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هدف اصلی اين پژوهش تحلیل کیفی و ارائه مدل فرايندي براي ترجیح رسانههاي غیررسمی براي کسب
اخبار بوده است .اين پژوهش با رويکرد کیفی و با استفاده از روش نظريه مبنايی (مدل سیستماتیک
اشتراوس و کوربین) انجامشده است .نمونه تحقیق ،مشارکتکنندگان بالقوه از اساتید و صاحبنظران،
مديران ستادي و مديران اجرايی رسانههاي فعال در سطح تهران بودند .با در نظر گرفتن اهمیت حداکثر
تنوع در نمونه تحقیق و محدوديتهاي موجود براي انجام مصاحبه ،مالکهايی براي انتخاب چارچوب
نمونه در نظر گرفته شد .با استفاده از نمونهگیري هدفمند (بر مبناي معیارهاي انتخاب) و نظري بعد از
مصاحبه عمیق با  15نمونه متخصص ،اشباع نظري حاصلشده است .با توجه به شیوع کرونا و
محدوديتهاي ناشی از آن ،شیوههاي متنوعی براي مصاحبه استفاده شد (حضوري /تلفنی /مجازي
(واتساپ و اسکايپ) .پروتکل مصاحبه عمیق بر مبناي مرور ادبیات پژوهش و مبانی تجربی تدوين و
مورداستفاده قرار گرفت .براي تحلیل دادهها از کدگذاري نظري سه مرحلهاي (باز ،محوري و گزينشی)
استفاده شد .براي اعتباربخشی به يافتهها از مالکهاي گوبا و لینکلن (قابلیت اعتبار ،انتقالپذيري ،اطمینان و
تأيید پذيري) استفاده شد .يافتهها و نتايج نشان داد که در انتخاب رسانه؛ فاکتورهاي اخالق رسانه ،کارکرد
رسانه ،پايگاه و منبع ،سودمندي درک شده ،سهولت در دسترسی و استفاده ،لذت درک شده ،عوامل
اجتماعی ،عوامل سیاسی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل تکنولوژي ،عوامل بافتی ،عوامل
روانشناختی مؤثر بوده و دو راهبرد سازمانی و فرا سازمانی براي اين انتخاب مؤثر بوده و داراي پیامدهايی
در سه بعد سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی است.

تاریخ پذیرش99/07/22 :

چکیده

تاریخ ارسال99/02/15 :

علی گرانمایه پور



استادیار علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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کلیدواژهها :رسانه ،رسانه غیررسمی ،منبع خبر ،نظریه مبنایی.

مقدمه
بسیاري از محققان معتقدند که در عصر جديد ،حوزه ارتباطات همه فعالیتهاي مختلف
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي را در بر میگیرد و با توسعه جوامع ،بر اهمیت
وسايل ارتباطجمعی و رسانهها افزوده میشود تا حدي که میتوان گفت در شرايط کنونی
ارتباطات بنیان اصلی فعالیتهاي سیاسی است .بدون بهرهگیري از وسايل ارتباطجمعی و
رسانههاي گروهی نظامهاي سیاسی قادر به نظم بخشیدن در جامعه و مشارکت مردم در
مسائل سیاسی نیستند .به همین دلیل بسیاري از انديشمندان معتقدند که مردم براي ايفاي
نقش فعال در جامعه و ارتباط متقابل نیاز به رسانههاي جمعی و اجتماعی دارند
(Dahlgren, 2009).

ديجیتالی شدنِ بهسرعت در حال پیشرفتِ محتواي رسانهاي در دهه اخیر ،بهشدت بر
صنايع چاپ و نشر سنتی تأثیرگذار بوده است .نوآوريهاي جديد فناوري در کنار تغییر
اولويتهاي مصرفکننده در استفاده از رسانه ،ناشران سنتی و رقباي صنعت را بهمنظور
ساخت مدلهاي جديد کسبوکار براي خدمات رسانهاي ديجیتال همپیمان کردهاست
 (Dal Zotto & Lugmayr, 2017; 241).در حوزه اطالعرسانی نیز هم مصرف خبر و هم
تولید خبر در فضاي جديد رسانهاي دچار تغییرات زيادي شده است .السن ( )2014معتقد
است ازدياد و تکثیر اين شیوههاي مشارکتی مصرف خبر ،از تغییرات محیطی متعددي ناشی
شده است.
اکنون ،اکوسیستم رسانهاي تغییر کرده است« .به تعبیر آلوز ،يکی از عناصر اساسی در
اکوسیستم در حال ظهور صنعت رسانه ،تغییر از سیستم رسانه محور 1به سیستم شخص
محور 2است .به اين معنی که در سیستم جديد هر شخص از اين پتانسیل برخوردار است که
مشارکتکننده باشد .مصرفکننده درعینحال تولیدکننده است .ازاينرو ،سازمانهاي
رسانهاي ناگزير از تدوين استراتژيهاي تازه براي پاسخ به تحوالت هستند( .جهانشاهی،
 )1394:35-36همچنین در زمینه مطالعات در حوزه سازمانهاي خبري ،عرصه خبر،
1. Media-centred
2. Person-centered
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عرصهاي رقابتی است و هر رسانهاي براي بقا در يک محیط رقابتی ،نیاز به بازنگري پويا در
فرآيندهاي کاري و روشهاي تولید خبر و محتوا دارد( .برجعلی زاده وهمکاران )1395:72
سريعترين بخش در حال رشد رسانههاي آنالين ،رسانههاي اجتماعی هستند که نفوذ
بسیار عمیقی دارند .پلتفرمها و شبکههاي اجتماعی ،پیشگامان صنعت رسانههاي ديجیتال
هستند و در کانون توجه کاربران قرار دارند بهگونهاي که کاربران اينترنت بیشتر وقت
آنالين خود را در شبکههاي اجتماعی میگذرانند .بر اساس مطالعات فیجک و چالت

1

( ،)2018در سالهاي  2015و  2016میالدي به ترتیب در فرانسه و اياالتمتحده ،کاربران
زير  50ساله ترجیح میدهند از خدمات شبکههاي اجتماعی بر روي گوشی هوشمند خود
بهجاي رايانه استفاده کنند .اين دستگاههاي تلفن همراه تبديل به سنگ بناي جوامع
شبکهاي معاصر شدهاند.
عواملی مانند توزيع آسان خبر ،دوطرفه بودن ارتباط با کاربران ،کیفیت باال به دلیل
قابلیتهاي چندرسانهاي ،ارائه اخبار و اطالعات در هرلحظه و سرعت و مداومت انتشار
اخبار و اطالعات ،باعث شده تا بسیاري از جويندگان خبر ،استفاده از سايتهاي خبري و
شبکههاي اجتماعی را بر ساير رسانههاي خبري ترجیح دهند( ;Grönlund, et al, 2020

.)192
نفوذ رسانههاي اجتماعی ،همچنان که فرصتها و چالشهاي جديدي براي
حوزههاي اجتماعی ،سیاسی و جز اينها ايجاد کرده است ،میتواند فرصتها و
چالشهايی نیز براي کارکرد رسانههاي سنتّی داشته باشد (شريفی و امیدي.)1397 ،
اکثريت متخصصان رسانههاي بینالمللی متوجه کاهش قابلتوجهی در استفاده از کانالهاي
رسانههاي سنتی در کار روزمره خود به دلیل تأثیر رسانههاي اجتماعی شدهاند ( Reusken,

