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چکیده
در عصری هستیم که رقابت و چالش برای بقا به امری جدی برای همة سازمانها تبديل شده است ،کانالهای خبری پیام رسان
های اجتماعی نیز از آن مستثنی نیستند و با آن درگیرند؛ چنانچه می بینیم کانال های ناکام خبری به سرعت با ريزش اعضاء مواجه
و حذف می شوند .در چنین شرايطی ،داشتن شهرت و حفظ آن و بهینه سازی اعتبار کانال ،از ضروری ترين ابزار برای پیشبرد
فعالیت رسانههای خبری در شبکه های پیام رسان به شمار می رود .پژوهش حاضر با استفاده از رويکرد تفسیری و روش کمی ،به
بررسی و اولويت بندی عوامل موثر در شهرت رسانهای کانالهای پیامرسان خبری می پردازد .اين پژوهش در مرحله اول ،الگويی از
شهرت رسانهای کانالهای پیامرسان خبری را با استفاده از روش کیفی "نظريه داده بنیاد" ارائه میدهد و سپس از آزمون فريدمن
برای اولويت بندی عوامل شناسايی شده ،استفاده می کند .جامعه موردمطالعه 483 ،نفر از کاربران عضو کانال های خبری پیام رسان ها
در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شد.
بهمنظور ارائه الگو با توجه به نتايج مصاحبهها و تحلیل های صورت گرفته ،از خانواده شش سی گلیزر و برای اولويت بندی عوامل از آزمون
فريدمن استفاده شد .از عوامل موثر شناسايی شده در مدل شهرت رسانه ای" ،ويژگی های حرفه ای خبر" ،در اولويت اول؛ مديريت حرفهای و
متعهدانه در اولويت دوم ،زيرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان در اولويت سوم ،محیط تعاملی در اولويت چهارم ،الزامات اخالقی در اولويت
پنجم و محیط رقابتی در اولويت ششم قرار می گیرد.

واژههای کلیدی :شهرت رسانهای ،پیامرسانها ،کانالهای خبری ،خبر.

 -1دانشجوی دکتری مديريت رسانه ،دانشگاه تهران ،تهران ايران
 -2استاديار گروه مديريت دانشکده مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونیکsharifee@ut.ac.ir :

