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 بررسی مقايسه ای از خبر 
در تلويزيون و فضای مجازی 

چکیده
روزانــه اخبــار بســياری بــه ســمع و نظــر مــردم می رســد، بااینکــه محتــوای همــۀ اخبــار یکــی اســت، امــا جنــس 
و قالــب آن هــا بــا توجــه بــه رســانه و کانــال انتشــار متفــاوت اســت. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی مقایســه ای 
خبــر در تلویزیــون و فضــای مجــازی اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش متشــکل از کارشناســان و مدیــران بخــش خبــر 
ــا ظهــور فضــای مجــازی و ســير تطــور آن،  ــن اســت کــه ب در حــوزۀ رســانه اســت. یافته هــای پژوهــش بيانگــر ای
عصــر جدیــدی در تاریــخ بشــری آغــاز شــده؛ درواقــع مفهــوم رســانه و مخاطــب توأمــان دچــار تغييــر شــده اســت. 
ــن اســت کــه رســانه  ــر نقــش مهمــی در چرخــۀ اطالعــات ایفــا می کنــد. نکتــۀ بســيار مهــم ای ــن دوره، کارب در ای
پــس از خانــواده و گاه بــه مــوازات خانــواده نقــش مهمــی در تعليــم و تربيــت جامعــه بــر عهــده گرفتــه اســت و تأثيــر 

شــگرفی در باالبــردن شــعور و آگاهــی اجتماعــی دارد. 
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مقدمه
دیجيتالی شدن  به سوی  فزاینده  به طور  امروز  دنيای 
اینترنت  به طورکلی  و  مجازی  فضای  می رود.  پيش 
اطالعات،  کسب  برای  جامع  پيش برندۀ  ابزار  به عنوان 
ارتباط هم زمان  امکان  و سرگرمی،  اجتماعی  ارتباط های 
و  کرده  فراهم  مکانی  تعلق  از  فارغ  را  افراد  نامحدود  و 
آورده  به وجود  مجازی  جهان  به عنوان  را  جدیدی  جهان 
است. در اوایل دهۀ 1980، دانشمندان اصطالح »دنيای 
مجازی« را برای اّولين  بار استفاده کردند؛ دنيای مجازی 
درون  که  رایانه ای  شبيه سازی شدۀ  محيط  یک  به عنوان 
است.  توصيف شده  باشند  تعامل  در  مردم می توانند  آن 
کنونی شبکه های  دوران  در  ميرنظير، 1399(  )موسوی، 
ارتباطی ازقبيل اینترنت و تلفن همراه، جهان را به صورت 
دهکده ای درآورده اند و همين امر باعث شده هویت های 
و  باشند  ارتباط  در  یکدیگر  با  به راحتی  متعدد  و  متنوع 
بر یکدیگر تأثير بگذارند. خبر، گزارش هایی رسمی است 
تلقی  مهم  آن  مخاطبان  برای  که  رویدادهایی  دربارۀ 
می شوند. معموالً به محض اینکه اطالعات در دسترس قرار 
گيرد، به صورت پخش رادیوتلویزیونی یا چاپی یا در فضای 
ارائه می شود. همواره توقع بر این است که خبر  مجازی 
ارتباطی  حالِت  هر  در  و  رسانه  هر  در  که  ژانری  به مثابۀ 
قرار دارد، به صورت دقيق و عاری از جانب داری ارائه شود. 

)اسدی و شمسی، 1396( 
ارزش های خبری همان معيارهای گزینش رویدادی 
از ميان رویدادهای روزانه برای تبدیل شدن به خبر است. 
از  مجموعه ای  یا  ارزش  یک  حاوی  رویدادی  هر  طبعاً 
ارزش ها هستند که در  و همين  است  ارزش های خبری 
مرحلۀ انتخاب خبر، خود را به گزینشگر رویداد تحميل 
می کنند. مدیریت اخبار مناسب ترین عنوان برای توصيف 
فعاليت هایی است که شاغالن عرصۀ ارتباطات و دیگران 
برای تأثير بر روشی به کار می برند که فعاليت های رسانه 
را پوشش می دهد. مدیریت خبر در سازمان های خبری، 
غيرخبری  سازمان های  دیگر  مانند  شکلی،  لحاظ  به 
سازمان های  مدیران  سایر  مثل  نيز  خبر  مدیران  است. 
غيررسانه ای، برنامه ریزی و سازمان دهی و رهبری می کنند 
با  عملکرد  انحراف  یا  انطباق  نظارتی،  نقش  قالب  در  و 

اهداف را بررسی می کنند؛ اما به طور یقين چگونگی ایفای 
این وظایف متفاوت است. )مجيدی و قنبری، 1391( 

و  ذاتی  تفاوت های  گوناگونی،  این  اصلی  علت 
خبری  سازمان های  است.  سازمان  نوع  دو  این  ماهوی 
محيط  و  است  زیاد  آن ها  تحوالت  سرعت  هستند،  پویا 
توصيف  برای  مجازی  فضای  دارند.  بی ثباتی  یا  کم ثبات 
تمام منابع اطالعاتی ارائه شده از طریق ارتباطات اینترنتی 
اصلی ترین  مقام  در  اجتماعی  رسانه های  می رود.  به کار 
دارند  حضور  اینترنت  بستر  بر  که  هستند  رسانه هایی 
اجتماعی،  رسانه های  می کنند.  فعاليت  فضا  این  در  و 
می توانند  رسانه ها  که  هستند  هوشمندی  فناوری های 
تعامل  به  را  پراکنده  مخاطب  دایرۀ  آن ها  از  استفاده  با 
و تجمع فعال وادار کنند و در این راستا ارتباطات ميان 

آن ها را هدایت کنند. 
مهم ترین ویژگی فضای مجازی در حوزۀ توليد خبر، 
استفاده از ظرفيت مخاطب در توليد و ارزیابی اخبار است. 
فایل  تصویر،  متن،  به اشتراک گذاری  با  مجازی  فضای 
صوتی و تصویری برای تبادل اطالعات، این امکان را به 
را در فضای  تا حضور و صدای عموم  مخاطبان می دهد 
مجازی بشنوند و قدرت آنان را در مقابل سایر فعاليت های 
ابعاد  به  توجه  با  مجازی  فضای  اگرچه  ببينند.  ارتباطی 
آن،  به  اجتماعی  رویکرد  اما  می شود،  شناخته  آن  فنی 
توليد  بر  پدیده  این  است.  جامعه  در  آثارش  به  معطوف 
زیادی  تأثير  مخاطب  ازسوی  خبری  محتوای  مصرف  و 
داشته است و نمی توان نقش آن را در تحول این بخش 
 )1396 همکاران،  و  )ميرشکاری  گرفت.  نادیده  رسانه ها 
و  توليد  از دروازه بانی خبر  فراتر  در فضای مجازی، خبر 
جمعی  آثار  مخاطب  نياز  با  متناسب  و  می شود  مصرف 
را  قابليت  این  مجازی  فضای  ویژگی های  داشت؛  خواهد 
ایجاد می کنند و هرروزه می توان آثار این شيوۀ انتشار و 

مصرف خبر را مشاهده کرد. 

