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محیط شناسی  راهبردی
 سایت های خبری ایران

چکیده
فضای مجازی یک سازه یا نظام واره باز و درواقع زیرساختی به شمار می رود که با 
همه ارکان و ساختارهای دیگر در ارتباط بوده و بخش عمده ای از آن ها، روی این 
فضا بناشده اند. این فضای غیرواقعی امروزه آن چنان با امورات فردی و جمعی 
آدمی درآمیخته که امکان شناسایی یا تفکیک سطوح زندگی واقعی و مجازی 
در آن، بسیار سخت و ناممکن شده است. یکی از این سطوح کاماًل کاربردی به 
فعالیت های پایگاه های اطالع رسانی مجازی یا همان ترکیب آشنای »سایت ها« 
بازمی گردد؛ سایت هایی که هرروز تعداد تازه تری از آن ها سروکله شان در حوزه 
سیاست و اقتصاد و فرهنگ پیدا می شود و به همین میزان، حجم معتنابهی از 
تارنماهای به اصطالح مجازی هم در مکان های  این  نادیده.  نیز حذف و  آن ها 
واقعی حضور دارند، هم مدیرانی واقعی آن ها را اداره می کنند و هم دارای آثار 

واقعی و عینی در جامعه اند.
عامل ها،  ارزیابی  و  شناخت  راهبردی،  مدیریت  در  اساسی  مرحله های  از  یکی 
و  است  موردبررسی  مسئله  در  دخیل  محیطی  ساختارهای  و  نیروها  جریان ها، 
ازآنجاکه محور بررسی حاضر، محیط شناسی راهبردی سایت های خبری در ایران 
است، مسئله اصلی بررسی این موضوع در سه الیه شبکه  بین سازمانی، محیط 

عمومی و محیط بین المللی/جهانی است.
محیط شناسی راهبردی سایت های خبری می تواند به عنوان مقدمه ای جدی در 
مقاله  این  و  گیرد  قرار  موردتوجه  حوزه  این  برای  ملی  راهبردهای  هر  تدوین 
می کوشد ضمن رفع ابهام ها در این زمینه، رهگشای شناخت مؤلفه های اصلی 

محیط راهبردی سایت های خبری باشد.

کلیدی : گان  واژ
سایت )پایگاه( خبری، ایران، محیط شناسی، راهبرد

فرشاد▪مهدی▪پور▪▪
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

۱-مسئله
یکی� اینترنتی� خبری� پایگاه�های� یــا� سایت�ها�
یک� طی� ایــران� در� اطــالع�رســانــی� پدیده�های� از�
دهــه�اخــیــر�بــه�شــمــار�مـــی�رونـــد1؛�ایــن�سایت�ها�

1.  یافته ها نشان می دهد که به عنوان مثال در میان 
سایت های  علمی،  سایت های  از  پس  دانشجویان 
خبری پر بازدیدترین گروه بوده است )یوسفی لویه، 

.)126 :1388

حجم� از� می�توان� را� تأثیرگذاری�شان� میزان� که�
گــســتــرش�یــافــتــه�ارجـــاعـــات�بـــه��آن�هــــا�از�ســوی�
فضایی� در� داد،� تشخیص� مردم� و� شخصیت�ها�
نسبت�مبهم�و�ناشناخته�به�فعالیت�مشغول�اند�

کم�تر�موردتوجه�پژوهشی�قرارگرفته�اند. و�
محیط� بررسی� تحقیق�حاضر� در� مساله�محوری�
از�منظر� ــی� ــران ای راهــبــردی�ســایــت�هــای�خــبــری�
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پیشنهادهای� ارائـــه� و� موقعیت�یابی�2 مکتب�
زمینه� ــن� ای در� آن�هــاســت.� قــبــال� در� ــردی� راهــب
الگوی� پایه� بر� از�محیط� گردآوری�شده� اطالعات�

ــرار�مــی�گــیــرد� ــ ــورد�ارزیـــابـــی�ق ــ مــوقــعــیــت�یــابــی،�م
کــنــونــی�و�آیــنــده� تــا�تــصــویــر�روشــنــی�از�شــرایــط�
این� از� نهایی� هدف� و� آید� به�دست� آن� عملکرد�
راهبردهایی� عرضه� و� تنظیم� محیط�شناسی،�

منطبق�با�محیط�پویای�جامعه�است.

2- چارچوب مفهومی
در�انجام�این�تحقیق،�از�ترکیب�ایده�های�هنری�
و� اســتــراتــژی� جنگل� در� �)-1939( مینتزبرگ�3
ماری�جو�هچ�4در�نظریه�سازمان�ها�برای�تحلیل�
این� با� است،� گرفته�شده� بهره� محیط،� دقیق�تر�
می�توان� به�طورکلی� را� وب�ســایــت�هــا� کــه� کید� تأ
از� کرد�)مک�موردو،�به�نقل� گروه�تقسیم� به�پنج�
خالقی�و�داورپناه،�1389: 129(�و�در�این�تحقیق،�
گروه�پنجم�موردتوجه�بوده��اند5: وب�سایت�های�

عقاید� که�تالش�می�کنند� وب�سایت�های�دولتی�

2.  Positioning
3.  Henry Mintzberg
4.  Mary Jo Hatch

5.  نتایج تحقیق مذکور در بازه زمانی موردبررسی، 
 328 میان  )از  ایرانی  وب سایت های  فراوانی  توزیع 
و  )خالقی  می دهد  نشان  شرح  بدین  را  وب سایت( 

داورپناه، 130(:

درصدفراوانینوع�وب�سایتردیف
4717/7تجاری1
4517دولتی2
1488.55اطالع�رسانی-خدماتی3
197/2خبری4
62/3شخصی5

عمومی�را�تحت�تأثیر�قرار�دهند.
که�سعی�در�ارتقا�یا�فروش� وب�سایت�های�تجاری�

محصوالت�دارند.
کــه�هــف�آن�هــا�ارائــه� وب�ســایــت�هــای�اطــالعــاتــی�

اطالعات�واقعی�درباره�خدمات�عمومی�است.
که�به�رویدادهای�جاری� وب�سایت�های�خبری�

می�پردازند.
که�توسط�افراد�ایجاد� و�وب�سایت�های�شخصی�

�به�مؤسسات�وابسته�نیستند. شده�و�معمواًل

3- محیط شناسی
کــردن� مرتبط� نحوه� معانی� بــه� راهــبــرد� تــدویــن�
این� اســت؛� محیط� با� موردنظر� ســازمــان� بهینه�
مختلفی� خصوصیات� دارای� می�تواند� محیط�
قـــوت�هـــا�و�ضــعــف�هــای� از� تــرکــیــبــی� امـــا� بـــاشـــد،�
را� آن� بــیــرونــی،� فــرصــت�هــای� و� تهدید� و� ــی� درونـ
الگوی�پورتر،�می�توان� بر�اساس� شکل�می�دهد.�
ــران�را� ایـ محیط�راهــبــردی�ســایــت�هــای�خــبــری�
نکته�محوری� داد؛� قرار� ارزیابی� مورد� نحو� بدین�
در� که� رقباست� نقش� بر� کید� تأ تحلیل� ایــن� در�
هیبت�مشتریان،�تأمین�کنندگان،�جایگزین�ها�و�

