Original Research

New Media Studies
Vol. 8, No.30, Summer 2022
nms.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/nms.2022.55060.1038

Assistant Professor, Department of Media
Management, University of Tehran, Tehran,
Iran

Abbas Nargesian

Assistant Professor, Department of Media
Management, University of Tehran, Tehran,
Iran

Mehran Rezvani

Associate Professor, University of Tehran,
Tehran, Iran

Abstract
In today's age where competition and the challenge of survival have become
so important to all organizations, social media news channels are no
exception. As we can see, failed news channels are quickly depleted and
deleted. In such a situation, having a reputation and maintaining it, and
optimizing the channel credibility is one of the most essential tools to
promote the activity of news media in messaging networks. The present
study uses an interpretive approach and a qualitative method to provide a
model of the media reputation of news messaging channels. The strategy of
this research is the data theory of the foundation based on the Glaser
approach and the method of data analysis is also based on the Glaser coding
steps. The study population is managers and experts active in the field of
cyberspace and news media. In this regard, in-depth interviews are done with
11 managers and experts who have sufficient knowledge and understanding
of social media, especially in the field of news in cyberspace and
messengers. In order to provide a model according to the results of
interviews and analyses, the family of six thirty Glaser was used. The result
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of the research, finally, shows 7 categories including the central category of
"professional and committed management", the categories of "ethical
requirements", "professional characteristics of news", "interactive
environment", "competitive environment", "infrastructure and accessibility
of messengers", and finally, " The media reputation of the news messengers'
channel has also been a consequence.

Keywords: Media Reputation, Messengers, News Channels, Grounded
Theory, Glaser Approach.
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داده بنیاد

یبینایم
کانالهايخدريپیاامرساا هااياجتمااعینیا امآ مساتننینیساتندوبااآ در یرناد چنانچاهما 
يبارينابا اربارايپیرادردفعالیاترساانههاايخداريدر
نهسامياعتدارکاناال  امضارور 
وحفظآ وبهی 
یرود.پژوهشحاضربااستفادسامرويکردبفسیريوروشکیفی الگويیام
هدکههايپیامرسا بههمارم 
یدهد.استرابژياينپژوهشنظريهدادسبنیادمدتنایبار
یامرسا خدريراارائهم 
کانالهايپ 
ههرترسانهاي 

ISSN: 2538-2209

یهوند.درچنینهرايطی داهتنههرت
کانالهايناکامخدريبهسرعتباري شاعضاءمواجهوحذفم 

يهوبحلیشاطالعاتنی باراساا  اامهاايکد اذاري لیا راسات.جامعاه
رويکرد لی ريوروشبج 
موردمطالعه مديرا وکارهناسا فعالدرحومسيفضايمجاميورساانههاايخداريهساتندکاهدرايان
مجاميوپیامرسا هاآ اهیکافیداهاتهوآ رادر کاردساناد مصااحدههاايعمیا صاورت رفات.
بهمنظورارائهالگوبابوجهبهنتايجمصاحدههاوبحلیاش هاايصاورت رفتاه امخاانوادسهاشسای لیا ر
استفادسهد.حاصشپژوهش درنهايت 7مقولاههاامشمقولاهيمحاوري«ماديريتحرفاهايومتعهداناه» 
نويسندسمسئولsharifee@ut.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

راستابا11نفراممديرا وخدر ا کهنسادتباهرساانههااياجتمااعیخصوصااحاومسيخداردرفضااي
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یهايحرفهايخدر» «محیطبعااملی» «محایطرقاابتی» «ميرسااختو
مقولههاي«ال اماتاخالقی» «ويژ 
امرسا خداري»نیا باهعناوا پیاماد باودس
قابلیتدسترسیپیامرسا »ودرنهايت «ههرترسانهايکانالپی 
است .

کلیدواژهها :شهرت رسانهای ،پیامرسانها ،کانالهای خبری ،نظریه داده بنیاد ،رویکرد گلیزری .

ارائهمدلشهرترسانهايکانالهايپیامرسانخبريبارويکرددادهبنیاد؛نظامیوهمکاران|5

مقدمه 
اين رومها دنیاي ديجیتال کلیت پويايی اربداطاترادر همهي سطوح بغییردادساست 
کسبوکار هیوسمند یوايجادوحفظدوستیهاراد ر و کردساست .

نحوسي

عصر ديجیتال با مجموعهاي ام چالشهاي اربداطی ب رگ امجمله روابط جديد با
رسانههاي
(چندرسانهاي)ودستورمبا جديد 1براي  

مخاطدا (بعاملی) مبا هاي جديد 
بنهاچرمانداماربداطاترابراي

جريا اصلی سنتی روبرواست امااين انقالبرسانهنه
یدهد بلکهمهمبرامآ سیستم اربداطاتجمعی راسرا بهروي
باميگرا معمولبغییر م 
یکند .با آنجا که هرکتها نهادها ادارات 
طیف وسیعی ام باميگرا جديد بام م 
یکنند آ هاخودها 
سامما ها  روسها خانوادسهاوافراد حضورآنالينخودراآغامم 
«رسانه»میهوند آ هابه«منابع»رسانههايسنتیبدديشمیهوندودربسیاريموارد«انتقاد
پوهشرسانههاي مرسوموارائه

رسانهاي» ايجاد میکنند امجملهنظردرموردچگونگی 

پوهشجايگ ين(.)Orihuela, 2017
باظهور  وهیهاي هوهمند بقريدا قدشام سال 0212ما واردموجدوماربداطات
بلفنهمراسهدسايم کهباويژ یهاي دسترسی بهاينترنت ثابت اف ايش پتانسیش اربداطی

امجملهبصاوير وطیف وسیعی ام ينههاي جديد براي بما هاي اجتماعی همراساست
( .)Thulin, 2017
رسانههاياجتماعیهستند کهنفوذ
بخشدرحالرهدرسانههايآنالين  

يعبرين
سر 
بسیار عمیقی دارند .پلتفرمها و هدکههاي اجتماعی پیرگاما صنعت رسانههاي ديجیتال
ونهاي که کاربرا اينترنت بیرتر وقت
به 
هستند و در کانو بوجه کاربرا قرار دارند  
ی ذرانند .بر اسا مطالعات فیجک و چالت0
آنالين خود را در هدکههاي اجتماعی م 
ياالتمتحدس کاربرا 

درسالهاي  0212و 0212میالدي بهبربیب درفرانسهوا

( )0212
امخدماتهدکههاي اجتماعی برروي  وهی هوهمندخود

یدهند 
مير  22سالهبرجیح م 
بهجاي رايانه استفادس کنند .اين دستگاسهاي بلفن همراس بدديش به سنگ بناي جوامع

1. hypertext
2. Figeac&Chaulet
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معاصرهدساند .

هدکهاي

دربستربلفنهاي همراسنی بهدلیش ويژ یهايی نظیر

یامرسا اجتماعی 
برنامههاي پ 

رسانههاي اجتماعی امرهدبسیار
دسترسی باال جذابیت بعاملی بود و...درمیا ساير  
سريعی برخوردار هستند و به لحاظ آ اسسامي و اطالعرسانی کارکرد مطلوبی دارند.
رسانهاي را در عرصه
یامرسا اجتماعی اکنو براي خود جايگاهی  
برنامههاي پ 

یرسد نسش جديدي ام رسانه در اطالعرسانی بلقی
یداکردساند و به نظر م 

اطالعرسانی پ

یهوند(هريفیونظامی  .)1932
م 
فرصتها و چالشهاي جديدي براي

نفوذ رسانههاي اجتماعی همچنا که 
فرصتها و

یبواند 
نها ايجاد کردس است م 
حومسهاي اجتماعی سیاسی و ج اي 
چالشهايی نی براي کارکرد رسانههاي سنتّی داهته باهد (هريفی و امیدي .)1937
قابشبوجهیدراستفادسامکانالهاي
نالمللیمتوجهکاهش 
اکنريتمتخصصا رسانههايبی 
هدساند( Reusken,
رسانههاياجتماعی 
رسانههايسنتیدرکارروممرسخودبهدلیشبأثیر 

ورسانهاي برايدندالکرد 

رسانههاياجتماعیبدديشبهيکمندعمهماطالعابی
 .)2015
دورسي
هدساند وصنعتاخدارراهمدر 
دسها درسراسرجها  
و سترشروند اخدار واي 
رسانهاي
یبر درحالنابوديهستندوسیستم 
رسانهاي قديم 
ستمهاي  
دادساند.سی 
بغییرقرار 
برنامههايپیامرسا آ هاظهورکردساست .
رسانههاياجتماعیو 
جديديباحضور 
دورساي ماننداکنو امکا 
یبینیم که درهیچ  
بانگاهی  ذرابهباريخ مند ی برر م 
رسانهايخدري 
دسترسی بهاطالعاتواخدار ونا و وجودنداهتهاست.سامما هاي  
یکنند وبامخوراجتماعی آ بهبحثهاي
محتوايرا راباايجاد ههرتيا برند عرضهم 
بینفرديباديگرا وامرومسبا ذاهتنکامنتهادرصفحاتوبقابشمراهدساست.در
همهي سامما ها
عصري که رقابت و چالش براي بقا به امري کامال مهم و جدي براي  
امرسا ها ياجتماعینی امآ مستننینیستندوباآ 
بدديشهدساست کانالهايخدريپی 
بهسرعت حذف میهوند .در
کانالهاي ناکام خدري  
یبینیم  
در یرند امرومس چنانچه م 
وبهینهسامياعتدارکانال امضروريبريناب ار

چنینهرايطی داهتنههرتوحفظآ 
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بههمارمیرود .

