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شناسایی عوامل مؤثر بر جذابیت سایت های خبری
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چکیده
ایــن پژوهــش به منظــور شناســایی عوامــل جذابیــت رســانه های مجــازی در حــوزه خبــر انجــام  شــده اســت. 
جامعــۀ آمــاری بــه صــورت نظــری انتخــاب و شــامل خبرنــگاران، اســاتید دانشــگاه و صاحب نظــران در حوزه 
خبــر اســت. روش جمــع آوری اطالعــات از طریــق مصاحبــه بوده و هدف نگارنده پاســخ به این ســؤال اســت 
کــه چــه عواملــی بــر نحــوی اســتفاده مخاطبــان از وب ســایت های خبــری تأثیــر می گذارنــد؟ تجزیه وتحلیــل 
اطالعــات به دســت آمده، بــا اســتفاده از روش داده بنیــان مــدل پارادایمــی اشــتراوس و کوربیــن انجام شــده 
و نتایــج تحقیــق حاکــی از اثرگــذاری عوامــل ذیــل بــر الگــوی اســتفاده مخاطــب از وب ســایت های خبــری 
اســت: «مؤلفه هــای آموزشــی»، «تأثیــرات فضــای مجــازی»، «ســبک های مدیریتــی»، «عوامــل زیرســاختی» 
و «ارتباطــات بین المللــی». عوامــل مداخله گــر کــه به نوعــی در رونــد تحقــق اهــداف پژوهــش خلــل ایجــاد 
ــانه»،  ــودن رس ــک»، «جناحــی ب ــد از: «تناقضــات ایدئولوژی ــد عبارت ان ــد می کنن ــد آن را ُکن ــا رون ــوده ی نم

ــار کــذب و  «عــدم جهانی شــدن»، «مدیریــت ناکارآمــد ســایت»، «ضعــف تکنیکــی و فنــی  ســایت»، «اخب
ضدونقیــض»، «محتــوای ضعیــف و نامناســب»، «عــدم روزآمــدی» و «مشــکالت ســازمانی»، راهبردهایــی 
کــه جهــت بهبــود رونــد توجــه مخاطــب بــه ســایت های خبــری پیشــنهاد می شــوند شــامل «اســتراتژی های 
مدیریتــی»، «کاربــردی»، «بین المللی»، «پیشــگیرانه» و «زیرســاختی» بــوده و «پیامدهای ســازمانی» مهم ترین 
نتیجــه اعمــال راهبردهــای پیشــنهادی اســت. همچنیــن ایــن نتیجــه تأییــد شــد کــه کیفیــت محتــوا و مطالب 

ســایت خبــری بــر دیگــر عوامــل ازجملــه جذابیت هــای بصــری اولویــت دارد.
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مقدمه
ــه  ــوان یکــی از تجلیــات دنیــای جدیــد و ب فهــم ابعــاد و زوایــای پدیــده ارتباطــات و رســانه به عن
ــد  ــی، علــت موجــده تحــوالت تاریخــی و اجتماعــی و صورت بندی هــای فرهنگــی، نیازمن روایت
مفهوم ســازی و نظریه پــردازی اســت. حضــور و گســتردگی رســانه در ســپهر عمومــی و انباشــت و 
فــوران نشــانه ها و تصاویــر رســانه ای در همــه شــئون زندگــی چــون اقتصاد، سیاســت، فرهنــگ و... 
و تولیــد و توزیــع معانــی، بــه رســانه ای شــدن فرهنــگ، سیاســت و اجتمــاع منجــر شــده اســت. بــه 
ایــن معنــا کــه امــروزه رســانه ها صرفــاً به عنــوان یکــی از نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی مؤثــر بــر 
دیگــر قلمروهــا در نظــر گرفتــه نمی شــوند بلکــه فضــا و چارچوبــی فراهــم می آورنــد کــه فرهنــگ، 
سیاســت و اجتماع در آن جریان می یابد. امروزه معناســازی، تولید و اشــاعه تصاویر و نشــانه های 
رســانه ای، ایــن پدیــده را بــه مهم تریــن متغیــر شــکل گیری تصــورات ذهنــی و تحــوالت نوظهــور 
عینــی تبدیــل ســاخته اســت به گونــه ای کــه تقســیم بندی ها و گونه ســازی های تاریخــی و اجتماعــی 

عمدتــاً حــول محــور ارتباطــات و رســانه شــکل می گیــرد (مهــدی زاده، ١٣٨٩: ١١).
ــه باعــث  ــی اســت ک ــایی مؤلفه های ــده شناس ــه ش ــه آن پرداخت ــن پژوهــش ب ــه در ای  آنچ
نظــرات  بــه  اتــکاء  بــا  می شــود.  مخاطــب  توســط  خبــری  رســانه  انتخــاب  و  جذابیــت 
مشــارکت کنندگان در پژوهــش برخــی از ایــن مؤلفه هــا عبارت انــد از: «محتــوای کیفــی ســایت 
خبــری، ســرعت انتشــار اخبــار، عینیــت و بی طرفــی، صداقــت، ســهولت اســتفاده از ســایت، 
ــودن  ــی ب ــی مدیای ــار و مولت ــدن اخب ــود ش ــرعت ل ــایت، س ــر س ــودن ظاه ــند ب مخاطــب پس
ســایت». دلیــل انتخــاب ســایت های خبــری بــرای ایــن تحقیــق بــه ماهیــت زندگــی و تعامــالت 
ــار بــرای عمــوم مــردم باعــث  اجتماعــی در عصــر رســانه های نویــن برمی گــردد. اهمیــت اخب
ــه پایگاه هــای انتشــار آن می شــود. دنیــس مــک کوایــل معتقــد اســت وب ســایت های  توجــه ب

خبــری بــه دالیــل ذیــل حائــز اهمیــت هســتند:
الــف) اســتقبال جهانــی از وب ســایت های خبــری به واســطه دارا بــودن فنــاوری ســطح بــاال و 
انعطــاف در مقایســه بــا روزنامه هــای کاغــذی و چاپــی و تبدیــل روزافــزون روزنامه هــای کاغــذی به 
وب ســایت های خبــری‑ تحلیلــی در نقــاط مختلــف و صاحــب ســبک روزنامه نــگاری در جهــان.

 ب) قــدرت تأثیرگــذاری بــاال و گســترش ایــن نــوع رســانه ها به واســطه کیفیــت و امکانــات 
ســطح بــاال و قــدرت تعامل بــا مخاطــب (آقارفیعــی، ١٣٩۵: ٢٣).

ــه اهمیــت نقــش مخاطــب در چرخــه ارتباطــات و اینکــه تمــام کوشــش عوامــل  ــا توجــه ب ب
رســانه ای در جهــت انتقــال پیــام بــه مخاطبــان اســت، کشــف و درک الگوهــای ذهنــی متفــاوت 
عوامــل خبــری بــه تغییــر ماهیــت مخاطــب بــا توجــه بــه رشــد و توســعه فنــاوری موضوعــی اســت 
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کــه بایــد بیــش از پیــش بــه آن توجــه نمــود (البــرز دعوتــی و همــکاران، ١٣٩٧: ١٧١). بــا عنایت به 
اینکــه وضعیــت مطلــوب بــرای یــک ســایت خبــری داشــتن مخاطبــان بی شــمار و درحــال افزایــش 
ــا  ــران خبرگزاری ه ــی مدی ــای اصل ــی از دغدغه ه ــن یک ــادار می باشــد، بنابرای ــن حــال وف و در عی
ــر مخاطــب و  ــر ب ــزان تأثی ــری و می ــر ســایت خب ــای ه ــی جذابیت ه ــری، ارزیاب ــایتهای خب و س
بازدیدکننــدگان اســت. همان طــور کــه در فضــای فیزیکــی، کیفیــت و محتــوای روزنامه هــا در جذب 
و حفــظ مشــتریان می توانــد نقــش داشــته باشــد، در رســانه های الکترونیکــی ازجملــه ســایتهای 
خبــری و خبرگزاری هــا نیــز اقدامــات و ویژگی هایــی جهــت جــذب و حفــظ بازدیدکننــدگان وجــود 
دارد. نحــوه تأثیرگــذاری رســانه بــر روی افــراد بــه نحــوی کــه منجــر بــه وفــاداری بــه رســانه خاصــی 

شــود نتیجــه جذابیت هایــی اســت کــه رســانه بــرای مخاطــب خــود دارد.

سؤاالت پژوهش
ســؤال اصلــی: عوامــل مؤثــر در جذابیــت یــک رســانه مجــازی در حــوزه خبــر به منظــور ارائــه 

مــدل شــامل چــه مــواردی هســتند؟
سؤاالت فرعی:

الف) عوامل مؤثر در جذابیت رسانه مجازی خبری در شرایط علّی کدامند؟
ب) زمینه های مؤثر در جذابیت رسانه مجازی خبری کدامند؟
ج) عوامل مداخله گر در جذابیت رسانه مجازی خبری کدامند؟

د) استراتژی های تأثیرگذار بر راهبردهای رسانه خبری مجازی کدامند؟
ھ) پیامدهای جذابیت رسانه مجازی خبری کدامند؟

پیشینه پژوهش
روزبهانــی، رویــا و همــکاران (١۴٠٠) پژوهشــی بــا عنــوان «رابطــه جنبه هــای بصــری و ادراک 
زیبایــی شناســانه صفحــات وب. مطالعــه مــوردی: پایــگاه وب روزنامه هــای ایــران ســال ٩٨» 
انجــام داده انــد کــه ایــن تحقیــق بــر نقــش طراحــی بصــری بــر ادراک زیبایی شناســی صفحــه 
وب متمرکــز شــده و تــالش دارد تــا بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد کــه چگونــه می تــوان ارزیابــی 
زیبایی شناســی کاربــران را از طریــق به کارگیــری مؤلفه هــای بصــری تقویــت نمــود. روش 
تحقیــق بــه لحــاظ هــدف، کاربــردی و از لحــاظ روش در دســته مطالعــات توصیفــی ـ تحلیلــی 
قــرار داشــته و نتایــج، حاکــی از ایــن اســت کــه پایگاه هــای وب کــه دارای تعــادل مطلــوب میــان 
وحــدت بصــری و تنــوع هســتند، باالتریــن رتبه بنــدی کلــی زیبایی شناســی را کســب کرده انــد. 
ــی شناســانه صفحــات وب از  ــت زیبای ــای کیفی ــرای ارتق ــی ب ــت، دســتاوردهای عمل در نهای
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طریــق طراحــی بصــری ذکــر شــده اســت. همچنیــن تأثیــر معنــادار مؤلفه هــای طراحــی بصــری 
بــر درک کلــی از زیبایی شناســی صفحــات وب بــه اثبــات رســیده اســت.

