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 پيشگفتار

عنوان يکي از عناصر مخاطب به .دانشتاقناع مخاطب را بايد براي رسانه  تمام تالش اي است.مخاطب در قلب محتواي رسانه

را پيام  توان نام گيرندةسويه ارتباطي نميهاي يکنند الگواما بايد گفت که ديگر به ما ؛ارتباطي در کنار رسانه و پيام قرار گرفته است

ارسال و  توانسته است توليد در عصر اطالعات . مخاطبدرنظر گرفتمخاطب  رايکننده بودن را ببه مخاطب القا کرد و نقش مصرف

کننده خبر  هاي توليداهيت مخاطب عوض شده است و سازمانمبنابراين در وضعيت فعلي  ارتباطي باشد؛ جديدهاي الگوکننده در 

هاي جديد و با توجه به نيازهاي مخاطب و مردم را با ويژگي ،هاانهو با توجه به رشد و توسعه رس دقت کننداين موضوع به  نيز بايد

. نبايد مغفول بماندمخاطب  عاليق و نيازهاي، هاي رسانهارچوبهدر عين توجه به چ توليد و پخش خبردر . ها در نظر بگيرندخبري آن

 شود که به شرح زير است:ميبررسي فصل موضوع خبر مردم مدار شش ر در اين کتاب د

 توليدات در سازي اعتماد راهکارهاي»فصل سوم:  ؛«هاي خبر مردم مدارويژگي»فصل دوم:  ؛«خبر مخاطب محور»فصل اول: 

استفاده از » فصل ششم:و در  «هاي اجتماعيخالقيت در استفاده از رسانه»جم: فصل پن ؛«مصاحبه مردمي» فصل چهارم:؛ «خبري

 .«توليدات شهروند خبرنگاران در خبر
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 مقدمه
که رفتار مخاطبان روز به روز  حالي در  .متنوع مخاطبان و نيازها و عاليق آنان است گروهيکي از بايدهاي فعاليت خبري، شناخت 

ست،   سخ     تالشدر حال تغيير ا سانه ملي بايد کشف اين تغييرات رفتاري و پا سب به آن  دادن خبر ر شد منا مخاطب، هدف هر   .ها با

  مارشال مک لوهان  .دهدعالقه و نياز او پيام مي اي است و بايد نخست ترغيب و سپس قانع شود که رسانه درخصوص      کوشش رسانه  

توان گفت که مخاطب، مرکز توجه  لوهان ميبراساس اظهارات مک ؛نوازدمعتقد است که رسانه )نه پيام و مضمون آن( مخاطب را مي  

 (77، ص 1391)مجيدي و قنبري،  .هاستو فعاليت رسانه

،  هاي مخاطببايد تنوع و تفاوت .ها از طريق تلويزيون اسييتکردن پيامترين عنصيير ابربخش هاي مخاطبان، مهمبررسييي ويژگي

سايي و در برنامه   شود  ريزيشنا سردبيران  .هاي رسانه لحاظ  سي به توليد خبر بپردازند،     پخش اخبار و خبرنگاران با مخاطب اگر  شنا

شه و رفتار آنان تأ   موفق به جذب مخاطبان خواهن شد و بر اندي ضمن آن    ؛ درگذاريدميبير د  صورت،  که توفيقي در جذب  غير اين 

   .ها ايجاد خواهد شدآنان نخواهند داشت، نگرشي منفي نسبت به رسانه نيز در آن

  هاي جمعي را به دست آورده ، به مدد پيشرفت فناوري، توانايي دسترسي به انواع و اقسام رسانه      امروزه مخاطببا توجه به اينکه 

از مرزها فراتر رود و اخبار را به چندين زبان و ديدگاه متفاوت   ،ساده يکنترل تلويزيوندستگاه با  فقطدارد که  وجوداست و اين امکان 

  .ده است به وجود آور يهايي را در مخاطب امروزاين وجوه تمايز، پيچيدگي .کند ها قضاوت تماشا کند و درباره واقعيت هر يک از آن 

فق  مو يتر از گذشييته اسييت و به صييرف برقراري ارتباطتر و پيچيدهسييانه بر مخاطب، سييخترگذاري ردر چنين شييراي ي فرايند اب

   .موفق بوده استرسانه  توان نتيجه گرفتنمي

پاسخ مناسب براي ترديدها و سؤاالت او فراهم آيد و      همچنيندر فضاي کنوني، مخاطب بايد با رسانه همراه شود،     ،براين اساس 

ترين مجراي ارتباطي نظام با جامعه داخلي و جامعه  عنوان اصييليرسييانه ملي به .در يک کالم، رسييانه بايد اعتماد مخاطب را برانگيزد

هاي علمي  از م العات و نظريه برداري راجهاني در مواجهه با چنين مخاطبي، راه سييختي در پيش دارد و ناگزير اسييت حداکهر بهره 

سئله ببرد سد د اي که به نظر مي، م صداو    ر سازمان  سياري از مواقع در  سبت به آن سيما  ر ب ست    ن شده ا شعي و ميرحاجي،    .غفلت  )خا

 (100ص  ،1395

 تعريف مخاطب و مخاطب شناسي

 دفرآين پايان نق ه در همزمان کنندگاندريافت جمع به جمعي، ارتباطات هايپژوهش گسترش نخست روزهاي در مخاطب مفهوم

 و اخبار که بودند مردمي عامة يا هارسانه ابرگذاري و تبليغات معموالً هدف مخاطبان اين .شدمي اطالق اطالعات انتقال خ ي

انهرس کنندگاندريافت از نگرشي به را خود جاي تدريج به مخاطبان از فوق برداشت .خريدندمي را هارسانه کنندهسرگرم هايبرنامه

 و فرهنگي هايزمينه به توجه باي  خويش هايخواسته و عاليق پي در و هارسانه آبار برابر در مقاوم فعال، بيش و کم که داد ها

 .بودندي اجتماعي

 مخاطبان که باور اين .است شده بنديمفهوم مجدداً تعاملي، و سويه دو اي،مشاوره فرآيندي عنوانهب ويژههنيز ب ارتباطي فرآيند

 و ينشگز لةمسئ به که ايزاويه هر از .است اعتباربي امروز هستند هارسانه ابرگذاري و فريبکاري برابر در تحركبي و بابت هدفي

 کنندةتعيين حتي و قوي بيرتأ توانيممي ،نگاه کنيم شوندمي قايل هارسانه براي مخاطبان که اهميتي و بنگريم هارسانه از استفاده

  .يمکن مشاهده را موقعيتي و اجتماعي عوامل
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مي گرفته نظر در هاقضاوت و انتظارات از ايپيچيده ارچوبهچ درون در شانمخاطبان به طور کلي از طريق جمعي هايرسانه

 رةروزم زندگي در هارسانه اهميت از نيز و شوندمي اقتباس هارسانه اجتماعي و عمومي ويژگي از هم هاقضاوت و انتظارات اين و شوند

 .بدهند خود مخاطبان به توانندمي که لذتي و مخاطبان

 شانفرهنگي و اجتماعي تجارب و هاهويت و ترجيحات نيازها، ساليق، ها،توانايي عاليق، اساس بر و مردم خود از طريق مخاطبان

 بود خواهيم وروبر متفاوتي بسيار انواع با بلکه نداريم، کار و سر اجتماعي تجمع از واحد ينوع با رويکرد اين اساس بر ؛شوندمي تعريف

  .هستند ،شدن ناميده درخور مخاطب همگي که

 پراکنده مختلف جهات در و متنوع چنانآن ايرسانه منابع به توجه که است شده موجب ايرسانه هايکانال و هارسانه کهرت

 وجودهب غييرت بزرگترين گفت بتوان شايد .نيست توجيه قابل ها،رسانه جمعي مخاطبان از واحد مفهومي از گفتن سخن ديگر که شود

 ، بازيابي از وبالگ رجبي(9/6/1392)رجبي،  .ندارند وجود قديم معناي به مخاطبي اصالً که بوده اين جديد هايرسانه ظهور نتيجة در آمده

 :  که عبارتند از کر =د تعريف توانمي مختلفي هايمقوله و انواع در را مخاطبان
 

 
 (159، ص 1380)مک کوايل، 

 چنين توانمي ق ع طورهب .کندمي جلوگيري ،واحد تشريح يا ساده بيان هرگونه از ،مخاطبان گيريشکل تنوع و پيچيدگي

 مشخصي مرزهاي که هستند متغيري هايجمع غالباً مخاطبان .نمايندمي که هستند همان ندرت به مخاطبان که کرد گيرينتيجه

 خود ايرسانه استفاده براي ايانگيزه هيچ هم مواقع برخي در حتي و است آشفته هميشه مخاطبان هايگيريجهت و هاانگيزه .ندارند

انواع تعريف  

مخاطبان

هواخواهان  

رسانه اي گروه هاي  

اجتماعي و  

سياسي

گروه هاي قومي

اجتماعات  

محلي

مصرف کنندگان  

اطالعات
گروه هاي  

داراي عاليق 

خاص

خرده 

فرهنگ ها

شيوه هاي  

زندگي

فرهنگ هاي  

سليقه اي

اجزاي بازار
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 محتواي روي از تنها را هاآن شدنمي هم باز بود، کمتري آشفتگي داراي و ترشفاف مخاطبان هايانگيزه اگر حتي عالوههب .ندارند

 (100، ص 1380)مک کوايل،  .بندي کردطبقه شده مصرف

 هايکاربرد يا کارکردها به توجه با را کار اين و گذارندمي تفاوت مختلف هايرسانه بين هنوز مخاطبان که دهندمي نشان شواهد

 جذب براي هاآن رقابت در هارسانه بين هايتفاوت .دهندمي انجام ،هاآن به منسوب مضرات و مزايا اساس بر يا هارسانه اجتماعي

 فناوري محصول صرفاً مخاطبان( 43، ص 1387)مک کوايل،  کند،مي بازي مهمي نقش تجاري هايآگهي از حاصل درآمد و مخاطبان

 را انمخاطب ساختار که دارند وجود پايداري اجتماعي نيروهاي هنوز و هستند نيز اجتماعي زندگي محصول بلکه ،نيستند ارتباطي

)مک  .تکنولوژيک هايفناوري به که است وابسته اجتماعي نيروهاي به قدرهمان دوسويه ارتباطات شهرآرمان به ورود .کنندمي ايجاد

 (18، ص 1380کوايل، 

 شناسيمخاطب به مربوط تحقيقات .است متفاوت ديگر مکان به مکاني از و زمان طول در خاص، رسانة مخاطبان کامل معناي

 خصوص رد هاپژوهش بيشترين .گيردمي بر در را مخاطب استقالل تا مخاطب بررسي از که گيردمي بر در را ايگسترده هايطيف نيز

 ساختن امر به هاآن کمک هاپژوهش اين تمام مشترك ويژگي .است ايرسانه صنايع خواسته امر اين که چرا است مخاطب بررسي

 ، بازيابي از وبالگ رجبي(9/6/1392)رجبي،  .است شناخت غيرقابل و متغير برهم، و هم در اجتماعي وجود هويت تعيين و جايگاه

 اي جغرافيايي( عدمکان )بُ زمان، حسب بر را مخاطبان مهال براي .است بوده پيچيده و گنگ مبهم، نيز ابتدا از مخاطب مفهوم

 اين در موجود ابهام دادن براي نشان بنديتقسيم همين که اندکرده بنديتقسيم رسانه ماهيت و نوع درآمد، جنس، سن، هايمولفه

 زيونتلوي خبري بخش که نيست کسي مخاطب .نيست مخاطب از سنتي مفهوم همان مخاطب شناخت امروزه .کندمي کفايت مفهوم

 .دارد را هاي جديدرسانه از برآمده هايويژگي مخاطب .کند تکرار را روند همين نيز فردا و بخواند روزنامه يا و بشنود و را ببيند

 مخاطب ز مفهوما تغيير همين روندمي شمار به رسانه کاربران بلکه ،نيستند رسانه مخاطبان ديگر خوانندگان يا شنوندگان بينندگان،

 انحصار در رسانياطالع اين، از پيش تا .کندمي معين را ايفرد رسانه و نگارخبرنگار، روزنامه فعاليت نوع تغيير ،2رسانه کاربر به 1رسانه

 هايمختلف، انحصار رسانه هايسايت و هاهاي اجتماعي، وبالگشبکه ،اکنون اينترنت و در بستر آن هم بود گسترده جمعي هايرسانه

 .است شده محقق اينترنت مدد به شهروندان نگاريروزنامه و اندبرده بين از را بزرگ جمعي

 

                                                           
1-  Audience media 
2-  user media 

بينندگان

شنوندگان

خوانندگان

هکاربر رسان
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 زير هاييو بر ويژگي دارد کيدتأ ارتباطي نوين هايتکنولوژي واس ه به ارتباطات هايبرخصلت جديد هايرسانه عملکرد گفت توانمي

  استوار است:

 هاي جديدويژگي رسانه

 
 (7و   8 ص، ص29/2/1396)گلبهار، 

 نس،ج )سن، بشناسد راش مخاطب بايد پردازسوژه .است مهمي اولويت مصلحت( و خواسته )اميال( ،)احتياج مخاطب نياز شناخت

 .است ظرمدن آنان م البات و نگرش هويت، شناسايي بلکه ؛نيست مخاطبان کارساز دربارة موردي شناخت .(... و فرهنگ، اقتصاد، سواد،

 بجل حفظ براي نيز خبر ارائه شکل و محتوا عامل دو راستا اين در همچنين .شفاهي( ارتباط و هاتلفن و هاپيامک ها،نامه )تحليل

 (2، ص 29/2/1396)گلبهار،  .است مهم مخاطب توجه

 توليد هارسانه هرچه که نيستند منفعل موجوداتي رسانه مخاطبان دهد؛مي نشان شناسيمخاطب مختلف هاينظريه بنديجمع

 (77، ص 1391)مجيدي و قنبري،  .زنندمي رسانه حذف يا گزينش به دست آگاهانه بلکه بپذيرند، را آن کنند،

 شکاف خبري
سياست ضروري است؛ اما  کنند که براي عملکرد سالم بدنةها معموالً اخباري را براي مخاطبان خبري توليد و منتشر ميرسانه

اغلب اي براساس تحقيقات پژوهشگران هاي رسانهاگرچه سازمان .اي دارندهاي رسانهمخاطبان انتظارات ديگري از ترجيحات سازمان

اجتماعي )جرم  اخبار مربوط به حوزة ،کنندالمللي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منتشر ميمسائل سياسي، بيناخباري درخصوص 

 ،بوچويسکي) .کندمخاطب را به خود جلب مي که توجه بيشتر هستندله رويدادهايي ورزشي و فرهنگي )سرگرمي( از جم و و جنايت(

 (67ص ، 1394

 لگرامت اخبار در برخورد و تازگي استهنا، برگيري، در خبري هايارزشحقيقات پژوهشگران مشخص شده است که به همچنين در ت

)البرزي و  .اندبوده توجه مورد هاارزش بقيه از بيشتر فراواني و مجاورت شهرت، خبري هايارزش سيما اخبار در و شده است بيشتر

 (1396جهانبخش، 

ف خبري کنند شکامحققان بيان مي .آيدمي پديدها متفاوت است، شکاف خبري اطالعاتي مردم و رسانه وقتي ترجيحات ،بنابراين

گيرد و عالقه و توجه مخاطبان را به اخبار هاي سياسي شکل ميهاي سياسي از قبيل انتخابات ملي يا بحراناوج فعاليت در دورة

 .دهدسياسي افزايش مي

ويژگي 

رسانه هاي جديد
دوسويگي

مبتني بودن بر  

شبکه اينترنت

تعاملي بودن

فرازمان بودن

شکستن  

محدوديت هاي  

مکاني
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تفاوت جغرافيايي و مهاي پيشرو خبري است که بسيار بزرگ و ماهيت وجودي آن گستره رسانههاي عادي شکاف يکي از ويژگي

برنگاران و بر از انتخاب خهاي متأبسيار بيشتر از شکاف ،بر از انتخاب مخاطبانهاي متأتغيير در شکاف .گيردمي ايدئولوژيکي را در بر

شترين تفاوت ميان بي دهيم وي اولويت خبرنگاران و مخاطبان را کنار هم قرار ميهاي پژوهشگران وقتبراساس يافته .نگاران استروزنامه

مشاهده  وردرخافزايش شکاف بين انتخاب محتواي خبرنگاران و مخاطبان ، کنيمارزش خبري و بيشترين بازديدکننده را مقايسه مي

 است ترجيحات وت محتوايي دراوالً مربوط به تفا شکاف بين عرضه و تقاضاي خبرهمچنين  (71و  70 صص، 1394،  بوچويسکي) .است

تمايل مخاطبان در اخبار مستقيم بيشتر بر روي اخبار غيردولتي مفيد و بازاري  .شودها مربوط ميبيان آن ه نحوةبعد ب درجةو در 

امور دولتي با سوددهي  دربارةتاني يا اخبار قالب مستقيم ها همچنين بر اخبار داسآن .شوداست که به شيوه و سبک فيچر ارائه مي

 (74ص ، 1394، بوچويسکي) .دهندباال اهميت مي

 اي پيشروهاي رسانههدف سازمان
 اي پيشرو نفوذ در دو نوع جامعه است:هاي رسانههدف سازمان

 
ب و گيرندگان در دولت، کستوانايي رسانه براي نفوذ در نخبگان جامعه )تصميمبه از يک سو  .اين دو جامعه با هم مرتبط هستند

 .بخشدها ارزش و اعتباري خاص ميبه آن ،مردم استفاده تودةهاي مورد کار و بخش غيردولتي( اهميت دارد و از سوي ديگر، رسانه

عي شوند نورو ميهاي آنها از امور دولتي به امور غيردولتي روبهها با افزايش آگاهي مخاطبان و تغيير اولويتدر واقع زماني که رسانه

ع يک سو ناديده گرفتن منافزيرا از  ؛شودهاي خبري برقرار ميوابستگي متقابل و اتصال دو طرفه ميان عامه نخبگان و اغلب سازمان

هاي خبري را براي ابرگذاردن شود و از سوي ديگر، توانايي سازمانها ميمخاطبان منجر به کاهش ميزان مخاطب و وفاداري آناکهريت 

ابرگذاري  تواند تواناييبه عبارت ديگر فراهم کردن ترجيحات عامه مخاطبان )اخبار امور غيردولتي( مي .کندعامه نخبگان تضعيف ميبر 

 (77ص ، 1394، بوچويسکي) .کاهش دهد هاي خبري راسازمان

 پيامدهاي شکاف خبري
عنوان واس ه ميان ديگر بازيگران سياسي و قدرتمند و هم بهان بازيگر سياسي )هم به عنوهاي برتر پيامدهاي شکاف براي رسانه

دهد گسترش شکاف بين خواست مخاطبان عام و منافع بازيگران اصلي، کاهش هم زمان سازي( نشان ميعمومي در فرايند برجسته

هدف سازمان هاي 

رسانه اي پيشرو 

:نفوذ در

عموم 

مردم

نخبگان 

جامعه
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رو اين دو گروه )مخاطبان عام اي جريان اصلي پيشهاي رسانهسازمان .به همراه دارد ،اولويت و ترجيحات طرفين را به عنوان يک کل

 کنند: و نخبگان( را به دو صورت در فرايند دموکراتيک اضافه مي

ه منابع ا کهبان رسانهديگر بازيگران قدرتمند در نقش ديده با نظارت برحوزة عمومي پرجنب و جوش  کمک به استقرار و نگهداري .1

  .کننددولتي و ايجاد شور و نشاط سياسي آماده مي اطالعاتي را براي حوزة

يران گدهد به عنوان فضاي برتر، براي نزديک شدن در بحث با رهبران سياسي و ديگر تصميمهاي جريان اصلي اجازه ميبه رسانه. 2

 .مشاوره دهند ،خواهبه شهروندان دموکراسي

گيري س وح باالتري از دانش سياسي و افزايش مشارکت مدني در جامعه خود منجر به شکل احث مرتبط با امور دولتي، به نوبةمب

ان و مشورت ميان مخاطب هاي خبري دولتي به عنوان منابع اطالعاتي براي بحث و تبادل نظر، به بهبود روند شورخالء رسانه .شودمي

 تر، کمکهاي کوچکجايگزين کردن رسانههاي جريان اصلي( از طريق تکه شدن فضاي عمومي مشترك )به عنوان رسانهعام و تکه

 .کندمي

 تکه شدن گسترده مخاطبانهاي چت جدا از هم در سراسر جهان منجر به تکهنفر در اتاق هابه گفته يورگن هابرماس، ظهور ميليون

ا در هنقش رسانه ةچالش ايجاد شده از طريق شکاف دربار .شده استجدا  ةسياسي متمرکز نسبت به تعداد زيادي از مخاطبان جامع