 .)2015رسانههاي اجتماعی تبديل به يک منبع مهم اطالعاتی و رسانهاي ،براي دنبال کردن
و گسترش روند اخبار و ايدهها در سراسر جهان شدهاند و صنعت اخبار را هم در دورهي
تغییر قرار دادهاند .سیستمهاي رسانهاي قديمیتر در حال نابودي هستند و سیستم رسانهاي
جديدي با حضور رسانههاي اجتماعی و برنامههاي پیامرسان آنها ظهور کرده است.
1. Figeac& Chaulet
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سرعت و شتاب اخبار امروزه به نحوي گسترش يافته است که ديگر مخاطب ،تحمل
و صبر با تأخیر اخبار را ندارد و به دنبال اخبار لحظهاي و پوشش همهجانبه است .اينجاست
که ديگر مخاطب تحمل ندارد و بهسوي رسانههاي اجتماعی میرود (ايرنا.)1393 ،
تحقیقات رابطه مثبت بین استفاده از رسانههاي اجتماعی و استفاده از اخبار در رسانههاي
اجتماعی در زمینههاي متنوع سیاسی را نشان میدهد ( .(Barnidge, 2015پاسخگويان در
رابطه با میزان اعتماد به منابع کسب خبر در ايران ،شبکههاي اجتماعی مجازي را در جايگاه
دوم و مورد اعتمادتر از سايتهاي خبري و شبکههاي ماهوارهاي دانستند (ايسپا.)1397 ،
ظهور محیط جديد رسانههاي موبايلی ،باعث شده که میزان اخبار و اطالعات در
دسترس مخاطبان به شکل خارج از تصوري افزايش يابد .در محیط جديد ،اعتبار منبع بیشتر
موردترديد واقع میشود ،چراکه هر کاربري اين امکان را دارد که اخبار و اطالعات خود
را فارغ از فرايند سردبیري و دروازهبانی خبر ،به اشتراک عام بگذارد (Chayko,2017؛
بصیريان جهرمی و ديگران1395 ،؛ .)Kaplan & Haenlein,2010اکنون به مدد
فناوريهاي نوين رسانه اي ،فاصله میان وقوع رويداد و انتشار آن به حداقل کاهش يافته
است ،چنانکه شايد ديگر فاصلهاي وجود نداشته باشد .نقش تلفن همراه بهعنوان ابزاري
براي

بیان

رويدادها

بهصورت

ديجیتال،

اهمیت

بیشتري

يافته

است

(Tuchman,1978؛Gaziano,1986؛ میرزايی اهرنجانی .)99 :1391 ،پیشتر موبايل
بهعنوان ابزاري براي برقراري ارتباط دو نفره و فردبهفرد بر اساس تماسهاي صوتی و
ارسال پیام متنی شناخته میشد .اين در حالی است که تلفنهاي همراه هوشمند با قابلیت
اتصال به اينترنت ،الگوهاي پیچیدهاي از ارتباطات را ساختهاند و امکان دسترسی به
اطالعات آنالين و شیوههاي متنوع تولید و مصرف محتوا را براي افراد جامعه فراهم
کردهاند (فرقانی ،بديعی.)135 :1395 ،
با اين مقدمه ،مقاله حاضر به دنبال ارائه مدل فرايندي از داليل ترجیح رسانههاي نوين
(غیررسمی) براي کسب اخبار است.
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پیشینه تحقیق
دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پژوهشی را
انجام داده که بر اساس آن منبع اصلی اخبار رسانههاي ايران کجا است و اين تحقیق نشان
میدهد که خبرگزاريها نیز بعضی از خبرگزاريهاي ديگر را بهعنوان مرجع کسب اخبار
انتخاب کرده و بازنشر میدهند .بهعنوانمثال ،خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در میان
منابع داخلی مورداستفاده روزنامهها با  28درصد در جايگاه اول قرار دارد .خبرگزاري
فارس با  17درصد ،ايرنا با  11و تسنیم با  10درصد در جايگاههاي بعدي قرار دارند .در
میان سايتها نیز ايسنا با  35.1درصد در رده اول میباشد و تسنیم با  ،11.4ايرنا  9.4و فارس
با  8.6درصد در ردههاي بعدي جاي گرفتهاند .نتايج اين تحقیق نشان میدهد مطالب
روزنامه شرق با  17درصد بیشترين بازتاب را در میان سايتهاي منتخب دارد .يافتههاي اين
پژوهش نشان میدهد که منبع  91.3درصد اخبار و گزارشهاي دو بخش خبري تلويزيون،
خبرگزاري صداوسیما میباشد و سردبیران اين بخشهاي خبري از منابع ديگر بهندرت
استفاده میکنند (تسنیم.)1396 ،
در نتیجه می توان اين موضوع را به مردم نیز تعمیم داد که مردم هم قطعاً داليلی براي
انتخاب يک رسانه دارند .امروزه رسانهها تالش میکنند تصويرذهنی خود نزد ديگران را
آنطور که خود میخواهند ايجاد نمايند ،حتی اگر در واقعیت به اين صورت نباشند .آنان
درواقع با تصوير ذهنی ،افکار عمومی جهانیان را به سمت موردنظر خود هدايت و مديريت
می کنند .مانوئل کاستلز در کتاب «عصر اطالعات ،ظهور شبکه جامعه» از حضور پررنگ
رسانهها در محیط ذهنی افراد و تجارب عینی آنها مینويسد که رسانهها به علت اينکه
تاروپود نمادين زندگی ما هستند ،همچ ون تجارب واقعی که بر رؤياهاي ما تأثیر دارند ،بر
آگاهیها و رفتار ما تأثیر نیز اثر دارند و عناصري را فراهم میسازند که ذهن ما با استفاده از
آن کار میکند (باصري و حاجیانی.)1389 ،
رسانههاي ماهوارهاي در حد زيادي توانستهاند بر تصويرهاي ذهنی مخاطبین خود در
حوزههاي اعتماد عمومی مردم به نظام و ارکان آن  ،17.3اعتماد به نیروهاي مسلح ،28.7
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انسجام اجتماعی  ،16.4ترويج احساس ناامنی در جامعه  22.6و کاهش باورهاي دينی آنان
 19.2تأثیرگذار باشند .در نتیجه رسانههاي ماهوارهاي بهعنوان يک ابزار تهديد نرم دشمن
تالش دارند با نفوذ در باورها و اعتقادات مردم زمینه کاهش سرمايههاي اجتماعی جامعه و
اعتماد عمومی مردم به نظام را کاهش دهند .نتايج تحقیق نشان میدهد که در سالهاي
اخیر در اين زمینه موفقیتهايی را کسب نمودهاند (باصري و حاجیانی.)1389 ،
باستانی ،خانیکی ،ارکانزاده ( ،)1397با روش پیمايش از  420نفر از شهروندان
تهرانی ،از پاسخگويان پرسید که چقدر به رسانهها اعتماد دارند .نتايج نشان داد که میزان
اعتماد به اخبار و مطالب سیما کم و حتی کمتر از شبکههاي ماهوارهاي است .همین کمبود
اعتماد براي راديو هم ديده میشود .میزان اعتماد به روزنامهها و سايتهاي خبري در حد
میانه است .جالب اينجاست که میزان اعتماد به مطالب تلگرام هم تا حدي شبیه به میزان
اعتماد به روزنامهها و سايتها است ،اما میزان اعتماد به اينستاگرام ،تويیتر و بهويژه
فیسبوک بسیارکم است.
مونیکا بدنارک ( )2016در مقالهاي تحت عنوان "بررسی ارزيابی و ارزش اخبار در
آيتمهايی که از طريق رسانههاي اجتماعی به اشتراک گذاشته میشوند" ،بررسی میکند
چگونه ارزشهاي خبري از طريق منابع نشانهشناسی ايجاد میشوند و ديدگاههاي
امپريالیستی جديدي به اخبار به اشتراک گذاشتهشده و يک تمرکز زبانی خاص به ادبیات
در حال ظهور در به اشتراکگذاري اخبار اضافه میکند .نتايج نشان میدهد تمام
ارزشهاي خبري "سنتی" در نوشتههاي خبري به اشتراک گذاشتهشده ،وجود دارد.
ارزشهاي خبري شامل عزتنفس ،فوقالعاده بودن ،غیرمنتظره بودن ،منفی بودن و بهموقع
بودن در نوشتهها اهمیت ويژهاي دارد .يافتهها نشان میدهد که اخبار غیرمنتظره و عاطفی
ممکن است بیشتر به اشتراک گذاشته شود و اينکه "حالت منفی داشتن" ارزش خبري
مهمتري نسبت به "حالت مثبت" دارد.
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بینشهای نظری
در اين بخش از تحقیق به نظريهها و ادبیاتی از موضوع موردبحث اشاره میشود که
میتواند محققان را در تحلیل نتايج تحقیق کمک کند.