مبانینظریوپیشینۀتحقیق
خبر:آگاهی، اطالع، آگهی، وقوف. خبر کلمۀ مفردی 
کالمی  آن  با  تا  می شود  داده  نسبت  مبتدا  به  که  است 
ساخته شود؛ که چون این کالم به مخاطب القا شد، او از 
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حالت منتظره ای که دارد، درمی آید و به اصطالح سکوت او 
در این مورد جایز باشد. )لغت نامه دهخدا( تعریفی جامع و 
مانع، بدون تکيه بر تعاریف پيشين و مراحل تهيه و تنظيم 
استادان  و  روزنامه نگاران  محققان،  اصلی  شکل   خبر، 
دانشگاه ها بوده است. مهم ترین اشکال هایی را که می توان 
بيشتر  است:  بدین ترتيب  کرد،  بيان  خبر  تعاریف  برای 
تعاریف خبر توصيفی هستند و تنها به وصف یک یا دو 
خبر اکتفا می کنند، مانند: »خبر گزارش از واقعيت هاست، 
اما هر واقعيتی را نمی توان خبر ناميد.« در این توصيف، 
مانده  معقول/مغفول  و...  شگفتی  مجاورت،  تازگی،  ابعاد 
است. بعضی تعاریف خبر تمثيلی است، مانند: »اگر فردی 
سگی  اگر  برعکس،  اما  است؛  خبر  بگيرد،  گاز  را  سگی 
بُعد  گرچه  خبر  این  نيست.«  خبر  بگيرد،  گاز  را  فردی 
شگفتی را در خبر روشن می کند، اما در برابر مثالی دیگر 
باغ وحش  در  االغی  توسط  شير  یک  کشتن  »خبر  چون 
فراوانی  کاستی های  تمثيلی اش،  جنبۀ   در  حّتی  تهران« 
خبر  به  تک بعدی  به صورت  خبر  تعاریف  بعضی  دارد. 

می پردازد؛ پس، از خود جریان غافل مانده اند. 
و  محدود  تعاریف  این گونه  از  رهایی  برای  بنابراین، 
شکننده الزم است به چشم اندازی کلی تر از خبر پرداخت. 
اندیشه ای واقعی که برای عده ای  خبر شامل هر عمل و 
کثير از مخاطبان، جلب توجه کند. )ليل اسپنسر)1(( خبر، 
نقل واقعی و عينی حوادث جاری مهم است که در روزنامه 
می گيرد.  قرار  خوانندگان  موردتوجه  و  می شود   چاپ 
رویداد  یک  دقيق  و  خالصه  گزارش  خبر،  مولی(  )اس، 
است، نه خود رویداد. )ميچل. دی. چارنلی، استاد دانشگاه 
سينوتای آمریکا( خبر عبارت است از انتشار منظم جریان 
وقایع و آگاهی ها و دانش های انسانی و نقل عقاید افکار 
عمومی. )فرناندو-ترو، رئيس و استاد انيستيتوی مطبوعات 
حائز  کسی  برای  که  است  آگاهی  بر  پاریس(  دانشگاه 
به محض  است  ازبين رفتنی  و  خبرگزاران  باشد،  اهميت 
از  برخاسته  تفهيم شد و تنش  یا وضعيتی  اینکه رویداد 
تاریخ  به صورت  موردپذیرش  آگاهی  گرفت.  کاستی  آن 
توجه  جالب  می تواند  هم  حال  این  در  البته  درمی آید؛ 

باشد، اما دیگر عاجل و مبرم نيست، دیگر خبر نيست. 

Lyle spencer -1

پژوهشی  در  صالح،1387؛  نجفی،  و  رابرت  استم، 
تحت عنوان »اخبار تلویزیون و تماشاگر آن«، نگاه اصلی 
مقاله، معطوف به اخبار تلویزیونی است. در ابتدای مقاله 
به این امر پرداخته می شود که چه عللی وجود دارند که 
مخاطبان، اخبار را پيگيری می کنند و از مشاهدۀ آن لذت 
تلویزیون  ماهيت  به  نيم نگاهی  همچنين  مقاله  می برند. 
دارد و خصوصيات ماهوی آن را برمی شمرد، پس ازآن از 
توانایی های تلویزیونی سخن به ميان می آید و در ادامه با 
نگاهی به حقایق موجود و اتّفاقاتی که در دنيای برنامه های 
خبری افتاده، مؤلف معتقد است اخبار تلویزیون روی های 
است؛ چراکه  سامان دهنده مشخص  روال های  با  داللتگر 
گفتاری سازمان یافته جدای از زندگی وساطت نيافته است. 
اخبار شمار بی پایان آیتم های خبری موجود و در دست را 
به مجموعه ای سخت محدود و قالبی از داستان هایی بدل 
دست  می خواهد  چنان که  آن ها  در  می تواند  که  می کند 
ببرد. مقاله در پایان پس از پرداختن به نگاه های گوناگونی 
که به اخبار، آگهی های بازرگانی و سریال های تلویزیونی 
که  هستيم  بينندگانی  ما  می کند  تصریح  دارد،  وجود 
بر  ورزیم،  مقاومت  تلویزیون  پيام های  برابر  در  می توانيم 
آن ها فشار وارد کنيم و آن ها را رمزگشایی یا قالب شکنی 
کنيم؛ اما یکی از اّولين وظایف نظری ما این است که نه 
فقط ازخودبيگانگی حاصل از آن، که نيز وعدۀ ناکجاآبادی 