ــه  ــناختی و ارائ ــل زبان ش ــف، تحلی ــکاران (١٣٩٨) در پژوهــش «توصی ــاگل زاده و هم آق
ــک  ــه ایدئولوژی ــی در چارچــوب نظری ــای اجتماع ــر در حوزه ه ــد و انتخــاب خب ــوی تولی الگ
وندایــک (٢٠٠۶)» بــا اســتفاده از روش میدانــی و تحلیــل داده ای آزمــون خــی دو، حوزه هــای 
ــوژی وندایــک  ــه ایدئول ــا اســتفاده از نظری ــه لحــاظ ویژگی هــای زبان شــناختی ب اجتماعــی را ب
(٢٠٠۶) موردبررســی قــرار داده انــد. دلیــل انتخــاب ایــن دو حــوزه، پرمخاطــب بــودن آن هــا و 
ــری اســت. ــه ســایرحوزه های خب ــزان خطاهــای زبان شــناختی نســبت ب ــی دار می اختــالف معن

ــا  ــری» ب ــت ســایتهای خب ــی کیفی ــدل هوشــمند ارزیاب ــری (١٣٩٧) در پژوهــش «م جعف
اســتفاده از تکنیــک دلفــی به عنــوان یــک روش تحقیــق کیفــی بــرای ارزیابی ســایت های خبری، 
۶١ ســایت خبــری را در۵ بعــد فنــی، طراحــی، محتــوا، خدمــات و تعامــالت، موردبررســی قرار 

داده کــه بــه چگونگــی جــذب مخاطــب هیــچ اشــاره نــدارد.
ــا  ــانه» ب ــی شناخت شناس ــار؛ تبیین ــِی اخب ــوان «بازنمای ــا عن ــی ب ــا (١٣٩٧) پژوهش مردیه
اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی انجــام داده کــه در آن بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن فرضیــه 
ــه ای  کــه تبعیــت از ذائقــۀ مشــتری و کســب مخاطــب  ــر اصــول حرف ــا ب اســت کــه رســانه، بن
بیشــتر از ارکان آن اســت، نــوع دیگــری از اخــالل در بازنمایــی مطابــق واقــع صــورت می دهــد. 

بنــا بــر ذائقــۀ عمومــی، اخبــار منفــی و حــاوی حادثــه و هیجــان، جذاب تــر هســتند.
گیگلیــو و همــکاران (٢٠١٩) پژوهشــی بــا عنــوان «اســتفاده از رســانه های اجتماعــی 
ــا  ــوا انجــام داده و ب ــا اســتفاده از روش تحلیــل محت ــرای شناســایی جذابیــت گردشــگری» ب ب
بررســی رفتــار کاربــران، از طریــق رســانه های اجتماعــی در مــورد جذابیــت مکان هــای مختلــف 
گردشــگری نشــان می دهــد کــه چگونــه می تــوان به وســیله تجزیــه  و تحلیــل داده هــای اجتماعــی 
یــک مــدل بــرای تدویــن ســناریوهای گردشــگری فراهــم آورد. ایــن تحقیــق یاریگــر نگارنــده 

تحقیــق حاضــر در نحــوه خبررســانی در حــوزه توریســم بــوده اســت.
چونــگ (٢٠١٩) پژوهشــی بــا عنــوان «ایــن پیــام بیــش از دیگــران بر مــن تأثیر می گــذارد: چگونه 
و چــرا معیارهــای رســانه های اجتماعــی بــر درک شــخص اول و اهــداف رفتــاری تأثیــر می گذارند؟» 
بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا انجــام داده کــه در آن، چگونگــی و چرایــی معیارهــای تأثیــر نفــوذ 
رســانه ها را بررســی و نتیجــه می گیــرد کــه تأثیــر رســانه هایی کــه خبرهــای محیــط زیســتی را منتشــر 

می کردنــد از رســانه هایی کــه مقاله هــای خبــری داشــتند بیشــتر بــوده اســت.
بلینــدا و همــکاران (٢٠١٨) پژوهشــی بــا عنــوان «به کارگیــری اخــالق در یــک دوره آنالیــن: 
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ــا رســانه های اجتماعــی بــرای پیش بینــی جذابیــت  ادغــام مســئولیت اجتماعــی یــک موسســه ب
ســازمان خبــری» بــا اســتفاده از روش تحلیــل توصیفــی انجــام داده کــه در آن، تئوری غنای رســانه 
ــودن تبلیغــات  ــا هــدف تأثیرگــذار ب ــه در ادبیــات جذابیــت ســازمانی ب ــه کار رفت و نظریه هــای ب
آنالیــن کارفرمایــان و جذابیــت ســازمانی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن پژوهــش حقیقتــاً 

یکــی از پایه هــای مهــم در خلــق رســانه اجتماعــی پرجاذبــه می باشــد.
پــرزوگا و فارینگتــن (٢٠١٨) پژوهشــی بــا عنــوان «جذابیــت اجتماعــی و گفتگــوی جــذاب 
در رســانه های اجتماعــی: تأثیــر مارک هــای گردشــگری انســانی در صفحــات فنــی فیس بــوک» 
بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کّمــی انجــام داده و در آن بــه ســه عامــل تجربــی در ســاختار 
صفحــات پرطرفــدار در میــان هــوادران آنالیــن پرداختــه کــه عبارت انــد از: ارزش تعاملــی، ارزش 
ــر. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه بســتر رســانه  اجتماعــی و زیبایــی گرافیــک و مطلوبیــت خب

اجتماعــی بــا ویژگی هــای شــبیه انســان می توانــد بــرای مصرف کننــده جــذاب باشــد.
کومــار و همــکاران (٢٠١٨) پژوهشــی بــا عنــوان «پویایــی احســاس در کانال هــای خبــری 
شــبکه های اجتماعــی و رســانه های آنالیــن» بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی انجــام 
داده انــد. بــر اســاس ایــن پژوهــش حــس یــک کاربــر بــا احساســات نهفتــه در پســت خبــری و 
نــوع منبــع اطالعــات آن، ارتبــاط مســتقیمی دارد. ایــن یافتــه تأثیــر ویــژه ای در سیاســت گذاری 

یــک شــبکه اجتماعــی دارد.
ــام و  ــوای پی ــش محت ــازی نق ــوان «مدل س ــا عن ــی ب ــکاران (٢٠١٧) پژوهش ــگ و هم یان
ــا اســتفاده از روش تحلیــل کیفــی‑  تأثیرگــذاری در بازپخــش آن در رســانه های اجتماعــی» ب
کمــی انجــام داده انــد ایــن پژوهــش نقــش محتــوا، متناســب بــودن کاربــر و تأثیــر آن در رفتــار 
متقابــل رســانه های اجتماعــی را بررســی و تناســب پیــام بــا کاربــر را روشــن می ســازد. امــری 
کــه می توانــد روشــن کننده مســیری باشــد کــه یــک شــبکه خبــری جــذاب بایــد در پیــش بگیــرد.

بــا مــرور تحقیقــات پیشــین، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه وجــه تمایز تحقیــق حاضــر، هدفی 
اســت کــه دنبــال می کنــد. هــدف ایــن تحقیــق شناســایی راهکارهایی اســت کــه جذابیت رســانه 
ــت  ــرای مخاطــب افزایــش می دهــد درحالی کــه در تحقیقــات پیشــین، بیشــتر روی کیفی را ب
وب ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی تمرکــز شــده اســت. ســنجش کیفــی وب ســایت یکــی 
از راهکارهــای ایجــاد جذابیــت بــرای رســانه خبــری اســت ولــی کافــی نیســت. ایــن تحقیــق بــا 
تمرکــز روی عوامــل تأثیرگــذار، نســبت بــه تحقیقــات پیشــین، جنبه هــای بیشــتری از جذابیــت 

یــک ســایت خبــری را موردبررســی قــرار داده اســت.
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مقاله علمى _ پژوهشى

مبانی نظری پژوهش
خبــر: گزارشــی عینــی از واقعیت هاســت کــه دارای یــک یــا چنــد ارزش خبــری بــوده و احتمــاًال تحت 
تأثیــر عوامــل درون ســازمانی و برون ســازمانی شــکل گرفتــه اســت. خبر، انتشــار منظم جریــان وقایع، 

آگاهی هــا، دانــش انســانی و نقــل عقاید و افــکار عمومی اســت (محســنیان راد، ١٣٧١: ١٣).
خبــر آنالیــن: در تعریــف خبــر آنالیــن، جــک لــول١ می گویــد: لحــن، فضــا، عمــق و ســیاق 
متــن خبــر بــر حســب آنکــه در روزنامــه، مجلــه، رادیــو یــا تلویزیــون بیایــد فــرق می کنــد. اخبــار 
آنالیــن در مقایســه بــا دیگــر رســانه ها متفــاوت بــوده و عجیــب اینکــه همــه آن هــا را در برگرفتــه 
و می توانــد عمــق اخبــار روزنامــه ای، شــیوه و جهت گیــری مجلــه را داشــته باشــد و از لحــاظ 
ــر دیــداری تلویزیــون را دارا باشــد  ــار رادیویــی باشــد و تأثی ــد اخب فــوری بــودن و تعامــل مانن

(ســلطان آبادی، ١٣٩٧: ١٨).
جذابیــت خبــری: فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، جذابیــت در حــوزه فنــاوری را 
ــاوری از منظــر راهبــردی یــا  ــاوری اهمیــت یــک فنّ این گونــه تعریــف نمــوده اســت: جذابیــت فنّ
عملیاتــی بــرای یــک ســازمان یــا کشــور کــه اولویت هــای ســرمایه گذاری در بخــش مربــوط را 
تعییــن می کنــد. در فرهنــگ فارســی معیــن نیــز ایــن تعریــف آورده شــده اســت: قــوه ای کــه هــر 
چیــزی را به جانــب خــود می کشــد و جــذب می کنــد. می تــوان مفهــوم جذابیــت در رابطــه بــا 
موضــوع ایــن تحقیــق را عواملــی دانســت کــه باعــث می شــوند مخاطــب، وب ســایت خاصــی 

