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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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 کردیبا رو یخبر رسان امیپ یها کانال یا شهرت رسانهارائه مدل 

 ادیداده بن

 

 رانیرسانه دانشگاه تهران، تهران ا تیریمد یدکتر یدانشجوینظامسايپر

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا تیریدانشکده مد تیریگروه مد اریاستادیفيشريدمهدیّس

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدولت تیریگروه مد اریاستادانیعباسنرگس

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،ینیدانشکده کارآفر اریدانشیمهرانرضوان

  چکیده
هاابداديشهادساسات همةساامما يکهرقابتوچالشبرايبقابهامريمهموجديبراحاضر درعصر

مینایبیچنانچاهمایرناد وبااآ در یساتندنیامآ مساتننیا نیاجتمااعيهاارساا امیاپيخدرهايکانال

.درچنینهرايطی داهتنههرتهوندیحذفمباري شاعضاءمواجهوسرعتبهيخدريناکامهاکانال

دريهاايخداررساانهیاتابا اربارايپیرادردفعالنيباريضارورام اعتدارکاناال يسامنهیوحفظآ وبه

پژوهشحاضربااستفادسامرويکردبفسیريوروشکیفی الگويیام.رودیبههمارمرسا امیپيهاهدکه

دهد.استرابژياينپژوهشنظريهدادسبنیادمدتنایباریميراارائهخدررسا یامپيهاکانالياههرترسانه

يکد اذاري لیا راسات.جامعاههاا اامباراساا وبحلیشاطالعاتنی يهبج رويکرد لی ريوروش

يهساتندکاهدرايانخداريهااورساانهيمجاميفضايوکارهناسا فعالدرحومسيرا مد موردمطالعه

يخداردرفضاايحاومسخصوصاا ياجتمااعیهاارساانهنفراممديرا وخدر ا کهنسادتباه11راستابا

يعمیا صاورت رفات.هاامصااحده انادکاردسهاآ اهیکافیداهاتهوآ رادر رسا یامپمجاميو

هاايصاورت رفتاه امخاانوادسهاشسای لیا ریاشبحلوهامصاحدهارائهالگوبابوجهبهنتايجمنظوربه

 «ومتعهداناهياحرفاهتيريماد»يمحاوريمقولاهمقولاههاامش7يت درنهااستفادسهد.حاصشپژوهش 
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ورسااختيم» «محایطرقاابتی» «محیطبعااملی» «يخدراحرفهيهایژ يو» «یال اماتاخالق»يهامقوله

پیاماد باودسعناوا باهنیا «يخداررسا امیکانالپياههرترسانه»يت درنهاو«رسا امیپیدسترستیقابل

است.

.یزریگل کردیرو اد،یداده بن هینظر ،یخبر یها کانال ها، رسان امیپ ،یا شهرت رسانه :ها واژهکلید

  



 5|وهمکارانینظام؛ادیدادهبنکرديبارويخبررسانامیپيهاکانالياارائهمدلشهرترسانه

مقدمه

اربداطاتيايیپوکلیتيجیتالدیايدناينرومها  همهرا بغسطوحيدر است ییر دادس

د ر و کردساست.هارایوحفظدوستيجادوایمند هیوسوکار کسبينحوس

ديجیتال مجموعهعصر چالشيابا روابطجدیاربداطيهاام بايدب رگامجمله

مبا یمخاطدا )بعامل ودستورمبا جديا)چندرسانهيدجديها(  يهارسانهيبرا 1يد(

استروبرویسنتیاصليا جر ا  نهيناما چرمانقالبرسانه برابنها اربداطاترا ياندام

يروبهسرارایاربداطاتجمعیستمبرامآ  سبلکهمهمدهد یمییرمعمولبغيگرا بام

بامیعیوسیفط ميدجديگرا ام کندیبام هرکت. که آنجا ادارات با نهادها  ها 

هاخودها آ کنند یخودراآغاممينهاوافراد حضورآنالها خانوادسها  روسسامما 

انتقاد»مواردیاريودربسهوندیميشبددیسنتيهارسانه«منابع»هابهآ هوند یم«رسانه»

مرسوموارائهيهاپوهشرسانهیامجملهنظردرموردچگونگکنندیميجادا«يارسانه

 .(Orihuela, 2017)يگ ينپوهشجا

ظهور وه بقرهايیبا ساليدا هوهمند اربداطات0212قدشام موجدوم وارد ما  

هدس ويمابلفنهمراس ایدسترسهاييژ یکهبا اف اينترنتبه یاربداطیشپتانسيشثابت 

همراساستی اجتماعيهابما يبرايدجدهايينهام  یعیوسیفوطيرامجملهبصاو

(Thulin, 2017).

نفوذکههستندیاجتماعيهارسانهين آناليهابخشدرحالرهدرسانهبرينيعسر

پلتفرمیقیعمیاربس هدکهدارند. و يجیتالديهاصنعترسانهیرگاما پی اجتماعيهاها

و هستند دارند قرار کاربرا  بوجه کانو  اکهيا ونهبهدر وقتیرتربينترنتکاربرا 

هدکهآنالين در را اسا مطالعات. ذرانندیمیاجتماعيهاخود چالتبر 0فیجکو

کاربرا متحدس ياالتدرفرانسهوایببهبربيالدیم0212و0212يهادرسال (0212)

هوهمندخودی وهيبررویاجتماعيهاامخدماتهدکهدهندیمیحسالهبرج22يرم

ايانهرايجابه کنند. بدديهادستگاسيناستفادس همراس بنايشبلفن سنگ جوامعيبه
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د.انمعاصرهدسياهدکه

یرنظهايیيژ یویشبهدلی  همراسنيهادربستربلفنی اجتماعرسا یامپيهابرنامه

درمیبعاملیت باال جذابدسترسی یارامرهدبسیاجتماعيهارسانهيرسایا بود و...

هستنديعیسر آ اسوبرخوردار لحاظ اطالعيسامبه مطلوبیرسانو دارند.یکارکرد

خودرسا یامپيهابرنامه براي اکنو  عرصهيارسانهجايگاهیاجتماعی  در را

ماندیداکردسپیرساناطالع نظر به اطالعنسشرسدیو در رسانه بلقیرسانجديديام ی

.(1932هوند)هريفیونظامی یم

 اجتماعرسانهنفوذ کهی هاي هافرصتهمچنا  يبرايديجديهاچالشو

یاسیسی اجتماعيهاحومس ج  يجاداهانياو است  وهافرصتبواندیمکردس

رسانهيبرای نيیهاچالش سنتّکارکرد باهدیهاي اميفیهر)داهته و (.1937یدي 

هايدراستفادسامکانالیبوجهقابشمتوجهکاهشیالمللنیبهايمتخصصا رسانهيتاکنر

 ,Reusken)اندهدسیهاياجتماعرسانهریبأثیشدرکارروممرسخودبهدلیهايسنترسانه

دندالکرد يبرا ايورسانهیمندعمهماطالعابيکبهيشبددیهاياجتماعرسانه(.2015

يدورسوصنعتاخدارراهمدراندهدسدرسراسرجها هادسياواخدارو سترشروند

انددادسبغییرقرار يارسانهدرحالنابوديهستندوسیستمبریميقديارسانهيهاستمیس.

ت.ظهورکردساسهاآ رسا امیپيهابرنامهاجتماعیويهارسانهجديديباحضور

امکا کنو مانندايادورسیچدرهکهمینیبیمبرر یمند يخ ذرابهباریبانگاه

استیدسترس نداهته بهاطالعاتواخدار ونا و وجود ي ايخدررسانهيهاسامما .

باايرا محتوا يهابحثآ بهیوبامخوراجتماعکنندیمبرند عرضهياههرتيجادرا

ردهادرصفحاتوبقابشمراهدساست.وامرومسبا ذاهتنکامنتيگرا باديفردینب

عصر جدييکه مهمو امريکامال  به چالشبرايبقا هاسامما يهمهبرايرقابتو

ياجتماعینی امآ مستننینیستندوباآ هارسا امیپيخدريهاکانال بدديشهدساست

 چنانچه امرومس خدرکانالمینیبیمدر یرند  ناکام میبهيهاي درسرعتحذف هوند.

