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چکید�ه
هر چند خبرنگاري حرفه اي است که نیاز به مهارت دارد؛ اما امروزه با رقبایي 
با عنوان شهروند خبرنگاران و کاربران عادي مواجه شده است که با ظرفیتي 
که در اختیار دارند، مي توانند بسیار سریع تر از خبرنگاران از سوژه خبري مطلع 
به  بیشتر مواقع  انتشار خبر کنند. خبرنگاران در  و  تولید  به  شوند و مبادرت 
اما دو ویژگي مهم دیگر  این رقباي جدید عقب مي مانند،  از  لحاظ سرعت 
خبر یعني صحت و دقت خبري با تمام تهدیدهاي به وجود آمده براي حرفه 
خبرنگاري به لحاظ رشد و توسعه شبکه هاي اجتماعي کماکان مي تواند به 
ماندگاري این حرفه کمک کند. خبرنگاران در شرایط فعلي باید از کلیشه هاي 
بتوانند  تا  بیاورند  روي  و خالقیت خبري  نوآوري  به  و  گرفته  فاصله  خبري 
خبرنگاري  کار  ویژگي هاي حرفه اي  کنند.  را جذب  متنوع خبري  ذائقه هاي 
از جمله کنجکاوی، پرسشگری، تیزبینی و نکته سنجی، ضریب هوشی باال، 
خالقیت و مسئولیت پذیری مي تواند در عصر شبکه هاي اجتماعي به کمک 
آن ها بیاید و از این فعاالن رسانه اي معتمداني بسازد که دقت و صحت خبري 
را براي مردم به ارمغان مي آورند. خبرنگاران باید به حوزه شهروند خبرنگاران با 
نگاه فرصت بنگرند و سعي کنند با گرفتن سوژه هاي بکر از آنان و نگاه عمیق 
به تولید فراخبر و تحلیل ها و تفسیرهایي بپردازند که نیاز امروز اطالع رساني در 
جامعه شبکه اي است، زیرا در عصر حاضر فاصله تولید یک خبر صحیح و دقیق 

با یک شایعه و خبر کذب تنها یک کلیک فاصله دارد.
واژگان�کلیدی

خبرنگار خالق، شهروندخبرنگار، صحت، سرعت و دقت خبري

مقدمه 
با  خبرنگاري شغلي است که همیشه کارش 
خالقیت عجین شده است. خبرنگار همیشه 
باید به دنبال آن باشد که اسیر کلیشه ها نباشد 
و مطالبش را در قالب هاي نو به مخاطب ارائه 

اجتماعي  شبکه هاي  توسعه  و  رشد  با  کند. 
خبرنگاران با رقبایي با نام شهروند خبرنگاران 
مواجه شده اند که خود به امر تولید و انتشار 
خبر روي آورده اند، در شرایط حاضر خبرنگاران 
نیاز به فعالیت بیشتري دارند، زیرا این رقباي 
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در  مي توانند  حرفه اي  غیر  یا  حرفه اي  نیمه 
عرصه رقابت رسانه اي طوري عمل کنند که 
بکشند،  چالش  به  را  خبرنگاران  موجودیت 
خبري  کار  در  خالقیت  وجود  لزوم  بنابراین 
گروه  این  فعالیت  نیاز  مورد  پیش  از  بیش 
به  تحقیق  این  در  است.  رسانه اي  عوامل  از 
دنبال آن هستیم که ویژگي هاي خالق بودن 

خبرنگاران را بررسي کنیم. 
خبرنگار کیست؟

براي بررسي حرفه خبرنگاري به بررسي تعاریف 
خبرنگاري مي پردازیم که در همه آن ها بحث 
انعکاس  کار خبرنگار،  است.  مستتر  خالقیت 
شدن  تبدیل  قابلیت  که  است  رخدادهایی 
به خبر و اطالع  رسانی به جامعه دارد. حرفه 
خبرنگاري، با خبر سر و کار دارد و خبرنگار 
آن را به شیوه هاي گوناگون به مخاطبان خود 
می رساند. الزمه خبرنگار خالق بودن، داشتن 
علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در کنار 
آن با سرعت، دقت و صحت به عنوان سه اصل 
مهم کار خبري بتواند موفق عمل کند. این که 
چه رویدادهایی دور و بر خبرنگاران رخ می دهد 
و آن رویدادها را می توان از رسانه هاي مختلف 
الکترونیکی، مکتوب و تصویري نشان دهند. 
به قول استادان و پیشکسوتان فن خبرنگاري، 
تجربه، دانش و شم خبري مهم ترین ملزومات 
یک خبرنگار است که با فراگیري آن ها می تواند 
سري در سرها در بیاورد )کمالي فر،30:1395(.