 -4استاديار گروه مديريت دولتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 -3دانشیار  ،دانشکده کارآفرينی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
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مقدمه
واضح است که در حال حاضر ،دنیای ديجیتال تمامیت
پويايی ارتباطات در همهی سطوح را تغییر داده است؛
نحوه کار ما ،شیوه زندگی ما و ايجاد و حفظ دوستی
تاکنون پیچیدگیهای مختلفی را به دنبال داشته
است[ .]1عصر ديجیتال با مجموعهای از چالشهای
ارتباطی بزرگ ازجمله روابط جديد با مخاطبان
(تعاملی) ،زبانهای جديد (چندرسانهای) و دستور زبان
جديد ( ،)hypertextبرای رسانههای جريان اصلی
سنتی روبرو است .اما اين انقالب رسانه نه تنها
چشمانداز ارتباطات را برای بازيگران معمول تغییر
میدهد ،بلکه مهمتر از آن ،سیستم ارتباطات جمعی راه
را به روی به طیف وسیعی از بازيگران جديد باز میکند.
تا آنجا که شرکتها ،نهادها ،ادارات ،سازمانها ،گروهها،
خانوادهها و افراد ،حضور آنالين خود را آغاز میکنند،
آنها خودشان "رسانه" میشوند ،آنها به "منابع"
رسانههای سنتی تبديل میشوند و در بسیاری موارد "
انتقاد رسانهای" ايجاد میکنند ازجمله نظر در مورد
چگونگی پوشش رسانههای مرسوم و ارائه پوشش
جايگزين[.]2
با نگاهی گذرا به تاريخ زندگی بشر ،می توان به اين
نتیجه رسید که در هیچ دوره ای مانند امروز امکان
دسترسی به اطالعات و اخبار گوناگون وجود نداشته
است[ .]4با ظهور گوشیهای هوشمند تقريباً قبل از
سال  ،2212ما وارد موج دوم ارتباطات تلفن همراه
شدهايم که با ويژگیهای دسترسی به اينترنت ثابت،
افزايش پتانسیل ارتباطی ازجمله تصاوير و طیف وسیعی
از گزينههای جديد برای تماسهای اجتماعی ،همراه
است[ .]3کاربران اينترنت بیشتر وقت خود را در
شبکههای اجتماعی میگذرانند[ .]9بر اساس مطالعاتی
در سالهای  2219و 2212میالدی به ترتیب در فرانسه
و اياالتمتحده ،کاربران زير  92ساله ترجیح میدهند از
خدمات شبکههای اجتماعی بر روی گوشی هوشمند
خود به جای رايانه استفاده کنند .اين دستگاههای تلفن
همراه تبديل به سنگ بنای جوامع شبکهای معاصر
شدهاند[.]2
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امروزه سريعترين بخش در حال رشد رسانههای
آنالين ،رسانههای اجتماعی هستند که نفوذ بسیار
عمیقی دارند .برنامههای پیامرسان اجتماعی ،در بستر
تلفنهای همراه نیز ،به دلیل ويژگیهايی نظیر
دسترسی باال ،جذابیت ،تعاملی بودن و  ...در میان ساير
رسانههای اجتماعی از رشد بسیار سريعی برخوردار
هستند و به لحاظ آگاهسازی و اطالعرسانی کارکرد
مطلوبی دارند .برنامههای پیامرسان اجتماعی ،اکنون
برای خود جايگاهی رسانهای را در عرصه اطالعرسانی
پیدا کردهاند و به نظر میرسد نسل جديدی از رسانه در
اطالعرسانی تلقی میشوند[ .]7نفوذ رسانههای
اجتماعی ،همچنان که فرصت ها و چالش های جديدی
برای حوزه های اجتماعی ،سیاسی و جز اينها ايجاد
کرده است ،می تواند فرصت ها و چالش هايی نیز برای
کارکرد رسانههای سنتّی داشته باشد[ .]8رسانههای
اجتماعی تبديل به يک منبع مهم اطالعاتی و رسانهای،
برای دنبال کردن و گسترش روند اخبار و ايده ها در
سراسر جهان شده اند[.]9
صنعت اخبار در يک دوره ی تغییر قرار گرفته است،
سیستم رسانههای قديمی در حال نابودی است و يک
سیستم رسانهای جديد تازه ظهور کرده است[.]12
اکثريت متخصصان رسانههای بین المللی متوجه
کاهش قابل توجهی در استفاده از کانالهای رسانههای
سنتی در کار روزمره خود به دلیل تاثیر رسانههای
اجتماعی شده اند[ .]11به گفته ی  Messingو
 ،)2212( Westwoodسازمان های رسانهای خبری،
محتوايشان را با ايجاد شهرت يا برند ،عرضه می کنند و
بازخور اجتماعی آن به بحث های بین فردی با ديگران
و امروزه با گذاشتن کامنت ها در صفحات وب قابل
مشاهده است[ .]12وجود و گسترش استفاد از
رسانههای اجتماعی خبری ،حساسیت کافی را برای
بررسی و ارزيابی آنها در راه رسیدن به شهرت رسانهای
ايجاد کرده است .مساله پژوهش حاضر آن است که
مدلی برای شهرت رسانهای شبکه های پیام رسان
خبری ارائه دهد و نشان دهد چه مولفههايی در آن به
ايفای نقش میپردازند.
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مروری بر ادبیات پژوهش
سرعت و شتاب اخبار امروز به نحوی گسترش يافته
است که ديگر مخاطب ،تحمل و صبر در تأخیر اخبار را
ندارد و به دنبال اخبار لحظه ای و پوشش همه جانبه
است .اينجاست که ديگر مخاطب تحمل ندارد و به
سوی رسانههای اجتماعی می رود[.]14
با توجه به گزارش روابط عمومی ايسپا ،طرح نظرسنجی
“بررسی مسائل روز کشور از منظر افکار عمومی مردم
ايران” ،که پاسخگويان در رابطه با میزان اعتماد به
منابع کسب خبر در ايران ،شبکههای اجتماعی مجازی
را در جايگاه دوم و مورد اعتماد تر از سايتهای خبری
و شبکههای ماهوارهای دانستند[ ،]13اهمیت توجه به
شهرت رسانهای کانالهای پیام رسان خبری روشن
است .همچنین بر اساس گفتگوی نگارنده با مهدی
آذرمکان ،مديرکل نظارت و ارزيابی خبر و برنامه های
سیاسی صداوسیما در ديماه  ،1492به دلیل آن که
کانالهای خبری در پیامرسان ها همیشه همراه
مخاطب هستند و برخالف راديو و تلويزيون ،سابقه
های قبلی آن نیز همواره در دسترس مخاطب قرار دارد،
از اهمیت بسزايی برخوردار است .همچنین محمدباقر
سماواتی ،مدير نظارت و ارزيابی فضای مجازی خبر و
برنامه های سیاسی ،در اين باره گفتند کانالهای پیام
رسان تعاملشان با مردم زودتر و به روزتر از سايت های
خبری است[.]7
علیرغم اينکه مبحث شهرت فراگیر و گسترده شده ،اما
شهرت همچنان بهعنوان يک عنصر مجهول باقیمانده
است[ .]19در ابتدا واژه شهرت محدود به برند ،هويت
شرکتی ،تصوير سازمان و ديگر عناصر طراحی بصری
بود اما بهتدريج ارتباطات و همه شکلهای رفتار که با
مواجه با محیط بیرونی و بازار مرتبط است را نیز در
برگرفت[ .]12شهرت اساساً در مورد ادراک است[]17؛