سازوکارهای لذت آفرین آن را درک کنيم. 
»تحليل  عنوان  تحت  پژوهشی  در  1399؛  موسوی، 
نحوۀ بازنمایی بزه دیدگی زنان در فضای مجازی )مطالعۀ 
موردی، سایت های خبری باشگاه خبرنگاران جوان، خبر 
و  سایت ها  می کند[  ]بيان  ایسنا(«،  و  تابناک  آنالین، 
رسانه های موجود در فضای مجازی دارای اخبار گوناگونی 
هستند که ازجملۀ این اخبار، اخبار بزه دیدگی زنان است. 
نگرش خاصی  زنان  بزه دیدگی  اخبار  انعکاس  با  رسانه ها 
راجع به زنان را بازنمایی می کنند که زنان واقعی به مراتب 
متفاوت تر و متنوع تر از بازنمایی آن ها در رسانه هستند؛ 
بنابراین، با توجه به ضرورت این موضوع، پژوهش حاضر 
معنای  و  شود  شکافته  موضوع  ابعاد  تا  است  آن  پی  در 
مستتر در این بازنمایی ها عيان شود؛ لذا پرسش اساسی 
بزه دیدگی زنان  بازنمایی  این است: نحوۀ  پژوهش حاضر 
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چهار  ابتدا  براین اساس،  است؟  مجازی چگونه  فضای  در 
آنالین،  خبر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  خبری  سایت 
تابناک و  ایسنا -که دارای بازدید زیاد براساس رتبه بندی 
محتوای  تحليل  روش  با  سپس  و  شدند-  انتخاب  الکسا 
کيفی مقوالت را مشاهده و تحليل کردیم. یافته ها نشان 
دادند که این گرایش نيز در رسانه ها وجود دارد که زنان 
تصویرشده در رسانه ها را تحقير کنند و به صورت قربانی 
نشان دهند و درواقع این گروه را به عنوان دیگری بازنمایی 

کنند که با زن واقعی حاضر در جامعه متفاوت است. 
عنوان  تحت  پژوهشی  در  1396؛  شمسی،  و  اسدی 
»فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی با تأکيد بر دیدگاه 
و  اطالعاتی  انفجار  می کند[  ]بيان  رهبری«،  معظم  مقام 
مهم ترین  ازجمله  جهانی شدن  مسئلۀ  و  رایانه ای  انقالب 
تحوالت و چالش برانگيزترین محورهایی است که جامعۀ 
روحيۀ  داشتن  به خاطر  جوانان  روبه روست.  آن  با  بشری 
تنوع طلبی، خالقيت، گرایش به برقراری ارتباط با دیگران، 
حس کنجکاوی و با توجه به محدودیت های اجتماعی که 
کسب  اطالعات،  تبادل  به  دارد،  وجود  ایران  جامعۀ  در 
خبر و دوستيابی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
اما  است،  الهی  بزرگ  نِعم  از  یکی  اینترنت  می پردازند. 
انقالب  رهبر  هست.  هم  بزرگ  نقمت  یک  درعين حال 
فضای مجازی را به عنوان قدرت نرم یاد کردند که دارای 
اثرگذاری بسيار باال در عرصه های مختلف اعم از فرهنگ، 
سياست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و 
اخالقيات است. مقالۀ حاضر با هدف شناسایی فرصت ها 
مقام  رویکرد  بر  تأکيد  با  مجازی  فضای  تهدیدهای  و 
معظم رهبری و همچنين شناسایی ضعف ها و قّوت های 
درونی ما نسب به فضای مجازی تدوین شده است؛ سپس 
همچنين  و  آن  تأثيرات  و  رسانه ها  جهانی شدن  مفهوم 
راهکارهایی بيان شده است. درنتيجه، برای حفظ هویت 
ایرانی و اسالمی و پيشرفت در تمامی ابعاد و جلوگيری 
از آسيب های فضای مجازی باید با برنامه ریزی و مدیریت 
سازمان ها،  بين  هماهنگی  تخصصی،  و  کافی  فرهنگی 
در  جدیت  و  تمرکز  و  رسانه ای  سواد  آموزش  به  توجه 
این حوزه گام های محکم تر و مداوم تر برداشت تا بتوانيم 

توسعۀ فرهنگی کشور را بيشتر مالحظه کنيم. 

ميرشکاری و همکاران، 1396؛ در پژوهشی تحت عنوان 
»مطالعۀ فضای مجازی اجتماعی و اهميت حضور آگاهانه 
و هدفمند«، ]بيان می کند[ امروزه، اینترنت در تمام جهان 
مورداستفاده قرار می گيرد، به طوری که جهان جدید به صورت 
نظامی لبریز از اطالعات الکترونيکی تبدیل شده است. اما 
این پدیده دارای پيامدهای مثبت و منفی فراوان است که با 
برنامه ریزی متناسب می توان از دستاوردهای مثبت آن بهره 
از  افراد  از  ماند. شمار زیادی  امان  ابعاد منفی در  از  و  برد 
اقشار مختلف و با اهداف متفاوت همچون ارتقای آگاهی های 
جمعی، تبليغات، ابراز نظرات و... در فضای مجازی شرکت 
دارند. نتایج مثبت در ابعاد عمومی، کمک و همياری، ارتقای 
تجربه، تفکر، سرگرمی و فعاليت های گروهی، ازميان رفتن 
محدودیت زمانی و مکانی و ابعاد منفی شامل تهدید فرهنگ 
روابط چهره ای،  اینترنت، کاهش  به  اعتياد  بومی،  و رسوم 
درج مطالب کذب و سوءاستفاده و کالهبرداری، قابل بحث و 
بررسی است. دراین بين، حضور هدفمند در این فضا موجب 
ارتقای معارف تخصصی و سطح اعتماد و امنيت و دوری 
از مسائل حاشيه ای خواهد شد. در اینجا تالش داریم تا به 
مطالعۀ فضای مجازی اجتماعی، ابعاد مثبت و منفی این فضا 