را دنبــال کنــد و نظــر مطلوبــی نســبت بــه آن داشــته باشــد.
سواد خبری٢ توانایی تشخیص اخبار معتبر و یا مشکوک توسط مخاطبان، برای داشتن شهروندانی 
آگاه تر در جامعه اسـت. شـاید بتوان گفت هدف اصلی سـواد خبری آن اسـت که مصرف کنندگان خبر 

همچون خبرنگاران فکر کرده و شهروندانی توانمند باشند (شریفی، امیدی، ١٣٩۵: ۴).
وب ســایت خبــری: فرهنــگ وبســتر وب ســایت را این گونــه تعریف کــرده اســت: «گروهی از 
صفحــات وب جهانــی کــه معمــوًال دارای پیوندهایــی بــه یکدیگر هســتند و توســط فرد، شــرکت، 
موسســه آموزشــی، دولــت یــا ســازمان به صــورت آنالیــن در دســترس قــرار می گیرنــد». عواملــی 
ماننــد توزیــع آســان خبــر، دوطرفــه بــودن ارتبــاط بــا کاربــران، کیفیــت بــاال بــه اتــکای قابلیت هــای 
چندرســانه ای، ارائــه اخبــار و اطالعــات در هــر ســاعت از شــبانه روز، ســرعت و مداومــت انتشــار 
اخبــار و اطالعــات، باعــث شــده تــا بســیاری از جوینــدگان خبــر، اســتفاده از ســایت های خبــری 

را بــر ســایر رســانه های خبــری ترجیــح دهنــد (میرغفــوری و همــکاران، ١٣٩٢: ٢٩).
ــه دیگــر مراکــز  ــه وســایل ارتباط جمعــی جهــان هســتند کــه نســبت ب خبرگزاری هــا: ازجمل
1. 1. Jack lule 
2. 1. News Literacy
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ــا  ــی خبرگزاری ه ــه اصل ــد. وظیف ــم و اساســی دارن و شــبکه های اطالع رســانی، نقــش بســیار مه
جمــع آوری اخبــار و اطالعــات در ســریع ترین وقــت ممکــن و انعــکاس آن به مخاطبان و مشــترکان 
ــا  ــار خبرگزاری ه ــدون اخب ــات ب ــت مطبوع ــوان گف ــری اســت. می ت ــع بش ــان جوام ــود در می خ
ــر داشــته باشــند. در حقیقــت خبرگزاری هــا  ــد کارایــی و در افــکار عمومــی جهــان تأثی نمی توانن
خبــر را بــه دســت آورده، آن را پــرورش و جهــت داده و ســپس تحویــل مطبوعــات و رســانه های 
گروهــی رادیــو و تلویزیــون می دهنــد. رادیــو، تلویزیــون و مطبوعــات، ایــن اخبــار را پخــش می کنند 
و بــه نقــاط گوناگــون می رســانند. عمده تریــن ایــن خبرگزاری هــا عبارت انــد از: رویتر در انگلســتان، 
ــاد  ــیه «اتح ــاس در روس ــه و ت ــرس در فرانس ــکا، فرانس پ ــرس در آمری ــیتدپرس و یونایتدپ آسوش
جماهیــر شــوروی ســابق». الیــور بویدبــارت١ و تــری رنتانــن٢ در مطالعــه کالســیک خــود دربــاره 
خبرگزاری هــا، شــاخص های مهمــی همچــون ســاختار مالکیــت،٣ اســتقالل،۴ فنــاوری،۵ رقابــت،۶ 
ــده، شــاخص  ــان شــاخص های یادش ــد. در می ــرار داده ان ــه ق ــتریان٧ را موردمطالع ــا و مش بازاره

«بازارهــا و مشــتریان» جایــگاه ویــژه ای دارنــد (عبداللهــی نــژاد و افخمــی، ١٣٩۴: ١٣).
فضــای مجــازی عبــارت از محیطــی اســت کــه در آن برقــراری ارتباطــات، رؤیــت و انتقــال 

اطالعــات (به صــورت غیرقابــل لمــس و بــا اشــغال اندکــی از محیــط قابــل لمــس) در ســاختارها 
و قالب هایــی به عنــوان خدمــات بــه انســان ها طراحــی و کنتــرل می شــود؛ بنابرایــن کلیــه خدمــات، 
ابزارهــای ســخت و نــرم، محتواهــا، ارتباطــات و قالب هــای دنیــای اطالعــات و ارتباطــات، شــامل 
فضــای مجــازی می شــود. لفــظ «مجــازی» كــه در عبــارت «فضــای مجــازی» قــرار می گیــرد، بــه 
معنــای غیرحقیقــی بــودن فضــای مجــازی نیســت بلکــه بــه معنــای ارتبــاط انســان از طریــق رایانه و 

ارتبــاط راه دور بــدون توجــه بــه جغرافیــای فیزیکــی اســت (کهونــد، ١٣٩۵: ٢٩).
ــر،  ــرگان حــوزه خب ــه نظــرات کارشناســان و خب ــا اســتناد ب ــا ب ــر آن اســت ت ایــن تحقیــق ب
عوامــل جذابیــت رســانه خبــری را بــا تأکیــد بــر اهمیــت نقــش مخاطــب بررســی و شناســایی 
نمایــد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه برخــی نظریــات رســانه ای ازجملــه «برجسته ســازی»، 

«چارچوب ســازی» و «اســتفاده و رضامنــدی» اشــاره نمــود.
الــف) نظریــه برجسته ســازی:٨ ایــن نظریــه مدعــی تأثیــر رســانه ها بــر شــناخت و نگــرش 
1. Oliver Boyd -Barret 
2. Tehri Rantanen 
3. .Ownership structure
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5. Technology
6. Competition
7. Client and Markets 
8. 9. Agenda-Setting Theory
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مــردم و تعییــن اولویت هــای ذهنــی آنــان از طریــق انتخــاب و برجسته ســازی بعضــی از 
ــری اســت.  ــزارش خب ــر و گ ــب خب ــا در قال موضوعــات و رویداده

ــر  ــا، ب ــات و رویداده ــاختن بعضــی از موضوع ــته س ــا برجس ــانه ها ب ــه رس ــا ک ــن معن بدی
گاهــی و اطالعــات مــردم تأثیــر می گذارنــد. گــر چــه نمی تواننــد تعییــن کننــد کــه مــردم  آ
«چگونــه بیندیشــند»، امــا می تواننــد تعییــن کننــد کــه دربــاره «چــه بیندیشــند». رســانه ها 
به ویــژه در اخبــار و گزارش هــای خبــری و برنامه هــای مســتند، ایــن قــدرت را دارنــد کــه توجــه 
عمــوم را بــه مجموعــه ای از مســائل و موضوعــات معیــن و محــدود، معطــوف و از مســائل و 

ــکاران، ١٣٨۵: ٢۶). ــولیوان و هم ــد (س ــر منصــرف نماین ــات دیگ موضوع
ــادی  ــی و بنی ــناختِی اساس ــاختارهای ش ــا، س ــازی:١ چارچوب ه ــه چارچوب س ب) نظری
هســتند کــه نحــوه ارائــه و ادراک واقعیــت را تعییــن و بــه فــرد کمــک می کننــد تــا بتوانــد دنیــای 
اطــراف خــود را تفســیر کنــد. بدیــن لحــاظ، چارچوب هــا را می تــوان طرح واره هــای شــناختی 
دانســت کــه بــر نحــوه ادراک و فهــم مخاطــب از واقعیــت تأثیــر می گذارند. در قلمــرو مطالعات 
و پژوهش هــای ارتباطــی، چارچــوب ســازی بــه ایــن معناســت کــه رســانه ها نــه آینــه ای بــرای 
انعــکاس واقعیــت، بلکــه ســازنده واقعیــت و شــکل دهنده بــه آن هســتند. چارچــوب ســازی بــه 
رابطــه میــان متــن و اطالعــات به گونــه ای کــه معنــای خاصــی را بــه ذهــن متبــادر ســازد، اشــاره 
دارد. بــر پایــه ایــن نظریــه، رســانه ها توجــه خــود را بــر بعضــی موضوعــات و رویدادهــا متمرکــز 
ــد.  ــرار می دهن ــی خــاص ق ــا را در چارچــوب معنای ــازی) و ســپس آن ه ــد (برجسته س می کنن
ــه  ــد و ســپس چگون ــر کنن ــه» فک ــاره «چ ــد درب ــان می گوین ــه مخاطب ــانه ها ب ــر، رس به بیان دیگ
فکــر کــردن را نیــز در چارچوبــی کــه از پیش ســاخته و پرداخته انــد، بــر آنــان تحمیــل می کننــد. 
چارچــوب ســازی مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه نحــوه توصیــف یــک موضــوع و رویــداد 
در گزارش هــای خبــری، بــر «چگونگــِی» درک آن موضــوع و رویــداد توســط مخاطــب، تأثیــر 
می گــذارد (Scheufel, 2006: 11)؛ بنابرایــن، کار رســانه ها تنهــا انتخــاب رویــداد و حوادثــی 
ــانه ها  ــت. رس ــز هس ــه آن نی ــی دادن ب ــه معن ــت، بلک ــاد نیس ــای زی ــان رویداده ــاص از می خ
ناگزیرنــد حــوادث و رویدادهــا را بــرای مخاطبان شــان مهــم و بااهمیــت نشــان دهنــد؛ الزمــه 
ایــن کار نیــز جــای دادن خبــر در متــن یــک روایــت یــا داســتان اســت (اســتریت، ۶٠:١٣٨۴).