تازه�واردها،�خود�را�نشان�می�دهد:

۱-3- تحلیل تهدید تازه واردها
جهان� تحوالت� از� تابعی� و� مجازی�ها� دنیای� در�
اتفاقات� شدگی� کند� یا� شتاب�گیری� با� حقیقی،�
زاده� خــبــری� تــارنــمــاهــای� فرهنگی،� و� سیاسی�
که�حتی� این�موقعیتی�است� شده�و�می�میرند!�
حدی� در� نیز� خبرگزاری�ها� و� مطبوعات� قانون�
جاری� رونــد� مطابق� و� بخشیده� رسمیت� بــدان�
چنانچه�یک�رجل�سیاسی-فرهنگی�درخواست�
صدور�مجوز�برای�رسانه�ای�را�داشته�باشد،�این�

درخواست
۱-۱-3- سرمایه موردنیاز:

کمترین� بـــا� خـــبـــری،� ــت� یـــک�ســای راه�انــــــــدازی�
ــه�هــا�مــمــکــن�و�شـــدنـــی�اســـــت؛�مــعــمــواًل� ــن هــزی
ــازی،�بــســتــه�هــایــی�را� ــزارســ ــ ــرم�اف ــ شــرکــت�هــای�ن
کــرده�انــد� ــاده� آمـ مخصوص�ســایــت�هــای�خــبــری�
از� می�روند،� شمار� به� پرکاربرد� و� ارزان�قیمت� که�
ورود� ــرای� ب اولیه� مــادی� هزینه�های� منظر� ایــن�
که� هرچند� نیست.� زیــاد� چندان� عرصه� این� به�

هدف از محیط  �
شناسی، تنظیم و عرضه 

راهبردهایی منطبق با 
محیط پویای جامعه 

است.
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از� فراتر� خبری� پایگاه� یک� تا� باشد� آن� بر� بنا� گر� ا
هزینه�های� این� کند،� فعالیت� ایــران� جغرافیای�
اولیه�به�شدت�رشد�می�کند�و�درواقع�هزینه�های�
و� داخلی�جواب�گوست� عمومی� حــوزه� در� انــدک�
کردن�نیازها�در�عرصه�بین�المللی- یارای�برآورده�

جهانی�را�ندارد.
یگانه� اقــتــصــادی،� سرمایه� مــی�رســد� نظر� بــه� امــا�
راه�انــدازی�سایت�خبری� برای� موردنیاز� سرمایه�
که�محل�اخذ�یا�ایجاد� نیست�6و�اعتماد�به�رسانه�
سرمایه� نوعی� اســت،� متشتت� و� متنوع� نیز� آن�
اجتماعی�پیش�نیاز�و�ضروری�است.�پژوهش�ها�
اخبار� از� بعد� اینترنتی� اخبار� که� می�دهد� نشان�
اخبار� حــوزه� در� ایـــران،� ج.ا.� رسمی� تلویزیون�
اعتبار� دوم� رده� در� خارجی� و� داخلی� متناقض�
از� باالتر� یعنی� رتبه� این� )نعیمی،�174(� قرار�دارد�
ایرانی.� غیر� رسانه�های� و� سراسری� روزنامه�های�
منابع� اخبار� از� بهره�گیری� میزان� دادن� تقاطع�

به چهار  را  بوردیو )2002-1930( سرمایه   پیر    .6
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  می کند:  تقسیم  گونه 
توصیف  را  مالی  اقتصادی،  منابع  نمادین. سرمایه  و 
کرده، قابل تبدیل به پول بوده و در شکل حق مالکیت 
پیوندهای  به  اجتماعی  سرمایه  می شود؛  نهادینه 
را  آن ها  قادرند  مردم  که  دارد  ارتباط  اجتماعی ای 
به نفع خود بسیج کنند و به گونه اصالت و شهرت 
ممکن است نهادینه شود؛ سرمایه فرهنگی، به نسبت 
دو سرمایه پیشین، بسیار دیرتر شکل می گیرد، عمیقاً 
محصور  خویش،  نفس  از  ما  شعور  و  احساسات  در 
نهادینه  تحصیلی  مدارج  شکل  در  معموالً  و  است 
سرمایه  224-220(؛   :1387 )اسمیت،  می شود 
مصارفی  و  اشکال  چه  می کند  مشخص  که  نمادین 
در  اجتماعی  مشروعیت  مبنای  به عنوان  سرمایه  از 
نیز  اجتماعی  سرمایه  و  می شوند؛  شناخته  جامعه 
نشان  و  دارد  توجه  آن  بازتولید  و  برابری  مفهوم  به 
می دهد که مردم برای به دست آوردن چیزی، چگونه 
Bour� می کنند  استفاده  خود  اجتماعی  روابط  )از 

دو  دارای  سرمایه  این   .)dieu, 1972: 184-185
جز است: پیوندهای عینی میان افراد؛ نوعی ساختار 
شبکه ای عینی برقرارکننده ارتباط میان افراد است 
و این بخش از سرمایه اجتماعی حکایت از آن دارد 
که افراد در جامعه با یکدیگر پیوند دارند و پیوندهای 
می بایست  افراد  میان  پیوندهای  افراد؛  میان  ذهنی 
هیجانات  و  اعتماد  بر  مبتنی  متقابل  ماهیت  دارای 

مثبت باشد.

اینترنتی�با�سن�و�تحصیالت�نیز�نشان�گر�آن�است�
و�31/9  ســال� گــروه�سنی��30-15 که��29درصــد�
دیپلم� از� باالتر� تحصیلی� سطح� با� ــراد� اف درصــد�
دیگر� تحقیقی� در� ــد؛� دارنـ اقــبــال� منابع� ایــن� بــه�
را�قابل�اعتمادترین�رسانه� اینترنت� دانشجویان،�

دانسته�اند�)یوسفی�لویه،�1388: 129(.

کانال های توزیع: 2-۱-3- دسترسی به 
توزیع� کانال� سهل�گیرانه�ترین� مجازی� فضای�
کانال� ــن� ای بــه� و�خـــروج� ورود� اســـت؛� اطــالعــات�
از� و� اســت� امکان�پذیر� به�آسانی� � معمواًل توزیع�
راه�انـــدازی�یک� در�حــوزه�داخلی� نیز،� منظر� این�
سایت�خبری،�چندان�پردردسر�به�نظر�نمی�آید،�
دقت� نیازمند� جهانی� عــرصــه� بــه� ورود� گــرچــه� ا
استقرار� منطقه� نظیر� فنی� پشتیبانی�های� در�
کاربرانی�از�آن�سوی�جهان� میزبان�7است�تا�مثاًل�
کنند. بتوانند�به�راحتی�صفحات�سایت�را�بازدید�
موضوع�کانال�های�توزیع�در�این�عرصه،�به�زمینه�
بازنشر�اخبار�نیز�ارجاع�می�یابد؛�در�حقیقت�یک�
کوچه�ای�بن�بست�است�مگر� سایت،�تابلویی�در�
مجازی� بسترهای� دیگر� در� آن� خبرهای� آن�کــه�
منتشر�شود.�این�که�چه�میزان�یک�پایگاه�خبری�
یافته� دسترسی� کانال�های� چنین� به� می�تواند�
خدمت�رسانی� او� به� که� کند� قانع� را� آن�هــا� یا� و�
را�نشان� اثرگذاری�اش� یا� کنند،�عماًل�میزان�نفوذ�
محیط� حــوزه� در� عمدتًا� مسئله� ایــن� و� می�دهد�

بین�سازمانی�سایت�ها�قرار�می�گیرد.

