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 دهیچک

شاهد گسترش  ،یمجاز یدر فضا نینو یها انواع رسانه تیعالو ف یارتباط نینو یها یظهور فناور با
 امروز. میو انتشار اخبار در جامعه هست یرسان در عرصه اطالع یمجاز یاجتماع یها شبکه تیفعال

 نیا یدر جامعه هستند. هدف اصل یاز منابع مهم خبر یکیشدن به  لیدر حال تبد یمجاز یها شبکه
 ییشنهادهایو ارائه پ یمجاز یاجتماع یها شبکه یخبر صفحات یها یژگیو نیتر مهم شناختپژوهش، 

 یمحتوا لیتحل کیکه با تکن یفیپژوهش ک نیا دراست.  یرقابت نیچندر  مایصداوس یونیزیاخبار تلو به
است که با روش  نستاگرامیزبان ا یفارس یخبر یها صفحه ،یانجام گرفته است، جامعه آمار یفیک

ها و  تم نیتر انتخاب و مهم 19/01/97 خیتا تار 12/01/97 خیه از تارصفح 9هدفمند،  یریگ نمونه
 یمحتوا لیتحل ی. در ادامه براشد یبررس یخبر یها صفحه نیدر ا افتهیاخبار انتشار  یها یژگیو
از  مطالعه، مورد یها نمونه تر ینیع و تر قیدق لیتحل یبرا و آن از حاصل یها مقوله کشف وها  داده یفیک

اخبار منتشر شده در  یها یژگیو نیتر پژوهش، شاخص جیاستفاده شد. با توجه به نتا زین یکم یها داده
 ،یو راحت اخبار، فرامتن عیخوانش سر ،یبودن، امکانات تعامل یا چندرسانه یمجاز یاجتماع یها شبکه
 یهروندش خبرنگاران فعال حضور و دوستان از خبر افتیدر ،یا محور بودن، به روز شدن لحظه ریتصو
خود در مقام  گاهیخود، جهت حفظ جا یونیزیتلو خبرارائه  رد مایکه صداوس یاقدامات نیتر . مناسباست
و انتشار اخبار، استفاده از  دیمدنظر قرار دهد، سرعت در تول دیبادر جامعه  یمنبع اطالع رسان نیتر یاصل
از  یریگ بهره ،یسیخبرنو دیجد یها نگارش اخبار با سبک ،یونیزیارائه اخبار تلو دیجد یها وهیش

مخاطبان و  قیمتناسب با انواع سال یخبر یدادهایخبر، پوشش جامع رو دیدر تول دیجد یها یفناور
 است. شیخو یخبر یها کردن برنامه یتالش در جهت هر چه تعامل

 .امیصداوس نستاگرام،یا یاجتماع شبکه ،یمجاز یاجتماع یها اخبار، شبکه انتشار: یدیکل واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 Morteza_w_shams@yahoo.comکترای علوم ارتباطات, دانشگاه تهران, پژوهشگر سازمان صدا و سیما د یدانشجو1
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 مقدمه

 و ها نقش گرید بر مقدم را آن یرسان اطالع جنبه ،یجمع یها رسانه نیاول کنندگان اداره

 یاصل تیفعال و کارکرد و افتیادامه  معاصر دوران تا تفکر نیا .دانستند یم رسانه یکارکردها

د کن یم برابر چند را ینیآفر نقش نیا تیاهم یاجتماع تحوالت .بود یخبر عملکرد یا رسانه

 معنا، خلق یتوانا ها رسانه ،یاصول و قیدق شده، تیهدا یرسان اطالع (. با1390السادات، بی)نق

 یفکر یها چارچوب ،یاجتماع و یانسان یها فرهنگ و ها ارزش جیترو و انیب هنجارها، باورها،

 را جامعه افراد تیهدا و دادهایرو به نگرش یو چگونگ یدئولوژیا فیتعر و خلق دن،یشیاند

 افکار و جامعه که ابدی یم تحقق یزمان یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد داشت. توسعه اهندخو

 که است ممکن یزمان نیا و باشد دهیرس یجمع یآگاه خود و یبالندگ و رشد به یعموم

 اطالع در خود رسالت به جامعه، توسعه یها برنامه مهم ارکان از یکی عنوان به یجمع یها رسانه

 تیفعال و نترنتیا ظهور (. با39: 1391،یاوریبپردازند ) جامعه به درست یبخش یآگاه و یرسان

 ،ها یکیو ،ها لیمیا ها، پادکست ها، وبالگ مانند یاجتماع یها رسانه و یخبر یها تیسا انواع

RSS ستمیس گفتگو، یها انجمن و ها اتاق
 یها شبکه ،یمجاز یاجتماع یها شبکه انواع ،1

 است. شده دگرگون اخبار پخش و یرسان اطالع وهیش همراه، تلفن یرو بر فعال متنوع یارتباطات

 و یرسان اطالع امر در ،یسنت یها رسانه با سهیمقا در خود خاص یها یژگیو با ،نینو یها رسانه

 یهمپا امروزه ها  که آن یا گونه دارند. به یاثرگذار و ژهیو نقش جامعه سطح در اخبار انتشار

در  اطالعات و اخبار انتشار و یرسان اطالع امر در (ونیزیتلو و ویراد مه،)روزنا یسنت یها رسانه

 شده ارائه یمجاز یفضا یمل مرکز یسو از نیا از شیپ که یآمار. »دارند تیفعال جامعه سطح

 توسط صفحه هزار 100 بر بالغ نستاگرامیا یاجتماع شبکه در مثال یبرا که دهد یم نشان

 یفضا در مطلب هزار 200 و ونیلیم کی از شیب روز شبانه کی ولط در و شده جادیا ها یرانیا

 بار هزار ۵00 حدود مطلب هر متوسط طور به حال نیهم در. شود یم دیتول نستاگرامیا صفحه

 نیتر تازه براساس .2«دارند عضو ونیلیم کی از شیب ها صفحه از یبرخ و شود یم دهید روز در

 نظر از برتر کشور 10 انیم از شد،منتشر  2018 هیانودر ژ که «Statista» معتبر تیسا آمار

 نیا ی. تمام3استکاربر، در رتبه هفتم جهان  ونیلیم 24با  رانیا نستاگرام،یا در کاربرانتعداد 

 افزون روز شیافزا و جامعه در سطح یمجاز یاجتماع یها شبکه نفوذ و گسترش از تیحکا آمار،

 به اطالعات و اخبار انتشار و یرسان اطالع امر در ها شبکه نیا گذار اثر نقش که داردآن  کاربران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Rich Site Summary 

2
انتشار خبر: چهارشنبه  خیتار – 3842782(. شناسه خبر: http://www.mehrnews.comمهر)مهر ) یخبرگزار  

 2۵2۵: 0۶ساعت انتشار:  – 139۵آذر  17
3 www. Statista.com 



 13 ..های اجتماعی مجازی؛ پیشنهادهایی برای اخبار صدا و سیما  های اخبار در شبکه ژگیوی 
 

 

 منبع نیتر یاصل عنوان به ،یمل رسانه. سازد یآشکار م شیاز پ شیرا ب شیکاربران خو

 کنترل و تیهدا ،یاصل فهیوظ اخبار و اطالعات در کشور، انتشار و یبخش یآگاه ،یرسان اطالع

 عملکرد نحوه و یچگونگ یاساس مسئله طیشرا نیا در. دارد عهده بر را کشور در یافکارعموم