و فواید اشتراک آگاهی های هدفمند بپردازیم. 
قنبری، 1391؛ در پژوهشی تحت عنوان  و  مجيدی 
]بيان  خبری«،  سياست گذاری  در  مخاطب  »جایگاه 
تنوع  و  تکنولوژی  پيشرفت  با  امروز  مخاطب  می کند[ 
وسایل ارتباط جمعی توانایی انتخاب پيدا کرده است. در 
دنيای امروز، رسانه ها برای تأثيرگذاری بيشتر بر مخاطبان 
آنان به هر ترفندی دست می یازند که بين  و جلب نظر 
آن ها ميزان شناخت رسانه ها از مخاطب هدف، مؤثرترین 
به  مقاله  این  است.  بيشتر  تأثيرگذاری  جهت  در  عامل 
آنان  از  که  ذهنی ای  تصویر  و  خبری  مخاطبان  جایگاه 
در سياست گذاری خبری مبنا قرار می گيرد )به تعبيری 
مصاحبۀ  از  بهره گيری  با  و  می پردازد  مخاطب پنداری(، 
عمقی به این سؤال پاسخ داده می شود که جایگاه مخاطب 
مدرسان  منظر  از  چيست.  خبری  سياست گذاری  در 
ارتباطات و صاحب نظران رسانه کدام تصویر از مخاطب به 
سياست گذاری خبری موفق تری می انجامد؟ برای پاسخ به 
این سؤال اصلی پنج سؤال کليدی و فرعی طرح شده که 
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پاسخ آن از منظر مدرسان ارتباطات و رسانه جست وجو 
و مقوله بندی شده است: 1. نحوۀ سياست گذاری خبری 
چگونه است؟ 2. اهميت استفاده از نظریات ارتباطی در 
سياست گذاری خبری چيست؟ 3. مختصات مخاطب عصر 
چگونه  خبر  مخاطب  از  رسانه  تصور   .4 چيست؟  امروز 
خبر  مخاطب  جامعه شناسی  و  روان شناسی   .5 است؟ 
پایان  در  دارد؟  خبری  سياست گذاری  در  جایگاهی  چه 
با  آسان تر  و  مؤثرتر  ارتباط  برقراری  برای  راه حل هایی 
مخاطبی که این روزها موردهجوم انواع رسانه های بيگانه 

در ایران قرار گرفته است، ارائه می شود.

روششناسیتحقیق
نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  این 
رویکرد  با  حاضر  پژوهش  است.  تحليلی  روش شناسی، 
جامعۀ  است.  شده  انجام  تِم  تحليل  روش  به  و  کيفی 
آماری این پژوهش، کارشناسان و تحليلگران و خبرنگاران 
حوزۀ رسانه هستند که به صورت اینترنتی با پرسش نامۀ 
مشارکت کنندگان  کردند.  شرکت  پژوهش  در  آنالین 
و مدیران حوزۀ  از متخصصان  نفر  را چهارده  تحقيق  در 
رسانه و خبر تشکيل دادند که به شيوۀ گولۀ برفی انتخاب 
شدند. تحليل تم ازجمله روش های تحليل کيفی است که 
پژوهشگر را در راستای جمع آوری و تحليل سيستماتيک 
داده ها،  گردآوری  شيوۀ  می کند.  کمک  داده ها  دقيق  و 
داده ها  جمع آوری  است.  بوده  اکتشافی  مصاحبه های 
مدیریت  معيارهای  و  مؤلفه ها  اصالح  یا  تکميل  هدف  با 
انجام  مجازی  فضای  حوزۀ  در  ملی  رسانۀ  خبری  بخش 
الگوی مدیریت  با روش تحليل تم،  گرفته و تالش شده 

خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی استخراج شود.

بحثوتحلیل
مجازی  فضای  از  سودمند  و  صحيح  بهره برداری 
آن ها  از  تخطی  که  است  هنجارهایی  رعایت  مستلزم 
آن ها  از  برخی  و  شود  جدی  آسيب هایی  باعث  می تواند 
امروزه  هستند.  مجازات  و  جرم انگاری  مستوجب  حّتی 
فضای مجازی به بخش تفکيک ناپذیری از زندگی انسان ها 
تبدیل شده و شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست 

بشر را تحت تأثير قرار داده است؛ ازاین رو، ماهيت شناسی 
به  تبدیل شدن  الزامات  و  شرایط  تشخيص  و  فضا  این 
و  است  گام  نخستين  عرصه  این  در  توانمند  بازیگری 
هرگونه بی توجهی و غفلت نسبت به این پدیده، صدمه ها 
کرد.  خواهد  جامعه  متوجه  را  خطرناکی  آسيب هاي  و 
به خوبی  موقعی  اجتماعی  جالب  وقایع  بيان  در  اعالم 
هر  ایجاد  در  مؤثر  عناصر  و  عوامل  که  می گيرد  صورت 
واقعه به طورکامل جست وجو و ارائه شود. به طورکلی، هر 
خبر هرچند کوچک و کوتاه باشد، باید از لحاظ عوامل و 

عناصر زیر تکميل شود.
- شخص یا اشخاصی که در واقعه شرکت یا مداخله 

دارند و یا واقعه به نحوی به آنان ارتباط می یابد.
تشکيل  را  واقعه  آنچه  یعنی  واقعه؛  نوع  و  موضوع   -

می دهد. 
- علت و انگيزه ای که سبب ایجاد واقعه شده است. 

- چگونگی وقوع که تربيت و کيفيت واقعه را معلوم 
می کند. 

- زمان وقوع که موقعيت واقعه را از نظر تاریخی، روز 
و ساعت تعيين می کند. 

- مکان وقوع که وضع واقعه را از نظر محل و فاصلۀ 
آن با جاهای دیگر را مشخص می کند. 

نقش سوگيری خبری در تغيير فکر و عقيدۀ مخاطبان 
چشمگير  بسيار  کوتاهی  کم وبيش  مدت  طی  می تواند 
اهداف  با  متناسب  به عبارت دیگر، سوگيری خبری  باشد؛ 
خبری  دروازه بانان  نادرست  یا  درست  سياست های  و 
می تواند افکار عمومی و ایستارهای متفاوت افراد جامعه 
را به سوی چنان اهدافی سوق دهد؛ به تعبيری می توانيم 
بگویيم که سوگيری خبری، همسو و هم جهت با تبليغات 
تبليغات  که  همان گونه  نتيجه:  است.  مثبت(  یا  )منفی 
اجتماعی محسوب  نظارت  ناآشکار  از جنبه های  می تواند 
را دارا  نيز می تواند چنين قدرتی  شود، سوگيری خبری 
باشد؛ اما این نکته را باید در نظر گرفت، شّم سياسی و 
اجتماعی دروازه بانان خبری پشتوانه ای برای به کارگيری 
صحيح انواع سوگيری باشد؛ چراکه انتخاب نامناسب انواع 
سوگيری در خبر، آثار و عواقب فراوانی به بار می آورد که 

نخستين اثر سوء، »از اعتبار ساقط کردن« خبر است. 
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جمهوری  سيمای  در  موردتوجه  خبری  موضوعات 
اسالمی ایران براساس مطالعۀ خبرها منتشره از بخش های 
مختلف به طور عمده و بدون رعایت هيچ گونه ترتيبی در 

عناوین سيزده گانۀ زیر خالصه می شود: 
- اخبار سياسی داخلی؛ 

- اخبار سياسی خارجی و روابط دیپلماتيک؛ 
- نظامی، دفاع، جنگ و خشنونت های سياسی؛ 
- اخبار اقتصادی، تجاری، کارگری، کشاورزی؛ 