3-۱-3- امتیازات ویژه:
تجربه� هــیــچ� � مــعــمــواًل ــه� ک داده� نــشــان� تــجــربــه�
سابقه� مــعــتــبــر،� تـــجـــاری� نـــام� )نــظــیــر� پیشینی�
جهشی� و� آل� ــده� ایـ وضعیتی� نتوانسته� و...(�
تجربه� مثاًل� آورد؛�� وجــود� به� تـــازه�وارد� یک� ــرای� ب

server  .7

سرمایه اقتصادی، یگانه  �
سرمایه موردنیاز برای 
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همشهری� معتبر� برند� از� که� همشهری�آن�الین�
اعتبار� این� الزامًا� که� استفاده�می�کرد،�نشان�داد�
نمی�شود.� منتقل� مجازی� فضای� به� روزنامه� از�
به� اقـــدام� فــاتــح،� ابوالفضل� دیگر� مـــوردی� در� یــا�
کرد�و�باوجود� راه�اندازی�وب�سایت�خبری�شفقنا�
مؤسس� اولــیــن� )بــه�عــنــوان� وی� مناسب� سابقه�
سایت� این� ایــران(،� در� اینترنتی� خبرگزاری�های�
قرار� ممتاز� فــوق�الــعــاده� جایگاهی� در� نتوانست�
مهم�ترین� از� ناشناختگی� بااین�همه،� بگیرد.�
به� مجازی� فضای� در� توفیق� بــرای� ضدتبلیغ�ها�

که�سایت�خبری�می�بایست� شمار�می�رود�و�ازآنجا
مخاطب� بــر� ــرگــذاری� اث ــرای� ب الزم� اعتبار� دارای�
امتیاز� از� کــه� سایت�هایی� دلــیــل� بــدیــن� بــاشــد،�
)مثاًل� نیستند� برخوردار� منحصربه�فردی� و� ویژه�
مشخص(،� جریان� یک� یا� شخص� به� وابستگی�
این� نمی�کنند؛� پیدا� عمل� در� چندانی� توفیق�
نوع� پیوندهای�سایت،� تعداد� به� � اعتبار�معمواًل
کید�بر�حقوق�مؤلف،�میزبان� دامنه�آن،�میزان�تأ
دارد� بستگی� تــارنــمــا� ایــجــاد� ــان� زمـ و� اینترنتی�

)بینش،�1387: 130(.
سازمانی� بین� حـــوزه� در� مشخصًا� مسئله� ایــن�
که�ذی�نفعان� دارای�اهمیت�بیش�تری�است،�چرا
تا� بدانند� می�خواهند� همگی� و...� رقبا� خــاص،�
نمایندگی� را� فــردی� یــا� گــروه� چــه� جدید� سایت�
مرتبه�ای،� چنین� فــقــدان� صــورت� در� و� می�کند�

کاهش�می�یابد. به�سرعت�میزان�توجه�به�آن�

4-۱-3- میزان تمایز:
کــــــاالی�عـــرضـــه�شـــده�در� ــریـــن� ــلـــی�تـ خـــبـــر�8اصـ
سایت�های�خبری�است�و�بعدازآن�یادداشت�ها�
باالیی�اند؛� اهمیت� دارای� خبری� تحلیل�های� و�
رویــه�ای� که� چه� هر� خبری� سایت�های� ــازار� ب در�
خبری�داشته�باشد،�جذاب�است�و�دیگر�قوالب�
که� روســت� همین� از� و� می�یابند� اهمیت� کمتر�
باالتر� ارزش�خبری�9 با� تولید�خبری� اصلی� تمایز�
درگیری،� به� � معمواًل خبری� ارزش�هـــای� اســت.�
نــدرت،� و� شگفت�انگیزی� شــهــرت،� دربــرگــیــری،�
بررسی� تازگی.� و� مجاورت� مقدار،� و� تعداد� بزرگی�
تیترهای�خبری�شش�پایگاه�اصلی�خبری�ایران�
با� خبرهایی� به� اول� وهله� در� مــی�دهــد�10 نشان�
توجه� شگفتی� بعدازآن� و� درگیری� خبری� ارزش�
که� ــن�ســخــن�بــدیــن�مــعــنــاســت� داشـــتـــه�انـــد.�ایـ
پیدا� برای� مجبورند� جدید،� خبری� سایت�های�
کار�دیگری،� کردن�جای�خود،�بیش�و�پیش�از�هر�
کنند�و�چون�تولید�این�گونه� خبر�جنجالی�تولید�
اســت،� خــاص� پشتیبانی�های� نیازمند� خبرها�
کاالیی،�آن�ها�را�در�عرصه� �فقدان�چنین� معمواًل

کام�می�گذارد. رقابت�نا
بی�تفاوت� کاماًل� زمینه� این� در� نیز� جهانی� بــازار�
ــایـــت� ــیــت�ده�هـــــا�وب�سـ ــعــال ــود�ف ــاوجــ ــ اســـــت؛�ب
کــه�مــایــل�بــه�جــریــان�ســازی�هــای� اپــوزســیــون�
از� اما�چون�بخش�عمده�ای� خبری�موردنظرند،�
این�خبرهای�جنجالی�فاقد�اعتبار�و�روایی�الزم�
انتشار� برای� موردنیاز� آستانه� به� � معمواًل است،�
گیری�در�عرصه�بین�المللی�نمی�رسد. و�بازخورد�

5-۱-3- منحنی یادگیری یا تجربه:
صرفه� قاعده� از� � معمواًل خبر،� تولید� هزینه�های�
سایت�های� نمی�کنند؛�درواقع� پیروی� مقیاس�
نیازمند� بهتر،� خبر� تولید� بــرای� جدید،� خبری�

8.  news
9.  News value

ایران  عصر  جهان،  مشرق،  فردا،   رجا،  الف،    .10
که  موردبررسی اند  خبری  سایت های  تابناک  و 
آن ها  روی  مطالعه  این   92 تیر  و  اردیبهشت  در 

انجام شده است.

 این که چه میزان یک  �
پایگاه خبری می تواند 

کانال های  به چنین 
دسترسی یافته و یا 

که به  کند  آن ها را قانع 
کنند،  او خدمت رسانی 

عماًل میزان نفوذ یا 
اثرگذاری اش را نشان 

می دهد و این مسئله 
 در حوزه محیط 

ً
عمدتا

بین سازمانی سایت ها 
قرار می گیرد.
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معنوی�اند.� و� مــالــی� بیشتر� هــزیــنــه�هــای� صــرف�
ســایــت�هــای�خــبــری�قــدیــمــی�تــر�نــیــز�بـــرای�باقی�
ماندن�روی�آب،�مجبورند�پول�بیش�تری�خرج�

کنند�تا�خبرهای�بهتری�به�وجود�آورند.