هاي مهم مند از شاخصحوزه عمومي دو نوع است: اول فقدان عالقه به محتواي عمومي که ممکن است در طول زمان افرد کمتر بهره

هاي هاي جريان اصلي از طريق گسترش پايگاهدوم به حاشيه راندن کارکرد اصلي رسانه .بير قرار دهدزندگي اجتماعي را تحت تأ

در واقع اين دو چالش با هم، ظرفيت کاهش دانش و از دست دادن  .تکه شده مربوط به مخاطبانامور عمومي و اطالعات تکهاطالعاتي 

 .کنندهاي مشترك بين شهروندان را ايجاد ميزمينه

مقامات دولتي و ها و نظارت بر عملکرد باني آنها به روند دموکراتيزه شدن جوامع نقش ديدهرسانه هاي عمدةيکي ديگر از کمک

ان اصلي هاي جريدر اين راستا رسانه .قدرت است ز طريق ترويج نظارت عمومي در عرصةديگر بازيگران قدرتمند ملزم به پاسخگويي، ا

ماعي هاي اجتهاي بزرگ( و غيرمستقيم )از طريق افزايش هزينههاي عمومي و شرکتخبري به طور مستقيم )با افشاي فساد در بخش

نگاران هاي خبرهمچنين ممکن است شکاف بين اولويت .کنندها کمک ميافراد با نفوذ و سازمان بررسيل غيرقانوني( به ارتکاب عم

زمان و منابع اختصاص داده شده به موضوعات غيرعمومي را افزايش دهد که در نهايت اين امر،کاهش پوشش اخبار امور  ،و مخاطبان

 (78و  77 ص، ص1394، بوچويسکي) .ويژه را به دنبال داردهاي تحقيقي عمومي و ارائه گزارش
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 ايهاي جديد و آينده مخاطب رسانهرسانه
 :است کرده ايجاد ايرسانه مخاطبان در را عمده تغيير چهار جديد هايرسانه هايپيشرفت

 
پاسخ براي ريزيبرنامه و گذاريسياست ها،رسانه همگرايي فني و اقتصادي اَشکال و ديجيتال عصر در ايرسانه شتابان تحوالت

 يد،جد ايرسانه هايافق شدن گشوده با کشورها از بسياري در .است کرده متحول را شهروندان اجتماعي فرهنگي نيازهاي به گويي

 اتخاذ محورمخاطب رويکردهايي جديد، ايرسانه محيط مديريت براي و شده بازنگري سرعت به گذشته هايسياست و هابرنامه

 (17و  16 صص ،1380 ،کوايل مک) .ستاشده

 بر ،بيگانه عمدتاً گوناگون هايرسانه سوءِ رگذارياب درخصوص جدي هايينگراني همواره اخير، دهة دو طول در ايران، در اما

 طرح المج که است شده هگفت سخن آن باب در تفصيل به و شده برجسته اياندازه به مسئله طرح اغلب و است شده طرح مخاطبان

 به مينهز اين در که ايمسئله ترينبرجسته مهال، براي .است شده حاصل کمتر آن قبال در انديشيچاره براي تعمق و تدبر يا راهکار

 هايشبکه هايبرنامه تهديدات موضوع رسيده، خود اوج به 1380 دهة اواسط از و بوده م رح 1370 دهة اوايل از پيوسته صورت

 از کيي عنوان به فرهنگي مسئلة اين دربارة که گرفت سراغ دوره اين در را ايبرهه توانمي ندرت به و است بوده ايماهواره تلويزيوني

 و نهادها که ايگونهبه باشد؛ نبوده حاکم کشور اجتماعي و فرهنگي فضاي در وگوهاييگفت و بحث کشور اول طراز فرهنگي مسائل

 کاهش رايب و بپردازند ايماهواره تلويزيوني هايشبکه مسئلة به که اندکرده وظيفه احساس يا يافته مأموريت گوناگوني هايسازمان

 اعياجتم فرهنگي ريزيبرنامه و گذاريسياست رويکرد همواره که گفت توانمي جرأت به .شوند عمل وارد آن اجتماعي فرهنگي آبار

 است کرده اراده سرزمين، اين مرزهاي از خارج در دورتر کيلومتر هزاران که ايفرستنده است، بوده متمرکز فرستنده، سوية بر کشور

 .بگيرد هبهر زبانان فارسي يا ايراني مخاطبان به هايشپيام رساندن براي است داده قرار اختيارش در ماهواره فناوري که امکاناتي از که

 تلويزيوني هايشبکه متوليان که رسدمي نظر به .است شده توجه است، حوالي همين در جايي که مخاطب به کمتر مقابل، در

 هنق  اين از نيز هستند مستقر( آنجلسلس) آمريکا و آلمان انگليس، ،(دبي) امارات در عمدتاً که ايران مرزهاي از خارج در ايماهواره

 کارهايراه اتخاذ رغم به که اندديده هاشبکه اين با برخورد در کشور در منفعالنه برخورد در را آن هاينشانه و بوده آگاه غفلت و ضعف

 يايران مخاطبان ميان در هاشبکه اين به نسبي اقبالي همچنان ... و گيرنده هايآنتن آوريجمع پارازيت، ارسال همچون گوناگوني

 .دارد وجود

 صورت فضا اين در که انسدادي از زيادي بخش رسدمي نظر به و هستيم فضايي چنين شاهد نيز اينترنت موضوع با برخورد در

 باطاتي،ارت و اطالعاتي جديد هايفناوري ظهور با بسا چه .است احتمالي هاينگراني برابر در مخاطبان نشدن توانمند از ناشي گيردمي
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 ارب آن پذيرش نهايت در و آن، برابر در طوالني مقاومت نوآوري، پذيرش از نگراني چرخة اين و باشيم روندي چنين شاهد همچنان

 (94و  93، صص 3/2/1391)بيچرانلو،  .شود تکرار ديگر

 تغيير نيازهايش است؛ ديگران و خود توليدات ناشر و اطالعات توليدکننده خود مخاطب که موجود شرايط تحت که بپذيريم بايد

 .دارند جهاني گسترده مخاطبان به را اطالعات ارسال و پردازش خلق، توانايي جديد نگارانروزنامه عنوانبه است و شهروندان کرده

 سيک ديگر مهال، براي .است داده جهت تغيير مخاطبان خبرنگاري و گزارشگري سمت به هارسانه خبرنگاري و گزارشگري امروزه

راديو و  اخبار مشروحو ديدن  شنيدن براي 14ساعت  منتظر کسهيچ ماند؛نمي خواندن خبر براي چاپ زير از روزنامه منتظر خروج

 از که است موضوعاتي درباره تکميلي اطالعات جديد و هاييافته از آگاهي براي بنشيند صرفاً انتظار به اگر او! نشيندتلويزيون نمي

 (13، ص 17/2/1396)پيشدار،  .است يافته آگاهي بانيه از کسري در فرع آن حتي و اصل
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 مخاطب هايدغدغه اساس بر يابيسوژه
  .شويممي محسوب رسانه مخاطب ما همة .يابدمي موجوديت مخاطب با رسانه که چرا است خبري يابيسوژه  اساس  مخاطب نياز

  عنوان به  و دهيم فرا گوش درونمان  نداي  به  کافي اسيييت  سيييخن، ديگر به  .ايمنکرده فکر مان واقعي نيازهاي   به  آگاهانه    گاه  هيچ اما 

   .دهيم قرار يابيسوژه معيار را هادغدغه مهمترين ترتيب به عام مخاطب

 

 (10، ص 1396)گلبهار، 

 تلويزيوني مخاطبان خبر حفظ و جذب فنون

 
   دينچن از ريزانبرنامه .کنند حفظ و جذب را بيشتري هاي خبري تلويزيون مخاطبانتا بخش کندمي کمک باال روش سه از هريک

 :کنندمي استفاده مخاطبان مدت کوتاه وفاداري افزايش براي عامل

انتقال بخشي از مخاطبان يک بخش خبري به بخش خبري بالفاصله بعد از آن: ميراث بري

دسته اي از مخاطبان يک بخش خبري يا مجموعه خبري را در روزها يا هفته هاي :تماشاي پي در پي

متوالي تماشا مي کنند

مخاطبان، برنامه هاي خبري پي در پي و نامتجانس کانال خاصي را مي بينند  : وفاداري به کانال

روحي  )سالمت 

(و جسمي

داخلي و )امنيت 

خارجي، شغلي و 

...حقوقي و  

آموزشاقتصاد و معاش

رفاه و سرگرمي
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 (127تا  121 صص ،1387، کوايل مک)

 براي مخاطب محور کردن خبر راهکارهاي پيشنهادي
دهد خواست مخاطب، از شناسايي به روز ذائقه و نياز مخاطب، بايد ماموريتي دائمي باشد: مهم بودن عامل انگيزشي نشان مي  ي

ريزي در تلويزيون پيش از هر عاملي بايد به خواست و رغبت تلويزيون است و براي برنامهاي چون مهمترين عوامل فعاليت در رسانه

اي بايد گفت، شناسايي عاليق، ذائقه و نياز مخاطب در هر دوره زماني و جاري پس به عنوان يک راهکار رسانه .مخاطب توجه داشت

 .دائمي و مستمر رسانه ملي باشدهاي ساختن اين ذائقه در توليد و پخش خبر بايد يکي از ماموريت

هاي متعدد مخاطب: با توجه به شرايط خاص رسانه ملي در جمهوري اسالمي و هجمه« مصلحت»و « عالقه»حل معضل تناقض  ي

هاي مختلف مخاطبان، و چنين هدفي تنها با شناسايي گروه استسيما ، حفظ مخاطب از اهداف اصلي صداوداخلي و خارجي به آن

البته در کنار محوريت  .هاي او محقق خواهد شدمنديهر گروه، توجه به خواست مخاطب و ارزش قائل شدن براي عالقههاي ويژگي

 .سازي در مخاطب به صورت بسيار تدريجي و غيرمستقيم نيز بودبه اين اصل، بايد به دنبال ذائقهبخشي 

بير مهبتي ندارد أت ،کندگونه پيدا ميتقال صريح پيام که شکلي نصيحتان پرهيز از صراحت و استفاده از روش تلويحي در انتقال پيام:ي 

هاي لوحانه در گزارشهاي سادهگنجاندن پيام .شودو حتي در بسياري از موارد، منجر به تحريک مخاطب در عمل به عکس آن مي

نه ناديده گرفتن رسالت رسانه ملي در زمينه انتقال  ،در اين زمينه راه حل صحيح .دهدخبري و تکرار بيش از حد، نتيجه معکوس مي

هاي امخبر بايد ضمن دوري از اشاره صريح، پي .ترين راه براي اين کار يعني بيان مستقيمپيام صحيح به مخاطب است و نه انتخاب ساده

وقات فراغت تلويزيون تماشا بينندگان اغلب در ا .هاي خبري پنهان سازد و به مخاطب عرضه کندخود را در ميان جذابيت سبک

آنچه به آنها به عنوان پيام در قالب نرم و  ،کنندهايي که افراد نياز به سرگرمي دارند و اوقات فراغت خود را سپري ميکنند، زمانمي

 .تر استسبک سرگرمي عرضه شود پذيرفتني

ايجاد امکان دسترسي همه  .کندرا با اختالل مواجه ميهايي با مخاطب محدود، رسيدن به اهداف آن شبکه دسترسي عموم به شبکه  ي

هاي تلويزيوني که با ديجيتالي شدن سيستم پخش تلويزيون فراهم شده است، هيچ تناسبي مخاطبان داخلي و خارجي به همه شبکه

 اي استاني و برونهاين موضوع به ويژه براي شبکه .هاي مختلف براي مخاطبان خاص نداردگيري شبکهبا مخاطب شناسي و هدف

 .تر استمرزي نيازمند تجديد نظر جدي

پخش:کششيـالف

هکپرجاذبهگزارش هاي

ازبخشيمي تواندخود

دکنحفظرامخاطبان اش

پخـش : ـ کشکوليب

خبرها و گزارش هاي 

ر ضعيف و کم جاذبه د

ر بين دو گزارش يا خب

پرجاذبه

ـ برنامــه ريــزي  ج

ا پخش خبره: يکدست

و گزارش هاي مشـابه  

در کنار هم

: دـ عمـود خيمـه اي  

قرار دادن يک گزارش

ــين دو  ــه در ب پرجاذب

گزارش ضعيف
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ترين کارکرد تلويزيون که بيشترين مخاطب را مهم .هاي خبري قرار گيرددر اولويت بخش رسانيو اطالع و سبک سرگرمي نرم خبري 

منت ند باشد قالب ايفوتيتواکند کارکرد سرگرمي و مهمترين قالبي که پاسخگوي رفع نياز سرگرمي مخاطبان ميجذب رسانه مي

 .هاي خبري به کار گرفتتر شدن بخشتوان برخي از عناصر سرگرمي را براي هرچه جذاباست که به تناسب امکانات و شرايط مي

 ( 122تا  118ص ، ص1395)خاشعي و ميرحاجي، 

  هايپيام و نظرها پيگيري و بررسييي ها:پيام و نظرات بررسييي طريق از مخاطبان با مسييئوالن، تعامل از مردم هايخواسييته طرح ي 

 .است مؤبر مسئوالن گوش آنها به هايخواسته رساندن و مخاطبان با دوسويه تعامل در ايجاد مخاطبان

 .نکنيم محروم آن از دانستن را مردم و کنيم يايشناس موقعهب را مردم هايي سوژه

 .باشند داشته توجه مخاطب با ارتباط زنده برقراري به محوري گوينده جاي به اخبار اتاق خبر گذاراني سياست

بر طرف   ضمن  تا شود  داده خبر او به نيز سرعت  به بايد کند، را برطرف خود خبري نياز سرعت  به خواهدمي مخاطب از آنجا که يييي

 .شويم منابع خبري ساير طرف به او رفتن مانع ش،اخبري نياز کردن

 محروميت و کنندمي عمل 1لب مديا يا ايرسانه بزرگ بسيار آزمايشگاه مهابه به آنالين خبر هايآنالين، اتاقاندازي اتاق خبر ايجاد و راه ي

 ابزاري با که آن ويژه به است؛( شناسيمشتري حتي يا) شناسيمخاطب و ايرسانه آزمايشگاه بزرگترين دادن ازدست معناي به هاآن از

 مانمخاطبان روحيات و نيازها از آمارها تريندقيق به آنالين، خبر هاياتاق از استفاده با توانيممي دهدمي قرار ما اختيار در فناوري که

 اطالعات زا حجم اين به توانيمهزينه نمي برابر صدها با حتي نظرسنجي معمول هايهشيو در که يابيم دست انحراف درجه ترينبا کم

 (33، ص 1385)اب حي،  .يابيم دست دقيق

 کند، ريبازنگ خودش و در باشد بازخورد داشته .شود همراه آن با برتابد و را تکنولوژي تحوالت که برود سمتي به بايد رسانه آيندة ي

ائل ق اهميت او رسانه براي که بداند مخاطب بگيرد، نظر در را ساليقش ها وديدگاه و هاانديشه باشد، داشته مخاطب به ايتازه نگاه

 .کندمي اعمال رسانه در را هاديدگاه و آن دهدمي قرار توجه مورد را هايشديدگاه است و

 بروز از مخاطبان انتظارات به گوييپاسخ و خبري موقع به رسانياطالع تا ضمن شود مديريت ايگونه به رسانه سازمان تحريريه ي

 يازمندن و شودميبحران  دستخوش جامعه که شراي ي در مديريت، اين .شود جلوگيري پيام، ساختاربندي در جريان مختلف خ اهاي

 .شودمي دشوار بسيار است، تازه و کامل صحيح، اطالعات

 تحريريه مديران لذا شوند؛ شديد روحي دچار فشار رسانه سازمان مخاطبان هم و تحريريه اعضاي هم است ممکن شديد، بحران در ي

 (145و  144، ص 1388فر و مرتضوي، )سل اني .کنند تالش هاتنش رفع در تعاملي، و پويا ارتباطي هايسبک داشتن نظر در با

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Media Lab 



 

17 
 

 منابع:  

 1385نگاري سايبر )مجموعه مقاالت( ، ، ع اء اهلل، روزنامهاب حي .1
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 مقدمه
اهميت  .بخش کردن پيام بايد تنوع و تفاوت مخاطبان را در نظر گرفت براي ابر .هاستمرکز توجه و فعاليت رسانه ،مخاطب

هاي خبري بخش شدن پيام ابر موجبخبر موضوعي است که  ان و نيازها و عاليق آنان در حوزةهاي متنوع مخاطبشناخت طيف

نياز است تا انتظارت خبري مخاطب با توجه به ترجيحات خبري  اوپيچيده شده است و براي درك اعتماد  امروزمخاطب  .شودمي

 ،ار شدش برگزدر اين نشست که با حضور دکتر آذري، دکتر وکيلي، دکتر مسعودي و استاد محمدحسين سرو .شودرسانه بررسي 

 .هاي خبر مردم مدار و مخاطب محور مورد بررسي قرار گرفت و به سؤاالت زير پاسخ داده شدويژگي

 کنيد؟اهميت مخاطبان خبر را چگونه تصور مي .1

 طبيين کننده بودن اتصال رسانه به مخاتع

يعني   .گوييمنهادهاي فرهنگي مي کنند اصيي الحاًمنش توليد مي را که نوعي تفکر ونهادهاي اجتماعي : شناس دکتر وکيلي، جامعه

ر کنند  يعني محتواي معنايي بايد توليد يا تکهي ؛ها نهادهايي هستند که کارکردشان براي توليد قدرت مبتني بر توليد منش است   اين

سانه  .تا قدرت را باز توليد کند شاخه ر ستند ها زير  سانه  .اي از نهادهاي اجتماعي ه هاي دولتي يا خصوصي، کوچک يا بزرگ فرقي     ر

سانه  .کندنمي سوب مي     ر ستمي درون اين نهادهاي اجتماعي مح سي ستم    .شوند ها و واحدهاي توليدکننده فرهنگ زير سي ها  اين 

شرکت  ري شبيه ها به لحاظ کارکرد در اليه فرهنگ ريشه دارند منتها به لحاظ ساختا  رسانه  .هاي اقتصادي دارند شباهتي به سيستم   

ستند    صادي ه شان با مخاطب تعيين    ؛هاي اقت صال ست يعني ات شرکتي  ؛جذب بکنند مخاطب اگر نتوانند .کننده ا ستند  مانند  که   ه

 .د خريدار براي محصوالتش پيدا کندنتوان

 اهميت روشنگري خبري رسانه ملي
رساني کف اطالع .بخشي استمحور آگاهيهاي خبر رسانه مردم مهمترين وظيفه بخش محمد حسين سروش، استاد گويندگي:

رساني به خبر عالوه بر اطالع .رساني استعروشنگري فراتر از اطال .م رح است 1رساني، روشنگريدر کنار اطالع .کرد رسانه استعمل

اد ر مخاطب سواگ .تشخيص بدهد ناسره عي جلو ببريم که سره را ازبه نو يما بايد ذهن مخاطب را با روشنگر .روشنگري نياز دارد

مخاطب خود را از ، رساني اکتفا کنداگر رسانه به اطالع .فهمد که کدام خبر صحيح و کدام خبر شايعه استد مياي داشته باشرسانه

  .روشنگري تبليغات نيست بلکه روشنگري کار کردن بر روي شعور و درك است .دهددست مي

 رسانه ملياهميت مخاطب شناسي خبر 
 :چهار نوع مخاطب داريم در کلشناسي بحث خيلي جدي است در علم ارتباطات مخاطب ارتباطات:دکتر مسعودي، استاد 

 يصداوسيما ارتباط فعالً ...سخنران کيست و  ،در سخنراني، از پيش معلوم است موضوع سخنراني چيست مهالً مخاطب خطابي: .1

يما ارتباط ما خ ابي است، بقيه مصرف کننده توليدات صداوس ،يک سويه دارد، اگر ما فکر کنيم که بايد خبر بدهيم و بقيه هم بپذيرند

 .هستند

ست:   . 2     محتواي رسييانه را بنابر عالقه خودشمخاطبوقتي که  .کننده اسييتمخاطب مراجعه ،دومين نوع مخاطب مخاطب مراجعي ا

 .گونه هستند در بعضي مواقع مخاطبان ما در بخش خبر اين .کنداجعه ميبرنامه يا بخش خبري مرآن ببيند به 

                                                           
1. Enlightenment 
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وقتي که شييما خبر را ارسييال    مهالً .نه تنها مخاطب منفعل نيسييت بلکه خيلي پويا و فعال اسييت  اي يا تعاملي:مخاطب مراوده. .3