شهرت يک دارايی ناملموس و حیاتی است که نتیجه
اقدامات گذشته و تجربه مستقیم ذينفعان است[.]18
شهرت رسانهای يک مفهوم جمعی است که سازمان،
کارکنان رسانهای ،منافع افراد ذینفع در رسانه و در
نهايت ،مخاطبان را به هم مرتبط میکند .شهرت
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رسانهای در طول زمان از طريق فرايندهای اجتماعی
پیچیدهای که سازمان و افراد ذینفعش را درگیر
میکند ،به وجود میآيد[ .]19شهرت يک سازمان
رسانهای از طريق بررسی شیوهی تعامل آن سازمان با
مخاطبان و همچنین فعالیتهای آن سازمان ازجمله
محتوياتش سنجیده میشود .بررسی ادبیات شهرت
رسانهای نشان میدهد که اين فرضیه ،که برمبنای آن
رسانهها دانش و عقايد عموم را تحت پوشش قرار
میدهند و بر مخاطبان تأثیر میگذارند ،برای شهرت
يک سازمان کاربرد مهمی دارد ،زيرا تولیدات رسانهها
يک عامل تعیینکننده منطقی در دانش و عقايد عموم
دربارهی سازمانهای رسانهای است .براين اساس
شهرت يک سازمان رسانهای را ارزيابی کلی مخاطبان
از آن رسانه میدانند[ .]22اين ارزيابیها حاصل جريانی
مداوم از مجموعه تولیدات رسانهای سازمان است[.]19
متأسفانه مديريت کردن شهرت سخت است زيرا شامل
متغیرهای "نرم" مانند ادراک اعتبار ،قابلیت اطمینان،
مسئولیتپذيری ،اعتماد و شايستگی هستند[ .]9فامبران
و فوس( )2224نیز پنج مشخصه را بهعنوان ويژگیهای
مديريت شهرت موفق برشمردهاند که اين اصول
عبارتاند از :اصل تمايز ،اصل تمرکز ،اصل سازگاری،
اصل هويت و اصل شفافیت[.]22
از نظر  ،)2217( Keiserمديريت شهرت رسانههای
اجتماعی فرآيند ايجاد و نظارت بر حضور رسانههای
اجتماعی است تا برند شما بهصورت آنالين بهتر
شود[.]21
تحقیقات شهرت بسیار پیچیده و انتزاعی هستند[.]22
در دهههای گذشته متخصصان حوزههای ارتباطات،
بازاريابی ،روابط عمومی چندين مدل برای شهرت ارائه
دادهاند که اين مدلها بیشتر بر چگونگی شکلگیری
تصوير و مديريت هويت سازمانی توجه دارند[ .]24به
عنوان مثال Schreiber ،مدل "پايههای شهرت" را
برای مديريت و ارزيابی شهرت توسعه داده است که در
آن به پايههای مختلف شهرت به شیوهای مشابه با
رويکرد " " Ogilvy Matherدر مديريت برند،
نگاه میکند .اين "پايهها" شامل تمايز ،ارتباط ،عزت،
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انتظارات ،دانش و تجربه" است[]23؛ يا مدل داولینگ
که مهمترين بخش آن ،ارتباطات است که ارتباط
داخلی (ارتباطات بین فردی :داخلی و خارجی) و
ارتباطات رسانههای بازاريابی را در مدل خود لحاظ
کرده است .ارتباطات بین فردی نشاندهنده تصاوير
ذهنی میان گروهها و ارتباطات رسانهای نشاندهنده
ادراک شرکت از خود است .در کل بیشتر نويسندگان از
برخی مفروضات حاکم بر مدل ،بهويژه در رابطه با
چگونگی مواجهه با اختالف میان تصوير ،هويت و
همچنین نحوه مفهومسازی فرهنگ سازمانی از آن
حمايت نکردند[]29؛ مدل ديگری را "موسسه شهرت"
به نام " " RepTrakمعرفی میکند که از طريق
تجزيه و تحلیل عوامل در میان پاسخ دهندگان (عموم
مردم) در حدود  29کشور توسعه يافته است .اين ابزار
هفت بعد از شهرت شامل (محصوالت و خدمات،
نوآوری ،محل کار ،شهروندی ،حکومتداری ،رهبری و
عملکرد مالی) را شناسايی کرده است .همچنین 24
ويژگی از شهرت در اين ابعاد وجود دارد .اين موسسه
عالوه بر ارزيابی رپ تراک ،عواطف ،احساسات و اعتماد
به شرکتها را نیز بررسی میکند[]24؛ نظرسنجی
 Harrisاز مدل Reputation Quotient
)( (RQبهره شهرت) که با استفاده از «نسبت شهرت
(آرکیو)» که «يک ابزار ارزيابی است که ادراکات
شهرت شرکتها را در میان صنايع مختلف بین
مخاطبان مختلف ترسیم میکند و برای کشورهای
خارج از اياالتمتحده سازگار است» ،استفاده میکند و
از شش بعد مشابه "موسسه شهرت" استفاده میکند
که شامل محصوالت و خدمات ،عملکرد مالی ،محیط
کار ،مسئولیت اجتماعی ،بینش و رهبری و جذابیتهای
عاطفی می باشد[ .]23اين مدل از معیارهايی با محدوده
گستردهتر نسبت به ساير مدلها استفاده میکند .اين
مدل ،کارمندان ،سرمايهگذاران و مشتريان را در بر
میگیرد و تنها محدود به مديران اجرايی نمیشود[]22
و مدل آخر مدل فامبران است که برخی از مدلهای
شهرت ،ازجمله فامبران ،بر اين فرض استوارند که
ديدگاههای مشتريان و کارمندان همبسته يا به هم
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وابسته هستند .بهويژه در کسبوکارهای خدماتی ،مانند
هتلها ،رستورانها و خانههای مد که در آن تعامل
کارکنان و مشتريان شديد است ،اين فرض را میتوان
مشاهده کرد[.]27
بر اساس مطالعات صورت گرفتهی محقق ،هیچ
پژوهشی درزمینه ی شهرت رسانهای کانالهای خبری
در داخل و خارج کشور صورت نگرفته است .تنها در
داخل ،تحقیقاتی با تمرکز بر کلیدواژهی "اعتماد" در
رسانههای اجتماعی وجود دارند که معموالً با روش
تحلیل محتوا صورت گرفتهاند.
بنابراين ،پژوهش حاضر با توجه به رشد گسترده
شبکههای خبری رسمی و غیررسمی در فضای مجازی
بخصوص در اپلیکیشن های پیام رسان ،و برای حضور
موفقیتآمیز در بین مخاطبان و دستیابی به شهرت
رسانهای ،اين مسئله را مورد بررسی قرار میدهد که
«برای کمک به دستیابی به شهرت رسانهای در بین
شبکههای اجتماعی خبری کشور ،عوامل موثر بر
شهرت اين رسانه ها کدامند و اولويت بندی آنها به چه
صورت است»
روش پژوهش
اين پژوهش ابتدا با بهرهگیری از روش کیفی نظريه
داده بنیاد و سپس با روش کمی آزمون فريدمن صورت
گرفته است.
نظريه داده بنیاد ،بهطور عمده با دادههای کیفی
مورداستفاده قرارگرفته و بهعنوان يک روش کیفی
شناختهشده است[ ]28که بر مطالعه تعامالت انسانها و
فرايندهای اجتماعی متمرکز است[ .]29دربارهی نظريه
داده بنیاد رويکردهای مختلفی بیانشده است که در
اين پژوهش از رويکرد گلیزری که معموالً بهعنوان
نظريه داده بنیاد کالسیک ياد میشود[ ،]30-31استفاده
شده است .در اين رويکرد پس از جمعآوری و
پیادهسازی دادهها ،کدگذاری حقیقی يا جوهری (شامل
کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی) و کدگذاری نظری
صورت میگیرد .در مرحلهی پايانی کدگذاری حقیقی
مجموعهای از مفاهیم يا کدها که مشابه يکديگر بودند،
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در يک دستهبندی قرار گرفتند .گلیزر برای تلفیق
کدهای حقیقی ،چندين خانواده کدگذاری معرفی
میکند که در اين پژوهش از خانوادهی "شش سیها"
شامل علل ،عوامل همبسته با علل شرايط ،اقتضائات،
پیامدها و زمینه بهره گرفتهشده است.
بهمنظور بررسی عوامل موثر بر شهرت رسانه ای
کانالهای پیام رسان خبری ،از روشهای کتابخانهای و
نیز تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاريافته استفاده
میشود که جامعه آماری اين بخش پژوهش شامل
مديران و کارشناسان فعال در حوزهی فضای مجازی و
رسانههای خبری هستند که به روش نمونهگیری
نظری ،نمونهای از آن شامل  11نفر از مديران و
کارشناسان فعال در حوزهی فضای مجازی و رسانههای
خبری در ايران که آگاهی تئوری و عملی در زمینه
مورد مطالعه را داشتند ،انتخاب شدند و مصاحبهها تا به
اشباع رسیدن دادهها ادامه داشت .از مصاحبه ششم به
بعد ،تکرار در اطالعات دريافتی مشاهده شد و برای
اطمینان تا مصاحبه يازدهم ادامه يافت .قابلیت اعتماد
(روايی و پايايی) يافتههای اين پژوهش از طريق چهار
معیار  Lincolnو  )1989( Gubaکه شامل
اعتبارپذيری ،انتقالپذيری ،قابلیت اطمینان و تأيید
پذيری[ ،]32انجام شد.
سپس از آزمون فريدمن برای اولويت بندی عوامل
شناسايی شده استفاده گرديد 489 .نفر از کاربران عضو
کانالهای خبری پیام رسان ها در شهر تهران که با استفاده
از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند
پرسشنامه ای  24سوالی با طیف  11گزينه ای ( از  2تا
 )12که نمره باالتر به معنی اهمیت بیشتر است ،را
بطور الکترونیکی پر کردند.
یافتهها
در تحلیل داده ها ابتدا از کدگذاری حقیقی برای مفهوم
سازی و مقوله بندی استفاده شد .در نهايت از تحلیل
يازده مصاحبه با خبرگان ،هفت مقوله ظهور يافت .پس
از چند مصاحبه اول مقوله اصلی (محوری) که دلنگرانی و
دغدغه اصلی مصاحبه شوندگان است ،نمايان شد و در اين
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پژوهش "مديريت متعهدانه حرفهای" تشخیص داده
شد .مصاحبههای بعدی با توجه به مقوله محوری
کدگذاری شدند.
ساير مقولهها عبارتند از :ايجاد محیط تعاملی ،فضا و قابلیت
دسترسی پیامرسان ،ويژگیهای حرفهای خبری ،محیط
رقابتی ،الزامات اخالقی و شهرت رسانهای کانال پیام
رسان خبری .نام باالی برگه کدگذاری در واقع ،نام يک
مقوله است و در جدول  1آورده شده است( .جدول )1
با توجه به ارتباط مفاهیم با يکديگر ،خانواده کدگذاری
"شش سی" به بهترين شکل ممکن امکان ترکیب
مقوله ها و مفاهیم را به عمل می آورد و الگوی  1را
شکل می دهند( :شکل )1
در ادامه هريک از عوامل شناسايی شده موثر ،تحلیل
خواهد شد:
مدیریت حرفهای و متعهدانه بهعنوان مقوله
محوری :در الگوی پیش رو" ،مديريت حرفهای و
متعهدانه" بهعنوان مقوله محوری پژوهش ،مفهومسازی
شده و در مرکز الگو قرارگرفته است زيرا ردپای آن در
بخشهای مختلف دادهها وجود داشته و نقشی محوری
را داراست بهگونهای که ديگر مقولهها را حول خود
جمع میکند و مهمترين دغدغهای بود که تقريباً همه
مصاحبهشوندگان بهطور مستقیم و غیرمستقیم به آن
اشاره داشتند.
الزامات اخالقی (علل) :علل منعکسکننده توضیحاتی
برای وقوع مقولهی محوری است .اخالق از ديرينهترين
چالشهای ارتباطات محسوب میشوند و ازآنجاکه خبر
ازجمله پیامهای رسانهای است که تعريف آن در اساس
حاوی واژههايی هنجاری و اخالقی است و با توجه به
نتايج کدگذاری انتخابی ،ابعادی از علل را پديدار کرد که
عنوان "الزامات اخالقی" به آن داده شد و به دو بعد
اخالق رسانهای و مصلحتگرايی اشاره شده است.
 اخالق رسانهای :اخالق رسانهای زيرمجموعهایاز اخالق عملی و يا حرفهای دانسته شده و
سرفصلهای کلی مانند حقمداری ،عدالت ،اصالح
جامعه و  ...همگی خطوط پیوند اصول و تأکیدات
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اخالقی در امر خبررسانی محسوب میشوند .در زمینه
اخالق رسانهها ،ديدگاهها و نظرات متفاوت و متنوعی
بسته به تفاوت و تنوع معتقدات فرهنگی و فلسفی
نظريهپردازان مختلف ،عنوان شده است اما ديدگاه
اسالم به اخالق رسانهای که در اصول ،ارزشها ،فلسفه
و ماهیت اين دين الهی ريشه دارد ،ديدگاهی عام و
فراگیر و جهانشمول شمرده میشود که اگرچه منتسب
به فرهنگی خاص به نام فرهنگ اسالمی است اما به
دلیل فطری بودن اين دين ،دربرگیرنده تمامی اصول و
فروع اخالقی است که در زمینه رسانهها مطرح شده
است.
 مصلحتگرایی :مصلحتگرايی نیز بر عمل براساس مقتضیات وقت تأکید دارد .گاهی رسانه بايد در
انتخاب میان دو امر مهم ،دست به مصلحتگرايی بزند.
انتخاب زمان مصلحت سنجیها و حدومرز آن ،امری
است که بهراحتی قابلتشخیص و تصمیمگیری نیست.
ویژگیهای حرفهای خبر (عوامل همبسته با
علل) .عوامل همبسته يا کوواريانس به نحوی در
ارتباط با علل هستند .اين عوامل شامل مؤلفههای نوع
خبر ،مديريت خبر ،سبک خبر و خبرنويسی است که
بهاختصار شرح دادهشدهاند.
 نوع خبر :در رسانههای اجتماعی با توجه به پلتفرمخاص هر رسانه ،نوع خبر حائز اهمیت و توجه است.
خبر انواع متفاوتی دارد که يکی از معمولترين
دستهبندیها ،اين پديده را در گروه خبر سخت و خبر
نرم تقسیم میکند .همهی مصاحبهشوندگان بر اهمیت
توجه به نوع خبر در شهرت رسانهای اذعان داشتند و
بهطور خالصه به اين موارد اشاره کردند :رابطه مستقیم
اخبار نرم و مخاطبان بیشتر ،وجود تنوع بیشتر در نرم
خبرها ،استفاده از اخبار نرم برای بیان خبرهای مهم و
جدی ،تلفیق هر دو نوع خبر سخت و نرم ،داشتن
مخاطبان خاص برای هر نوع از خبر ،تفکیک درست
اخبار سخت و نرم.
 مدیریت خبر :به اقداماتی که بهمنظور تولید،پردازش و انتشار اخبار بر پايه اصول خبررسانی به انجام