حجت اهلل عباسي، خبرنگار را فردی مي داند 
تهیه گزارش  منابع، وظیفه  از  استفاده  با  که 
)مکتوب، صوتی و تصویری( کامل و جامع و 
قابل پخش از یک واقعه را بر عهده دارد. خبرنگار 
باید بتواند مهارت هاي مرسوم گزارشگري را با 
مهارت هاي جدیدتر تلفیق کند. به کارگیري 
به  خبرنگاري  سنتي  و  مرسوم  مهارت هاي 
خود  مطالب  بتواند  باید  او  که  معناست  این 
را صریح و به زبان تصویري یا نوشتاري قابل 
فهم درآورد. همچنین باید بتواند موقعیت هاي 
پیچیده را براي رادیو یا مطبوعات به زباني شیوا 
توضیح دهد. از همه مهم تر، شم بویایي خوبي 

براي کشف حقایق داشته باشد یعني بتواند با 
کنجکاوي فراوان از جزئیات خبر، سردربیاورد 
و بداند چه عواملي، یک رویداد خبري خوب 
و مناسب را تشکیل مي دهند. به عبارت دیگر 
باید بداند، چگونه مي توان این رویداد را به یک 

گزارش خبري پر سر و صدا تبدیل کرد.
عالوه بر این یک خبرنگار باید در کار با سبک ها 
و تجهیزات فني قدیمي و مدرن راحت باشد. 
به بیان دیگر باید از توانایي هاي الزم از قبیل 
آشنایي با دوربین، آشنایي با تصویربرداري و 
صدابرداري، تدوین نوارهاي صوتي و تصویري، 
نوشتار، گردآوري و ضبط منابع، آشنایي کامل 
ایمیل،  و  اینترنت  با  کار  مهارت  کامپیوتر،  با 
همچنین  و  ارتباطي  پل هاي  به  دسترسي 
راهبري مصاحبه هاي رادیویي و تلویزیوني و ... 

برخوردار باشد )عباسي، 1380: 35(.
تأثیر فناوري بر حوزه خبر و خبرنگاري

با مروري در زنجیره ارزش خبر، مي توان تأثیر 
زنجیره  این  مختلف  بخش هاي  بر  را  فناوري 
در  مي دهد  نشان  زنجیره  این  کرد.  بررسي 
را  خبري  داستان هاي  خبر،  تولید  بخش 
تولید  تهیه کنندگان خبري  سایر  یا  خبرنگار 
مي کنند. در این مرحله، خبرنگار، داستان را 
را به  با آن  انتخاب مي کند، اطالعات مرتبط 
دست مي آورد، میزان اهمیت و اعتماد آن ها 
را به شکل  ارزیابي مي کند و سپس، خبر  را 
مرحله  در  درمي آورد.  فصیح  و  روان  داستان 
تجمیع  و  انتخاب  با  سردبیران  بسته بندي، 
داستان هاي خبري و حتي محتواهاي دیگري 
مي کنند.  ایجاد  جدید  ارزش  تبلیغات،  مانند 
همان گونه که گفته شد فناوري هاي اینترنتي، 
فرصت هایي را براي مخاطبان در حوزه تولید و 
بسته بندي خبر فراهم آورده و به نوعي استفاده 
از ظرفیت هاي مردمي را در تولید و تجمیع 
امکان حضور  که  در شرایطي  ویژه  به  اخبار، 
نیست،  حرفه اي  خبرنگاران  و  گزارشگران 
ارزش  اجتماعي،  رسانه هاي  کرده اند.  تسهیل 
مخاطب را براي سازمان هاي رسانه اي نه تنها 
به عنوان منبع خبري بلکه به عنوان حس گر 
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اخبار، چند برابر کرده اند )اسمعیلیان، 394: 2(.
آني بودن و سرعت باال در رسانه هاي نوین