- اخبار پزشکی، بهداشتی؛ 
- امور آموزشی؛ 

- اخبار اجتماعی، حوادث و اتفاقات؛ 
- امور قضائی و حقوق؛ 

- انرژی، محيط زیست، صرفه جویی، حقوق بشر؛ 
- اخبار ورزشی؛ 

- اخبار علمی، فرهنگی، هنری، ادبی؛ 
- امور توسعه؛ 

- اخبار مذهبی و دینی. 
است؛  گرفته  نام  حاضر  قرن  بزرگ  پدیدۀ  تلویزیون 
در این وسيلۀ ارتباطی می توان به طور هم زمان از مطالب 
چاپ شده، سخنرانی، فيلم، رنگ، موزیک، هيجان، حرکت 
و صدا به خوبی برای ابالغ پيام استفاده کرد. تلویزیون یک 
رادیو  و  سينما  روزنامه،  مانند  که  است  ارتباطی  وسيلۀ 
جنبه های گوناگون خبری، تفریحی، آموزشی، فرهنگی و 
تبليغاتی دارد و به طرق گوناگون مورداستفاده قرار می گيرد. 
تلویزیون از لحاظ ارتباطی و خبری یک وسيلۀ جدید است 
که درعين حال تکنيک های مختلف رادیو، سينما و روزنامه 
را در خود جمع کرده است و از آن بهره برداری می کند. در 
از حس را حمل می کنند،  بخشی  تلویزیون، واژه ها صرفاً 
بقيه توسط لحن، صدا، حالت چهره، موسيقی،  عکس، فيلم 

یا حّتی یک مکث بيان می شوند. 

شروعخبردرتلویزیون
هر برنامۀ تلویزیونی دارای مشخصات ویژه ای است که 
از شروع آن برای بيننده روشن می شود که برنامه دارای 
نيز  تلویزیونی  خبر  شروع  بنابراین،  است؛  محتوایی  چه 
ویژگی های  دارای  باید  مخاطب  و جذب  روانی  لحاظ  به 

منحصری باشد. در شروع خبر تلویزیونی، عالوه بر بخش 
آرم خبر که خود دارای ویژگی های هنری و گرافيکی و نيز 
روانی است، شروع خبر نيز باید با نخستين واژه هایی که 
مخاطب را ميخکوب و جذب کند، شروع شود. در شروع 
اجرای  و  خوش آهنگ  واژه های  با  را  ورودی  رادیو،  خبر 
تلویزیونی  خبر  در  اما  کرد؛  شنيدنی  می توان  مناسب 
و  و صدا  رنگ، حرکت  به کمک  باید  را  فضا  این  تأمين 
و  با گيراترین  باید  تلویزیونی  پر کرد. شروع خبر  تصویر 
مهم ترین قسمت خبر باشد تا بر بی اعتنایی مخاطب غلبه 

شود و او را به پيگيری خبر تشویق کند. 

ساختاربرنامۀخبری
عامل تشکيل شده  یا  از 4 عنصر  برنامۀ خبری  یک 
است که هریک کاربردها و وظایف خاصی را در رابطه با 

ارائۀ خبر بر عهده دارند. 
آرممتحرک)آرماستیشن(: آرم استيشن یا آرم 
متحرک در ابتدای هر بخش خبری می آید و ضمن اعالم 
نوع خبرها )سياسی،  از  را  شروع بخش خبری، مخاطب 

ورزشی، هنری و...( هم آگاه می سازد. 
استيشن،  آرم  از  پس  روز:  خبر مهم تیترهای
مهم ترین خبرهای روز ارائه می شوند. تيترهای مهم روز 
کاربردی  ازسویی  دارد؛  اختيار  در  مهم  بس  وظيفه ای 
مخاطب  ذهن  به  دیگر  ازسوی  و  داشته  ایدئولوژیک 
عالمت می دهند که به خبرهای مهم روز دقت بيشتری 
این  در  روز  مهم  تيترهای  ایدئولوژیکی  کاربرد  کنند. 
رپرتاژها  خبری،  برنامۀ  یک  در  که  است  نهفته  حقيقت 
و مخاطب در  نمایش درمی آیند  به  و خبرهای گوناگون 
محيط پرسروصدای خانواده ممکن است بعضی از خبرها 
مهم ترین  ولی  نکند؛  دقت  آن ها  به  یا  بدهد  دست  از  را 
از نظر  او اشاره می کند خبرهایی را که  تيترهای روز به 
سازمان خبری مهم  تلقی می شود، از دست نداده و به آنان 
توجه کند. اما این تيترهای مهم کاربرد دیگری نيز دارند؛ 
تحقيقات ثابت کرده است که بخش  مهمی از یک برنامۀ 
رخت  مخاطبان  ذهن  از  پخش،  از  بعد  لحظاتی  خبری 
دقت  مهم،  تيترهای  شد،  اشاره  همان طورکه  برمی بندد. 
کمک  و  داده  افزایش  تيترها  این  به  حداقل  را  مخاطب 
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می کند تا اخبار مربوطه در ذهن مخاطب حفظ شود. 
از  دیگر  یکی  خبر  گویندۀ  خبری:  برنامه گویندۀ
عناصر بسيار مهم این گونه برنامه هاست که به بيان خبرها 
درست  شيوه های  از  گوینده  اگر  می پردازد.  استودیو  در 
صورت  اعضای  بجای  حرکات  از  استفاده  با  خبر  ارائۀ 
مانند ابرو، تنگ کردن چشم، لبخندزدن و تأکيد از طریق 
از  کند،  استفاده  خبر  معرفی  هنگام  به  صوتی  تغييرات 
افزایش  پخش شده  خبرهای  از  مخاطبان  حافظۀ  یک سو 
نيز  خبر  پيگيری  به  آنان  عالقۀ  دیگر،  ازسوی  و  یافته 

می تواند فزونی یابد. 
خبرنگار  به وسيلۀ  که  خبری  رپرتاژ  خبری:  رپرتاژ
تهيه  خبری  اتّفاقی  یا  حادثه  محل  از  خبری  تيم های  و 
می کنند نيز یکی دیگر از عناصر خبری است. این رپرتاژ ها 
عامل  دو  از  که  مدون  شکلی  به  خبر  ارائۀ  با  می توانند 
نظر  جلب   به  شده،  استفاده  آن  در  تصویری  و  صوتی 
مخاطب بپردازد؛ چراکه به جای خواندن یک خبر به روی 
با  با مصاحبه  از حادثۀ خبری، خبرنگار می تواند  تصاویر 
در  ظاهرشدن  و  کارشناسان  نظرخواهی  ماجرا  شاهدان 

به  را  خبر  مخاطبان  با  مستقيم  صحبت  و  خبر  صحنۀ 
شکلی دل نشين و جالب توجه که باعث دل زدگی مخاطب 

نشود، ارائه دهد. 

