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  چكيده

سو و فراگير شدن ابزارهاي توليد و توزيع محتـوا از سـوي ديگـر،     از يكرشد سواد اينترنتي مردم 
هاي اجتمـاعي  جمله اثرات رسانه هاي اجتماعي و توليدات مردمي شده است. ازموجب رشد رسانه

اساس، پژوهش حاضر بـا  هاي خبري، بازنگري و تحول در خبرنگاري سنتي است. بر اين بر شبكه
هـاي اجتمـاعي بـر مبـاني      كتشافي، ضمن بررسي چگونگي تأثير رسانهاستفاده از مطالعه موردي ا

اي، راهكارهـايي بـراي    ها، هنجارها و هويت حرفـه سي از نگاه ساختاري، ارزشبيخبرنگاري بي
سي به منظـور  بيدهنده آن است كه بي ها نشاننتايج بررسي استفاده از ظرفيت آنها ارائه داده است.

ايجاد موازنه بين سرعت و دقت در خبر، ساختاري متمركز براي تأمين  اي و حفظ خبرنگاري حرفه
هاي اجتماعي و در عين حال، ارزيابي و فيلتر كـردن محتـواي مخاطبـان، بـا      منابع خبري از شبكه

سـو و   ايجاد كرده است. همچنين آموزش كاركنان حوزه خبر از يك» قطب توليدات مردمي«عنوان 
سي به استفاده از ظرفيت  بي از سوي ديگر، بيانگر نگرش بي ليد محتواتوانمندسازي مخاطبان در تو

  هاي اجتماعي است.  شبكه
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 مقدمه  

هـاي اخيـر بـا     هاي جديد از سـوي مخاطبـان در سـال    سخن گفتن در مورد خلق رسانه
هاي اجتماعي تبديل به يك واقعيـت شـده اسـت.     ها و شبكه ركت در وبالگانفجار مشا

تـري از  هزينه ايجاد محتواي با كيفيت در حال پايين آمدن است و مخاطبان نقش فعـال 
اند. از ايـن رو، يكـي از رونـدهايي كـه بـر عرصـه       اي پيدا كرده كننده رسانهيك مصرف

اي و بـويژه منـابع خبـري و افـزايش     هحرفـ  ها حاكم شده است، رشد محتواي غيررسانه
هـاي خبـري   اي و به طور خاص، رسانههاي مختلف رسانه مشاركت مخاطبان در بخش
 است (پايگاه اكتشاف آينده).

هايي را در مـورد   ، دانشگاه كلمبيا، ساالنه، گزارش1بر اساس طرح تعالي در خبرنگاري
هاي طرح ياد شـده، ايـن اسـت    فتهكند. يكي از يا وضعيت خبرنگاري در امريكا منتشر مي

اي، بايـد اذعـان كـرد     اي بخصوص به شـكل غيرحرفـه  كه با توجه به فراواني منابع رسانه
مفاهيمي مانند درك عمومي و زبان مشترك بين اقشار مختلف جامعـه، بـه تـدريج اعتبـار     

هـا در جامعـه، بـه    هـا و آگـاهي  شوند كه برداشـت  دهند و موجب ميخود را از دست مي
هـاي  ومرج در فضاي رسانه صورت ناهمگن و غيريكنواخت باشد. چنين وضعيتي، به هرج

عنـوان نگهبانـان دروازه اطالعـات، بـه      هـا بـه   انجامد و چنان كه ديگر، خبرنگارخبري مي
  ). 1388توانند اخبار واقعي را از اخبار غيرواقعي جدا كنند (وحيدي مطلق،  سختي مي

هـا و  هاي اجتماعي بـويژه در پوشـش بحـران   ت شبكهدر كشمكش استفاده از ظرفي
محتواي  2عبارتي، دوگانگي اي و خبرنگاري يا به اي رسانههاي حرفهرويدادها و فعاليت