چون ما امروزه با اين نوع مخاطب سر و کار داريم   .دهدمي کند و به شما پاسخشود خبر را تجزيه و تحليل ميکنيد و او م لع ميمي

شبکه  شان مي  به ويژه در  سريع واکنش ن سريع به تفاهم مي  ،دهندهاي اجتماعي که خيلي  سريع تصميم مي    خيلي  رسند و خيلي 

 .کنند يگيرند رفتار

با هم خواهند پيامي را مبادله کنند يا مي اص،يک مجموعه به هم پيوسته از افرادي هستند که با هدف خ مخاطب ثبت نامي:. 4

با تعامل ميان اينترنت و راديو و تلويزيون  مخاطب است که اخيراً ياين هم نوع .ها تحت نظارت يک مرکزندمنتها اين .مشاوره بکنند

 .ها جذب کردشود از اين نوع مخاطبخيلي خوب مياست. اتفاق افتاده 

اطب فقط  که مخگيريم مدل انفعالي را پيش مي ،اي فکر کنيمطبيعي است اگر خ ابه  .بايد هدف خبر رسانه ملي را مشخص بکنيم  

ترين رسانه کشور است     رسانه ملي پرمخاطب  ...گذارد و الغير فرستم سريع روي مخاطب ابر مي  من پيام را مي .هدف است  به منزلة

ند  کنند يا خ ابي هست ينکته مهم اينجاست که تعداد زيادي که به صداوسيما مراجعه م    .هاي ديگر فاصله دارد و خيلي هم با رسانه 

کند که  صورتي کار مي به رسانه ملي فعالً  .ها ما نياز به جذب مخاطب فعال داريمغير از آنبه  .اي که معموالً منفعل هستند يا مراجعه

 .بگذاريم ابردر صورتي که بايد پيام ما مؤبر باشد و بر روي مخاطب  .کندفقط توجه مخاطب را جلب 

 هاي جديد ثير خبر رسانه ملي با شيوهنياز به سنجيدن تأ
بر روي   يبيرنيمروزي، عصييرگاهي، شييامگاهي چه تأ بير خبر شييما چقدر اسييتب اخبار صييبحگاهي،تأاد ارتباطات: دکتر آذري، اسييت

سي بال         شنا شگاه روان شدت نياز دارد آزماي سانه به  ست کند که در آن  مخاطبان داردب ر هاي روانکاوانه دائم روي  آزمون همهيني در

ميزان هيجاني که  صورت گيرد و  ...و  شناسانهو انسان  شناسانه  معهکارهاي جاهمچنين بايد  .شود  شود، آزمايش خبرهايي که ارائه مي

   .ملي را افزايش داد گذاري خبر رسانةا نتايجي استخراج شود که بتوان ابرهکند بررسي شود و از دل ايناد ميدر مخاطب ايج

 هاي خبر مخاطب محور چيست؟شاخص .2

 هاي مخاطبان فعالويژگي

 :کرد شامل موارد زير استتوجه  هابه آنپنج ويژگي مخاطب فعال که بايد در خبر رسانه ملي  دکتر مسعودي:

معاند   هايعادي که پاي رسانه ياي دارد و قدرت تشخيص و تحليل داشته باشد با فردفعال، که سواد رسانه   مخاطبگزينشگري:    .1

ا  افتد که مخاطب شم گزينشگري موقعي اتفاق مي  .دهد فرق داردمياز خود واکنش نشان  شود و  نشيند و خيلي زود تحريک مي مي

   .فهم و شعور و درك خبر و م الب پخش شده را داشته باشد

صرف  :گرامخاطب نفع  .2 ست مخاطب م ستفاده مي  مخاطبان اين .کننده و منفعت جو ا سندي   معموالً م البي ا کنند که موجب خر

 .مورد توجه قرار داد اين نوع خبر را توانمي بشودگرايي ميحاال چه خبري موجب نفع مند شود،از آن بهره و ها شودآن

ايشان را هيعني از قبل برنامه ؛آيندمخاطباني هستند که قصدمندي دارند، خيلي هدفمندانه مي ،اين نوع افرادمخاطبان قصدمند:  .3

اين  .پردازداست که فعاالنه به پردازش اطالعات و تجارب دريافت شده مي کسي 20:30ساعت  اخبار مخاطب اند، مهالًتنظيم کرده

 .گيردمي صورتکه مقدم بر استفاده از رسانه باشد هم زمان با آن  نوع فعاليت بيش از آن

 .کنندم رح شود برعکس برداشت مي مخاطباني که هر چيزي در خبر يعني .کنندثير مقاومت ميد که در برابر تأمخاطباني هستن .4

  .خيلي مهم است که ما گرايش و رفتار فعاالنه مخاطبان را بشناسيم
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 .کنندر درگيري داشته و فعاالنه عمل مييعني مخاطبان براي دريافت خبدرگيري:  .5

 هاي شناسايي مخاطب خبر مردم محورشاخص
 مخاطب را شناسايي کرد: توانها ميبه نظرم با اين شاخص کتر مسعودي:د

 .بايد ببينيم مخاطب چقدر فعال يا منفعل است .1

 .هاي اجتماعي براي مخاطب خبر را بررسي کنيمها و شبکهو سويگي و قابليت جايگزيني رسانهميزان د .2

 .اندازه و استمرار ارتباط مخاطب با رسانه را بدانيم ي3

 .در در درون جامعه حضور داردميزان حضور اجتماعي رسانه مهم است که چق .4

   .در کنار نمايش اعتماد مردم به نظام، حرف دل مردم را بشنويم .5

 هر خبر به دنبال رمزگذاري يک معنا در مخاطب
ست که م  دکتر وکيلي: بر   .کنددارد و در مخاطب معنايي را ايجاد مي اي از ارجاعات را در درون خودش نهفتهجموعههر خبر منش ا

  .گيردا نميگيرد يمورد قبول قرار مي .شود شود يا نمي که آن معنا يک سري متغير داشته باشد يا نداشته باشد، تکهير مي      مبناي اين

ستم     .دهددهد يا نميالگوي رفتاري مخاطب را تغيير مي سي ست از  شبکه  ،نمادين معنايي يمنش عبارت ا شانگان يعني  که   اي از ن

 .ساختار ارجاعي داشته باشد و معنايي را رمزگذاري کند

 ارسال خبر به مخاطب در اليه فرهنگ
زنيم  آن حرف مي بارهبدانيم اين خبري که در  زنيم دقيقاًسييري مخاطب حرف مي ارسييال خبر براي يک بارهوقتي در  دکتر وکيلي:

کنند و ديناميسيييم  هاي در هم تنيده اسيييت که با همديگر رقابت مياي از منشفرهنگ شيييبکه دهد و اليةدر الية فرهنگ رخ مي

سه اليه        ست به  ست و متکي ا صل ا شان را دارند و اين اليه مت س ح جامعه  پيچيده دروني خود شناختي، اليه   يعني به اليه نهادها، 

 .يها س ح زيست شناختشناختي و اليه بدنهاي شخصيتي، س ح رواننظام

 افزود؟و مردم مدار شدن خبر رسانه ملي  توان به مخاطب محوريهايي ميبا چه راه .3

 هاي خبري براي جذب مخاطبلزوم وجود رقابت در بخش

 .بايد مورد توجه باشد ها و توفيقاتپيشرفتها و مشکالت با هم گفته شود. بايد پيشرفتدر کنار خبر در صداوسيما دکتر مسعودي: 

ض را تبعي کنند وگراني را لمس مي و زندگي معمولي دارند، معمولي هستند افرادمخاطبان  .طرفه عمل کندرسانه ملي نبايد يک 

ضور دارند ح کشورهاي ها که در بدنه مسئوليتکنند اما تبعيض را نه و اين نو کيسهمن معتقدم مردم گراني را تحمل مي .شناسندمي

هاي خبري رقابت ايجاد در صداوسيما بايد در بين بخش .توانند تحمل کنندگيرند را نميو در غارت اموال عمومي از هم سبقت مي

  .دهدرسانه به تدريج مخاطب خود را از دست ميخبر اگر رقابت خبري نباشد،  .شود

 يگرانتشار ويروسي خبر در نگاه سيستمي و رقابت اخبار با يکد
تواند به مدل تبديل شيييودب موقعي که خبر توليد         خبر مي نهاد توليدکنندة    از طريقا جذب مخاطب    ه منش نظرية  در دکتر وکيلي:

افزاري است   ي نرميعن ؛تارش شبيه ويروس است  رف اين خبر شما تقريباً  .افتدب اگر نگاه سيستمي داشته باشيم    کنيد چه اتفاقي ميمي
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  ،هاي تکاملي خود همانندساز هستند  سيستم   ،هامنش .کندميرقابت با بقيه هم شود،  ديگر منتقل مي يستمي به سيستم    که از س 

ضي  يعني به همان ترتيبي که بدن شان را تکهير مي  ،جانداران بع   ،کننديت مرقابسر منابع  ها بربا همديگر و ديگر گونهکنند و خود

شود و  مي ، خودش وارد جنگهاي رقيبکنيد با خبرهاي رسانهخبري که شما توليد مي يعني؛کنندبا همديگر رقابت مي نيز هامنش

که اين خبر را حمل و منتشيير   مخاطبانييا تعداد اين منابع ممکن اسييت آنتن خبر ) ،که چقدر منابع بتواند جذب کند بسييته به اين

 شود.در اين رقابت پيروز مي (، باشدکنندمي

 راي جذب مخاطبهر خبر داراي يک قالب ب
هم جزء آن است و فرق    منش که خبر .آشنا باشيم  آناتومي منش با کند بايد ين که بدانيم خبر چگونه رقابت ميبراي ا دکتر وکيلي:

منش تشکيل شده است       .(گنجدها در اين مفهوم منش مياين همةو ... )بيني فيلم، شعر، رمان، نظريه، جهان  باشد يا  خبرکند نمي

  1«قلبم»د که گويمي ،کندکند يا اجرا مياعالم مي قالب يعني آن بخشييي که به مخاطب. و فرمان، معنا قالب ياز سييه جزء اصييل 

دهد که  شييوم اين به من وعده ميرو ميهيعني چهب يعني منشييي را که من با آن روب .برمقدرت، لذت، بقاء يا معنا( تو را من باال مي)

  .اي داردولي چنين وعده  .اين کار را انجام بدهد يا ندهد         ممکن اسيييت واقعاً  .دهد قدرت يا لذت يا بقاء يا معناي من را افزايش مي        

ست که اين قدرت   بارةشنويم در  موقعي که به عنوان مهال خبري مي عني  ي .دهدما را افزايش ميمالي بازار بورس، پيش فرض اين ا

ستکاري   نشود به عنوا ميموجب  سرمايه  که مهالً امکان اين ،شود مهال توانايي خريد ما د در بورس تغيير بدهد  را گذاري ما توانايي 

و آن را  معموالً لذت اسييت آن  «قلبم»جوك اسييت که  مهالً ،ترين آنبينيم رايجآن چيزي که در سيياختارهاي خيلي علني مي ...و

را  لذت  اريد کهگذزيبا روي آن مي يآهنگفيلم، به عنوان مهال شييما حين پخش  .شييودتر هم درك ميلذت راحت .کندمنتقل مي

خبر يا محتواي تبليغاتي هم گوش     ،مخاطب   ،بنابراين  .بردشييينود لذت مي مخاطب هنگامي که اين آهنگ را مي       کند. منتقل مي 

صويري که مي  يادر فيلم  .کندنگاه مي ودهد مي شان بدهيد ت ست که    نوعييا  اي زيبامنظرهها خيلي وقت خواهيد ن   شوخي در آن ا

   شود.جذب مخاطب مي موجبو  گوييمها به آن قالب ميمنش در واقع آن قالبي است که در نظريهموارد  اين .آميز استطنز

 اهميت معنا در خبر
ست منش بخش ديگر  دکتر وکيلي: شبکه ارجاعي دارد که معنايي را حمل م  .محتواي خبر معنايي ا معنا   اين ؛کندييعني هر منش 

ست بخش عمدة  شد  ممکن ا ست  ممکن  مهالً ؛آن نظريه يا منش با شد،    يخيلي مهم خبري محتوايا شته با شد که      يا دا شعري با

وقت حک و اصالح و خيلي  ،هاي پياپي دستخوش دگرگوني آن بدنه معنايي بخشي است که در ابر تکهير شدن    .حرفي داشته باشد  

   .اش استاين محتواي معنايي بارهبه عبارت ديگر پويايي منش يا خبر در  .شودها گسترش مي

  

                                                           
 (م.ب.ل.ق). 1
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 اهميت وجود فرمان در خبر
هايي که اين منش را دارند در مغزشان الگوي   فرمان يعني آدم .بخش سوم فرمان است: هر منشي يک فرمان هم دارد     دکتر وکيلي:

شان معموالً   ست و  .آيدديگر در تهران زلزله مي دقيقهدهيد تا يک شما خبر مي  مهالً .کندطوري تغيير ميچهرفتاري   اين يک منش ا

ار  با يک منش سروک شما  ر هر دو حالت د .اگر نباشد شايعه است    ؛اي باشد خبر است  يک خبر است و اگر اين متصل به پايگاه داده  

ستب قالب مربوط به بقاء مي  .داريد که زنده  شويد که من براي اين شنويد متوجه مي يعني وقتي اين خبر را مي ؛شود قالب اين چي

ولي چيزي که بقاي مرا تهديد   ؛دهد و قدرت را هم ممکن اسيييت تغيير ندهدخيلي لذت مرا تغيير نمي .اسيييت بمانم، اين خبر مهم

دانسييتن   .اتفاق افتاده، خاطراتي که من از زلزله دارم شييود به اتفاقاتي که قبالًمي مربوطمحتواي معنايي آن  .کندکند را بيان ميمي

اش  ي معنايياين محتوا .آيدو محتواي آن اين اسيييت که يک ربع ديگر در تهران زلزله مي ...که تهران روي خط زلزله اسيييت و   اين

ست  ست که تا يک ربع ديگر من به خيابان مي    .ا ستب فرمان اين ا صله به ديگران خبر مي فرمان آن چي مان  فر .دهمروم و در اين فا

ست و از بيرون    .فهميد که فرمان آن خبر چيست شما از روي الگوي رفتاري حامالن خبر يا منش مي  .شود ابراز نمي صريحاً  عيني ا

 .ررسي کردشود آن را بمي

 ؟ي انساني و عوامل خبري در توليد خبر مردم مدار چقدر استرواهميت ني .4

 زوم وجود انگيزه در عوامل توليد خبرل

ين قرار ميهنگامي که جلو دوربخبرنگار  .باشيم بايد نيروي انساني با انگيزه تربيت کنيم   ابر گذار خواهيماگر ميدر خبر  تر آذري:دک

ستفاده کند و تهييج ايجاد  کند و از زاويهطوري با دوربين بازي  گيرد بايد شته   براخبرنگار بايد بيان فاخر و  .کندهاي مختلف ا گذار دا

ستادان شتر به  سازمان صداوسيما بايد بي     .شويد بينيد و وارد آن کار ميفني و تخصصي مي   اي را کامالًشما قضيه   .باشد  رتباطات  ا ا

ساني خبري خود را افزايش دهد   خصص و تجربه آن و از علم و ت توجه کند ستفاده کند تا بتواند عالقه و انگيزه نيروي ان   برخي از .ها ا

شبکه اياران و گويندگان ما خيلي حرفهخبرنگ ستند  تر از همتايان خود در  سرمايه        اماهاي خارجي ه شتن اين  سيما از دا ها  صداو

 .غافل است

 قبل از دادن خبر  گوينده از طريقلزوم تسخير مخاطب 
باورپذيري، جديت   نده بايد شجاعت، صالبت، استحکام،   که مجري و گوي يعني اين محور بودن مردم محور و مخاطب استاد سروش:  

شد که به آن ادب مي   و در عين حال رايحه سم و ل افت و رقت قلب در کالمش با   تواند رقيقمجري گاهي اوقات مي .گوييماي از تب

شته باشد آ     .خبر باشد  هدنکن نه  سفا ن خبر ابرگذاري نخواهد داشت و متأ خبر هر چقدر ابرگذار باشد اما مجري مزاحمت ارتباطي دا

ده بايد  گوين .عزت نفس و تسييلط در نگاه به دوربين داشييته باشييد گوينده بايد .شييودداند چرا خبرش دچار تخريب ميسييردبير نمي

 .هدمخاطب را اول تسخير کند بعد خبر بد

 مجري خبر اثرگذاراهميت کالم نافذ و 

سروش:    ستاد  صيت گوينده خبر در اجرا اهميت دارد    ا ست و اجراي آن به گويندة س ح برخي خبره  .شخ   .توانمند نياز دارد ا باال

سخت خبر را يک نوع اجرا مي نرم  ،هابرخي مجري سرعت خبر و  مجري بايد بيان   .کنندکلمه در دقيقه را رعايت نمي 100 کنند و 

 .نافذ و ابرگذار خبري داشته باشد
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 دانيد؟را چه مي پيشنهادي براي خبر مردم مدار الگو .5

 هاي اجتماعيوم نفوذ خبري  رسانه ملي در شبکهلز

ن  اآل .گذاري خبري براي تلگرام داشييته باشيييدچه اشييکالي دارد شييما سييياسييت .سييتخبري تفاوت ا بير و نفوذبين تأ دکتر آذري:

اي خبري  هکانال .ي که وابسييته به خبر هسييتندکنند مگر مخاطباندهند و آن را تماشييا ميبر گوش ميمخاطبان جديد کمتر به خ

رسانه ملي نتوانسته است بين رسانه و       .کندکند و فراتر از تأبير فعاليت ميلگرام نفوذ ميخبري ت کانال .اندتلگرام به شدت نفوذ کرده 

   .است اد عالقه در مردم نسبت به رسانهبه ايجنياز  در مخاطبان، رگذاري و نفوذبراي اب .يجاد کندعالقه ا انمخاطب ةهم

 لزوم مقابله با شايعات در فضاي منتشر شده شايعات

ستاد ارتباطات:  شايعه و  دکتر آذري، ا ضاي مجازي  مبهم در خبرهاي براي مقابله با  ضايي  ،ف سخ ها آن به بايد در ف داد که در آنجا   پا

ست    شيوع پيدا کرده ا شايعه تلگرامي را بايد در تلگرام داد    .خبر  سخ  شته      .پا سانه ملي دا سومي در خارج از ر ش  ما بايد جزء    .يمبا

 .  اشته باشيماجتماعي د ياهدر شبکهبا اسامي مردم پسند و جوان پسند هاي خبري متفاوتي کانال

 مليلزوم شنيدن صداي همه مردم در رسانه 

با ما هستند و هرچه ما   مردمي که کامالً ،زنيمبا مردم حرف مي ،دهيمبايد بررسي شود که آيا ما براي مردم خبر مي  دکتر مسعودي: 

داي مخالفان را  بايد رسانه ص .ملي مخالف باشند است کساني باشند که با نگاه رسانة  يا نه در بين مردم ممکن  ،کنندبگوييم قبول مي

   .آوردندهاي جايگزين روي ميرسانه ملي حضور ندارند به رسانه ها درشنويم و اينصداها را نمي وقتي .بشنود

 پيشنهاد مدل سيستمي براي خبر رسانه ملي

خبر صحبت کنيد، پيشنهاد من رويکرد سيستمي در خبر است و مدل نظري آن      يمفهوم ارتباط خواهيم دربارهاگر مي دکتر وکيلي:

اگر قلبم به مخاطب   .دهد تقويت کنيديا معنا( را که به مخاطب وعده ميقدرت، لذت، بقاء ) بايد واژه قلبم يعني .است ها شنظريه من

دگي  روباشد مخاطب دچار سرخ  محتواي معنايي خبر اگر خيلي پيچيده يا خيلي ساده   .دهدز دست مي نرسد، مخاطب اعتمادش را ا 

شد   .شود مي ست جهان مخاطب متفاوت يا متناقض با در   اين متغيرها را حتماً .مخاطب را از دست خواهيد داد  ،فرمان خبر اگر با زي

 .ارسال خبر بايد رعايت کنيد

 لزوم وجود قالب، محتوا و فرمان در خبر 

طب مشکوك باشد تا مخاطب به صحت     محتواي خبر نبايد براي مخا .خبر شما بايد قالب، محتوا و فرمان داشته باشد    دکتر وکيلي:

ي که  اتاطالع .اما مشييکل رسييانه در برخي مواقع سييکوت اسييت .کندرسييانه ملي محتواي صييحيح مخابره ميخبر  .خبر اعتماد کند

کند که رسييانه پنهان کاري  مخاطب احسيياس مي .گوييدهيچي نمي دهيد، يعنيمخاطب دارد بيشييتر از خبري اسييت که شييما مي