خبرنویسیبرایتلویزیون
مختلفی  منابع  از  را  خود  خبر  می تواند  خبر  دبير 
استخراج کند، منابعی چون تلکس ها و سایت های خبری، 
گزارش تلفنی، تصاویر ویدئویی، فکس های ارسالی و منابع 
شفاهی. نویسنده پس از مطالعۀ خبرها، همراه یک مونتور یا 
تدوینگر تصاویر را مشاهده می کند، در صورت نياز، برروی 
تصاویر صدا گذاشته می شود. چنانچه به پيوند ميان تصویر 

و کالم نياز باشد، نظرهای نویسندۀ خبر باید اجرا شود. 

شیوۀارائۀخبردرتلویزیون
شيوۀ ارائۀ خبر به اشکال مختلف مانند، خبر، گزارش 

خبری و مصاحبه تقسيم شده است. 
خبر؛ که گوینده آن را همراه با تصاویر یا بدون تصویر 
که  پيام  ارائۀ  از  نوعی  خبری؛  گزارش  می کند.  قرائت 

جدول 1: ویژگی های خبر تلویزیون 
ويژگیرديف

شروع خبر در تلويزيون1

ساختار برنامۀ خبر تلويزيون2

خبرنويسی برای تلويزيون3

شيوۀ ارائۀ خبر تلويزيون4

نگارش خبر تلويزيون5

معيار گزينش خبر و منبع خبر در تلويزيون6

زاللی و روانی در خبرنويسی7

گرافيک خبری تلويزيون8

خبرهای رويدادمدار و موضوع گرا در تلويزيون9

تأثير عوامل گوناگون در فرايند خبر تلويزيون10

تفاوت خبر با تفسير و تحليل11

گويندگی خبر تلويزيون12
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بيننده را کم وبيش در مقام ناظر عينی وقوع یک حادثه 
یا وجود پدیده ای که جنبۀ  خبری داشته باشد، قرار دهد،  
گزارش خبری ناميده می شود. گزارش خبری ممکن است 
توسط فردی به نام گزارشگر که در محل حضور فيزیکی 

دارد، ارائه شود و یا با گفتار همراه باشد. 
این  در  ولی  دارد،  انواع مختلفی  مصاحبه؛ مصاحبه 
تحقيق منظور مصاحبۀ خبری است. در مصاحبۀ خبری 
هدف مصاحبه کننده کسب اطالعات دقيق و مشخص از 
منبع خبر برای روشن شدن موضوع یا موضوع های خبری 
روز است؛ و مطالب تنظيم شده حاوی اطالعات جدیدی 

است که قباًل منتشر نشده است. 

نگارشخبرتلویزیون 
مهارت های  و  توانایی ها  تلویزیون  برای  خبر  نگارش 
ویژه ای دارد، کسانی  که در خبر تلویزیون مشغول به کار 
هستند، باید با فنون و ویژگی های خبرنویسی آشنا باشند. 
یکی از مهم ترین ویژگی هایی که دبيران خبر باید به آن 
توجه داشته باشند، تسلط کامل به موضوع خبر و آشنایی 
باید در زوایای  تلویزیون  با فنون خبر است. خبرنویسان 
گوناگون موضوع خبر مطالعه و آگاهی داشته باشند؛ بدون 
تسلط بر موضوع خبر، نمی توان از کم وکيف یک رویداد، 
ویژگی های  دیگر  از  کرد.  تنظيم  و  تهيه  مناسب  خبر 
روان نویسی،   درست نویسی،  تندنویسی،  خبر،  نگارش 
کلمات  و  واژه ها  انتخاب  و  ساده نویسی  خالصه نویسی،  
مناسب است: زبان وسيلۀ ارتباط انسان ها با یکدیگر است، 
را  زبان  دستور  و  قواعد  باید  خبر  نوشتن  هنگام  ازاین رو 
و  کرده  انتخاب  به درستی  را  خبر  مطلب  و  کرد  رعایت 

براساس دستور زبان نگارش شود. 

معیارگزینشخبر
بين  در  تلویزیون  اخبار  به ویژه  ارتباط جمعی  وسایل 
و  تلکس ها  برروی  روزانه  که  خبر  داده های  از  کهکشانی 
سایت های خبری نمایان می شوند، باید دست به گزینش 
است  رویدادهایی  گزینش  خبر  کار  در  قدم  اّولين  بزنند. 
که اتّفاق افتاده اند و یا اتّفاق خواهند افتاد. در زمان کوتاه 
پخش تلویزیون )چون که با تصاویر همراه است(، گزارش 

تمام رویدادها را نمی توان ارائه کرد؛ اینجاست که مسئلۀ 
گزینش خبر پيش می آید. اینکه چه خبری را برای پخش و 
انتخاب گزینش کنيم، ارتباط مستقيم با ارزش ها و عناصر 
خبری دارد و این ارزش های خبری در جوامع متعدد باهم 
به هرمی شبيه هستند که  ارزش های خبری  دارند.  فرق 
رعایت سلسله مراتب در انتخاب خبر را الزامی می کند، این 
استثنا  برخورد،  دربرگيری، شهرت،  از:  عبارت اند  ارزش ها 
و  مجاورت  مقدار،  و  تعداد  فراوانی،  و  بزرگی  شگفتی،  و 
تازگی. این هفت  ارزش خبری حالتی منحصربه فرد دارند و 

می توانند جنبه های ارزش خبرها را پوشش دهند. 

روانیوزاللیدرخبرنویسی
باید واژه ای را برگزیند که قالب منظور و  خبرنویس 
مرادش باشد. برای نوشتن یک خبر خوب باید اصول ذیل 

رعایت شود.
- تناسب با مقتضيات زمان؛
- هماهنگی با نياز مخاطب؛

- گزینش در محور جانشينی و هم نشينی؛
- پرهيز از تکلّف. 