 سطح در اخبار انتشار انواع عرصه در یمجاز یاجتماع یها شبکه نیا تیفعال برابر در ،یمل رسانه

 یخبر یها برنامه یها وهیش در رییو تغ یبازنگر و یمجاز یفضاها نیا شیتا با پا است جامعه

و  یخبر قطب عنوان به را شیخو گاهیجا ه،ارائ نحوه در چه و ییمحتوا ثیح از چه ش،یخو

 نقش، مطالعه ضمنمقاله  نیدر ا .کند حفظ جامعه در اخبار انتشار منبع نیمعتبرتر و نیتر مهم

 نیتر مهم جامعه، دردر انتشار اخبار و اطالعات  یمجاز یاجتماع یها شبکه گاهیجا و تیظرف

 و شود یم مطالعه یمجاز یاجتماع یاه شبکه یخبر صفحاتدر  افتهیاخبار انتشار  یها یژگیو

 مایصداوس سازمان یسو ازاخبار  ارائه وهیش یبرا ییشنهادهایپ شتر،یبا هدف جذب مخاطبان ب

 .شود یم ارائه جامعه، در اخبار انتشار و یرسان اطالع نهیزم درسازمان  نیا تیفعال یو چگونگ

 میمفاه و رهایمتغ نیتر مهم فیتعر

 افراد، آن در که دارد اشاره یاجتماع یسازمان به1یاجتماع هشبک :یاجتماع یها شبکه

 یآگاه افراد و دهند یم نشان مرزها از گذر در را یشتریب یریپذ انعطاف ها سازمان و ها گروه

 (.2،200۵کید )ون ددارن شان روابطه یا شبکه شیآرا از یشتریب

 به که هستند ینیآنال خدمات ،یمجاز یاجتماع یها : شبکهیمجاز یاجتماع یها شبکه

 را خود باشند، داشته را خود یشخص لیپروفا ن،یمع و مشخص یمستیس در دهند یم اجازه افراد

 نیا از کنند. برقرار ارتباط گرانید با و بگذارند اشتراک به را اطالعاتشان کنند، یمعرف گرانید به

 یدیجد یاجتماع یها رتباطا هم و کنند حفظ را گرانید با شان ارتباط هم توانند یم افراد قیطر

 (.217: 4،2007دیو بو 3سونیدهند )ال شکل را

عکس و  یگذار اشتراک یمجاز یشبکه اجتماع ۵نستاگرامیا :نستاگرامیا یاجتماع شبکه

 کیبه عنوان  2010در اکتبر سال  7گریکر کیماو  ۶سترومیس نیکوو است که توسط یدیو

ها و  د که عکساد امکانو به کاربران خود  شد یندازا راه لیموبا یها یگوش یبرا گانیرا برنامه

ها  . پستذارندبه اشتراک بگ خود یها پست قالب در خود، یکاربر صفحاتخود را در  یوهایدیو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Social Network 
2 Van Dijk, J 
3
  Ellison, N 

4
  Boyd, D 

5
  Instagram 

6
  Systrom, Kevin 

7 Krieger, Mike 
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 یامکاناتکنندگان  دنبال یبرا و است مشاهده قابل صفحات نیا 1«کنندگان دنبال» یازسو

 یگفتگو» یفضا غالب در یریتصو و یمتن یها امیپ ارسال امکان ،3 کامنت ،2کیال همچون

 ،یاجتماع شبکه نیا یمرور زمان و به روزرسان به که دارد یامکانات گرید و4«میمستق و یخصوص

 . شود یم اضافه آن به

 یچند ارزش خبر ای کی یاست که دارا ینیو ع یواقع یدادهایاز رو یگزارش ۵خبر: خبر

 شکل یسازمان برون و یسازمان نمل دروعوا ریگزارش تحت تاث نیارائه ا یباشد. چگونگ

 (.43، 1378 یقند و یعی)بد ردیگ یم

 ینظر یمبان

 و،یراد انیم یفناور یکینام دارد و نزد یو عصر جامعه اطالعات اطالعات عصر یکنون دوران

 ،یا چند رسانه و نترنتیا جمله از یارتباط نینو یها یفناور با ها یخبرگزار و ونیزیتلو

 زین و ها رسانه شکل مخاطب، جذب استفاده، نحوه ،یسنت کارکرد نهیزم در را ییها چالش

 نیا در اتیح ادامه یبرا کرده ریناگز را ها رسانه ها چالش نیا است. آورده وجود به آنها یمحتوا

 و یکنند )افخم استفاده نینو یها یفناور از مطلوب و مؤثر یروش به یرقابت و دهیچیپ یفضا

 و اند داده شیافزا را امیپ انتشار سرعت ن،ینو یها یفناور از یریگ بهره با ها سانهر (.1388 عبداهلل،

 یازهاین هستند، مهجور یمیمفاه فضا، و زمان آن در که یرقابت دانیم در تالش هستند در

 است، یفن حوزه گسترده تحوالت از یحاک که زیانگ رتیح یسرعت با را خود مخاطبان یخبر

 ییها یدگرگون ها، رسانه اخبار انتشار و هیته نحوه ،ها یفناور توسعه با شک نبدو سازند. برآورده

ها معتقد است:  کارکرد رسانه درباره۶(. کاستلز1388،ینعمت) ابدی یم نینو یها یفناور با متناسب

جمهور،  سیرئ توانند یاند که م شده یا کننده نییتع یاسیبه کنشگران س لیتبد رسازانیتصو»

 ،ها رسانه ،یاطالعات یتکنولوژ ختنیدر آم قیکنگره و دولتمردان را از طر ندگانیماسناتورها، ن

در  استینابود کنند و با وارد کردن س ایجسورانه، خلق  یها یو افسونگر یقو یاسیشم س

 نییطور تع به ن،یمع یها امیپ یاثر بخش ای یواقع یصرف نظر از هدف ک،یالکترون یفضا

 یا رسانه یپلماسیدکنند. آنچه امروز  یزیر را قالب یاسیس جیو نتا ها امیو پ ندیفرآ یا کننده

(. 21: 2000کاستلز،و اجتماع است ) استیها در عرصه س رسانه یگریباز جهینت شود، یم دهینام

و پخش خبر، با در نظر گرفتن  دیتول یگذر از مراحل سنت یبرا یا لهیوس د،یجد یها یفناور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Followers 
2 like 
3 Comment 
4 Direct 
5 News 
6 Castells, M 
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 ردیگ یخبر با سرعت انجام م یابی سوژه ،یژگیو نیند و در واقع با اسرعت در انتشار هست یژگیو

کند  یم افتیدر سرعت بهو  یمخاطب آن را به راحت که شود یم یامیبه پ لیو خبر تبد

به کمک  یمجاز یو فضاها نترنتیبستر ا در(. انتشار اخبار و اطالعات 1388،ینعمت)

 اخبار یمحتوا بر یاسیس نظام و دولت کامل رتظاامکان کنترل و ن ،یارتباط نینو یها یفناور

خبر توسط دولت و صاحبان رسانه، در  یبان دروازه و سانسور امکان و است برده انیم از را

ها  دولت تیوجود ندارد و از حاکم میندارد. سانسور همانند قد جودو یسنت یها با رسانه سهیمقا

 ستیقابل کنترل ن د،یجد یا سانهبه عنوان ر نترنتیها کاسته شده است. ا بر رسانه

طور گسترده  ها به آن کاربران ،ها رسانه نیتوجه به امکانات موجود در ا با (.22: 1،2000ساسن)