گـري ايـن نـوع    هاي خبري، رويكرد فقط تصـدي  برخي، شبكه 3اياي و غيرحرفهحرفه
ن جنبـه خبرنگـاري   اند در حالي كه برخي ديگر، همچنـا محتواها و اطالعات را برگزيده

كه سرعت » 4اي دقيقه 1440چرخه خبري «اند. البته در عصر اي خود را حفظ كردهحرفه
هاي جديد نيز بـه منظـور تسـريع در ارزيـابي     ارائه خبر اهميت دارد، استفاده از فناوري

  ). 66، ص 2011، 5صحت محتوا اهميت زيادي يافته است (برونو
ترين و معتبرترين منبع خبري بـراي  كه رسانه ملي مهمدر كشور ما نيز با توجه به اين

هـاي  رساني بخصوص در سطح پوشش وسـيع اسـت، اسـتفاده از ظرفيـت شـبكه      اطالع

                                                      
1. project for excellence in journalism       2. Dualism       3. Pro-am Content 

4. 1440 minutes news cycle              5. Bruno 
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تواند در سرعت پوشش اخبار و رويدادها مؤثر باشد؛ به عـالوه، مشـاركت   اجتماعي مي
دهد. بـراي   ش ميمخاطبان در توليد محتوا و خبر، امكان تعامل مؤثر با مخاطبان را افزاي

اشاره كـرد؛ در شـرايطي كـه خبرنگـار      88توان به حوادث مرتبط با انتخابات  نمونه، مي
هاي خبري در موارد خاص، چه در رسانه ملي و  براي تهيه خبر حضور نداشت، پوشش

گرفت. از طرفـي، بايـد    ها، با استفاده از محتواهاي مردمي صورت مي چه در ساير رسانه
هـاي جهـاني بـراي     هاي اجتماعي در چنين شرايطي، ابزار قدرت سانهتوجه داشت كه ر

تـايمز،   سازي نيز هستند، تا حدي كه به نقل از روزنامـه نيويـورك   سازي و بحران جريان
درخواسـت   اي از توييتر ، طي نامه88وزير امور خارجه امريكا در جريان انتخابات سال 

گذاري بـه ايـن   يق بيندازد. بنابراين، صحهريزي شده خود را به تعو كرد كه قطعي برنامه
گـري   اي برداري، بويژه در بخـش خبـر و حفـظ حرفـه     نوع اطالعات و محتوا براي بهره

در اسـتفاده   سي بي بياهميت زيادي دارد و به عنوان چالشي جدي مطرح است. رويكرد 
 1بــاني اي و نقــش دروازهاز توليـدات مردمــي و حفــظ همســويي بــا خبرنگــاري حرفــه 

اي مطرح باشد كه در پژوهش حاضر مـورد بررسـي    تواند به عنوان نمونهها ميخبرنگار
  اند از: اصلي پژوهش عبارت هاي قرار گرفته است. بر اين اساس، پرسش

سي، طـي رويـدادهاي مختلـف    بيهاي اجتماعي، مباني خبرنگاري را در بي. شبكه1
هـا و هنجارهـا و   ي چه به لحاظ ارزشاند؛ چه از لحاظ ساختار سازمان چگونه تغيير داده

  اي؟  چه از نگاه ايدئولوژي سازماني و هويت حرفه
 كند؟هاي اجتماعي استفاده ميسي در چه سازوكاري از شبكهبي. بي2

  اند از: هاي فرعي پژوهش نيز عبارت پرسش
سي در نقش متصدي است يا جايگاه خبرنگاري بي. در مورد محتواي مخاطبان، بي3
  كند؟ را حفظ ميخود 
هـاي اجتمـاعي مـورد ارجـاع و ارائـه      . آيا هيچ گونه نظارت و فيلترينگي بر شبكه4

  شود؟سي، اعمال ميبي بي
 گيرد؟سي قرار ميبيهايي مورد استفاده بي. توليدات مردمي در چه دسته5