امرسا 
رسانههايخدريدرهدکههايپی 
برايپیردردفعالیت 
وجودو سترشاستفادسام وهیهايهوهمندوهمچنیندسترسیآسانیکهدر
یامرسا هابرايکاربرا 
کانالهايخدريدرپ 
هرمما ومکانیبراياطالعاماخداربوسط 
کانالهاي
رسانهاي 
یآورد حساسیتکافیرابرايبررسیوارميابیههرت 
بهارمغا م 
یامرسا هاايجادکردساست .
خدريدرپ 
هدکههاي
هدف اصلی پژوهش حاضر آ است که مدلی براي ههرت رسانهاي  
یامرسا خدريبارويکرددادسبنیادارائهدهدونرا دهدچهمؤلفههايیدرآ بهايفاي
پ 
یپردامنددرنتیجهمحق درپی يافتن پاسخی براي پرسشاصلی بحقی يعنیچه
نقشم 
یباهد با
امرسا خدري میبوا ارائه داد؟ م 
هدکههاي پی 
رسانهاي  
مدلی براي ههرت  
راهنمايیبرايمديرا درسطوحمختلفحومسخدردررسانههاياجتماعی جهترسید 
بهههرترسانهايوحفظآ باهد .


مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
شهرت رسانهاي
ينکه مدحث ههرت فرا یر و  ستردس هدس اما ههرت همچنا بهعنوا يک
یرغم ا 
عل 
یماندس است ( .)Fombrun & Rindova, 1996در ابتدا واژس ههرت
عنصر مجهول باق 
محدود به برند هويت هرکتی بصوير سامما و ديگر عناصر طراحی بصري بود اما
بهبدريج اربداطاتوهمههکشهاي رفتارکهبامواجهبامحیط بیرونی وبامارمربدطاست

رانی دربر رفت( .)Raithel & Schwaiger, 2015ههرتاساسا درموردادرا
( )Bogaerd& Aerts, 2015ههرت يک دارايی ناملمو

است

یجهي
و حیابی است که نت 

اقدامات  ذهته و بجربه مستقیم ذينفعا است ( Floreddu, Cabiddu & Evaristo,

 .)2014
ههرترسانهاي يکمفهومجمعیاستکهسامما کارکنا رسانهاي منافعافراد
.ههرترسانهاي درطول

ينفع دررسانهودرنهايت مخاطدا رابههممربدطمیکند
ذ 
ينفعش را در یر
یچیدساي که سامما و افراد ذ 

مما ام طري فرايندهاي اجتماعی پ
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یآيد (روهندل اربطانی و همکارا  .)1930ههرت يک سامما 
یکند به وجود م 
م 
رسانهاي امطري بررسی هیوسي بعامشآ سامما بامخاطدا وهمچنین فعالیتهاي آ 

یدهد
ههرترسانهاي نرا م 

یهود.بررسی ادبیات 
سامما امجملهمحتويابش سنجیدس م 
یدهندو
کهاينفرضیهکهبرمدنايآ رسانههادانشوعقايدعمومرابحتپوهشقرارم 
ی ذارند براي ههرتيک سامما کاربردمهمی دارد ميرا بولیدات
برمخاطدا بأثیر م 
رسانهها يک عامش بعیینکنندسي منطقی در دانش و عقايد عموم دربارسي سامما هاي
رسانهاي است.براين اسا ههرتيک سامما رسانهاي راارميابی کلی مخاطدا امآ 

يابیهاحاصشجريانیمداومام
یدانند(روهندلاربطانی وهريفی .)1931اينارم 
رسانهم 
مجموعه بولیدات رسانهاي سامما است (روهندل اربطانی و همکارا  .)1930در ذيش
مدلهايههرتآوردسهدساست :


مدلهاي شهرت
دردهههاي  ذهته متخصصا حومسهاي اربداطات باماريابی روابطعمومی چندين مدل
هکش یري بصوير ومديريت
مدلهابیرتر بر چگونگی  
ههرتارائهدادساند که اين  

براي 
تساممانی بوجه دارند ( .)Fombrun & Pan, 2006بهعنوا منال اهريدر 1مدل
هوي 
يههاي ههرت »0را براي مديريت و ارميابی ههرت بوسعه دادس است که در آ به
«پا 
یوسايمرابهبارويکرد""Ogilvy Matherدرمديريتبرند 
يههايمختلفههرتبهه 
پا 
يهها» هامش بماي اربداط ع ت انتظارات دانش و بجربه است
یکند .اين «پا 
نگاس م 
( )Schreiber, 2011يامدل داولینگکهمهمبرين بخش آ اربداطاتاست کهاربداط
)واربداطاترسانههاي باماريابی(کهمنجر

داخلی (اربداطاتبین فردي:داخلی وخارجی
روسهاي خارجی ام هرکت است) رادرمدلخود لحاظکردساست.
به ايجادبصوير 
هاواربداطاترسانهاينرا دهندس

اربداطاتبینفردينرا دهندسبصاويرذهنیمیا  
روس
ادرا

هرکتامخوداست.درکشبیرترنويسند ا امبرخیمفروضاتحاکمبرمدل 
1. Schreiber
2. Reputation Pillars
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بهويژس در رابطه با چگونگی مواجهه با اختالف میا بصوير هويت و همچنین نحوس

فرهنگساممانیامآ حمايتنکردند(ملکاخالقوهمکارا  )1931مدل

مفهومسامي

یکند که ام طري بج يهوبحلیش
ديگري را «موسسه ههرت» به نام «رپترا  »1معرفی م 
پاسخدهند ا (عموم مردم) در حدود  02کرور بوسعه يافته است .اين
عوامش در میا  
اب ارهفتبعدامههرتهامش(محصوالتوخدمات نوآوري محشکار ههروندي 
حکومتداري رهدري و عملکرد مالی) را هناسايی کردس است .همچنین  09ويژ ی ام

ههرت در اين ابعاد وجود دارد .اين موسسه عالوس بر ارميابی رپ برا

عواطف 

یکند ( )Schreiber, 2011نظرسنجی
احساسات و اعتماد به هرکتها را نی بررسی م 
هريس 0ام مدل بهرس ههرت 9که با استفادس ام «نسدت ههرت (آرکیو)» که «يک اب ار
ارميابیاستکهادراکاتههرتهرکتهارادرمیا صنايعمختلفبینمخاطدا مختلف
ياالتمتحدس سام اراست» استفادسمیکند و

یکند وبراي کرورهاي خارجاما
برسیم م 
ام هش بعد مرابه «موسسه ههرت» استفادس میکند که هامش محصوالت و خدمات 
عملکرد مالی محیط کار مسئولیت اجتماعی بینش و رهدري و جذابیتهاي عاطفی
ستردسبرنسدتبهساير

یباهد(.)Schreiber, 2011اينمدلاممعیارهايیبامحدودسي
م 
ی یرد و
يه ذارا ومرتريا رادربرم 
یکند.اين مدل کارمندا سرما 
مدلهااستفادسم 

یهود (نجمروهن وهمکارا  )1932ومدلآخرمدل
بنهامحدودبهمديرا اجرايی نم 
فامدرا است که برخی ام مدلهاي ههرت امجمله فامدرا بر اين فرض استوارند که
درکسبوکارهاي

بههموابستههستند.بهويژس 

ديد اسهايمرتريا وکارمندا همدستهيا 
خدمابی مانند هتشها رستورا ها و خانههاي مد که در آ بعامش کارکنا و مرتريا 
هديداست اينفرضرامیبوا مراهدسکرد( .)Baybars-Hawks & Samast, 2013

مدیریت شهرت در رسانههاي اجتماعي
یبوانند يک عنصرکلیدي دربرکیدی اماربداطات سامما درنظر
رسانههاي اجتماعی م 
1. RepTrak
2. Harris
)3. Reputation Quotient (RQ
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رسانههاي
رفته هوند .يک استرابژي آنالين خوب با استفادس ام برکیدی ام اب ارهاي  
اجتماعیمیبواندبهايجادههربیمندتکمککند( Floreddu, Cabiddu & Evaristo,