اقدام  یکیو گراف یریو تصو یصوت یها لیمختلف متن، عکس، فا یها به انتشار اخبار در قالب

 2011امزد انتخابات در سال به عنوان ن اوباما، باراک رشیپذ یسخنران زمان در. کنند یم

(. 14: 2،2012گرومشد ) دیتول دادیرو نیدر خصوص ا تییتو 7۵3و هزار ۵2 کا،یدر امر یالدیم

و   هزار ۶90 قهیدق هر در ،یاوباما و رامن یمناظره انتخابات نینخست یپس از آن، در ط

 زین شد آشکار وباماا یروزیپ که یریگ یرأ شب در ت،ینها در. شد جادیباره ا نیدر ا تییتو1۵8

( منتشر 3،2012یل) یروزیپ نیدر مورد ا یمطالب یحاو ت،ییتو 327هزار و  42۵ قهیدق هر در

دار  جهت یاسیس تیفعال یبرا تازه یرکورد شاخص دادهایرو نیا از کی هر زمان نیهم درشد. 

 یباال نتوا و گاهیجا از تیحکاها  نمونه نیا یبودند که همگ کایدر امر ترییتو یدر فضا

 دارند. یپراکندر عرصه خبر  نینو یها رسانه

 ینظر چارچوب

 خواننده لیتما» ،4آسپ کنتاز  «ها رسانه ییمحتوا ارزش» هیپژوهش، سه نظر نینگارش ا در

 قرار مدنظر کاستلز مانوئلاز  «زیخودانگ یجمع ارتباط» هینظر و۵لبرشرامیواز  «خبر انتخاب به

 که یارزش نوع سه نیب ،یگروه یها رسانه قدرت نهیزم در یکتاب . کنت آسپ دراست گرفته

 نیا .شود یم قائل زیتما شوند، داده نسبت یگروه یها رسانه از مشخص یمحتوا کی به توانند یم

. شوند یم دهینام یامیپ یها ارزش و یالعاتاط یها ارزش ،یفیتوص یها ارزش بیترت به ها ارزش

 نیا اند. شده فیتعر ارتباط نوع سه لهیوس به ،اند دهش زیمتما آسپ توسط که تیفیک نوع سه

 کننده، افتیدر و ها رسانه یمحتوا ت،یواقع و ها رسانه یمحتوا از عبارتند بیترت به ارتباطات

 :شود یم ارائه یساز برنامه تیفیک یاصل نوع چهار جهینت ...درفرستنده و ها رسانه یمحتوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (؛تیواقع -ارتباط امیپ) یفیتوص تیفی. ک1

 (؛فرستنده -ارتباط امیپمورد استفاده فرستنده ) تیفی. ک2

 (؛کننده افتیدر -ارتباط امیپکننده ) افتیمورد استفاده در تیفی. ک3

 (.1393و همکاران،  ی()مهدویا حرفه تیصالح -ارتباط امیپ) یا حرفه تیفی. ک4

 به خواننده لیتما زانیم همکارانش، و1لیکاتر کیفردر قاتیتحق اساس بر شرام لبریو

 3«انتظار مورد یانرژ»و 2«انتظار مورد پاداش» میمفاه از استفاده با را خبر خواندن و انتخاب

 نشان داد است: ریبصورت کسر ز

 برابر است با :   انتخاب به لیتما 

 در که است یپاداش از او ادراک از یناش خبر، انتخاب به خواننده لیتما شرام، دگاهید از

است.  ۵«یآت پاداش» و4«یآن پاداش»پاداش بر دو گونه  نیو ا آورد یدست م به ای و اوست انتظار

از خوانندگان پس از مطالعه خبر آن  یادیاست که تعداد ز یپاداش آن یدارا یهنگام دادیرو

 ندتوا یخواننده بدون حضور در ماجرا، م دادها،یگونه رو نیکنند. در ا افتیدر یپاداش آن داد،یرو

گونه خبرها حس  نیقتل و حوادث(.... ا یخبرها مانندآن را در ذهن خود تصور و تجربه کند )

 دادی. روشود ینفرت او م ای ی. باعث احساس همدلکند یخواننده را فوراً ارضا م یکنجکاو

 داد،یاز خوانندگان پس از مطالعه خبر آن رو یادیاست که تعداد ز یپاداش آت یدارا یهنگام

ندارد. آن را  یخواننده مطلب انتظار پاداش آن دادهایگونه رو نیکنند. در ا افتیدر یآتپاداش 

و  یمربوط به امور عموم یخبرها مانند) ردیمورد استفاده او قرار گ گریزمان د دیتا شا خواند یم

نشان داده است هر چه سن  گرانیشرام و د یها ی(. بررس4۶: 1387 ،یو قند یعیبهداشت()بد

 لیشود، تما بهتر آنان یو اجتماع یاقتصاد تیکند و وضع دایپ شیافزا افراد التیتحص نزایو م

 (.48: 1387 ،یقند و یعیبدشود ) یم شتریب یبا پاداش آت ییخواندن خبرها یبراافراد  نیا

 نترنت،ی. گسترش اکردکاستلز مطرح  مانوئلبار  نیرا نخست ۶«نیخودگز ارتباطات» مفهوم

 یها توسعه شبکه ،یاجتماع یافزارها نرم یو مجموعه ابزارها تالیجید یها سانهر م،یس یارتباط ب

 کنند، یبه هم مربوط م نیرا در زمان مع یو جهان یرا که امور محل یارتباطات تعامل یافق

از ارتباطات مختص به خود را  یدیمردم و کاربران امکان جد نیهمچنداده است.  شیافزا

 ،ها پادکست ،ها وبالگ ،اس ام اس هیخود را برپا یجمع ارتباط یها هها دستگا . آناند دهیبرگز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مطالب، گردش و اختالط و  یگذار به اشتراک یها اند و شبکه کرده جادیا رهیو غ ها یکیو

(. 80: 1393کاستلز،اند ) ساخته ریپذ شده را امکان یتالیجید یمجدد هرگونه محتوا یبند قالب

سخن  نیبه نام ارتباط خودگز یتر از مفهوم جامع دیوم جدب ستیز نیا فیتوص یبرا کاستلز

 توسط افتیدر در و2گردان-خوددر پخش  ،1دیتول-خود محتوا در که یارتباطات. دیگو یم

فرد چه به عنوان مصرف کننده و چه به عنوان  ها نیدر تمام ا واست  3انتخاب-خود مخاطبان

خودش عمل کند  قهیراساس سلمستقل و ب به صورت کامالً تواند یکننده م دیتول

 (.۵2: 1388،یالوند)

 یشناس روش
 قیتحق یها روش تمام. است شده استفاده 4یفیک یمحتوا لیتحلروش  از پژوهش نیا در

 یا وهیش فهم بر درون، از نگاه با ها دست روش نیا و شده بنا یمشترک یفکر یها انیبن بر ،یفیک

 ،یاجتماع تیواقع فهم دنبال به و اند شده متمرکز دکنن یم درک را اطرافشان جهان ها انسان که

و  ۵یهولوهستند ) ها ها وگروه فرهنگ کنشگران نگاه تجارب، از و احساسات، رفتارها

 یزبان یها امیپ لیتحل با که است شده بنا فرض نیا بر محتوا لیتحل روش(. 2: ۶،199۶لریو