خبردرفضایمجازی
از نظر مفهومی،  جهانی  شدن  به  یک پارچگی  جهان  و 
تراکم  آگاهی  نسبت  به  جهان  به  عنوان  یک  کل  داللت  دارد؛ 
این  فرایند با وجود برخی  گسست ها، همواره  در طول  تاریخ  
کانون   در  مهم   به  یک  موضوع   امروز  و  داشته   بشر وجود 
توجه  سياست مداران  و پژوهشگران  در زمينه های  گوناگون  
و رایج ترین  مفاهيم  علوم  انسانی  تبدیل  شده  است . در ميان  
بسياری  دیگر، ازجمله  نظریه پردازان  و دانشمندان،  پيشينۀ  
و  گسيخته   پدیده های   مجموعۀ   جهانی شدن  به   تاریخی  
ازهم  جدایی  بازمی گردد که  در نيمۀ  دوم  قرن  بيستم  روی  
به  نوعی   را  نظر جهانيان   قرارگرفتن  در کنار هم،   با  و  داد 
تأسيس   داشت .  معطوف   آینده   در  هم بستگی   به   تمایل  
سازمان  ملل  در سال  1945، انتشار کتاب  دهکدۀ  جهانی  
مارشال  مک لوهان  در سال  1965، انتشار کتاب  موج  سوم ، 
نوشتۀ  الوین  تافلر در سال  1978، فروپاشی  ابرقدرت  شرق  
پولی   اتحاد  سال  1989،  در  دوقطبی   نظام   پایان  یافتن   و 



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 53، دی 1399 69

mediamgt.ir بررسی مقایسه ای از خبر  در تلويزيون و فضای مجازی 

11  کشور اروپایی  در سال  1998 و بسياری  از رخدادهای  
دیگر به ویژه  طی  دهۀ  70 به  بعد که  خوش بينی  تازه ای  را به  
ازقبيل  صلح و امنيت ، زمينه ساز  ارمغان  آورد و واژه هایی  
شکل   به   و  شد  کشورها  از  بسياری   متقابل   وابستگی  
با مفهوم  دموکراسی  همراه  شد، در قالب بندی   فزاینده ای  

تئوریک  جهانی شدن اثر گذاشت . 
به ویژه  مجازی  فضای  گسترش  و  توسعه  با  امروزه 
افزایش استفادۀ مردم از پيام رسان ها، نشر اخبار و شایعات 
نيز روزبه روز افزایش می یابد؛ ميزان اثرگذاری این شایعات 
در جامعه به قدری زیاد شده است که اخيراً چندین پروژۀ 
بزرگ برای شناسایی اخبار جعلی تعریف شده است. در 
اخبار  مقاله سامانه ای هوشمند طراحی کرده ایم که  این 
جعلی و شایعات موجود در فضای مجازی را که یک بار 
مشابه آن ثبت شده است، شناسایی کرده و جواب دهد؛ 
برای این کار از تکنيک های مشابهت یاب در پردازش متن 
و تصویر استفاده شده است. فضای مجازی حوزه ای است 
که کاربران زیادی به آن وارد شده اند، این فضا مانند فضای 
حقيقی است؛ یعنی همان طورکه در دنيای واقعی شاهد 
بروز برخی شایعات هستيم، در فضای مجازی نيز شایعات 
وجود دارند. در فضای مجازی به دليل امکان نامعلوم بودن 
هویت برخی افراد و سرعت انتشار مطالب، خيلی راحت 
می توان به شایعات و شایعه سازی دامن زد. البته یکی از 
دالیل گسترش شایعات در فضای مجازی که این حوزه را 
با بحران هایی روبه رو کرده است، نداشتن سواد رسانه ای 
در کاربران این حوزه است؛ به بيان دیگر، با گسترش فضای 
مجازی به خصوص افزایش استفادۀ مردم از پيام رسان ها، 
پيدا می کند.  افزایش  روزبه روز  نيز  شایعات  و  اخبار  نشر 
ميزان اثرگذاری این شایعات در جامعه به قدری زیاد شده 
است که اخيراً چندین پروژۀ بزرگ برای شناسایی اخبار 

جعلی تعریف شده است. 

رسانههایرسمی
ادامۀ  برای  صنوف،  از  دیگر  بسياری  مانند  رسانه ها 
خاص  دستورالعمل های  و  مجوزها  نيازمند  خود  فعاليت 
آن ها  فعاليت  ادامۀ  از  این  صورت،  غير  در  خود هستند، 
می شود.  جلوگيری  قضائی  و  انتظامی  مراجع  توسط 

رسانه های رسمی که دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد 
کافی  دقت  خود  اخبار  انتشار  در  باید  هستند،  اسالمی 
داشته و متخصصان سواد رسانه ای و افراد متبحر در این 
زمينه، صحت اخبار دریافت شده را تأیيد و سپس نسبت 
به انتشار آن ها اقدام کنند. در این راستا، برخی رسانه ها 
از  است  ممکن  ندارند،  فعاليت  برای  رسمی  مجوز  که 
فضاهای به وجودآمده سوءاستفاده کرده و اقدام به انتشار 
رسمی بودن  از  ابتدا  است  الزم  مخاطبان  کنند.  حواشی 
رسانه اطمينان حاصل کرده و سپس نسبت به پيگيری 

اخبار آن اقدام کنند. 

لوگوهاوتصاویر 
و  تصاویر  طراحی  یادگيری  و  گرافيکی  فعاليت های 
یک  با  زیرا  است،  افراد  برای  ساده ای  بسيار  کار  لوگوها 
نرم افزارهای  می توان  اینترنت  در  ساده  جست وجوی 
همراه  به  را  تصاویر  در  کالن  تغييرهای  و  لوگو  طراحی 
به این ترتيب،  کرد؛  استفاده  و  دانلود  آن ها  آموزش های 
اطالعات  ارائۀ  و  مختلف  تصاویر  تغييردادن  و  طراحی 
چندان  کار  سودجو  افراد  برای  مخاطبان  به  غيرواقعی 
است  الزم  موضوع،  این  به  توجه  با  نيست؛  سختی 
مخاطبان در فضای مجازی هر تصویر و لوگویی را واقعی 

نپنداشته و آن را باور نکنند.