 )2014امامتأسفانهمديريت کرد ههرتسختاستميرا هامشمتغیرهاي «نرم» مانند
ادرا

اعتدار قابلیت اطمینا

یتپذيري اعتماد و هايستگی هستند ( & Ott
مسئول 

 .)Theunissen, 2017فامدرا و فو ( )0229نی پنج مرخصه را بهعنوا ويژ یهاي
اصولعدارتاندام:اصشبماي اصشبمرک 

همردساندکهاين 

مديريت ههرتموف بر
اصشسام اري اصشهويتواصشهفافیت(روهندلاربطانی وهريفی  .)1931
امنظر کی ر )0212( 1مديريت ههرترسانههاي اجتماعی فرآيند ايجاد ونظارتبر
استبابرندهمابهصورتآنالينبهترهود.دربعريفیديگر 

حضوررسانههاي اجتماعی
مديريت ههرت رسانههاي اجتماعی فرايند رديابی نظارت و نهايتا حذف مطالب منفی
رسانههاي اجتماعی دربارسبرندهمابراي بهدودناميا موقعیت است.ا رمديريت ههرت
یکند کهاعتماد
بهدرستی انجامهود اعتداري براي مرتريا ايجاد م 
رسانههاي اجتماعی  
مهماستکهنهبنهادرسايتهايموردبررسی بلکهدر

یکند.
آ هابهبرندهمارابقويتم 
قابشاعتمادباهد( .)York, 2016
همهکانالهايرسانههاياجتماعی 

اخبار در پیامرسانهاي اجتماعي
سرعتوهتاباخدارامرومسبهنحوي سترشيافتهاستکهديگرمخاطب بحمشوصدر
اخداررانداردوبهدندالاخدارلحظهاي وپوهشهمهجاندهاست.اينجاست که

بابأخیر 
رسانههاي اجتماعی میرود (سايت ايرنا .)1939
ديگر مخاطب بحمش ندارد و بهسوي  
بحقیقات رابطهمندتبین استفادسامرسانههاي اجتماعی و استفادساماخداردررسانههاي
یدهد(.)Barnidge, 2015پاسخگويا در
اجتماعی درممینههاي متنوعسیاسیرانرا م 
رابطهبامی ا اعتمادبهمنابعکسبخدردرايرا هدکههاياجتماعیمجاميرادرجايگاس
ماهوارساي دانستند (سايت ايسپا 

دوم و مورد اعتمادبر ام سايتهاي خدري و هدکههاي 
 .)1937
1. Keiser
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یکنیم بايد بوجهداهتهباهیم که
هايپیامرسا فکرم 


مادرموردبرنامه
یکه 
هنگام 
امرومچههستندوچهچی يمیبوانندباهدوچهقابلیتهاياساسیبرايآ هاامکا پذير
یکند(بلگرام 
راسانداميکانالهارامطرحم 
امرسا بلگرامدرسال0212میالدي 
است.پی 
یبوانند انترارپیام براي
یامرسا بلگرامهستند کهم 
کانالهايک قابلیت جديد پ 
  .)0212
بعدادنامحدودياممرترکینرابوسطيکمديرايجاد کنند.درکانالکاربرا نمیبوانند
پستهايیرابهکانالاضافهکنند( .)Asnafi & et al, 2017

یمبا امباريخ00ژانويهثدتهدس
درايرا همبیشام721212کانالبلگرامفارس 
باردرروممراهدسهدسو021917کانالاماين

کانالهابیشام0.9میلیارد
استکهاين 
بیسی  .)0212
ی 
طورمنظمبهروممیهود(سايتب 

کانالهابه

ينماس  1937با
یامرسا بلگرامدر ايرا در اواخرفرورد 
اندکی بعدامفیلتر هد پ 
یامرسا بله  ايتا بیسفو 
دستگاسهاي دولتی  7پ 

دستورممنوعیت استفادسامبلگرامبراي 
سروش ويسپی  پوآي پجايگ ينبلگرامبرايکاربرا هدکههاياجتماعیداخش
یامرسا هاي داخلی امجمله بیسفو سروش  پ و
کرورهدند (طوسی  .)1937اين پ 
آي  پ و ايتا و بله همگی مانند بلگرام داراي امکا ايجاد کانال هستند که با اقدال
عمومیهمراسندودند .
یدهد.کاربردخدربا
بهطورکلیاخداردررسانههاياجتماعی بیا سیاسیرابرويجم 

ياد یري سیاسی بحث سیاسی بامباب هناختی و مرارکت سیاسی همراس است .بحث
سیاسیيابحثغیررسمیدرموردسیاستدرمند یروممرس بهطورمرک يبهبسیاريام
بسهیشکنندس کلیدي مرارکتمدنی ويا سیاسی

مدلهااهارسمیکند وبهعنوا يک 
اين  
هناختهمیهود( .)Barnidge, 2015

مطالعات پیشین
عدارتاندام :

يکبرينبحقیقاتصورت رفته
درموردبحقیقاتخارجی برخیامن د 
مقالهاي بحت عنوا «مدلی  رافیکی احتمالی براي ارميابی ههرت برند در هدکههاي
 
یررفتهايی در

ینالمللی پ
اجتماعی» بوسط ژانگ و همکارا ( )0219در کنفرانس ب 
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يهوبحلیش و دادسکاوي هدکههاي اجتماعی در کانادا ارائه هد .در چکیدس مقاله
بج 
یتهايکاربرا 
يهوبحلیشمقدارمياديامفعال 
آوردساندکهباجمعآوريوبج 

نويسند ا 
یسبو
در ف 

بهطور مؤثر و کارآمد اهخاصی مانند نام دهاي
یبواند  
مدل دادسهدس م 

روسهاي موسیقی وهرکتها براسا 
حرفهاي ورمهی  
روسهاي  
رياست جمهوري  
خودربدهبنديکند .

ههرتاجتماعی
مونیکا بدنار

)درمقالهاي بحتعنوا «بررسی ارميابی وارمشاخداردر

(0212

يتمهايی کهامطري رسانههاي اجتماعی بهاهترا
آ 

یهوند» بررسی میکند
 ذاهتهم 

یهوند و ديد اسهاي
چگونه ارمشهاي خدري ام طري منابع نرانههناسی ايجاد م 
امپريالیستی جديدي بهاخداربهاهترا

 ذاهتههدسويک بمرک مبانی خاصبهادبیات

یدهد بمام
یکند .نتايج نرا م 
در حال ظهور در به اهترا  ذاري اخدار اضافه م 
ارمشهاي خدري «سنتی» در نوهتههاي خدري به اهترا

 ذاهتههدس وجود دارد.

ارمشهاي خدري هامشع تنفس فوقالعادسبود غیرمنتظرس بود منفی بود وبهموقع
یدهد کهاخدارغیرمنتظرس وعاطفی
يژساي دارد.يافتهها نرا م 
بود درنوهتههااهمیت و 
ممکن است بیرتر به اهترا

 ذاهته هود و اينکه «حالت منفی داهتن» ارمش خدري

مهمبرينسدتبه«حالتمندت»دارد .

)درمقالهايبحتعنوا «چهارراهیبرايارميابیهدکههاياجتماعیو

کلی(0212
هدکههاي اجتماعی
یکند کهيک پاسخروهنبراي ارميابی  
بأثیر آ بربرندهما»بیا م 
اندامس یري ايجاد کرد
یبوا يک استرابژي  
ينحال باچندمرحلهسادس م 
وجودندارد.باا 
ینههاي کلیدي براي ارميابی به سه دسته بقسیم
که اهداف همارا به انجام برساند .مم 
یهوند :
م 
.1درمعرضرسانههاياجتماعیقرار رفتن 
.0ارميابیدر یرهد (بعامش)و ...
.9ارميابیبأثیر ذاري .
درمعرضرسانههاي اجتماعی قرار رفتنيعنی چهبعدادافرادبهپیام همادسترسی
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ینطور دانستنمخاطدا بالقوسکهبوسطريتوئیت
دارند؟منال بعداد فالورهادربويیتر وهم 
کرد بهپیامدسترسیدارندمهماست.ارميابیبعامشودر یريبوسطآيتمهايميرقابش
یامهاي بامخوانی هدسو
انجاماست:بعداددفعابی کهپیوندها روي آ کلیک هد بعدادپ 
می ا استفادسام هرتگ و . ...بأثیر يک معیار ذهنی استکه به ديد اس سامما متکی
است .
یشبینی انترارمطالبخدري در
مطالعهاي بحتعنوا «پ 

ويکس وهالدرت( )0219
رسانههاي اجتماعی:بمرک برپذيرش دوستداهتنوطرفداري »داردکهدراين مطالعه
بهعنوا 
بر پذيرش اخدار رسانههاي اجتماعی و دوست داهتن يک خدرنگار/خدر اري  
یدهد
يهوبحلیش نرا م 
انتراراخداررسانههاي اجتماعی متمرک است.بج 

