري»« ،تعيين نظام مالکيت

فراواني
69
1
3

کدگذاري محوري

کدگذاري گزينشي

دستاوردهاي رسانه اي پيامدهاي سازماني
تاثير بر مخاطب

پيامدهاي فردي

پيامدها

تغيير ساختار و ماهيت رسانه پيامدهاي محيطي

جدول شماره  5شامل پيامدهايي است که از بکار
بردن يا عدم بکار بردن استراتژيهاي پيشنهادي در
پژوهش ناشي ميشود .در بخش «دستاوردهاي رسانه-
اي» ،بيشترين موضوعاتي که مطرح شده موفقيت رسانه
هايي مثل بيبيسي و سيان ان در جذب مخاطب و
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در جدول  9شرايطي که به نوعي در راهبردهاي

رسانهاي» و «تلفيق پوشش خبري و رضايت مخاطبان»

 / 10فاطمه محمدی سيجانی ـ فائزه تقيپور ـ عباس ناصري طاهري

عدم موفقيت رسانههاي داخلي مثل ايرنا بوده است.

برقراري تعادل بين تفکر ايدئولوژيک ،نياز مخاطبان امروز،

گزاره هايي از قبيل «انتخاب بي بيسي توسط مخاطب

دنياي ديجيتال و عدم توجه به مولفههاي جذابيت وب

بعنوان خبرگزاري مرجع»« ،موفقيت بيبيسي بواسطه

سايتهاي خبري وضعيتي را رقم زده که اعتماد مخاطب به

تطابق با تکنولوژي روز»« ،گسترش حيطه فعاليت بيبي-

رسانههاي داخلي به شدت کاهش يافته و مخاطبان براي

سي بواسطه شبکههاي اجتماعي»« ،پيشتازي بيبيسي با

کسب اطالعات و اخبار به رسانههايي که سايه تفکرات

پوشش خبري کامل»« ،موفقيت بي بي سي در سازگاري

ايدئولوژيک کمتر برآنها مشهود است مراجعه مينمايند.

با فرهنگ منطقه اي»« ،موفقيت سيانان در افزايش

بديهي است براي به دست آوردن اعتماد مخاطب به

جذابيت رسانهاي» و «پايين بودن رتبه خبرگزاري ايرنا

رسانههاي داخلي ،بازنگري اصولي در سياستهاي کالن

در قياس با بيبيسي و  »...با مقوله «دستاوردهاي رسانه-

رسانهاي ضروري به نظر ميرسد .نتايجي که از اين

اي» با تِم «پيامدهاي سازماني» و در بُعد «پيامدها»

پژوهش حاصل شد بيانگر ابعاد گسترده اهميت جذابيت

بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند.

رسانه خصوصا رسانه خبري در عرصه ملي و بين المللي
است .در نظر گرفتن نتايج حاصل از پژوهشهايي از اين
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نتيجه گيري
يکي از مهمترين اصول در کار رسانه اي توجه به نياز
و سليقه مخاطب است .در واقع ميتوان گفت رسانه

دست ،ميتواند دورنماي روشني از چگونگي وضع
سياستهاي رسانه اي در جهت جذب و حفظ مخاطب
ترسيم نمايد.

خصوصا رسانه خبري با وجود مخاطب ،هويت مييابد و
هر چه در امر جذب و حفظ مخاطب بهتر عمل کند

منابع و ماخذ

موفقيت رسانه تضمين ميشود .براي جذب مخاطب،

آقارفيعي ،داود .1935 ،روزنامهنگاري اينترنتي درايران

آيتمهايي وجود دارد که بايد در نظر گرفته شده و البته اين

(طرح يک آسيب براي وبسايتهاي خبري-تحليلي

معيارها مستقيما به جامعه مخاطب بستگي دارد .در يک

ايران) ،تهران :انتشارات سيماي شرق ،ص39

سايت بازي يا سرگرمي ،جذابيتهاي بصري باالترين

آقاگلزاده ،فردوس و همکاران .1931 ،توصيف،

خواست مخاطب و جذب کننده ميباشد ولي در وب

تحليل زبانشناختي و ارائه الگوي توليد و انتخاب

سايتهاي خبري ،مطابق با نتايج به دست آمده از اين

خبر در حوزههاي اجتماعي و ورزشي در

پژوهش ،کيفيت و محتواي سايت مهمترين موضوع از

چارچوب نظريه ايدئولوژيک وندايک (،)3۰۰۲

ديد مخاطبان است .در قرن بيست و يکم رقابت بين

فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين  ،دوره  ،5شماره

رسانههاي ديجيتال براي جلب نظر مخاطب ماهيت تازه

 ،3۰ص .373

اي يافته که برگرفته از سياستهاي کالن نظام رسانه اي هر

احمدزاده کرماني ،روح اهلل .193۲ ،منابع کسب خبر

کشور ميباشد .رسانهاي ميتواند موفق به جذب مخاطب

اصحاب رسانه و ميزان اعتماد به اين منابع ،تهران:

شود که بتواند بين اهداف بلندمدت رسانه و نياز و سليقه

مطالعات رسانهاي ،سال دوازدهم ،بهار و تابستان،

مخاطب تعادل برقرار نمايد يعني هيچيک را فداي ديگري

صص 97-5۰

نکند.
متاسفانه سياستهاي رسانهاي در ايران و خصوصا در

استراوس ،آنسلم و کوربين ،جوليت  .1915اصول
روش تحقيق کيفي؛ نظريه مبنايي :رويهها وشيوه

مورد رسانههاي وابسته به حاکميت ،عملکرد ضعيفي در

ها ،ترجمه بيوک محمدي ،تهران :پژوهشگاه علوم

جلب اعتماد و نظر مخاطب داشته اند .عدم توانايي در

انساني و مطالعات فرهنگي ،ص 37 ،۲9و .113
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