مطالعات رسانهای  /سال پانزدهم  /بهار 1366

میرسد ،مديريت خبر گفته میشود .کندی
اطالعرسانی ،سطح پايین کیفیت تولیدات خبری ،عدم
تنوع در اخبار و  ...از ضعفهای عرصه مديريت خبر
است که بهکرات ديده شده است .استفاده از فیلم و
عکس متناسب با محتوا ،توجه به کیفیت محتوا و
تصاوير ،گذاشتن پیوستهی مطالب ،ارتباط مستقیم
محتوای جذاب و ارزشمند با درگیری باالی مخاطب،
تفکیک درست اخبار سخت و نرم ،تنوع خبری ،ضرورت
شناسايی بازه زمانی مناسب برای اخبار نرم ،عدم
بارگذاری اخبار بیشازحد و عدم ارسال خبر در ساعات
استراحت ،سرعت ،دستاول بودن خبر و مزيت رقابتی
ايجاد کردن ،مواردی هستند که مصاحبهشوندگان به
آنان اشاره و تأکید داشتند .مديريت همچنین بايد پويا،
سیال و انعطافپذير در برابر تغییرات سیاسی ،اقتصادی
و حتی تکنولوژيکی باشد.
 سبک خبر :روشها و سبکهای تنظیم و نگارشخبر برای اثربخش بودن از ديدگاه مخاطبان مهم است.
استفاده از سبکهای مشخص و ايجاد تمايز،
بهکارگیری سبکهای جديد و نوشتن محتوا با سبک
خاص خود از مواردی بود که مصاحبهشوندگان بیان
نمودند.
 خبرنویسی :هدف اصلی در خبرنويسی ،خواندن واثربخش بودن خبر است .اگر خبر بهدرستی تنظیم
نشود ،نه کسی حوصله خواندن آن را دارد و نه اثرگذار
خواهد بود .به دلیل کوتاه بودن و محدوديت استفاده از
واژهها در کانالهای خبری در پیامرسانها خبر بايد
طوری نوشته شود که نتواند به اصل خبر لطمه بزند.
مصاحبهشوندگان در مورد خبرنويسی برای کانالهای
خبری پیامرسانها به رعايت اصول حرفهای گری،
مشخص کردن تعداد حدودی خبر در شبانهروز ،انتشار
منبع معتبر خبری ،وجود تحريريه قوی ،کوتاه نويسی
خبر ،رويکرد منصفانه و بیطرفانه داشتن ،تیتر زنی زرد،
رويکرد امیدزايی در خبر ،پوشش جغرافیايی و صحت و
درستی خبر ،اشاره و تأکید داشتند.
محیط تعاملی (اقتضائات) :در اين پژوهش
اقتضائات ،تحت مقولهی "محیط تعاملی" مفهومسازی
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شده است که نیازمند يک مديريت حرفهای و متعهدانه
است .در عصر حاضر رسانهای که وارد فضای تعاملی
نشود بهسرعت از گردونه خارج خواهد شد .چراکه
تعاملی بودن عنصر ماهوی رسانهها در عصر جديد
است .مخاطب در رسانههای اجتماعی حضور بیشتر و
تعامالت سريعتری نسبت به رسانههای جمعی دارند .بر
اين اساس ،اين مقوله در سه بخش ،مخاطب شناسی،
مشارکت دادن مخاطبان و ادمین (مدير کانال) در ذيل
تشريح میشود:
 مخاطب شناسی :شناخت مخاطب ازآنجهتاهمیت دارد که متخصصین و صاحبنظران اعتقاد دارند
غفلت از مخاطب ،به انزوا و مهجوريت کشاندن هر نهاد
مخاطب محور است .مصاحبهشوندگان در اين پژوهش
به مواردی ازجمله شناسايی خصوصیات مخاطبان
وفادار ،مخاطب شناسی برحسب سبکهای زندگی،
توجه به عاليق مخاطب و نیازسنجی مخاطبان اشاره
داشتند.
 مشارکت دادن مخاطبان :رسانه بايد از همهتکنیکها ،ابتکارها و ترفندهای الزم برای مشارکت
دادن و سهیم کردن مخاطبان در جريان تولید خبر و
محتوا بهره بگیرد تا میل و اشتیاق اعضا و مخاطبان
کانال خود را افزايش دهند.
 ادمین (مدیر کانال) :برای ايجاد انگیزه به باقیماندن در يک کانال خبری و توجه به مطالب آن بايد به
مخاطبان گوش کرد و يکی از اين راهها در ارتباط بودن
با ادمین يا مدير کانال است .اين کار اشتیاق آنان را در
دنبال کردن پستهای کانال افزايش میدهد .نحوه
برخورد و میزان زمان انتظار مخاطب برای پاسخ ادمین
در اينجا بسیار حائز اهمیت است.
محیط رقابتی (شرایط) .شرايط ،عواملی هستند که
توسعه يک پديده را تحت تأثیر خود قرار میدهند.
محیط رقابتی در الگوی خانواده شش سی ،جزء شرايط
در نظر گرفته میشود.
 مدیریت برند :ايجاد برند قدرتمند از ضرورياتمديريت هر سازمانی است .استراتژیهای موفق

13

برندسازی از طريق تفکیک میان برند موردنظر از ساير
رقبا و افزايش عملکرد برند در بازار موقعیتی متمايز
برای برند به وجود میآورند که توجه به آن در مورد
خبرگزاریها و کانالهای خبری نیز از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار است .اگر کانال خبری دارای
برند شناخته شده و معتبری باشد ،مخاطبان با وجود
کانالهای خبری بسیاری که وجود دارند ،ترجیح می
دهند عضوی از ان کانال خبری باقی بمانند و به اخبار
آن کانال استناد کرده و آن را بازنشر دهند .برند توانايی
ايجاد ارزش افزوده برای کانال خبری را دارا است.
مصاحبهشوندگان در مورد انتخاب عنوان مناسب برای
کانال و طراحی لوگو ،مديريت صحیح برند کانال
خبری ،برند سازی مجدد در رسانههايی که قبالً در
محیطهای ديگر فعال بودند و هنر حفظ برند برای
رسانههای موجود ،صحبت کردند.
 تبلیغات :تبلیغات ،فرايندی است که بهوسیله آن،اطالعات الزم در مورد خدمات يا محصوالت برای
مخاطبان فراهم شده و درنتیجه شرايط مناسب جهت
متقاعد کردن آنان بهمنظور خريد محصوالت و خدمات
ايجاد میگردد .به مقولهی تبلیغات در بحث
موردپژوهش ،از دو منظر میتوان نگريست ،اوالً تبلیغ
خود کانال خبری برای آگاهی دادن به ديگران و دوما
به تبلیغات بهعنوان کسب درآمد از کانال؛ که هر کدام
قابل توجه است.
شهرت رسانهای کانال پیامرسان خبری
(پیامد) .پیامد اشاره به خروجیهايی دارد که مديران و
دستاندرکاران رسانه آن را بهعنوان بروندادهای از
مديريت حرفهای و متعهدانه ،تجربه کردهاند .شهرت که
منبعی معامله ناپذير ،جايگزين نشدنی و تقلیدناپذير
است را میتوان مديريت کرد .چنانچه يک کانال
خبری دارای مديريت حرفهای و متعهدانه باشد ،در
محیط رقابتی امروز میتواند به شهرت رسانهای برسد.
زیرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان
(زمینه) .به بستر و عوامل احاطهکننده پديده ،زمینه
گفته میشود که ششمین سی در خانواده شش سی
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است و اشاره به بافت محیطی دارد که موردمطالعه در
آن بستر قرار می گیرد.
در اينجا ،زيرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان با
مؤلفههای دسترسپذيری ،حضور پیامرسانهای بومی و
پیامرسان رهبر ،در بستر محیطی قرار می گیرند.
نتايج جمعیت شناختی بدست آمده از  385پرسشنامه
الکترونیکی بدست آمده برای اولويت بندی عوامل موثر
بر شهرت رسانه ای به شرح زير است:
 51.7درصد پاسخگويان حاضر در اين