نظریه ارتباطات خودگزین
مانوئل کاستلز جامعهشناس نامدار معاصر ،جوامع کنونی را جوامع شبکهاي مینامد (وبستر،
 .)1380:493وي در مطالعات اخیر خود پیدايش ارتباط خودگزين را مطرح کرده که
مصداق آن اينترنت و فضاي مجازي است .ارتباط خود گزين «ارتباطی است که در محتوا
خود-تولید ،در پخش خود-گردان و در دريافت توسط مخاطبان خود-انتخاب است .او
فضاي مجازي را رسانهاي می داند که بشر پس از مرحله ارتباط چهره به چهره سنتی و
مرحله ارتباطجمعی ،وارد آن شده است .در نظر او چرخشی رخ داده است که از
ارتباطجمعی به ارتباط خودگزين در حوزههاي مختلف میرسد .که اين سه ويژگی درباره
فضاي مجازي صدق میکند»( .الوندي(52:1388 ،

تئوری حضور اجتماعی
اين تئوري به میزان حضور اجتماعی فرد و تجربه او مربوط میشود .همچنین درجهاي که
رسانه براي مخاطبان خود در نظر میگیرد .در واقع رسانههاي ارتباطی ،از نظر توانايی انتقال
اطالعات با توجه به حالتهاي چهره ،جهت نگاه ،وضعیت بدن ،لباس و نشانههاي صوتی و
غیرکالمی متفاوت عمل کرده و القايی از حضور فرد را در اخبار پخششده بیان میکنند.
رسانه هاي گروهی ،نوعی ارتباط را همزادپنداري کرده تا فرد حس حضور زنده در يک
جلسه را داشته باشد .همچنین توانايی انتقال نشانههاي غیرکالمی و زمینههاي اجتماعی را
درک نمايد .در رسانههاي مکتوب به دلیل کمبود در عناصر غیرکالمی و نشانههاي
بازخوردي ،حضور اجتماعی پايینی را به فرد القا خواهد کرد .پس يکی از عناصر
تأثیرگذار در انتخاب يک رسانه در واقع همان حس حضور اجتماعی بوده و دلیلی بر
انتخاب يک رسانه خواهد بود .رسانههايی مانند پست الکترونیک و رسانههاي مکتوب
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نوشتاري ،در زمینه هايی موفق عمل کرده که نیاز به حضور اجتماعی کمتري خواهد داشت
و براي افزايش نرخ مخاطب خود نیاز به تولید و توجه بیشتري بر روي مطالبی دارند تا
مخاطب نیازي به حس حضور اجتماعی نداشته باشد ) (Kreijns et al, 2020و ( & Fu

 )Cook, 2020و (.)Kent & Li, 2020

نظریه عمق یک رسانه
اين نظريه جايگزينی براي حضور اجتماعی تلقی شده و انتخاب رسانه توسط مخاطب را به
تطابق غناي رسانه و ويژگیهاي آن وابسته میداند .شاخص تحلیل عمق يک رسانه به
توانايی مادي رسانه براي انتقال انواع اطالعات اشاره داشته و هر رسانه بهصورت متفاوت
ارزيابی می شود .در واقع غناي يک رسانه به ظرفیت رسانه در بازخوردهاي فوري ،تنوع
زبانی ،فرصتهاي يادگیري در بازه زمانی معین و داشتن نشانههاي متعدد مقبولیت
اجتماعی داللت دارد .اين موارد جزئی از ثروت رسانه تلقی میشود .در دنیاي رسانه
وظايفی همچون مذاکرات بین فردي و تفسیرهاي متناقض آن نیازي را در بردارد و آن نیز
به مذاکرات بین فردي مرتبط میباشد .درواقع يک رسانه غنی بايد بتواند پاسخگوي اين
الزام باشد .بهعبارتديگر رسانههاي مکتوب از اين غنا برخوردار نبوده و کمکم در دنیاي
جديد روبهزوال خواهند رفت ( Lee & Borah, 2020; Tseng & Wei, 2020; Liao et

.)al., 2020

نظریه شناخت اجتماعی
شاخص اصلی معیارهاي اجتماعی تأثیرگذاري رسانه بوده و انتظار از نتیجه و میزان
اثربخشی آن است .نتیجه منطقی و انگیزشی در انتخاب مشابه تئوريهاي غناي رسانه و
حضور اجتماعی است .نکتهاي که بر رفتار انتخابی مؤثر است ،بحث خود کارآمدي فردي
در درک نتايج و تحلیل رسانه میباشد .درواقع بیشتر افراد فاقد اين مهارت بوده و از
موقعیت هاي تهديدآمیز هراس دارند و اثربخشی آن را زير سؤال میبرند .درواقع نتايجی
که يک شخص انتظار دارد ،عمدتاً از قضاوت در مورد چگونگی اجراي يک رفتار نشأت
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میگیرد .درنتیجه افرادي که داراي خود کارآمدي باالتري هستند ،درک بهتري نیز از
مسائل مطرحشده در رسانه خواهند داشت .بنابراين بر اين نظريه شناخت اجتماعی ،افراد
رسانههايی را انتخاب میکنند و اخبار خود را از آن جستجو میکنند که تجربه موفقی در
زمینه برآورده شدن انتظارات خود داشته باشند و انتظارات مثبتی نیز در آينده از آن رسانه
دارند(Cai & Shi, 2020; Huang & Chang, 2020; Sun et al., 2020).

ت) نظریه رفتار برنامهریزیشده
اين نظريه بیان میکند که موفقیت رفتار برنامهريزيشده بهطور مشترک بهقصد کنترل رفتار
مخاطب بستگی دارد .تصور بر اين است که اهداف رفتاري با عوامل انگیزشی تأثیرگذار
رابطه مستقیم دارند .همچنین کنترل رفتار ادراکشده که عوامل غیر انگیزشی چون در
دسترس بودن فرصتها و منابع الزم (مانند مهارتها و همکاري ديگران) نیز میتواند بر
انتخاب شخصی و آمادگی انجام يک فعالیت تأثیر داشته باشد .الگوهاي فکري و
واکنشهاي عاطفی نیز از اين جمله میباشند .فرض اصلی اين است که کنترل رفتار
ادراکی ،نوعی انعکاس از تجربیات گذشته و موانع پیشبینیشده و نشده است .نکته ديگر
در ايجاد عادت نهفته است .درنتیجه عمل به رفتاري مکرر میتواند در انتخاب يک رسانه
در طول زمان تأثیر بگذارد .براي قرار دادن اين نظريه در متن انتخاب رسانه ،انتظار میرود
مقاصد (انتخاب رسانه) تا حدي که فرد کنترل رفتاري (تجربه گذشته) دارد ،بر عملکرد
(استفاده از رسانه) تأثیر بگذارد و عملکرد (استفاده از رسانه) بايد کنترل رفتاري را افزايش
دهد (Leung & Chen, 2017; Ho et al., 2015).

نظریه یکپارچه پذیرش فناوری
اين نظريه اقتباس از نظريه عمل مستدل میباشد و بر پايه سودمندي و سهولت استفاده
پايه گذاري شده است .درواقع بیان اصلی در سهولت دسترسی و استفاده از يک پلتفرم بر
اساس راحتی استفاده میباشد .سهولت استفاده ،نهتنها بر پذيرش فناوري نقش دارد بلکه بر
سودمندي يک فناوري نیز تأثیر خواهد داشت .هر دوي اين شاخصها بهطور مستقیم تأثیر
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بر انتخاب فناوري رسانه دارد .به همین دلیل در حال گذار از رسانههاي مکتوب مانند
مجالت و روزنامههاي چاپی هستیم .حتی هزينه دسترسی نیز به رسانههاي الکترونیک
جديد بسیار پايینتر میباشد .نکته بعدي در مورد فناوري افزايش تجربه کاربري بوده که
هرچه اين موضوع افزايش پیدا کند ،تسلط و توانايی نیز میافزايد و درنتیجه با توجه به
سطح استفاده ،راحتی ،مهارت يا تخصص فرد ،شبکه اجتماعی و رسانهها نیز در درون آن
انتخاب میشود .بهعنوان مثال :اگر يک سايت خبري طراحی بهتري داشته و راحتتر
قابلاستفاده باشد ،در جذب کاربر نیز موفقتر میباشد ( Zhao & Wang, 2020; Zheng,
.)2020

روش تحقیق
اين پژوهش با رويکرد کیفی و با استفاده از روش نظريه مبنايی (مدل سیستماتیک
اشتراوس و کوربین) انجامشده است .نمونه تحقیق ،مشارکتکنندگان بالقوه از اساتید و
صاحبنظران ،مديران ستادي و مديران اجرايی رسانههاي فعال در سطح تهران بودند .با در
نظر گرفتن اهمیت حداکثر تنوع در نمونه تحقیق و محدوديتهاي موجود براي انجام
مصاحبه ،مالکهايی براي انتخاب چارچوب نمونه در نظر گرفته شد .با استفاده از
نمونه گیري هدفمند (بر مبناي معیارهاي انتخاب) و نظري بعد از مصاحبه عمیق با  15نمونه
متخصص ،اشباع نظري حاصلشده است .به اين معنی که بالفاصله بعد از هر مصاحبه فرايند
تحلیل دادهها انجامشده است .بعد از مصاحبه شماره هفت ،ساختار کددهی 1شکلگرفته و
بهتدريج در ادامه با انجام مصاحبههاي بعدي تکمیل شده است .اشباع مقولهاي در وضعیتی
حاصل شد که ديگر مفهوم جديدي که منجر به ظهور مقوله محوري جديدي شود ،به
دست نیامد .با توجه به شیوع کرونا و محدوديتهاي ناشی از آن ،شیوههاي متنوعی براي
مصاحبه استفاده شد (حضوري /تلفنی /مجازي (واتساپ و اسکايپ).