رسانه هاي نوین به دلیل قابلیت شخصي سازي 
و تعاملي بودن ناگریز ماهیت آني پیدا مي کنند 
و هر لحظه متناسب با شرایط کنوني مخاطب، 
قابل چینش، تغییر و به روز شدن هستند. نکته 
مهم این است که تعاملي بودن همراه با خود 
آني بودن را به همراه مي آورد، زیرا الزمه تعامل 
اطالع یافتن فوري از بازخورد طرف مقابل و 
واکنش نشان دادن به آن است. از سوي دیگر 
زنده بودن رسانه ویژگي اي است که به مخاطب 
تضمین مي دهد که از واقعیت هاي اجتماعي 
به هنگامي دارد و بي اطالع نیست.  اطالعات 
از  انتقال  از طرف دیگرکولدري معتقد است: 
این سوی دنیا به آن سوی دنیا تنها به اندازه 
یک کلیک زمان مي برد، همه چیز در فضای 
مجازی متأثر از سرعت فوق العاده زیاد آن است، 
سفر در فضای فیزیکی به افراد فرصت تطبیق 
و هماهنگ شدن با شرایط جدید را مي دهد، 
از  زیاد حرکت  سرعت  مجازی  فضای  در  اما 
اختیار  در  فرصتی  دیگر،  محیط  به  محیطی 
افراد برای تطبیق با شرایط تازه قرار نمی دهند 

.)Couldry, 2003(
 فرامکانی و فرازمانی

هر  در  و  همیشه  ارتباطی  وسایل  ــروزه  ام
لحظه از شبانه روز در اختیار مخاطبان است. 
برخالف ابزارهای ارتباطی گذشته که در یک 
ارتباط  برقراری  امکان  خاص  زمانی  محدوده 
فراهم مي ساخت.  را  گیرنده  و  فرستنده  بین 
بردن  بین  از  با  ارتباطی  نوین  فناوری های 
اطالعات  به  زمانی، دسترسی  محدودیت های 
و پیام ها را همیشگی و دائمی نموده اند. بدین 
عمل  آزادی  و  اختیار  فناوری ها  این  ترتیب 

بیشتری به مخاطبان داده اند.
دکتر یونس شکرخواه معتقد است: »زمان و 
مکان هر دو در فضای سایبر نابود شده اند. شما 
به محض تماس با منبع خبري در جهان سایبر 
در موقعیت بي زماني و بي مکاني قرار مي گیرید« 
)شکرخواه، 1384: 112( در این فضا به علت 

سرعت گرفتن ارتباطات و به عبارتی در ارتباط 
همه جا حاضر یا ارتباطات لحظه اي و از سوی 
دیگر امکان دسترسی بدون وقفه در فضاهای 

دیگر زمان و مکان بی معنا شده است.
تفاوت مخاطب فعال یا مخاطب منفعل 

شناسایي  براي  را  ویژگي  پنج  بیوکا،  فرانک 
مخاطب فعال و منفعل مشخص کرده است:

گزینش گري: مخاطباني که دست به انتخاب 
مي زنند و در مورد رسانه ها و محتواهاي آن 
داراي تشخیص هستند و در استفاده از رسانه ها 
برنامه ریزي شده عمل مي کنند و داراي الگوي 
انتخاب قابل مشاهده هستند مخاطبان فعال 
هستند، در غیر این صورت مخاطبان منفعلي 
تلویزیون  از  از حد  اگر بیش  به ویژه  هستند 

استفاده کنند.
نفع گرایان: در اینجا مخاطب فعال کسي . 1

است که کاربردهاي مورد انتظار براي بعد 
از  و  را در نظر دارد  از رسانه ها  استفاده  از 
گزینشي عقالني و متکي بر تجربه استفاده 

مي کند.
قصدمندي: در این نوع فعالیت که همزمان . 2

با استفاده از رسانه انجام مي شود، فردي که 
به طور فعاالنه به پردازش اطالعات و تجارب 
دریافت شده مي پردازد، مخاطب فعالي است 
و در غیر این صورت مخاطب منفعلي است.