هرگونــه بازنمایــِی واقعیــت، نوعــی چارچوب ســازی اســت. همان گونــه کــه عکــس گرفتــن 
از یــک صحنــه نیــز نوعــی چارچــوب ســازی اســت. روزنامه نــگاران بــا انتخــابِ واقعیت هــای 
ــه و بافت هــای مناســب، چارچوب هایــی را جهــت درک و  مرتبــط و قــرار دادن آن هــا در زمین

1. Framing
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شناسایی عوامل مؤثر بر جذابیت سایت های خبری 

ــا و  ــرای چارچوب ســازی رویداده ــد. رســانه ها ب ــق می کنن ــدگان خل ــرای خوانن ــع ب ــم وقای فه
ــا و شــگردهایی چــون انتخــاب واژگان، اســتعاره ها،  ــان، از رویه ه ــرای مخاطب ــا ب ــد معن تولی
کنایه هــا، تمثیل هــا و... اســتفاده می کننــد تــا داســتان و روایتــی معنــادار ازآنچــه می خواهنــد، 
ــد چارچــوب  ــد. بخشــی از فراین ــق کنن ــان خل ــرای مخاطب ــِی خاصــی ب ــام معان ــازند و نظ بس
ــداد را  ــد آن روی ــا رســانه بتوان ــده اســت ت ــا پدی ــداد ی ســازی، «بافت زدایــی» ارتباط گــر از روی
مجــدداً بافت زایــی کنــد. از طریــق فراینــد بافت زدایــی و بافت زایــی، ویژگــی مشــاهدات تغییــر 
می یابــد. رویــدادی آشــنا کــه در رســانه ها ارائــه شــده، وقتــی در بافــت تــازه ای ادراک می شــود، 
ــب و  ــر می رســید، ممکــن اســت عجی ــه نظ ــنا ب ــوًال آش ــد و آنچــه معم ــت می ده ــر ماهی تغیی

ناآشــنا بــه نظــر آیــد (وینــدال، ســیگنایزر و اولســون، ٢۵٨:١٣٧۶).
ج) نظریــه اســتفاده و رضامنــدی:١ ایــن نظریــه ضمــن فعــال انگاشــتن مخاطــب، بــر نیازها 
و انگیزه هــای وی در اســتفاده از رســانه ها تأکیــد می کنــد و بــر آن اســت کــه ارزش هــا، عالیــق 
و نقــش اجتماعــی مخاطبــان مهــم اســت و مــردم بــر اســاس ایــن عوامــل آنچــه را می خواهنــد 
ــردم از  ــه چــرا م ــن اســت ک ــه ای ــد. پرســش اساســی نظری ــنوند، انتخــاب می کنن ــد و بش ببینن
ــه  ــد؟ پاســخی ک ــه کار می گیرن ــوری ب ــه منظ ــرای چ ــا را ب ــد و آن ه ــتفاده می کنن ــانه ها اس رس
ــی، آرامــش، ســازگاری،  ــرای کســب راهنمای ــه اجمــال داده می شــود ایــن اســت کــه مــردم ب ب
اطالعــات و شــکل گیری هویــت شــخصی، از رســانه ها اســتفاده می کننــد (مــک کوایــل، 
١٠۴:١٣٨۵). ایــن نظریــه بــا اتخــاذ رویکــردی کارکردگرایانــه بــه ارتباطات و رســانه، مهم ترین 
نقــش رســانه ها را بــرآورده ســاختن نیازهــا و انگیزه هــای مخاطــب می دانــد، بنابرایــن، بــه هــر 
ــات  ــزان موجب ــه همــان می ــرآورده ســازند، ب ــا را ب ــا و انگیزه ه ــن نیازه ــزان کــه رســانه ها ای می
ــن  ــدی ای ــه اســتفاده و رضامن ــی نظری ــد. فــرض اصل ــدی مخاطــب را فراهــم می کنن رضایتمن
اســت کــه مخاطبــان، کــم و بیــش بــه صــورت فعــال، بــه دنبــال محتوایــی هســتند کــه بیشــترین 

رضایــت را بــرای آنــان فراهــم ســازد. 
میــزان ایــن رضایــت بســتگی بــه نیازهــا و عالیــق فــرد دارد (ویندال، ســیگنایزر و اولســون، 
٢٧۴:١٣٧۶). کاربــرد ایــن نظریه هــا در ایــن پژوهــش، اهمیــت رقابــت رســانه ها بــرای 
ــه دالیــل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــه دالیــل مختلــف ازجمل ــان را ب جلب توجــه مخاطب
ــا تکیــه  بــر ایــن نظریــات، متولیــان رســانه می تواننــد شــرایطی را فراهــم  مشــخص می کنــد. ب

کننــد تــا هــم رضایــت مخاطــب و هــم منافــع رســانه تأمیــن شــود.

1. Uses and Gratification
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روش پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق داده بنیــان١ کــه یــک نظریــه برآمــده از  داده هــا اســت، اســتفاده 
شــده کــه عــالوه بــر ارائــه بــه صــورت یــک داســتان، در قالــب مــدل تصویــری نیز ترســیم می شــود 
و ایــن تنهــا از طریــق دســته بندی مقوله هــا ممکــن خواهــد بــود. به منظــور برقــراری پیونــد بیــن 
مقوله هــا، از مــدل پارادایمــی٢ اشــتراوس٣ و کوربیــن۴ و از مصاحبــه بــرای جمــع آوری اطالعــات 
اســتفاده شــده و بــه همــراه آن، بررســی جامعــی از ادبیــات و پیشــینه در تمــام فرآینــد جمــع آوری 
ــر از کارشناســان و  ــق شــامل١٧ نف ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــه اســت. جامع ــا صــورت گرفت داده ه
متخصصــان حــوزه خبــر بــوده کــه به صــورت نظــری انتخــاب و مــورد مطالعــه قــرار گرفته انــد. 
همچنیــن مصاحبــه بــا صاحب نظــران و اســاتید حــوزه خبــر در ایــن زمینــه انجام شــده و گــردآوری 
ــا  ــه ب ــه اســت. در دور اول مصاحب ــه یافت ــا ادام ــه اشــباع نظــری داده ه ــا رســیدن ب اطالعــات ت
ــه نهــم  ــه انجــام شــده کــه از مصاحب ــرگان حــوزه رســانه، تعــداد ١٣ مصاحب کارشناســان و خب
بــه بعــد مفهــوم جدیــدی از داده هــا به دســت نیامــده و در ایــن مرحلــه نمــای کلــی از مــدل ارائــه 
گردیــده اســت. بــا ایــن وجــود بــا راهنمایــی اســاتید راهنمــا و مشــاور بــرای اطمینــان از حصــول 
اشــباع نظــری، چهــار مصاحبــه دیگــر نیــز انجــام شــده و بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ مفهــوم جدیدی 

از داده هــا بــه دســت نیامــده، نهایتــاً اشــباع نظــری حاصــل شــده اســت.
جدول ١. مشخصات مصاحبه شوندگان

شغلرشته تحصیلیتحصیالتجنسردیف

استاد دانشگاهارتباطات اجتماعیدکتریمرد١

متخصص فضای مجازیالکترونیکدکتریمرد٢

کارشناس سئومهندسی کامپیوترلیسانسمرد٣

استاد دانشگاهعلوم ارتباطاتدکتریمرد۴

متخصص ارتقاء کیفی وب سایت های جهان عربادبیات عربدکتریمرد۵

سردبیر ارشد العالممهندسیدکتریمرد۶

استاد دانشگاهعلوم ارتباطاتدکتریمرد٧

استاد دانشگاهمدیریت رسانهدکتریمرد٨

کارشناس رسانه های خارجیشیمیدکتریمرد٩

1. 1. Grounded Theory
2. 2. Paradigmatic model
3. 3. Anselm Strauss (1916-1996)
4. 4. Juliet M. Corbin (1942) 
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شغلرشته تحصیلیتحصیالتجنسردیف

خبرنگار سی ان ان و کارشناس رسانه های آمریکاییادبیات انگلیسیدکتریمرد١٠

استاد دانشگاهمدیریت رسانهدکتریمرد١١

استاد دانشگاهعلوم ارتباطاتدکتریمرد١٢

سردبیر سایت الجزیره انگلیسیروابط بین المللدکتریمرد١٣

استاد دانشگاهمدیریت رسانهدکتریمرد١۴

مدیر وب سایت شبکه المیادینعلوم سیاسیدکتریمرد١۵

خبرنگار و مدیر منطقه ای شبکه الجزیره در تهرانروابط بین المللدکتریمرد١۶

مدیر فضای مجازی شبکه الجزیرهمدیریت رسانهارشدمرد١٧

روش و ابزار گردآوری اطالعات
بــرای جمــع آوری اطالعــات در وهلــه اول، داده هــای اولیــه پیرامــون متغیرهــا و ادبیــات 
ــن بررســی  ــط و همچنی ــع مرتب ــرداری مناب ــه ای، فیش ب ــات کتابخان ــق مطالع پژوهــش از طری
مدل هــای قبلــی و نظریه هــای علمــی مرتبــط بــا ایــن عنــوان انجــام گرفــت. در ایــن روش 
اســتراوس و کوربیــن محققیــن را بــه اســتفاده از مصاحبــه، مشــاهده، فیلــم، مجلــه، یادداشــت، 
دســتورالعمل، کاتالــوگ و دیگــر مســتندات نوشــتاری و مصــور فرامی خواننــد. بــا ایــن وجــود 
ــان آگاه شــد  ــه آن ــان خــود شــرکت کنندگان از تجرب ــه زب ــوان ب ــر می ت ــه، بهت ــه کمــک مصاحب ب
ــه عمیــق در بخــش اول و  (دالور، ١٣٨٣: ١۵٨؛ هومــن، ١٣٨۵: ١١٧). بنابرایــن از مصاحب
از مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه به عنــوان ابــزار جمــع آوری اطالعــات در بخــش دوم اســتفاده 
شــد. در مرحلــه بعــد، مصاحبه هــای پیاده ســازی شــده بــه مصاحبه شــوندگان عــودت داده شــد 
تــا در صــورت تمایــل مطلبــی را اضافــه یــا حــذف نماینــد. ســپس متــن مصاحبه هــا بــه ۵ نفــر از 
اســاتید دانشــگاه و صاحب نظــران حــوزه رســانه و خبــر، جهــت تائیــد ارجــاع داده شــد. ضمــن 
آنکــه در ایــن تحقیــق، مــرور تحقیقــات پیشــین و رصــد ســایت های خبــری مطــرح، مبنــای 
یادداشــت برداری هــای انجام شــده در حیــن کار قــرار گرفــت. جهــت دســته بندی اطالعــات در 