ست  اين خ اي جدي دربارهکه ، دکنمي سيما قالب ندارد لذت    قالب، درباره .محتوا ا صداو ست و وعدة بخش و جذاب نخبرهاي    ي

کنيد مبهم است يا اجرا   فرمان خبرهايي که شما پخش مي  .را در خبرها رعايت کرد شاخص بايد اين سه   .دهدلذت به مخاطب نمي

ست    شدني ا صالً  کنند يااجرا نميآن را يعني مردم يا  ؛ن ست آخرش چه مي  ا ست که فرمان آن    .شود معلوم ني يعني خبر قوي آن ا

 .او زياد شود)قدرت، لذت، بقاء يا معنا(  اجرا کند و قلبم مخاطبيعني  ؛باشد روشن، اجراپذير و خوب
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  مقدمه
اق در دنيايي که کوچکترين اتف .حاضر سهولت ارتباط بين افراد و در عين حال پيچيدگي اين ارتباطات استهاي عصر از ويژگي

 .يابند کتمان حقايق امري سخت و دشوار استشود و همگي از آن اطالع مياز هر کجاي آن دقايقي بعد به تمام دنيا مخابره مي

  .کامالً متفاوت از گذشته است طبيعي است در اين دوران قواعد و اصول اداره جوامع

در دنيايي که پيشرفت ارتباطات، دسترسي مردم به اطالعات مختلف را به راحتي ميسر کرده است حفظ اعتماد مردم به قواي 

ا همردم خود را نه تنشک نظامي در دنيا پايدار است که در درجه اول بتواند اعتماد بي .شودتر ميتر و سختحاکمه هر کشور ضروري

همين اساس و به دليل گره خوردن منافع کشورهاي مختلف با يکديگر گردانندگان هر  بر .روز بيشتر کندبلکه روزبه از دست ندهد

 در اين .اي درصددند به منظور حفظ منافع خود به فکر دفاع در برابر تهاجم ديگران و در واقع حفظ اعتماد مردم خود باشندجامعه

قل اطالعاتي وابسته به او منت تنها از طريق مجاري ارتباطي و« حقيقت»هدف هر بازيگري اين است که به مخاطبان بقبوالند  ،ميدان

اعتماد به نظام  موجباز يکسو اعتماد مخاطب به رسانه  ؛کننداي دو طرفه پيدا ميها و اعتماد اجتماعي راب هرسانه ،بنابراين .شودمي

ابراين بن ؛انجامدمي ،ر اعتماد به نظام به اعتماد به تريبون نظام که همان رسانة رسمي و ملي )صداوسيما( استشود و از طرف ديگمي

 .جلب اعتماد مردم به رسانه ملي يکي از مسائل مهم است

ن مردم خود رو بوده است که هميشه ايهسال گذشته همواره با اعتماد مردمي روب 40جمهوري اسالمي ايران از بدو تأسيس و در 

ي، هاي ارتباطافزايش روز افزون ارتباطات و پيشرفته شدن فناوري هاي اخير به واس ةدر سال ؛دانستندرا در آن شريک و دخيل مي

در اين بين صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران که از سوي قانون اساسي وظيفة  .اين اعتماد مورد هجمه و هدف قرار گرفته است

اي هخ ير رسانه ملي و عمومي را به تنهايي بر دوش دارد هم موظف به پيگيري منافع نظام در خارج از کشور )از طريق ايجاد شبکه

ئه اطالعات و اخبار دقيق و موبق به مخاطبان است به مقيد به حفظ اعتماد عمومي و اجتماعي از طريق ارا نيزجهاني و فرامرزي( و 

حوادث و اتفاقات  .شودگيري رسمي نظام در برابر اتفاقات مختلف تلقي ميطوري که اطالعات ارائه شده از رسانه ملي به عنوان موضع

ف به حفظ اعتماد مخاطبان خود دهد که موظمختلف، رسانه ملي را به عنوان بازيگر رسمي نظام در ميدان نبرد اطالعاتي قرار مي

 .و در نتيجه موفق به تقويت اعتماد عمومي شود عاتي مناسب را به مخاطبان برسانداست تا بتواند خوراك اطال

   ايرسانه چند جامعه عمومي در اعتماد

عبارت  هد. بشومربوط ميها و اقدامات دولت س ح اطمينان و مقبوليت مردم از نظام و سيستم حکومتي و فعاليتاين اعتماد به

 حاکم امنظ به مردم اعتماد ميزان دهندهنشان و ديگر اين وضعيت مربوط بيه ارزيابي سياسي ناشي از ارتباط مردم با نهاد دولت است

  (39 ، ص1387آبادي، )زين .است

 هاادنه اين تصميمات و آنان دارند و اعمال سروکار آنان با وسيعي طوربه مردم که هستند مدنظر نهادهايي اعتماد از س ح اين در

 ح س اعتماد درملي،  رسانه و مجلس دولت، مانند ؛دهدمي قرار تأبير تحت را مردم حيات و فرهنگ زندگي، وسيعي بسيار صورت به

 در .ستا مهم بسيار حاکم سيستم براي اعتماد اين نتايج و است مدنظر حاکم و ملي نهاد به نسبت جامعه اعتقاد و باور ميزان کالن

 و است مهم بسيار ملي نهادهاي به مردم اعتماد ميزان ،است حاکم( دموکراسي) ساالريمردم سيستم که جهان کشورهاي از بسياري

 اعتماد ندارد وجود مردم نظر و رأي براي اعتباري که خودکامه هايدرحکومت اما ؛باشد نهادها و حکومت بقاي ادامة پشتوانة تواندمي

 قدرت در نحوي به مردم و قائل زيادي ارزش و احترام آنان آراء و مردم براي که هاييحکومت در .ندارد اعراب از محلي مردم، نظر و
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 .فتر خواهد سؤال زير آنان مشروعيت باشند نداشته را اعتماد گرانبهاي گوهر هاحکومت اگر .عمومي باال است و اعتماد هستند سهيم

  (10 ، ص1389،  شامحمدي)

 ودبشمي حاصل چگونه به رسانه ملي اعتماد هستند متعددي هايرسانه معرض در شهروندان که کنوني ايرسانه چند دنياي در

 راهبردهاي و ظرايف بايد است سياسي متنوع هايگرايش داراي که ايران پوياي و جامعة متحرك در اعتماد تقويت و توليد براي

 سانهر مرجعيت و اعتبار تقويت .کرد تقويت و حفظ گرگزينش شهروند براي را ملي رسانه مرجعيت و اتخاذ بخشي اعتماد ايرسانه

 (139ص  ،1394، رضويو  اسدي) .داشت خواهد پي در را کشور سياسي نظام به ايراني شهروندان اعتماد تقويت داخلي رسمي

 هارسانه به اعتماد شرط «ايرسانه سواد» آموزش
 مخاطبان به آن آموزش اهميت حول همه هاصحبت و يافته ايرسانه و ارتباطي مباحث در ويژه اهميتي «ايرسانه سواد» امروزه

 دانشگاه تا هامدرسه و رسمي آموزش نهادهاي در بعدها و شده شروع هاخانواده از طريق و کودکي سنين از تواندمي که آموزشي است؛

 وادس کمک با بتواند بايد است، گرفته قرار گوناگون هايرسانه غلط و درست هايپيام معرض در که امروز مخاطب .کند پيدا ادامه

 .کند اناطمين معتبر منابع به و کشف صحيح غير از را صحيح محتواي و نادرست از را درست خبر که کند پيدا را دانش اين ايرسانه

 کنندگاندريافت به را درست محتواهاي از يافتن آگاهي طريقة و باشند داشته در بر را هاييآموزش توانندمي هم هارسانه خود البته

 کانال نفال که کندمي اعالم کانالي مهالً .بينيممي مجازي فضاهاي در را قضيه اين از نمودهايي اوقات بعضي .بياموزند هايشانپيام

  .کندمي دنبال را هدفي چنين خود م الب انتشار از و است جناح و جريان فالن به متعلق ديگر

 موجب حرکتي و رويکرد چنين چندبارة تکرار .ديد توانمي گوناگون فضاهاي در آن از را هاييمهال و زيادند بحث اين هاينمونه

 و کندب ايمقايسه ميانشان و کرده پيدا هم را پيام آن از ديگر هايخوانش کند؛ ترديد هاپيام برخي به اعتماد در مخاطب که شودمي

 امروزه انهخوشبخت .کند پيدا دست موضوعات از ترصحيح شناختي به و بکاهد هايشگيرينتيجه در هازدگيشتاب برخي از نهايت، در

 بهتر هک حرکتي باشد؛ خوبي اتفاق تواندمي تداومش و بينيممي اجتماعي هايشبکه در را رفتار نوع اين از توجهي قابل هاينمونه

 .يابد ادامه جدي شکلي به هم ما رسمي هايرسانه ديگر در کل طوربه و م بوعات تلويزيون، راديو، در است

 اول وهله در که است اين دهد، آموزش درستيهب مخاطبانش به را ايرسانه سواد ايرسانه شود موجب تواندمي که اياصلي شرط

 اگر .ندنک دنبال را طلبانهمنفعت رويکردي آموزشش و موردنظر پيام از و باشد اطمينان و اعتماد مورد مخاطبانش براي رسانه آن خود

 غير و يسياس ايديده با را رسانه آن صادقانه هايپيام حتي که است اين نتيجه نرسند، ايرسانه به اطميناني و باور چنين به مردم

 دارد قاداعت آن به و است پايبند گويدمي آنچه به چقدر عمل در رسانه آن خود که ببينيم بايد اول .کرد خواهند تفسير بينانهواقع

 با بطمرت هايرسانه از و داشته ايدئولوژيک کارکردي خود نوبه به هرکدام الملليبين حتي و معتبر هايرسانه تمام امروز که وگرنه

 چند هر کنند؛مي دنبال هاپيام انتشار از را خودشان موردنظر اهداف ...و ايخاورميانه و شرقي هايرسانه تا گرفته غربي کشورهاي

  .است متفاوت گوناگون هايرسانه در هاپيام اين غلظت و شدت

 براي بعيمن بتوانند بايد حال عين در اما است، همين هم شاناصلي کارکرد و هستند ايدئولوژيک ابزارهايي بالقوه طور به هارسانه

 ،رقانيف) .دارد ترديدبي تأبيري واقع به که کارکردي کنند؛ جلب خود به را مخاطبان اطمينان و توجه و شوند محسوب عمومي اعتماد

  (جم آنالينجام، بازيابي از سايت 27/10/95

 گشودگي به که کند عمل بخشي توسعه راستاي در تواندمي زماني و است ضروري ما جامعه در ايرسانه آموزش جريان تقويت

اجاق، ) .کنيم گذاريسياست و گذاريسرمايه آن براي هوشمندانه که است الزم رو اين از .شود منجر ذهن و زبان گوش، و چشم

 ، بازيابي از سايت شارا(9/8/1395
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 خبر سازي دراعتماد اي برايرسانه اهکارهاير
 رايب قدرتمند ابزاري به را وسايل اين که است کارکردهايي جمله از و جمعي ارتباط وسايل وظايف ترينمهم از يکي خبر نشر

 ارندد که ايويژه اهميت دليل به تلويزيون و راديو خبري هايبخش .کندمي تبديل هانگرش به دادن جهت و عمومي افکار در نفوذ

 اخبار .باشند جهان و ايران فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نظامي، سياسي، مختلف رويدادهاي از مردم خبر کسب منبع ترينمهم شايد

 اطالعاتي تواندمي تلويزيوني تصوير .است گرفته برعهده رسانياطالع فرآيند در را مهمي نقش تصويري صوتي ويژگي دليل به تلويزيون

 .دهدمي افزايش را آن خبري حساسيت ويژگي همين و دهد انتقال است عاجز آن بيان از زبان که را

اطالع مهم منابع از و شودمي پخش خبري بخش چندين در روز، هر که اسالمي جمهوري سيماي خبري هايبرنامه ما کشور در

 از خبر پخش بنابراين ؛شود تبديل بخشي به مردمآگاهي هدايت و مهم عوامل از يکي به تواندمي رود،مي شمار به مخاطبان به رساني

 نقش نيز جامعه و رسانه اين بين ارتباط گيريشکل در است برمؤ بيننده جذب در تلويزيوني برنامه عنوانبه کهآن بر عالوه تلويزيون

 ضريب و بپردازند خبر در اعتمادسازي هايچالش با مقابله به بايد رسانياطالع فرآيند در گروهي هايرسانه .کندمي ايفا را ايعمده

 .دهند افزايش شده ارائه اخبار به نسبت را خود مخاطبان اعتماد

 اعتماد سازي در خبر بايد به نکات زير توجه داشت:براي 
 .ندنکن دريافت بيگانه هايخصوصاً رسانه هارسانه ساير از را واقعي اخبار مخاطبان که ايگونه به مخاطبان؛ به واقعي اخبار ارائه -

 مخاطب به واقعي اخبار تداوم و پيوستگي در ارائه -

  نه هستند  روهروب واقعي ايمسئله  يا و حادبه خبر؛ با کنند احساس  مخاطبان که ايگونه به باشد  داشته  وجود اخبار ارائه در جديت -

 .اهميتبي يا و شوخي موضوعي با

  د؛شييوب زياد خيلي حد در اگر آن تجاري نوع از چه و سييياسييي  نوع از چه تبليغات .اسييت مخاطب تبليغاتي بمباران از جلوگيري -

   .شودمي صداوسيما به مخاطب اعتماد کاهش موجب

 .موبق غير اخبار انتشار از جلوگيري -

 .ملي منافع اساس بر اخبار تنظيم -

 .ايهاي رسانهارچوبهبا رعايت چ نظام داخل هايجناح همة هايديدگاه و اخبار سعي در پوشش -

   .مشکالت اين پيگيري رفع براي رسانه تالش و مختلف مواقع در مردم مشکالت و نظرات انعکاس -

  اخبار موجب اعتبار و محبوبيت گويندة و زيرا اعتبار و محبوبيت مجري ؛مردم نزد گويندگان معتبر و محبوب  و مجريان از استفاده  -

   .شودرسانه مي

 .ارائه آرا و نظرات مختلف در مورد خبر -

  و دردها انعکاس براي صداوسيما   کنند احساس  مردم اگر .شود احساس نزديکي مردم مي  موجب عمومي هايدغدغه به رسيدگي  -

 .کنندمي اعتماد او به شودمي قائل ارزش مردم هايدغدغه

 اعتمادسازي در مهمي گام آن کاست و کم بدون انعکاس و قتصاديا  ي اجتماعي مسائل خصوص به و جامعه مسائل به بينانهواقع نگاه -

 .است رسانه به مخاطب

صاحبه  مانند؛ گوناگون طرق از عمومي افکار سنجش  - سيما    به آنان اعتماد در مخاطبان عالئق زمينة در ميزگرد يا و م   ربمؤ صداو

 .است
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   مخاطب به بخش اميد هايپيام ارسال -

 .شودمي رسانه به اعتماد موجب آنان نيازهاي با متناسب مخاطبان به برنامه ارائه -

 .آنان خصوصي حريم حفظ و حقوقي و حقيقي اشخاص مذهبي؛ هاياقليت حقوق به احترام -

  در فقط ار سانسور   ارتباطات صاحبنظران  است  ذکر شايان  .سانسور نشود    شود؛ نمي محسوب  ملي منافع براي تهديدي که م البي -

  .باشد خ ر در ملي امنيت که جايي و شود مخاطب گمراهي و فساد موجب رسانه از شده ارائه م الب که جايي: دانندمي جايز جا دو

      .کند احتراز سانسور از بايد رسانه موارد ساير در

ست  از يکي ،و ملي مذهبي هايارزش به دادن اهميت - سانه  به مردم اعتماد جلب موجب که راهکارهايي ا ارزش حفظ شود، مي ر

  جامعه افراد از زيادي تعداد پذيرش و احترام مورد که شودمي گفته مردم ميان مشترك اعتقادات و باور به هاارزش .است جامعه هاي

  هايارزش .ملي هايارزش و ديني هايارزش .شوند مي تقسيم  دسته  دو به کلي طور به ايران مردم ميان در موجود هايارزش .است 

  مردم، و ديگر والدين  به  احسيييان تقوي، عدالت،   مانند   قرآن اخالقي هاي گزينه  مردم، زندگي  در خداوند   نقش مانند   مواردي ديني

  مردم، حقوق به احترام مانند ؛ملي هايارزش خداوند، نافرماني و دوري و صييالح اعمال انجام و خداوند به ايمان و دروغگويي از پرهيز

  و يسياس   اقتصادي،  ابعاد در مردم امنيت حفظ مختلف، اقوام و هافرهنگ به احترام و استقالل  حفظ ايران، ارضي  تماميت به احترام

سانه  اگر بنابراين .اجتماعي سته    و م لوب نحو به بتواند ر شر  در و دهد رواج را مردم ميان حاکم هايارزش شاي   تالش هاارزش اين ن

 .آورد بدست راش مخاطبان اعتماد از توجهي قابل درصد بود خواهد قادر کند

  وجبم مخاطب براي حقايق بيان و هاواقعيت تعيين و يابدمي رواج جامعه در مختلف داليل به که رسانه  سوي  از شايعات  بررسي  -

   .شودمي رسانه به مخاطب اعتماد

 .شود هابرنامه برخي توليد و تهيه در مردم فعاالنه مشارکت به طوري که موجب مخاطبان نيازهاي و عمومي افکار به توجه -

   هاضعف و انتقادپذيري رسانه نقاط رفع -

 .اخبار انعکاس در راستگويي و صداقت ها،واقعيت بيان -

 .شمارد محترم را هااقليت و هاقوميت جايگاه و شانرسانه -

 (60تا  52، صص 1389)شامحمدي، 
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 مقدمه 
هاي اجتماعي  هاي کسب خبر، مصاحبه با افراد مختلف اعم از کارشناسان، مسوالن، ورزشکاران، هنرمندان و ساير گروه        يکي از روش

ست.  ست    ا صاحبه، فرايندي ا صل تعامل و  م صاحبه حا صاحبه  ارتباط ميان م شني را      کننده که عموماًشونده و م هدف مشخص و رو

آيد. مصيياحبه يکي از  مي شييونده برهاي مصيياحبهال در پي کسييب اطالعات و ديدگاهؤکننده با طرح سييمصيياحبه کند ودنبال مي

صلي  سانه هاي جمعترين روشا ست و  آوري اطالعات و اخبار براي ر هاي فراواني  وگوهاي خبري بهرهخبرنگاران از گفتهاي جمعي ا

 برند.مي

ها و اقناع مخاطبان اطالعات و عامل عمق بخشيدن به اخبار و گزارش ةکنندرسان يا تکميلتواند اطالعنتايج حاصل از مصاحبه مي

ها براي تضارب شود و رسانهپذير ميکانهاي متنوع با مصاحبه امگيري از ديدگاهبهره و به غناي بيشتر م الب خبري کمک کند. باشد

  (8/1/97در تاريخ از سايت مدرسه خبر ايرنا  )بازيابي کنند.و بازتاب دادن به نظريات مختلف از آن استفاده مي ءآرا

ت اي اسروزنه وگيرد مصاحبه با مردم کوچه و بازار يکي از انواع مصاحبه است که به صورت تصادفي با مردم عادي جامعه صورت مي

، مهالً انتخابات ةها نظر گرفتن دربارب اين مصاحبههدف اغلبخشد. هاي ما رنگ و انرژي مضاعف ميبه زندگي ديگران و به گزارش

توانيم در چند دقيقه مردم مي است. با مصاحبه گرفتن از طرحي اجتماعي، موضوعي سياسي و ... اجراي ،محي يزيست ةپروژ

ينه هزوجور و کمقالبي جمع هاي موضوع را درلف را جمع کنيم و به روايتي چنداليه برسيم و فرازها و نشيباي از نظرات مختمجموعه

 سي(بي، بازيابي از سايت آکادمي بي2015)ويتالك، ارائه کنيم. 

 مصاحبه مردمي
و معموالً براي     گيردصييورت ميشييود که دربارة موضييوعي واحد در خيابان با مردم مي گفتههاي کوتاهي اين اصيي الح به مصيياحبه

ود.  رشود؛ اما روشي ناقص و حاکي از تنبلي براي تظاهر به انجام دادن کار پژوهشي بزرگ به شمار مي     گسترش موضوع استفاده مي   

ستفاده از آن جانب احتياط را ر  ،بنابراين سؤ   هنگام ا سعي کنيد همواره در  ستفاده ا االتي که م رح ميعايت کنيد.  همان   زکنيد به ا

پي قرار دهيد. همواره به ياد داشييته  درها را پياالت را برداريد و جوابتوانيد تکرار سييؤکلمات قبلي پايبند باشيييد. هنگام تدوين مي

   (61، ص 1391)عابديني، باشيد که زاويه دوربين را تغيير دهيد. 