6-۱-3- سیاست های دولت:
در�اوایل�دهه�هشتاد،�هیچ�نظارتی�بر�محتوای�
ــیــن� ــود�نـــداشـــت؛�اول ــ ســـایـــت�هـــای�خـــبـــری�وجـ
امنیتی� وجهه�ای� کاماًل� مواجهات� و� برخوردها�
کشور،� امنیتی� کــالن� مسائل� به� ناظر� و� داشــت�

دوره� پــس�ازایــن� بـــود11.� هسته�ای� پــرونــده� نظیر�
ــرای�نـــظـــارت�بـــر�ایـــن�محیط� ــ ســـازوکـــارهـــایـــی�ب
گردید،�اما�به�دلیل�سهل�الوصول�بودن� طراحی�
نیز� درون�خانه�ها� از� که� دنیای�مجازی� به� ورود�
وجود� مانعی� تازه�واردها� برای� عماًل� بود،� مقدور�
پایگاه�های� ساماندهی� سامانه� ایجاد� نداشت.�
اینترنتی�12زیر�نظر�مرکز�توسعه�فناوری�اطالعات�
ارشاد� و� فرهنگ� وزارت� دیجیتال� رسانه�های� و�
)آیــیــن�نــامــه� �85 ســـال� دوم� نــیــمــه� از� اســـالمـــی��
ساماندهی�فعالیت�پایگاه�اینترنتی�در��29مرداد�
گام� ــیــن� اول رســیــد(،� دولـــت� تصویب� بــه� �1385
وب�سایت�های� شناسایی� برای� و�جدی� رسمی�
معنای� بــه� ســامــانــه� ایــن� در� ورود� بـــود؛� خــبــری�
بیمه،� حق� نظیر� جانبی� امکانات� از� بهره�مندی�
هیئت� در� شکایت� مــوارد� بررسی� ترافیک،� طرح�

نظارت�بر�مطبوعات�و...�می�شد.

و  ــان  ــنــدگ ــن عــرضــه ک چـــانـــه زنـــی  ــدرت  ــ قـ  3-2
تأمین کنندگان

ســاخــتــاری،� ــا� ی مــحــتــوایــی� منظر� از� بــه�طــورکــلــی�

11.  سایت بازتاب در سال 82 برای اولین بار توسط 
مأموران امنیتی توقیف شد.

اعالم شده  بهار 92  تا   .www.samandehi.ir   .12
ثبت نام  سامانه،  این  در  سایت  پنجاه هزار  که  است 

کرده اند.

وابــســتــگــی�هــا� دارای� خـــبـــری� ــای� ــــت�هــ ــای ســ
خویش�اند� تأمین�کنندگان� به� شناخته�شده�ای�
تأمین�کنندگان� گــروه� که� گفت� می�توان� حتی� و�

انحصاری�و�محدود�به�نظر�می�رسد.

۱-2-3- تعداد عرضه کنندگان:
مــجــازی�صــدهــا�سایت� فــضــای� در� ــنــون� ک هــم�ا
دربــاره� دقیقی� آمــار� که� می�کنند� فعالیت� خبری�
ــدارد؛�علت�ایــن�امــر،�اواًل�فعالیت� آن�هــا�وجــود�ن
ــی�شــمــاری�ســایــت�هــای�مــحــلــی�اســت� تــعــداد�ب
به� و� مــی�شــونــد� اداره� بخش� یــا� شهر� یــک� از� کــه�
می�پردازند� دیگر� وب�سایت�های� اخبار� بازنشر�
کشور� از� خــارج� جریانات� فعاالنه� حضور� ثانیًا� و�
)عمدتًا�ضدانقالب(�در�عرصه�تولید�محتواست.�
که� اســـت� شـــده� آن� مــوجــب� تکثر� و� تــنــوع� ایـــن�
عــمــاًل�ســایــت�هــای�خــبــری�تـــوان�چــنــدانــی�بــرای�
حرفه�ای� مخاطبان� یا� قدرت� منابع� با� چانه�زنی�
و�عمومی�نداشته�باشند؛�یعنی�آن�ها�نمی�توانند�
به�طورجدی�خواستار�یک�تحول�صنفی�شوند،��
ک� یا�مثاًل�برای�مشتریان�اخبارشان،�نوعی�اشترا
دهی�در�نظر�بگیرند�و�یا�مسئله�کپی�رایت�و�بازنشر�

کنند. بدون�منبع�اخبارشان�را�حل�وفصل�

2-2-3- تعداد محصوالت جایگزین:
سایت�های� اختصاصی� کـــاالی� کــه� داغ�13 خــبــِر�
دیگر� از� هیچ�یک� توسط� تقریبًا� اســت،� خبری�
در� منظر� پــس�ازایــن� نمی�شود،� تولید� رسانه�ها�
خاصی� مشکل� دارای� ســازمــانــی� بــیــن� حیطه�
از� گونه�ای� چه� به� دقیقًا� داغ� خبر� امــا� نیستند،�
بچتل،�سه� آراتی� و� وو� دنیس� می�پردازد؟� اخبار�
که� کــرده�انــد� ذکــر� اخبار� از� این�گونه� بــرای� ویژگی�
یا� موضوعی� ــودن،� ب ناپیوسته� از:� اســت� عبارت�
بــودن؛� پیش�بینی� قابل� و� ــودن� ب چندقسمتی�
لحظه�ای،� ویــژگــی� بــه�عــنــوان� بـــودن� ناپیوسته�
گسسته�خبر�)در�نسبت�با�زندگی�جاری(� فوری�و�
اهمیت� بیشترین� دارای� و� گرفته�شده� نظر� در�
برای�جذب�مخاطبان�است�)افخمی�و�عبداهلل،�

.)6
داغ� خبِر� تولید� اصــل� عمومی،� حــوزه� در� البته�
به�نحوی�که� ــه�روســت� روب مشکل� و� ــواری� دشـ بــا�

13.  Hot news

اولین برخوردها با  �
کاماًل  سایت های خبری 
وجهه ای امنیتی داشت.
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قوانین�متعدد،�محدودیت�های�سیاسی،�موانع�
کاهش� فیزیکی�و�اقتصادی�و...�همگی�منجر�به�
زمینه� همین� در� می�شوند.� خبرها� ایــن� تولید�
که�با�به�جان�خریدن� محدود�سایت�های�خبری�
منتشر� را� مهم� خبرهای� همچنان� مشکالت،�
برخوردارند� ویژه�ای� وزانت� و� جایگاه� از� می�کنند�
بودن� امنیتی� اتهام� با� است� ممکن� که� هرچند�

گردند. مواجه�
3-2-3- فروش عمده عرضه کننده:

ــروش�عــمــده�خــبــر�را� ــ ــی�ف ــای ــوان ــا�ت ــزاری�ه ــرگ خــب
داشتند�و�این�وضعیت�در�سال�های�اخیر�به�کلی�
دگرگون�شده�و�در�عمل،�هیچ�رسانه�ای�فروشنده�
عــمــده�اخــبــار�نــیــســت.�ایـــن�وضــعــیــت�در�مــورد�
روزانــه� متوسط� بــه�طــور� کــه� ســایــت�هــای�خبری�
تولیدی�دارند14،�حتمًا� تا��9عنوان�مطلب� چهار�
چانه�زنی� قــدرت� منظر� ایــن� از� و� نیست� صــادق�

کاهش�نمی�یابد. آن�ها�

مــحــصــوالت  بــیــن  تــمــایــز  مـــیـــزان   -3-2-4
عرضه شده:

کاالی�سایت�های�خبری�است،� خبر�اصلی�ترین�
دیگری� انــواع� بسته�بندی� در� آن�هــا� از� برخی� اما�
و�موفق��شده�اند� توفیقاتی�داشته� از�محصوالت�
ضــریــب�نــفــوذ�خــود�را�تــا�حــدی�افــزایــش�دهند.�
بازنشر� با� نمونه�سایت�خبرآنالین� به�عنوان� مثاًل�
و� خبرگزاری�ها� سایت�ها،� دیگر� مطالب� مجدد�
نقاط� از� جــذاب� تیترهای� انتخاب� و� مطبوعات�
تصاویری� گزینش� یا� مذکور� متن�های� حساس�
متعدد� و� متمایز� محصوالتی� توانسته� خــاص،�
رشــدی� نــرخ� بــا� واســطــه� بــه�همین� و� کند� تولید�

و  سایت  وسط  در  که  است  مطالبی  منظور    .14
به صورت ویژه کار می شود.

الکسا� رده�بندی� در� را� خود� جایگاه� جالب�توجه�
ارتقا�دهد.

ــابـــت  ثـ هــــزیــــنــــه هــــای  مـــــیـــــزان   -3-2-5
عرضه کنندگان

معمواًل� خبر� عرضه�کنندگان� ثابت� هزینه�های�
و� تعیین�حقوق� با� و�هم�زمان� به�صورت�سالیانه�
درزمینٔه  آن�ها� گر� ا می�یابد؛� افزایش� دستمزدها�
و...� تجهیزات� مکان،� نظیر� اولــیــه�ای� امکانات�
ــیــه،� اول هــزیــنــه� ایـــن� نــبــاشــنــد،� مــشــکــل� دارای�
مجازی� فضای� در� گسترده�ای� محدودیت�های�

به�وجود�نمی�آورد.

6-2-3- قابلیت ادغام عمودی:
آیــا� کــه� مــعــلــوم�نیست� ــه�دقــیــقــًا� ــوزه�رســان در�حـ
مــطــبــوعــات�چــرخــه�هــای�بــعــدی�بــازنــشــر�اخــبــار�
و� ــداری� دی رسانه�های� یا� خبری�اند� سایت�های�
یک� اینجا� درواقــع� خبرگزاری�ها؛� یا� و� شنیداری�
که�نقطه�ابتدایی� چرخه�دوری�شکل�وجود�دارد�
گر�تا�یک�دهه�پیش� آن�دیگر�تقریبًا�ازمیان�رفته�و�ا
تــصــور�مــی�شــد�خــبــرگــزاری�هــا،�رســانــه�هــای�مــادر�
بوده�و�مطبوعات�مصرف�کننده�اند،�امروزه�دیگر�
بااین�وجود� نیست.� حکم�فرما� قاعده�ای� چنین�
را� روزنــامــه�هــایــی� از�ســایــت�هــای�خــبــری،� برخی�
ک� تابنا روزنامه� و� سایت� کرده�اند:� تأسیس� نیز�
و�سایت�و�روزنامه�خبر.�روزنامه�خبر�بعد�از�یک�
کار�بازمانده�و� دوره�محدود�انتشار�عماًل�از�ادامه�
ک�نیز�دارای�عمری�طوالنی�نیست� روزنامه�تابنا
کرد.�باور�اصلی� تا�بتوان�درباره�تجربه�آن�قضاوت�
کــه�هــزیــنــه�هــای�چــاپ�و�تــوزیــع�یک� ــن�اســت� ای
رسانه�های� از� سنگین�تر� بسیار� مکتوب� رسانه�
�جز� ــیــل�مــعــمــواًل ــت�و�بــه�هــمــیــن�دل ســایــبــر�اسـ
کوتاه�)نظیر�انتخابات(�تمایلی�به� بازه�های�زمانی�
تولید�محتوا�دیده� حرکت�در�چرخه�های�بعدی�

نمی�شود.

3-3- قدرت چانه زنی مشتریان
بــدون� � معمواًل کــه� خبری� سایت� یــک� مشتری�
�

ً
پرداخت�هزینه،�با�آن�در�تماس�است15،�معموال

15.  با توجه به نرخ نفوذ اینترنت در ایران، رفته رفته 
بر  و  به شدت کم شده   Dial up تعداد مشترکان  از 

ناپیوسته بودن،  �
موضوعی یا چند قمستی 

بودن و قابل پیش بینی 
گی خبر  بودن، سه ویژ

داغ است.
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با�دو�مقوله�متفاوت�قابل�شناسایی�است،�یکی�
�به�تنوع،�تعدد� این�که�نظریه�انتخاب�او�احتمااًل
و�تفاوت�ارجاع�داده�می�شود�و�دیگر�هم�این�که�
انتشار�دیدگا�ه�ها،� امکان� و� تعاملی�شدن�سایت�
متقابل� کشش� تعیین�کننده�در� عاملی� می�تواند�

برشمرده�شود.

۱-3-3- تعداد خریداران:
که�حدود�شصت�درصد�ایرانی�ها� آمارها�می�گوید�
)�45میلیون�نفر(�به�اینترنت�دسترسی�دارند�16و�

که�چه� باوجود�آن�که�به�روشنی�مشخص�نیست�
می�بینند،� را� خبری� سایت�های� آن�ها،� از� میزان�
ــن�و�شــواهــد�بــرمــی�آیــد� ــرائ ــه�از�ق ــان�ک امـــا�آن�چــن
�روزانه�بین� مهم�ترین�سایت�های�خبری�معمواًل
بودن� باال� دارنــد.� بازدیدکننده� هــزار� �300 تا� �200
نرخ�دسترسی،�عماًل�قدرت�چانه�زنی�مخاطبان�
نیازمند� ــا� آن�هـ کــه� چــرا اســـت،� داده� کــاهــش� را�

مشترکان Adsl  افزوده شده و در این چنین موقعیتی، 
پیش فرض پرداخت هزینه تا حدی کنار رفته است.

16.  مرکز توسعه ملی اینترنت )متما( در اردیبهشت 
را   1391 سال  در  ایران  اینترنت  نفوذ  ضریب   92
کاربران  تعداد  کرد.  اعالم  درصد   60 به  نزدیک 
اینترنت در سال 1390، حدود 32 میلیون و 700 
اینترنت نیز 43 درصد بود.  هزار نفر و ضریب نفوذ 
بیشترین اتصال به شبکه اینترنت در ایران از طریق 
شبکه  کاربران  تعداد  و  می شود  انجام  همراه  تلفن 
 580 و  میلیون   27 بالغ بر  کشورمان  در   GPRS
کاربران  درصد   36 به این ترتیب  که  است  نفر  هزار 
)اینترنت   GPRS شبکه  طریق  از  ایران  در  اینترنت 
حدود  می شوند.  وصل  اینترنت  به  موبایل(  روی 
شماره گیری  طریق  از  ایران  در  نفر  میلیون  هفت 
از  نفر  هزار   500 و  میلیون  سه   ،)Dialup( تلفنی 
طریق اینترنت پرسرعت )ADSL( و 867 هزار نفر با 
استفاده از شبکه وایمکس و حدود شش میلیون نفر 
می شوند  اینترنت وصل  به  نوری  فیبر  از طریق  نیز 

.)/http://www.iriu.ir/matma(

سایت�ها� کنونی� مجموعه� از� اطالعات� دریافت�
آ� بــازدیــد�سایت� بــه� احــیــانــًا�آن�هــا� گــر� ا و� هستند�
کاری�خواهد� �فرد�دیگر�چنین� نپردازند،�احتمااًل

کرد.