نظرسنجی را مردان و  48.3درصد را زنان تشکیل دادهاند.
 61.3درصد پاسخگويان حاضر در اين پژوهش

باالی  29سال سن داشتند.
 73.3 درصد پاسخگويان حاضر در اين پژوهش
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر بودهاند.
 پیام رسان های اجتماعی تلگرام و واتساپ
بیشتر اقبال را در نظر پاسخگويان داشته اند بطوری
که  79.5درصد تلگرام 16.1درصد واتساپ را انتخاب
کردند و تنها  4.4درصد از ديگر پیام رسان های بومی
استفاده می کنند.
 از مجموع پاسخگويان  67.3درصد  1ساعت و
کمتر از آن 28.1 ،درصد بین  1تا  2ساعت 3.4 ،درصد
بین  2تا  3ساعت و  1.3درصد بین  3تا  2ساعت،
روزانه در پیام رسان های اجتماعی برای اطالع از اخبار
سپری می کنند .بر اين اساس می توان گفت که 9953
درصد پاسخگويان کمتر از  2ساعت وقت خود را در
پیامرسان های اجتماعی برای دنبال کردن اخبار سپری
میکنند.
با کمک نرم افزار  Spssآزمون آماری تحلیل واريانس
فريدمن ،فرض برابری رتبه میانگین عوامل شش گانه موثر
بر شهرت رسانه ای را به محک آزمون می گذارد .مقدار
 sig =0,000بدست آمده است و از آنجايی که sig
 <0,05است ،لذا می توان ادعا کرد که "عوامل شناسايی
شده که منجر به شهرت رسانه ای میشوند ،رتبه های
يکسانی ندارند و میتوان آنها را رتبه بندی کرد"( .جدول )2
با توجه به جدول  ،4نتیجه میانگین رتبهها نشان
میدهد که از مقوالت شناسايی شده در مدل شهرت
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رسانهای" ،ويژگی های حرفه ای خبر" با اختالف
بیشتر و ضريب  ، 2در اولويت اول و بیشترين تاثیر را
دارد؛ مديريت حرفهای و متعهدانه در اولويت دوم با
ضريب  ،3512زيرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان
در اولويت سوم با ضريب  ،4592محیط تعاملی در
اولويت چهارم با ضريب  ،4531الزامات اخالقی در
اولويت پنجم و محیط رقابتی در اولويت ششم به ترتیب
با ضرايب  1592و  1598قرار می گیرد( .جدول )4
بحث و نتیجهگیری
وضعیت کنونی کانالهای خبری موجود بهشدت نیاز به
مديريت حرفهای و متعهدانه دارند؛ چراکه مديريت
کردن شهرت سخت است و آنچه اين وضع شلوغ و نا
به سامان را رقمزده است ،عدم توجه به مديريت
حرفهای يک کانال خبری است .حجم زياد اخبار،
کانالهای خبری و گسترش اخبار جعلی باعث
سردرگمی مخاطبان میشود .همانطور که Lloyd
( ،)2217بیان میکند بايد شهرت در دستور کار
استراتژی سازمان قرار بگیرد و برای يک استراتژی
شهرت خوب که شامل شناسايی اهداف شما از شهرت،
بررسی واقعیت کنونی (شهرت واقعی شما چیست؟)،
تجزيه و تحلیل شکاف يعنی شناسايی مناطقی که بايد
از ديدگاه شهرت بررسی شود ،توسعه يک برنامه
تاکتیکی و نظارت و اندازهگیری است[ ،]33به مديريت
حرفهای و متعهدانه نیاز است که در مرکز الگوی
حاصل از پژوهش قرارگرفته است.
همچنین در اين بین توجه به محیط رقابتی نیز از
اهمیت ويژهای برخوردار است .درواقع به نظر میرسد
که در فعالیتهای خبری در اين رسانهها ،بايد به
مديريت برند و تبلیغات برای تفکیک و متمايز کردن
برند کانال نسبت به رقبای حاضر در پیامرسان و
افزايش و بهبود عملکرد کانال ،استراتژیهای
برندسازی را در دستور کار مديريت قرارداد .همانطور
که  Floredduو همکاران ( )2213بیان میکنند يک
استراتژی آنالين خوب ،با استفاده از ابزارهای
رسانههای اجتماعی میتواند به ايجاد شهرتی مثبت
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ياری رساند .يکی از اين ابزارها ،تبلیغات است که
میتوان از راههای مختلف ازجمله کانالهای غیررسمی
يا رسمی قوی برای تبلیغ يا تبادل لینک و تبلیغات در
زمانهای مشخص و محدود ،برای تبلیغات استفاده کرد.
از نظر  ،)2217( Chungخود مخاطبان در محیط
رسانههای آنالين ،بهعنوان منابع اطالعاتی برای
خوانندگان عمل میکنند[]34؛ پس نیازمند توجه ويژه
هستند .ناديده گرفتن مخاطب در اين زمان ،به انزوا و
مهجوريت کشاندن هر نهاد مخاطب محور است.
استراتژیهايی که مخاطبان را از حالت انفعال بیرون
آورد و آنان را پیگیر دقیق برنامههای خبری کند نیازمند
تأمل در ريشههای اساسی مشکالت و خواستههای
مخاطبان است .رسانهای که وارد فضای تعاملی نشود
بهسرعت از گردونه خارج خواهد شد .تعامل کاربر نهتنها
خودبهخود تکامل پیدا نمیکند ،بلکه معلوم شده است
که نتیجه متابولیسم تعامل در يک اکوسیستم در حال
رشد پیچیده رسانههای ارتباطی است .همچنین
همانطور که  Ottو  ،)2219( Theunissenبیان
داشتند مديريت شهرت در رسانههای اجتماعی بهطور
فزايندهای در روابط عمومی اهمیت میيابد .از ديدگاه
پژوهش حاضر ،محیط تعاملی يکی از نقاطی است که
بايد تمرکز ويژه روی آن داشت.
نتايج نشان داد که چند نوع علت وجود که مديريت
حرفهای را توسعه میدهد که الزامات اخالقی و