ایــن روش از ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز، محــوری و گزینشــی اســتفاده شــده اســت.
ــا،  ــل یافته ه ــد تجزیه وتحلی ــتین گام در فراین ــن روش، نخس ــاز:١ در ای ــذاری ب ــف) کدگ ال
مفهوم پــردازی اســت. منظــور از ایــن کار، اختصــاص دادن نزدیک تریــن مفهــوم بــه کوچک ترین 
ــاز، پژوهشــگر  ــی هــر بخــش از داده هــای گــردآوری شــده اســت. در کدگــذاری ب جــزء بامعن
1. Open coding
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آن هــا  دقیــق  بررســی  راه  از  پدیده هــا  مقوله بنــدی  و  نام گــذاری  بــه  مشــخص  به صــورت 
می پــردازد. هــدف از کدگــذاری بــاز تجزیــه مجموعــه گــردآوری شــده بــه کوچک تریــن جزءهای 
مفهومــی ممکــن اســت. کدگــذاری بــاز شــامل مرحله هــای خــرد کــردن، مفهوم پردازی، مقایســه 
کــردن و مقوله بنــدی داده هــا می شــود. پــس از مفهوم پــردازی داده هــای پژوهــش، مفاهیــم بــا 
ــر  ــی باالت ــدی و در نظم ــژه ای طبقه بن ــه وی ــابه در مقول ــم مش ــه شــده و مفاهی ــر مقایس یکدیگ

ــن، ١٣٨۵: ۶٣). ــتراوس و کوربی ــوند. (اس ــته بندی می ش دس
ب) کدگــذاری محــوری١: طبقه بنــدی و مقوله پــردازی در کدگــذاری بــاز بــه کاهــش تعــداد 
واحدهایــی می انجامــد کــه بایــد بــا آن هــا کار کــرد و ایــن کار بــه رونــد اجــرای نظریــه مبنایی، در 
مرحلــه کدگــذاری محــوری کمــک می کنــد. در ایــن مرحلــه بــا بــر قــراری پیونــد میــان مقوله هــا، 
ــا اســتفاده از یــک  ــا یکدیگــر پیونــد می یابنــد. ایــن کار ب ــه شــیوه های جدیــدی ب اطالعــات، ب

پارادایــم صــورت می گیــرد (اســتراوس و کوربیــن، ١٣٨۵: ٩٧).
ج) کد گــذاری انتخابــی (گزینشــی):٢ کد گــذاری انتخابــی آخریــن مرحله کدگــذاری اســت که در 
آن مقولــه اصلــی و پیونــد بــا دیگــر مقوله هــا مشــخص و تفســیر و بیــان رابطه هــا میــان مقولــه اصلــی 
و دیگــر مقوله هــا بــا توجــه بــه مــدل ارائه شــده پژوهــش صــورت می گیــرد. چراکــه «در کدگــذاری 

محــوری اســاس کدگــذاری انتخابــی پی ریــزی می شــود» (اســتراوس و کوربیــن، ١٣٨۵: ١١٩).

(Cresswell, 2005: 401) :شکل ١. مدل پارادیمیک استراوس و کوربین. منبع

روایی و پایایی:٣ 
داده هــا در ایــن روش بــر اســاس چهــار معیــار کیفیــت پژوهــش یعنــی روایی ســازه، روایــی درونی، 

1. Axial coding
2. Selective coding
3. Reliability and Validity
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روایــی برونــی و پایایــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. روایی ســازه از طریق تدوین واضــح رویه های 
ــی کــه بــدان وســیله شــرایط خاصی  عملیاتــی مشــخص و روایــی درونــی از طریــق ایجــاد روابــط علّ
منجــر بــه شــرایط دیگــر می شــود و روابــط مصنوعــی نیــز حــذف می گــردد، افزایــش داده شــدند. 
روایــی برونــی مســتلزم شــکل دهی قلمرویــی اســت کــه یافته هــای پژوهــش بتواننــد در آن تعمیــم 
داده شــوند. در نهایــت، پایایــی مســتلزم آن اســت کــه عملیــات تحقیق، نظیــر رویه های جمــع آوری 
داده هــا بتوانــد بــا نتایــج مشــابه تکــرار شــود (Creswell, 2005: 414). بــرای حصــول پایایــی و 

روایــی در ایــن پژوهــش از معیارهــای اســتراوس و کوربیــن بــه شــرح ذیــل اســتفاده شــده اســت:
ــانه  ــوزه رس ــر از متخصصــان ح ــر ۵ نف ــده از نظ ــته ش ــان نگاش ــه داده بنی ــق: نظری  تطبی
ــوع اســت)  ــال وق ــی در ح ــرایط فعل ــه در ش ــی آن (آنچ ــا عرصــه واقع ــماره ٢) ب (جــدول ش

ــد. ــت داده ش مطابق

جدول ٢. مشخصات متخصصانی که نتایج تحقیق را مطابقت داده اند

شغلرشته تحصیلیتحصیالتردیف

مدیر خبرمدیریت رسانهدکتری١

مدیر فضای مجازیمدیریت فرهنگیدکتری٢

دانشیارارتباطاتدکتری٣

استاد دانشگاهعلوم سیاسیدکتری۴

استاد دانشگاهروابط بین المللدکتری۵

قابلیــت فهــم: به منظــور درک مــدل بــرای افــراد غیرحرفــه ای در ایــن زمینــه یــا بــا رشــته ای 
نزدیــک بــه ایــن رشــته، مــدل استخراج شــده بــه رؤیــت پنــج نفــر از کارشــناس غیــر مرتبــط بــا 

موضــوع رســانده شــد (جــدول شــماره ٣).

جدول ٣. مشخصات کارشناسان غیر مرتبط که نتایج تحقیق را بررسی کرده اند

شغلرشته تحصیلیتحصیالتردیف

مدیر فضای مجازینفتدکتری١

سردبیر سایتادبیات عربدکتری٢

سردبیر سایترسانه و فرهنگدکتری٣

مدیر فضای مجازیکامپیوترارشد۴

سردبیر سایتعلوم سیاسیارشد۵
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ــه نظــر می رســد مــدل استخراج شــده  ــق، ب ــه موضــوع تحقی ــا توجــه ب ــم: ب قابلیــت تعمی
ــد. ــته باش ــرد داش ــی کارب ــای واقع ــا در عرصه ه ــیاری از موقعیت ه ــرای بس ب

ــر ســاختار و فرآیندهــای روزمــره کــه در  ــرل ب ــا حــدی کنت کنتــرل: مــدل استخراج شــده ت
طــی زمــان تغییــر می کننــد را فراهــم آورده و شــرایط مطــرح در ایــن زمینــه را توصیــف می کنــد. 

نهایتــاً در فراینــد پژوهــش ایــن نتایــج حاصــل شــد:
الــف) بــا اتــکا بــه داده هــا و بهره گیــری از مــدل اســتراوس و کوربیــن، یــك مــدل نظــری تدویــن 
و تولیــد شــده کــه هــدف آن، مفهوم ســازی یــك فرآینــد، یــك كنــش، یــا یــك برهمکنش بوده اســت.

ب) یك پدیده محوری (یا مقوله محوری) در قلب این مدل مشخص شده است.
ج) مدل در خالل مراحل كدگذاری ظاهر شده است.

د) پژوهشگر تالش كرده تا مقوله ها را به وسیلۀ قضایا، بحث، مدل یا نمودار به هم مرتبط كند.
ھ) پژوهشــگر داده هــای همه جانبــه گســترده ای را جمــع آوری كــرده تــا یــك نظریــه مفهومــی 

مفصــل تدویــن كنــد كــه به خوبــی در داده هــا به کفایــت برســد.
و) نهایتــاً، پژوهشــگر، نظریــه در حــال پرورش را به وســیلۀ مقایســه آن با داده ها، بررســی اینكه 
چگونــه ایــن نظریــه، نظریــۀ موجــود در پیشــینه تخصصــی را پشــتیبانی یــا رد می کنــد و چــک كردن 

نظریــه بــه وســیلۀ مشــاركت كنندگان اثبات کرده اســت (اســتراوس و کوربیــن، ١٣٨۵: ١٢۵).
یافته های پژوهش

ــاز) انجــام  ــه (کدگــذاری ب ــا، کدگــذاری و دســته بندی اولی پــس از پیاده ســازی مصاحبه ه
شــد کــه نمونــه آن بــه در جــدول شــماره ۴ ذکــر شــده اســت.

جدول ۴. پیاده سازی مصاحبه ها و دسته بندی اولیه مفاهیم

پیاده سازی مصاحبه ها
مفاهیم کلیدی استخراج شده 

(کدگذاری باز)

به طورکلی یک سری رسانه های جریان ساز اصلی بوده اند از زمان های 
قبل مثل رسانه های برخاسته از رسانه تلویزیونی ماهواره ای و خبرگزاری 
حاال به جهت اینکه احساس کردند به درستی اگر قرار باشد توی فضای 
مجازی خودشان را تعریف نکنند از قافله مخاطب پذیری و مخاطب 
بیشتر عقب می مانند بخشی از فعالیت خود را نیز در فضای مجازی 
هم ارائه کردند و تقریباً االن می توان گفت که بار فضای مجازی خیلی 
داره به بار فعالیت های سایتشون میچربه مثل سی ان ان بی بی سی و.. 
االن رسانه های مجبورند برای ادامه حیات همه فضاها خودشون را 

ارائه کنندمثل ارائه تصویری. 

در  حضور  به واسطه  پذیری  مخاطب   .١
فضای مجازی

فضای  پلتفرم های  همه  از  استفاده   .٢
مجازی در رقابت رسانه ای

٣. افزایش جذابیت رسانه بواسطه مولتی 
مدیایی شدن

۴. گسترش دایره مخاطبان در رسانه های 
مجازی
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پیاده سازی مصاحبه ها
مفاهیم کلیدی استخراج شده 

(کدگذاری باز)