1. Code Structure
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پروتکل مصاحبه عمیق بر مبناي مرور ادبیات پژوهش و مبانی تجربی تدوين و
مورداستفاده قرار گرفت .براي تحلیل دادههاي از کدگذاري نظري سه مرحلهاي (باز،
محوري و گزينشی) استفاده شد.
براي اعتباربخشی به يافتهها از مالکهاي گوبا و لینکلن( 1قابلیت اعتبار ،انتقالپذيري،
اطمینان و تأيید پذيري) استفاده شد .براي قابلیت اعتبار از بازبینی محققین و تکنیک به هم
تنیدگی استفاده شد تا در حد ممکن ديدگاههاي مختلف بررسیشده و دادههاي جامعتر و
عمیقتري حاصل شود .از بازبینی همکار (استادان راهنما و مشاور -افراد صاحبنظر در
موضوع با سابقه تألیف يا پژوهش در اين حوزه) در دو مرحله استفاده شد .مرحله اول براي
اطمینان از کیفیت و اعتبار پروتکل مصاحبه و مرحله دوم براي اعتبار ساختار کددهی .به
اين معنی که ساختار کددهی (در نرمافزار مکس کیودا) و نمونههاي برخی مصاحبهها در
اختیار ايشان قرار گرفت و نظرات اصالحی و پیشنهادات ارائهشده بررسی و در تحلیل
داده ها به کار گرفته شد .ضمن اينکه استفاده از چند نفر پژوهشگر در فرايند مصاحبهها،
تحلیل دادهها و تفسیر نهايی نیز در اين راستا انجام شده است .استفاده از نمونهگیري
هدفمند امکان انتقالپذيري دادهها را افزايش داده است .استفاده از مصاحبههاي عمیق و
غور در اطالعات براي مقايسه مداوم و مفهومسازي ،در راستاي مالک تأيید پذيري انجام
شد.

یافتهها
در اين پژوهش از رويکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین براي فهم ترجیح رسانههاي
نوين براي کسب اخبار استفاده شده است .اين رويکرد از سه مرحله الگوي کدگذاري باز،
محوري و گزينشی استفاده میکند و درنهايت به ارائه مدل پارادايمی میپردازد.
درکدگذاريباز ،تحلیلگر به پديدآوردن مقولهها و ويژگیهاي آنها میپردازد و سپس
میکوشد تا مشخص کند که چگونه مقولهها در طول بعدهاي تـعیینشده تـغییر میکنند.
در کدگذاريمحوري ،مقولهها بهطور نظاممند بهبوديافته و با زيرمقولهها پیوند داده
1. Goba & Linkoln
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میشوند .اما هنوز مقولههاي اصلی نیستند که در نهايت براي تشکیل يک آرايش نظري
بزرگتر يکپارچه شـوند ،بـهطوريکه نتايجتحقیق ،شکل نظريهپیدا کنند.
کدگذاري گزينشی ،فرآيند يکپارچهسازي و بهبود مقولههاست .در اين مرحله از
کدگذاري ،نظريهپرداز ،يک نظريه از روابط فیمابین مقولههاي موجود در مدل کدگذاري
محوري به نگارش درمیآورد .در يـک سطح اصلی ،اين نظريه شرحی انـتزاعی بـراي
فرايندي که در پژوهش مطالعه میشود ،ارائه میدهد .فرايند يکپارچهسازي و بهبودبخشی
نظريه در کدگذاري انتخابی از طريق فنونی نظیر نگارش خط داستان که مقولهها را به هم
متصل مـیکند و فـرايند دستهبندي از طريق يادنوشتهاي شـخصی در خـصوص ايدههاي
نظري است .در يک خط داستان ،پژوهشگر بررسی میکند که چگونهعوامل مخصوصی بر
پديده اثر میگذارند و منجر به استفاده از راهبردهايی خاص با خروجیهاي ويژه میشوند
(کرسول .)398 :2005،بهعبارتديگر ،کدگذاري انتخابی ،يافتههاي مـراحلکدگذاري
قـبلی را گرفته ،مقوله محوري را انتخاب میکند ،به شکلی نظاممند آن را به ديگر مقولهها
ربط میدهد ،آن روابط را اثبات میکند و مقولههاي را که به بهبود و توسعه بیشتري نیاز
دارند ،تکمیل میکند .بنابراين ،مقولهمحوري ،بـخش بـسیار مهمی از يـکپارچهسازي و
بهبود مقولههاست (لی.)389 :2001،
در جدول زير نمونه هايی از شیوه کدگذاري دور اول و دوم به تفکیک نوع دادهها و
نقش نهايی کدهاي احصا شده در الگوي نهايی آمده است .در مجموع ازتعداد  185کد باز
بدوي 98 ،کد محوري 19 ،کد گزينشی از دل مصاحبههاي عمیق بهدستآمده که در
الگوي نهايی جايگذاري شدهاند.
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جدول  :1نمونهای از کاربرگ کدگذاری متن گفتارهای مصاحبهشوندگان در نظریه مبنایی
متن گفتارها

کدهای مرحله اول

کدهای مرحله دوم

(کدگذاری باز)

(کدگذاری محوری)

يکی از موضوعات مهمی که در سنجش کیفیت عملکرد و
رويکرد حرفهاي رسانهها در سراسر جهان ملحوظ نظر است،

اخالق

میزان پايبندي آنان به اخالق است .در اين مفهوم ،رسانهاي که

عملکرد حرفهاي

قائل به عملکرد حرفهاي است ،اخالق رسانه را بهعنوان يکی از

اصول حرفهاي

اخالق رسانه
عملکرد رسانه

اصول اساسی خويش درنظر میگیرد.
بر اساس اصول خبري پذيرفتهشده در مجامع بینالمللی ،اخبار
بايد بهصورت بیطرفانه و بدون جهتگیري ارائه شوند و با اصول حرفهاي در خبر
توجه به ماده  19اعالمیه حقوق بشر ،هر فردي حق آزادي

بیطرفی رسانهاي

اخالق رسانه

عقیده و بیان دارد و اين حق ،مستلزم آن است که کسی از

فقدان سوگیري

عوامل سیاسی

داشتن عقايد خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و

آزادي عقیده و بیان

عوامل فرهنگی

دريافت و انتشار اطالعات و افکار ،به تمام وسايل ممکن و

حق دسترسی آزاد

بیطرفی رسانهاي

بدون مالحظات مرزي ،آزاد باشد و يکی از عوامل اصلی

اطالعات

تحقق اين حق ،رعايت بیطرفی رسانهاي است.