یشبینی 
عامشپ 
یشبینمندتبرايانترارهستندواثرمتقابشپذيرشام
پذيرشودوستداهتنمتغیرهايپ 
يکه پذيرش 
بهطور 
یکند  
طري دوستی نی مرهوداست.طرفداري اين روابطرابعديش م 
یباهد درحالیکه لینک دوستداهتن-انترار 
یشبین قوي درمیا طرفدارهام 
يک متغیر پ 
بنهابرايافرادغیرح بیآهکاراست .
نمونهاي ام
بودساند کهدرذيش 
بحقیقاتداخلیبیرتربرکلیدواژس «اعتماد» متمرک  
آ آوردسهدساست :
بامرورپیرینههاي پژوهری میبوا مراهدسکردباکنو پژوهریدرداخشوخارج
پیامرسا ها ارائه ندادس است و بیرتر
کانالهاي خدري  
رسانهاي در  
مدلی براي ههرت  
دواژسي «اعتماد» متمرک هستند بنابراين 

پژوهشهاي پیرین در داخش نی بیرتر بر کلی

ستردسي هدکههاي خدريرسمیوغیررسمیدرفضاي

پژوهشحاضربابوجهبهرهد
یتآمی دربینمخاطدا و
پیامرسا وبرايحضورموفق 
مجاميبخصوصدراپلیکیرنهاي 
یدهد که «براي کمک به
دستیابی به ههرت رسانهاي اين مسئله را موردبررسی قرار م 
دستیابیبهههرترسانهايدربینکانالهاي خدريکرور دراپلیکیرنبلگرام چهمدلی

یبوا ارائهداد؟» 
برايههرتاينرسانههام 
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روش پژوهش
بهرس یريامروشکیفینظريهدادسبنیاد 1صورت رفتهاست.اين نظريه 
اين پژوهش با 
بهطور عمدس با دادسهاي کیفی مورداستفادس قرار رفته و بهعنوا يک روش کیفی

هناختههدساست( )Mediani, 2017کهبرمطالعهبعامالتانسا ها وفرايندهاياجتماعی

متمرک است( .)Malik, McKenna & Griffiths, 2016
دربارسينظريهدادسبنیادرويکردهايمختلفیبیا هدساستکهدراينپژوهشام

یهود ( & Heath
رويکرد  لی ري که معموال بهعنوا نظريه دادس بنیاد کالسیک ياد م 

( )Cowley, 2004فراستخواس  )1932استفادس هدس است .در اين رويکرد پس ام
دادسها کد ذاري حقیقی يا جوهري (هامش کد ذاري بام و
یادسسامي  
جمعآوري و پ 

مرحلهيپايانیکد ذاري

ی یرد.در 
کد ذاري انتخابی) و کد ذارينظريصورتم 
دستهبندي قرار
مجموعهاي ام مفاهیم يا کدها که مرابه يکديگر بودند در يک  

حقیقی 
یکندکه
رفتند .لی ربرايبلفی کدهايحقیقی چندينخانوادسکد ذاريمعرفیم 
خانوادسي «هش سیها »0هامش علش عوامش همدسته با علش هرايط 

در اين پژوهش ام 
رفتههدساست .
اقتضائات پیامدهاوممینهبهرس 
امروشهاي

دادسهادراينپژوهشبرايرسید بههدفاصلی 
بهمنظور ردآوري  

کتابخانهاي و نی بکنیک مصاحده عمی و نیمه ساختاريافته استفادس هد .جمعیت اين

پژوهش هامش مديرا و کارهناسا فعال در حومسي فضاي مجامي و رسانههاي خدري
نمونهايامآ هامش11نفراممديرا وکارهناسا 
نمونه یرينظري  
هستندکهبهروش 
ورسانههاي خدري درايرا کهآ اهیبئوريوعملیدر

فعالدرحومسي فضاي مجامي 

ممینه موردمطالعه را داهتند انتخاب هدند و مصاحدهها با به اهداع رسید دادسها ادامه
داهت.اممصاحدههرمبهبعد بکراردراطالعاتدريافتیمراهدسهدوبراياطمینا با
مصاحدههوند ا آوردسهدساست.

مصاحدهيامدهمادامهيافت.درجدول 1سمتهاي 
قابلیتاعتماد(روايیوپايايی)يافتههاياينپژوهشامطري چهارمعیارلینکلن و وبا9
1. Ground Theory
2. Sixc’s Causes, Context, Covariance, Conditions, Contingency, Consequences
3. Lincoln& Guba
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انتقالپذيري قابلیتاطمینا وبأيیدپذيرياست (لینکلنو وبا 
کههامشاعتدارپذيري  
 )1322انجامهد .
جدول  .1معرفي سمتهاي مصاحبهشوندگان
سِمَت مصاحبهشونده

کد

تعداد

گاسهايخدري 
مديرا بخشفضايمجاميرسانهوپاي 

M

7

رئیسمرک وبفارسی 

B

0

استاددانرگاس 

P

0

یافتههاي پژوهش
مقولهبندي استفادس هد.
مفهومسامي و  

دادسها ابتدا ام کد ذاري حقیقی براي 
در بحلیش  
مصاحدههارا وشونکاتکلیديرايادداهتکرديم.هريکامنکات

بدينمنظورابتدا
واقعههارابهيکسطحباالبريعنیمفهومانتقال
کلیدييکواقعهمحسوبمیهود.سپس 

مفهومهايمرابهرابههمراسوقايعمربدطرويبر ههايکد ذارييادداهت

داديم.سپس
کرديمودرنهايت برايمجموعمفاهیمهربر ه يکنامانتخابکرديم.نامبااليبر ه
کد ذاريدرواقع ناميکمقولهاستودرجدول0آوردسهدساست .
جدول  .2نتایج حاصل از کدگذاري انتخابي
مقوله

کدهای مفهومی (مقوالت فرعی)
ارميابیوکنترل عملکرد کانال 

مديريت

طرحري يالگو 


حرفهاي 


کدهای ثانویه (انتخابی)
 بامخورد رفتن نظرسنجی  داهتنالگوومدلفعالیت انتخابافرادحرفهايبراياربداطباکاربرا

-

حرفهاي افراد 

سامما دهی

 وجودبیمبحريريهقوي ضرورتوجودافرادباسوادبرايبعامش  -هناسايیخصوصیاتمخاطدا وفادار

محیط
بعاملی 

مخاطبهناسی

 مخاطبهناسیبرحسبسدکهايمند ی بوجهبهعالي مخاطب -نیامسنجیمخاطدا 
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مقوله

کدهای ثانویه (انتخابی)

کدهای مفهومی (مقوالت فرعی)

 نظرسنجی ضرورتايجادفضايبعاملیبامخاطبمرارکتداد مخاطدا

 مرارکتمخاطدا دربولیدمحتوااخدارفرستادسهدۀ

 بدويندستورالعملیبرايارائةکاربرا
-

ذاهتنصدايمردم 

 اربداطآسا باادمینادمین(مديرکانال) 

 ضرورتافرادقويوباسوادبراياربداطبامخاطدا 
 ضرورتبسهیشدسترسی -حفظمرجعیتکانالباحضوردرديگر

ميرساختو

دستر پذيري 

بهعنوا يک
درهمهپیامرسا ها 

 -رهدرحضور

قابلیت

ارمشاف ودس


دسترسی
پیامرسا 


پیامرسا ها


پیامرسا هايبومی 

هناسايیپیامرسا رهدر 


داهتنميرساختبومیپیامرسا
محدوببرين 

 ضرورتهناسايیحضورمؤثردرپیامرسا 

 رابطهمستقیماخدارنرمومخاطدا بیرتر وجودبنوعبیرتردرنرمخدرها -استفادساماخدارنرمبرايبیا خدرهايمهمو

نوعخدر

جدي
 بلفی هردونوعخدرسختونرم -داهتنمخاطدا خاصبرايهرنوعامخدر

یهاي
و يژ 

 -بفکیکدرستاخدارسختونرم

حرفهاي


 -استفادسامفیلموعکسمتناسببامحتوا

خدر 

 بوجهبهکیفیتمحتواوبصاويرمديريتخدر

ذاهتنپیوستهيمطالب

 اربداطمستقیممحتوايجذابوارمهمندبادر یريبااليمخاطب
 بفکیکدرستاخدارسختونرم -بنوعخدري
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مقوله

کدهای ثانویه (انتخابی)

کدهای مفهومی (مقوالت فرعی)

 ضرورتهناسايیبامسممانیمناسببراياخدارنرم
شامحدوعدمارسالخدر
عدمبار ذارياخداربی 

درساعاتاستراحت
دستاولبود خدر
 سرعت  میکند 
 محتوام يترقابتیايجاد سدکهايمرخصوايجادبماي