در یوتیوب و آپارات حرفی برای گفتن داشته باشند یه کانال تلویزیونی 
همه  در  باید  دیگر.  رسانه های  خیلی  و  الجزیره  مثل  باشند  داشته 
دسته جات فضای مجازی از فیس بوک و توئیتر کار خودشون را ارائه 
کنند. مولتی مدیا شدن خودش رو به جامعه رسانه تحمیل کرده چون 
داشته  ماهواره  و  تلویزیون  که  نیستند  آن هایی  امروز  مخاطبین  دایره 
باشند. صرفاً اونایی نیستند که دسترسی به خبرگزاری داشته باشند. 
و  می کنند  سفر  و  داشته  جیب  در  رسانه  یک  امروز  مخاطب  دایره 
پس  می دهند.  انجام  را  خودشان  و کار  بوده  ارتباط  در  رسانه  این  با 
اوری خودشان را هماهنگ و در  نیاز هست که رسانه ها با پیشرفت فنّ
این  جذابیت  عوامل  از  یکی  نمایند.  ارائه  را  خودشان  پلتفرم ها  همه 
رسانه ها همون مولتی مدیاست. مولتی مدیایی شدن یکی از عوامل 
جذابیت رسانه ای است. دومین نکته بین المللی شدن است. باید تفکر 
بین المللی داشت و آداب بین المللی بودن را بلد بود. مجموعه عواملی 
که در حوزه بین المللی می گنجد را باید داشته باشیم. رسانه الجزیره 
عربی  یک کشور  در  رسانه  بومی  فضای  چون  عربیه  اصلیش  بخش 
و  انداخته  راه  هم  را  فارسی  بخش  و  داره  انگلیسی  بخش  ولی  زبانه 
همین طور در حال گسترش دایره کارهای بین المللی شدن است. چون 
حس می کند که ۵٠٠ میلیون از مخاطبانش نیاز به زبان دیگری دارند 
آن را در دستور کار خود قرار می دهد. چون دایره مخاطبینش می طلبد. 
برای همین در فضاهای دیگر مثل فیس بوک و توئیتر مخاطبانش او را 
دنبال می کنند. یک رسانه اگه قرار باشه که رسانه بین المللی باشه باید 
خشونت مطبوعاتی رو بزاره کنار. باید خصوصیات ادبیات هر منطقه 
رو رعایت کنه. باید یاد بگیره که متهم به حمایت از تروریسم نشه و 
نهایتاً آداب دیپلماتیک رو یاد بگیره. ما هنوز درگیر این هستیم که از 
اصول انقالبی دفاع کنیم یا از اصول بین المللی. فضای جهانی شدن 
باید سایه بندازه روی یک رسانه که می خواهد بین المللی شود و آداب 
بیم  از  نیست که  این  جهانی شدن  معنای  بگیره.  یاد  رو  گلوبالیسم 
جریان  با  باید  بگیری.  نظر  در  را  خودت  منافع  بین المللی  مناقشات 
جهانی شدن همراه و یکسان شد و اگر بنا باشد در مسیر جهانی شدن، 
باشد  داشته  دنبال  به  را  دیگری  زیان  و  ضرر  یا  و  یک کشور  نابودی 
درواقع جهانی شدن اتفاق نیفتاده است. در جهانی شدن باید از صلح و 
حقوق بشر صحبت شود. یکی از آن هایی باشی که فضای جهانی شدن 

را دنبال می کنند. موج گلوبالیسم را باید دنبال نمود.

۵. دسترسی آسان مخاطب به انواع رسانه 
مثل تلفن همراه

پیشرفت  با  رسانه  هماهنگی  لزوم   .۶
اوری فنّ

٧. افزایش جذابیت رسانه با جهانی شدن
٨. نقش بین المللی شدن رسانه در جذب 

و حفظ مخاطب
به واسطه  در ایران  رسانه ای  مشکالت   .٩

بین المللی نشدن
١٠. حضور در فضای رقابت رسانه ای با 

زبان و آداب بین المللی
١١. شناسایی و اهمیت نیاز مخاطبان

در  توئیتر  و  فیس بوک  از  استفاده   .١٢
خبررسانی

مسیر  با  رسانه  شدن  همراه  لزوم   .١٣
سیاست های جهانی

١۴. تناقض سیاست خارجی خصمانه با 
جهانی شدن رسانه

در  بشر  حقوق  و  صلح  اولویت   .١۵
جهانی شدن رسانه

جهانی شدن  معنای  از  صحیح  درک   .١۶
رسانه

١٧. ضعف سی ان ان در بخش رسانه های 
مجازی
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پیاده سازی مصاحبه ها
مفاهیم کلیدی استخراج شده 

(کدگذاری باز)

در مورد سی ان ان باید گفت چون از اول با تلویزیون شروع کرد در 
حال حاضر هم جنبه تصویری کارش از جنبه مجازیش قوی تره. به 
نظر من کاری که تیم بی بی سی به عنوان یک رسانه جریان ساز اصلی 
کردند، استفاده از تاکتیک هایی بود که سالیان زیادی روی آن آزمون و 
خطا انجام داده اند و یاد گرفته اند. دلیل موفقیتشان در دنیا نیز همینه. 
مثًال یکی از تاکتیک هایی که بی بی سی یاد گرفت و به آن عمل کرد این 
بود که هیچ گاه در موضوعی جانبدارانه وارد نمی شود یا اقًال تظاهر به 
بی طرفی می کند. ما اعتقاد داریم هیچ جریان رسانه ای بی طرف وجود 
نداره. هیچ رسانه ای نمی تونه ادعا کنه که بی طرفه. حتماً منافعی دارد 

که آن ها را دنبال می کند. 
در بین جهت گیری های رسانه های مختلف بی بی سی با تسامح و تساهل 
رفتار می کنند و به قدری تظاهر به بی طرفی را با جدیت دنبال می کنه که 
مخاطب در ذهن خود بی طرف بودن بی بی سی را تائید می کند. مسیری 
که مدتی پرهیز از هرگونه خشونت مطبوعاتی. در مورد تصاویر جنگ یا 
درگیری از قبل اعالم می کنند که این گزارش حاوی تصاویر متأثرکننده 

است. سعی می کنند اصول جهانی را در این زمینه رعایت کنند.

رسانه ای  تاکتیک های  کارگیری  به   .١٨
توسط بی بی سی

١٩. لزوم آزمون و خطا در نتیجه بخش 
بودن سیاست رسانه ای

٢٠. رعایت اصل بی طرفی در رسانه
٢١. استفاده از تاکتیک تسامح و تساهل 

در بی بی سی
٢٢. تظاهر به بی طرفی در بی بی سی

در  مطبوعاتی  خشونت  از  پرهیز   .٢٣
بی بی سی

در مرحلــه بعــد، مفاهیــم مرتبــط بــا هــر یــک از شــرایط پنج گانــه تحقیــق، بــا اســتفاده از 
ــدول  ــم ج ــال مفاهی ــرای مث ــدند. ب ــته بندی ش ــک و دس ــو دی ای» تفکی ــزار «مکــس کی نرم اف

شــماره ۴ بــه قــرار ذیــل ســاماندهی شــدند.
ــی، کدهــای مفهومــی کــه در افزایش جذابیت ســایت خبری نقش داشــته اند  الــف) در شــرایط علّ

عبارت انــد از:
٢. استفاده از همه پلتفرم های فضای مجازی در رقابت رسانه ای

٣. افزایش جذابیت رسانه به واسطه مولتی مدیایی شدن
١٠. حضور در فضای رقابت رسانه ای با زبان و آداب بین المللی

١٢. استفاده از فیس بوک و توئیتر در خبررسانی
٢٠. رعایت اصل بی طرفی در رسانه

ب) در شــرایط زمینــه ای، کدهــای مفهومــی کــه زمینه ســاز تحقــق جذابیــت رســانه خبــری 
بوده انــد عبارت انــد از:

١. مخاطب پذیری به واسطه حضور در فضای مجازی
١٩. لزوم آزمون و خطا در نتیجه بخش بودن سیاست رسانه ای
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١۶. درک صحیح از معنای جهانی شدن رسانه
١۵. اولویت صلح و حقوق بشر در جهانی شدن رسانه

١٣. لزوم همراه شدن رسانه با مسیر سیاست های جهانی
١١. شناسایی و اهمیت نیاز مخاطبان

٨. نقش بین المللی شدن رسانه در جذب و حفظ مخاطب
٧. افزایش جذابیت رسانه با جهانی شدن

اوری ۶. لزوم هماهنگی رسانه با پیشرفت فنّ
۵. دسترسی آسان مخاطب به انواع رسانه مثل تلفن همراه

ج) در عوامــل مداخله گــر، کدهــای مفهومــی کــه بــر راهبردهــای تحقیــق تأثیرگــذار بوده انــد 
ــد از: عبارت ان

٩. مشکالت رسانه ای در ایران به واسطه بین المللی نشدن
١۴. تناقض سیاست خارجی خصمانه با جهانی شدن رسانه

١٧. ضعف سی ان ان در بخش رسانه های مجازی
د) در اســتراتژی ها، کدهــای مفهومــی کــه بــه محقــق شــدن اهــداف پژوهــش کمــک 

از: عبارت انــد  کرده انــد 
١٨. به کارگیری تاکتیک های رسانه ای توسط بی بی سی
٢١. استفاده از تاکتیک تسامح و تساهل در بی بی سی

٢٢. تظاهر به بی طرفی در بی بی سی
٢٣. پرهیز از خشونت مطبوعاتی در بی بی سی

ــانه  ــازی رس ــذاب س ــرد ج ــری راهب ــل به کارگی ــه حاص ــی ک ــد مفهوم ــا، ک ھ) در پیامده
ــارت اســت از: ــوده عب ــازی ب مج

۴. گسترش دایره مخاطبان در رسانه های مجازی



304

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

جدول ۵. نمونه کدگذاری در شرایط علّی مؤثر بر جذابیت یک رسانه خبری

ابعادکدگذاری گزینشیکدگذاری محوریکدگذاری باز

٩٣. توجه به تولید محتوای کیفی در سایت
۶۴. ارتقاء کیفیت سایت با تولید محتوا

٩۴. ایجاد تعادل و توازن بین محتوا و جذابیت سایت
٢١٧. ارتقاء کیفیت سایت به واسطه سئو

١٠٢. ارزش دادن به وقت مخاطب با ارائه محتوای کیفی
٢۴۴. اهمیت کیفیت مطالب برای مخاطب

٢٨۶. ارجحیت کیفیت مطالب به جذابیت های بصری سایت
۴۴۶. کیفی سازی محتوای سایت با استمرار در ارسال مقاالت
٣٨. اهمیت محتوا در قیاس با جذابیت بصری و فرم

کیفیت محتوای 
سایت

مؤلفه های جذابیت 
وب سایت خبری

رسانه ای

٢٣٠. کیفی سازی سایت با تجهیزات فنی و برنامه نویسی 
تخصصی

٢١۵. مخاطب سازی با سرعت و امکانات زیرساختی سایت
٢٢۶. جذابیت سایت خبری با تقویت مزایای فنی و کیفی

٢۴٧. جذب مخاطب با طراحی حرفه ای سایت
٢۴٨. جذاب سازی با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

٧۴۴. جذب مخاطب با پشتیبانی آنالین
٧٧٨. استفاده از پلتفرم های تعاملی تر برای مخاطب مثل 

موبایل
١١٠. جذاب سازی سایت با امکانات مختلف مثل لینک 

دهی، سرچ، ناویگیشن، منوهای شناور و ...
٢٧۴. سازگاری سایت با سیستم عامل مورد استفاده مخاطب