در ادامه اين بخش بر اساس عناصر مدل نظاممند اشتراوس و کوربین (شرايط علیتی ،پديده
محوري ،راهبردها ،شرايط مداخله گر ،زمینه و پیامد) به تشريح کدهاي محوري و گزينشی
پرداخته شده است.
جدول  :2کدهای محوری و گزینشی نهایی احصا شده از مصاحبههای تحقیق
عدم رعايت اخالق حرفهاي
عدم توجه به مسئولیت اجتماعی
عدم احترام به اصل محرمانگی
پديده محوري

اخالق رسانه

استفاده از دروغ و تحريف
عدم رعايت عدالت سخن
عدم رعايت بیطرفی
عدم رعايت حريم خصوصی

کارکرد رسانه

همهجانبه گرايی و عدم خطمشی مشخص
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بحرانساز و استقبال از آن
غیر همگنسازي و افزايش فاصله در سلیقهها
هنجارشکن
آموزش منفی و فرهنگ زدا
شستوشو فکري
جهت گرايی و گسترش تفکرات هدايتشده
شايعهپردازي
نامشخص بودن پايگاه رسانه
عدم استفاده از منابع نامعتبر
سرعت انتشار باال
پايگاه و منبع

دسترسی آسان و معموالً شبکههاي اجتماعی
وسعتهاي محلی و خاص
عدم تداوم در طوالنیمدت
عدم وجود عمق در مطالب
تمرکز بر نیازسنجی افراد و تولید خبر
نوآوري و جذابیت بستر مورداستفاده

سودمندي درک شده

کاهش زمان براي دريافت خبر
سرعت در مطالعه خبر
قابلیت مشارکت در خبر و اظهار نظر مخاطب
قابلیت به اشتراکگذاري خبر

سهولت در دسترسی و
شرايط علی

استفاده

دستيابی به خبر بر اساس نیاز فرد
سرچ اخبار براي نیل به هدف خواننده
عدم محدوديت در تعداد خبر دريافتی
حس کاربرپسند بودن استفاده از بستر اينگونه رسانهها

لذت درک شده

ساختاربندي جذاب رسانه
قالب نمايش جذاب و واکنش گرا
قابلیت اتصال به دوستان در بستر اين رسانهها

عوامل اجتماعی

استفاده خانوادگی از اين رسانهها
پر کردن خأل ارتباطی افراد و نشر خبر
تأثیر تعداد افراد عضو در اين رسانهها
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تأثیر افراد مشهور و وجود آنها در رسانه
استفاده از شانتاژهاي سیاسی و بر اساس نیات خود
عوامل سیاسی

تأثیر هدفمند سیاسی بر مخاطب هدف
وجود فرآيندهاي دنبالهروي سیاسی در افراد
سوگیري جانبدارانه بر اساس مخاطب هدف
وجود تأثیرات قومی و قبیلهاي در انتخاب رسانه

عوامل فرهنگی

ايجاد تضادهاي فرهنگی و جذابیت آن براي مخاطب
توجه بدون مرز به فرهنگ و جذب مخاطب
هنجارشکنی فرهنگی براي جذب مخاطب
استفاده از نقاط ضعف اجتماعی در جهت جذب مخاطب

عوامل زمینهاي

توجه به بحثهاي روز اجتماعی در جذب مخاطب
عوامل اجتماعی

استفاده از پرپاگانداي فرهنگی و ايجاد جذابیت
استفاده از سرمايه فرهنگی افراد خاص
مطرح کردن تفکرهاي انتقادي همراه با فرافکنی اجتماعی در
جذب مخاطب
استفاده از بستر تکنولوژيهاي روز

عوامل تکنولوژي

چابکی سازمانی در جهت استفاده از تکنولوژي نوين
استفاده از روشهاي نوين تعاملی با کاربر
حرکت بهسوي تکنولوژيهاي مورد استقبال جمعی مخاطبین
روحیه نوآوري سازمانی در افراد درون رسانه
جو حاکم بر خود سازمان رسانه

عوامل بافتی
عوامل

جهتگیريهاي سیاسی سازمان رسانه
محدوديتهاي ساختاري و بیثباتی مديريتی
تأثیرپذيري از بازيگران برونسازمانی

مداخلهگر

مداخالت دولتی در نظام رسانهاي
دگرديسی ساختار اجتماعی و مخاطبین
عوامل روانشناختی

شرايط روانشناختی جامعه در زمان حال
انگیزه مخاطب از ارتباط با رسانه
تقنین و سیاستگذاري حامی در تسهیل امور داخلی

راهبردها

راهبردهاي سازمانی

مخاطب شناسی و مخاطب پژوهی
تقنین و سیاستگذاري حامی در وفق با شرايط زمانه
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استفاده از بازنگري در جهتگیري رسانه بهصورت نظاممند
انعطاف ساختاري و عملکردي در رسانه با توجه به شرايط روز
پايش رقبا و سیاستهاي آنها
آموزش مخاطب هدف
استفاده از تجارب ديگر رسانهها
اقناع مخاطب
راهبردهاي فرا سازمانی

توجه بر تولیدات دسته اول
توجه ويژه به بسترهاي نوين و رسانههاي اجتماعی
توجه بر رضايت مخاطب
افزايش تعامالت دو سويه با مخاطب
قابلیت افزايش فشار سیاسی با توجه به قدرت اجتماعی
کنترل ارتباطات سیاسی افراد با ماهیت جديد شبکههاي

پیامدهاي سیاسی

اجتماعی
قابلیت شبکهسازي و ائتالفات سیاسی
معرفی احزاب و نهادهاي سیاسی به شیوه مدرن
توانايی هويتسازي
شبکهسازي و ائتالفات فرهنگی

پیامدها

پیامدهاي فرهنگی

جلوگیري از آسیبهاي فرهنگی
ايجاد پايبندي به ارزشهاي خانواده و اجتماع
افزايش سرعت تحوالت فرهنگی
جهانیسازي فرهنگی
افزايش اثرگذاري اجتماعی
قابلیت تغییر روش زندگی اجتماعی بهواسطه رسانه

پیامدهاي اجتماعی

کنترل واکنشهاي اجتماعی در بحرانها بهواسطه مردمی بودن
رسانه
افزايش مشارکت مدنی
افزايش سرعت تحوالت اجتماعی موردنیاز
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با توجه به يافتههاي تحقیق ،زمینهها و داليل انتخاب رسانههاي غیررسمی را میتوان در سه
سطح منبع ،مخاطب و عملکرد/مسئولیت رسانه دستهبندي کرد .:شاخصهاي سطح منبع
بهطورکلی به غناي رسانه ،دسترسی ،سودمندي و اعتبار منبع ارائه میشوند.
در کل مفهوم رسانه داراي شاخههاي بسیاري بوده و هر عنوان موضوع بهواسطه انواع
تکنولوژي آنالين ،آفالين ،راه دور ،نوشتاري ،بیسیم ،با سیم و غیره را در حوزه رسانه
شامل میشود .در واقع رسانههاي آفالين از جمله راديو و تلويزيون و شبکههاي اجتماعی
اپلیکیشنی را می توان نام برد .يکی از اصول و شرايط رسانه در واقع غناي رسانه و میزان
درک آن توسط مخاطب میباشد .شاخص بسیار مهم غناي رسانه داراي ابعاد وسیعی بوده
و بهعنوانمثال میتواند غناي رسانههاي صوتی و تصويري را بیفزايد .رسانههايی که فقط
داراي متن هستند ،در غناي پايین طبقهبندي میشود .نکته اصلی اين است که در تعريف
اين پديده و بهبود آن میتوان يک فرد هنگام جستجو را مثال زد که در محتواي يک
رسانه به گزينههاي زيادي از موضوعات برمیخورد و جستجوي میکند .همچنین وي به
گزينههاي زيادي براي انتخاب میرسد .غناي درک شده از رسانه باال رفته و رسانه بیشتر
موردتوجه مخاطب خواهد بود ).(Lipowski & Bondos, 2018; Maity et al., 2018
درواقع شايد يکی از مهمترين مسائل انتخاب يک رسانه ،سهولت استفاده میباشد.
اگر کاربر رسانهاي را انتخاب کند که براي او اهمیت دارد ،سادهترين و راحتترين پلتفرم
را انتخاب می کند .پس جدا از اينکه رسانه داراي چه محتوايی باشد ،سادگی دسترسی
پلتفرم رسانه مهم میباشد ).(Hansen et al., 2018; Elkaseh et al., 2016
میزان سودمندي رسانه را میتوان بهعنوان يک عنصر اصلی در تئوري رسانه پذيرفت.
اين شاخص واسطهاي بین شايستگی اجتماعی و استفاده از رسانه شناسايیشده میباشد.
همچنین میتوان گفت که اثربخشی رسانه و ارتباطات آن متأثر از افزايش سرعت ارتباطات
آنالين میباشد .درنتیجه هرچه میزان ارتباط رسانه بیشتر شود ،سرعت گسترش آن رسانه
نیز بیشتر خواهد شد و همچنین شبکههاي اجتماعی نیز بیشتر میشود( Yang and Brown,