 هـاي نـوين بـر   در اين مقاله، ضمن مرور تعاريف و مباني نظري، ابتدا، اثرات فنـاوري 
شناسي خبرنگاري اينترنتي، دو حوزه خبر، با نگاه به زنجيره ارزش، مطرح و سپس با گونه

                                                      
1. gatekeeper 
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مدل برخورد با توليدات مردمي كه حاصل مشاركت مخاطبان در فرايند توليد خبـر اسـت،   
سـي در خصـوص   بـي ارائه خواهد شد. در نهايت نيز نحـوه مـديريت خبـري رسـانه بـي     

 اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. راهكارهاي رسانهتوليدات مردمي به منظور ارائه 

  شناسي پژوهشروش

روش غالب انجام پژوهش در ايـن موضـوع، مطالعـه مـوردي اسـت. مطالعـه مـوردي،        
رويكردي كيفي است كه طي آن پژوهشگر، سيستمي با حد و مرز مشخص را در طـول  

هـد و گزارشـي   دزمان، به صورت تفصيلي و عميق مورد بررسـي و اكتشـاف قـرار مـي    
كنـد   مشتمل بر توصـيف مـوارد و مضـامين اصـلي شناسـايي شـده در آن را ارائـه مـي        

  ). 80، ص 1390و همكاران،  پور حسنقلي(كرسول، ترجمه 
اي، براي استخراج تعاريف و مباني  در اين پژوهش، ضمن مطالعه اسنادي و كتابخانه
هـايي در   ارائه راهكارها و توصـيه  نظري، با استفاده از مطالعه موردي اكتشافي، به منظور

و توليدات مردمـي در حـوزه خبـر،     هاي اجتماعي خصوص استفاده رسانه ملي از رسانه
سي پرداخته شده است. براي دستيابي اين هدف، اسناد باالدسـتي؛   بي به مطالعه رسانه بي

ايـن   هاي اجتماعي كه از سوي بدنه راهبـري  سي در حوزه رسانهبيشامل راهبردهاي بي
هاي اجتماعي و اخبار منتشر  نامه استفاده از رسانهشبكه منتشر شده است، به همراه شيوه
  واكاوي شده است.   شده در اين حوزه و نيز مقاالت مرتبط،

  اجتماعي تعريف رسانه

هـاي  هـاي شـبكه  هـا، سـايت  هاي جديدي ماننـد بـالگ  مفهوم رسانه اجتماعي، با پديده
اك ويديوها، تصـاوير و ... متنـاظر اسـت؛ كـه در همـه آنهـا،       هاي اشتراجتماعي، سايت

پردازنـد   كنند، به توليد محتوا مي اي با يكديگر ارتباط برقرار ميكاربران معمولي و حرفه
  اند از: ها عبارتگذارند. سه ويژگي مهم اين رسانهو آن را با ديگران به اشتراك مي

هـاي  ه به جـاي اعتمـاد بـه شـركت    غيررسمي شدن ارتباطات به اين معنا ك نخست،
اي براي انتشار و توزيع محتوا، رسانه اجتماعي بـا اسـتفاده از ظرفيـت ارتباطـات     رسانه

دهـد.  گذاري آن را بـه كـاربران مـي    اينترنتي، اجازه انتخاب محتواي دلخواه و به اشتراك
 شايان ذكر است كه اين غيررسمي بودن، كامل نيست زيـرا نقـاط اصـلي دسترسـي بـه     

  المللي است.اينترنت در اختيار تعداد معدودي بازيگر بين
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و  1وسـيومر پرعنـوان توليدكننـده؛ اصـطالحاتي ماننـد      ايفاي نقـش كـاربر بـه     دوم،
كننده و توليدكننده محتوا ، از نقش فعال كاربر در اين فضاها به عنوان مصرف2پروديوزر

  اند.نشئت گرفته
گيـرد و   اين ارتباطات بدون سلسله مراتب صورت مي ؛ اي ارتباطات تعاملي و شبكه سوم،