شييوندگان  مصيياحبهزيرا  .دهندهاي بلند ترجيح ميرا به برنامه مردم کوچه و بازار هايهاي راديويي پخش مصيياحبهخيلي از برنامه

ند.  مصيياحبه نکن عالقگي اصييالًتوانند در صييورت بيکنند و البته ميهاي خود را آماده نمينيازي به معرفي خود ندارند، از قبل جواب

د نشان دهند. مزيت ديگر راديو اين است که    نبود فشار خارجي شايد به مردم اجازه دهد که تمايل بيشتري به بيان عقايد واقعي خو   

 سي(بي، بازيابي از سايت آکادمي بي2015)ويتالك،  مخفي نگه داشتن هويت افراد در آن خيلي راحت است.

 فوت و فن مصاحبه مردمي
  راهم سازد.فبراي آنان  که امکان دستيابي به اطالعات را استهايي ، نيازمند کسب مهارتبا مردم براي برقراري ارتباط هکنندمصاحبه

اي را  هاي هنرمندانهدر عين اين که بايد آموزش ببيند تا از دانش کافي در اين زمينه برخوردار شود، الزم است ظرافت کنندهمصاحبه

 (8/1/97در تاريخ از سايت مدرسه خبر ايرنا  )بازيابي براي برقراري ارتباط و کسب اطالعات فرا گيرد.

اي که در آن  توان گفت اين اسييت که مصيياحبه مانند صييحنه نمايش اسييت. صييحنه  ميمردمي  ةمصيياحب ةدرباراولين م لبي که 

اول کارگردان   ةکننده در وهلد. مصاحبهنکنمقابل را ايفا مي اننقش بازيگر گانشوندبازيگر و مصاحبه يکننده نقش کارگردان مصاحبه
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هدايت   و نظارتلط باشد که از ابتدا تا انتهاي کار، خودش به تنهايي مصاحبه را   پس بايد آنقدر به اين صحنه و عناصر آن مس    .است 

سيدن   جز رخواهد برسد. اين نتيجه هم چيزي  اي که ميکننده بايد با آمادگي کامل مصاحبه را انجام بدهد تا به نتيجه کند. مصاحبه 

 .نيست به اهداف رسانه

نقص را تهيه و توليد کند. اولين ويژگي که  خوب و بي ايداشييته باشييد تا بتواند مصيياحبه    هاي زياديکننده بايد ويژگيمصيياحبه 

باشد. خبر را    کردهتر اين که مدتي کار خبرنگاري عبارت روشن اي باشد، به ن است که فردي رسانه  کننده بايد داشته باشد اي  مصاحبه 

سانه و مخاطب و با      سد و بداند که براي کدام ر شنا ا بر  ر کننده بايد تمام هم و غمشاحبه. مص کندمصاحبه مي چه هدفي به خوبي ب

فاجعه   اي نيست نتيجه کننده فردي رسانه اش متناسب با رسانه باشد. وقتي مصاحبه    محتواي مصاحبه  االت وؤس  روي اين بگذارد که

شنايي  شود، بار مي شتن  اين فرد به دليل آ سانه   ندا س   ميبا ر صاحبه به  سخ بدهد.   ؤخواهد از دل م االتي که در ذهنش وجود دارد پا

صاحبه  سانه را نمي کنندهم ست مي          اي که ر صاحبه به د شته از م صفحه نو سد چندين و چند  برايش چندان کاربردي   آورد کهشنا

 ت.نخواهد داش

سلط  وي موضوع شناخت و تاش را آغاز کند بايد بر رنمايش برود و کار کارگرداني و بازيگري ةکننده پيش از اين که به صحنمصاحبه

او را به مانند موج به   گانشوند تواند صحنه را کارگرداني کند و اينجاست که مصاحبه   داشته باشد. زماني که موضوع را نشناسد نمي      

سويي مي    سمت و  ضوع     نبرهر  شناخت مو ست که  صاحبه  ،د. البته اين بدان معنا ني صون نگه     م ست م کننده را از خوردن به بن ب

 ت.ناخت از موضوع عوامل ديگري هم هسو در کنار ش داردمي

آن را   ويسد، نزماني که سناريو را مي  باشد.  يخوب ةروانشناس است بايد نويسند   و  بازيگر –کننده عالوه بر اين که کارگردان مصاحبه 

اي مصاحبه   گونهکننده بايد بهمصاحبه  کند. پخشقابل  يگزارش آورد بايد در انتها آن را تبديل به برد و به نمايش درميبه صحنه مي 

کننده، در گرو اين مسئله   اببات موفق بودن مصاحبه  کننده در کارش موفق بوده است. را اجرا کند که مخاطب احساس کند مصاحبه  

س  خواهد سخ به آن به گونه ؤبود که طرح  صاحبه   ال و پا شد که م صاحبه    کننده را در موقعيت برتراي با سبت به م قرار دهد.  شونده  ن

صاحبه  شاره  هاآن از برخي هاي زيادي وجود دارد که بهکننده ويژگيبراي م شتن  شد.  ا   به تواندمي زيادي حدود تا هاويژگي اين دا

  دتوانمي زيادي حدود تا ولي نيسييت کافي خوب مصيياحبه اجراي براي هاويژگي اين داشييتن که چند هر کند کمک کنندهمصيياحبه

 بازيابي از سايت همشهري(، 28/7/1389)صديقي،  باشد. گشاگره

 برقراري ارتباط با مردم
 چه سوالي بايد بپرسيمب

 

. خودتان را معرفي کنيد و به مردم آرامش بدهيد! لبخند بزنيد

. سوال هايي که مي پرسيد بايد کوتاه باشند و شرايط را براي ادامه بحث فراهم کنند

.سوال هاي تکراري به جواب هاي تکراري منتهي مي شوند. سوال هاي خود را عوض کنيد

.  بگذاريد بحث ادامه پيدا کند

!  به حرف هاي مردم گوش بدهيد
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غول  به نظر برسيد، يا مش   سازمان  ياخانه لبخند بزنيد! خودتان را معرفي کنيد و به مردم آرامش بدهيد. اگر شبيه مامور رسمي وزارت  

 با تجهيزات باشيد، کسي با شما صحبت نخواهد کرد. کندوکاو

س  » پرسيد بايد کوتاه باشند و شرايط را براي ادامه بحث فراهم کنند. مهالً، نپرسيد     هايي که ميالؤس    «تبآيا او وزير اقتصاد خوبي ا

سيد     ست که بپر صاد جديد چه کارهايي بکندب »روش بهتر اين ا ين  سعي کنيد نظرات مختلفي پيدا کنيد و ب  «انتظار داريد وزير اقت

شما اميدواريد که نيروگاه برق جديد فرصت  »مردم بحث ايجاد کنيد. براي مهال  شغلي جديدي ايجاد کند... خب،    شما چ ورب  هاي 

 شوند.هاي تکراري منتهي ميهاي تکراري به جوابالؤکنيد. س هاي خود را عوضالؤس «آيا با ايشان موافقيدب

هاي مردم گوش بدهيد! به حرف ها اجازه حرف زدن بدهيد.زنند به آنهاي جالبي مييد بحث ادامه پيدا کند. اگر مردم حرفبگذار

لبته ا گوش ندهيد؛هاي مردم کنيد، ممکن است ناخودآگاه به حرفگيريد و کيفيت ضبط صدا را بررسي ميوقتي داريد فيلم مي

 سي(بي، بازيابي از سايت آکادمي بي2015)ويتالك، هاي مردم است. چيزي که در نهايت اهميت دارد جواب

 مصاحبه مردمي  محل مناسب
هاي اصييلي و  دهند. از خيابانگيري بهتر جواب مييأمومي طبيعي مهل بازار يا مراکز رهاي عها معموالً در مکانگونه مصيياحبهاين

داي  ن شويد که ص  ئتواند خوب شود ولي ابتدا م م مي نيزها خانهاني دوري کنيد. مصاحبه در فضاهاي بسته مهل قهوه   صداهاي ناگه 

ار  خودک بررسي تان را در حالت شود. شايد بهتر باشد در صورت امکان تجهيزات     شونده در صداي طبيعي محيط غرق نمي  مصاحبه 

 حجم صدا قرار دهيد تا مجبور نباشيد در جريان مصاحبه به آن هم توجه کنيد.

  داص  ضبط  تجهيزات و دوربين دور سريع  خيلي مردم. شويد  م مئن خود امنيت از و کنيد بررسي  را مصاحبه  محل پيش از شروع، 

هاي خروجي را شناسايي کنيد و حواستان باشد       جنجالي باشيد. راه  يموضوع  ةمصاحبه دربار  حال در اگر مخصوصاً   شوند، مي جمع

شت به ديوار   شد از يکي از همکاران   قرار نگيردکه بين مردم يا پ شايد بد نبا ضبط     .  شما را همراهي کند و در حين  تان بخواهيد که 

 مراقب فضا باشد.

 سراغ هالًم بپرسيد را مشخصي گروه نظرات بخواهيد شايد بتهال ؛کنيد پيدا –و مرد  زن جوان، و پير –سعي کنيد صداهاي متفاوتي 

 آقا اين هکاين جالب ،مهالً کنيد، توصيف را هاشخصيت السؤ چند طرح با نباشد بد شايد. برويد دانشگاه يک دانشجوي دخترهاي

برسد. اين جزئيات  يصندوق أخذ رأمحل کيلومتر پياده آمده تا به  10سال دارد، يا امروز  94 خانم اين يا است، معلم يا کشاورز

ت. مهالً، سهاي قانوني گزارش وظيفه شمااطالع از محدوديت طرح آن را مشخص کنند. ةوانند به موضوع جان بدهند و زمينتمي

گزارش در زمان انتخابات ممنوع باشد يا براي ضبط برنامه در اماکن عمومي به مجوز احتياج داشته باشيد. براي  ةممکن است تهي

هاي پايگاه برداري در اطرافهايي بر فيلمديتغالباً به مجوز احتياج دارد. همچنين ممکن است محدو هابيمارستانمهال، ضبط برنامه در 

 (با تغيير  سيبي، بازيابي از سايت آکادمي بي2015)ويتالك،  حساس اعمال شود.هاي نظامي، نواحي مرزي و حوزه

 هاي مردميمصاحبه تدوين
  ةها بر پايا نگيريد. تمام مصاحبهها طرف خاصي رانصاف را رعايت کنيد. حواستان باشد که نظر مردم را تحريف نکنيد يا در پخش آن

آن فرد   که شايد ديگر هرگز هاي مردمي از اين امر مستهني نيستند. اين  شوند و مصاحبه  شونده و گزارشگر بنا مي  اعتماد بين مصاحبه 

با دقت از   .دقتي به خرج بدهيمتوانيم در تدوين بيرا نبينيم و حتي از اسمشان هم اطالع نداشته باشيم به اين معني نيست که مي      

صاحبه  ضبط آن  هاي مردميم ضبط      خود مراقبت کنيد و زمان و مکان  ساعت براي  شايد تنها نيم  شت کنيد.  شان وقت   ها را ياددا

ها را با يک  مهالً، بخواهيد در آينده آن ها استفاده کنيد يا تر از آننيهاي طوالبتوانيد در گزارش گذاشته باشيد ولي ممکن است بعداً   



 

35 
 

صاحبه   شده   هاي جديد که در همان مکانسري م سه کنيد  ضبط  سي کني تا تغيير ديدگاهاند مقاي ، بازيابي از  2015)ويتالك،  د.ها را برر

 با تغيير ( سيبيسايت آکادمي بي

 صحنه در گرفتن مصاحبه

سيد.  السؤ  چند توانيدمي آيا بگوييد محترمانه بعد کنيد.مي کار برايش که را ايشبکه  و خود سم . اکنيد معرفي را خودتان  اگر بپر

شيد و مؤ شتر  کنيد، عمل ايحرفه دب با صاحبه  به .داد خواهند مهبت جواب مردم بي  بر را بعدي هايالسؤ  و کنيد گوش شونده م

 بپرسيد. دهد،او مي که اساس اطالعاتي

 اصلي  موضوع  به را صحبت  مناسب  فرصت  سر  اما شونده نپريد، مصاحبه  حرف وسط  شود.  دور اصلي  موضوع  از مصاحبه  ندهيد اجازه

صاحبه  مهالً برگردانيد. ضوع  شونده اگر م ضيح    آنة دربار بخواهيد او از کرد، م رح را جالبي مو شتر تو  در که را اطالعاتي. دهد بي

را   آن گرانبهاست،  وقت برويد. ديگران سراغ  و کنيد تمام را مصاحبه  نبود محترمانه ارزشمند  اگر بسنجيد،  آوريدمي دست  به مصاحبه 

 نکنيد.تلف 

 نداشت، ديگري بخور درد به حرف شوندهمصاحبه  يا دست آورديد  به داريد الزم که را اطالعاتي وقتي .برويد مهم هايالسؤ  سراغ  اول

صاحبه  شيد  سريع  کنيد.تمام  را م ست!    حرفه اين در شود.  خراب کارها که نکنيد عجله آنقدر اما، با شه وقت کم ا  را باپس آن همي

ها کلي وقت  همه اين ييد نهايي برسييانيد،تأبه  بعد از مصيياحبه بايد متن بنويسيييد، ويرايش کنيد و  يادتان باشييد خرج کنيد! دقت

ست  ممکن اينکه ديگر خواهد! نکتهمي شته  ديگري هايموريتمأ برداريفيلم گروه ا شد. نبايد  هم دا   .بگيريد را هاوقت آن خيلي با

 (33و  32ص  )ريردون،

 مردمينکات مورد توجه در مصاحبه 
، آگاهي از عقايد، افکار و نظر تعداد زيادي از افراد جامعه مورد توجه و نظر است و  مصاحبه گروهي است نوعيمردمي که در مصاحبه  

ست مي  صاحبه    خبرنگار اطالعات خود را از چندين نفر به د ضوع م ست که    مردميآورد. معموالً مو م البي در راب ه با وقايع جاري ا

 د.ننکصرفاً نظر خود را بيان مي هاو آن شودم مربوط ميمستقيماً به مرد

 ت:ه نکات زير توجه داشبايد ب مردميدر تهيه مصاحبه 

صاحبه                - ضوع م شت که انتخاب افراد بايد با مو ست، ولي بايد توجه دا شکلي ني صاحبه گروهي کار م گرچه يافتن افراد براي م

ها انتخاب  شونده را بايد از ميان کارگران کارخانهل کارگري است، مصاحبه  ئمسا  ةمهالً اگر موضوع مصاحبه در زمين   من بق باشد، 

 .کرد و نه مردم کوچه و بازار

ال يکسان باشد.  ؤشوندگان بايد سديگر ترکيب کرد، براي همه مصاحبهها را بتوان با يککه پاسخها براي ايندر اين گونه مصاحبه   -

 د.پذير نخواهد بوها امکانود، ترکيب يا تجزيه و تحليل پاسخهاي مختلف طرح شگونهها به يک موضوع سوال ةاگر در زمين

سش باي  - صاحبه       پر شود تا م شن طرح  ساده و رو سش     د  سرعت دريابد. بنابراين نبايد پر هاي  شونده بتواند مفهوم م لب را به 

سش    صاحبه گروهي م رح کرد. همچنين پر شند؛ زير دها نبايد جهتطوالني و پيچيده را در م سخ ار با ها  ا در چنين مواردي پا

 ، بازيابي از سايت همشهري(19/11/89زاده، )رضاقلي .خواهد بود هاشوندهکننده بر روي مصاحبهبير مصاحبهأحاوي ت
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 )صداي مردم( 1پاپوُکس
 طور به که ازکساني پاپ،وُکس يک ةتهي براي شود. خبرنگارانپاپ )صداي مردم( ناميده ميمعادل مصاحبه مردمي در راديو وُکس

 هايپاسخ .دهندمي قرار هم سر پشت را هاآن کنند،ميآوري را جمع هاجواب سپسد، پرسنمي مشابهي سؤال اند،شده اتفاقي انتخاب

تک هايمصاحبه چنين دارد. معموالً خبرنگاران، وجود مختلفي هايديدگاه جمعيت، هر در که کندايجاد مي را ايده اين متفاوت،

 بلکه ؛نيست نظرسنجي نمايندة پاپ، هرگزوُکس يک .کنند، مييافت را مختلفي افراد توانمي که عمومي، جايي اماکن در را سؤالي

زمان  مدت .ساخت خواهد معتبرتر و ترسرگرم کننده تر،با طراوت را ايبرنامه هر پاپ،هاست. وُکسجواب بين اتفاقي از انتخاب صرفاً

 (100، ص 1386، کارگر لن وهو)دقيقه است.  يک تا يک و نيم پاپوُکس

 پاپضعف ساختار وُکس نقاط و قوت نقاط

صاحبه،    همچون ديگر، عامل چند با ترکيب در عموماً بلکه؛ گيردقرار نمي راديويي برنامة در تنهايي به «(مردم صداي ) پاپوُکس» م

اين   توانيدمي دهيد، انجام سياستمدار   با را استوديويي  ايبخواهيد مصاحبه  اگر شود. مهالً، مي پخش گزارش يا استوديويي  گويوگفت

مردم   هايپاسخ  از برخي به شونده، مصاحبه  از سؤال  طرح توانيد هنگاممي شما  روش، اين با .کنيد شروع  پاپوُکس يک با را مصاحبه 

 .کرد استفاده گزارش يا فيچرميني يک بخشي از منزلة به توانمي کوتاه پاپوُکس از همچنين .کنيد رجوع

 نظر مردم، که آنجا ز. ابرسد  نظر به پوياتر شما  هايکنند گزارشمي کمک و هستند  راديو در عمومي بيان براي ابزاري «هاپاپوُکس»

 بعضي  در و دارند دارخنده گاه و تأبربرانگيز عاطفي، عصباني،  حالتي اغلب هاگفته اين کنند،مي عنوان جوش خود به صورت  را خود

صالت  اعتبار و شما  برنامة به عادي، مردم صداي . کنندمي بيان را هايي غيرمنتظرهموارد ديدگاه شتري  ا  ترتيب، بدين .بخشد مي بي

 يا سياستمدار   هاآن که، از همه اين ترمهم .کنند پنداري همذات شنوند، مي راديو از را صدايشان   مردمي که با توانندمي شنوندگان 

  صص ، 1386، کارگر و هولن) هستند.  خودشان  مهل درست  عادي، مردمي بلکه بزنند، شنوندگان حرف  به خ اب که نيستند  کارشناس 

 (101 و 100

 نقاط ضعف نقاط قوت

 .کندتر ميتر و متنوعبرنامه را جالب

گيرنيد،   گو قرار ميوارد افرادي کيه طرف گفيت  احتميال د 

مظ رب باشند که جلوي ميکروفن نتوانند   خجالتي و افرادي

 خوب صحبت کنند و نظرشان را بگويند.

 .هاي خودجوش، معتبر و موبق استبيانگر حرف
توان به کار برد و همواره بايد به      وُکس پاپ را به تنهايي نمي   

 بخش ديگر برنامه وصل کرد.