وقتي . 3 اینجا  در  تأثیر:  برابر  در  مقاومت 
که اعضاي یک گروه از مخاطبان در برابر 
اثرات یا آموزش هاي ناخواسته قرار مي گیرند 
قرار  تأثیر  به سادگي تحت  فعال  مخاطب 

نمي گیرد و داراي اختیار است.
درگیري: هر قدر مخاطبان بیشتر در تجربه . 4

رسانه اي خود درگیر شده باشند، به همان 
نسبت مي توان از درگیري آن ها حرف زد. 
با دیگر  درگیري را همچنین در گفتگوي 
مشاهده  حال  در  برنامه  درباره  تماشاگران 

نشان داد. )مک کوایل، 1380: 91 - 89(
مخاطبان جدید 

فناوري ها  رشد  به  توجه  با  جدید  مخاطبان 
قالبي  پیدا کرده اند که چند  تازه  ویژگي هاي 
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شده و مشارکت جو هستند.
y  چند قالبی شدن مخاطب: این مخاطب

از نظر فناوری تماشا و ابزار آن متعدد است. 
دریافت  برای  می تواند  را  متعدد  قالب های 
طریق  از  تلویزیون  کند.  انتخاب  تلویزیون 
آنتن، از طریق سیستم پخش دیجیتال یا 
IP Me� )کابلی، از طریق تلویزیون اینترنتی 

dia(، از طریق موبایل و از طریق تماشای 

پخش در اینترنت یا مطالعه مطلب منتشر 
شده در سایت شبکه، دریافت پس از زمان 

پخش توسط دانلود یا تهیه لوح فشرده آن.
y  یک جدید  مخاطب  جو:  مشارکت 

دو  در  مشارکت  نیست.  صرف  تماشاچی 
بعد »فرهنگ مشارکت« و »واقع مشارکت« 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. فرهنگ مشارکت 
کنند  احساس  افراد   .1 که:  است  جایی 
مطالب آن ها مهم است؛ 2. جایی که افراد 
با دیگران  ارتباط اجتماعی  تا حدی حس 
داشته باشند. )حداقل به آنچه دیگران درباره 
مطالب منتشره آنان فکر می کنند، اهمیت 

.)Jenkins, 2009: 7( )دهد
ویژگي هاي کاربران در عصر جدید

معاصر،  نامدار  جامعه شناس  کاستلز  مانوئل 
مي نامد  شبکه اي  جوامع  را  کنونی  جوامع 
)وبستر، 1380: 493(. بنابراین از ویژگی های 
عصر حاضر را باید فراوانی اطالعات، سرعت و 
روزافزون  توسعه  دانست.  آن  نشر  گستردگی 
شبکه اینترنت در چند دهه اخیر و پیشرفت 
در  گسترده اي  رقابت  دنیا  در  آن  چشمگیر 
فضاي مجازي براي رسانه ها ایجاد کرده است. 
باالی رسانه های  باال رفتن سرعت و ظرفیت 
نوین و تعاملي بودن آن ها موجب شده است 
تا مخاطبان به کاربراني تبدیل شوند که »خود 
»خود  و  تولیدکننده«  »خود  منتشرکننده«، 
مصرف کننده« پیام هاي ارتباطي باشند. کاستلز 
شکل  »ظهور  است:  معتقد  خصوص  این  در 
تازه اي از ارتباطات اجتماعي اهمیت یافته است 
که آن را ارتباطات خودگزین می نامد، که کاربر 
در آن در محتوا خود تولید، در پخش خودگردان 

و در دریافت خودگزین عمل مي کند و براي 
شمار زیادي از مردم که با شمار زیادي از افراد 
در ارتباط هستند، کاربرد دارد؛ این قلمرویي 
تازه در ارتباطات محسوب مي شود و باالخره 
رسانه اي نوظهور است که ستون فقرات آن را 
شبکه هاي رایانه اي تشکیل مي دهند؛ زبان آن 
دیجیتال است و ارسال کنندگان پیام در آن به 
طور جهاني توزیع و تعامل مي کنند« )کاستلز، 