 افتی دست جهان یافتگی سازمان و درک یها وهیش ها، نگرش ،ها تیالو ،یمعان کشف به توان یم

 به معطوفعمدتاً  یفیک یمحتوا لیحرکت در تحل ریمس (.۶8: 8،2003نگامیرمیو ب 7لکسونیو)

 کاربرد رو نیا از است. یمفهوم یها نقش و ها مدل جادیا سپس و متن از مقوالت دنیکش رونیب

 یآثار و مقاالت در(. 107: 10،2007نگازیو ک 9الوشده است ) رفتهیپذ نآ در استقرا منطق شتریب

 یبرا کردیرو سه است نگاشته یفیک یمحتوا لیتحل روش فیتوص یراستا در 11نگیریما که

 متن ساختار حفظ با محقق آن در که یکردیرو نخست است: شده شنهادیپ محتوا لیتحل روش

 به کردن هخالص نیع در محقق که یکردیرو دوم کند، خالصه ممکن یجا تا را ها داده کوشد یم

 بر حاکم ساختار شود یم دهیکوش آن در که یکردیرو تینها در و ،زند یم دست ریتفس از یسطح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یکم لیتحل که ییجا در یفیک یمحتوا لیتحل(. 10: 1،200۶کولباچرشود ) دهیکش رونیب متن

 (.1390،ینوشاد و مانی)ا ابدی یم نمود ،رسد یم ییها تیمحدود به

 نستاگرامیا یاجتماع شبکه نیا در فعال زبان یفارس یخبر یها صفحه پژوهش یآمار جامعه

 ونیلیم 24 با، 2018 سال هیژانو در که کشور در یاجتماع شبکه نیا ادیز تعدادکاربران است.

شبکه چون  نیخاص ا یها یژگیسو، و گریم در جهان را داشته است و از دهفت رتبه عضو،

آسان به  یبودن آن در کشور و دسترس لتریعدم فکاربران،  یکنندگان صفحات آن از سو دنبال

در غالب متن،  ییها که بر اساس پست یمجاز یشبکه اجتماع نیبودن ا رمحوریآن، تصو

 یا از چندرسانه یو مصداق خوب ردیگ یصورت م یا قهیدق کی یدئوهایو ایو  کیگراف ر،یتصاو

 جامعه عنوان به یمجاز یاعاجتم شبکه نیا شدبود که سبب  یعوامل نیتر بودن است. از مهم

 روش با زبان، یفارس یخبر یها صفحه مجموع انیم از. شود گرفته نظر در پژوهش نیا یآمار

 بازه کی در و انتخاب شدند داشتند را کننده دنبال نیشتریب که صفحه 9 هدفمند، یریگ نمونه

 . شد یبررس ها آن در شده منتشر اخبار 19/01/97 خیتار تا 12/01/97 خیتار از روزه، 7 یزمان

 پژوهش شده انتخاب نمونه نستاگرامیا صفحه 9 -1 شماره جدول

 صفحه آدرس صفحه نام فیرد
 دنبال تعداد

 کنندگان

 اخبار کل تعداد

(post )خیتار در 

12/01/1397 

 اخبار تعداد

(post )انتشار 

 در دیجد افتهی

 هفته کی

 bbcpersian 2300000 708۶ 10۵ یفارس یس یب یب 1

 fars_news 27۵000 1349۵ 184 فارس یخبرگزار 2

 rajanews ÷1۶9000 1۶70 33 وزین رجا 3

4 
 یخبر گاهیپا

 انتخاب
entekhab.news 11۶000 4۶30 ۵۶ 

 isna.news 87400 ۵730 31 سنایا یخبرگزار ۵

 www_tabnak_ir 83100 8721 24 تابناک یخبرگزار ۶

 mehrnews ۶7000 3۶99 21 مهر یخبرگزار 7

8 
 خبرنگاران باشگاه

 جوان
yjc.news 48۶00 ۶۶14 44 

9 
 یخبرگزار

 مایصداوس
irib.news.ir 1۶200 18۵7 28 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kohlbacher, F 
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 پژوهش یها افتهی
 توان یم روزه، 7 یزمان بازه در پژوهش نمونه صفحه 10 در افتهی انتشار اخبار لیتحل و یبررس با

 نستاگرامیا یمجاز یاجتماع شبکه یخبر یها صفحه در شده منتشر اخبار یها یژگیو نیتر مهم

 است شده یخبر منبع عنوان به ها صفحه نیا از استفاده و مخاطبان جذب باعث که را نمونه در

 :کرد انیب رتمیز 11 در را

 نستاگرامیا یخبر یها صفحه در شده منتشر اخبار یها یژگیو یها تم ریز و تم -2 شماره جدول

 رتمیز تم

 یخبر یها صفحه در شده منتشر اخبار یها یژگیو

 نستاگرامیا

 بودن یا رسانه چند

 گسترده یریفراگ سطح

 بودن یتعامل

 اخبار پخش در یاخالق و یقانون یها تیمحدود نداشتن

 اخبار راحت و عیسر خوانش

 یمتن فرا یژگیو

 اخبار عیسر و یا لحظه شدن بروز و بودن برخط

 اخبار بودن محور ریتصو

 دوستان طرف از یخصوص صورت به خبر افتیدر

 یشهروند یخبرنگار

 یا شبکه ینگار روزنامه

 

 دیتول گسترش و ینترنتیا و یمخابرات دیجد یها یتکنولوژ و یفناور کمک به امروزه

 و یزمان یها تیمحدود بدون و لحظه هر در توانند یم کاربران همراه، تلفن دیجد یها نسل

 عضو یسادگ به و کرده دایپ یدسترس نستاگرامیا برنامه و نترنتیا شبکه به یراحت به یمکان

 شده منتشره یخبرها انواع از و شده یکاربرد برنامه نیا در موجود یخبر مختلف یها صفحه

 ستردر ب نستاگرامیا یخبر یها صفحه در اخبار انتشار سرعت بر عالوه. ابندی یآگاه آن، در

 و یادار یها یبروکراس و مقدمات نیکمتر با و هیثان از یکسر دررا  دادهایرو و اخبار نترنت،یا

 شبکه در افتهی انتشار اخبار یها یژگیو نیتر مهم. رساند یم مخاطبان اطالع به یسازمان

 :کرد انیب ریز موارد در توان یم را یمجاز یاجتماع

 تیقابل نستاگرام،یا یخبر صفحه در موجود یها یفناور کمک به: یا چندرسانه اخبار. 1

 لیدل به یا رسانه چند اخبار. دارد وجود یآسان به ها شبکه نیا در1«یا رسانه چند اخبار» پخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Multi Media News 
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 با و دارد یشتریب یا رسانه جاذبه مخاطب یبرا ک،یگراف و صدا عکس، متن، از همزمان استفاده

 یها داده براساس. کنند یم دنبال را فضاها نیا در افتهی انتشار اخبار یشتریب عالقه و لیتما

 خبراز 7) یا چندرسانه بصورت خود، اخبار درصد 1۶/29 انتشار با تابناک یخبر گاهیپا نمونه،

 و 7/2 تنها مایس و صدا یخبرگزار و است داشته را تیقابل نیا از استفاده نیشتریب ،(خبر 24