2-3-3- قدرت ادغام عمودی خریدار:
گفته�شد،�عماًل�روشن� که�پیش�تر�هم� همان�گونه�
چرخه� کجای� در� خبری� سایت�های� که� نیست�
بازهم� اما� تولید�و�توزیع�و�نشر�اخبار�قرار�دارند،�
اولیه� رسانه�های� خبرگزاری�ها،� این�که� فرض� با�
و� ک� تابنا خبری� سایت� دو� مــی�رونــد،� شمار� به�
امتیاز� کسب� به� موفق� �91 پاییز� در� خبرآنالین،�
بدین� کنون� تا هرچند� )و� شــده�انــد� خــبــرگــزاری�
سمت�حرکت�نکرده�اند(،��اما�عماًل�نشان�داده�اند�
که�مایل�هستند�تا�به�صورت�عمودی�واحدهای�

پیشینی�خود�را�در�اختیار�بگیرند.

3-3-3- حجم خرید:
به� کاربران� وابستگی� یا� اطالعات� دریافت� حجم�
سایت�های�خبری�باال�به�نظر�می�رسد؛�این��نکته�
را�می�توان�با�استناد�به�ارجاعات�مکرر�در�ادبیات�
نوشته�اند(،� یا� گفته� سایت�ها� )عبارت:� شفاهی�
کرد.�چون�حجم�خرید-استفاده�خریداران� اثبات�
می�یابد� افزایش� آن�ها� چانه�زنی� قدرت� باالست،�
بودن� پربازدید� دلیل� به� که� روســت� همین� از� و�
ــا�اخــبــار�+عــکــس�و�فیلم،�همه� ی اخــبــار�ورزشــــی�
اطــالعــات� بسته�بندی� نــحــوه� ایــن� بــه� رســانــه�هــا�
بر� عالوه� خرید� حجم� البته� کرده�اند.� پیدا تمایل�
مخاطبان� منظر� از� وب�سایت� کارایی�17 با� محتوا�
کاربرپسندی�18)خوانایی،� نیز�در�ارتباط�قرار�دارد�و�
گزینه�ها،�ربط�تصاویر�با�محتوا،�تناسب� فهرست�
متن� از� تبلیغات� تمایز� متن،� و� پس�زمینه� رنــگ�
اصلی�و...(،�قابلیت�جست�وجو�19و�قابلیت�مرور20 
دیگر� از� بازگشت� امکان� تارنما،� منطقی� )ساختار�
صفحات�به�صفحه�اصلی،�نقشه�تارنما�و�حرکت�
کارایی�حساب� درونِ��صفحه�تارنما(�سه�شاخص�

می�شود�)بینش،�1387(.

17.  Workability
18.  User Friendliness
19.  Searchability
20.  Browsability

مشتری یک سایت  �
 بدون 

ً
که معموال خبری 

پرداخت هزینه، با آن در 
تماس است
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کاالهای جانشین 4-3- تهدید 
کـــه�بـــه�آســـانـــی�جــایــگــزیــن� کـــاالیـــی�اســــت� خــبــر�
معنی� بــه� الــزامــًا� جایگزینی� ایــن� امــا� مــی�شــود،�
از�همین� و� نیست� یکسانی�محصول� یا� شباهت�
دیگر� با� رسانه�ها� میان� تفاوت�هایی� که� روســت�
قابل�تشخیص�می�شود.� اقتصادی� فعالیت�های�
مثاًل�پودر�رخت�شویی�را�در�نظر�آورید،�محصول�
در�حجم،� شــرکــت�ب� محصول� بــا� الــف� شــرکــت�
تقریبًا� و...� ک�کنندگی� پا مــیــزان� بسته�بندی،�
در� تفاوت� از� محدودی� درجــات� و� بــوده� مشابه�

بی.بی. خبِر� گر� ا اما� است،� قابل�شناسایی� آنجا�
با�تکیه�بر�دقت�منتشر�می�شد،�سی.ان.ان� سی�
وجهی� بر� و� اســت� خبررسانی� در� سرعت� مدعی�
نیز�وجود�دارد،� اولی� که�در� تکیه�می�کند� از�خبر�
می�شود.� مبدل� آن� جدید� مزیت� بــه� اینجا� امــا�
خبری،� ســایــت�هــای� دنــیــای� در� ترتیب� بــدیــن�
اواًل� مــی�دهــد� رخ� ــوأمــان� ت شکلی� بــه� اتــفــاق� دو�
با� خبرها� تولید� دنــبــال� بــه� جــدیــد� ســایــت�هــای�
تا� گرفته�شده�اند� نــادیــده� قباًل� وجــوهــی� تکیه�بر�
ثانیًا� و� کاالهای�موجود�شوند� بتوانند�جایگزین�
به�دلیل�جداشدگی�حوزه�های�تماس�رسانه�ای،�
که�در�مطبوعات� آن�ها�اخباری�را�تولید�می�کنند�
موردتوجه� دیــداری-شــنــیــداری� بعضًا� و� چاپی�
نیستند؛�مشخصًا�آن�که�سایت�خبری،�خبری�را�
�جرئت�یا� که�یک�روزنامه�معمواًل درون�خود�دارد�

توان�انتشار�آن�را�ندارد.
خبری� محصوالت� دیگر،� جالب�توجه� نکته� یک�
بنیه� به� توجه� با� سایت�ها� برخی� که� اختصاصی�
تولید� را� آن�هــا� بیش�تر� خالقیت� یا� قوی�تر� مالی�
امکان� ــروری،� ضـ مقدمه� دو� همین� و� می�کنند�
این�عرصه�متوقف�می�کند؛� را�در� حضور�دیگران�
بودن� دارا� به� نوعًا� که� رسانه�ای�ها�21 چند� انــواع�
دیـــداری- حــوزه�هــای� در� فنی-تخصصی� ــوان� ت

21.  Multimedia

گــزارش�هــای�خبری� یا� و� اســت� راجــع� شنیداری�
نمونه�هایی� خبرساز،� کشورهای� از� اختصاصی�
ازاین�گونه�تولیدات�انحصاری�به�شمار�می�روند.