.)173 :1393
تلگرام  اجتماعي  شبکه  ایراني  کاربران 

مخاطب، مخابر یا کاربر؟
یا  از آن که تولیدکننده  ایرانی بیش  کاربران 
باشند،  تلگرام  در  محتوا  منتشرکننده  حتی 
بیشتر مصرف کننده مطالب این رسانه هستند. 
بدین معنی که در مرحله اول کسر زیادی از 
آن ها صرفا مصرف کننده مطالب تلگرام و در 
مرحله دوم منتشرکننده و در مرحله سوم با 
فاصله زیادی تولیدکننده مطالب هستند. به 
طوری که ایرانیان هنوز در فضای شبکه های 
اجتماعی به مرحله کاربر بودن ورود نکردهاند 
و مطابق با ویژگی های مخاطب در شبکه های 
اجتماعی حضور دارند. کاربران ایرانی در فضای 
قرار  اول  اولویت  در  را  محتوا  مصرف  تلگرام 
داده اند و در مرحله بعد بیشتر عالقه مند هستند 
منتشرکننده مطالب تولید شده در کانال ها و 
گروه های تلگرامی باشند و در مرحله آخر نیز 
تنها بخشی کوچکی از کاربران با فاصله زیادی 
از دو کارکرد قبلی، به تولید محتوا می پردازند 
) ولدبیگي، البرزي، 1396: 10( بنابراین شاید 
بتوان واژه ای بین مخاطب و کاربر را برای بیشتر 
افراد حاضر در تلگرام پیشنهاد کرد و آن ها را 

»مخابر« نامید.
ویژگی ها و وظایف خبرنگاراِن خالق و حرفه اي

خبر و گزارش درخشان، حاصل کار ویژگی ها 
حرفه اي  و  خالق  خبرنگار  مهارت های  و 
فردی  خصوصیات  و  ویژگی ها  از  اســت. 
از:  است  عبارت  خبرنگاران  شخصیتی  و 
کنجکاوی، پرسشگری، تیزبینی و نکته سنجی، 
از  باالتر  هوشی  ضریب  بودن،  سریع االنتقال 
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ژنتیک1 و هوش  سطح جامعه )شامل هوش 
هیجانی2(، خالقیت، مسئولیت پذیری، فروتنی 
و پایبندی به اخالق بخشی از این ویژگی هاي 

خبرنگار است ) تقي زاده مطلق، 1389: 34(

شکل 1. ویژگی ها و خصوصیات فردی خبرنگار خالق

بین  خبري   شکاف  بحث  یافتن  اهمیت 
خبرنگار  و مخاطب

مخاطبان  براي  را  اخباري  معموال  رسانه ها 
خبري تولید و منتشر مي کنند که با نیازهاي 
سازمان هاي  اگرچه  است.  متفاوت  مخاطبان 
رسانه اي بر اساس تحقیقات پژوهشگران بیشتر 
اخباري در خصوص مسائل سیاسي، بین المللي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منتشر مي کنند 
)اخبار  اجتماعي  حوزه  به  مربوط  اخبار  اما 
از  )سرگرمي(  فرهنگي  و  ورزشي  حــوادث(، 
بیشتري  توجه  که  است  رویدادهایي  جمله 
مخاطب را به خود جلب مي کند. شکاف خبري 
پیشرو  رسانه هاي  عادي  ویژگي هاي  از  یکي 
خبري است که بسیار بزرگ و ماهیت وجودي 
ایدئولوژیکي  و  جغرافیایي  تفاوت  گستره  آن 
را دربرمي گیرد. تغییر در شکاف هاي متأثر از 
انتخاب مخاطبان بسیار بیشتر از شکاف هاي 
روزنامه نگاران  و  خبرنگاران  انتخاب  از  متأثر 
وقتي  پژوهشگران  یافته هاي  اساس  بر  است. 

1.IQ

2.EQ

اولویت خبرنگاران و مخاطبان را کنار هم قرار 
مي دهیم و تفاوت میان بیشترین ارزش خبري 
و بیشترین بازدیدکننده را مقایسه مي کنیم، 
افزایش شکاف بین انتخاب محتواي خبرنگاران 
بین  شکاف  است.  مشاهده  قابل  مخاطبان  و 
تفاوت  به  مربوط  اوال  خبر  تقاضاي  و  عرضه 
محتوایي در ترجیحات و در درجه بعد به نحوه 
بیان آن ها مربوط مي شود )البرزي و حسیني، 