بريناب ارسامياعتدارکانال امضروريوبهینهآ  داهتنههرتوحفظچنینهرايطی
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.رودبههمارمیرسا امیپيهاهدکهيدرخدريهارسانهتیبرايپیردردفعال

ام آسانیکهدرهايهوهمندوهمچنیندسترسیی وهوجودو سترشاستفادس

هابرايکاربرا رسا یامپيخدريدرهاکانالهرمما ومکانیبراياطالعاماخداربوسط

یمبهارمغا  برايبررسیآورد  يهاکاناليارسانهوارميابیههرتحساسیتکافیرا

ايجادکردساست.هارسا یامپخدريدر

اصل یهدف ههرپژوهشحاضر براي مدلی که است رسانهآ  ت يهاهدکهاي

يیدرآ بهايفايهامؤلفهرسا خدريبارويکرددادسبنیادارائهدهدونرا دهدچهیامپ

ی  يعنیچهبحقیپرسشاصليبرایپاسخيافتنیمحق درپپردامنددرنتیجهیمنقش

برايمدل ی خدررسا امیپيهاهدکهيارسانهههرت دادبوا یمي باباهدیم؟ارائه

هاياجتماعی جهترسید راهنمايیبرايمديرا درسطوحمختلفحومسخدردررسانه

ايوحفظآ باهد.بهههرترسانه

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 يا رسانهشهرت 

بهیرمدحثههرتفرا کهينارغمیعل ههرتهمچنا  اما هدس   ستردس و يکعنوا 

باق مجهول )ماندسیعنصر ههرتFombrun & Rindova, 1996است واژس ابتدا در .)

هو برند  به ديربصوی هرکتيتمحدود و طراحيگرسامما  امايبصریعناصر بود

وبامارمربدطاستیرونیبیطرفتارکهبامواجهبامحيهااربداطاتوهمههکشيجبدربه

درموردادرا است(.Raithel & Schwaiger, 2015دربر رفت)ی ران ههرتاساسا 

(Bogaerd& Aerts, 2015)ههرت حيیدارايک  يیجهنتاستکهیابیناملمو و

مستق بجربه و  ذهته )ينفعا ذیماقدامات  ,Floreddu, Cabiddu & Evaristoاست

2014.)

 منافعافراديايکمفهومجمعیاستکهسامما  کارکنا رسانهياههرترسانه

مخاطدا يتدررسانهودرنهانفعيذ بههممربدطم  ههرترسانهکندیرا درطوليا.

پ اجتماعی فرايندهاي طري  ام ذايیچیدسمما  افراد و سامما  در یرنفعشيکه را
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مکندیم وجود به اربطانآيدی   ی)روهندل همکارا   (.1930و سامما يکههرت

آ هايیتفعالینبعامشآ سامما بامخاطدا وهمچنيیوسهیبررسي امطريارسانه

بررسهودیمیدسسنجيابشسامما امجملهمحتو دهدینرا مياههرترسانهیاتادبی.

ودهندیعمومرابحتپوهشقرارميدهادانشوعقاآ رسانهيکهبرمدنایهفرضينکها

میسامما کاربردمهميکههرتيبرا ذارند یمیربرمخاطدا بأث یداتبوليرادارد 

رسانه بعيکها عقایمنطقيکنندسیینعامش دانشو دربارسيددر يهاسامما يعموم

برايارسانه ارمياسامما رسانهيکاسا ههرتيناست. مخاطدا امآ یکليابیرا

حاصشجريانیمداومامهايابی(.اينارم1931وهريفی  ی)روهندلاربطاندانندیرسانهم

بولیداترسانه اربطانيامجموعه  یسامما است)روهندل همکارا   ذيش(.1930و در

ههرتآوردسهدساست:يهامدل

 ي شهرتها مدل

مدلينچندیروابطعموميابی اربداطات باماريهامتخصصا حومس ذهتهيهادردهه

يريتومديربصویري هکشیچگونگبریرترهابمدليناکهاندههرتارائهدادسيبرا

دارندیساممانتيهو اهريدرمنالعنوا به.(Fombrun & Pan, 2006)بوجه  1 مدل 

برا«0ههرتهاييهپا» ارميريتمديرا استيابیو دادس بوسعه ههرت آ  در بهکه

برند يريتدرمد"Ogilvy Mather"يکردمرابهباروايیوسمختلفههرتبهههاييهپا

م اکندینگاس بما«هايهپا»ين. بي  هامش و دانش انتظارات  ع ت  استجربهاربداط 

(Schreiber, 2011)اربداطکهاربداطاتاستآ  بخشينبرمهمینگکهداول يامدل

يابی)کهمنجرباماريها(واربداطاترسانهیوخارجی:داخليفردین)اربداطاتبیداخل

 بصوير ايجاد هرکتاست(يها روسبه است.خارجیام لحاظکردس مدلخود در را

دهندسنرا ياهاواربداطاترسانه روسیا میذهنيردهندسبصاونرا يفردیناربداطاتب

مفروضاتحاکمبرمدل یامبرخيسند ا نویرترامخوداست.درکشبرکتادرا ه
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يژسوبه چگونگدر با اخیرابطه با همچنيتهوير بصویا متالفمواجهه نحوسینو

 مدل(1931ملکاخالقوهمکارا  )نکردنديتامآ حمایساممانفرهنگيساممفهوم

 ههرت»ديگريرا «موسسه نام طرکندیممعرفی«1رپترا »به ام شیوبحلهيبج ي که

م مردم)دهند ا پاسخیا عوامشدر عموم ) حدود 02در بوسعه يافتهکرور ايناست.

نوآور ههروندي اب ارهفتبعدامههرتهامش)محصوالتوخدمات  ي محشکار 

ماليرهدري دارحکومت عملکرد هناسایو را همچنيی( است. اميژ یو09ینکردس

ا در اينههرت دارد. وجود ارمينابعاد بر عالوس عواطف يابیموسسه برا   رپ

هرکتاحس به اعتماد ناساتو را (Schreiber, 2011)کندیمررسیبی ها ینظرسنج 

مدل0هريس ههرتام 9بهرس که ام استفادس »با یوآرکههرت)نسدت ») اب اريک»که

مخاطدا مختلفینمختلفبيعصنایا هارادرماستکهادراکاتههرتهرکتيابیارم

وکندی استفادسم«سام اراستمتحدسياالتخارجامايکرورهايوبراکندیمیمبرس

مراب بعد هش ههرت»هام م«موسسه هامشیاستفادس که خدمات کند و محصوالت

مال مسئولیطمحی عملکرد رهدرینشبی اجتماعیتکار  جذابيو یعاطفهايیتو

يربرنسدتبهسا ستردسيمحدودسبایارهايیمدلاممع.اين(Schreiber, 2011)باهدیم

استفادسممدل اکندیها دربرميا ومرتر ذارا يهمدل کارمندا  سرماين. و یردیرا

ومدلآخرمدل(1932وهمکارا  )نجمروهنهودینميیاجرايرا بنهامحدودبهمد

مدلیبرخاستکهفامدرا  ايهاام بر فامدرا   امجمله کهفرضاستوارنينههرت  د

يوکارهادرکسبيژسوبههموابستههستند.بهياوکارمندا همدستهيا مرترهاييد اسد

هتشی خدماب رستورا مانند خانهها  و مرتريهاها و بعامشکارکنا  آ  در که يا مد

.(Baybars-Hawks & Samast, 2013مراهدسکرد)بوا یمافرضريناست ايدهد

 ياجتماع يها شهرت در رسانه یریتمد

برکیديعنصرکليکبوانندیمیاجتماعيهارسانه نظریدیدر اربداطاتسامما در ام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. RepTrak 

2. Harris 

3. Reputation Quotient (RQ) 
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 هوند. برکينآنالياسترابژيک رفته ام استفادس با اب ارهایدیخوب  يهارسانهيام

 ,Floreddu, Cabiddu & Evaristoمندتکمککند)یههربيجادبهابواندیمیاجتماع

2014)   مانند«نرم»یرهايهامشمتغيراکرد ههرتسختاستميريتمتأسفانهمداما

قابل اعتدار  هاپذيري یتمسئولینا  اطمیتادرا  و )يستگیاعتماد  & Ottهستند

Theunissen, 2017.) و ن0229فو )فامدرا  بهی ( را وپنجمرخصه هاييژ یعنوا 

اهمردسههرتموف بريريتمد اصشبمااصولعدارتيناندکه اصشبمرک  ي  اندام:

(.1931وهريفی  ی)روهندلاربطانیتواصشهفافيتاصشهوي اصشسام ار

ونظارتبريجادايندفرآیاجتماعيهاههرترسانهيريتمد (0212)1کی رامنظر

.دربعريفیديگر بهترهودينصورتآنالاستبابرندهمابهیاجتماعيهاحضوررسانه

نهايابی رديندفرایاجتماعيهاههرترسانهيريتمد یحذفمطالبمنفيتا نظارتو

ا رمدیتموقعيابهدودناميدربارسبرندهمابرایاجتماعيهارسانه ههرتيريتاست.