  ).3، ص 2013، 4و لومبورگ 3كاربران بدون واسطه با يكديگر در ارتباط هستند ( بيچمان
و فراتـر از آن،   2هـاي ديجيتـال، اغلـب بـا  وب    تقاطع ارتباطات اجتماعي و رسـانه 

يـا بـه نـوعي، بسـتر      گـذاري محتـوا  شود كه امكان توليد، انتشار و به اشتراكمطرح مي
هاي اجتماعي،  مشاركت مخاطبان را فراهم كرده است. اين فناوري به عنوان هسته رسانه

گذارد تا افراد در جغرافياي پراكنده و با عاليق مشـترك،  هايي را در اختيار ميزيرساخت
اي هـ هاي شـبكه ، بالگ، سايت5با يكديگر ارتباط برقرار كنند و با ابزارهايي مانند ويكي

  ).310، ص 2012، 6اي با هم همكاري كنند (هرميدا اجتماعي و اشتراك رسانه

 تأثير فناوري بر حوزه خبر و خبرنگاري

هـاي مختلـف زنجيـره    توان تأثير فناوري را بر بخشزنجيره ارزش خبر ميبه با مروري 
دهـد. در بخـش توليـد خبـر،     زنجيـره ارزش خبـر را نشـان مـي     1بررسي كرد. شـكل  

كنند. در اين مرحلـه،   كنندگان خبري توليد مي هاي خبري را خبرنگار يا ساير تهيه داستان
آورد، ميـزان  كند، اطالعات مرتبط با آن را به دسـت مـي  خبرنگار، داستان را انتخاب مي

كند و سپس، خبر را به شكل داستاني روان و فصـيح  اهميت و اعتماد آنها را ارزيابي مي
هـاي خبـري و    بندي، سردبيران با انتخـاب و تجميـع داسـتان   ستهآورد. در مرحله بمي در

گونه كه گفتـه    كنند. همانحتي محتواهاي ديگري مانند تبليغات، ارزش جديد ايجاد مي
بنـدي  هايي را براي مخاطبان در حـوزه توليـد و بسـته   هاي اينترنتي، فرصتشد، فناوري

ي مردمي را در توليد و تجميع اخبـار،  هاخبر فراهم آورده و به نوعي، استفاده از ظرفيت
اي نيسـت، تسـهيل   بويژه در شرايطي كه امكان حضور گزارشگران و خبرنگـاران حرفـه  

اي نه تنها بـه عنـوان   هاي رسانههاي اجتماعي، ارزش مخاطب را براي سازمان اند. رسانه كرده
  ).313، ص 2012، اند ( هرميدا گر اخبار، چند برابر كردهمنبع خبري بلكه به عنوان حس

                                                      
1. Prosumer :Producer+ consumer      2. Produser :Producer +user      3. Bechmann 

4. Lomborg                    5. Wiki                   6. Hermida 
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  )232، ص 2012، 2و وجيليس 1ـ زنجيره ارزش خبر بر اساس ( سياپرا1شكل 

  
  
  
  
  

هاي الزم بـراي انتشـار و توزيـع، بـر بسـترهاي      در مرحله بازتوليد و توزيع، فعاليت
هاي نوين قابل پذيرد؛ بسترهاي جديد انتشار و توزيع خبر با فناوري گوناگوني انجام مي

مـديا و  اي يـا مـالتي   . اين بسترها با قابليـت تعامـل، ارائـه چنـد رسـانه     انددسترس شده
دهنـد  هاي خبري فرصت جذب مخاطبان بيشتر را مياطالعات ارزش افزوده، به سازمان

كند. در ضمن با توجه به اينكـه رونـد تجهيـزات خـانگي بـه      و مزيت رقابتي ايجاد مي
، دسترسـي بـه ايـن بسـترهاي     3سمت تجهيزات متصل به اينترنت در حال رشـد اسـت  