.)70 :1394
سرعت ویژگي ذاتي خبر

ویژگي هاي ذات خبر از جمله ارزش تازگي آن 
ارائه  در  ویژگي سرعت  است، که  باعث شده 
خبر مهم باشد، بنابراین سرعت در ارائه اخبار 
به عنوان یکي از شعارهاي منتخب خبرگزاري 
و شبکه هاي خبري تلویزیوني دنیا است و از آن 
به عنوان مزیت خود نام مي برند و از داشتن 
عنوان  به  جهان  سراسر  در  دفتر  و  خبرنگار 
وجه ممیزه خود نسبت به رقبا نام مي بردند 
عبارت  و  زنده  گزارش هاي  از  استفاده  با  و 
خبري فوري سرعت خود را در ارائه خبر به رخ 
حریفان مي کشند. بنابراین زنده بودن تولیدات 
رسانه ویژگي اي است که به مخاطب تضمین 
مي دهد که از واقعیت هاي اجتماعي اطالعات 

به هنگامي دارد و بي اطالع نیست.
ساعته   24 خبري  شبکه هاي  که  طوري  به 
تلویزیوني در دنیا براي انعکاس اخبار به لحظه 
از سراسر جهان پا به عرصه گذاشتند، اولین 
نوع این شبکه ها در جهان شبکه سي ان ان بود 
که در سال 1980 افتتاح شد و تمام برنامه های 
خود را به پخش اخبار اختصاص داد و شعبات 
خود را در اقصي نقاط جهان ایجاد کرد. این 
شبکه براي نخستین بار در سال 1985 تبدیل 
به نخستین شبکه پخش 24 ساعته برنامه های 
تهیه  با  بار  اولین  برای  شد. سی ان ان  خبری 
برنامه خبري ویژه اي در هر نیم ساعت اقدام به 
انعکاس مهم ترین اخبار داخلی آمریکا و جهان 
کرد، به طوري که با سرعت اطالع رساني که 
پیدا کرد، توانست سریع ترین رسانه خبري در 
انعکاس اخبار باشد. پس از این شبکه به تدریج 
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در  تلویزیوني  خبري  ساعته   24 شبکه هاي 
جهان ایجاد شد، که دو شبکه بین المللي خبر 
و شبکه بین المللي انگلیسي زبان پرس تي وي 
کشور ما نیز از این نوع شبکه ها بودند، که به 
افتتاح   1386 و   1378 سال هاي  در  ترتیب 
شدند و اکنون توانسته اند به عنوان دو شبکه 
مهم خبري در کشور و جهان مطرح باشند. 
و  مجازي  فضاي  بودن  فرازماني  و  فرامکاني 
که  است  شده  باعث  آن  گسترش  و  توسعه 
ویژگي سرعت و گستردگی اطالعات رقابتي 
بین شبکه هاي خبري رادیویي و تلویزیوني را 

براي دستیابي و انتشار اطالعات ایجاد کند.
نو شونده اي که  و  در محیط رسانه اي متغیر 
کاربران جاي مخاطبان را گرفته اند، رسانه ها 
و شبکه هاي خبري با رقبایي مواجه شده اند که 
مي توانند در مواقعي حتي سریع تر به دریافت، 
تولید و انتشار خبر دست یابند. در رسانه های 
که  مخاطب  سهم  جدید  رسانه های  تعاملی 
همان تولیدکننده محتوا نیز است، به مراتب از 
سازمان و تولیدکنندگان رسانه ای بیشتر شده 
است. یعني نسبت به گذشته که مخاطب فعال 
مي توانست در مورد خبرها از طریق تلفن یا 
پیامک نظرش را بدهد یا سوژه خبري را به 
اطالع سازمان خبري برساند، حاال چند قدم 
مشارکت  خبر  تولید  در  و  است  آماده  جلو 
مي کند و حتي دروازه باني، تولید، انتشار خبر 
در بعضي موارد در اختیار آن ها است. در این 
به  کاربران  که  روش هایي  جدید،  اکوسیستم 
خبرها دست مي یافتند، کامال دگرگون شده 
است به نظر مي رسد که دیگر سرعت ارائه خبر 
نمي تواند تمایزي براي رقابت بین شبکه هاي 
فراواني  دنیاي  در  باید  بلکه  باشد،  خبري 
اطالعات و ارائه یک خبر با روایت هاي مختلف 
به دو ویژگي دیگر مورد نظر در ارائه خبر تکیه 