 .است کرده استفاده تیقابل نیا از درصد 73/1۵ جون خبرنگاران باشگاه

 از یریگ بهره با نستاگرام،یا یمجاز یاجتماع یها شبکه :گسترده یریفراگ سطح. 2

 یفرامل و یمل سطح در یا گسترده نفوذ و یریدربرگ کشور، در نترنتیا شیافزا به رو پوشش

 از یا گسترده سطح در ،یمکان و یزمان یها تیمحدود بدون آن، در افتهی انتشار اخبار و داشته

 .ابدی یم انتشار کشور

 یها یژگیو نستاگرام،یا یمجاز یاجتماع یها شبکه یها صفحه در :بودن یملتعا. 3

 که که است دهیبخش یمجاز یها شبکه نیا به ییها تیقابل اخبار، انتشار بخش در آن یتعامل

 :است شرح نیبد آنان نیتر مهم

 داده امکان نیا مخاطبان به ،یخبر یها صفحه نیا در: کاربران توسط محتوا دیتول. 1. 3

 نام با صفحه رتیمد و کرده ارسال ها صفحه نیا به را خود یخبر داتیتول و اخبار تا شود یم

 صفحه 9 انیم از. کند اقدام صفحه در یخبر داتیتول آن انتشار به نسبت کننده، ارسال شخص

 از و است برده امکانات نیا از را بهره شتریب ،یس یب یب یفارس شبکه صفحه پژوهش، نیا نمونه

 اخبار درصد 47/10 یعنی خبر 11پژوهش، یزمان بازه در شده ارسال متفاوت خبر 10۵ نیب

 جون خبرنگاران باشگاه و 8/0 تنها مایس و صدا یخبرگزار و است شده دیتول کاربران توسط

 .است کرده استفاده تیقابل نیا از درصد 73/2

 تواند یم امیپ افتیدر از بعد ه،رندیگ گاهیجا در مخاطب: امیپ رندهیگ توسط اخبار انتشار. 2. 3

 یمجاز یارتباط و یاجتماع یها شبکه گرید در را مذکور امیپ و شود ظاهر فرستنده نقش در

 یژگیو نیا. کند ارسال دارد تیعضو آن در که ییها گروه و دوستان گرانید به و گذاشته اشتراک

 .است تیاهم حائز اریسب زین یمجاز یها شبکه نیا در اخبار انتشار سرعت در ت،یقابل و

 مهم و بارز یژگیو: افتهی انتشار مطالب به یده یرأ اعالم درخواست و ینظرسنج. 3. 3

 اصطالح قالب در است افتهی انتشار مطالب به نسبت افراد یشخص نظر ارسال گرامکانید

 زا یگرید جنبه زین کردن 2کیال و است، «نوشتن ریتفس» و ریتعب ح،یتوض یمعن به 1«کامنت»

 .است نظر اعمال نیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خود توجه مورد اخبار از کی هر توانند یم کاربران: اخبار یجستجو و رهیذخ امکانات. 4. 3

 از. باشند داشته اریاخت در و ندینما رهیذخ یآسان به خود، نستاگرامیا یشخص یها صفحه در را

 اعضاء و کاربران ،(#) عالمت با شده مشخص یها واژه دیکل اساس بر ها، صفحه نیا در گرسو،ید

 و کرده جسجو را ها واژه دیکل نیا خود، توجه مورد نکات و قیعال اساس بر توانند یم صفحه

 .کنند مالحظه یخبر صفحه در را آن مورد در افتهی انتشار اخبار

 با ،یکشور هر در: اخبار پخش در یاخالق و یقانون یها تیمحدود بودن کمتر. 4

 ،یجمع یها رسانه یسو از اخبار پخش یبرا کشور، آن یرسم نیانقو و یحکومت نظام به توجه

. ندینما تیفعال نیقوان نیا چارچوب در هستند موظف ها رسانه و شود یم وضع یخاص نیقوان

 در ها رسانه نیا و نداشته وجود کامل بطور تیمحدود نیا ،یررسمیغ یها رسانه یبرا

 اقدام اخبار انواع انتشار به نسبت ،یتیمحدود بدون نستاگرامیا در خود یخبر یها صفحه

 یشتریب عمل یآزاد امر نیا در یمل رسانه با سهیمقا در زین یداخل یها یخبرگزار. ندینما یم

 یبرا انتشار، در دولت یقانون منع لیدل به اطالعات و اخبار نیا از یاریبس یطرف از. دارند

 براساس مثال عنوان به. دارند اخبار نیا یریگیپ به یادیز لیتما و شوق و بوده جذاب مخاطبان

 انیم در آن یاسیس خبر 17 به ،یفارس یس یب یب در افتهی انتشار خبر 10۵ از پژوهش یها داده

 یفارس یس یب یب شبکه اخبار درصد 19/1۶ معادل که فارس، یخبرگزار صفحه خبر 184

 .است درصد ۵4/32 امیصداوس یخبرگزار یبرا آمار نیا و است نشده یا اشاره چیه است،

 از یمجاز یاجتماع یها شبکه در افتهی انتشار اخبار :اخبار راحت و عیسر خوانش. 5

 یجمالت غالب در و مختصر بصورت معموالً نستاگرام،یا در موجود یخبر یها صفحه جمله

 سرعت با و یراحت به خواننده و شود یم نگاشته تکلف یب و ساده ینوشتار سبک و کوتاه

 نیا. کند مالحظه و داده عبور خود چشمان یجلو از یگرید از پس یکی را اخبار ندتوان یم

 سنتاگرام،یا شبکه در. کند یم یرویپ ها وبالگ در یسینو خبر اصول از خبر نگارش سبک

 صفحه یباال در یا چندرسانه بصورت که دارد وجود 1یستوریا داستان نام با یاخبار

 در آن از استفاده یبرا یا ژهیو ییتوانا که شود یم ادهد شینما شاخص بصورت سنتاگرامیا

 .دارد ژهیو و یفور اخبار پخش

 اخبار که دهد یم فرستنده به را امکان نیا ،2«یفرامتن»یژگیو :یفرامتن یژگیو. 6

 مخاطب به خبر یانتها در مرتبط، یها نکیل بصورت را افتهی انتشار خبر با مرتبط و یلیتکم
 به را کاربر یابیدست امکان شود، یم عرضه یفرامتن صورت به که یا واژه هر واقع در. کند عرضه

 نستاگرام،یا یخبر یها صفحه در. سازد یم فراهم را نترنتیا در واژه آن به مربوط اسناد یتمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و یاجتماع یها شبکه و ها تیسا از مرتبط یها یخبر نکیل اخبار، از یاریبس یانتها در
 ارائه یها نکیل آدرس به تواند یم یمند عالقه صورت در مخاطب و شود یم ارائه گرید یارتباطات

 .کند جستجو را خبر مورد در شتریب اطالعات و مراجعه خبر یانتها در شده

 و معتبر یخبر یها صفحه در شده منتشره اخبار: اخبار عیسر و یا لحظه شدن بروز. 7

 نیتر تازه و شوند یم یرسان روز به ممکن، زمان نیعتریسر در نستاگرام،یا در باال یاعضا تعداد با
 و یآن یدادهایرو و اخبار در مسئله نیا. شود یم منتشر آن در دادهایرو و اخبار نیدتریجد و

 ندیفرآ یدادهایرو و اخبار و ینطام حمالت انتخابات، ناگوار، یعیطب حوادث مانند ،یا لحظه

 نمود و ارزش است، رییتغ حال در لحظه به ظهلح و افتد یم اتفاق یزمان بستر کی در که محور
 .کند یم دایپ یشتریب