 کل مردم ندارد(فراگير نيست. )داللت بر نظر  .ارتباط نزديکي با شنونده دارد

 توليد آن بسيار وقت گير است. .بازتاب افکار عمومي است

 انتخاب موضوع
 طيف .است ساختار اين مناسب شما موضوع که حاصل کنيد اطمينان بايد بگيريد، تصميم« پاپوُکس» توليد براي کهاين از قبل

 را روزمره و مشکالت اجتماعي مسائل تا مذهب گرفته و ورزش اقتصاد، سياست، از گرفت، نظر در آن براي توانکه مي موضوعاتي

                                                           
 است.« صداي مردم»معناي به VOX POPULI که خالصة عبارت التين يا همان نظرخواهي عمومي VOX POP وُکس پاپ .1
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 چنين با. آورندمي در حرکت به را که مردم هستند يجنجال موضوعاتي «هاپاپوُکس» براي بهترين موضوعات .شودمي شامل

 ساير انتخاب حالبا اين. است و مفيد جالب متنوع، گيريد،مي مردم از که هاييپاسخ که باشيد کامالً م مئن توانيدمي موضوعاتي،

 .است پذيرامکان نيز هااين جز و گرديتفريحي مهالً ايران هايفعاليت کننده مهالً خريد کاالي ايراني،مصرف رفتار مهل موضوعات،

 به شما شنوندگان از محدودي ةعد فقط چنانچه و داشته باشد عمومي جذابيت و باشد روز باب بايد موضوع که است اين مهم ةمسئل

 خاموش را راديو شما شنوندگان اکهريت کند کهمي تهديد را تانبرنامه خ ر اين باشند، مندعالقه« پاپوُکس» در م رح شده موضوع

 است. دشوار بسيار رفته، از دست مخاطبان جذب و کنند

خودروسازي  جديد کارخانة احداث :است برانگيز جنجال حتي و عمومي دارد جذابيت است، روز باب که ايدکرده انتخاب را موضوعي شما

 کنند تخليه را خود هايخانه بايد کهاين مورد در ساکنان مرکز شهر را نظر خواهيممي ما پاپ،وُکس اين در در مرکز شهر. داروسازييا 

 (104و  103ص ، 1386، کارگر وهولن ) م رح کنيم. مستند ايشيوه به شود، فراهم جديد کارخانه براي احداث مناسب فضاي تا

 پرسيدن درست چگونگي

ستگي  حدود تا خير، يا بيايد در کار از خوب «پاپکسوُ» يک که اين  اين مهم نکتة .کنيدمي طرح که دارد سؤالي  نوع به زيادي ب

ست که همواره  شابهي  سؤال  ]همه از [ا سيد که  م شد    و کوتاه حال عين در بپر ضح با  تغيير ديگر فرد به فردي از را سؤال  شکل  .وا

 هم با هاپاسخ  دهيد، تغيير را سؤالتان  درپيپي چنانچه اما بيايند، در جور يکديگر با که خواهيدمي را هاييشما پاسخ   عالوه،ب .ندهيد

 سؤاالت  ناگزير که چرا. مناسب نيست   بدهند، خير يا بله پاسخ  بتوانند تنها مردم که سؤالي  نکنيد، سؤال بسته   .آمد نخواهد جور در

 ضييبط که براياين از قبل .شييويدمي ناخواسييته گويوگفت گرفتار شييويد، متوجه کهاز آن پيش و داشييت خواهد پي در را بعدي

تا   کرد خواهد کمک شييما به کار ين. اکنيد کار احتمالي هايپاسييخ دوسييتانتان، روي يا همکاران با برويد، مردم ميان به پاپوُکس

 باشيدب داشته هاي جالبپاسخ انتظار توانيدمي آيا و خير يا شده طراحي خوب سؤالتان ببينيد

 هستيدب تانترك محله به مجبور خودروسازي، جديد کارخانة احداث با کنيدمي فکر ، مهال:نيست خوب بسته سؤال طرح

 م.کنمي فکر بله، :پاسخ

 .کنمنمي فکر ه،: نيا

 از کهکساني  دارد وجود هم احتمال اين اما .بدهند مورد اين توضيحي در  مردم دارد احتمال باشيد،  شانس  خوش که صورتي  در تنها

 کهپاسخي  شما  ترتيب، بدين. کارشان  دنبال و بروند کنند ترك را مصاحبه  محل خير، يا بله پاسخ  گفتن از پس کنيد،سؤال مي  هاآن

 .  کنيد استفاده آن از بتوانيد که نيست پاسخي ايد،هدريافت کرد سؤالتان براي

 چيستب خودروسازي کارخانة جديد احداث علت به تان،اجباري محله ترك به راجع نظرتان :کنيد م رح باز سؤال است بهتر

سخ  در ست  محال سؤالي  چنين به پا سي  ا سخ  ک سخ  شما  حاال در عوض، .دهد خير يا بله پا   که کرد خواهيد دريافت را هاييپا

صاحبه  مهبت يا هاي انتقاديديدگاه صل  اطمينان .کندمي بيان را شوندگان م  همواره کنيد،مي طرح را سؤالتان  که زماني کنيد، حا

 .بگذاريد بيرتأ هاجواب بر خواهيدنمي که ايگونه به ماند، خواهيد طرفبي

 کنيد، ترك کارخانة جديد، احداث علت به را تانمحله مجبوريد اينکه از کنم،مي فکر ، مهال:نيست  خوب القاکننده، بستة  سؤال  طرح

 ناراحتيدب

 تانمحله جديد خودروسازي،  کارخانة احداث با مجبوريد که کنيدفکر مي موضوع  اين به وقتي ، مهال:شود  م رح باز سؤال  است  بهتر

 (106تا  104، ص 1386، کارگر و هولن)داريدب  احساسي چه کنيد، ترك را
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 کنيد ضبط هاييمکان چه در را پاپوُکس

شن  شند  زيادي افراد در آن که کنيد پيدا «(مردم صداي ) پاپ وُکس» ضبط  براي مکاني يا لوکي شد  جايي و با  بتوانيد درآن که با

 در بزرگي فروشگاه  يا بازار است  ممکن مکان دلخواه کرديم، انتخاب مهالمان در ما که موضوعي  براي .آوريد مختلفي بدست  نظرهاي

 صداي  کهگو اين نباشد،  زياد خيلي( کنيدمي انتخاب مکاني که در)محي ي  صداي  سرو  که شويد  م مئنبايد  .باشد  محل مورد نظر

 محيط صداي  اگر اين حال با برسد،  نظر به ترنشاط  با و ترموبق شما  پاپوُکس که شود  موجبتواند مي محي ي چنين زمينة پس

 بعداً روش، شما  اين با .باشد  يکدست  بايد گووگفت محيط صداي  سرو . دهدمي الشعاع قرار تحت را مردم هايپاسخ  باشد،  بلند خيلي

ايجاد   محيط صييداي در توجهي قابل وقفة اينکه بدون بگذاريد، کنار هم و کنيد يکديگرتدوين با را مختلف افراد سييخنان توانيدمي

 پاپوُکس ضبط  براي مناسبي  مکان معموالً دارد، جريان آن که در هاييفعاليت يکنواخت همهمه با بازار که است  رو همين از .شود 

ممکن   کنيد،مي ضبط  خيابان در را هاپاسخ  چنانچه .(است  زياد خودروها درآن تردد از ناشي  سروصداي   که خيابان خالف بر) است 

ستوديو  در هاپاسخ  تدوين و کار اديت (خودروها عبور از ناشي ) محيط صداهاي  ناگهاني ق ع يا تغيير است    .روکندهروب مشکل  با را ا

 (107 و 106 صص، 1386، کارگر و هولن)

 عملي نکات

که   شويد مي متوجه دهيد،مي گوش هاآن به که هنگامي .آوري کنيدجمع داريد، نياز پاپ وُکس براي که را هاييجواب برابر سه  دو

 ضعيف  نسبتاً  فني نظر از آنها کيفيت موارد برخي در يا کننده باشند، خسته  يا مبهم است  ممکن بقيه هم اند،تکراري هاآن از تعدادي

ش  شن  در هنوز که زماني د.با ستيد،  لوکي سخ  ه ست  مي احتمال که را هاييپا ستفاده  هاآن از پاپوُکس دردهيد ممکن ا  کنيد، ا

شت  سانتر  دهيد، انجام بايد مصاحبه  ضبط  از پس که را تدوين کار فرآيند اين .کنيد ياددا  در زيادي جوييصرفه  و کندمي برايتان آ

 (108ص ، 1386، کارگر و هولن) .شودمي وقتتان

 پاپ وُکس تدوين

کرديد،   ضبط  که هاييجواب تمام به .کنيد شروع  را تدوين توانيد کارمي کرديد، آوريجمع کافي تعداد به را هاجواب کهاين از پس

ستفاده  براي که را هاييآن و دهيد گوش  وجه بهترين به را هاآن قرارگرفتن ترتيب سپس،  .کنيد نيازداريد، انتخاب پاپتانوُکس در ا

 مرد، :باشيد داشته هاديدگاه و صداها  از مناسبي  بايد ترکيب آيد، نظر به تر،جالب و ترمتنوع پاپوُکس اينکه براي .کنيد ممکن تعيين

 .کنيد حذف ايدسؤال پرسيده آن در که را هاييقسمت و منفي مهبت و هايپير. پاسخ جوان، زن،

شنوندگان  که اوست  و کندمي معرفي )گوينده بخش خبري( برنامه مجري همواره را پاپوُکس  پاپوُکس سؤال  گويد،مي برنامه به 

 اينکه بدون شود مي پخش هم سر  ديگري، پشت  از پس يکي اند،داده مردم که هاييجواب راديويي، اين معرفي پي در. است  بوده چه

 .شود شنيده اييا موسيقي شود خوانده متني هاآن بين

 ادامة و موضيوع  به را شينوندگان  باشيد،  کنندهقانع متمايز و پاسيخ  اولين وقتي کنيد شيروع  قوي بسييار  ايگفته با را پاپتانوُکس

 پاسييخ مدت .گويندمي چه برانگيز موضييوع جنجال اين درباره مردم که بدانند خواهندمي هاآن .کرد مند خواهدعالقه پاپوُکس

sound bites  شد  بانيه 20 از ترطوالني نبايد جوابي هيچ اما .دارد فرق با ديگري فرد هر سد  نظر به جالب اگر حتي) .با  کل (بر

 شود مي خسته  شنونده  طوالني باشد،  خيلي شما  پاپوُکس چنانچه .شود  بيشتر  بانيه سي  و يک دقيقه از نبايد پاپ،وُکس يک مدت

 احساس  اين و کندمي ايجاد را متمايز يپايان تأبير کار ايند. دهي پايان قوي،ي پاسخ  با را پاپوُکس دهدمي دست  از را خود عالقة و

 با شما  پاپ وُکس بگذاريد چنانچهدهند.  گوش (مردم صداي ) پاپوُکس کل به که داشته  ارزش گذارد کهمي برجاي شنوندگان  در را



 

39 
 

  ص، ص 1386، کارگر و هولن) .بود کافي شد، مي پخش هم کمتري هايصحبت  اگر کنند،مي شنوندگان فکر  يابد، پايان س حي  ايگفته

 (110تا  108

 )صداي مردم(پاپمشکالت وُکس

 

 باشد جالب است ممکن که م لبي بگويد خواهدمي شوندهمصاحبه که دهدمي دست شما به احساس اينخيلي کوتاه:  هايپاسخ

 طرح م لب پيگيري سؤالي براي و باشيد مصّر کنيد،مي رفتار مؤدبانه که حال عين در .ترسدوفون مييکرم از يا دارد ترديد کمي اما

 .ندهيد تغيير را اول سؤال محتواي اما کنيد، ديگر م رح ايگونه به را اصلي سؤال همان يا کنيد

 دهيد اجازه .کنيد ق ع را توانيد حرفشنمي شما و دهدمي ادامه هايشصحبت به شونده، مصاحبطوالني:  خيلي هاي پاسخ

 مؤدبانه خيلي کنيد، استفاده کوتاه گزيدة منزلة به آن از توانيدمي که است اينکته اش،طوالني در پاسخ ديديد وقتي و بزند حرف مدتي

 .نباشد باال صدا ميزان 1هاي صوتيگزيده پايان در که کنيد حاصل اطمينان «پاپوُکس » هنگام تدوين .کنيد ق ع را صحبتش

 شنوندگان صورت اين غير در .است رسيده اشآخر جمله به شونده مصاحبه برسد، نظر به که شود تنظيم ايگونه بايد به افراد هايگفته

  کنيد. تحريف شده، گفته واقعاً را داريد، آنچه سعي و ايدکرده حذف را شوندهمصاحبه گفتة از مهمي شما قسمت کنند،مي فکر

 .باشد خودجوش شونده،مصاحبه هايپاسخ که است برمؤ هنگامي فقط (مردم صداي)پاپ  وُکس: نيست خودجوش هاپاسخ

 قبل .کنيد ضبط جوش او را خود پاسخ و کنيد م رح را سؤالتان بگوييد، شوندهمصاحبه به موضوع را خالصه طور به بايد فقط بنابراين،

 موضوع مورد را در چيز همه قبالً کنند فکر هاآن است ممکن صورت، اين غير در .بحث نشويد وارد شوندگانمصاحبه با ضبط شروع از

 کنندهخستهو  است ناقص کنيدمي ضبط آن از پس شما که هاييپاسخ بنابراين ؛ايدزده را ضبط دکمة تازه شما که حالي در اند،گفته

 .اندکرده تمرين را آن قبالً انگار يا رسدمي نظر به

 مندعالقه رهگذران است هستيد، ممکن عمومي مکاني در پاپوُکس ضبط مشغول که مواقع بعضيزمان:  يک در پاسخ چندين

که  آيدمي وضعي پيش زود خيلي .کنند بيان هم را خودشان نظر بخواهند و دهند شود گوشمي گفته که هاييحرف به و بايستند

-وُکس»براي  شما. کنيد متوقف را ضبط بايد کنيد، آرام را اوضاع نتوانيد کلمة مؤدبانه چند با چنانچه .زنندمي حرف واحد آن در همه

 مختلف. افراد صداهاي از ايداريد، نه همهمه نياز افراد تک تک از شفاف هاييپاسخ به «پاپ

 ضبط حين شد الزم چنانچه. شود ضبط واحد يلوکيشن در بايد «پاپوُکس» در شده گنجانده هايگفته تماممحيط:  صداي و سر

 .است قبلي لوکيشن مشابه تقريباً احتمالي محيط صداهاي که کنيد حاصل اطمينان بايد برويد، ديگري به لوکيشن سؤالتان، هايپاسخ

 جريان چنانچه .باشدهماهنگ  ايگزيده محي ي صداهاي حيث از بايد شما نهايي «پاپوُکس»که  باشيد داشته خاطر به همواره

 .شد يکدست نخواهد پاپوُکس شود ق ع گاهگه محيط صداي

                                                           
1. sound bites 

پاسخ هاي خيلي کوتاه

پاسخ هاي خيلي طوالني

پاسخ ها خودجوش نيست

چندين پاسخ در يک زمان

سرو صداي محيط

(دخل و تصرف)خطر دستکاري 
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وُکس» موضوع باره خاصي در نظر شما خود چنانچه .است آساني کار« پاپوُکس» دستکاري (:تصرف و دخل) دستکاري خطر

 سؤالي طرح با است کار ممکن اين .دهيد خاصي وسويسمت آن به ناخودآگاه يا که آگاهانه دارد وجود احتمال اين باشيد، داشته «پاپ

 مدت تمام که در کنيد حاصل اطمينان .است اخالقي اقدامي غير اين اما .بگيرد ها صورتپاسخ دارجهت تدوين طريق از يا القايي

 (115تا  111 ص، ص1386، کارگر و هولن)ماند.  خواهيد باقي منصف و طرفبي توليد، فرآيند

 منابع:
  :بازيابي از سايت ؛19/11/1389 ،«فنون مصاحبه»بهنام،  ،زادهرضاقلي .1

3232http://www.hamshahritraining.ir/news.aspx?id= 

 معاونت سياسي، اداره کل آموزش و پژوهش «رو به دوربين»حسين،  ،نانسي، ترجمه: زماني ،ريردون .2

 ، بازيابي از سايت:28/7/1389با تغيير،  «گريفوت و فن مصاحبه»فريدون،  ،صديقي .3

3309http://www.hamshahritraining.ir/news.aspx?id= 

 1391، ، اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي«تلويزيونيمباني کاربردي خبرنگاري »حسن،  ،عابديني .4

 ، بازيابي از سايت :8/1/1397 ،«(1مصاحبه )» .5

/441_1http://newsschool.irna.ir/fa/c 

 بازيابي از سايت:، 2015 سي،بيخبرنگار بيمونيکا،  ،ويتالك .6

20150210135502085http://www.bbc.co.uk/academy/fa/articles/art 

  

 گروه علمي آموزشي صدا ، 1386، «راهنماي خبرنگاران راديو»فرزانه،  ،تورستن، مترجم: اميرعبداللهيان ،کارگر و پيتر ،هولن .7

  

http://www.hamshahritraining.ir/news.aspx?id=3232
http://www.hamshahritraining.ir/news.aspx?id=3309
http://newsschool.irna.ir/fa/c1_441/
http://www.bbc.co.uk/academy/fa/articles/art20150210135502085
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پنجمفصل 
  فاده از رساهن اهي اجتماعيخالقيت خبري رد است : 
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از سوي    پردازيم کهمي «هاي اجتماعيشبکه  و در عصر اينترنت پهن باند  يتلويزيون خبر آيندة» نشست  در اين فصل به گزارش  

سانه در   ست          پژوهش ادارة گروه ر ش شد. در اين ن سيما برگزار  صداو شروزاده هاي خبري  التحصييل دکتراي   فارغ دکتر جعفر خو

 ست.ا نشست برگزار شدههاي ارتباطي از دانشگاه يو پي ام مالزي سخنراني کرد. م الب زير برگرفته از ارائه ارتباطات و تکنولوژي

ه. رسان شود هاي اجتماعي و فضاي مجازي بايد بررسي   رپذيري زندگي انسان در عصر شبکه   رو زاده: ضرورت و اهميت اب جعفر خوش

 بر است.اي از اين فضا متأان کاالي رسانهاند. خود خبر هم به عنوبير پذيرفتهها هم از اين فضا تأ

 اجتماعي  يهارسانه

دهد تا دور هم جمع شوند، با   دارد که به افراد و جوامع اجازه ميطور کلي به ابزارهاي مبتني بر اينترنت اشاره  هاي اجتماعي بهرسانه 

ساير م الب را در برخي موارد با کاربران ديگر در زمان         ها، پيامايده ،يکديگر ارتباط برقرار کنند و اطالعات صاوير و  صي، ت شخ هاي 

 .گيرندتلويزيون قرار مي يدر خدمت خبر راديو  هاي اجتماعي براي نشر محتواو شبکه هاخاص به اشتراك بگذارند. همه اين رسانه

 مفهوم تلويزيون اجتماعي 
که باند  شود که از طريق شب  ابتدا ما بايد موضوع تلويزيون اجتماعي را تعريف کنيم. تلويزيون اجتماعي به مجموعه خدماتي گفته مي 

جه  کند. تلويزيون اجتماعي چند رويکرد را مورد تورا فراهم ميشود و امکان ارتباط بيشتر مخاطبان تلويزيوني با برنامه وسيع ارائه مي

 دهد:قرار مي

ستم    رويکرد اول: سي صرفاً      ،تلويزيون اجتماعي به عنوان يک  ستم مخاطب  سي ست بلکه باز  در واقع در رويکرد  شر   گيرنده پيام ني ن

 دهنده نيز هست.