اعتداریدرستبهیاجتماعيهارسانه اعتمادککندیميجادايا مرتريبرايانجامهود  ه

بلکهدری موردبررسهاييتبنهادرسامهماستکهنه.کندیميتبقوراهابهبرندهماآ 

.(York, 2016اعتمادباهد)قابشیاجتماعيهارسانهيهاهمهکانال

 هاي اجتماعي رسان یامپ در اخبار

مخاطب بحمشوصدريگراستکهديافته سترشيبهنحوسسرعتوهتاباخدارامروم

بأخ دندالاخدارلحظهیربا به و ندارد اوپوهشهمهيااخداررا کهينجاستجاندهاست.

بهيگرد و ندارد (.1939يرنا اسايت)رودیمیاجتماعيهارسانهيسومخاطببحمش

امرسانهنیبرابطهمندتقاتیبحق اماخداردررسانهویاجتماعيهااستفادس يهااستفادس

دريا پاسخگو(.Barnidge, 2015دهد)یمیرانرا اسیمتنوعسيهانهیدرممیاجتماع

يگاسرادرجايمجامیاجتماعيهاهدکهايرا  اعتمادبهمنابعکسبخدردری ا رابطهبام

سا ام اعتمادبر مورد و هدکهيخدرهاييتدوم )داياماهوارسيهاو سايتايسپا نستند

1937).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Keiser 
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کهیمبوجهداهتهباهيدباکنیم یرسا فکرمهايپیاممادرموردبرنامهکهیهنگام

يرپذهاامکا آ يبرایاساسهايیتبوانندباهدوچهقابلمیی يوچهچامرومچههستند

)بلگرام کندیهارامطرحمکانالياندامراسیالديم0212بلگرامدرسالرسا امیپاست.

کانال.(0212 هستندرسا یامپيدجدیتقابليکها بلگرام پبوانندیمکه يبرایامانترار

بوانندیکنند.درکانالکاربرا نميجادايرمديکرابوسطیناممرترکيبعدادنامحدود

.(Asnafi & et al, 2017)اضافهکنندانالرابهکيیهاپست

هدسثدتيهژانو00يخامبارمبا یکانالبلگرامفارس721212امیشبدرايرا هم

ينکانالاما021917هدسوباردرروممراهدسیلیاردم0.9امیشهابکانالينکهااست

.(0212سی بییبسايت)هودیروممطورمنظمبههابهکانال

فاندکی ابلگررسا یامهد پیلتربعدام در فرورديرا  ام اواخر با1937ماسيندر

یسفو  بيتا ابله رسا یامپ7ی دولتيهادستگاسياستفادسامبلگرامبرایتدستورممنوع

داخشیاجتماعيهاکاربرا هدکهيبلگرامبرايگ ين پجاي پوآيسپی سروش و

بیداخلهايرسا یامپينا.(1937ی )طوسکرورهدند  پویسفو  امجمله سروش 

ايآ همگيتا پو بله دارایو بلگرام  ايمانند هستنديجادامکا  اقدالکانال با که

عمومیهمراسندودند.

.کاربردخدربادهدیميجرابرویاسیسیا بی اجتماعيهااخداردررسانهیطورکلبه

مرارکتیبامبابهناختیاسی بحثسیاسی سياد یري بحثیاسیسو است. همراس

امیاريبهبسيطورمرک روممرس بهیدرمند یاستدرموردسیررسمیبحثغيایاسیس

یاسیسياویمرارکتمدنیديکلکنندسبسهیشيکعنوا وبهکندیهااهارسممدلينا

(.Barnidge, 2015)هودیهناختهم

 مطالعات پیشین

اندام:عدارتصورت رفتهیقاتبحقبرينيکامن دیبرخی خارجیقاتدرموردبحق

يامقاله هدکهيابیارميبرایاحتمالیکی رافیمدل»بحتعنوا  در يهاههرتبرند

)«یاجتماع همکارا  و ژانگ بوسط ب(0219  کنفرانس درهايییررفتپالمللییندر



 1031تابستان| 03شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 12

دادسوبحلیشيهبج  چکیاجتماعيهاهدکهيکاوو در هد. ارائه کانادا مقالهیدسدر

کاربرا هايیتامفعالياديمقدارموبحلیشيهوبج يآوراندکهباجمعآوردسيسند ا نو

ف دادسبو  یسدر ممدل اهخاصبهبواندیهدس  کارآمد  و مؤثر نام دهایطور يمانند

براسا رکتوهیقیموسيها روسی ورمهياحرفهيها روسي جمهورياستر ها 

کند.يبندخودربدهیههرتاجتماع

وارمشاخداردريابیارمیبررس»بحتعنوا يا(درمقاله0212بدنار )یکامون

امطرهايیيتمآ اهترا  ذاهتهمیاجتماعيهارسانهي که بررس«هوندیبه کندیمی 

ارمش طريخدريهاچگونه نرانهي ام دهوندیميجادایهناسمنابع هاييد اسو

یاتخاصبهادبیبمرک مبانيکهدسوبهاخداربهاهترا  ذاهتهيديجديالیستیامپر

اهترا  به در ظهور حال مي ذاردر اضافه نتاکندیاخدار بمامدهدیم نرايج.

نوهته«یسنت»يخدريهاارمش  ذاهتهخدرييهادر اهترا  دارد.به وجود هدس 

موقعبود وبهیبود  منفیرمنتظرسالعادسبود  غنفس فوقهامشع تيرخديهاارمش

اييژسویتهااهمبود درنوهته یوعاطفیرمنتظرسکهاخدارغدهدینرا مهايافتهدارد.

ایرتراستبکنمم و هود اهترا  ذاهته يارمشخدر«داهتنیحالتمنف»ينکهبه

دارد.«حالتمندت»نسدتبهيبرمهم

ویاجتماعيهاهدکهيابیارميبرایچهارراه»بحتعنوا يا(درمقاله0212)یکل

یاجتماعيهاهدکهيابیارميپاسخروهنبرايککهکندیمیا ب«آ بربرندهمایربأث

کرديجادایري اندامسياسترابژيکبوا یباچندمرحلهسادس محال ينوجودندارد.باا

ب همارا اهداف برساند.هکه بقسيابیارميبرایديکلهايینهممانجام دسته سه یمبه

:هوندیم

قرار رفتن یاجتماعيهامعرضرسانهدر.1

...)بعامش(ویرهد در یابيارم.0

.یر ذاريبأثیابيارم.9

یهمادسترسیامچهبعدادافرادبهپيعنیقرار رفتنیاجتماعيهادرمعرضرسانه
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بعدا يتوئیتدانستنمخاطدا بالقوسکهبوسطرطورینوهميیترفالورهادربوددارند؟منال 

قابشيرمهاييتمبوسطآیريبعامشودر يابیدارندمهماست.ارمیدسترسیامکرد بهپ

سوهدیبامخوانهايیامهد بعدادپیکآ کليرویوندهاکهپیانجاماست:بعداددفعاب

بأثی ا م . ... هرتگو ام دیذهنیارمعيکیراستفادس به یسامما متکيد اساستکه

است.

دريانترارمطالبخدربینییشپ»بحتعنوا يامطالعه (0219وهالدرت)يکسو

مطالعهيناداردکهدر«يدوستداهتنوطرفداريرش :بمرک برپذیاجتماعيهارسانه

پذ رسانهيرشبر دوستداهتنیاجتماعيهااخدار عنوا بهيخدرنگار/خدر  اريکو

دهدینرا موبحلیشيهتمرک است.بج میاجتماعيهاانتراراخداررسانهبینییشعامشپ

اميرشانترارهستندواثرمتقابشپذيمندتبرابینیشپیرهايودوستداهتنمتغيرشپذ

يرش پذکهيطوربهکندیميشروابطرابعدينايطرفدارمرهوداست.ی نیدوستي طر

میا درميقوبینیشپیرمتغيک انترار -دوستداهتنینکلکهیدرحالباهدیطرفدارها

آهکاراست.یح بیرافرادغيبنهابرا

اميانمونهکهدرذيشاندبودسمتمرک «اعتماد»دواژسیکلبحقیقاتداخلیبیرتربر

آ آوردسهدساست:

یدرداخشوخارجمراهدسکردباکنو پژوهربوا یمیپژوهريهانهیریپبامرور

 ههرت براي يارسانهمدلی يهاکانالدر بیرترهارسا پیامخدري و است ندادس ارائه

يهاپژوهش بر بیرتر نی  داخش در هستند«اعتماد»يدواژسیکلپیرین متمرک   بنابراين 

خدريرسمیوغیررسمیدرفضاييهاهدکهي ستردسرهدپژوهشحاضربابوجهبه

وبینمخاطدا درآمی یتحضورموفقوبرايرسا پیامهايمجاميبخصوصدراپلیکیرن

ههرترسانه به ينااي دستیابی را میموردبررسمسئله دهدیقرار بهکمکيبرا»که

مدلی چهدراپلیکیرنبلگرامکرورخدرييهاکانالايدربیندستیابیبهههرترسانه

«؟دادارائهبوا یمهارسانهبرايههرتاين
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 روش پژوهش

يه نظريناصورت رفتهاست.1یريامروشکیفینظريهدادسبنیاد بهرسباپژوهشاين

دادسبه با عمدس بهیفیکيهاطور و قرار رفته مورداستفادس کيکعنوا  یفیروش

وفرايندهاياجتماعیهاانسا کهبرمطالعهبعامالت(Mediani, 2017هدساست)هناخته

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

بنیادرويکردهايمختلفیدربارس اينپژوهشامیا بينظريهدادس هدساستکهدر

 رويکرد به لی ريکه بنمعموال  دادس نظريه میککالسیادعنوا   & Heath)هودیياد

Cowley, 2004 )فراستخواس  ام(1932(  پس رويکرد اين در است. هدس استفادس  

آورجمع یادسپيو هادادسسامي و  بام جوهري)هامشکد ذاري يا کد ذاريحقیقی

و یمکد ذارينظريصورتکد ذاريانتخابی( در يپايانیکد ذاريمرحله یرد.

يکامجموعهحقیقی در بودند  يکديگر مرابه که کدها يا مفاهیم يقراربنددستهيام

کندکهیم لی ربرايبلفی کدهايحقیقی چندينخانوادسکد ذاريمعرفی  رفتند.

 پژوهشام اين خانوادسدر «0هایسهش»ي علش  علشهامش با همدسته هرايط عوامش

است.هدس رفتهاقتضائات پیامدهاوممینهبهرس

يهاامروشی بههدفاصلید رسيپژوهشبراينهادرادادسيمنظور ردآوربه

بکنیکياکتابخانه نی  عمو ساختاريافتهمصاحده نیمه و ی  اينجمعیت.هداستفادس

حومسيرا مدپژوهشهامش فعالدر کارهناسا  رسانهيمجاميفضايو يخدريهاو

وکارهناسا يرا اممدنفر11هامشيامآ انمونهیرينظري  نمونهکهبهروشهستند

يرا کهآ اهیبئوريوعملیدردرايخدريهاورسانهيمجاميفضايفعالدرحومس

داهتند  را موردمطالعه ممینه و هامصاحدهانتخابهدند رسید  اهداع به ادامههاسدادبا

داهت.اممصاحدههرمبهبعد بکراردراطالعاتدريافتیمراهدسهدوبراياطمینا با

درجدول آوردسهدساست.هوند ا مصاحدهيهاسمت 1مصاحدهيامدهمادامهيافت.

9 وباولینکلنهاياينپژوهشامطري چهارمعیارقابلیتاعتماد)روايیوپايايی(يافته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ground Theory 

2. Sixc’s Causes, Context, Covariance, Conditions, Contingency, Consequences 

3. Lincoln& Guba 



 15|وهمکارانینظام؛ادیدادهبنکرديبارويخبررسانامیپيهاکانالياارائهمدلشهرترسانه

)لینکلنو وبا  يیدپذيرياستبأيري قابلیتاطمینا وپذانتقاليري اعتدارپذامشکهه

 انجامهد.(1322

 شوندگان مصاحبهي ها سمتمعرفي  .1جدول 

 تعداد کد شونده سِمَت مصاحبه

 M7يخدريهاگاسيپامديرا بخشفضايمجاميرسانهو

 B0رئیسمرک وبفارسی

 P0استاددانرگاس

 ي پژوهشها افتهی

بحلیش کد ذاريحقیقیبرايهادادسدر ام يساممفهومابتدا هد.يبندمقولهو استفادس

را وشونکاتکلیديرايادداهتکرديم.هريکامنکاتهامصاحدهبدينمنظورابتدا

رابهيکسطحباالبريعنیمفهومانتقالهاواقعههود.سپسکلیدييکواقعهمحسوبمی

کد ذارييادداهتيهابر همرابهرابههمراسوقايعمربدطروييهامفهومداديم.سپس

نامبااليبر هتيدرنهاکرديمو برايمجموعمفاهیمهربر ه يکنامانتخابکرديم.

.آوردسهدساست0 ناميکمقولهاستودرجدولدرواقعکد ذاري

 نتایج حاصل از کدگذاري انتخابي .2جدول 

 مقوله کدهای مفهومی )مقوالت فرعی( کدهای ثانویه )انتخابی(

 بامخورد رفتن -

نظرسنجی -
کانال عملکرد ارميابیوکنترل

مديريت

ايحرفه

تیداهتنالگوومدلفعال - يالگو يرطرح

 ايبراياربداطباکاربرا انتخابافرادحرفه -

 بحريريهقويوجودبیم -

ضرورتوجودافرادباسوادبرايبعامش -

افراد ايحرفه یدهسامما 

 هناسايیخصوصیاتمخاطدا وفادار -

 یمند يهابرحسبسدکمخاطبهناسی -

 بوجهبهعالي مخاطب -

نیامسنجیمخاطدا  -

 مخاطبهناسی
محیط

بعاملی



 1031تابستان| 03شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 16

 مقوله کدهای مفهومی )مقوالت فرعی( کدهای ثانویه )انتخابی(

 نظرسنجی -

 ضرورتايجادفضايبعاملیبامخاطب -

 دربولیدمحتوامرارکتمخاطدا  -

ۀهداخدارفرستادسةارائيبرایدستورالعملنيبدو -

 کاربرا 

 ذاهتنصدايمردم -

 مرارکتداد مخاطدا 

 اربداطآسا باادمین -

براياربداطباباسوادضرورتافرادقويو -

مخاطدا 

ادمین)مديرکانال(

 ضرورتبسهیشدسترسی -

حفظمرجعیتکانالباحضوردرديگر -

 هارسا پیام

يکعنوا بههارسا درهمهپیامرهدرحضور -

 اف ودسارمش

يريپذدستر  ميرساختو

قابلیت

دسترسی

هايبومیرسا پیام داهتنميرساختبومی-رسا پیام

 رسا پیامنيبرمحدوبضرورتهناسايی -

رسا حضورمؤثردرپیام -
رسا رهدرهناسايیپیام

 اخدارنرمومخاطدا بیرتررابطهمستقیم -

 وجودبنوعبیرتردرنرمخدرها -

استفادساماخدارنرمبرايبیا خدرهايمهمو -

 جدي

 خدرسختونرمدونوعبلفی هر -

 داهتنمخاطدا خاصبرايهرنوعامخدر -

 بفکیکدرستاخدارسختونرم -

 نوعخدر

يهایژ يو

ايحرفه

خدر
 متناسببامحتواوعکسلمیاستفادسامف -

 بوجهبهکیفیتمحتواوبصاوير -

 مطالبيوستهی ذاهتنپ -

اربداطمستقیممحتوايجذابوارمهمندبا -

 در یريبااليمخاطب

 درستاخدارسختونرمکیبفک -

 بنوعخدري -

 مديريتخدر
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 مقوله کدهای مفهومی )مقوالت فرعی( کدهای ثانویه )انتخابی(

ضرورتهناسايیبامسممانیمناسببراياخدار -

 نرم

عدمارسالخدروامحدشیاخداربيبار ذارعدم -

 ساعاتاستراحتدر

 بود خدراولدست سرعت -

کندمیجاديایرقابتتيمحتوام  -

 يمرخصوايجادبماي هاسدکاستفادسام -

 يجديدهاسدکيریکار به -

نوهتنمحتواباسدکخاصخود -

 سدکخدري

 اي ريرعايتاصولحرفه -

 رومهدانهمرخصکرد بعدادحدوديخدردر -

 يمعتدرخدرانترارمندع -

 يقوهيريوجودبحر -

 خدریسيکوباسنو -

 نداهتطرفانهیمنصفانهوبکرديرو -

 بیترمنیمرد -

 رويکردامیدمايیدرخدر -

 پوهشجغرافیايی -

صحتودرستیخدر -

 خدرنويسی

 انتخابعنوا مناسببرايکانالوطراحیلو و -

 مديريتصحیحبرندکانالخدري -

درقدال هايیکهبرندساميمجدددررسانه -

 هايديگرفعالبودندمحیط

هايموجودرسانهيبرابرندهنرحفظ -

 مديريتبرند

محیط

رقابتی

هايغیررسمیيارسمیقوياستفادسامکانال -

 برايبدلیغ

يمرخصوهامما بدادللینکوبدلیغاتدر -

 محدود

 يبرايبدلیغات ذارهيسرما -

 بابعداداعضاکانالغاتیبدلمیمستقرابطه -

يمختلفبرايبدلیغهاراساستفادسام -

 بدلیغات
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 مقوله کدهای مفهومی )مقوالت فرعی( کدهای ثانویه )انتخابی(