 در موجود یخبر یها صفحه در افتهی انتشار اخبار از یبخش :اخبار بودن محور ریتصو. 8

 در اخبار و بوده محور ریتصو باشد، استوار شده نگارش خبر و متن بر آنکه از شیب نستاگرام،یا
 خبر یمعرف جهت در و مختصر اریبس شده نگارش متن و ابدی یم انتشار یریتصو یها لیفا قالب
 شیافزا مخاطب نزد خبر اعتبار و تیسند هم حالت نیا در. شود یم اضافه آن به ،یریتصو

. بود خواهد تر بخش لذت و تر ساده مخاطب یبرا خبر، از افتنی یآگاه و خواندن هم و ابدی یم
 بر باشد، یم دارا را یریتصو لیفا پخش قهیدق کی ییتوانا هرپست نستاگرام،یا صفحات در

 شده یریگ نمونه یزمان بازه در افتهی انتشار یخبرها مجموع انیم از پژوهش، یها افتهی اساس
 محور ریتصو شبکه نیا اخبار درصد 43 حدود ،یفارس یس یب یب شبکه نستاگرامیا صفحه در

 درصد 19 بیترت به مایصداوس یبرگزارخ و جوان خبرنگاران باشگاه یبرا آمار نیا و است بوده
 .است بوده درصد 8 و

 از کیهر نستاگرامیا یفضا در :دوستان طرف از یخصوص صورت به خبر افتیدر. 9

 جمع یبرا اخبار اول، روش در. کنند اقدام اخبار انتشار به نسبت تواند یم روش 2 به اعضا
 نستاگرامیا صفحه در خبر گذاشتن اکاشتر به قیطر از کاربر، کننده دنبال دوستان از یعیوس

 یها امیپ قالب در گرید افراد به فرد توسط یخصوص صورتهب خبر دوم، رد؛یپذ صورت شخص
1یخصوص

 و ابدی یم انتشار یخصوص بصورت نکهیا لیدل به اخبار نگونهیا. ردیگ یم ارسال 

 یطرف از و ردیگ یم قرار رندهیگ شخص توجه مورد شتریب دهد، یم قرار هدف را یخاص مخاطب
 کند، یم افتیدر آشنا شخص و دوست کی جانب از را خبر ام،یپ رندهیگ نکهیا لیدل به

 .بود خواهد برخوردار یادیز ییاغنا قدرت از و شتریب رندهیگ بر خبر ریتأث و یریباورپذ

 وب»ی تعامل امکانات و بریسا یفضا در نینو یفناور توسعه با: یشهروند یخبرنگار. 10

 موجب امر نیا و دیگرد فراهم نترنتیا یفضا در کاربران توسط محتوا انتشار مکانا ،«2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 امروزه. شد خبر انتشار و دیتول درعرصه1«یشهروند یخبرنگار» نام با یدیجد مفهوم شیدایپ

 ضبط و یریتصو یخبرها انواع هیته به نسبت دادها،یرو ینیع شاهدان و شهروندان از یاریبس

 ،یتعامل امکانات کمک به و ندینما یم اقدام یا حرفه ریغ و آماتور صورت به یخبر یها گزارش

 یخبر یها صفحه در. دهند انتشار یمجاز یفضاها نیا کاربران نیب در یعیوس سطح در را آن

 توسط دئویو و عکس انواع فالب در اخبار از یاریبس تعداد که شود یم مشاهده نستاگرام،یا

 شتریب هرچه استفاده. است افتهی انتشار یخبر یها صفحه نیا در و دیتول یشهروند خبرنگاران

 یدادهایرو از یخبر پوشش دامنه ،یخبر یها رسانه توسط یشهروند خبرنگاران تیظرف از

 2/9 پژوهش یا داده براساس. دهد یم یخبر رسانه آن به را یشتریب ییمحتوا یغنا و مختلف

 یخبرگزار یبرا آمار نیا و است بوده شهروندان یسو از سنایا یخبرگزار اخبار منبع از درصد

 .است بوده درصد 3/8 جوان خبرنگاران باشگاه یبرا و 7/2 مایس و صدا

 یمحتوا لیتحل از حاصل آمدهدست  به یاصل مقوله 10 بر عالوه: یشهروند نگار روزنامه. 11
 در یمجاز یاجتماع یها شبکه تیظرف به است الزم پژوهش، نمونه در افتهی انتشار اخبار یفیک

 به. کرد اشاره مقاله نیا در زین یشهروند ینگار روزنامه غالب در اخبار انتشار و دیتول
 در شده یسازمانده صورت به اخبار و اطالعات کردن همخوان و عیتوز پردازش، ،یآور جمع
 یمکاره به یا شبکه ینگار روزنامه در. ندیگو یم 2«یا شبکه ینگار روزنامه» نترنت،یا شبکه

 دو ینگار روزنامه نوع نیا در3سیجارو جف نگاه از. شود یم توجه آماتور و یا حرفه نگاران روزنامه
 با را شان مطالب ریسا و ها افتهی ها، دگاهید سؤاالت، هستند، هم کنار در آماتور و یا حرفه گروه

 قوانلو) دهند یم ـ آدرس ـ نکیل هم یدیتول یمحتواها به و گذارند یم اشتراک به هم

 ـ شهروند ،یا حرفه نگاران روزنامه که است ییجا یا شبکه ینگار روزنامه(. 22: 1393قاجار،
. رندیگ یم قرار گریکدی کنار در یا رسانه و یاجتماع فعاالن ریسا و سانینو وبالگ خبرنگارها،

 نابعم آوردندست  به 4«اطالعات یدرست و صحت»یبرا گریکدی به یگروه تیفعال کی در ها آن
 قوانلو) کنند یم کمک یاجتماع یها شبکه در اطالعات کردن یهمخوان موثق، یخبر

 انواع ارسال امکان کمک با و نستاگرامیا یخبر یها صفحه در ط،یشرا نیا(. 22: 1393قاجار،
 یلیتکم یخبرها افتیدر و یخبر یها صفحه گردانندگان و صاحبان به یخبر مطالب و ها سوژه

 و نگاران روزنامه ران،یدب توسط خبر لیتکم و یآگاه مختلف سطوح در برانکار گرید یسو از
 یگروه کار به توجه با که ردیگ یم صورت یخبر یها صفحه در فعال یا حرفه خبرنگاران

 کاربران از یاریبس توسط و بوده توجه قابل آن اخبار آن، سندگانینو عمل یآزاد و نگارش

 .شود یم دنبال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شنهاداتیپ

 به شنهاداتیپ نیتر مهم ،ها آن از کی هر یبررس وحاضر  پژوهش از حاصل یها افتهی به توجه با

 یاجتماع یها شبکه عملکرد و ها یژگیوبرابر  در شتریب مخاطبان جذب جهت یملرسانه  اخبار

 :است ریشرح ز به انتشار و یرسان اطالع حوزه در یمجاز

 فواصل ،یمل رسانه است الزم: اخبار رانتشا و دیتول ه،یته ندیفرآ سرعتبردن  باال. 1

 و دهد کاهش امکان حد تا را یخبر گزارشات و اخبار انتشار و دیتول ه،یته مراحل نیب یزمان

 دهد؛ یخبر پوشش را دادهایرو و اخبار ممکن، سرعت تینها با کند تالش

 یا کهشب یها ستمیازس استفاده :خبر میتنظ و هیته در نینو یها یفناور از استفاده. 2

 و ریتصاو ارسال ،یوتریکامپ روز به و مجهز یها شبکه کمک به 1خبر اتاق در گریکدی به متصل