5-3- شدت رقابت
۱-5-3- هم ترازی رقبا:

شش�سایت�خبری�اصلی�در�ایران�ازنظر�سرمایه�
اولیه،�تعدادی�نیروی�انسانی،�قیمت�تمام�شده�
فــن�آوری� خبری،� محصوالت� دیگر� و� خبر� تولید�
گرفته�شده�در�تولید�و�نشر�اخبار�)نرم�افزار� کار� به�
پشتیبانی� ایــنــتــرنــت،� مــیــزبــان� شــرکــت� خــبــری،�
کیفیت�محتوایی�داده�ها� کشور(،� داخل�یا�خارج�
به� بسیار� محصوالت،� تنوع� و� تــعــداد� حجم،� و�
که�در� گفت� یکدیگر�شبیه�بوده�و�حتی�می�توان�
کرده�اند؛� تکرار� را� الگوهای�یکدیگر� پاره�ای�موارد�
عمده�ای� بخش� که� اســت� آن� در� امــر� ایــن� علت�
فعالیت� از� متأثر� جــدیــد� خــبــری� ســایــت�هــای� از�
سال� در� که� بازتاب�اند� خبری� سایت� رســانــه�ای�
کار� �81فعالیت�خود�را�آغاز�و�در�سال��87از�ادامه�
و� گرفته� بی�واسطه�صورت� یا� تأثیر� این� بازماند.�
سایت�های� فضای� در� بازتاب� در� دخیل� عناصر�
انجام�شده� باواسطه� یا� و� منتشرشده�اند� خبری�
به�نحوی�که�به�دلیل�پیشتازی�و�انحصاری�بودن�
همه� در� محتوایش� ارائــه� الگوهای� از� سایت� آن�

سطوح،��تکرار�شده�اند22.
از�این�منظر،�حوزه�رقابت�در�فضای�سایت�های�
بــرخــالف�حـــوزه�ای� ــا� بــاالســت،�ام خــبــری�بسیار�
ــه�خــط�کــشــی�هــایــی�جــدی� ک مــانــنــد�روزنــامــه�هــا�
بــا�یکدیگر�وجــود� بــدنــه�آن�هـــا� مــیــان�مــدیــران�و�
آن�که� ضمن� خبری� سایت�های� اینجا� در� دارد،�
تأمین�کنندگان� و� سرمایه�گذاران� منافع� حافظ�
اصلی�شان�هستند،�دارای�روابطی�مناسب�برای�

تسهیل�شرایط�رقابت�در�هر�شرایطی�هستند.

2-5-3- تعداد رقبا:
تعداد�سایت�های�خبری�در�ایران،�روشن�نیست�
مــجــازی� فعالیت� ــوزه� حـ دو� شـــدن� ــزوده� ــ اف ــا� ب و�

22.  مشخصاً جانمایی یادداشت ها در سمت راست 
صفحه، قرار گرفتن یک سرصفحه Header طولی 
در باالی آن، نمایش دادن اخبار اختصاصی، ویژه و 
مهم در وسط، آگهی ها در سمت چپ، خبرهای دیگر 

رسانه ها زیر آگهی ها در سمت چپ و...

که  � کاالیی است  خبر 
به آسانی جایگزین 

می شود
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و� تــام� احصا� بین�المللی،� و� منطقه�ای-استانی�
سوی� از� نمی�رسد.� نظر� بــه� شدنی� آن�هــا� تمام�
وضعیتی� در� خــبــری� ســایــت�هــای� بــرخــی� دیــگــر�
نه� چنان�که� فعالیت�اند،� مشغول� بینارسانه�ای�
سایت� نه� و� داد� نام� خبرگزاری� می�شود� را� آن�هــا�
خبری23.�بااین�وجود�بر�اساس�سه�متغیر�مدت�
الکسا� رده�بندی� و� تأثیرگذاری� میزان� فعالیت،�
درباره�مهم�ترین�سایت�های� را� می�شود�جدولی�

کرد: خبری�ایران�بدین�شرح�منتشر�
)جدول�در�صفحه�ی�بعد(

رقــبــای�خبری�در� کــه� جــدول��2نشان�مــی�دهــد�
این� و�همگی� تصورند� از�حد� زیادتر� بسیار� ایــران�
از� را� ــا� آن�هـ کــه� امــتــیــازاتــی�انــد� دارای� فــهــرســت،��
می�توان� اعتبار� بدین� می�کند؛�� متمایز� یکدیگر�
بسیار� حـــوزه،� ایــن� در� رقــابــت� شــدت� کــه� گفت�

باالست.

3-5-3- هزینه ثابت:
معمواًل� خــام� مــواد� و� ــزارآالت� ــ اب بــه� ثابت� هزینه�
حوزه� در� علی�الظاهر� هزینه�ها� این� و� دارد� ارجاع�
ــگــاه�هــای�اطـــالع�رســـانـــی�مـــجـــازی،�چــنــدان� ــای پ
ــیــه� ــنــه�هــای�اول ک�جـــز�هــزی ــرا� ــیــســت،�چــ �ن ــاال ــ ب
نرم�افزار�خبری� استقرار،� مکان� )نظیر� راه�انــدازی�
ملزومات� و� امکانات� مربوطه،� پشتیبانی�های� و�
دیگری� ثابت� هزینه� هیچ� تقریبًا� و...(،� دفتری�

23.  پایگاه جام نیوز نمونه ای از این سایت هاست که 
رسانه های  محتوای  انتقادی  بازنشر  را  خود  وظیفه 
کردن  منتشر  دلیل  به  اما  داده،  قرار  ضدانقالب 

محتواهای زرد، از یک دوگانگی در رنج است.

به�ویژه� نیست،� موردنیاز� کــار� ایــن� تــداوم� ــرای� ب
گیرشان�رایانه�های� آن�که�در�سال�های�اخیر�با�فرا
گیرشدن� شخصی�)لپ�تاپ�ها،�تبلت�ها�و...(�و�فرا
نیاز� رسانه�ها،� در�حوزه� برون�سپاری� و� دورکــاری�
از� اســت.� یافته� کاهش� ثابت� سرمایه�گذاری� به�
این� در� رقابت� که� کرد� ادعــا� می�توان� منظر� این�

حوزه�چندان�باال�نیست.
عمومی� اعتبار� حــوزه�هــا،� دیگر� برخالف� گــر� ا امــا�
ثابت� سرمایه�های� از� یکی� سیاسی� حمایت� یا�
هیبت� در� را� آن� بــتــوان� و� گـــردد� تلقی� رســانــه�هــا�
کرد،� سرمایه�اجتماعی�یا�فرهنگی�صورت�بندی�
نوع� این� از� باالیی� حجم� به� خبری� سایت��های�
کاهش�یا�فقدان� سرمایه�نیازمندند�و�در�صورت�
آن،�یا�به�سرعت�از�مرکزیت�توجه�حذف�می�شوند�
در� خــود� نــگــه�داشــتــن� � بــاال ــرای� بـ یــا�مجبورند� و�
خود� کــار� در� حاشیه�ساز� ــای� روش�هـ از� رقــابــت،�
بهره��ببرند؛�نظیر�زد�و�بندهای�مالی�با�بنگاه�های�
گــذاشــتــن�بر� ــوش� بـــزرگ�اقــتــصــادی�بـــرای�ســرپ
فعالیت�های�مخرب�آن�ها�یا�بازنشر�محتوای�زرد�

و�سطح�پایین24.