 .)2015بهعنوانمثال میتوان تفاوت بین رسانههاي چاپی ،آنالين سايتی و پیام رسانههاي
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اجتماعی را در همین موضوع نیز میتوان درنظر گرفت .به دلیل ارتباط درون رسانهاي که
در رسانههاي چاپی وجود ندارد و مختص پیامرسانهاي الکترونیکی اجتماعی میباشد نظیر
کامنتها ،پستها باعث می شود تا سرعت ارتباط بین مخاطبان رسانه افزايش بیابد و اين
موضوع به پیشرفت و توسعه اين نوع رسانهها و تأثیرگذاري آن رسانه میانجامد.
در مورد کیفیت محتواي رسانه بحثهاي بسیاري وجود دارد و بهويژه در رسانههاي
اجتماعی به دلیل اينکه رسانه فاقد مکانیسم تضمین کیفیت میباشد و فیلتري نیز براي اين
امر نیست ،سطوح مختلفی از کیفیت اطالعات در اين رسانهها وجود دارد .البته در
رسانههاي چاپی نیز اين امر ديده میشود و بعضی از منابع کیفیت الزم را ندارد .در
رسانههاي آنالين مخصوصاً شبکههاي اجتماعی ،دانش کاربران براي پردازش دادههاي
دريافت شده از رسانه محدود میباشد .عالوه بر اين مخاطب با اضافهبار دادههاي رسانه و
بمباران اطالعاتی مواجه می شود .در نتیجه کارايی استفاده مخاطب از رسانه مربوطه پايین
می آيد .نکته بعدي نیز مشکالت اجتماعی است که از اين موضوع تأثیر میگیرد و
فرآيندهاي مختلف نفوذ و میزان تفکر و استدالل افراد را نیز با محتواي کیفی رسانه تغییر
میکند .در مورد کیفیت رسانه مطالعات زيادي در دسترس نیست .همچنین شاخصهاي
کیفی يا کمی ارزيابی رسانهها بسیار محدود میباشد .درهرحال براي چنین ارزيابیهايی
نیاز است که بهصورت محلی و بومی براي هر بنگاه خبرگزاري يا رسانهاي شاخصهاي
ال بیشتر به اعتبار منبع وابسته میباشد بهويژه در
ارزيا بی کیفی رسانه مطالعه شود .محتوا فع ً
رسانههايی که هیچگونه فیلتري براي ارزيابی ندارند (Zha et al., 2018).

اعتبار منبع از نظر تأثیر پیام منتقلشده از اهمیت حیاتی برخوردار میباشد .اعتبار منبع
محتواي رسانههاي اجتماعی تأثیر مستقیمی بر کیفیت اطالعات نیز دارد .در رسانههاي
چاپی و آنالين که به صورت سازمانی فعالیت کرده ،اعتبار منبع بسیار حائز اهمیت است اما
در رسانههاي شبکههاي اجتماعی ،پژوهشهاي زيادي در مورد اعتبار منبع وجود ندارد.
اعتبار منبع رسانه را تسوت اوهانیان ( )1990اينگونه تعريف میکند ،اصطالحی که معموالً
براي داللت بر ويژگیهاي مثبت يک ارتباطدهنده در پذيرش پیام توسط گیرنده تأثیر
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میگذارد .با توجه به اين تعريف ،انتظار میرود که مخاطبین رسانه در صورت درک
مطالب با کیفیت باال يا درک منابع معتبر ،آن محتوا را در شبکههاي اجتماعی انتشار دهند.
همچنین يکی از عوامل اعتبار منبع رسانه میتواند میزان به اشتراکگذاري باشد .اين
موضوع در منابع علمی نیز صادق میباشد و هرچه میزان استناد به منبع باالتر باشد ،اعتبار
منبع نیز باال خواهد بود .در شبکههاي اجتماعی نیز به همین ترتیب ،تعداد به
اشتراکگذاري را میتوان بخشی از اعتبار منبع در نظر گرفت (Dedeoglu, 2019).

درواقع تمامی منابع اعتبار خود را چه در مجامع علمی و چه در رسانههاي خبري و غیره به
همین روش به دست میآورند .ابتدا تشکیل يک رسانه يا هنگام انتشار مقالههاي علمی،
اعتبار منبع صفر بوده و پسازآن بر اساس استنادات و درواقع درجه تأثیر مجله و همچنین بر
اساس افزايش مخاطب ،اعتبار منبع نیز باال میرود .شايد شاخصهاي داخلی ازجمله،
فیلترهاي بررسی محتوا و بسیاري ديگر از شاخصها در اين امر مؤثر باشد ،اما مهمترين
شاخص قابل استناد ،اعتماد مخاطب به رسانه و انتشار موضوع میباشد که به اعتبار منبع
رسانه میافزايد .البته شايد بسیاري از رباتها و مسائلی چون کمپینها و حتی
دستکاري هاي عمدي در اين موضوع تأثیر بگذارد اما عامل زمان اين موضوع را حل
میکند و با مرور زمان يک منبع مناسب خود را به اثبات خواهد رساند.
دسته دوم ،زمینه-هاي مربوط به مخاطب رسانه است .بحث جمعیتشناسی
(دموگرافیک) بسیار حائز اهمیت میباشد و بخشی از داليل انتخاب يک رسانه میتواند
درنظر گرفته شود .يکی از عناصر مهم تفاوتهاي جمعیتی از زيرشاخصهاي سن،
جنسیت ،محل تولد ،نژاد و بسیاري از عوامل مرتبط با مشخصات جمعیت شناختی،
میباشد .پژوهشهاي انجامشده نشان میدهد که روندهايی که در شبکههاي اجتماعی و
رسانههاي ديگر پديد میآيد ،بهواسطه همین مشخصات جمعیتی شکلگرفته است .ترويج
شبکههاي اجتماعی معموالً بهواسطه چند توسعهدهنده ايجاد میشود و در انتخاب کاربر
تأثیر میگذارد  (Chakraborty et al., 2017).براي نمونه ،بعضی از رسانهها بر روي گروه
سنی خاص يا نژاد تمرکز دارند و بعضی ديگر به مختصات جغرافیايی روندهاي تولید
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محتواي خود را متمرکز هستند .بنابراين مشخصه جمعیت شناختی مخاطبان رسانه يکی از
شاخصهاي انتخاب رسانه میباشد.
بر اساس مدل پذيرش فناوري ،ويژگی کاربر رسانهها از لحاظ شخصیت روانشناختی
و ويژگیهاي شخصی انسانی و شاخصهاي شخصیتی مانند ابتکار و برونگرايی ،هنر و
زيبايی دوستی و جسارت و خودشیفتگی ،وسواس فکري ،کمبودهاي عاطفی و غیره
ال برونگرايی رابطه مستقیم با پذيرش
میتوان د بر انتخاب رسانه توسط وي مؤثر باشد .مث ً
فناوري داشته اما افسردگی و روانپريشی با پذيرش رسانه رابطه معکوسی دارد ( Atkin et
.)al., 2015

زمان يکی از مهمترين عناصري است که يک مخاطب به آن توجه مینمايد.
بهصورت طبیعی يک کاربر نمیتواند تماموقت خود را در شبانهروز به رسانه و به دست
آوردن اطالعات موردنیاز خود تخصیص دهد .زمان محدودي را در اختیار فضاي رسانه
میگذارد .بنابراين مديريت زمان کاربر و کوتاه کردن عنوانهاي اصلی براي مخاطب
اهمیت زيادي دارد .درنتیجه کاربر در زمان کمتري به خواستههاي موردنظر خود خواهد
رسید .هرچه يک رسانه بتواند منابع خود را بهینه توزيع کرده تا محدوديتهاي زمانی
کاربر برآورده سازد ،موردعالقه بیشتر کاربران قرار خواهد گرفت (Wang et al., 2015).

براي نمونه پستهاي اينستاگرامی يا تلگرامی در زمانهايی بیشترين بازديد را داشته که از
لحاظ زمانی خارج از پیک کاري روزانه بوده است .توجه به اين موضوع باعث میشود تا
رسانه بازخورد بهتري را از مخاطب دريافت کند .همچنین در ايران اخبار  20:30يا
شبانگاهی بیشتر موردتوجه قرار میگیرد تا اخباري که در ساعت  12ظهر پخش میشود.
بنابراين اين موضوع از شاخصهاي انتخاب رسانه توسط مخاطبین میباشد.
ايجاد انگیزه در مخاطبین رسانه ،يکی از کاربرديترين شاخصها براي انتخاب موقتی
يک رسانه میباشد .البته اين انگیزهها نیز میتواند دائمی شود و مخاطب را نگهدارند.
انگیزهها هم میتوانند حزبی و سیاسی و غیره باشند .بااينحال طراحی شیوههاي انگیزش در
مخاطب متفاوت بوده و از اهداف متفاوتی نیز برخوردار است ،اما بهعنوان نمونه برگزاري
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مسابقات آنالين و دادن جايزه میتواند در مخاطب انگیزش ايجاد نمايد .همچنین انگیزه
تعامل اجتماعی براي ايجاد محتوا ضروري میباشد و همچنین شخصیت مخاطب در
تأثیرپذيري از انگیزههاي حائز اهمیت میباشد(Saridakis et al., 2016).