ويژگیهای حرفهای خبری است .از الزامات حرفهای
شدن فعالیتهای هر رسانهای ازجمله کانالهای خبری
رسمی و غیررسمی خبری در رسانههای اجتماعی
آنالين ،آشنايی با قواعد اخالقی و التزام عملی به
رعايت آنهاست .جای خالی مرامنامه و منشورهای
اخالقی در حوزه فعالیتهای خبری در رسانههای
اجتماعی بهشدت محسوس است.
ويژگیهای حرفهای خبر که به نحوی در ارتباط با علل
(الزامات اخالقی) هستند شامل مؤلفههای نوع خبر،
مديريت خبر ،سبک خبر و خبرنويسی شناسايی شد.
ینه شهرت رسانهای ،پنج مدل در مطالعات دو
درزم ٔ
دههی اخیر يافت شد که شامل مدل پايههای شهرت
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که در آن بحث مديريت و ارزيابی شهرت مطرح
میشود و پايههای شهرت را تمايز ،ارتباط ،عزت،
انتظارات و دانش و تجربه معرفی میکند؛ مدل
داولینگ ،ارتباط داخلی (ارتباطات بین فردی :داخلی و
خارجی) و ارتباطات رسانههای بازاريابی را در مدل خود
لحاظ کرده است .مدل  RepTrakو مدل
) Reputation Quotient (RQکه شبیه هم هستند،
ابعاد هر دو مدل در بعدهای محصوالت و خدمات،
محیط کار ،عملکرد مالی ،رهبری شهروندی (مسئولیت
اجتماعی) مشترک هستند ،تنها در مدل رپ تراک،
عامل نوآوری و در مدل آرکیو ،بعد جذابیتهای عاطفی
افزوده میشوند .مدل فامبران نیز بر اين فرض استوار
است که ديدگاههای مشتريان و کارمندان همبسته يا
به هم وابسته هستند .اما در اين الگوی پژوهش حاضر،
پیامد توجه و نگاه حرفهای به مقولههای عنوانشده در
الگوی ،ششمین سی از خانواده شش سی گلیزر را که
شهرت رسانهای کانالهای خبری در پیامرسانها است
را به دست میدهد.
بستر محیطی در اين الگو ،زيرساخت و قابلیت دسترسی
پیامرسان با مؤلفههای دسترسپذيری ،حضور
پیامرسانهای بومی و پیامرسان رهبر ،هست .چون در
جامعه امروزی ،مردم عالقه زيادی به ايجاد ارتباط با
هم از طريق شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی دارند،
پس نمیتوانند عضو پیامرسانهای مختلف شوند و از
اين طريق شبکههای متعدد و جدا از هم درست کنند.
همانطور که سابقهی استفاده از پیامرسانها در داخل
کشور نشان میدهد ،وقتی کاربران به داليل مختلف
تصمیم به کوچ از يک پیامرسان میگیرند با تقريب
زيادی هم جذب يک پیامرسان ديگر میشوند ،نه اين
که جذب پیامرسانهای متعدد شوند[ .]7رسیدن به
اجماع و يک وفاق برای داشتن زيرساختی بومی و يا
استفاده از زيرساختهای خارجی اهمیت دارد.
حال که به مدد اپلیکیشن های پیامرسانهای آنالين،
میتوان آخرين تحوالت جهان را بهصورت
لحظهبهلحظه در هر نقطه از زمین رصد کرد و از
کوچکترين و تازهترين رويدادها در اقصی نقاط جهان
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آگاهی يافت؛ و شهرت هم منبعی معامله ناپذير،
جايگزين نشدنی و تقلیدناپذير است ،که میتواند سبب
شود کانالهايی روزبهروز بر بازديد و اعضايشان افزوده
شود ،يا بهسوی منسوخ شدن حرکت کنند؛ و با توجه به
شمار زياد کانالهای مختلف خبری در پیامرسانها،
الگوی بهدستآمده در اين پژوهش ،میتواند به ياری
مخاطبان در اعتماد به اين رسانههای خبری نوظهور
بشتابد تا در کمتر در معرض اخبار جعلی قرار بگیرند .در
اين پژوهش با استفاده از الگويی که برای شهرت
رسانهای کانالهای پیامرسان خبری با رويکرد داده
بنیاد ارائه شده بود ،به اولويت بندی عوامل موثر بر
شهرت رسانه ای کانال های پیام رسان خبری پرداخته
شد .همانطور که بیان شد به اذعان مديرکل نظارت و
ارزيابی خبر و برنامههای سیاسی صداوسیما و همچنین
مدير نظارت و ارزيابی فضای مجازی خبر و برنامههای
سیاسی کار درخوری در زمینه شهرت و ارزيابی
کانالهای خبری در پیامرسانها صورت نگرفته است
که اين الگو میتواند مبین خطوط راهنمايی برای
مديران در سطوح مختلف در حوزه خبر در رسانههای
اجتماعی ،جهت رسیدن به شهرت رسانهای و حفظ آن
باشد و به کمک سازمانهايی همچون شورای عالی
فضای مجازی برای سیاستگذاری و رتبهبندی
رسانههای اجتماعی ،همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در نظارت و ارزيابی شبکههای اجتماعی در
رسانههای خبری رسمی و غیررسمی ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات سیاستگذاری درازمدت زيرساختی
با توجه به رشد و فراگیری شبکههای اجتماعی و
مجلس شورای اسالمی آيد .همچنین اين رتبه بندی در
گام برداشتن به سمت شهرت در سازمان های نام برده
و کانال های خبری تسهیل کننده خواهد بود.
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زمینه ( :)contextزيرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان
 -دسترسپذيری ،حضور پیامرسانهای بومی

شرایط
(:)conditions
محیط رقابتی

علل (:)causes

مقوله محوری:

الزامات اخالقی

مديريت حرفهای و متعهدانه

شهرت رسانهای کانال پیامرسان
خبری

 اخالق رسانهای،مصلحتگرايی

علل همبسته با
فرایند اصلی
(:)Covariances

پیامدها (:)consequences

اقتضائات (:)contingencies

ويژگیهای حرفهای
خبر

محیط تعاملی

-سبک خبر ،مديريت،

 -مخاطب شناسی ،مشارکت دادن مخاطبان ،ادمین

خبرنويسی و نوع خبر

شکل  - 1الگوی شهرت رسانه ای کانال های پیام رسان خبری
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جدول  - 1عوامل موثر بر شهرت رسانه ای در کانال های پیام رسان خبری

مقوله

کدهای مفهومی (مقوالت فرعی)

ارزيابی وکنترل عملکرد کانال

مديريت حرفهای

طرح ريزی الگو

سازماندهی حرفهای افراد

مخاطب شناسی

محیط تعاملی

مشارکت دادن مخاطبان

ادمین (مدير کانال)

زيرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان

دسترس پذيری

پیامرسانهای بومی

شناسايی پیامرسان رهبر

ويژگی های حرفهای خبر

نوع خبر

کدهای ثانويه (انتخابی)

-

بازخورد گرفتن
نظرسنجی

-

داشتن الگو و مدل فعالیت

-

انتخاب افراد حرفهای برای ارتباط با کاربران
وجود تیم تحريريه قوی
ضرورت وجود افراد باسواد برای تعامل

-

شناسايی خصوصیات مخاطبان وفادار
مخاطب شناسی برحسب سبک های زندگی
توجه به عاليق مخاطب
نیازسنجی مخاطبان

-

نظرسنجی
ضرورت ايجاد فضای تعاملی با مخاطب
مشارکت مخاطبان در تولید محتوا
تدوين دستورالعملی برای ارائة اخبار فرستاده شدۀ کاربران
گذاشتن صدای مردم

-

ارتباط آسان با ادمین
ضرورت افراد قوی و با سواد برای ارتباط با مخاطبان

-

ضرورت تسهیل دسترسی
حفظ مرجعیت کانال با حضور در ديگر پیامرسانها
رهبرحضور در همه پیامرسانها به عنوان يک ارزش افزوده

-

داشتن زيرساخت بومی

-

ضرورت شناسايی محبوب ترين پیامرسان
حضور موثر در پیامرسان

-

رابطه مستقیم اخبار نرم و مخاطبان بیشتر
وجود تنوع بیشتر در نرم خبرها
استفاده از اخبار نرم برای بیان خبرهای مهم و جدی
تلفیق هر دونوع خبر سخت و نرم
داشتن مخاطبان خاص برای هر نوع از خبر
تفکیک درست اخبار سخت و نرم
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مديريت خبر

سبک خبری

خبرنويسی

مديريت برند

محیط رقابتی
تبلیغات

-

استفاده از فیلم و عکس متناسب با محتوا
توجه به کیفیت محتوا و تصاوير
گذاشتن پیوسته ی مطالب
ارتباط مستقیم محتوای جذاب و ارزشمند با درگیری باالی مخاطب
تفکیک درست اخبار سخت و نرم
تنوع خبری
ضرورت شناسايی بازه زمانی مناسب برای اخبار نرم
عدم بارگذاری اخبار بیش از حد و عدم ارسال خبر در ساعات استراحت
سزعت ،دست اول بودن خبر
محتوا مزيت رقابتی ايجاد میکند

-

استفاده از سبک های مشخص و ايجاد تمايز
بکارگیری سبک های جديد
نوشتن محتوا با سبک خاص خود

-

رعايت اصول حرفهای گری
مشخص کردن تعداد حدودی خبر در شبانه روز
انتشار منبع معتبر خبری
وجود تحريريه قوی
کوتاه نويسی خبر
رويکرد منصفانه و بیطرفانه داشتن
تیتر زنی زرد
رويکرد امیدزايی در خبر
پوشش جغرافیايی
صحت و درستی خبر

-

انتخاب عنوان مناسب برای کانال و طراحی لوگو
مديريت صحیح برند کانال خبری
برند سازی مجدد در رسانههايی که قبال در محیطهای ديگر فعال بودند
هنر حفظ برند برای رسانههای موجود

-

استفاده از کانالهای غیررسمی يا رسمی قوی برای تبلیغ
تبادل لینک و تبلیغات در زمان های مشخص و محدود
سرمايه گذاری برای تبلیغات
رابطه مستقیم تبلیغات با تعداد اعضا کانال
استفاده از راه های مختلف برای تبلیغ

الزامات اخالقی

اخالق رسانهای

مصلحت گرايی

-

رويکرد منصفانه و بیطرفانه داشتن
احساس مسئولیت و وظیفه شناسی
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جدول  - 2نتایج آزمون فریدمن
تعداد

489

کای دو

137/228

درجه آزادی

9

Sig

.222

جدول  - 3نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن
مقوله ها

میانگین رتبه ها

رتبه ها

ويژگیهای حرفهای خبر

2522

1

مديريت حرفهای و متعهدانه

3512

2

زيرساخت و قابلیت دسترسی پیامرسان

4592

4

محیط تعاملی

4531

3

الزامات اخالقی

1592

9

محیط رقابتی

1598

2
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Investigating and prioritizing the effective factors of Media Reputation for
News Messenger Channels

Parisa Nezami, Seyed Mehdi Sharifi, Abas Nargesian, Mehran Rezvani

Abstract
We are in an age where competition and the challenge of survival have become a
serious issue for all organizations, and social media news channels are no exception and
are involved; as we can see, failed news channels are quickly overwhelmed by
members. In such a situation, having a reputation and maintaining the credibility of the
channel is one of the most important tools for promoting the activity of news media in
messaging networks. The present study uses interpretive approach and quantitative
method to investigate and prioritize the factors influencing the media reputation of news
messaging channels. This research first presents a model of the media reputation of
news messaging channels using the qualitative method of "Foundation Data Theory"
and then uses the Friedman test to prioritize identified factors. The study population is
384 users who are members of the news channels of messengers in Tehran, which was
selected using non-probabilistic sampling method.
In order to provide the model, according to the results of interviews and analyzes, the
CCG family of six was used and the Friedman test was used to prioritize the factors.
One of the effective factors identified in the media fame model is "professional news
features", in the first priority; Professional and committed management is the second
priority, infrastructure and messenger accessibility are the third priority, interactive
environment is the fourth priority.
Keywords: Media Reputation, Messengers, News Channels, News.