سيع )   منظو، تکنولوژي جديدتلويزيون اجتماعي به عنوان  رويکرد دوم: ستفاده از باند و ست broadbandر از تکنولوژي جديد ا   ( ا

 توان از اينترنت نام برد.که به طور مصداقي مي

 شود.منظور هر فعاليتي که حول و حوش تلويزيون انجام مي، يون اجتماعي به عنوان يک فعاليت: تلويزرويکرد سوم

 اي اجتماعي و تلويزيونهعنوان تلفيق رسانه: تلويزيون اجتماعي بهرويکرد چهارم

 عنوان شکل جديدي از برودکستينگ  تلويزيون اجتماعي به رويکرد پنجم:

 پيامدهاي تلويزيون اجتماعي بر ماهيت مخاطبان

 )   (RESOCIALIZED VIEWER مخاطبان باز اجتماعي شدهي 

 ( ( ACTIVE VIEWER  مخاطبان فعالي 

   (INTERACTIVE TELEVISION )  تلويزيون تعامليي 

  (PARTICIPATORY VIEWERSHIP)  مشارکت مخاطباني 

   (ONLINE CONNECTED COMMUNITIES) (جوامع آنالين و مرتبطي 

  (DIGITALIZATION & SMARTIZATION) شدن و هوشمندسازي يديجيتالي 

  (TV ON DEMAND)  محوريدرخواست ي 

  (MOBILITY) جابجايي مخاطب تحرك وي 
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 ( (SOCIAL PRESENCEاجتماعيحضور ي 

 وقت جا و همهتلويزيون همه
 ت که به مخاطبان اين امکان را       اسيييبراي توصييييف وضيييعيتي اصييي الحي «  TV Everywhere (TVE) تلويزيون همه جا  »

ستفاده از پلتفورم با خود را  ةمورد عالقو خبرهاي دهد که برنامه مي صل به   کامپيوتر متتاپ و لپ ،هاي گوناگون نظير موبايل، تبلتا

 .دنهاي متفاوت با مجوز ورود به سايت و يا اپليکيشن تماشا کناينترنت در زمان و مکان

هاي متفاوت ها و مکانهاي خود در زمانتلويزيون را در موبايل ،از مخاطبان % 46آمارها در اروپا و آمريکاي شمالي حاکيست که  ي

 .بينندمي

جا وجود تلويزيون همه اندگفته % 50 .رسيده است % 75دربين مخاطبان به حدود  (جاتلويزيون همه) اطالع از امکانات مربوط بهي 

جا است و ها در به راه انداختن تلويزيون همهترين شبکهسي يونيورسال يکي از موفقبيشبکه ان. ي داده استاحساس خوبها به آن

 .کرده استاش را به اين امکان مجهز شبکه 18شبکه از  15

 درخواست محور شدن تلويزيون
شبکه و بخش را در تلويزيون نخواهند ديد« چيزهمه» ،«همه»ديگر  ضا قرار     هاي خاص ميهاي خبري جذاب و  ست تقا توانند در لي

سته  .گيرند سته  .دارد اهميت بااليي بندي مخاطب خبرد سخگويي به ذائقه تنوع در توليد ب ،  متکهرمخاطبانهاي هاي خبري براي پا

 شود.ني ايجاد مييوشدن محتواي خبر تلويزتخصصي

 تلويزيون  مخاطبانسه موج 

 : اجتماع واقعي و تماشاي گروهي   موج اولـ 

 

 : تماشاي تلويزيون و انزواي اجتماعي  موج دومـ 
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  اجتماع پيرامون تلويزيون در فضاي مجازي   :موج سوم ـ

 

 خبر پيامدهاي آنالين شدن مخاطبان
 بد.يامحتواي خبر بيش از گذشته اهميت مي ةقضاوت و ارزيابي مخاطب درباري 

خبرهاي  ها در قبالالعمل آنشوند و عکسواحد و يکپارچه و قدرتمند تبديل مي يارتباط مجازي به کليت ةبان خبر به واس مخاط ي

 .آميز طوفاني و ويرانگر خواهد بودتحريک

 نشرساني در حجمي وسيع در فضاي مجازي در جريان است، در گزيماند چون اطالعمخاطب پنهان نميخبري از چشم تيزبين  ي

  .شودمعنا ميو سکوت خبري بياست فراگيري اهميت پيدا کرده  جنبهخبر 

 ،گذارندکامنت ميچون در ميان مخاطباني که بر محتواي خبر ما  تر خواهد شد،تر و تخصصيرويکرد مخاطبان به خبرها انتقادي ي

  .خبر هم حضور دارند حوزةافراد متخصص در 

   .شودتر ميرنگگيري و انزواي اجتماعي در تماشاي خبر تلويزيون کمموج کنارهي 

ها کابل ها و نهايتاً، فرستندهبر بستر امواج تلويزيوني صرفاًي نشر محتواي خبر راديو ،شوندمخاطبان و حتي خبرسازان نشر دهنده مي  ي

 گيرد. صورت نمي

 ون و در بسترينندگان فعال تلويزيدر عصر تلويزيون اجتماعي عالوه بر بستر اينترنت پهن باند، اخبار منتشره در تلويزيون از سوي بي 

 .شودهاي اجتماعي دست به دست ميشبکه

در   هاي اجتماعي اين فرصت راشبکه .دهندفعاالنه دست به بازنشر خبر مي ينشينند و گاهمخاطبان پس از دريافت خبر بيکار نمي ي

 .دهند که نشر دهنده باشندها هم قرار مياختيار خبرسازان و سوژه

 راين فرم و محتواي خبر ارزشي خاصبناب ؛مخاطب خبر هم گيرنده و هم فرستنده است زنند.مي نيزمخاطبان دست به توليد خبر  ي

 .کندپيدا مي

 .ابديرسد، بلکه تداوم ميتلويزيوني با مخاطب به پايان نميي زنجيره ارسال خبر راديوي 

 .کندپسند بودن خبر نقش مهمي در بيشتر دست به دست شدن آن ايفا ميپسندي و مخاطبمشتريي 

   .کننداز طريق صفحه نمايش دوم صحت و سقم اطالعات و اخبار منتشر شده از سوي ما را بررسي مي ،مخاطبان در فراگرد ارتباطي 

 .ن و ارزيابي خبرها هستندالقوه در حال بازنشر و توصيه به ديگراطور بهمخاطبان ب. حواس پنچ گانه مخاطب درگير شده استي 

 ها امکان تبادل پيام متني، صوتيافتد و اسمارت فونفضاي مجازي اتفاق ميگوي کوتاه در کنار آب سردکن اين بار در وفرايند گفت ي

 .اندو تصويري را فراهم کرده
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  سيينجيو روايي اعتبار ،ي دادنأر، توصيييه، انتقادشييامل ، زمان با پخش خبرهم ،هاي ارتباطي در دسييت مخاطبکارکردهاي کانال ي 

   .شود ارتباط داردها به آنچه در آن لحظه از تلويزيون پخش ميمحتواي اين پيام % 50 بيش ازاست و 

 د.سنجمخاطب با در اختيار داشتن کانال ارتباطي روايي خبر را ميي 

   .کندمخاطب درباره خبر پخش شده با ديگران تبادل نظر ميي 

 هاي اجتماعي ارزيابي کرد.  مخاطب به آن در شبکهتوان از طريق نحوه واکنش ميزان بازتاب و ارزش خبر را مي  ي

  .دارند در دست انمخاطب از نظيري در اختيار متصديان خبر براي گرفتن بازخورد همزمانهاي اجتماعي نظير توئيتر امکان بيشبکه ي

   شود.مي اعمالبه دست شهروند خبرنگاران  هاي اجتماعي و فضاي مجازيشبکه در خبر فوري يدارميداني 

 هاي اجتماعي  فوايد استفاده خبر راديو و تلويزيون از رسانه

 ت.تلويزيون را بر عهده خواهند گرفي  هاي اجتماعي بخش مهمي از بازنشر خبر راديوها و رسانهشبکهي 

   .نه کاهش و ريب نفوذ خبر تلويزيون را افزايش خواهد دادضهاي اجتماعي دسترسي مردم به شبکهي 

 يابد.ميمحتوا راهي جديد براي عرضه ي 

 شوند.ميهاي اجتماعي لينک بازگشت مخاطب به رسانه رسمي شبکهي 

 خواهد بود.مخاطبان جوان  شبکه اجتماعي راهکار مناسبي براي جذبي 

 .هاي اجتماعي روايي پايين استفضاي شبکه در يابد چونس ح اعتماد به خبر تلويزيوني افزايش ميي 

 تلويزيون خواهد بود. ي هاي خبري راديوهاي اجتماعي از ضروريات بخشعال در شبکهحضور في 

 .تلويزيوني وجود داردي  کانالي هميشگي براي ارتباط با مخاطب از سوي متصديان خبر راديوي 

 تر خواهد شد.ي و کيفي رقابتيمّضاي توليد و ارسال خبر به لحاظ کفي 

   .اي دوسويه و چندسويه شده استامري تعاملي و فعاالنه و تجربهتماشاي خبر راديو و تلويزيون ي 

   .در بين مخاطبان خبر برقرار است ،فضاي مجازي مي در س ح گسترده درئگويي داوگفتي 

 هاي اجتماعيهاي خبري از شبکهمل در خصوص استفاده بخشدو نکته قابل تأ

 هاي اجتماعي دارد.در رسانه هداحتمالي در خبر بازتابي گستر هاياشتباهها و گونه نکته مهبت و منفي در برنامه هري 

 .شودتلويزيوني خارج ميو هاي راديو بنگاهانحصار توليد و پخش خبر از ي 
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 هاي اجتماعيهاي خبري در استفاده از رسانهخشهاي بخالقيت
 .نشر فراهم خواهد کرد هاي اجتماعي را براي بازشبکهگيري بيشتر از تلويزيوني امکان بهرهي سازي خبر راديوکوچکي 

هاي اجتماعي  چون مردم هر چيزي را در شبکه جذابيت خبر به لحاظ عناصر چندگانه آن نقش زيادي در باز نشر آن خواهد داشت، ي

 .دهندنشر نمي

 ند.هاي اجتماعي مربوط به بخش خبر بايد صدا و ويدئو محور باشها و شبکهرسانهي 

 و با استفاده از کندبايد توجه کنند که زمان پيک پخش به مرور تغيير مي اندکاران خبرو دست ايهاي رسانهصاحبان بنگاه  ي

 سازي خبري را برعهده بگيرند.توانند جرياناجتماعي مي يهاشبکه

در استفاده  هاي خبري و بخشاينترنت پرسرعت است و پهناي باند اينترنت راب ه مستقيمي با توفيق رسانه  ،جاون همهيتلويز ةزمال ي

 .جا دارداز تلويزيون همه

 و رهاي خبرمحوشبکه. يک ضرورت است يزنده و آرشيو هاي خبريدهي بخشداشتن اپليکيشن کارآمد با امکان پوشش  ي

     .را براي داشتن بخش خالصه خبرها در زماني معين و بابت به کار گيرندهاي خبري بايد تمام تالش خود بخش

 اطالع از جدول پخش برنامه و، گذاري خبر از سوي مخاطبگرفتن بازخورد و امکان اشتراك ،هاي تلويزيونيامکان تماشاي برنامه  ي

 براي رسانه مقدور است. يک اپليکيشن خبر محور تلويزيوني از طريق هاامکان ذخيره و دانلود برنامه، هاي خبريبسته

 .دارند ريب نفوذ باالتريضخبرها و توليدات خبري کوتاه ي 

 .بردريب نفوذ خبر را باال ميضوزن هاي کوچک و کمفرمت زسازي خبر و استفاده اسبکي 

   .بود پيش خواهد به متخصصان فضاي مجازي بيش ازاي رسانههاي خبري نياز بخشي 

 ريق تحليل محتواي اين مکالمات درابزار بسيار خوبي براي ارزيابي ميزان م لوبيت فرمي و محتوايي خبرهاي پخش شده از ط  ي

   .دسترس است

 ه شود.حواس مخاطب به خبر شش دانگ نيست و بايد در اخبار به حواس ديگر مخاطب هم بها دادي 

   .قه مخاطب هم در نظر گرفته شودئبايد ذاباني و گزينش خبر در کم و کيف دروازهي 

 .دنکنهاي اجتماعي نظير يوتيوب اليو، فيسبوك و توئيتر امکان بازنشر خبر را فراهم ميشبکهي 

 تايم باال انعکاس کم و بلعکس ،هاي اجتماعي داردتايم خبر راب ه معکوسي با ميزان باز نشر آن در فضاي شبکهي 

 .درس تلگرامي و اينستاگرامي آن حياتي استآدرج هشتک با نام بخش خبري و يا ي 

   .کنندخبرها امکان دست بدست شدن بيشتري پيدا مينرم ي 
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ششمفصل 
گاران: استفاده از توليدات شهر  وند خبرن
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 مقدمه
ماعي هاي اجتشدن ابزارهاي توليد و توزيع محتوا از سوي ديگر، موجب رشد رسانهرشد سواد اينترنتي مردم از يک سو و فراگير 

 هاي خبري، بازنگري و تحول در خبرنگاري سنتي است.هاي اجتماعي بر شبکهرسانه آبارو توليدات مردمي شده است. از جمله 

هاي اجتماعي تبديل به واقعيت ها و شبکهوبالگهاي اخير، با انفجار مشارکت در هاي جديد از سوي مخاطبان در سالخلق رسانه

اند. ردهاي پيدا ککننده رسانهتري از مصرفشده است. هزينه ايجاد محتواي با کيفيت در حال پايين آمدن است و مخاطبان نقش فعال

خبري و افزايش مشارکت  اي به ويژه منابعرسانه حاکم شده است، رشد محتواي غيرحرفه ين رو يکي از روندهايي که بر عرصةاز ا

 هاي خبري است.طور خاص رسانهاي و بههاي مختلف رسانهمخاطبان در بخش

ند. کمريکا منتشر ميوضعيت خبرنگاري در آباره ي را در هاي، دانشگاه کلمبيا، ساالنه، گزارش1نگارياساس طرح تعالي در روزنامه بر

اي، بايد اذعان کرد مفاهيمي خصوص به شکل غيرحرفههاي بتوجه به فراواني منابع رسانههاي طرح ياد شده اين است که با يکي از يافته

ا هشوند که برداشتميدهند و موجب مانند درك عمومي و زبان مشترك بين اقشار مختلف جامعه، به تدريج اعتبار خود را از دست مي

انجامد و هاي خبري ميين وضعيتي به هرج و مرج در فضاي رسانهها در جامعه، به صورت ناهمگن و غيريکنواخت باشد. چنو آگاهي

 واقعي جدا کنند.  توانند اخبار واقعي را از اخبار غيراطالعات، به سختي مي عنوان نگهبانان دروازةچنان که ديگر خبرنگارها به 

اي و اي رسانههاي حرفهو فعاليت ها و رويدادهاويژه در پوشش بحرانهاي اجتماعي بهدر کشمکش استفاده از ظرفيت شبکه

تواها گري اين نوع محرويکرد فقط تصدي ،هاي خبرياي برخي شبکهاي و غيرحرفهخبرنگاري يا به عبارتي دوگانگي محتواي حرفه

رعت عصر که ساند. البته در اين اي خود را حفظ کردهخبرنگاري حرفه در حالي که برخي ديگر همچنان جنبةاند و اطالعات را برگزيده

 هاي جديد نيز به منظور تسريع در ارزيابي صحت محتوا اهميت يافته است.ارائه خبر اهميت دارد استفاده از فناوري

رساني به خصوص در س ح پوشش معتبرترين منبع خبري براي اطالع ترين وکه رسانه ملي مهم در کشور ما نيز با توجه به اين

خاطبان مبر باشد، به عالوه مشارکت در سرعت پوشش اخبار و رويدادها مؤتواند هاي اجتماعي ميشبکهوسيع است، استفاده از ظرفيت 

 اشاره کرد؛ که خبرنگار براي تهية توان به حوادبيدهد. براي نمونه ميبر با آنان را افزايش ميوليد محتوا و خبر، امکان تعامل مؤدر ت

گرفت. از طرفي بايد توجه داشت که خاص با استفاده از محتواهاي مردمي صورت مي هاي خبري در مواردخبر حضور ندارد و پوشش

)اسمعيليان،  .باشندسازي سازي و بحرانهاي جهاني براي جريانتوانند در چنين شراي ي، ابزار دست قدرتهاي اجتماعي ميرسانه

    (131و  130صص ، 1394

  

                                                           
1. project for excellence in journalism 

  استفاده م بوعات عملکرد م العه و ارزيابي براي تجربي هايروش از که بود متحده اياالت در ماليات از معاف پژوهشي سازمان يک نگاريروزنامه در تعالي پروژه

  اين .است کرده کار نيوزويک و تايمز آنجلس لس سياسي خبرنگار و ايرسانه منتقد عنوانبه که بود نگاريروزنامه استاد روسنتيل، تام سازمان، اين مدير .کردمي

سيس  1997 سال  در سازمان  سته  قبالً و شد  تأ سه  به واب شگاه  از را آن ،2006 سال  در .بود کلمبيا نگاريروزنامه مدر   تحقيقاتي مرکز به و کرد جدا کلمبيا دان

ست،  سيله  که پيو صي    يسازمان  ، Pew Charitable Trusts به و صو سيس  خ   نگاريروزنامه پروژه به نگاري روزنامه در تعالي پروژه ،2014 ژانويه در .شد  تأ

 .يافت نام تغيير Pew پژوهشي مرکز
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 «شهروند خبرنگار»پديده 
 خود براي را آن ودهد  پاسخ خود زندگي به نيازهاي هاآن از استفاده با تا جويدمي بهره خود بيشتر رفاه براي ابزاري هر از امروز انسان

 پديدار موازات نياز به اين اما است، دانستن به نياز بوده، رو روبه آن با چالشي عنوانبه ابتدا از که نيازهاي انسان از يکي سازد. ترآسان

 کرده؛ پيدا مگيريچش افزايش دانستن به نياز تنها نه تغييرات، نتيجة اين در و شده تغيير دچار علم، دنياي و پيشرفت تکنولوژي شدن

 د،ش گفته آنچه با مفاهيم مرتبط از است. يکي داده نشان را خود نياز و خواسته نوعي صورت به کمکم نيز اطالعات شريک شدن بلکه

 جامعه از بسيار بزرگي بخش به را آن بتوان شايد اما است، ايران و جهان در نوپا مفهومي اگر چه مفهوماست. اين  «شهروند خبرنگار»

 داد.  تعميم

 اخبار هيةت براي دارند، اختيار در که هر ابزاري از مالي، پاداش تقاضاي گونه هر داشتن بدون که هستند کساني «خبرنگاران شهروند»

 ربيندو تلفن همراه، جمله از مختلف، وسايل کارگيري به با افراد پردازند. اينمي رويدادها به گزارش و کنندمي استفاده اطالعات و

 مختلف ايهروش با را خود اطالعات سپس و پردازندمي ذخيرة اطالعات و ببت به ديجيتال ابزار ساير و شخصي فيلمبرداري يا عکاسي

 کنند.مي منتشر ،است اينترنت هاآن ترينامروزه مهم که

 از که نشستاطالعاتي مي و اخبار دريافت انتظار در بايد منفعل داشتند. مخاطب سويهيک جرياني گذشته در کالسيک هايرسانه

 هک اخباري صحت از توانستندحتي نمي هارسانه مخاطبان که بود حالي در اين شد.مي فرستاده برايش مختلف هايرسانه سوي

 تغيير اب زندگي انسان همة وجوه که گفت توانصراحت مي به تکنولوژي، جهان به با ورود اينترنت اما باشند. م مئن کردندمي دريافت

 به دست رسانيبراي اطالع خود توانستند هارسانه آنان ايجاد کردند. مخاطبان زندگي در را زيادي بيراتتأ تغييرات اين و شد مواجه

 امکانات و مجازي با فضاي اينترنت برسانند. ديگران به را خود پيام داد،مي قرار هاآن اختيار در تکنولوژي که ابزاري هر با و شوند کار

 ردازند. جهاني بپ و متن به مبادله اطالعات در صحنة اسناد، عکس، فيلم ارائة امکان با تا داد «شهروندان» يا مردم به را اين فرصت خود،

 جامعه در که اخباري از بسياري دليل همين به و دارند توليد محتوا براي ناپذيري سيري ع ش شهروندان جهان، و ايران در امروزه

 مختلف )مانند افزارهاينرم از استفاده با تا دهدمي شهروندان به را امکان اين اينترنت است. شده تهيه هاطريق آن از شود،مي ارائه

 آنجايي از عالوههب بپردازند و اسناد گاه و اطالعات اخبار، انتشار و تهيه ...( به و الکترونيکي پست اجتماعي، هايوبسايت، شبکه وبالگ،

 ترينمهم شده، اينترنت با نوعي هماهنگي به رسيدن براي زيادي تغييرات دستخوش تاکنون خود اختراع زمان همراه از تلفن که

 بنابرايندارد؛  قرار شهروندان دسترس در اخبار تهية ايحرفه ابزار از بيشتر عالوههب و ارتباط است در اينترنت با که است افزاريسخت

 انتقال و انتشار تهيه، هايروش در دگرگوني ، موجبآيدمي پديد اينترنت وسيلةهب که ارتباطات و اطالعات هايفناوري تحوالت

 (82و  81، صص 1391)باباخاني و شمشادي، است.  شده اطالعات

 از استفاده با. آورد پديد ارتباطات جهان در را تحولي و شد اندازيراه اينستاگرام 1استوري اليو ويژگي که بود پيش ماه چند همين

 اينترنت ايفض در برودکستينگ و پخش آنالين امکانات تمام از برخوردار و به روز ايرسانه به هوشمند هايتلفن کاربر هر اليواستوري،

 ويدئوي پخش ويژگي شک بدون .کند پخش هايش2فالوئر براي سوژة خود از زنده صورت به را ويدئويي تواندمي و شودمي تبديل

 به تباطيار جهش يک شود، گرفته کار به هم تلگرام ديگري مهل افزارهاينرم روي زودي به شودمي بينيپيش که اينستاگرام زندة

 کاربر هر ،ابزار اين کمک با. کرد خواهد تغيير دستخوش پيش از بيش را ژورناليسم رسانه و دنياي بر حاکم معادالت که آيدمي حساب

ه ب را خود داستان لحظه به لحظه است قادر که شودمي تبديل عيار تمام و رسانة مجهز يک به کمترين هزينه صرف با ،موبايل

                                                           
1.  Live Stories 
2.  Follower 
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 پخش امکان با ايجاد واقع در. کند دريافت بازخورد خود مخاطبان از زمان،هم و کند روايت دنيا براي زنده صورت به و روش شيواترين

 با که داشت خواهند را امکان اين افراد جامعه تکتک و شده محقق تريکامل شکل به« خبرنگاري شهروند»ايدة  کاربران، براي زنده

 دچن همراه، رسانة يک اي،جامعه هر افراد که فضايي در چنين. باشند ابرگذار عمومي افکار بر جديد، ايرسانه ظرفيت از استفاده

 در .يابدمي کاهش ناخواه خواه دستوري و صداييتک هايرسانه ابربخشي کنند،حمل مي خود با را شخصي و غيردستوري منظوره،

 البته و تصرف و دخل بدون و افتاده اتفاق که طورهمان را گوناگون رويدادهاي توانندمي خبرنگاران - شهروند اي جديد،رسانه فضاي