بیطرفیرسانه 
مختلف  طيف های  فعاليت های  کشور  در  روزها  این 
سياسی بسيار گسترش یافته و برخی از افراد با پرداختن 
به  دامن زدن  باعث  سياسی  موضوعات  به  حد  از  بيش 
مشکالتی می شوند که به سادگی قابل حل بوده اند. رسانه ها 
می کنند،  اداره  را  آن ها  که  مدیرانی  تفکرات  براساس  نيز 
برخی  به  و  داشته  سياسی  جهت گيری های  است  ممکن 
مسائل بيش از اندازه دامن زنند. با اندکی تأمل در روند انتشار 
اخبار خبرگزاری ها و رسانه های مختلف می توان به اینکه آیا 
جهت گيری سياسی در روند کار این رسانه وجود دارد یا نه 

پی برده و در باورکردن اخبار آن ها کمی تأمل کرد. 
پخشزندهوهمزمانی

که  می شود  مشخص  زمانی  اخبار  سقم  یا  صحت 
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امر  این  و  شود  تأیيد  موثق  و  رسمی  منبعی  ازسوی 
را  اینکه خبری  توسط رسانه های رسمی معلوم می شود. 
نشان دهندۀ  بخوانيد،  و  کرده  مشاهده  کانال  چندین  در 
صحيح بودن آن نيست. مخاطبان دراین باره نيز باید اخبار 
به هر خبری  و  از مراجع رسمی و موثق دنبال کرده  را 

اعتماد نکنند. 

منبعوآغازخبر 
اگر خبر یا مطلبی را در کانال ها و گروه های غيررسمی 
مشاهده کرده و در صورت جست وجو موفق به یافتن آن 
دنبال  به  نشدید،  رسمی  رسانه های  و  خبرگزاری ها  در 
کشف منبع آن خبر باشيد و تا آن را از منبعی قابل اعتماد 
یا  و  نکرده  اقدام  آن  انتشار  به  نسبت  نکرده اید،  دریافت 

ذهن خود را با آن مطلب درگير نکنيد. 

تحلیلمقایسۀاخباردرفضایمجازی
- باالبردن سرعت فرایند تهيه، توليد و انتشار اخبار؛ 

- استفاده از فناوری های نوین در تهيه و تنظيم خبر؛ 
- شناخت نياز و عالیق خبری مخاطبان براساس سن، 

جنسيت و پایگاه های مختلف اجتماعی آنان؛ 
- دریافت نقطه نظر مخاطبان پيرامون چگونگی سبک 
و شيوۀ خبررسانی و نظرسنجی های منظم از مخاطبان در 

جهت شناخت نقاط ضعف و قّوت عملکرد خود؛ 
و  مجازی  فضای  در  اخبار  مداوم  و  منظم  تحليل   -

توليدات خبری مناسب در راستای آن؛ 
پخش  تعاملی کردن  برای  روش هایی  از  استفاده   -

اخبار؛ 
و  رخدادها  و  رویدادها  کامل  خبری  پوشش   -

غنی کردن کّمی و کيفی اخبار در بُعد اطالع رسانی؛ 
- جذابيت بيشتر بخش های خبری با ارائۀ گزارش های 

خبری متنوع و چالشی با روش های جدید توليد خبر؛ 
- تنظيم گزارش ها و اخبار تصویرمحور تا متن محور؛ 
- افزایش گزارش های زندۀ خبری با حضور خبرنگاران 

حاضر در ميدان؛ 
- چندرسانه ای کردن اخبار؛ 

در  اخبار  تحليل  مجرب جهت  کارشناسان  - حضور 

بخش های خبری؛ 
- گفت وگو و مصاحبه های دقيق با مسئولين و منابع 

اصلی خبرساز؛ 
اجتماعی  شبکه های  در  ملی  رسانۀ  خبری  - حضور 

مجازی؛ 
- ساده و بی تکلّف بودن اخبار؛ 

 - استفاده از سبک های جدید پخش اخبار؛ 
- به روزرسانی سریع و انتشار جدیدترین اخبار؛ 

و  مخاطبان  نزد  بيشتر  اعتمادسازی  برای  تالش   -
باورپذیربودن اخبار؛ 

برنامه های  و  نرم افزارها  انواع  توزیع  و  ساخت   -
کاربردی قابل نصب بر روی تلفن همراه؛ 

- غنی کردن فنی و محتوایی سایت های خبری رسانۀ 
ملی؛ 

- توليد انواع بخش های خبری و برنامه های سياسی 
متناسب با الویت ها و نيازهای ضروری جامعه؛ 

- ساخت انواع ویژه برنامه ها و مستند خبری؛ 
- تبليغ و ترویج شبکه های مجازی بومی داخل کشور 

به مخاطبان؛ 
- مدیریت سانسور در اخبار. 

نتیجهگیریوپیشنهاد
اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  ویژگی های 
ازجمله جذابيت، سرعت تبادل اطالعات، تنوع موضوعات، 
ایجاد  فرصت هایی  لذت،  احساس  و  دسترسی  سهولت 
را  جوانان  و  نوجوانان  به ویژه  مردم  توجه  که  کرده اند 
از  یکی  گفت  می توان  به جرئت  می کند.  جلب  خود  به 
وب  و  اینترنت  در  ارائه شده  سرویس های  تأثيرگذارترین 
اجتماعی  نظام  در  شگرفی  تحول  اخير  سال های  در  که 
اجتماعی  شبکه های  آورده،  به وجود  جهان  کشورهای 
در سال های  کرد:  باید مطرح  آنچه  است.  بوده  اینترنتی 
در  شنيده ها  و  اخبار  به  نسبت  مردم  اعتماد  اخير 
دارند  اعتقاد  مردم  است.  رسمی ضعيف شده  رسانه های 
دليل  همين  به  نمی گویند،  را  حقایق  همۀ  رسانه ها  این 
بزرگ ترین  پس  می کنند؛  رجوع  بيگانه  رسانه های  به 
به  اعتماد  وقتی  است.  بی اعتمادی  امروز  جامعۀ  درد 
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مردم  برای  مجازی  فضای  برود،  بين  از  رسمی  رسانۀ 
رسمی  رسانه های  درد  بزرگ ترین  می شود.  محبوب تر 
خصوصی  تلویزیون های  اگر  آن هاست.  مستقل نبودن  ما 
همۀ  متأسفانه  می دیدیم.  را  آن ها  عملکرد  داشتيم،  آزاد 
موضوعات در رسانه های ما سياسی می شود. روزنامه نگاران 
ما تا حدودی آزادترند؛ روزنامه نگار تنها با به کاربردن یک 
کلمه، به درستی می تواند پيام خود را برساند. رسانه های 
به  کنند؛  منتقل  را  مردم  پيام  نمی توانند  غيرمستقل 
همين دليل است که رسانه های غربی در خارج از کشور 
موردتوجه قرار می گيرند. اّولين نياز هر رسانه، آزاداندیشی 
و ذهنيت آزاد است. رسانه های غيرمستقل در اخبار خود 

به نظر مردم چندان اهميتی نمی دهند. 
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