مدل توزيـع و انتشـار خبـر را از طريـق      2شود. شكل جديد، در آينده بسيار تسهيل مي
  دهد.هاي جديد، نشان ميهاي خبري، با استفاده از فناوري كانال

  )225، ص 2012هاي خبري بر اساس ( سياپرا و وجيليس، ـ مدل توزيع اخبار كانال2شكل 

  
  

  

  
  

هاي خبري، اغلـب نقـش مشـاركت مخاطبـان و     دهد كه سازمانمي ها نشانپژوهش
هاي اجتماعي را در پوشش خبـري حـوادث و رويـدادهاي مهـم، حـايز اهميـت       رسانه

                                                      
1. Siapera       2. Veglis       3. Cisco IBSG 2012 
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هاي اجتماعي، عالوه بر اينكه موجب تغيير جريان اطالعاتي در رويدادها دانند. رسانه مي
دهنـد. همـواره سـرعت     مي را نيز تحت تأثير خود قرار 1شوند، سرعت اخباري فوري مي

هاي خبري، به داليلي مانند اهميت خبر، كسب جايگـاه نخسـت   ارائه خبر براي سازمان
در ارائه خبر و كسب مزيت رقابتي، عامل مهمي در توليد اخبار بوده است. امـا سـرعت   

هاي اجتماعي بسيار باال رفته است. اصطالح  انتشار اخبار در حال حاضر، از طريق رسانه
مطرح شده از سوي برونو بيانگر اين تحول در حوزه خبر است. به نقـل از  » 2ر توييتراث«

كنـد   ، اجازه پوشش زنده اخبار را بدون حضور هيچ گزارشگري فراهم مي»اثر توييتر«او 
  ) .314، ص 2012( سياپرا و وجيليس، 

و تمـايز  و توييتر، مفهوم ارتباطات، زمـان، مكـان    بوكهاي رسانه مانند فيسفناوري
هـاي  اند. بايد توجه داشت از زماني كـه رسـانه   فضاي عمومي و خصوصي را تغيير داده

اي و ويراسـتاري  هاي اخالق حرفـه  اند، مسائلي در حوزه اجتماعي وارد حوزه خبر شده
هاي بسـياري حـاكي   خبر نيز در حوزه عمليات جاري خبري مطرح شده است. پژوهش

هـاي خبـري   اي و عملكرد خبرنگاران در رسانهرفتار حرفههاي اجتماعي بر از اثر رسانه
جـويي در  طرفي و مشـاركت گذاري بر اخبار، بيهايي كه براي صحه اصلي هستند. تنش

هاي خبري وجود دارد، ازجملـه ايـن اثـرات اسـت (هرميـدا،      اين شكل جديد از رسانه
بـر، وظيفـه مهـم    ). به عبارتي، اين چرخه فشرده شده توليـد و ارائـه خ  319، ص 2012

  رو كرده است. خبرنگار را در تهيه اخبار صحيح، دقيق و قابل اعتماد با ترديد روبه

  هاي اجتماعي در حوزه خبرشناسي استفاده از شبكهمرور مباني نظري و گونه

هـاي   شناسي بود كه با درك اثرات اجتمـاعي رسـانه   اولين جامعه 3، دانيل بل1977در سال 
هـاي ارتبـاطي، يكـي از     هـاي اجتمـاعي ناشـي از فنـاوري     كرد؛ سازمانبيني  ديجيتال پيش

). مانوئـل  2، ص 2013، 4هـاي اساسـي جوامـع پساصـنعتي خواهنـد بـود (فـاكس        چالش
را مطرح كرده و آن را محصول جهاني شدن اطالعـات و   6اي ؛ مفهوم جامعه شبكه5كاستلز

گيـرد؛   مـي  هاي قدرت، پيشي ها از جريان ارتباطات دانسته است كه طي آن، قدرت جريان
ها، از منـابع   كه غيبت يا حضور در شبكه و پويايي هر شبكه در برابر ديگر شبكه به طوري 