 داهتنطرفانهیمنصفانهوبکرديرو -

یهناسفهیوظاحسا مسئولیتو -

اياخالقرسانه


ال امات

اخالقی
يی رامصلحت

 نظري  کد ذاري با وآمدسدستبهيهامقولهسپس يافت نظم محوري مقوله حول

مقولهظهوريافت.پسامچندمصاحدهاول7مصاحدهباخدر ا  11امبحلیشدرمجموع

 نمايا هدواستمصاحدههوند ا یودغدغهاصلینگراندلمقولهاصلی)محوري(که

اينپژوهش «ياحرفهيمتعهدانهتيريمد»در هد. بايبعديهامصاحدهبرخیصدادس

بوجهبهمقولهمحوريکد ذاريهدند.

 قابلیتدسترسیپیاماندعدارتهامقولهساير و فضا محیطبعاملی  ايجاد رسا  ام:

خدري حرفهيهایژ يو رسانهاي ههرت و اخالقی ال امات رقابتی  کانالمحیط اي

خدري.رسا پیام

بهبهترينهکش«هشسی»يبابوجهبهاربداطمفاهیمبايکديگر خانوادسکد ذار

واندهدسکهدرذيشهرحدادسآوردیمومفاهیمرابهعمشهامقولهممکنامکا برکیب

.دهندیمراهکش1الگويتيدرنها

الگو مقوله محوري: عنوان بهي و متعهدانه ا حرفهمدیریت  شیپيدر تيريمد»رو 

درمرک الگويهدسوساممفهوميپژوهش محوريعنوا مقولهبه«ومتعهدانهياحرفه

وجودداهتهونقریمحوريهادادسيمختلفهابخشميراردپايآ درتاسقرار رفته

داراست حولخودجمعهامقولهيکهديگرا ونهبهرا يادغدغهنيبرمهموکندیمرا

اينطوربههوند ا مصاحدههمهدا يبقربودکه مستقیموغیرمستقیمبهآ اهارسداهتند.

يعنی  منالعنوا بهمفهوم به مربوط جدول کنندسمصاحدهدر کد مديرM 1 9اول که

بود داريم:Press TVفضايمجامي

باهدهارسانه» مديريداهته فضايمجامياستبايد با هروعکارها  يیکه
«یرارعايتکنند.طرفیبي ري بنوع بکنروسرعتعمشواحرفهکهاصول
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بود چنینمایصداوسيپنجمکهمديربخشفضايمجاميسامما هوندسمصاحدههمچنین

  فت:

مديريتيککانالخدري ضلعیامپاملیستکهبفکروبعمديپرتشاست »
«ياست.احرفهمحتمالنگاسسیاسیپرتآ استونیاممندمديريبواناو

کنندسمنعکس علش الزامات اخالقي )علل(. وقوع براي بوضیحابی يمحوريمقولهي

 داست. ام ماتاربداطيهاچالشنيبرنهيرياخالق هوندیمحسوب خدرامآنجاکهو

یواخالقيهنجاريیهاواژسيآ دراسا حاوفياستکهبعريارسانهيهاامیامجملهپ

کرداست پديدار را علش ام ابعادي انتخابی  کد ذاري نتايج به بوجه با عنوا  و که

هدساهارسيی رامصلحتيوارسانهبهآ دادسهدوبهدوبعداخالق«ال اماتاخالقی»

است.

دانستهياحرفهايویاماخالقعمليارمجموعهيميااخالقرسانهي:ا اخالق رسانه -

وندیخطوطپیهمگ...اصالحجامعهو عدالتي ح مدارمانندیکليهاسرفصشوهدس

 هااخالقرسانهيهنیدرمم.هوندیمحسوبمیدرامرخدررسانیاخالقداتیاصولوبأک

ونظراتمتفاوتومتنوعیبستهبهبفاوتوبنوعمعتقداتفرهنگیوفلسفیهاد اسيد

 ايکهدراصولاسالمبهاخالقرسانهد اسيداماعنوا هدساست مختلفپرداما هينظر

همولوجها ریعاموفرا ید اهيد داردرهيریالهنيدنياتیفلسفهوماه هاارمش

شیاستامابهدلیخاصبهنامفرهنگاسالمیهودکها رچهمنتسببهفرهنگهمردسمی

هارسانهنهیاستکهدرممیالقاصولوفروعاخیبمامرندسیدربر  نيدنيبود ايفطر

مطرحهدساست.

ی اهدارد.دیبأکيینی برعمشبراسا مقتضیاتوقت رامصلحتیي:گرا مصلحت -

با مديرسانه انتخاب مصلحتا یدر به دست مهم  امر مما يی رادو انتخاب ب ند.

امرهایمصلحتسنج آ   حدومرم بهيو بصمصیبرخقابشیراحتاستکه يری میو



 1031تابستان| 03شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 23

.ستین

يیدر رامصلحتايودرمورداخالقرسانههوند ا مصاحدهيچندبنامها فته

ادامهآوردسهدساست:
م باهیمبااخالقیوقت» خاطدا  اعتماد و کنند انما همکارا  جلبدندال را
شيبددگرا يديبرايیبهالگوومیدانیمما خودرامسئولاقدامابيعنی میکنیم
92هیرامي «)مرجعومندعخدراستفادسکنند.عنوا اممابهبوانندیکهمميهویم

ساله مديرپايگاسخدري(

مداراخالق» ایژ يوي جستجو مديرا  در پیوسته همه که است وکنندیمي
امآنجاکه ندامخاطدا  ديهر   بردخوديانرژايمما  صرف بهديرا نسدت

اهمیتاست.يکانالخدريهاتیفعال بکنندحائ  » مدير99)عددالحسین  ساله 
فضايمجامييکهدکهبلوي يونی(

بفاوتاساسا یمديبا»   اهیبرايجلو یريامقائشهدیمصلحتومنفعت 
يی رامصلحتميا برايجامعهياحکومتياجلو یريامبرويشاذها نیامبه

بیرومنامه(ساله مديرپايشوارميا12بیات «)است.

کوواريانسبه .(علل همبسته بال وامعي خبر )ا حرفهي ها يژگیو يا همدسته عوامش

ينوعخدر مديريتخدر سدکهامؤلفهنحويدراربداطباعلشهستند.اينعوامشهامش

.اندهدسدادسهرحاختصاربهخدروخدرنويسیاستکه

نوع خبر: - حائ هارسانهدر خدر نوع رسانه  خاصهر پلتفرم به بوجه با اجتماعی ي

 است. بوجه انواعمتفاوباهمیتو یخدر که معمولیکيدارد اهايبنددستهنيبرام ني 

براهمیتهوند ا مصاحدهيهمه.کندیممیرادر روسخدرسختوخدرنرمبقسدسيپد

ههرت نوعخدردر به ارسانهبوجه اهارسطوربهياذعا داهتندو اينموارد به خالصه

استفادسام درنرمخدرهارتریوجودبنوعب رتریاخدارنرمومخاطدا بمیرابطهمستقکردند:

برا نرم جديخدرهاا یبياخدار و مهم نرم یبلفي  سختو خدر نوع دو هر داهتن 
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.خدارسختونرمدرستاکیبفک هرنوعامخدريمخاطدا خاصبرا

درادامهآوردس«نوعخدر»درموردهوند ا مصاحدهيچندبنامها فتهبخریام

هدساست:

« هاکانالدر مطالببلندعتا یطدهارسا امیپيخدريدر سختو  ذاهتناخدار
دهندینمجواب بوا یم. واصطالحا يکموضوع آورد نرم بعد ام را سیاسی
بامنال یکردرساناطالع استو رفته بامديدامجايیکه برامپدر بصويريام

خدررسانیسافت)نرم( نوع اين است. هدس حاضرينمواجه خنديد  و بمسخر
«استوحسوهیجا دارد.