 استفادسامسدکخدري

بهکار یريسدکهايجديد
  نوهتنمحتواباسدکخاصخود رعايتاصولحرفهاي ري

هدانهروم
 مرخصکرد بعدادحدوديخدردر  انترارمندعمعتدرخدري -وجودبحريريهقوي

خدرنويسی

 کوباسنويسیخدر رويکردمنصفانهوبیطرفانهداهتن بیترمنیمرد رويکردامیدمايیدرخدر پوهشجغرافیايی صحتودرستیخدر  انتخابعنوا مناسببرايکانالوطراحیلو و -مديريتصحیحبرندکانالخدري

مديريتبرند

برندساميمجدددررسانههايیکهقدالدر

محیطهايديگرفعالبودند

رسانههايموجود 
 -هنرحفظبرندبراي 

محیط

 -استفادسامکانالهايغیررسمیيارسمیقوي

رقابتی 

برايبدلیغ
 بدادللینکوبدلیغاتدرمما هايمرخصوبدلیغات

محدود
 سرمايه ذاريبرايبدلیغات رابطهمستقیمبدلیغاتبابعداداعضاکانال -استفادسامراسهايمختلفبرايبدلیغ 
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کدهای مفهومی (مقوالت فرعی)

مقوله
ال امات
اخالقی 

اخالقرسانهاي 


مصلحت رايی 


کدهای ثانویه (انتخابی)
 رويکردمنصفانهوبیطرفانهداهتنفههناسی 
 -احسا مسئولیتووظی 

دستآمدس حول مقوله محوري نظم يافت و
به 
مقولههاي  
سپس با کد ذاري نظري  
درمجموع امبحلیش 11مصاحدهباخدر ا  7مقولهظهوريافت.پسامچندمصاحدهاول
دلنگرانیودغدغهاصلیمصاحدههوند ا است نمايا هدو
مقولهاصلی(محوري)که 
حرفهاي » برخیص دادس هد .مصاحدههاي بعدي با
متعهدانهي  

در اين پژوهش «مديريت 
بوجهبهمقولهمحوريکد ذاريهدند .
عدارتاند ام:ايجادمحیط بعاملی فضا وقابلیتدسترسیپیامرسا 

مقولهها 
ساير 
حرفهاي خدري  محیط رقابتی ال امات اخالقی و ههرت رسانهاي کانال
یهاي  
وي ژ 
پیامرسا خدري .

بابوجهبهاربداطمفاهیمبايکديگر خانوادسکد ذاري«هشسی» بهبهترينهکش
هدساندو
یآوردکهدرذيشهرحدادس 
ممکنامکا برکیبمقولههاومفاهیمرابهعمشم 
یدهند .
درنهايتالگوي1راهکشم 
مدیریت حرفهاي و متعهدانه بهعنوان مقوله محوري :در الگوي پیش رو «مديريت
مفهومساميهدسودرمرک الگو

بهعنوا مقولهي محوريپژوهش 
حرفهاي ومتعهدانه»  

دادسها وجودداهتهونقریمحوري
قرار رفته است ميراردپايآ دربخشهايمختلف 
دغدغهاي

مهمبرين 
ونهايکهديگرمقولهها راحولخودجمعمیکند و 
به 
راداراست 
بهطور مستقیموغیرمستقیمبهآ اهارسداهتند.اين
مصاحدههوند ا  

بودکهبقريدا همه
بهعنوا منال در جدول مربوط به مصاحدهکنندس اول کد  9 M 1که مدير
مفهوم يعنی  
فضايمجاميPress TVبود داريم :
رسانههايی کههروع کارها با فضاي مجامي است بايد مديري داهته باهد
« 
یطرفیرارعايتکنند ».
حرفهاي ري بنوع بکنروسرعتعمشوب 
کهاصول 
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هوندسيپنجمکهمديربخشفضايمجاميسامما صداوسیمابود چنین

همچنینمصاحده
فت:
«مديريتيککانالخدري ضلعیامپاملیستکهبفکروبعمديپرتشاست 
حرفهاياست ».
محتمالنگاسسیاسیپرتآ استونیاممندمديريبواناو 

مقولهي محوري
کنندسي بوضیحابی براي وقوع  
منعکس 

الزامات اخالقي (علل) .علش
یهوند و امآنجاکه خدر
چالشهاي اربداطات محسوب م 

نهبرين 
است .اخالق ام ديري 
واژسهايیهنجاريواخالقی
رسانهاياستکهبعريفآ دراسا حاوي 
امهاي 
امجملهپی 
است و با بوجه به نتايج کد ذاري انتخابی ابعادي ام علش را پديدار کرد که عنوا 
مصلحت رايیاهارسهدس

رسانهايو
«ال اماتاخالقی» بهآ دادسهدوبهدوبعداخالق 
است .
حرفهاي دانسته
رمجموعهاي اماخالقعملی ويا  

اخالقرسانهاي مي

 اخالق رسانهاي :هدسوسرفصشهايکلیمانندح مداري عدالت اصالحجامعهو...همگیخطوطپیوند
یهوند.درممینهي اخالقرسانهها 
اصولوبأکیدات اخالقی درامرخدررسانی محسوبم 
ديد اسها  ونظراتمتفاوتومتنوعیبستهبهبفاوتوبنوعمعتقداتفرهنگیوفلسفی
اسالمبهاخالقرسانهايکهدراصول 

نظريهپرداما مختلف عنوا هدساست اما ديد اس 
ارمشها فلسفهوماهیت اين دين الهی ريره دارد ديد اهی عاموفرا یر وجها همول
همردسمیهودکها رچهمنتسببهفرهنگیخاصبهنامفرهنگاسالمیاستامابهدلیش

رسانهها
فطري بود اين دين دربر یرندس بمامی اصولوفروعاخالقی استکهدرممینه  
مطرحهدساست .
مصلحت رايینی برعمشبراسا مقتضیاتوقتبأکیددارد .اهی

 مصلحتگرایي:رسانه بايد در انتخاب میا دو امر مهم دست به مصلحت رايی ب ند .انتخاب مما 
م یر ي 
قابشبرخیص و بصمی 
یها و حدومرم آ امري است که بهراحتی  
مصلحت سنج 
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نیست .
مصلحت رايیدر

درمورداخالقرسانهايو

مصاحدههوند ا 

فتههايچندبنام

ادامهآوردسهدساست :
«وقتی بااخالق باهیم اعتماد مخاطدا همکارا و دندال کنند انما را جلب
یدانیموبهالگويیبرايديگرا بدديش
یکنیم يعنیخودرامسئولاقدامابما م 
م
اممابهعنوا مرجعومندعخدراستفادسکنند(».هیرامي 92

یبوانند 
یهويم کهم 
م
ساله مديرپايگاسخدري) 
یکنند و
یاي است که همه پیوسته در مديرا جستجو م 
اخالقمداري ويژ 

«
ي خود را صرف برديد نسدت به
امآنجاکه مخاطدا هر ندايد مما يا انرژ 
تهايکانالخدريبکنندحائ اهمیتاست(».عددالحسین  99ساله مدير
فعالی 
فضايمجامييکهدکهبلوي يونی) 
«بايد میا مصلحتومنفعت بفاوتاساسی قائشهد  اهیبرايجلو یريام
مصلحت رايی

ميا برايجامعهياحکومتياجلو یريامبرويشاذها نیامبه
است(».بیات 12ساله مديرپايشوارميابیرومنامه) 

ویژگيهاي حرفهاي خبر (عوامل همبسته با علل) .عوامش همدسته يا کوواريانس به
نحويدراربداطباعلشهستند.اينعوامشهامشمؤلفههاينوعخدر مديريتخدر سدک
هدساند .
دادس 
خدروخدرنويسیاستکهبهاختصارهرح 
 نوع خبر :در رسانهها ي اجتماعی با بوجه به پلتفرم خاص هر رسانه نوع خدر حائ يها اين
دستهبند 
اممعمولبرين  

اهمیت و بوجهاست.خدر انواعمتفاوبی داردکهيکی 
همهيمصاحدههوند ا براهمیت
پديدسرادر روسخدرسختوخدرنرمبقسیممیکند .
بهطور خالصه به اينموارداهارس
رسانهاياذعا داهتند و 
بوجهبه نوع خدردر ههرت 
کردند:رابطهمستقیماخدارنرمومخاطدا بیرتر وجودبنوعبیرتردرنرمخدرها استفادسام
اخدار نرم براي بیا خدرهاي مهم و جدي بلفی هر دو نوع خدر سخت و نرم داهتن
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مخاطدا خاصبرايهرنوعامخدر بفکیکدرستاخدارسختونرم .
بخریام فتههايچندبناممصاحدههوند ا درمورد«نوعخدر» درادامهآوردس
هدساست :
امرسا ها طدیعتا  ذاهتن اخدار سخت و مطالب بلند
کانالهاي خدري در پی 
«در  
یبوا يک موضوع اصطالحا سیاسی را ام بعد نرم آورد و
یدهند .م 
جواب نم 
اطالعرسانیکردمنال بصويريامبرامپدربامديدامجايیکهرفتهاستوبا