                                                      
1. breaking news        2. twitter effect       3. Daniel Bell 

4. Fox              5. Manuel Castells     6. network society 
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حياتي سلطه و تغيير در جامعه هستند. كاسـتلز از ايـن فضـاهاي جديـد بـه عنـوان زمـان        
  ).83، ص 1393محمدي و بيچرانلو،  كند (حاجي ها ياد مي زمان و فضاي جريان بي

هـاي نـوين، جـف    گر رسانهكه از سوي تحليل 1اياي اولين بار، خبرنگاري شبكهبر
هـا و  ايكنـد. حرفـه  ابداع شده است، ماهيت مشاركتي خبرنگاري را بيان مي 2جارويس
ها را ها و ديدگاهها، ايدهها در همكاري با يكديگر، واقعيات، سؤاالت، پاسخايغيرحرفه

ارتباطات پيچيده آنها منجر به توليد اخبار خواهد شد. اين  گذارند. درواقعبه اشتراك مي
  افتد.شود بلكه در كل فرايند اتفاق مينوع مشاركت فقط به توليد محتوا مرتبط نمي
هـاي گـردآوري محتـوا، انتشـار و     اي، شـيوه  ابزارهاي نوين ارتباطي در جامعـه شـبكه  

هنگ خبرنگاري، مأموريـت اصـلي   اند به طوري كه با تحول در فر مصرف آن را تغيير داده
هـاي  گزارشگران در دنياي ديجيتال تحت تأثير قرار گرفته است. تغييـرات فناورانـه، شـيوه   

مـا  «هاي خبري معرفـي كـرده اسـت و اصـل      گري را به اتاقگويي و روايتجديد داستان
ده اي در خبرنگـاري، زيـر سـؤال بـر    را به عنوان يك اصل حرفه» نويسيم، شما بخوانيد مي

كننـد. صـاحبنظران    است. گاهي شهروندان، اولين كساني هستند كه رويدادي را روايت مي
ناميدند امـا اكنـون    مي 4بان اطالعاتو ديده 3حوزه خبر، ابتدا گزارشگران را مراقبان دروازه

  ).59، ص 2012(سياپرا و وجيليس، را بپذيرند  5اصرار دارند كه آنان ناچارند رسانه شهروندي
ــدره ــاران ( 6اكون ــه خبرنگــاري شــبكه 2012و همك ــا  ) ب ــي ي ــدات مردم اي، تولي

  اند. به عنوان اثرات فناوري در حوزه خبر اشاره كرده )1(و خبرنگاري خودكار 7سي يوجي
اي، خبرنگاري اينترنتي را به چهار دسته تقسـيم كـرده اسـت     )، در مقاله2003( 8دوز

شده يـا بـاز و بـدون تعـديل) و نـوع      (بسته و محدود  كه مبناي آن، فرهنگ خبرنگاري
  اند از: ، اين چهار دسته عبارت3تمركز محتوايي است. مطابق شكل 

هـا، تفسـيرها و تبيـين را بـه عمـوم ارائـه       زمينههاي كلي مانند پيش. جهت9گرايشي
هـاي خبـري همـان فرهنـگ      دهد. در اين نوع فعاليـت بـرخط خبرنگـاري، سـازمان     مي

كنند ولي متناسب با نياز ويراستاران و گزارشگران، بـا   نبال ميخبرنگاري كنترل شده را د
  مخاطبان مشاركت ساختاريافته دارند.