کرد که صحت و دقت نام دارند.
و  انتشار  تهیه،  روش هاي  در  دگرگوني 

انتقال اطالعات
عطش  شهروندان  جهان،  و  ایران  در  امروزه 
به  و  دارند  محتوا  تولید  برای  سیری ناپذیری 

همین دلیل بسیاری از اخباری که در جامعه 
ارائه مي شود، از طریق آن ها تهیه شده است. 
اینترنت این امکان را به شهروندان مي دهد تا با 
استفاده از نرم افزارهای مختلف )مانند وبالگ، 
وبسایت، شبکه های اجتماعي، پست الکترونیکي 
و ...( به تهیه و انتشار اخبار، اطالعات و گاه اسناد 
بپردازند و به عالوه از آنجایي که تلفن همراه از 
زمان اختراع خود تاکنون دستخوش تغییرات 
با  هماهنگي  نوعي  به  رسیدن  برای  زیادی 
اینترنت شده، مهم ترین سخت افزاری است که 
با اینترنت در ارتباط است و به عالوه بیشتر از 
ابزار حرفه ای تهیه اخبار در دسترس شهروندان 
فناوری های  تحوالت  بنابراین  و  دارد  قرار 
اطالعات و ارتباطات که به وسیله اینترنت پدید 
تهیه،  روش های  در  دگرگوني  موجب  آمده، 
انتشار و انتقال اطالعات شده است. )باباخانی 

و شمشادي، 1391: 82(
اهمیت سرعت، دقت و صحت در کار خبرنگاران

بارزي  ویژگي  خبر  سریع  ارائه  فقط  دیگر 
نیست.  خبري  شبکه هاي  و  خبرنگاران  براي 
اصلي،  جریان  رسانه هاي  خبرنگاران  کنار  در 
که  هستند  کاربراني  و  خبرنگاران  شهروند 
که  مي پردازند  اخبار  انتشار  به  مستقل  خود 
آن ها  خبر  انتشار  سرعت  مواقعي  در  حتي 
بسیار سریع تر است و خود کاربران و شهروند 
خبرنگاران در محل وقوع حادثه حضور دارند 
تولید  اما  هستند.  خبري  منبع  تنها  خود  و 
غیرحرفه اي خبر و پایین بودن اعتماد به این 
منابع خبري که بحث اعتماد و اعتبار خبري 
را به پیش مي کشد، اهمیت کار خبرنگاران را 
براي تأیید و تفسیر و دادن تحلیل هاي بیشتر 
دوچندان مي کند و صرف ارائه خبر از سوي 
شهروند خبرنگاران نمي تواند وظایف حرفه اي 
خبرنگاران را به چالش بکشد. نمونه خبرنگاري 
و  صدا  خبرنگار  اخوان  مجید  فعالیت  خالق 
سیما در شب کودتاي ترکیه رد سال گذشته 
با استفاده از سه  بود، که اخبار این کودتا را 
در  کرد.  ارائه  دقت  و  ویژگي سرعت، صحت 
نیمه  بیشتر هموطنان کشور  که  رویداد  این 
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شب از طریق شبکه هاي اجتماعي از وقوع آن 
مطلع شده بودند براي پیگیري صحت و سقم 
و تحلیل ها و تفسیرهاي آن به شبکه خبر صدا 
و سیما مراجعه کردند که اخوان به طور زنده 
وقایع این کودتا را از ترکیه گزارش مي کرد و 
کارشناسان مختلف نیز به طور زنده به تحلیل و 
تفسیر این رخداد در این شبکه مي پرداختند و 
این ویژگي ها باعث شده بود که در این شرایط 
چسبندگي مخاطب به این شبکه افزایش یابد.