 ار؛یبس سرعت و زاتیتجه نیکمتر با ینترنتیا ارتباطات یها ستمیس کمک به زنده گزارشات

 یها گاهیپا و تیجنس سن، اساس بر مخاطبان یخبر قیوعال ازین شناخت. 3

 هیته با کند تالش دیبا خود یخبر داتیتول در مایصداوس ازمانس: آنان یاجتماع مختلف

 را جامعه افراد از یشتریب تعداد متنوع، و مختلف موضوعات در یخبر گزارشات و اخبار انواع

 . کند نیتأم راها  آن یخبر ازین و جذب

 نظر و یرسان خبر وهیش و سبک یچگونگ رامونیپ مخاطبان نظر نقطه افتیدر. 4

 نیا: خود عملکرد قوت و ضعف نقاط شناخت جهت در مخاطبان از منظم یها یسنج

 و درست یزیر برنامه با تا دهد یم قرار یمل رسانه یشرویپ یدیمف یراهبرد برنامه و طرح امر

تر  موفق مخاطبان، قیسال و ها خواسته با متناسب خود یخبر داتیتول یارتقا جهت در جامع،

 .کند عمل

 در مناسب یخبر داتیتول و یمجاز یفضا در اخبار ممداو و منظم لیتحل. 5

. کند دنبال را هدف دو تواند یم اخبار، نیا دادن پوشش و ییشناسا با یمل رسانه :آن یراستا

 هستند، آن کننده دنبال جامعه در یادیز مخاطبان که یخبر موضوعات به پرداختن با نخست

 نیا کامل و مناسب یخبر پوشش با یبعد گام در کند؛ جذب خود به را یشتریب مخاطبان

 آثار و یمجاز یاجتماع یها شبکه در یرواقعیغ و کننده گمراه نادرست، اخبار انتشار از اخبار،

 .کند یریجلوگ جامعه، سطح در آن سوء

 نکات تواند یم یمل رسانه: اخبار پخش کردن یتعامل یبرا ییها روش از استفاده. 6

 .دهد قرار نظر مد شیخو یها برنامه کردن یلتعام شتریب هرچه جهت در را ریز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 News Room 
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 تیظرف از استفاده و یخبر یها لمیف و عکس انواع ارسال جهت نیمخاطب از دعوت 

 خبرنگار؛ شهروند

 ؛یتلفن ای یحضورصورت  به یخبر یها برنامه در نیمخاطب حضور 

 یها برنامه در شده مطرح موضوعات درباره مردم مختلف یها دگاهید و نظر افتیدر 

 ؛یخبر

 ها: آن یریگیپ و مردم یسو از تیاهم پر یخبر یها سوژه و موضوعات افتیدر 

 در اخبار یفیک و یکم کردن یغن و رخدادها و دادهایرو کامل یخبر پوشش .7

 یریگیپ یبرا جامعه افراد از یاریبس شود یم سبب امر نیا تیرعا عدم: یرسان اطالع بعد

 ؛کنند رجوع یمجاز یها شبکه نیا به اخبار نیا کردن

 با یچالش و متنوع یخبر یها گزارش ارائه با یخبر یها بخش شتریب تیجذاب .8

 است خبررسان و شفاف جذاب، گزارشات دنید خواهان مخاطب :خبر دیتول دیجد یها روش

 یآگاه دادیرو از یشتریب اطالعات و اتیجزئ از خبرنگاران، یدانیم یها گزارش با دارد انتظار و

 .ابدی

 و امیپ انتقال یمبنا دیبا :محور متن تا محور ریتصو اخبار وها  ارشگز میتنط .9

 رانیدب توسط شده نگارش یخبر متون نه باشد، یریتصو و یصوت منابع مخاطب، به اطالعات

 .خبرنگاران یطوالن یپالتوها و خبر

 و مصاحبه :دانیم در حاضر خبرنگاران حضور با یخبر زنده گزارشات شیافزا .10

 چون ییها تیمز ،یخبر بخش طول در خبرنگاران و کارشناسان با ،1زنده پخش ارتباطات

 شیافزا گزارش، با مخاطب شتریب یهمراه مخاطب، به گزارشگر یواقع احساس شتریب انتقال

 بر اخبار ریتأث و تیجذاب که دارد را...  و خبر یدروازبان مراحل کاهش ام،یپ انتقال سرعت

 دهد؛ یم شیافزا را مخاطبان

 ک،یگراف عکس، از ممکن یجا تا شود تالش دیبا :اخبار کردن یا رسانه چند .11

 به یریتصو و یصوت منابع بیترک و نیتدو صدا، کسیم ،یقیموس ،یوتریکامپ متحرک ریتصاو

 شود؛ استفاده اخبار دیتول در ،2«یمجاز ویاستود» نیهمچن و ژهیو یافزارها نرم کمک

 :یخبر یها بخش رد اخبار لیتحل جهت مجرب کارشناسان حضور .12

 و اتیجزئ انیب و خبر شتریب حیتشر هدف با مجرب، کارشناسان حضور با یلیتحل یوگوها گفت

 دارد؛ یا ژهیو تیاهم مخاطبان یآگاه سطح شیافزا در آن، در نهفته نکات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Live Broadcasting 

2
 Virtual Studio  
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 امراخبار نیا با :خبرساز یاصل منابع و نیمسئول با قیدق یها مصاحبه و گفتگو .13

 ارائه مخاطبان به یخبر منابع خود توسط ماًیمستق و یمل رسانه یسو از قول نقل نیکمتر با

 دهد؛ یم شیافزا را مخاطبان نزد اخبار اعتبار امر نیا و شود یم

 دیبا یمل رسانه: یمجاز یاجتماع یها شبکه در یمل رسانه یخبر حضور  .14

 یمجاز یفضا در یمؤثرتر و شتریب حضور ،(ینظارت نقش با) میمستق ریغ ای و میمستقصورت  به

 باشد؛ داشته جامعه در اخبار انتشار و یرسان اطالع حوزه در

 نظر از یمل رسانه یخبر یها برنامه و اخبار چه هر: اخبار بودن تکلف یب و ساده .1۵

 مخاطبان یبرا باشد،تر  ساده گفتمان، نحوه و یخبر یها گزارش میتنظ و هیته و نگارش سبک

 .داشت خواهد آنان بر یشتریب یاثرگذار جهیتن در و شده درک و فهم قابل یشتریب

 یها سبک با ییآشنا با دیبا یمل رسانه :اخبار پخش دیجد یها سبک از استفاده  .1۶

 دیجد یها یتکنولوژ از ،یستیژورنال چه و یفن بعد در چه خود یخبر یها میت آموزش و نینو

 کند؛ استفاده خود یخبر یها برنامه داتیتول در را دکورها یطراح و ریتصو نور، صدا،

 نیدتریجدروز  به و مداوم پخش :اخبار نیدتریجد انتشار و عیسر یروزرسان به .17

 بستر کی در که مهم یرخدادها در ژهیو به ،یمل رسانه یخبر یها شبکه توسط اطالعات و اخبار

 است؛ تیاهم پر اریبس ـ ناگوار یعیطب حوادث و یاسیس انتخابات رینظ ـ افتد یم اتفاق یزمان