دسته سوم ،داليل و زمینههاي مربوط به عملکرد و مسئولیت رسانه است .هر رسانه
داراي پیچیدگی هاي بسیاري در محتوا و وظايف بوده و شرايط متفاوتی را دارد ،اين
پیچیدگی هاي بر روي انتخاب شدن توسط کاربر رسانه در بعضی از موارد اثر معکوس و
منفی دارد .اگر رسانه براي سادهسازي وظايف و مطالب براي فهم بهتر مخاطب عام اقدام
کند ،روند معکوس در پی خواهد داشت  (Wang et al., 2015).البته در رسانههاي
تخصصی شايد اين موضوع متفاوت عمل میکند ،زيرا مخاطب عام نیست .بههرروي اگر
مخاطب تخصصی نیز سادهتر مطلبی را درک کند ،احتماالً بر روي انتخاب او نیز تأثیر
خواهد داشت.
ابهام و درک نادرست محتواي يک رسانه يک پديده مرسوم میباشد .بعضی از مواقع
کلماتی که يک نويسنده از آن بهره میگیرد ،در افزايش ابهام متن نقش دارد .ابهام در
رسانه میتواند عامدانه نیز باشد .بههرحال ابهام و تداوم آن میتواند در انتخاب يک رسانه
اثر بگذارد .دلیل آن قضاوتهاي ذهنی يک مخاطب است ،زيرا برداشت اشتباه میتواند بر
انتخاب اثر بگذارد .البته روشهايی نیز در زمینه کنترل ابهام وجود دارد که در مواردي
توسط نويسنده و در مواردي نیز توسط الگوريتمهاي موجود و مقايسه با پايگاه دادهها
میتوان رفع ابهام را انجام داد (Hasan et al., 2020).

عدم اطمینان و قطعیت در موضوعی خاص میتوان در انتخاب رسانه توسط کاربر اثر
بگذارد .براي درک بهتر پژوهش انجامشده در چهار روزنامه مهم نیويورک تايمز،
واشنگتنپست USA Today ،و گاردين و تعداد  6504مقاله نوشتهشده در مورد پوشش
رسانهاي بیماري اوتیسم 14305 ،جمله در توصیف علت اين بیماري بیان شده است .اين
محتويات نشان میدهد که عوامل متعددي در بیماري ازجمله (بهعنوانمثال واکسیناسیون،
ژنتیک و والدين) مؤثر میباشد .همچنین بیشتر آن روابط علی و بهصورت آزمايشی و
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نامشخص بیان شده است .درنتیجه اين مطالب میتواند عدم اطمینان از عامل يک بیماري را
در خوانندگان گسترش بدهد  (Zhai et al., 2017).اين موضوع میتواند در جنبههاي
مختلف سیاسی و اجتماعی نیز بکار گرفته شود .درنتیجه بهتر اين است که رسانه تمرکز
خود را بر کاهش عدم قطعیت مطالب عنوانشده براي افزايش مخاطب قرار دهد.
امروزه استفاده از رسانههاي اجتماعی بهعنوان يک بستر دوسويه براي کسبوکار و
براي شرکتها و کارآفرينها عمل میکند .رسانهها خدمات تبلیغاتی و بازاريابی نیز
میتواند ارائه دهند .درواقع کاربرهاي يک رسانه همیشه افراد نیستند و میتوانند
کسبوکارها و کارآفرينها نیز باشند .به همین دلیل از فضاي رسانه براي معرفی و عرضه
محصول و خدمت و بازاريابی و ارتباط با مخاطبین خود استفاده میکنند .به طبع آن
هرچقدر که هزينه اين خدمات پايینتر و کیفیت خدمات باالتر باشد ،رسانه مذکور
میتواند محبوبیت بیشتري پیدا کند (Ainin et al., 2015).

يکی از مسائلی که در زمینه انتخاب رسانه در دنیا جديداً موردتوجه قرار گرفته است
و از آن بهعنوان يک شاخص براي انتخاب رسانه میتوان نام برد ،دسترسی مجانی يا
اعتباري رسانه است .درواقع بسیاري از رسانههاي چاپی قديمی ،بهواسطه فروش نسخه
درآمدزايی داشتند ولی امروزه بسیاري از رسانهها شبکههاي مجازي و خدمات آنالين شده
و در کسب درآمد و هزينههاي خود تغییر کردهاند .سلیقه مخاطبین رسانههاي جديد نیز
تغیر يافته است .البته در رسانههاي علمی تخصصی هنوز هم اين موضوع بهصورت اعتباري
بوده اما در رسانههاي عمومی اين شیوه تقريباً منسوخ شده است .بااينحال در اين مورد به
پژوهش بیشتري نیاز است.
شیوههاي عضوگیري و شرايط آن :ديگر از پديدههاي امروزه ،با رشد شبکههاي
اجتماعی ،تشکیل گروههاي مخاطب با رسانهها میباشد .البته در امروزه پژوهشی مرتبط با
اين حوزه و تأثیرات عضويت در گروهها و انتخاب يک رسانه بررسی نشده است،
بااينحال میتوان احتمال داد که تأثیرات عضويت در گروهها و تعامل بین افراد میتواند بر
انتخاب يک رسانه مؤثر باشد.
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يکی از موضوعات جديد بحث رسانهها ،رسمی يا غیررسمی بودن آن است .شايد در
بحران اخیر بیماري کرونا اين موضوع بیشتر ديده شد .تفاوت بسیار زياد و تناقضات رفتاري
رسانههاي غیررسمی و رسمی بهوضوح ديده شد .اين موضوع بر بازارهاي سهام کشور
چین و ديگر کشورها نیز اثر گذاشت  (Duan et al., 2020).نتیجه بسیار مهم آنکه،
رسانه ها توانايی تأثیر بر بسیار از متغیرهاي اقتصادي و فرهنگی جهانی را دارند و رسمی يا
غیررسمی يا دولتی يا آزاد بودن رسانه ،عامل قطعی در انتخاب رسانه میباشد.
امروزه با توجه به رشد پديدههاي اجتماعی ،متغیري با نام تعداد بازديدکنندگان يا
براي مثال اليک وجود دارد .برآورد دقیق از مخاطبین يک رسانه معموالً اعالم نمیشود اما
در شبکههاي اجتماعی بهوضوح تعداد بازديد و بازخورد يک پست يا خبر را میتوان
تخمین و اندازهگیري و با ساير رسانههاي مشابه مقايسه کرد  (Glucksman, 2017).با
توجه به اين موضوع که رباتها نیز میتوانند بهراحتی در متغیر تقلب ايجاد نمايند و اين
مسئله نیاز به پژوهش ديگري دارد.