 اعتقاد به هک دليل است همين به. ماندنمي باقي کاريپنهان و تحريف سانسور، براي جايي ديگر و کنند گزارش دنيا براي آني طور به

 دنياي قايعو گرروايت خود و دهند ها پايانرسانه انحصار به که است مردم براي سابقهبي فرصتي فعلي، فضاي کارشناسان، از بسياري

 (4، ص 1396)سعادت،  .باشند شانپيرامون

 امکانات اينترنت براي شهروند خبرنگاران
انند. از جمله  برس ديگران به را خود هايگزارش و اخبار بتوانند کرده است تا ايجاد خبرنگاران شهروند براي را امکان بيشترين اينترنت

 اين امکانات:  

 
 زمان در راوانف جوييصرفه موجب تبادل اطالعات، در که است اينترنت امکانات ترينابتدايي از يکي ايميل: يا الکترونيکي پست

 از تا دهندمي پستي مجازي صندوق نام کنند،ببت هاآن در که کاربراني به که دارند وجود فضاي مجازي در هاييپورتال شود.مي

 پورتال ضوع که کاربري ديگر، عبارت به ؛هستند ارتباط در نيز با يکديگر هاپورتال اين کنند. دريافت و ارسال را اطالعات هاآن طريق

 MSNدهنده سرويس ايميل عبارتند از: هاي ارائهپورتال از برخي بپردازد. پورتال ديگر از کاربري با اطالعات تبادل به تواندمي باشد،

Hotmail, Gmail, yahoo mail, Inbox.com 
گر شود. در ابتدا بالمجازي. وبالگ به صورت مخفف بالگ نيز ناميده مي صفحه در روزانه وبالگ عبارت است از يادداشت وبالگ:

ييد نشده و هاي خود، همچنين اطالعات تأداوريبراي آن دسته از کاربران اينترنت وضع شد که اطالعات از جمله عقايد و پيش

 اند.شدهها ها و توطئهدانستند که جذب گزارش کردن رسواييي ميها را افراداما برخي آن ؛دادندشايعات را روي وبسايت خود قرار مي

و بر  استاصلي  صفحةهاي حاوي متن، تصوير يا گرافيک و ... متصل به هم، که غالباً شامل اي از تعدادي فايلمجموعه وبسايت:

شوند و فرد، گروه يا سازمان تهيه و نگهداري مي به کمکاي از اطالعات عنوان مجموعهدهنده اينترنتي قرار دارند و بهروي خدمات

 توانند به وسيله اينترنت به آن دسترسي داشته باشند.عموم مردم مي

 هايهشبک افزارهاينرم شخصي. هايوبسايت از است بزرگي مجموعه اجتماعي شبکه وبسايت هاي اجتماعي اينترنتي:شبکه

 افراد از ايجامعه ميان در فوراً را م البشان همچنين و هاآن تا مشخصات دهندمي قرار مردم اختيار در را سريعي پيوندهاي اجتماعي

 همچون اوينيعن با تواندمي است و متفاوت ،ميزبان وبسايت به توجه با عنوان اين بگذارند. )البته اشتراك به دارند، نام« دوستان» که

 شود(. شناخته نيز ... و دوستان دايرة
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 هايه. شبکبر عهده دارد نيز را اخبار انتشار اما ارزش هستند، دوستان مجازي ديدار براي محلي ابتدا در اجتماعي هايشبکه اگر چه

 يگذاراشتراك به دربارة م الب، نظر اظهار اعضا، ديگر و محتواي م الب به دادن رأي کاربران، ميان تعامل امکان همچنين اجتماعي

 اجتماعي هايشبکه از دهند. برخيمي خود اعضاي به را هاآن برگزاري نيز و هانظرسنجي در شرکت و همچنين ديگران م الب

 بوك، توئيتر، گوگل پالس، فليکر، يوتيوب و ...از: فيس عبارتند جهان معروف

سد رنتيجة طبيعي حقيقتي است که در زندگي روزمره وجود دارد، جايي که به نظر مي خبرنگاري شهروند شبکه اجتماعي همراه:

اي با مردم جهان به اشتراك بگذارد که تر از گذشته، رويدادها را به گونهتواند آسانهر فردي که داراي تلفن همراه هوشمند است مي

نآ به وسيلهدهند که اه، امکانات و ابزاري را در اختيار کاربران قرار ميهاي اجتماعي همراند. شبکهگويي در برابر چشمان آنها رخ داده

ها عالوه بر امکان ببت و ضبط اطالعات، بتوانند از طريق ارتباط مستقيم با اينترنت، اخبار و محتواي خود را در هر جايي به طور 

 .مستقم گزارش کنند

هاي اجتماعي و همچنين امکان مخابره هاي پست الکترونيک، شبکهسرويسهاي همراه هوشمند با امکان ارتباط مستقيم تلفن

هاي همراه هوشمند، است و امکانات تلفن شدهانقالبي در مسير انتقال اطالعات به عموم مردم  هاي صوتي و تصويري، موجبپيام

 (90تا  83، صص 1391و شمشادي،  )باباخاني که هزينة انتشار پيام براي کاربران تا حد زيادي کاهش يابد. شودميموجب 

 اي جديد و لزوم ارتقاي سواد رسانه اي مخاطبانمعايب فضاي رسانه
 ارشناسانوک شناسانميان جامعه در نيز را هايينگراني برشمرد، آن براي توانمي که مزايايي تمام وجود با جديد ايرسانه فضاي اين

 مفهومي اي،رسانه سواد. است موجود هايترين نگرانيجدي يکي از شهروندان، ميان در ايرسانه سواد نبود. است کرده ايجاد رسانه

 اخالق، مانند ؛مختلفي هايجنبه و است استاندارد ايرسانه محتواي چگونگي توليد يا انتقادي تفکر با آشنايي از فراتر و وسيع بسيار

 اي،رسانه ارک نبايدهاي و بايدها و هارسانه بر حاکم اصول با مردم آشنا نبودن امروزه. گيرددر برمي را بحراني شرايط درك و تعقل تدبير،

 پوشش هدف با مردم دردسرساز و حد از بيش ازدحام به توانمي جمله آن از که است آورده وجود به جامعه در س ح را مشکالتي

 از رويدادهاي عکس و فيلم تهيه در اخالقي اصول به توجهيبي و افراد خصوصي حريم به توجه عدم مختلف، رويدادهاي حوادث و

 هايتيم براي را معضالتي حوادث، چه وقوع زمان در دست به موبايل مردمِ ازدحام که ايمشنيده خبرها در بارها. کرد اشاره مختلف

 التيمشک چه جامعه، عادي يا مشهور يفرد خصوصي حريم از ويدئويي يا عکس انتشار يا )حادبه پالسکو( است آورده وجود به امدادي

 نبود دليل به رويدادها پوشش و خبر تهية براي افراد موارد، ع ش اينهمه  در. است کرده ايجاد او اجتماعي و فردي زندگي در را

 اصول زا يکي زيرا ؛است شده جدي بعضاً مشکالت بروز ساززمينه شرايط مختلف، در درست کار تشخيص توانايي و ايرسانه سواد

 .دهيم پوشش اصولي چه رعايت با و س حي چه در را رويدادي چه که اين است اي،رسانه سواد در توجه مورد

 
 درهاي بودن باز. ارتباطات است و فرهنگ سازيجهاني پديدة حاضر، عصر در مجازي فضاي سوغات ترينمهم که کرد ادعا توانمي

 بيش شفافيت موجب و کندمي ايجاد ايقدرت رسانه در را عظيمي هايجابجايي اگرچه اطالعات به مردم آزاد دسترسي و اطالعاتي
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 که حال. شود تعديل و ساماندهي است الزم که دارد همراه به نيز خ راتي را ها،سودمندي اين کنار در ولي ،شودمي اطالعات پيش از

نفره تک رسانة قالب در پيش از بيش عادي مردم و شودمي افزوده فناوري بر مبتني رسانيابزارهاي اطالع توانايي و تعداد بر روز به روز

 .يابد افزايش ها،پيشرفت اين موازات به هم جامعه افراد ايرسانه سواد که است شايسته روند،مي فرو

 گنجاندن حتي يا زبان فارسي به مناسب آنالين محتواي توليد شهر، س ح در فرهنگي تبليغات از استفاده با تواندمي کار اين

 ايفض گسترش از خواهيممي اگر. بگيرد صورت هاي ارتباطاتدانشکده دروس و آموزاندانش درسي کتب در ايرسانه سواد مفاهيم

 ايارهچ پرهيز کنيم، آن جانبي عوارض از ممکن حد تا و ببريم بهره شکل بهترين به است، هاي جديدفناوري ظهور مولود که ارتباطي

 .داشت نخواهيم جامعه افراد ايرسانه سواد ارتقاي جز

 
 (4، ص 1396 تير ،سعادت)

 خبر و خبرنگاري تأثير فناوري بر حوزة
در  دهدهاي مختلف اين زنجيره بررسي کرد. اين زنجيره نشان ميفناوري را بر بخش ابرتوان ارزش خبر مي با مروري در زنجيرة

خاب کنند. در اين مرحله، خبرنگار، داستان را انتکنندگان خبري توليد ميخبرنگار يا ساير تهيههاي خبري را بخش توليد خبر، داستان

کند و سپس، خبر را به شکل داستان ها را ارزيابي ميآورد، ميزان اهميت و اعتماد آنکند، اطالعات مرتبط با آن را به دست ميمي

هاي خبري و حتي محتواهاي ديگري مانند سردبيران با انتخاب و تجميع داستانبندي، آورد. در مرحله بستهمي روان و فصيح در

توليد و  هايي را براي مخاطبان در حوزةهاي اينترنتي، فرصتشد فناوري گونه که گفتهکنند. همانتبليغات، ارزش جديد ايجاد مي

ويژه در شراي ي که امکان حضور و تجميع اخبار، بهر توليد هاي مردمي را دبندي خبر فراهم آورده و به نوعي استفاده از ظرفيتبسته

ه اي نه تنها بهاي رسانههاي اجتماعي، ارزش مخاطب را براي سازماناند. رسانهاي نيست، تسهيل کردهگزارشگران و خبرنگاران حرفه

 اند. گر اخبار، چند برابر کردهعنوان منبع خبري بلکه به عنوان حس

 
انتشار و  ؛ بسترهاي جديدگيردصورت ميهاي الزم براي انتشار و توزيع، بر بسترهاي گوناگون بازتوليد و توزيع، فعاليتدر مرحله 

ات ارزش مديا و اطالعاي يا مالتياند. اين بسترها با قابليت تعامل، ارائه چند رسانههاي نوين قابل دسترس شدهتوزيع خبر با فناوري

کند. در ضمن با توجه به اينکه روند دهد و مزيت رقابتي ايجاد ميمي يخبري فرصت جذب مخاطبان بيشتر هايافزوده، به سازمان
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تجهيزات خانگي به سمت تجهيزات متصل به اينترنت در حال رشد است دسترسي به اين بسترهاي جديد، در آينده بسيار تسهيل 

 شود. مي

هاي اجتماعي را در پوشش خبري حوادث نقش مشارکت مخاطبان و رسانه هاي خبري اغلبدهد که سازمانها نشان ميپژوهش

د، شونکه موجب تغيير جريان اطالعاتي در رويدادها ميهاي اجتماعي، عالوه بر ايندانند. رسانهو رويدادهاي مهم حائز اهميت مي

هاي خبري به داليلي مانند اهميت خبر، سازماندهند. همواره سرعت ارائه خبر براي بير قرار ميرا نيز تحت تأ يسرعت اخباري فور

کسب جايگاه نخست در ارائه خبر و کسب مزيت رقابتي، عامل مهمي در توليد اخبار بوده است. اما سرعت انتشار اخبار درحال حاضر، 

 هاي اجتماعي بسيار باال رفته است.از طريق رسانه

ند. بايد اتباطات، زمان، مکان و تمايز فضاي عمومي و خصوصي را تغيير دادههاي رسانه مانند فيس بوك و توييتر، مفهوم ارفناوري

اي و ويراستاري خبر نيز در هاي اخالق حرفهاند، مسائلي در حوزههاي اجتماعي وارد حوزه خبر شدهتوجه داشت از زماني که رسانه

اي و عملکرد حرفه هاي اجتماعي بر رفتارانههاي بسياري حاکي از ابر رسعمليات جاري خبري م رح شده است. پژوهش حوزة

ديد جويي در اين شکل جطرفي و مشارکتگذاري بر اخبار، بيهايي که براي صحههاي خبري اصلي هستند. تنشخبرنگاران در رسانه

 م خبرنگار را در تهيةمه ةرده شده توليد و ارائه خبر، وظيفاست. به عبارتي چرخه فش آبارهاي خبري وجود دارد، از جمله اين از رسانه

 (134و  133، صص 1394)اسمعيليان،  رو کرده است.هاخبار صحيح، دقيق و قابل اعتماد با ترديد روب

 دسته بندي خبرنگاري اينترنتي 

 اي، خبرنگاري اينترنتي را به چهار دسته تقسيم کرده است که مبناي آن، فرهنگ خبرنگاري )بسته و محدود شدهدر مقاله 1دوز

 يا باز و بدون تعديل( و نوع تمرکز محتوايي است. اين چهار دسته عبارتند از:

ر اين نوع فعاليت برخط خبرنگاري، دهد. دها، تفسيرها و تبيين را به عموم ارائه ميهاي کلي مانند پيش زمينهجهت :2گرايشي

ولي متناسب با نياز ويراستاران و گزارشگران، با مخاطبان  ؛کنندشده را دنبال مي نظارتفرهنگ خبرنگاري  ،هاي خبري همانندسازمان

 مشارکت ساختار يافته دارند.

ا گيرد ولي باخبار روي وب قرارمي دهد. براي مهال نسخه اوليةمند ارائه مياطالعات ويژه به مخاطبان يا مشتريان عالقه :3ابزاري

داند. در اين دو دسته اين اعتقاد وجود د را در نقش خبرنگار افراطي ميشود. اين ديدگاه، شهرونهاي مخاطبان بازنويسي ميديدگاه

 گويي خبرنگاران براي شهروندان غالب خواهد بود.دارد که در آِينده، هنوز داستان

 و هااهديدگ ت را در نقش مکاني براي ارائه همةبلکه ساي ؛کننده خبر نداردنقش تهيه فقطاين نوع از خبرنگاري وبي،  :4پايشي

 داند.ها درخصوص رويدادها ميپرسش

مايز مشخص بين توليدکننده و مصرفو هيچ ت شودمحتواي خبري به طور کامل در تعامل خبرنگار با مردم تهيه مي :5ايمحاوره

 کننده خبر نيست.

  

                                                           
1.Deuze, M.(2003).THE Web and its Journalisms: Considering the Consequences of Different Types of News Media 

Online. New Media & Society,Vol.5, No. 2, pp. 203-230 
2.orienting journalism 
3. Instrumental journalism 
4. monitorial journalism 
5. dialogical journalism 
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 انواع خبرنگاري در وب براساس نظريه دوز
 

 

 
 

 

يکي از راهبردهاي مهم در مواجهه با شرايط جديد، نحوه ارزيابي اخبار به ويژه در فرهنگ خبرنگاري بسته و تعديل شده است. ايجاد     

هاي خبري بوده است. دو راهبرد اصلي در اين خصوص   سازمان موازنه و تعادل بين سرعت ارائه اخبار و صحت آن همواره مورد توجه   

 عبارتند از:

 گذاري خبر بعد از انتشار آنصحه .1

 گذاري بر آنانتشار خبر بعد صحه .2

به       در  ها  يدات مردمي، تن ته مي مدل نخسيييت تول ئه خبر قرار     عنوان منبع خبري در نظر گرف خه سييينتي ارا  شيييود و در چر

صحه     ،گيردمي ست. از اين رو در  شارکت مخاطبان ا شارکت مردم اهميت دارد. برخي   اما در مدل دوم تمرکز بر م گذاري اخبار نيز م

هاي اجتماعي و توليدات  دهند و در حوزه شبکه ان، سرعت انتقال اخبار را بر دقت و صحت ترجيح مي  انهاي خبري مانند سي بنگاه

هاي اجتماعي و خبرنگاري  ان به شييبکهانتوان گفت که رويکرد سيييکنند. در واقع ميميگري را بازي مخاطبان فقط نقش تصييدي

سييي با رعايت اصييول  بياسييت )مدل اول( در حالي که بنگاه خبري بي «اول منتشيير کن و بعد صييحه بگذار»شييهروندي، مصييداق 

ر  صحه بگذار و بعد منتش   اول»خبرنگاري سنتي خود در محيط اينترنت و با اعمال فرايندهاي ارزيابي صحت محتوا در راستاي شعار     

   )مدل دوم( .کندحرکت مي« کن

 

  مردمي توليدات از استفاده در اول مدل
 

 
 

  

گرايشيپايشي

ابزاريمحاوره اي 

بررسي صحت خبرتوزيع خبرگردآوري خبر

 مشارکت محدود 

 و تعديل شده

 مشارکت نامحدود 

 و بدون تعديل 

تمرکز روي 

 مشارکت همگاني
تمرکز روي محتواي 

 ويراستاري شده

 مشارکت مردمي
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 مردمي توليدات از استفاده در دوم مدل
 

 
 (138 تا 136ص ، ص1394)اسمعيليان، 

 راهکارهايي پيشنهادي براي استفاده از محتواي توليدي شهروند خبرنگاران
 منبعي در نظر گرفته شود که نياز عنوانمحتواي مخاطبان به عنوان منبع محتوا:ز توليدات مخاطبان در بخش خبر بهاستفاده ا ـ

دسازي  هايي براي توانمنتواند با تدارك برنامهتوجه به تنوع ابزارهاي توليد محتوا در دست مردم، رسانه ملي نيز ميبه پردازش دارد. با 

 عنوان منابع خبري استفاده کند.هاي مردمي بهافراد در اين زمينه، از ظرفيت

 هاي استفاده از توليدات مردمي درتنوع بستربا توجه به  گذاري و استفاده در خبر:ايجاد ساختار متمرکز براي گردآوري، صحه ـ

سانه کانال صحه     هاي مختلف و ر ساختاري متمرکز با فرايندهاي دقيق، براي  سانه ملي، ايجاد  گذاري بر اخبار و  هاي نوين از طريق ر

 توليدات مردمي م رح باشد.گري در خبر و در عين حال استفاده از ايعنوان راهکاري براي حفظ حرفهتواند بهمحتواي مخاطبان مي

 هايمنظور حفظ دقت اخبار در استفاده از توليدات مردمي، شيوهبه استفاده از ابزارهاي گوناگون براي ارزيابي صحت اخبار: ـ

 مختلفي براي تصديق هويت راويان اخبار و ارائه دهندگان اطالعات در فرايند تهيه خبر م رح است که در شکل زير آمده است.

 
 به منظور حضور فعاالنه در هاي اجتماعي در بخش خبر و آموزش کارکنان:نامه براي استفاده از شبکهتهيه اصول راهنما و شيوه ـ

هايي  اي، تهيه اصول راهنما و آيين نامه حال رعايت اصول حرفه  ها و در عينهاي خبري آنهاي اجتماعي و استفاده از ظرفيت شبکه 

اي  هبرداري از ظرفيت شبکه هاي آموزشي به منظور بهره ها، به همراه برگزاري دورهفعاليت در اين نوع شبکه سازي نحوه  براي شفاف 

اجتماعي   هاي، راهکار ديگري است که پيش روي رسانه ملي در استفاده از ظرفيت شبکه     گانو توليدکنند اناجتماعي براي خبرنگار

 قرار دارد.

 ي تعديل و غربالگري محتواي متنوعبه دليل هزينه باال استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به منظور غربالگري محتواي مردمي: ـ

 هاي خارج از سازمان براي اين منظور استفاده شود.مردمي، از ظرفيت

ي،  ااخبار و در عين حال حفظ اصول حرفهبا توجه به اهميت سرعت ارائه  هاي نوين به منظور تسريع فرايندها:استفاده از فناوري ـ 

سانه ملي مي  صحه کارگيري فناوريواند با بهتر سرعت   هاي نوين فرايند ارزيابي و  گذاري بر محتواي مخاطبان را در فرايند ارائه خبر، 

 (  146و  145، صص 1394)اسمعيليان،  ببخشد.

توزيع خبربررسي صحت خبرگردآوري خبر

روشهاي 

بررسي صحت 

محتوا

بررسي آدرس

آي پي و  پيش شماره 

موبايل

بررسي دنباله روها 

در رسانه هاي 

اجتماعي

بررسي 

مرتبط EXIFاطالعات

با عکس ها
گفت وگو با صاحب 

محتوا

بررسي تصاوير در

نرم افزارهاي 

جست وجو

 مشارکت مردمي مشارکت مردمي
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