 اخبار: اخبار بودن ریباورپذ و مخاطبان نزد شتریب یاعتمادساز یبرا تالش  .18

 نه امر نیا. دهد شیافزا را مخاطبان یریباورپذ و اعتماد حس دیبا یمل رسانه در افتهی انتشار

 یفضا و ندهیگو یسو از خبر خواندن یچگونگ در بلکه اخبار، میتنظ و نگارش یچگونگ در تنها

 رد؛یگ قرار توجه مورد دیبا زین ریتصو و رنگ یشناس روان و یبند بیکتر نظر از ویاستود

 انتقال مخاطب به یا گونه به یمل رسانه اخبار: اخبار کامل و قیدق یرسان اطالع .19

 و نماند یباق او ذهن در افتهی انتشار خبر و دادیرو رامونیپ یمبهم سوال و نکته که شود داده

 ؛نکند رجوع هستند، او رامونیپ که یگرید یخبر ابعمن به ش،یخو یخبر ازین نیتأم جهت

 یرو بر نصب قابل یکاربرد یها برنامه و افزارها نرم انواع عیتوز و ساخت .20

 یرو بر نصب قابل یکاربرد یها برنامه عیتوز و دیتول با تواند یم یمل رسانه :همراه تلفن

 اطالعات و اخبار نیآخر هک کند فراهم خود مخاطبان یبرا را امکان نیا هوشمند، یها تلفن

 شود؛ ارسال آنها یبرا ،یمل رسانه یخبر منابع و ها یخبرگزار یسو از شده دهیتول

 یامکانات با یمل رسانه: یمل رسانه یخبر یها تیسا ییمحتوا و یفن کردن یغن .21

 و نحوه اساس بر اخبار یبند دسته اخبار، یموضوع یبند دسته خبر، منظم و قیدق ویآرش رینظ

 اساس بر و یموضوع یجستجو امکان ،«اس.اس.ار دیف» یها سیسرو تیفعال د،یتول سبک
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 یها دگاهید و ها یسنج نظر انواع افتیدر ،یریتصو و یصوت ،یکیگراف یها ییبایز دواژه،یکل

 ،یا داده یها لیفا انواع آپلود یها ستمیس و مردم یسو از یارسال گزارشات افتیدر امکان مردم،

 خود یسو به اطالعات و اخبار افتیدر یبرا را یشتریب کاربران ت،یسا یا ظهلح یرسانروز  به

 کند؛ جذب

 و ها تیالو با متناسب یاسیس یها برنامه و یخبر یها بخش انواع دیتول .22

 اساس بر دیبا یمل رسانه در یخبر یها برنامه و اخبار پخش تیریمد :جامعه یضرور یازهاین

 جامعه افراد ازین و توجه مورد که جامعه یاطالعات و یبرخ یها تیاولو ییشناسا و یازسنجین

 کند؛ تیهدا و یده یجهت را یخبر داتیتول و پخش روند و ریمس است،

 مخاطبان، به اطالعات و اخبار انتشار :یخبر مستند وها  برنامه ژهیو انواع ساخت .23

 نیا یاسیس معاونت ژهیو به یمل رسانه و شود ینم خالصه مشخص یخبر یها قالب در تنها

 و محور گفتگو یها برنامه و زگردهایم مانند یخبر یها برنامه ژهیو انواع دیتول یبرا دیبا سازمان،

 کند؛ یزیر برنامه یخبر جذاب یمستندها

 یمل رسانه :مخاطبان به کشور داخل یبوم یمجاز یها شبکه جیترو و غیتبل .24

 یبرقرار جهت خود یها برنامه در یبوم یمجاز یاجتماع یها شبکه از استفاده با تواند یم

 جامعه در راها  شبکه نیا از استفاده خود، یتعامل یها استیس براساس نیمخاطب با ارتباط

 کند؛ جیترو

 عدم و اخبار سانسور کند تالش دیبا یمل رسانه: اخبار در سانسور تیریمد  .2۵

 به نسبت نیهمچن و دهد کاهش امکان حد تا را یخبر ژهیو و خاص موضوعات به پرداختن

 نیب از موجب تا کند رفتار عمل دقت و یسنج نکته و ظرافت با اخبار یبرخ ندادن پوشش

 .نشود مخاطبان نزد شیخو اعتبار رفتن

 منابع
 ،تیریمد و یارتباط یها کنش لیتحل»( 139۵) درسولیس ،یموسو ییرزایم و زهرا دهیس اجاق 

-7۵ صص ،۵ شماره دوم، سال ن،ینو یها رسانه مطالعات فصلنامه ،«نستاگرامیا یها گروه در ریتأث

100. 

 در رانیا اخبار پوشش نحوه و ساختار یقیتطب مطالعه( »1388) عبداهلل رضا،یعل و نیحس ،یافخم 

 .2 شماره چهارم، دوره رسانه، یجهان مجله ،«یالملل نیب و یمل یتارنما

 ،یکیدرب بابک ترجمه ت،اسیس و دیجد یها رسانه( 1387) چاردیر نز،یهاگ و یبر آکسفورد، 

 .یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده: تهران
 یهمشهر انتشارات: تهران ،یشهروند ینگار روزنامه( 1388) پدرام ،یالوند. 
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 سال ،پژوهش فصلنامه ،«یفیک یمحتوا لیتحل( »1390) محمدرضا ،ینوشاد و یتق محمد مان،یا 

 .1۵-44 صص ،2 شماره سوم،

 عالمه دانشگاه انتشارات: تهران ،نینو ینگار روزنامه (1387) نیحس ،یقند و مینع ،یعیبد 

 .ییطباطبا

 سروش انتشارات: تهران ،ینیحس رضا دیس ترجمه ون،یزیتلو اخبار یراهنما( 1388) نیو ،یر. 
 مایس صداو دانشکده انتشارات: تهران ،یونیزیتلو خبر( 1388) اهلل حجت ،یعباس. 
 ثانیه انتشارات: تهران شهروندی، نگاری وزنامهر( 1393) مصطفی قاجار، قوانلو. 

 ،و دفترمطالعات: تهران آبادی، نجف محمدآذری ترجمه ،ارتباطات قدرت( 1393) مانوئل کاستلز 

 .ها رسانه ریزی برنامه
 سروش انتشارات: تهران شناسی، ارتباط( 1378) مهدی راد، محسنیان. 

 شهروندان اعتماد زانیم یقیتطب یبررس» ،(1393) فاطمه اتو، احمدنژاد و السادات هیسم ،یمهدو 

 نهم، سال ،یا رسانه مطالعات فصلنامه ،«یفارس یس یب یب و ونیزیتلو کی شبکه اخبار به یکرمان

 .۶3-78 صص ،2۵ شماره

 در ونیزیتلو شدن یخبر قطب بر یا رسانه نینو یها یفناور ریتأث» ،(1388. )داود ،یانارک ینعمت 

 .177-199 صص. 4 شماره شانزدهم، سال ،یارتباط یها هشپژو فصلنامه ،«جامعه

 یاسالم یداریب انیجر جادیا و یخبر ریفراگ یها رسانه(. »1390) رضا دیس السادات، بینق»، 

 .49 -72 صص. 18 شماره پنجم، سال موعود، شرق فصلنامه

 زمرک: قم ،یاجتماع و یاسیس یبخش یآگاه در رسانه نقش( 1391) هیمهد وثاق، یاوری 

 .مایصداوس یاسالم یها پژوهش
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