بمسخر و خنديد حاضرين مواجه هدس است .اين نوع خدررسانی سافت (نرم)
استوحسوهیجا دارد ».
«درنرمخدرهاقدرتبحلیلیوبنوعوبکنرديد اسهادرکناربوجهبهکانتکست
وبستراجتماعی بهاضافهنوعومبا روايتوجذابیت آ استفادسامباريخچهبجا
یبوانددرجذابیتمؤثرباهد ».
قولهام 
نقش 
ومناسبونی  

 مدیریت خبر :به اقدامابی که بهمنظور بولید پردامش و انترار اخدار بر پايه اصولاطالعرسانی سطحپايین
یهود.کندي  
یرسد مديريتخدر فتهم 
خدررسانی بهانجامم 
ضعفهايعرصهمديريتخدراست

کیفیت بولیدات خدري عدمبنوعدراخدارو ...ام
که بهکراتديدس هدس است .استفادسامفیلم وعکسمتناسببامحتوا بوجهبهکیفیت
وستهي مطالب اربداطمستقیم محتواي جذابوارمهمندبا
محتواوبصاوير  ذاهتنپی 
در یري باالي مخاطب بفکیک درست اخدار سخت و نرم بنوع خدري ضرورت
شامحد وعدمارسال
عدمبار ذاري اخداربی 
هناسايی بامسممانی مناسببراي اخدارنرم  
خدر در ساعات استراحت سرعت دستاول بود خدر و م يت رقابتی ايجاد کرد 
مصاحدههوند ا بهآنا اهارسوبأکید داهتند .مديريت همچنینبايد

موارديهستندکه
انعطافپذيردربرابربغییراتسیاسی اقتصاديوحتیبکنولوژيکیباهد .

پويا سیالو
مصاحدههوند ا در مورد «مديريت خدر» در ذيش آوردس هدس

فتههاي يکی ام 

است :
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یکنند
تهايخدريسريعبر امديگرا اخداررامنتررم 
وبساي 
کانالها و 
«برخی 
یدهند ».
کانالهايديگربهنقشامآ اخداررابامنررم 
امجملهبسنیمکهبرخی 

روشهاوسدکهاي بنظیم ونگارشخدربراياثربخشبود امديد اس
 سبک خبر  :بهکار یري سدکهاي
استفادسامسدکهاي مرخصوايجاد بماي  

مخاطدا مهماست .
مصاحدههوند ا بیا 

جديد و نوهتن محتوا با سدک خاص خود ام مواردي بود که 
نمودند .
مصاحدههوند ا درمورد«سدکخدر» درادامهآوردس

فتههايدوبنام
بخریام 
هدساست :
«ادمین يا مدير کانال خدري بايد هناخت کافی ام عناصر و ارمشهاي خدري
رادرقالبپستهاي جذابدر

جمعآوري اطالعات اخدار 
داهتهباهد وبعدام 
کانالشارائهدهند ».
یبواند م يت و
«ابکا به يک سدک خاص و چرمپوهی ام سدکهاي جديد م 
جاذبهکانالراکاهشدهد ».

 خبرنویسي :هدفاصلیدرخدرنويسی خواند واثربخشبود خدراست.ا رخدربهدرستیبنظیمنرود نهکسیحوصلهخواند آ راداردونهاثر ذارخواهدبود.بهدلیش

امرسا ها خدربايد
کانالهايخدريدرپی 
استفادسامواژسهادر  

کوباسبود ومحدوديت 
مصاحدههوند ا درموردخدرنويسی

طورينوهتههودکهنتواندبهاصشخدرلطمهب ند .
حرفهاي ري مرخصکرد بعداد
امرسا ها بهرعايتاصول 
کانالهايخدريپی 
براي 
حدودي خدر در هدانهروم انترار مندع معتدر خدري وجود بحريريه قوي کوباس نويسی
خدر رويکردمنصفانهوبیطرفانهداهتن بیترمنیمرد رويکردامیدمايیدرخدر پوهش
جغرافیايیوصحتودرستیخدر اهارسوبأکیدداهتند .
هوندسايچنین فتهاست :


مصاحده
دراينمورد
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«آمومشچگونگی کوباسنويسی خدربراي کاربري کهمما چندانیرا براي هر
دروامسبانا خدر

آمومشها برايخدرنويسا يا

يبرين 
ی ذارد امضرور 
پستنم 
است ».

ی وي د  :
مصاحدههوندسديگريدرموردرويکردامیدمايیدرخدرنويسی م 

يیها
«فضايخدرنويسیمامتأسفانه فضايامیدمايینیستومستمردرموردنارسا 
کانالها امجمله کانال خدر اري فار
ینويسیم .برخی  
و مرکالت خدر م 



بستهاي در روم که معموال اوقات آخر هب هست دي يک فايش بصويري و

دسايد يا
ويدئويی هفتخدرمندتکروررابحتعنوا خدرهايخوبیکهندي 
یآورد.امیدمايیدرخدربسیارمهماست.رويکردامیدمايیدرخدر
دسايد م 
نرنی 
یهود».
بهجذبمخاطبوههرتکانالمنجرم 

مقولهي «محیط بعاملی»
محیط تعاملي (اقتضائات) .در اين پژوهش اقتضائات بحت  
حرفهايومتعهدانهاست.درعصر حاضر
مفهومساميهدساستکهنیاممنديکمديريت 

نرودبهسرعتام ردونهخارجخواهدهد.چراکهبعاملی

رسانهايکهواردفضايبعاملی

بود عنصرماهوي رسانههادرعصرجديد است.مخاطبدررسانههاي اجتماعی حضور
نسدتبهرسانههايجمعیدارند.برايناسا

بیرتروبعامالتسريعبري

اينمقولهدرسه

بخش مخاطب هناسی مرارکت داد مخاطدا و ادمین (مدير کانال) در ذيش برريح
یهود:
م 
 مخاطب شناسي :هناخت مخاطب امآ جهت اهمیت دارد که متخصصین وصاحبنظرا اعتقاددارندغفلتاممخاطب بهان واومهجوريتکراند هرنهادمخاطب

مصاحدههوند ا در اين پژوهش به مواردي امجمله هناسايی خصوصیات

محور است .
برحسبسدکهاي مند ی بوجه بهعالي مخاطب و

مخاطدا وفادار مخاطبهناسی 
نیامسنجیمخاطدا اهارسداهتند .
نمونههايیام فتههايچندبناممصاحدههوند ا درمورد«مخاطبهناسی» در
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ادامهآوردسهدساست :
«براي رضايتمندي و حفظ مخاطدا بهعنوا بنها سرمايه و دارايی يک کانال
خدريپیداکرد رگعالقهونیاموذائقهمخاطباهمیتبسیاريدارداست ».
«هناختمخاطدا نی بسیار پیچیدس هدساستوبنهابامتغیرهاي جمعیت هناختی
یبوا مخاطبامرومراهناخت.
چو سن جنس هغشوبحصیالت وبأهشنم 
برحسبسدکهاي مند ی هناختبههمین دلیش همبسیار

مخاطدا فعلی رابايد 
دهوار و پیچیدس است چو سدکهاي مند ی بسیار متنوع و متکنر است و با
تهايفرديدارد ».
حدودمياديريرهدربهرسمیتهناختناستقاللهوي 
یهايمخاطدا وفادارهناسايیهود».
«بايدبالشکردامطرقمختلفويژ 
یرود منال کسی
کانالهايخدريم 
«اصوال هرکسباذائقهومیشخودشسمت 
یکند
موضع یريفار بهخدروپیامنگاسم 

یکندباآ ديد
کهفار رادندالم 
یداندفار وابستهبهکجاست ».
وم 
یيابد ».
یبرباهد سلیقةکاربربیرتراهمیتم 
«هرچهکانالخدريعموم 

کها ابتکارهاوبرفندهاي الممبراي
 مشارکت دادن مخاطبان :رسانهبايد امهمهبکنی مرارکتداد وسهیم کرد مخاطدا درجريا بولید خدرومحتوابهرسبگیردبامیشو
اهتیاقاعضاومخاطدا کانالخودرااف ايشدهند.
درادامهبخشهايیاممصاحدهدراينموردآوردسهدساست :
«بابوجهوپاسخگوبود بهنیاممخاطبامطري بامخورد رفتن نظرسنجیو...
یبرايجادکنیم ».
یبوا فضايبعاملیصمیم 
م
«سهیم کرد مخاطدا درفرايند فعالیتکانال امموضوعاتمهماستکهباعث
یهود ».
بأثیر ذاريواعتمادبیرتردرمخاطدا م 
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 ادمین (مدیر کانال) :برايايجادانگی سبهباقیماند دريککانالخدريوبوجهبهراسهادراربداطبود باادمینيامدير
مطالبآ بايدبهمخاطدا  وشکردويکیاماين 
یدهد.نحوس
پستهايکانالاف ايشم 
کانالاست.اينکاراهتیاقآنا رادردندالکرد  
برخوردومی ا مما انتظارمخاطببرايپاسخادمیندراينجابسیارحائ اهمیتاست.
نمونههايیاممصاحدهدرذيشآمدساست :