4-5-3- موانع خروج:
فــرآیــنــدی� یــک�ســایــت�خــبــری،� کـــردن� تعطیل�
بــه�روز� نیازمند� تنها� و� نیست� دشـــوار� یــا� سخت�
ــحــاظ�پــایــگــاه�هــای� ــدیــن�ل نــشــدن�آن�اســــت!�ب
خیلی� و� شــده� متولد� قــارچ� مثل� فرعی� خــبــرِی�
ره�گیری� امکان� چون� لیکن� می�میرند،� هم� زود�
روش�هــای� از� استفاده� با� منتشرشده� محتوای�
سخت�و�نرم�فراهم�است،�حتی�به�فرض�خارج��
تعقیب� امکان� بازهم� سایت،� دسترس�شدن� از�
که� است� نکته�ای� این� و� بود� خواهد� ممکن� آن�
طوالنی� رونــدهــای� نمی�دانند.� را� آن� بسیاری�
دادرسی،�اطالع��یابی�فرد�از�شکایت�ها�را�با�تأخیر�

24.  عوام گرایی )Populism( از جدی ترین عوارض 
و  گرایی  بین المللی  برخی  است؛  وب  در  فعالیت 
می دانند  اینترنت  نهادی  خصلت  دو  را  عوام گرایی 
)گراهام به نقل از یوسفی لویه، 1388: 119(. بدین 
خبر  بحران  با  که  قدیمِی  خبری  سایت های  ترتیب 
خوب مواجه می شوند و تازه واردهایی که می خواهند 
درگیر  به سرعت  بپیمایند  یک شبه  را  صدساله  راه 

چنین مسیری می شوند.

سایت های خبری ضمن  �
آن که حافظ منافع 

سرمایه گذاران و تأمین 
کنندگان اصلی شان 

هستند، دارای روابطی 
مناسب برای تسهیل 

شرایط رقابت در هر 
شرایطی هستند.
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سال نام پایگاه خبری25ردیف
تأسیس

رده بندی الکسابازنشرمیزان تأثیرگذاری26

848,00047کمآخرین�نیوز1

208,00068متوسط1381آفتاب2

1,260,00034کم1389افکارنیوز3

4,940,00043زیاد1383الف4

1,670,00041متوسطانتخاب5

8,750,00014زیادباشگاه�خبرنگاران6

1,550,00095کمبولتن�نیوز7

1,430,00077کمپارسینه8

ک9 6,390,0008زیاد1385تابنا

1,580,00025کم1388جام�نیوز10

2,980,00042متوسطجهان�نیوز11

3,910,00020متوسط1387خبرآنالین12

1,420,00045زیاد1384رجانیوز13

1,970,00074کمشفاف14

3,730,00081متوسطصراط15

2,960,00040متوسطفرارو16

1,440,00071متوسط1384فردانیوز17

1,880,00038زیاد1387مشرق�نیوز18

3,510,00084کم1385همشهری�آنالین19

گمان� که�برخی� مواجه�می�کند�و�از�همین�روست�
می�کنند�پس�از�راه�اندازی�یک�سایت،�می�توانند�

خود�را�از�پیگیری�های�بعدی�مصون�بدارند.
خبری� سایت� هیچ� تقریبًا� اخیر� ســال�هــای� در�
نشده� خــارج� اطــالع�رســانــی� از�چرخه� عــمــده�ای�
در� شدن�هایی� دست�به�دست� بعضًا� هرچند� و�

ولی�می�شود� رخ�داده�است�27 رسانه�ها� مدیریت�
که�موانع�خروج�غیرعمدی� بر�همین�اساس�گفت�
هموار� چــنــدان� مــجــازی� فضای� خبری� حــوزه� از�
نبوده�و�بر�این�اساس،�شدت�رقابت�در�آن�بسیار�

باالست.

منابع:
1-رضایی�قهرمان�و�محمدرضا�و�سید�رضا�آقاسیدحسینی�
کارت� پیاده�سازی� و� تدوین� تا� گــام� دوازده� �.)1390(-2
عملکردی.� شــاخــص�هــای� تعیین� و� مــتــوازن� امــتــیــازی�

تهران:�یزد
___________________

27.  گروه مدیریت و سیاست گذاری سایت تابناک، 
به عنوان مشهورترین پایگاه اطالع رسانی فارسی، در 

پنج ساله اخیر بارها تغییر و تبدل پیدا کرده است.

___________________
25. به ترتیب حروف الفبا

به  اما  نیست،  روشنی  دارای سنجه  میزان  این   .26
جهت روشمند شدن، از ترکیب یافته های شخصی، 
تعداد بازنشر نام پایگاه خبری موردنظر در گوگل و 
مهم تر از همه هویت مند بودن رفتار سیاسی سایت، 
برای تعیین آن بهره برده شده است؛ زیاد،  متوسط و 
کم سه مقوله ای است که در این ارزیابی موردتوجه 

قرارگرفته اند.
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ــتــی؛� ــاب ــراتـــژی�هـــای�رق ــتـ ــا(.�اسـ ــ ــی�ت ــ ــکــل�)ب 3-پــــورتــــر،�مــای
تکنیک�های�تحلیل�صنعت�و�رقبا.�ترجمه:�اعظم�جلیلی
به� دانشجویان� اعتماد� مــیــزان� بــررســی� �.)( نعیم� بدیعی،�
رسانه�های�خبری.�فصل�نامه�علوم�اجتماعی.�شماره�7 

و�8.�صص�216-179
4-خالقی،�نرگس�و�محمدرضا�داورپناه�)(.�بررسی�وضعیت�
ــی�بــر�اســـاس�مــعــیــارهــای�عمومی� ــران وب�ســایــت�هــای�ای
دانشگاه� روان�شــنــاســی� و� تربیتی� مطالعات� ارزیـــابـــی.�

فردوسی.�صص�143-121
اطالعاتی:� جامعه� در� روزنامه�نگاری� �.)( نعیم� 5-بدیعی،�
فصل�نامه� خبری.� تارنماهای� به� اعتمادی� یابی� اعتماد�

رسانه.�شماره�دوم.�صص�183-161
 .)1388( یوسفی�لویه� مجید� و� وحــیــد� 6-یــوســفــی�لــویــه،�
ــان�نــســبــت�بـــه�ایــنــتــرنــت.� ــشــجــوی گـــرایـــش�دان ســنــجــش�
 .42 شــمــاره� اســالمــی.� دانــشــگــاه� در� فرهنگ� فصل�نامه�

تابستان�1388.�صص�135-117
مطالعه� �.)1389( عبداهلل� علی�رضا� و� حسین� 7-افخمی،�
ــران�در� ــ ــوشــش�اخـــبـــار�ایـ ــحــوه�پ ــار�و�ن تــطــبــیــقــی�ســاخــت

تارنماهای�ملی�و�بین�المللی.
منابع� ارزیــابــی� مــعــیــارهــای� �.)1384( غــالم� 8-حـــیـــدری،�
کید�بر�وب�سایت�ها.�فصل�نامه� اطالعاتی�الکترونیکی�با�تأ
علوم�اطالع�رسانی.�شماره�٣و�٤.�بهار�و�تابستان�١٣٨٤. 

صص�32-17
تارنما� ارزیابی� معیارهایی�جهت� �.)1387( مژگان� 9-بینش،�
کــارایــی(.�فصل�نامه�علوم�و� و� )ســایــت(�هــای�وب�)محتوا�
فن�آوری�اطالعات.�ش�4.�تابستان�1387.�صص�143-127
10- Michael E. Porter. «The Five Competi-

tive Forces that Shape Strategy», Har-
vard Business Review, January 2008, 
p.86-104
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