درکناربوجهبهکانتکستهاد اسيوبنوعوبکنردیلیدرنرمخدرهاقدرتبحل»
بجاخچهي استفادسامبارآتیوجذابتياضافهنوعومبا روابهیوبستراجتماع
.«مؤثرباهدتیدرجذاببواندیهامقولنقش یومناسبون

:خبر تیریمد - بهیاقداماببه بولکه پاوپردامشد یمنظور بر اخدار اصولهيانترار

مديريتخدر فتهرسدیبهانجاممیخدررسان هودیم  نيیسطحپای رساناطالعيکند.

يعرصهمديريتخدراستهاضعفامي عدمبنوعدراخدارو...خدرداتیبولتیفیک

فاست.هدسدسيکراتدبهکه ام محتوالمیاستفادس وعکسمتناسببا ک  به تیفیبوجه

وبصاو ريمحتوا مطالبيوستهی ذاهتنپ  جذابوارمهمندبايمحتوامیاربداطمستق 

مخاطبيبااليریدر  نرمکیبفک  و سخت اخدار درست خدر  بنوع ضرورتي 

اخدارنرميمناسببرایبامسممانيیهناسا وعدمارسالامحدشیاخداربيبار ذارعدم 

استراحت ساعات در خدر دسترس  خدرعت  بود  اول کرد  جاديایرقابتتيم و

ديباهمچنینتيريمدداهتند.دیبأکبهآنا اهارسوهوند ا مصاحدهموارديهستندکه

.باهدیکيبکنولوژیوحتياقتصاد یاسیسراتییدربرابربغريپذانعطافوالیسا يپو

ها فته ام يکی هوند ا مصاحدهي مورد هدس«مديريتخدر»در آوردس ذيش در

است:
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کنندیمامديگرا اخداررامنترربرعيسريخدريهاتيساوبوهاکانالبرخی»
.«دهندیميديگربهنقشامآ  اخداررابامنررهاکانالکهبرخیبسنیمامجمله

وسدکروشسبک خبر: - براياثربخشبود امديد اسونگارشخدرمیبنظيهاها

امسدک.مهماستمخاطدا   يبماجاديمرخصوايهااستفادس يهاسدکيریکار به 

ديجد سدکخاصخودنوهتنو با محتوا که بود مواردي بیا هوند ا مصاحدهام

نمودند.

درادامهآوردس«سدکخدر»درموردهوند ا مصاحدهيدوبنامها فتهبخریام

هدساست:

خدري» کانال مدير يا ديباادمین هناخت ام ارمشکافی و يخدريهاعناصر
درجذابيهارادرقالبپستاخداراطالعات يآورجمعامبعدوداهتهباهد

«ارائهدهند.کانالش

« به چرمکيابکا سدکیپوهسدکخاصو وتيم بواندیمديجديهاام
«جاذبهکانالراکاهشدهد.

هدفاصلخبرنویسي: - اخواند واثربخشبود خدراستیدرخدرنويسی   رخدر.

بهدلیشحوصلهخواند آ راداردونهاثر ذارخواهدبود.ینرود نهکسمیبنظیدرستبه

بود ومحدود امواژستيکوباس دراستفادس بايدهارسا امیپيخدريدرهاکانالها خدر

درموردخدرنويسیهوند ا مصاحدهبهاصشخدرلطمهب ند.نتواندکهطورينوهتههود

رعايتاصولهارسا امیپيخدريهاکانالبراي احرفهبه مرخصکرد بعدادي ري 

هدانهيحدود در رومخدر خدر  معتدر مندع انترار بحري  قوهيريوجود نوي  یسيکوباس

پوهش درخدريیدمایامکرديرو مردیمنتریب داهتنطرفانهیمنصفانهوبکرديرو خدر

داهتند.دیبأک اهارسوخدریودرستصحتيیوایجغراف

يچنین فتهاست:اهوندسمصاحدهدراينمورد
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هريبرایراکهمما چندانيکاربريخدربرایسيکوباسنویآمومشچگونگ»
سا يخدرنوبرايهاآمومشنيبريضرور ام ذاردیپستنم خدربانا دروامسيا
«است.

:دي ویمديگريدرموردرويکردامیدمايیدرخدرنويسی هوندسمصاحده

هايینارسافضايامیدمايینیستومستمردرموردمتأسفانهفضايخدرنويسیما»
 خدر مرکالت میسينویمو برخی فار  امجملههاکانال. خدر  اري کانال

ابسته که روم در ومعموال ي بصويري يکفايش هبهستدي اوقاتآخر
 بحتعنوا خدرهايخوبیکه هفتخدرمندتکروررا ياديادسيندويدئويی 

رويکردامیدمايیدرخدرآوردیم ديادسینرن امیدمايیدرخدربسیارمهماست. .
 .«هودیمبهجذبمخاطبوههرتکانالمنجر

پژوه محیط تعاملي )اقتضائات(. اين بحتدر مقولهشاقتضائات  بعاملی»ي «محیط

حاضردرعصريومتعهدانهاست.احرفهيهدساستکهنیاممنديکمديريتساممفهوم

یچراکهبعاملسرعتام ردونهخارجخواهدهد.نرودبهیبعامليکهواردفضايارسانه

حضوریاجتماعيهامخاطبدررسانه.استديهادرعصرجدرسانهيبود عنصرماهو

برايناسا  اينمقولهدرسهدارند.یجمعيهانسدتبهرسانهيبرعيوبعامالتسررتریب

برريح ذيش در کانال( )مدير ادمین و مخاطدا  مرارکتداد  مخاطبهناسی  بخش 

 :هودیم

مخاطب شناسي: - مخاطب وجهتامآ هناخت متخصصین که دارد اهمیت

دارندغفلتاممخاطب بهان واومهجوريتکراند هرنهادمخاطباعتقادنظرا صاحب

 است. موارديهوند ا مصاحدهمحور پژوهشبه اين اتیخصوصيیهناساامجملهدر

مخاطدا وفادار مند يهابرحسبسدکیمخاطبهناس  بهعالی  ومخاطب يبوجه

اهارسداهتند.مخاطدا یامسنجین

در«مخاطبهناسی»درموردهوند ا مصاحدهيچندبنامها فتهيیامهانمونه
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ادامهآوردسهدساست:

بهيتمنديرضايبرا» مخاطدا  حفظ سرماو بنها داراهيعنوا  کانالکييیو
.«دارداستياریبستیوذائقهمخاطباهمامیکرد رگعالقهوندایپيخدر

یهناختتیجمعيرهایهدساستوبنهابامتغدسیچیپاریبس یهناختمخاطدا ن»
مخاطبامرومراهناخت.بوا یوبأهشنمالتیچو سن جنس هغشوبحص

اریهمبسشیدلنیهناختبههمیمند يهابرحسبسدکديرابایفعلمخاطدا 
پ و سدکدسیچیدهوار بااریبسیمند يهااستچو  استو متکنر و متنوع
.«دارديفرديهاتيهناختناستقاللهوتیدربهرسمرهيرياديحدودم

 «يمخاطدا وفادارهناسايیهود.هایژ يوبايدبالشکردامطرقمختلف»

ذائقهومیشخودشسمتاصوال » کسیمنال رودیميخدريهاکانالهرکسبا
کندیميفار بهخدروپیامنگاسری موضعباآ ديدکندیمکهفار رادندال

«فار وابستهبهکجاست.داندیمو

.«ابديیمتیاهمرتریکاربربةقیباهد سلبریعمومکانالخدريهرچه»

يالممبرايابتکارهاوبرفندهاها کیامهمهبکنديرسانهبا مشارکت دادن مخاطبان: -

بهرسبگدیبولا يکرد مخاطدا درجرمیمرارکتداد وسه بامیشودریخدرومحتوا

 اهتیاقاعضاومخاطدا کانالخودرااف ايشدهند.

يیاممصاحدهدراينموردآوردسهدساست:هابخشدرادامه

و...یبامخورد رفتن نظرسنج يمخاطبامطرامیبابوجهوپاسخگوبود بهن»
.«میکنجاديابریمیصمیبعامليفضابوا یم

باعثامموضوعاتمهماستکهفعالیتکانالنديکرد مخاطدا درفرامیسه»
.«هودیميواعتمادبیرتردرمخاطدا ر ذاریبأث
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برايايجادانگی سبهباقیماند دريککانالخدريوبوجهبه ادمین )مدیر کانال(: -

دراربداطبود باادمینيامديرهاراسمطالبآ بايدبهمخاطدا  وشکردويکیاماين

.نحوسدهدیميکانالاف ايشهاپستکانالاست.اينکاراهتیاقآنا رادردندالکرد 

 برخوردومی ا مما انتظارمخاطببرايپاسخادمیندراينجابسیارحائ اهمیتاست.