آدمهايقويداردکهبنرینندوپاسخسؤاالت مخاطدا را
«بعامشکرد نیامبه 
آدمهايی
یکندو 
بهطورمنطقیبدهندوبهآ هابفهمانندکهدرآنجارباتکارنم 
یدهند که اين حس در یري مخاطب را
هستند که به نظرات مخاطب بها م 
یبواند م يت رقابتی ايجاد
یکند و م 
یبرد و وفاداري را بیرتر م 
بههدت باال م 
کند ».
کانالهايخدريآسا وهدنیباهد.
اربداط یريباادمینبراي 

«کاريکنیمکه
ی ردد ».
بعامشواربداطدوسويهباعثاحسا بهترووفادارياعضايکانالم 

محیط رقابتي (شرایط) .هرايط عواملیهستندکهبوسعهيکپديدسرابحتبأثیر خود
یدهند  .محیط رقابتی در الگوي خانوادس هش سی ج ء هرايط در نظر  رفته
قرار م 
کسبوکار دردنیاي امرومبههدت درحالبغییر ورقابتی

یهود.هما طورکهمحیط 
م 
پیامرسا ها نی ام آ مستننی نیستند .در اين مقوله 
کانالهاي خدري در  

یباهد
هد م 
مصاحدههوند ا بهمديريتبرندوبدلیغاتاهارسمیکنند .

 مدیریت برند :ايجاد برند قدربمند ام ضروريات مديريت هر ساممانی است.يهاي موف برندسامي امطري بفکیک میا برندموردنظرامساير رقداواف ايش
استرابژ 
یآورندکهبوجهبهآ درمورد
عملکردبرنددربامارموقعیتیمتماي برايبرندبهوجودم 
العادساي برخوردار است .ا ر کانال
فوق 
کانالهاي خدري نی ام اهمیت  
خدر اريها و  
کانالهايخدريبسیاري
خدريدارايبرندهناختههدس ومعتدريباهد مخاطدا باوجود  
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یدهند عضوي ام آ کانال خدري باقی بمانند و به اخدار آ 
که وجود دارند برجیح م 
ارمشاف ودس برايکانالخدري

کانالاستنادکردسوآ رابامنرردهند.برندبوانايیايجاد
رادارااست.مصاحدههوند ا درموردانتخابعنوا مناسببرايکانالوطراحیلو و 
طهاي
مجدددررسانههايی کهقدال درمحی 

مديريت صحیح برندکانالخدري برندسامي 
رسانههايموجود صحدتکردند.
ديگرفعالبودندوهنرحفظبرندبراي 
مصاحدهها مربدطبااينمقولهدرذيشآوردسهدساست :

بخشهايیام
طهايديگرفعالبودندو قصد
رسانههايیکهقدال درمحی 
«برندساميمجدددر 
هدکههاياجتماعیرا
پلتفرمهاي 
امرسا ياحتیديگر 
کانالهايپی 
واردهد به 
دارند براي هروع و حضور موف ضروري است« .سی ا ا » و «الج يرس» در
هدکههاياجتماعیموف بودندوفالورهايمياديدارند ».

«انتخابعنوا وکال  رافیک وطراحی لو وکانالهمدربوجهافکارعمومی
رسانههااعمامکانالخدريياسايتوپايگاساينترنتیمؤثرهست ».
بهيک 

 تبلیغات :بدلیغات فرايندي است که بهوسیله آ اطالعات المم در مورد خدمات يافراهمهدس ودرنتیجه هرايط مناسبجهتمتقاعدکرد آنا 
محصوالت براي مخاطدا  
مقولهي بدلیغات در بحث
ی ردد .به  
بهمنظور خريد محصوالت و خدمات ايجاد م 

یبوا نگريست اوالبدلیغخودکانالخدريبرايآ اهیداد 
موردپژوهش امدومنظرم 
قابشبوجهاست .
بهعنوا کسبدرآمدامکانال کههرکدام 
بهديگرا ودومابهبدلیغات 
درادامهبخشهايیاممصاحدهدراينموردآوردسهدساست:
یبوا درايرا سراغ رفتکهبدو سرمايه ذاري
نندساي رانم 
«هیچ کانالپربی 
دربدلیغبتواندبهاوجههرتبرسد ».
کانالهايمربدطومطرحموجود
يها يا 
«اربداط رفتنوبدادللینکباخدر ار 
برايبدلیغبايددردستورکارمديريتقرارداهتهباهد ».

ارائهمدلشهرترسانهايکانالهايپیامرسانخبريبارويکرددادهبنیاد؛نظامیوهمکاران|27

یهايیداردکه
شهرت رسانهاي کانال پیامرسان خبري (پیامد) .پیامداهارسبهخروج 
حرفهايومتعهدانه 
بهعنوا بروندادهاياممديريت 
دستاندرکارا رسانهآ را 
مديرا و 
کردساند .ههرت که مندعی معامله ناپذير جايگ ين نردنی و بقلیدناپذير است را
بجربه  
حرفهايومتعهدانهباهد 
یبوا مديريت کرد .چنانچهيککانالخدريدارايمديريت 
م 
رسانهايبرسد .
یبواندبهههرت 
درمحیطرقابتیامرومم 
زیرساخت و قابلیت دسترسي پیامرسان (زمینه) .بهبستروعوامشاحاطهکنندس پديدس 
یهود  کههرمینسیدرخانوادسهشسیاست واهارس به بافتمحیطی
ممینه  فتهم 
ی یرد .
داردکهموردمطالعهدرآ بسترقرارم 
مؤلفههايدستر پذيري حضور
امرسا با 
دراينجا ميرساخت وقابلیت دسترسی پی 
ی یرند .
امرسا رهدر دربسترمحیطیقرارم 
امرسا هايبومیوپی 
پی 
نمونههايیاممصاحدهدراينموارددرذيشآوردسهدساست :

امرسا هاي خارجی
امرسا هاي ايرانی مقابش پی 
«يکی ام عوامش اصلی ناکامی پی 
تهايدسترسیونی ظرفیتآ هادرمدادلهپیاميا
منشبلگرامووابساپبهقابلی 
به اهترا

 ذاهتن و امکانات ديگري که موردنیام مخاطب ايرانی است 

ی ردد ».
برم 
« اولینمورديکهبايدوفاقیرويآ درسطحملیوجودداهتهباهدميرساخت
دهندسيعدماجماعو
نکه مابهميرساختداخلینرسیديمنرا  
مناسباست اي 
وفاقبود.داهتنوبوجهبهميرساختبومیوخودساختهبسیارمهماست ».

نمونهيپژوهشباکمکنظريهدادس
دستآمدسام 
به 
دادسهاي 
بحلیشهايصورت رفتهبر 
یامرسا خدريارائهدادساست .
کانالهايپ 
بنیاد مدلیبرايههرترسانهاي 
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زمینه ( :)contextميرساختوقابلیتدسترسیپیامرسا
-دستر پذيري حضورپیامرسا هايبومی

شرایط (:)conditions

علل

محیطرقابتی

(:)causes
ال اماتاخالقی
-اخالق

مقوله محوری:

رسانهاي 

مديريتحرفهايومتعهدانه

مصلحت رايی

پیامدها
(:)consequences
ههرترسانهايکانال
پیامرسا خدري

علل همبسته با
فرایند اصلی
(:)Covariances
ويژ یهايحرفهاي

اقتضائات (:)contingencies

خدر

محیطبعاملی

-سدکخدر 

-مخاطبهناسی مرارکتداد مخاطدا ادمین

مديريت خدرنويسی
ونوعخدر

شکل  .1الگوي حاصل از تحلیل دادهها در مرحله کدگذاري نظري
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نتیجهگیري
يافتههاياينپژوهشنرا دهندس ايناستکهبرايدستیابیبهههرتوحفظآ مديرا 
عدارتاند ام:

بهچهعناصريبايدبوجهکنندکههما طور کهدرمدلآوردسهدساست
حرفهاي خدر محیطبعاملی محیطرقابتی ال اماتاخالقی
حرفهاي ويژ یهاي  
مديريت 
رساختها .