امکانات فنی و 
زیرساختی

فنی

٢۶٣. وفادارسازی مخاطب با جذابیت های بصری رسانه
٣٢۵. تلفیق زیبایی و سادگی در طراحی سایت

۶٩٢. لزوم توجه به جلوه های بصری سایت خبری
۴٠٢. بی نقص بودن تصاویر

٣٣۴. اهمیت گرافیک و شکل ظاهری سایت
۵٣١. مخاطب پذیری با جذابیت های گرافیکی مثل رنگ و فونت

جذابیت های 
بصری

بــرای چهــار فاکتــور تأثیرگــذار دیگــر شــامل شــرایط زمینــه ای، شــرایط مداخله گــر، 
ــد  ــی مانن ــز جداول ــتراتژی های پژوهــش نی ــری اس ــای حاصــل از به کارگی ــا و پیامده راهبرده
ــا خــودداری  ــر آن ه ــت اختصــار از ذک ــه جهــت رعای ــه و تنظیم شــده ک جــدول شــماره ۵ تهی
ــل منعکــس شــده اســت. ــق در جــداول ذی ــه تحقی ــی از شــرایط پنج گان می شــود. شــمای کل
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جدول ۶. شمای کلی از شرایط علّی جذابیت سایت خبری

ابعادکدگذاری گزینشی (تم)کدگذاری محوریفراوانی

کیفیت محتواى سایت24

مؤلفه هاى جذابیت
 وب سایت خبرى

رسانه اى

امکانات فنى و زیرساختى18
جذابیت هاى بصرى سایت8
روزآمدى مطالب و اخبار سایت8
تنوع و مولتی مدیایی بودن سایت11

اعتبار منبع خبر۵

تفسیر و تحلیل خبر۴

پوشش خبری٧

تبلیغات۵

بی طرفی و عینیت٣

سرعت انتشار اخبار٣

خالقیت در انتشار خبر٩

توجه به نیاز و ذائقه مخاطب١٨

ارتقاء کیفی رسانه خبرنگاری حرفه ای١۴

اعتمادسازی٨

فضای مجازیشبکه های اجتماعی۶

ــی نشــان می دهــد.  جــدول شــماره ۶ مؤلفه هــای جذابیــت ســایت خبــری را در شــرایط علّ
«کیفیــت محتــوای ســایت خبــری» بــا ِتــم «مؤلفه هــای جذابیــت وب ســایت خبــری» در ُبعــد 
رســانه ای، بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در پرسشــنامه، کیفیــت محتــوا 
ــه مشــارکت کنندگان در  ــورد پرســش واقع شــده و هم ــای بصــری م ــا جذابیت ه ــه ب در مقایس
ــال اول:  ــد. مث ــح داده ان ــه جذابیت هــای بصــری ترجی پژوهــش، کیفیــت مطالــب ســایت را ب
«یــک ســایت خبــری اگــه تولیــد محتــوا و مطالــب بــه روز داشــته باشــد محبوبیــت و جذابیــت 
پیــدا می کنــد یــک اصلــی در رســانه هســت بــه ایــن عنــوان کــه محتــوا شــاهه. همــه جــا محتــوا 
ً ارجحیــت دارد بــه  ً وقتــی یــک وب ســایت محتــوای خوبــی داشــته باشــد قطعــا شــاهه. مســلما
ســایتی کــه فقــط جذابیــت داشــته باشــه» (مصاحبــه شــماره ٣). مثــال دوم: «ارائــه محتــوا امــری 
هدفمنــد اســت و غایــت نهایــی مخاطــب از ورود بــه یــک ســایت دسترســی بــه محتــوا و نه فرم 
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اســت. درواقــع فــرم ابــزاری اســت کــه می تــوان در جــذب و نگه داشــتن مخاطــب مؤثــر باشــد، 
امــا فقــدان محتــوی در نهایــت بــه مخاطب زدایــی منجــر خواهــد شــد» (مصاحبــه شــماره ١٣). 
بــا اتــکا بــه نتایــج به دســت آمده، «جذابیت هــای بصــری» رتبــه هشــتم را در ایــن بررســی کســب 
نمــوده و کمتریــن میــزان توجــه مخاطبیــن ســایتهای خبــری بــه «ســرعت انتشــار مطالــب» و 

«بی طرفــی و عینیــت» بــوده اســت.

جدول ٧. شمای کلی از شرایط زمینه ای مؤثر در جذابیت رسانه های خبری مجازی

ابعادکدگذاری گزینشی (تم)کدگذاری محوریفراوانی

آموزش و پژوهش در حوزه رسانه های خبری٩
آموزشی و پژوهشیمؤلفه های آموزشی

اوری و سواد رسانه ای٩ ارتقاء فنّ

مؤلفه های مربوط به مختصات رسانه مجازی١٢
فضای مجازی

رسانه ای
مزایای رسانه و شبکه های اجتماعی١۴

اورانهمؤلفه های زیرساختیمسائل مربوط به وب سایت١٢ فنی و فنّ

مدیریتیمؤلفه های مدیریتیزمینه های جذب مخاطب١٧

بین المللیمؤلفه های بین المللیجهانی شدن٨

جــدول شــماره ٧ بیانگــر شــرایطی اســت کــه زمینه ســاز ایجــاد جذابیــت در رســانه مجــازی 
خبــری می شــوند. همان گونــه کــه در جــدول مشــاهده می شــود در شــرایط زمینــه ای «زمینه هــای 
جــذب مخاطــب» بــا ِتــم «متغیرهــای مدیریتــی» در ُبعــد «روابــط عمومــی» بیشــترین فراوانــی 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. مثــال: «مخاطــب شناســی یکــی از اصلی تریــن ارکان رســانه 
اســت. یــه اصطالحــی هســت کــه میگــه مصــرف رو بوجــود بیاریــن تولیــد خــودش دنبالــش 
میــاد. حــاال مــن اگــر در مصــرف خبــری توســط رســانه های انفــرادی بتونــم خبــر مــورد نظــرم 

رو بخونــم ایــن امــر تحقــق پیــدا کــرده» (مصاحبــه شــماره ۴).
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جدول ٨. شرایط مداخله گر در راهبرد جذاب سازی رسانه خبری مجازی

ابعادکدگذاری گزینشیکدگذاری محوریفراوانی

مؤلفه های عدم موفقیت تناقضات ایدئولوژیک۶
وب سایت های خبری در سطح 

بین المللی

سیاسی 
بین المللی

جناحی بودن رسانه٨

عدم جهانی شدن۵

مدیریت غیرتخصصی وب سایت٩

مخاطب گریزی

مدیریتی
ضعف تکنیکی و فنی وب سایت١۴

اخبار کذب و ضدونقیض۶
رسانه ای

محتوای ضعیف و نامناسب۵

زمانیعدم روزآمدی۶

         ناکارآمدی سازمانی١١
اداریمشکالت ساختاری

رفتار غیرحرفه ای رسانه ای۶

در جــدول شــماره ٨ شــرایطی کــه به نوعــی در راهبردهــای جذابیــت رســانه خبــری مؤثــر 
بــوده و رونــد اثرپذیــری را کنــد کــرده یــا تغییــر داده انــد دســته بندی شــده  کــه مهم تریــن عامــل 
در ســلب انگیــزه مخاطــب در مراجعــه مجــدد بــه ســایت «ضعــف تکنیکــی و فنــی ســایت» بــا 
ِتــم «مخاطــب گریــزی» در ُبعــد رســانه ای بــوده اســت. مثــال: «انتظاراتــی کــه از یــک وب ســایت 
خبــری دارم ســرعت عمــل و درعین حــال دقــت در ارائــه مطالــب و دســته بندی های کــم 
ــودن مطالــب ســایت باعــث  ــدی نب ــه و تولی ــی درســت اســت. شــلوغی یــک ســایت، کهن ول
ــی، در شــرایط  عــدم مراجعــه مخاطــب می شــود» (مصاحبــه شــماره ٢). برخــالف شــرایط علّ
مداخله گــر «محتــوای ضعیــف و نامناســب» کمتریــن تأثیــر را عــدم مراجعــه مجــدد مخاطــب 

بــه ســایت خبــری داشــته اســت.
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جدول ٩. استراتژی های مؤثر بر جذابیت رسانه

ابعادکدگذاری گزینشیکدگذاری محوریفراوانی

بهینه سازی خط مشی وب سایت١۶

استراتژی های مدیریتی

راهبردی

افزایش جذابیت٩

وابسته سازی مخاطب۴

وفادارسازی مخاطب١٠

تعاملی نمودن نقش مخاطب١۵

استراتژی های کاربردی
مانیتورینگ و تحلیل رفتار مخاطبان١٢

برند سازی خبری١٠

سنجش و آنالیز جذابیت های سایت٧

جلوگیری از سلب اعتماد مخاطب١٢
استراتژی های پیشگیرانه

رعایت اخالق رسانه ای۴

استراتژی های بین المللیموضع گیری سیاسی١٢

جدول شماره ٩ شامل راهکارهایی است که به واسطه آن، جذابیت سایت خبری بهتر و بیشتر 
می شود. مقوله «بهینه سازی خط مشی وب سایت» با ِتم «استراتژی های مدیریتی» در ُبعد «راهبردی» 
بیشترین فراوانی را از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش به خود اختصاص داده و گزاره هایی از قبیل 
«تعیین نوع پوشش دهی خبری»، «تالش در جهت مرجعیت خبری»، «تعیین نظام رسانه ای خبری»، 
«تعیین نظام مالکیت رسانه ای» و «تلفیق پوشش خبری و رضایت مخاطبان» در این رسته قرار گرفته اند. 
به عنوان مثال: «باید دید که از چه جنبه ای سایت موردبررسی قرار می گیرد. از نظر فنی یا استراتژیک؟ 
مهم این است سیاستی که وب سایت خبری اتخاذ می کند چه باشد. آیا قراره یک ارائه دهنده خبر به هر 
شکلی باشه یا قرار است که اخبار بخصوصی را پوشش بدهد یا قراره به عنوان یک پایگاه خبری بدون 

جهت گیری فعالیت کنه. از این طریق می شود فهمید که دنبال چی می گردیم» (مصاحبه شماره ٣).