يیاممصاحدهدرذيشآمدساست:هانمونه

مخاطدا راسؤاالتيقويداردکهبنرینندوپاسخهاآدمبعامشکرد نیامبه»
يیهاآدموکندینمدرآنجارباتکارکهبفهمانندهاآ منطقیبدهندوبهطوربه

 بها مخاطب نظرات به که رادهندیمهستند مخاطب در یري حس اين که
هدتبه بردیمباال بیرتر را وفاداري کندیمو ايجادم يترقبواندیمو ابتی

«کند.

 يخدريآسا وهدنیباهد.هاکاناليباادمینبرايری اربداطکاريکنیمکه»

.« رددیمبعامشواربداطدوسويهباعثاحسا بهترووفادارياعضايکانال

خودبأثیرهرايط عواملیهستندکهبوسعهيکپديدسرابحت محیط رقابتي )شرایط(.

  رفتهدهندیمقرار نظر در هرايط ج ء هشسی  خانوادس الگوي در رقابتی محیط .

هما هودیم دنوکارکسبطیمحطورکه. یورقابترییدرحالبغهدتبهامروميایدر

 کانالباهدیمهد    مقوله هارسا پیامهايخدريدر اين در نیستند. مستننی آ  ام نی 

.کنندیملیغاتاهارسبهمديريتبرندوبدهوند ا مصاحده

ضرورجاديا مدیریت برند: - ام قدربمند .استیساممانهرتيريمداتيبرند

شيرقداواف اريبرندموردنظرامساا یمکیبفک يامطريموف برندساميهاياسترابژ

کهبوجهبهآ درموردآورندیبرندبهوجودميبرا يمتمایتیعملکردبرنددربامارموقع

هايخدر  ار اهمیتهاکانالو ام نی  کانالاالعادسفوقيخدري ا ر است. يبرخوردار

مخاطدا هدسهناختهخدريدارايبرند هايخدريبسیاريکانالباوجودومعتدريباهد 
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برجیح دارند  وجود دهندیمکه آ آ عضويام اخدار به و کانالخدريباقیبمانند

برايکانالخدرياف ودسارمشکانالاستنادکردسوآ رابامنرردهند.برندبوانايیايجاد

 لو ویکانالوطراحيانتخابعنوا مناسببرادرموردهوند ا مصاحدهرادارااست.

درمحيیهامجدددررسانهيبرندسامي برندکانالخدرحیصحتيريمد يهاطیکهقدال 

  صحدتکردند.موجوديهارسانهيحفظبرندبراهنروفعالبودندگريد

 مربدطبااينمقولهدرذيشآوردسهدساست:هامصاحدهيیامهابخش

قصديديگرفعالبودندوهاطیمحدرقدال يیکههارسانهبرندساميمجدددر»
ياجتماعیراهاهدکهيهاپلتفرمياحتیديگررسا امیپيهاکانالواردهد به

 موف  حضور و هروع براي »استيضروردارند س. ا ا ی » در«الج يرس»و
«ياجتماعیموف بودندوفالورهايمياديدارند.هاهدکه

 راف» یلو وکانالهمدربوجهافکارعمومیوطراحکیانتخابعنوا وکال 
«مؤثرهست.ینترنتياگاسيوپاتيسااييهااعمامکانالخدررسانهکيبه

بهينديفراغات یبدلتبلیغات: - اطالعاتلهیوساستکه خدماتالممآ   مورد يادر

آنا مناسبجهتمتقاعدکرد طيهراجهیودرنتهدسفراهمخاطدا ميبرامحصوالت

خربه اديمنظور خدمات و  رددیمجاديمحصوالت به بحث يمقوله. در بدلیغات

بدلیغخودکانالخدريبرايآ اهیداد اوال نگريست بوا یم امدومنظرموردپژوهش

است.بوجهقابشهرکدامکسبدرآمدامکانال کهعنوا بهبهديگرا ودومابهبدلیغات

 يیاممصاحدهدراينموردآوردسهدساست:هابخشدرادامه

ي ذارهيسراغ رفتکهبدو سرمارا يدرابوا یرانميانندسیکانالپربچیه»
.«بتواندبهاوجههرتبرسدغیدربدل

يمربدطومطرحموجودهاکانالياهايخدر  اراربداط رفتنوبدادللینکبا»
«برايبدلیغبايددردستورکارمديريتقرارداهتهباهد.
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به ي )پیامد(.خبر رسان امیکانال پ يا شهرت رسانه يیداردکههایخروجپیامداهارس

يومتعهدانه احرفهبروندادهاياممديريتعنوا بهرسانهآ رااندرکارا دستمديرا و

 اندکردسبجربه ههرت. ناپذیمندعکه بقلینردننيگ يجار يمعامله استراريدناپذیو

يومتعهدانهباهد احرفهچنانچهيککانالخدريدارايمديريتکرد.تيريمدبوا یم

يبرسد.ارسانهبهههرتبواندیمدرمحیطرقابتیامروم

پديدس کنندساحاطهبهبستروعوامش )زمینه(. رسان امیپ يدسترس تیو قابل رساختیز

  فته بافتمحیطیهودیمممینه به اهارس هشسیاستو کههرمینسیدرخانوادس

.ردی یمبسترقراردرآ موردمطالعهداردکه

حضوري ريپذدستر يهامؤلفهبارسا امیپیدسترستیوقابلرساختيمدراينجا 

.رندی یمرهدر دربسترمحیطیقراررسا امیپیوبوميهارسا امیپ

صاحدهدراينموارددرذيشآوردسهدساست:يیاممهانمونه

عوامشاصلیکي» پیرانيايهارسا امیپیناکامیام یخارجيهارسا امیمقابش
ايامیهادرمدادلهپآ تیظرف یونیدسترسيهاتیمنشبلگرامووابساپبهقابل

د امکانات و  ذاهتن اهترا  موردنيگريبه اامیکه است یرانيمخاطب
«. رددیبرم

اولینمورديکهبايدوفاقیرويآ درسطحملیوجودداهتهباهدميرساخت»
يعدماجماعودهندسنرا مابهميرساختداخلینرسیديمکهنيامناسباست 

«وفاقبود.داهتنوبوجهبهميرساختبومیوخودساختهبسیارمهماست.

پژوهشباکمکنظريهدادسينمونهامآمدسدستبهيهادادسصورت رفتهبريهاشیبحل

يارائهدادساست.خدررسا یامپيهاکانالياههرترسانهبنیاد مدلیبراي
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 ينظر يها در مرحله کدگذار داده لیحاصل از تحل يالگو .1شکل 

 



 مقوله محوری:

 يومتعهدانهاحرفهمديريت

علل 

(causes:) 

 ال اماتاخالقی

اخالق-

ي ارسانه

 يی رامصلحت

 (:contingenciesاقتضائات )

 محیطبعاملی

 مخاطبهناسی مرارکتداد مخاطدا  ادمین-

 (:conditionsشرایط )

 محیطرقابتی

پیامدها 

(consequences:) 

يکانالارسانهههرت

 خدريرسا امیپ

علل همبسته با 

فرایند اصلی 

(Covariances:) 

ياحرفهيهایژ يو

 خدر

سدکخدر -

یسيخدرنومديريت 

 ونوعخدر

 رسا امیپميرساختوقابلیتدسترسی(: contextزمینه )

 يبومیهارسا امیپي حضورريپذدستر -
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 يریگ جهینت

ايناستکهبرايدستیابیبهههرتوحفظآ  مديرا دهندسنرا اينپژوهشيهاافتهي

ام:اندعدارتکهدرمدلآوردسهدساستطورهما بهچهعناصريبايدبوجهکنندکه

خدر محیطبعاملی محیطرقابتی ال اماتاخالقیياحرفهيهایژ يو ياحرفهمديريت

.هارساختيمو

يومتعهدانهاحرفهنیامبهمديريتهدتبهيخدريموجودهاکانالوضعیتکنونی

مديريتکرد ههرتسختاستوآنچهاينوضعهلوغونابهساما راچراکهدارند 

بهمديريتمدسرقم عدمبوجه اخدار احرفهاست  حجممياد ييککانالخدرياست.