نتیجهگیری
از روش نظريه مبنايی استفاده شد تا بتوانیم فرايندها را شناسايی و مدل ترجیح رسانههاي
غیررسمی براي کسب اخبار در ايران را به همراه هسته کانونی شکلدهنده آن ارائه دهیم.
از الگوي سیستماتیک اشتراوس و کوربین در اين مطالعه استفاده شده است .بر مبناي
يافتههاي پژوهش ،اين الگو بهصورت زير ترسیم و تشريح شده است:
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عوامل بافتی
عوامل روانشناختی
پیامدهاي سیاسی
پیامدهاي فرهنگی

پیامدهاي اجتماعی

سودمندي درک شده
راهبردهاي سازمانی

اخالق رسانه ،عملکرد

راهبردهاي

رسانه ،پايگاه و منبع

فراسازمانی

سهولت در دسترسی
و استفاده
لذت درک شده

سرمايه اجتماعی
عوامل سیاسی
میدان فرهنگ
عوامل تکنولوژيک

نمودار  .1الگوی ترجیح رسانههای نوین برای کسب اخبار بر مبنای مدل پارادایمی اشتراوس و
کوربین

اولین موضوع تئوري حضور اجتماعی بوده و اين تئوري به میزان حضور اجتماعی فرد و
تجربه روانشناختی او با توجه به درجهاي از حضور روانشناختی است که يک رسانه براي
مخاطبان خود در نظر میگیرد .درواقع رسانههاي ارتباطی ،از نظر توانايی انتقال اطالعات با
توجه به حالتهاي چهره ،جهت نگاه ،وضعیت بدن ،لباس و نشانههاي صوتی و غیرکالمی
متفاوت عمل کرده و القايی از حضور فرد را در اخبار پخششده بیان میکنند .درواقع
رسانههاي گروهی ،نوعی ارتباط را شبیه سازي کرده تا فرد حس حضور در يک جلسه
داشته و توانايیهاي انتقال نشانههاي غیرکالمی و زمینههاي اجتماعی را درک نمايد.
درحالیکه رسانههاي مکتوب به دلیل کمبود در عناصر غیرکالمی و نشانههاي بازخوردي،
حضور اجتماعی پايینی را به فرد القا خواهد کرد .پس يکی از عناصر تأثیرگذار در انتخاب
يک رسانه درواقع همان حس حضور اجتماعی بوده و دلیلی بر انتخاب يک رسانه خواهد
شد .پس رسانههايی مانند ايمیل و رسانههاي مکتوب نوشتاري ،در زمینههايی موفق عمل
کرده که نیاز به حضور اجتماعی کمتري خواهد داشت و براي افزايش نرخ مخاطب خود
نیاز به تولید و توجه بیشتري بر روي مطالبی داشته تا مخاطب نیازي به حس حضور
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اجتماعی نداشته باشد ) (Kreijns et al, 2020و ) (Fu & Cook, 2020و ( Kent & Li,
.)2020

در پس آن مبحث غناي رسانه مطرح بوده و همسو با نتايج حاضر :،اين نظريه
جايگزينی براي حضور اجتماعی تلقی شده و انتخاب رسانه توسط مخاطب را به تطابق
غناي رسانه و ويژگیهاي آن وابسته دانسته است .شاخص تحلیل غناي يک رسانه به
توانايی مادي رسانه براي انتقال انواع اطالعات اشاره داشته و هر رسانه بهصورت متفاوت
ارزيابی شده است .درواقع غناي يک رسانه به ظرفیت رسانه در گرفتن بازخوردهاي فوري،
تنوع زبانی ،فرصتهاي يادگیري در بازه زمانی معین و داشتن نشانههاي متعدد مقبولیت
اجتماعی بوده و اين موارد جزئی از ثروت رسانه تلقی میگردد .در دنیاي رسانه وظايفی
همچون مذاکرات بین فردي و تفسیرهاي متناقض آن يک نیازي را تولید میکند و آنهم
نیاز به مذاکرات بین فردي میباشد .درواقع يک رسانه غنی بايد بتواند پاسخ گوي اين نیاز
باشد ،بهعبارتديگر رسانههاي مکتوب از اين غنا برخوردار نبوده و کمکم در دنیاي جديد
روبهزوال خواهند رفت ( Lee & Borah, 2020; Tseng & Wei, 2020; Liao et al.,

.)2020
در موضوع نظريهها و پژوهشهاي همسو در بحث کیفی اين موضوع نیز مطرح شد
که شاخص اصلی معیارهاي اجتماعی تأثیرگذار میباشد و آن انتظار از نتیجه و میزان
اثربخشی آن است .درواقع امید به داشتن نتیجه منظور رفتاري خاص است که به نتیجه
موردنظر ختم شده و کارايی يا اثربخشی نیز ،توانايی فرد براي تولید نتايج مدنظر میباشد.
پس نتیجه منطقی و انگیزشی در انتخاب مشابه تئوريهاي غناي رسانه و حضور اجتماعی
است ،درواقع افراد بهجاي اينکه رفتاري انتخابی را انجام میدهند که منجر به نتايج ارزشی
خواهد شد .نکتهاي که بر اين رفتار انتخابی مؤثر است ،بحث خود کارآمدي فردي در
درک نتايج و تحلیل میباشد .درواقع بیشتر افراد فاقد اين مهارت بوده و از موقعیتهاي
تهديدآمیز هراس دارند و اثربخشی آن را زير سؤال میبرند .درواقع نتايجی که يک
شخص انتظار دارد ،عمدتاً از قضاوت در مورد چگونگی اجراي يک رفتار نشأت میگیرد.
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درنتیجه فردي که داراي خود کارآمدي باالتري است ،درک بهتري را نیز در مسئله
مطرحشده در زمینه مورد نظر خود خواهد داشت .بنابراين ،افرادي که از رسانهاي که به آن
توجه داشته و اخبار خود را از آن انتخاب میکنند ،تجربه موفقی در زمینه برآورده شدن
انتظارات خود داشتهاند ،احساس به دست آورد پاداش کرده و انتظارات مثبتی نیز در آينده
به آن خواهند داشت ،پس احتمال انتخاب آن رسانه نیز در آينده بر اين مسئله استوار
خواهد بود (Cai & Shi, 2020; Huang & Chang, 2020; Sun et al., 2020).

نکته بعدي آن است که موفقیت رفتاري بهطور مشترک بهقصد رفتاري و کنترل
رفتاري درک شده بستگی دارد ،تصور بر اين است که اهداف رفتاري با عوامل انگیزشی
تأثیرگذار رابطه مستقیم داشته و کنترل رفتار ادراکشده که عوامل غیر انگیزشی چون در
دسترس بودن فرصتها و منابع الزم (بهعنوانمثال ،مهارتها و همکاري ديگران) میتواند
بر انتخاب شخصی ،آمادگی انجام يک فعالیت ،تالش در طول عمل به فعالیتی خاص،
الگوهاي فکري و واکنشهاي عاطفی تأثیرگذار باشد .فرض اصلی اين است که کنترل
رفتار ادراکی ،نوعی انعکاس از تجربیات گذشته و موانع پیشبینیشده و نشده است .نکته
اصلی در ايجاد عادت نهفته است ،درنتیجه عمل به رفتاري مکرر ،میتواند در انتخاب يک
رسانه در طول زمان تأثیر بگذارد و براي قرار دادن اين نظريه در متن انتخاب رسانه ،انتظار
می رود مقاصد (انتخاب رسانه) تا حدي که فرد کنترل رفتاري (تجربه گذشته) دارد ،بر
عملکرد (استفاده از رسانه) تأثیر بگذارد و عملکرد (استفاده از رسانه) بايد کنترل رفتاري را
افزايش دهد (Leung & Chen, 2017; Ho et al., 2015).

و در آخر بايد گفت که تمامی مسائل روز دنیا در موضوع رسانه به میزان سودمندي
است که يک فرد از آن رسانه درک کرده و بر نظريه پذيرش فناوري منطبق میباشد .اين
نظريه اقتباس از نظريه عمل مستدل است و بر پايه سودمندي درک شده و سهولت استفاده
پايه گذاري شده است .درواقع بیان اصلی در سهولت دسترسی و استفاده از يک پلتفرم بر
اساس راحتی استفاده میباشد .درواقع سهولت استفاده درک شده ،نهتنها بر پذيرش فناوري
نقش د اشته بلکه ،روي سودمندي يک فناوري نیز تأثیر خواهد گذاشت ،پس هردوي اين
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شاخصها به طور مستقیم تأثیر خود را بر استفاده از فناوري اطالعات و فضاهايی خواهد
داشت که پايه آن بر اين دو اصل استوار باشد ،به همین دلیل در حال گذار از مجالت
مکتوب و چاپی هستیم ،زيرا حتی هزينه دسترسی نیز بسیار پايینتر عنوانشده و راحتتر
می توان به دنبال مطلب مورد نظر خود گشت .نکته بعدي در مورد فناوري افزايش تجربه
کاربري بوده که هرچه اين موضوع افزايش پیدا نمايد ،تسلط و توانايی نیز اضافهشده و
درنتیجه به توجه به سطح استفاده ،راحتی ،مهارت يا تخصص فرد ،شبکه اجتماعی و
رسانهها در درون آن انتخاب میشود .بهعنوانمثال :اگر يک سايت خبري طراحی بهتري
داشته و راحتتر قابلاستفاده باشد ،در جذب کاربر نیز موفقتر عمل خواهد کرد (Zhao
& Wang, 2020; Zheng, 2020).
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