ومي
حرفهايومتعهدانه
بههدت نیامبهمديريت 
کانالهايخدريموجود 
وضعیتکنونی 
دارند چراکه  مديريتکرد ههرتسختاستوآنچهاينوضعهلوغونابهساما را
حرفهاييککانالخدرياست.حجممياداخدار 
رقممدس است عدمبوجهبهمديريت 

یهود.هما طور که
کانالهايخدريو سترشاخدارجعلیباعثسردر میمخاطدا م 

ی کندبايدههرتدردستورکاراسترابژيسامما قراربگیردوبراي
لیود )0217(1بیا م 
يک استرابژي ههرت خوب که هامش هناسايی اهداف هما ام ههرت بررسی واقعیت
کنونی (ههرتواقعی هماچیست؟) بج يهوبحلیش هکاف يعنیهناسايی مناطقی کهبايد
واندامس یرياست 

امديد اس ههرتبررسی هود بوسعه يک برنامهباکتیکیونظارت 
حرفها يومتعهدانهنیاماستکهدرمرک الگويحاصشامپژوهشقرار رفته
بهمديريت 
است .
يژساي برخوردار است.
ينبین بوجه به محیط رقابتی نی ام اهمیت و 
همچنین درا 
یرسدکهدرفعالیتهايخدريدراينرسانهها بايدبهمديريتبرندو
درواقع بهنظرم 
یامرسا و
بدلیغات براي بفکیک و متماي کرد برند کانال نسدت به رقداي حاضر در پ 
يهايبرندساميرادردستورکارمديريتقرارداد.
اف ايشوبهدودعملکردکانال استرابژ 
یکنند يک استرابژي آنالين خوب با
هما طور که فلوردو و همکارا ( )0211بیا م 
یبواندبهايجادههربیمندتياريرساند.يکی
استفادساماب ارهايرسانههاياجتماعیم 
کانالهاي غیررسمی يا
امراسهاي مختلف امجمله  
یبوا  
امايناب ارها بدلیغاتاستکهم 
رسمی قوي براي بدلیغ يا بدادل لینک و بدلیغات در مما هاي مرخص و محدود براي
بدلیغاتاستفادسکرد .
1. Lloyd
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رسانههاي آنالين بهعنوا منابع
امنظر چانگ ( )0217خود مخاطدا در محیط  
یکنند پس نیاممند بوجه ويژس هستند .ناديدس  رفتن
اطالعابی براي خوانند ا عمش م 
مخاطب در اين مما به ان وا و مهجوريت کراند هر نهاد مخاطب محور است.
يهايی کهمخاطدا راامحالتانفعالبیرو آوردوآنا راپیگیر دقی برنامههاي
استرابژ 
يرههاي اساسی مرکالت و خواستههاي مخاطدا است.
خدري کند نیاممند بأمش در ر 
نرودبهسرعتام ردونهخارجخواهدهد.بعامشکاربر

رسانهاي کهواردفضاي بعاملی 

یکند بلکهمعلومهدساستکهنتیجه متابولیسم بعامشدر
نهبنهاخودبهخودبکامشپیدا نم 

رسانههاي اربداطی است .همچنینهما طورکهاوت
يک اکوسیستم درحالرهدپیچیدس  
يندسايدر
هاياجتماعیبهطورف ا 

وبنسین( )0212بیا داهتندمديريتههرتدررسانه
یيابد.امديد اسپژوهشحاضر محیطبعاملیيکیامنقاطیاست
روابطعمومیاهمیتم 
کهبايدبمرک ويژسرويآ داهت .
ايرابوسعهمیدهدکه

نتايجنرا دادکهچندنوععلتوجودکهمديريتحرفه
ماتحرفهايهد فعالیتهاي

هايحرفهايخدرياست.امال ا

ال اماتاخالقیوويژ ی
هر رسانهاي امجمله کانالهاي خدري رسمی و غیررسمی خدري در رسانههاي اجتماعی
آنالين آهنايیباقواعداخالقیوالت امعملی به رعايت آ هاست .جايخالیمرامنامهو
منرورهاياخالقیدرحومسفعالیتهايخدريدررسانههاياجتماعیبههدت محسو 

است .
حرفهاي خدر که  به نحوي در اربداط با علش (ال امات اخالقی) هستند
یهاي  
وي ژ 
مؤلفههاينوعخدر مديريتخدر سدکخدروخدرنويسیهناسايیهد .
هامش 
پنجمدلدرمطالعاتدودههي اخیر يافت هدکههامش

ههرترسانهاي 

درممینهٔ 
يههاي
یهود وپا 
يههاي ههرتکهدرآ بحثمديريت وارميابی ههرتمطرحم 
مدلپا 
یکند مدلداولینگ 
ههرترابماي اربداط ع ت انتظاراتودانشوبجربهمعرفی م 
اربداطداخلی (اربداطاتبین فردي:داخلی وخارجی)واربداطاترسانههاي باماريابی را
درمدلخودلحاظکردساست.مدلرپترا

ومدلبهرسههرتکههدیههمهستند ابعاد
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هر دو مدل در بعدهاي محصوالت و خدمات محیط کار عملکرد مالی رهدري
ههروندي (مسئولیت اجتماعی)مرتر

هستند بنهادرمدلرپبرا

عامشنوآوري و

یهوند .مدل فامدرا نی بر اين فرض
در مدل آرکیو بعد جذابیتهاي عاطفی اف ودس م 
استواراستکهديد اسهايمرتريا وکارمندا همدستهيابههموابستههستند امادراين
مقولههاي عنوا هدس در الگوي 
الگوي پژوهش حاضر پیامد بوجه و نگاس حرفهاي به  
هرمین سی ام خانوادس هش سی  لی ر را که ههرت رسانهاي کانالهاي خدري در
یامرسا هااسترابهدستمیدهد .
پ 
مؤلفههاي
امرسا با  
بستر محیطی در اين الگو ميرساخت و قابلیت دسترسی پی 
امرسا رهدر هست .چو در جامعه
امرسا هاي بومی و پی 
دستر پذيري حضور پی 
یامرسا هاياجتماعی
امرومي مردمعالقهمياديبهايجاداربداطباهمامطري هدکههاوپ 
هدکههاي متعددو
یبوانند عضوپیامرسا هاي مختلفهوندواماينطري  
دارند پسنم 
یامرسا هادرداخشکرورنرا 
طورکهسابقهياستفادسامپ 

جداامهمدرستکنند.هما 
ی یرند با
یامرسا م 
میدهد وقتی کاربرا به داليش مختلف بصمیم به کوچ ام يک پ 

یامرسا هايمتعدد
یهوند نهاينکهجذبپ 
یامرسا ديگرم 
بقريبمياديهمجذبيکپ 
هوند  .رسید به اجماع و يک وفاق براي داهتن ميرساختی بومی و يا استفادس ام
ميرساختهايخارجیاهمیتدارد .
یامرسا هايآنالين میبوا آخرينبحوالتجها 
حالکهبهمدداپلیکیرنهايپ 
بامسبرين
کوچکبرين و  

بهلحظه درهر نقطهامممینرصدکرد وام
لحظه 
بهصورت  
را 
رويدادهادراقصینقاطجها آ اهیيافت وههرت هم مندعی معاملهناپذير جايگ ين
رومبهروم بر بامديد و
کانالهايی  
یبواند سدب هود  
نردنی و بقلیدناپذير است که م 
بهسوي منسوخ هد حرکت کنند و با بوجه به همار مياد
اعضايرا اف ودس هود يا  
یبواندبه
دستآمدس دراينپژوهش م 
به 
یامرسا ها الگوي 
کانالهايمختلفخدريدرپ 

ياري مخاطدا در اعتماد به اين رسانههاي خدري نوظهور برتابد با در کمتر در معرض
اخدارجعلیقراربگیرند .
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پیشنهادها
است ذارا خصوصا هوراي عالی فضاي مجامي با بوجه به  رايش هديد
 به سی دستآمدس
به 
کانالهايخدري پیرنهادمیهودباکمکنتايج 
مخاطدا بهپیگیرياخداردر 
پیامرسا ها
کانالهاي مختلفدر 
دراينپژوهش مدلروهنیبرايارميابیومديريت 
طراحیکندبامخاطدا امسردر میبیناخداردرکانالهاي ونا و خدريرهايیيابند .
مؤلفههاي
یهود که ام بین  
پیامرسا ها پیرنهاد م 
کانالهاي خدري در  
 به مديرا  ژساي به محتواي خدرهايی که در کانال قرار
دستآمدس در الگوي پژوهش بوجه وي 
به 

حرفهايخدرنويسی مربوط
یدهندداهتهباهندميراباالبرينربدهوبوجهدرويژ یهاي  
م 
بهمعیارهايمربدطبامحتوايخدرياست .
پیامرسا ها دارند میبوا 
دستهبنديهاي  ونا ونیکهکانالهاي مختلف 
 بابوجه به دستهي خاص امجمله
رسانهاي را براي هر  
پژوهشهايی انجام داد که عناصر ههرت  

کانالهايسر رمی هنريو...مرخصکند .

کانالهاي خدريدرپیامرسا ها بودساست میبوا 
 نظربهاينکهفضايپژوهشحاضر وبسايتها بلوي يو 
مطالعات مرابهی رادر خصوص ساير رسانههاي خدري همچو  
راديوو...انجامدادونتايجرابايکديگرمقايسهکرد .
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