کهطورا همهود.یميخدريو سترشاخدارجعلیباعثسردر میمخاطدا هاکانال

کندبايدههرتدردستورکاراسترابژيسامما قراربگیردوبرايیم( بیا 0217)1لیود

هامش اهدافيیهناسايکاسترابژيههرتخوبکه ههرتهما بررسیام یتواقع 

يدکهبایمناطقيیهناسايعنیهکافوبحلیشیست؟( بج يههماچیههرتواقع)یکنون

یرياست  واندامسیکیونظارتبرنامهباکتيک بوسعههودیسههرتبرريد اسامد

قرار رفتهيومتعهدانهنیاماستکهدرمرک الگويحاصشامپژوهشاحرفهبهمديريت

است.

 يندراهمچنین اهمیت ام نی  رقابتی محیط به بوجه است.يژسوبین برخوردار اي

نظردرواقع اينیتفعالرسدکهدریمبه بايدبهمديريتبرندوهارسانههايخدريدر  

 در رقدايحاضر نسدتبه کانال برند کرد  متماي  ویامپبدلیغاتبرايبفکیکو رسا 

.قراردادمديريتدستورکارهايبرندساميرادرياسترابژاف ايشوبهدودعملکردکانال 

)طورهما  همکارا  و فلوردو 0211که بیا  بایم( خوب  آنالين يکاسترابژي کنند

بواندبهايجادههربیمندتياريرساند.يکییمياجتماعیهارسانهاستفادساماب ارهاي

يایررسمیغيهاکانالامجملهمختلفيهاامراسبوا یمامايناب ارها بدلیغاتاستکه

بدليبرايقویرسم يا لیغ بدلینکبدادل مما یغاتو محدودميهادر برايرخصو  

بدلیغاتاستفادسکرد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lloyd 
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)امنظر مخاطدا  (0217چانگ محخود منابعبهين آناليهارسانهیطدر عنوا 

ميبرایاطالعاب عمش یخوانند ا  هستند. ويژس بوجه پسنیاممند  رفتنيدسنادکنند 

ا در مهجورينمخاطب و ان وا به است.يتمما   محور مخاطب نهاد هر کراند 

يهابرنامهی دقیگیرآوردوآنا راپیرو کهمخاطدا راامحالتانفعالبهايیياسترابژ

نيخدر ریاممندکند در خواستهیاساسهاييرهبأمش و است.يهامرکالت مخاطدا 

بعامشکاربر.سرعتام ردونهخارجخواهدهدنرودبهیبعامليکهواردفضايارسانه

بعامشدریسممتابولیجهبلکهمعلومهدساستکهنتکند ینمیداخودبکامشپبنهاخودبهنه

طورکهاوتهمچنینهما .استیاربداطيهارسانهیچیدسدرحالرهدپیستماکوسيک

ايدريندسف اطورهاياجتماعیبه( بیا داهتندمديريتههرتدررسانه0212وبنسین)

يابد.امديد اسپژوهشحاضر محیطبعاملیيکیامنقاطیاستیمروابطعمومیاهمیت

کهبايدبمرک ويژسرويآ داهت.

بوسعهمینتايجنرا دادکهچندنوععلتوجودکهمديريتحرفه دهدکهايرا

هايتیايهد فعالماتحرفهال اامايخدرياست.هايحرفهيژ یوال اماتاخالقیو

کانالايرسانههر رسانهامجمله غیررسمیخدريدر هاياجتماعیهايخدريرسمیو

جايخالیمرامنامهو.هاستآ يترعابهیوالت امعملآنالين آهنايیباقواعداخالقی

فعالیت محسو هدتبههاياجتماعیهايخدريدررسانهمنرورهاياخالقیدرحومس

است.

احرفهيهایژ يو کهي هستندخدر )ال اماتاخالقی( علش با اربداط نحويدر به

ينوعخدر مديريتخدر سدکخدروخدرنويسیهناسايیهد.هامؤلفههامش

هدکههامشيافتیراخيپنجمدلدرمطالعاتدودههاي ههرترسانهٔ  ینهدرمم

هاييهوپاهودیههرتمطرحميابیوارميريتههرتکهدرآ بحثمدهاييهمدلپا

ینگ  مدلداولکندیمیاربداط ع ت انتظاراتودانشوبجربهمعرفي  ههرترابما

رايابیباماريها(واربداطاترسانهیوخارجی:داخلديفرین)اربداطاتبیاربداطداخل

تند ابعادهمهسیهکههدبهرسههرتومدلرپترا درمدلخودلحاظکردساست.مدل
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در مدل دو محيبعدهاهر خدمات  و مالیطمحصوالت عملکرد يرهدری کار 

وي(مرتر هستند بنهادرمدلرپبرا  عامشنوآوریاجتماعیت)مسئوليههروند

مدلآرک میعاطفهايیتبعدجذابیو در فامدرا هوندیاف ودس مدل انی . فرضينبر

امادراين بههموابستههستندياوکارمندا همدستهيا مرترهاييد اساستواراستکهد

حرفه نگاس و بوجه پیامد پژوهشحاضر  الگوي به هامقولهاي الگوي هدسعنوا ي در

رسانه ههرت که را  لی ر سی هش خانوادس ام سی کانالهرمین دراي خدري هاي

دهد.میبهدستهااسترارسا یامپ

در محیطی بستر الگو  قابلرساختيماين رسا امیپیدسترستیو يهامؤلفهبا

ريپذدستر  پي  بوميهارسا امیحضور و رسا امیپی هسترهدر  چو  جامعه. در

هاياجتماعیرسا یامهاوپهدکهي امطرباهماربداطيجادبهاياديمردمعالقهمي امروم

متعددويهاهدکهي طرينمختلفهوندواماهايرسا یامعضوپبوانندیپسنم دارند

درداخشکرورنرا هارسا یامامپاستفادسيطورکهسابقههمدرستکنند.هما امجدا

یممختلفبصميشدالبهکاربرا یوقت دهدمی ام کوچ با یرندیمرسا یامپيکبه

متعددهايرسا یامجذبپهينکنهاهوند یمرسا ديگریامپيکهمجذبياديميببقر

امهوند استفادس يا و بومی ميرساختی داهتن براي وفاق يک و اجماع به رسید  .

هايخارجیاهمیتدارد.يرساختم

بوا آخرينبحوالتجها یمهايآنالين رسا یامپهايحالکهبهمدداپلیکیرن

 لحظهبهلحظهصورتبهرا ام و ممینرصدکرد ام نقطه هر برکوچکدر ينبربامسينو

يگ ينجاير معاملهناپذیمندعهمههرترويدادهادراقصینقاطجها آ اهیيافت و

بقلینردن استیدناپذيرو هودبواندیمکه بامدرومبههايیکانالسدب بر ويدروم

يرا اعضا هود  حرکتيسوبهيااف ودس هد  ميادکنند منسوخ همار به بوجه با و

بواندبهیمدراينپژوهش آمدسدستبهها الگويرسا یامپهايمختلفخدريدرکانال

اينرسانه به اعتماد در معرضياريمخاطدا  در کمتر در با برتابد هايخدرينوظهور

اخدارجعلیقراربگیرند.
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 پیشنهادها

- هديدخصوصا  ذارا استیسبه  رايش به بوجه با مجامي فضاي عالی هوراي

آمدسدستبهباکمکنتايجهودیمخدري پیرنهاديهاکانالمخاطدا بهپیگیرياخداردر

مدلروهنیبرايارميابیومديريت اينپژوهش  هارسا پیاممختلفدريهاکانالدر

 ونا و خدريرهايیيابند.يهاکانالطراحیکندبامخاطدا امسردر میبیناخداردر

- مديرا  يهاکانالبه در هارسا پیامخدري هودیمپیرنهاد بین ام يهامؤلفهکه

آمدسدستبه بوجه پژوهش  الگوي قرارياژسيودر کانال در که خدرهايی محتواي به

خدرنويسی مربوطياحرفهيهایژ يوداهتهباهندميراباالبرينربدهوبوجهدردهندیم

بهمعیارهايمربدطبامحتوايخدرياست.

- به بوجه  ونا ونيهايبنددستهبا هارسا پیاممختلفيهاکانالیکه بوا یمدارند 

يیهاپژوهش ههرت عناصر که داد يارسانهانجام هر براي يدستهرا امجملهخاص

سر رمی هنريو...مرخصکند.يهاکانال

بوا یمبودساست هارسا پیامخدريدريهاکانالبهاينکهفضايپژوهشحاضرنظر-

یمرابهمطالعات بلوي يو   هاتيساوبهمچو خدرييهارسانهيرسادرخصوصرا

کرد.يسهمقايکديگررابايجو...انجامدادونتاراديو
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