جدول ١٠. پیامدهای حاصل از استراتژی های پژوهش

ابعادکدگذاری گزینشیکدگذاری محوریفراوانی

پیامدهای سازمانیدستاوردهای رسانه ای١٣

پیامدها پیامدهای فردیتأثیر بر مخاطب٧

پیامدهای محیطیتغییر ساختار و ماهیت رسانه٩
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ــردن  ــکار ب ــدم ب ــا ع ــردن ی ــکار ب ــه از ب ــت ک ــی اس ــامل پیامدهای ــماره ١٠ ش ــدول ش ج
اســتراتژی های پیشــنهادی در پژوهــش حاصــل شــده اند. در بخــش «دســتاوردهای رســانه ای»، 
ــل بی بی ســی و ســی ان ان  ــانه هایی مث ــت رس ــده موفقی ــرح ش ــه مط ــی ک ــترین موضوعات بیش
در جــذب مخاطــب و عــدم موفقیــت رســانه های داخلــی مثــل ایرنــا بــوده اســت. گزاره هایــی 
ــت  ــع»، «موفقی ــزاری مرج ــوان خبرگ ــب به عن ــط مخاط ــی توس ــی بی س ــاب ب ــل «انتخ از قبی
بی بی ســی  فعالیــت  حیطــه  «گســترش  روز»،  ــاوری  فنّ بــا  تطابــق  به واســطه  بی بی ســی 
به واســطه شــبکه های اجتماعــی»، «پیشــتازی بی بی ســی بــا پوشــش خبــری کامــل»، «موفقیــت 
ــت  ــش جذابی ــت ســی ان ان در افزای ــه ای»، «موفقی ــگ منطق ــا فرهن ــازگاری ب بی بی ســی در س
رســانه ای» و «پاییــن بــودن رتبــه خبرگــزاری ایرنــا در قیــاس بــا بی بی ســی و ...» مقولــه 
«دســتاوردهای رســانه ای» بــا ِتــم «پیامدهــای ســازمانی» و در ُبعــد «پیامدهــا» بیشــترین فراوانــی 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا جمع بنــدی اطالعــات حاصــل از تجزیه وتحلیــل داده هــا، 

جذابیــت ســایت خبــری وابســته بــه عوامــل زیــر اســت:
 اول: دسترســی به ســایت شــامل امکان جســتجو در ســایت، ســرعت بارگذاری، ســهولت 
ــق  ــار از طری ــت در ســایت و دریافــت اخب ــکان عضوی ــد رســانه ای، ام ــی چن اســتفاده، توانای

ایمیــل و پشــتیبانی آنالیــن ســایت.
 دوم: مشــخصات اطالعات منتشــر شــده در ســایت شامل اســتفاده از خبرهای دست اول، 
موثــق بــودن منبــع خبــر، مفیــد بــودن اطالعــات، روزآمــدی و تناســب بیــن حجــم اطالعــات و 
نیــاز کاربــران ســایت، اطمینــان مخاطــب بــه گرداننــدگان ســایت، رعایــت بی طرفــی و عینیــت 

و عــدم جهت گیری هــای سیاســی.
ســوم: نحــوه ارائــه اطالعــات و اخبــار شــامل تعییــن بخشــی از فضــای ســایت بــرای تیتــر 
خبرهــای جدیــد، طبقه بنــدی اخبــار، برجسته ســازی اخبــار مهم تــر و مجــزا بــودن بخــش اخبــار 

کوتــاه و اخبــار تفصیلــی.
چهــارم: زیبایــی بصــری شــامل نــوآوری در طراحــی ســایت، خالقیــت در ارائــه اخبــار و 
ــگ، گرافیــک و فونــت می باشــد. به منظــور درک شــرایط  ــد رن جذابیــت ظاهــری ســایت مانن
ــی،  ــرایط علّ ــکل گیری ش ــتقرایی ش ــیر اس ــماتیک از مس ــرح ش ــق، ط ــر تحقی ــم ب ــی حاک کل

ــده  اســت. ــان داده ش ــا رســم شــکل نش ــا ب ــتراتژی ها و پیامده ــر، اس ــه ای، مداخله گ زمین
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شکل٢. مسیر استقرایی شکل گیری شرایط علّی

شکل ٣. مسیر استقرایی شکل گیری شرایط زمینه ای
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شکل ۴. مسیر استقرایی شکل گیری عوامل مداخله گر

شکل ۵. مسیر استقرایی شکل گیری راهبردها

شکل ۶. مسیر استقرایی شکل گیری پیامدها
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بحث و نتیجه گیری
در ایــن تحقیــق، مؤلفه هــای جذابیــت وب ســایت خبــری و زمینه هــای ایجــاد آن، جذابیــت از 
نظــر گاه زیبایی شناســی بصــری، کیفیــت مطالــب، اصــول مربــوط بــه روزنامه نــگاری حرفــه ای و 
توانایــی زیرســاخت فنــی وب ســایت بــرای نمایــش داده هــا، بررســی شــده اســت. نزدیک تریــن 
ــه منحصــراً  ــکاران (١۴٠٠) اســت ک ــی و هم ــق حاضــر، روزبهان ــه موضــوع تحقی ــق ب تحقی
ــق  ــه تحقی ــه درحالی ک ــه بصــری پرداخت ــر جنب ــا تمرکــز ب ــه زیبایی شناســی صفحــات وب ب ب
حاضــر، زیبایــی بصــری را یکــی از راهکارهــای جــذب مخاطــب ســایت خبــری در نظــر گرفتــه 
و بــر بررســی دیگــر جنبه هــای آن نیــز تأکیــد دارد. در مقایســه بــا پیشــینه تحقیقــات انجام شــده 
در زمینــه رســانه، نتیجــه ای کــه از ایــن تحقیــق بــه دســت آمــد ارائــه مدلــی اســت کــه بــر اســاس 
داده هــای واقعــی و به صــورت اســتقرایی تبییــن شــده و ماحصــل بررســی و مقایســه بیــن داده ها 
و نظریــات مختلــف، حاکــی از ایــن اســت کــه موفقیــت یــک رســانه خبــری در جــذاب ســازی 

بــرای مخاطــب، بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد.
ــه در  ــی ک ــی و فن ــل تکنیک ــایت و عوام ــری س ــکل ظاه ــا ش ــه ت ــوا گرفت ــت محت  از کیفی
یافته هــای پژوهــش بــه آن هــا اشــاره شــد. کاربــرد نظریــه اشــتراوس و کوربیــن در ایــن تحقیــق، 
ــر اســاس  ــه شــکل منظــم و ب ــه اســت کــه ب ــن یــک نظری ــر داده هــای واقعــی و تدوی ــد ب تأکی
داده هــای واقعــی شــکل گرفته و بــرای موقعیتــی مناســب اســت کــه دانــش محقــق در آن مــورد 
محــدود و تئــوری قابل اعتنایــی بــرای آن موجــود نیســت؛ بنابرایــن در ایــن روش، پژوهشــگر 
به جــای آزمــودن تئوری هــای موجــود، خــود بــه تدویــن تئــوری می پــردازد. ُحســن کار در ایــن 
اســت کــه نظریــه برگرفتــه از داده هــا، نســبت بــه نظریــه ای کــه حاصــل جمــع آمــدن یــک سلســله 
مفاهیــم بــر اســاس تجربیــات یــا تأمــالت صــرف اســت بــا احتمــال بیشــتری می توانــد بیانگــر 
واقعیــت باشــد (اســدی محــل چالــی و پناهــی، ١٣٩۴: ٩). در ایــن پژوهــش، گرانــدد تئــوری 
ــه کدگــذاری و  ــه، ب ــا گــردآوری منظــم داده هــا از طریــق مصاحب ــا ب ــه محقــق کمــک نمــود ت ب
دســته بندی آن هــا پرداختــه و بــا خالصه ســازی و ویرایــش اطالعــات، ســعی نمــود مدلــی 
اســتخراج نمایــد کــه تمــام جنبه هــای جذابیــت یــک ســایت خبــری را در خــود داشــته باشــد. بــا 
اســتاد بــه داده هــای استخراج شــده از متــن مصاحبه هــا و تأکیــد مشــارکت کنندگان بــر هــر یــک 
از فاکتورهــای تعیین کننــده بــرای افزایــش جذابیــت ســایت خبــری و همچنیــن بــا الگوپذیــری 
ــه شــرح  ــدل به دســت آمده ب ــی م ــن شــاخصه های اصل ــی اســتراوس و کوربی ــدل پارادایم از م

ذیــل حاصــل شــد:
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 جدول ١١. شاخصه های اصلی مدل پیشنهادی

اورانهمؤلفه محتوا مؤلفه جذابیت های بصریمؤلفه امکانات فنی و فنّ

هارمونی رنگسرعت لود مطالبکیفیت و غنای محتوای خبری

روزآمد بودن محتوا
کیفیت ناوبری بین صفحات 

سایت
گرافیک مطلوب

استفاده از عکس و فیلمسهولت دسترسی به مطالباشاره به پیشینه مطالب

نوع، سایز و رنگ فونتامکان ارتباط با ادمیناعتبار منبع خبر

صفحه آراییپشتیبانی آنالینخالقیت و نوآوری در تولید محتوا

لینک دهی به سایتهای مرتبطقابلیت اعتماد به مطالب
کیفیت مطلوب تصاویر و 

گزارش ها

رعایت سلسله مراتب بصریدسترسی به نظرات سایر کاربراناستفاده آموزشی مخاطب از مطالب

استفاده مناسب از تبلیغاتسهولت ثبت نام در سایتارتقاء سواد رسانه ای

رعایت نظم در چینش مطالبلینک دهی به شبکه های اجتماعیتناسب محتوا با نوع و اهداف سایت

خوانایی و وضوح مطالبارائه نسخه موبایل و تبلت سایتاختصار و گزیده گویی

برنامه نویسی تخصصیتعامل با مخاطب در تولید محتوا
ابتکار و نوآوری در طراحی 

سایت

توجه به قانون کپی رایت در استناد به 
مطالب

تنوع و مولتی مدیا بودنسازگاری با سیستم عامل های روز

استفاده از هر دو محتوای تصویری و متنی

همانگونــه کــه در جــدول فــوق مشــاهده می شــود 
مولفــه کیفیــت محتــوا  (از نقطــه نظــر جذابیــت ســایت 
ــدگان در پژوهــش  ــری) در الویــت اول مشــارکت کنن خب

ــرار گرفــت. ق

دقت در انتخاب یا حذف محتوا

وجه به نیاز مخاطب در تولید محتوا

تفسیر و تحلیل خبر

گستره پوشش خبری

بی طرفی و عینیت
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