در  مردم  معتمدان  حرفه اي  خبرنگاران 
عصر شبکه هاي اجتماعي

تغییر روندي که در نگاه به شبکه هاي تلویزیوني 
خبري ایجاد مي شود اهمیت وجود آن ها را در 
که  دنیایي  در  زیرا  مي کند،  دوچندان  آینده 
امکان تولید اخبار به صورت غیر حرفه اي و از 
سوي کاربران امکان پذیر مي شود، امکان تولید 
از  را  نادرست و غیر صحیح و شایعات  اخبار 
مي سازد  ممکن  نیز  ذي نفع  گروه هاي  سوي 
که در این شرایط وجود رسانه هاي خبري و 
خبرنگاران معتمد رادیو و تلویزیوني و مطبوعات 
را با اخبار صحیح و دقیق ضروري مي نماید تا 
بتوانند سره را از ناسره براي مخاطبان مشخص 

کنند. 
نتیجه گیري 

به نظر مي رسد در عصر شبکه هاي اجتماعي 
خبرنگاران با رقباي جدي مواجه شده اند، که از 
نظر سرعت و به چالش کشیدن محدودیت هاي 
مکان و زماني توانسته اند که قابلیت مطلع شدن 
از خبر، انتشار ان را از دست خبرنگاران خارج 
کنند، اما ویژگي هاي حرفه اي کار خبرنگاري 
تیزبینی  پرسشگری،  کنجکاوی،  جمله  از 
ضریب  بودن،  سریع االنتقال  نکته سنجی،  و 
هوشی باال، خالقیت، مسئولیت پذیری مي تواند 
به کمک آن ها بیاید. به نظر مي رسد خبرنگاران 
باید به حوزه شهروند خبرنگاران با نگاه فرصت 
بنگرند و سعي کنند با گرفتن سوژه هاي بکر از 
آنان به تولید فراخبر و تحلیل ها و تفسیرهایي 
خبر  تولید  دیگر  ویژگي  دو  به  که  بپردازند 
یعني صحت و دقت کمک کند. ویژگي ذاتي 

شبکه هاي اجتماعي در انتشار محتوا باعث شده 
منتشر شود  آن  در  زیادي  است که شایعات 
چون با توجه به سواد رسانه اي پایین کاربران 
فاصله انتشار به اندازه یک کلیک و چند ثانیه 
بیشتر زمان نمي برد. بنابراین خبرنگاران فرصت 
دارند که در این فضا به عنوان معتمدان خبري 
حضور داشته باشند، که مؤلفه هاي بروز شایعه 
یعني ابهام و اهمیت را با صحت و دقت خبري 

براي مردم روشن کنند.
در  خالق  خبرنگاري  براي  پیشنهادهای 

عصر حاضر
نظر . 1 جلب  برای  خبرنگاران  کار  امــروز 

مخاطبان سخت تر شده است؛ آن ها مرتب 
با  تولید کنند که جز  نو  باید حرف های 

داشتن خالقیت ممکن نیست.
تقویت کنجکاوي در خبرنگاري الزم است . 2

تا بتواند به سوژه هاي نو و بکر دست یابد. 
بسیاری از رویدادها برای بییندگان عادی، 
جنبه خبری ندارند؛ ولی اگر خبرنگار به 
آن حوادث جان خبری بدهد مخاطبان به 

ارزش خبری آن حوادث پی مي برد.
توانایی کار با فناوری های دریافت و ارسال . 3

خبر: )ایمیل، فکس، کار با ریکوردر، ضبط 
اینترنت،  همراه،  تلفن  دوربین،  صوت، 

شبکه ها و رسانه های اجتماعی و ...(
در . 4 جامع  و  تخصصی  اطالعات  فراگیری 

مورد حوزه فعالیت خبری خود.
تقویت حس ششم و آینده نگري در مورد . 5

مسائل جاري روز. 
شهروند . 6 و  کاربران  ظرفیت  از  استفاده 

خبرنگاران براي کشف سوژه هاي خبري. 
جلب اعتماد مردم و تبدیل شدن به برند . 7

در حوزه کار خبرنگاري.
تالش براي ارسال اخبار صحیح و دقیق.. 8
و . 9 خبر  تولید  به  نداشتن  کارمندي  نگاه 

تالش براي بهترین گزارش خبري.
امروز . 10 مخاطب  ویژگي هاي  شناسایي 

کم حوصله، دمدمي مزاج. 
شهروند . 11 با  مناسب  ارتــبــاط  داشتن 
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عنوان  به  آن ها  از  استفاده  و  خبرنگاران 
منبع دست اول. 
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