                                                      
1. networked journalism       2. Jeff Jarvis       3. gate watchers 

4. information monitors       5. citizen media     6. Van Der Haak 

7. UGC: User Generated Content  8. Deuze          9. orienting journalism 
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دهـد. بـراي مثـال،    مند ارائه مي . اطالعات ويژه به مخاطبان يا مشتريان عالقه1ابزاري
شود. هاي مخاطبان بازنويسي ميگيرد ولي با ديدگاهنسخه اوليه اخبار روي وب قرار مي

  داند.ديدگاه، شهروند را در نقش خبرنگار افراطي مياين 
گـويي  در اين دو دسـته ايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه در آينـده، هنـوز هـم داسـتان         

  خبرنگاران براي شهروندان غالب خواهد بود.
كننده خبر ندارد. بلكـه سـايت را   . اين نوع از خبرنگاري وبي، تنها نقش تهيه2پايشي

  داند.ها در خصوص رويدادها ميها و پرسشئه همه ديدگاهدر نقش مكاني براي ارا
گـردد و  . محتواي خبري به طور كامل در تعامل خبرنگار با مردم تهيه مي3ايمحاوره

 كننده خبر نيست.هيچ تمايز مشخصي بين توليدكننده و مصرف

  )218، ص 2003ـ انواع خبرنگاري در وب بر اساس (دوز، 3شكل 

 

.  

  

  

  

  

  

  
اهبردهاي مهم در مواجهه با شرايط جديد، نحوه ارزيـابي اخبـار بـويژه در    يكي از ر

فرهنگ خبرنگاري بسته و تعديل شده است. ايجاد موازنه و تعـادل بـين سـرعت ارائـه     

                                                      
1. instrumental journalism       2. monitorial journalism       3. dialogical journalism 
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هاي خبري بوده است. دو راهبـرد اصـلي   اخبار و صحت آن همواره مورد توجه سازمان
  اند از:   در اين خصوص عبارت

  » خبر بعد انتشار آن گذاريصحه«نخست،  •
  »گذاري بر آنانتشار خبر بعد صحه«دوم،  •

نشـان داده شـده اسـت. در مـدل نخسـت،       5و  4هـاي   اين دو نوع راهبرد در شكل
شود و در چرخه سنتي ارائه  توليدات مردمي، تنها به عنوان منبع خبري در نظر گرفته مي

مخاطبـان اسـت. از ايـن رو، در     گيرد. اما در مدل دوم، تمركز بر مشـاركت خبر قرار مي
  گذاري اخبار نيز مشاركت مردم اهميت دارد.صحه

  ـ مدل اول در استفاده از توليدات مردمي4شكل 

  

  

  

  

  ـ مدل دوم در استفاده از توليدات مردمي5شكل 
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 سيبيبي

تـرين  هـاي رسـانه عمـومي دنيـا و اصـلي     ترين بنگـاه سي به عنوان يكي از قديميبيبي
سـي، منشـور   بـي كند. مبناي كاري بـي دهنده خدمات عمومي در بريتانيا، فعاليت مي ئهارا

شـود و زمـين بـازي آن را     سلطنتي است كه طبق قاعده، هر ده سال يك بار مـرور مـي  
سـي  بياست. در بي 1سي تراست بي كند؛ راهبري آن نيز به عهده سازمان بيمشخص مي

نگاتنگ با مأموريت حفظ فرهنگ ملي و ارتقاي ذائقه از همان ابتدا، كيفيت در ارتباطي ت
  اي بريتانيا مطرح شده است.  مردم، به عنوان نقطه تمايز از خدمات تجاري رسانه

، ارزش فرهنگـي و  2سـي بايـد ارزش دموكراتيـك    بـي  مطابق منشـور، خـدمات بـي   
در جامعــه  5و ارزش جهـاني  4، ارزش اجتمـاعي و گروهـي  3خالقيتـي، ارزش آموزشـي  

        :)2006تراست و توافقنامه منشور،  سي بياد كند (بيايج
سي تعريـف شـده   بيهايي كه در منشور سلطنتي براي بيمأموريت، اهداف و ارزش

اســت، بــه نــوعي، بيــانگر ايــدئولوژي و فرهنــگ حــاكم بــر آن اســت مطــابق منشــور، 
سـي تلقـي    بـي  هاي نوين به عنوان ابزاري براي رسـيدن بـه مقاصـد اصـلي بـي      فناوري

سي نيـوز و   بي هاي خبري با نام بي سي، اخبار خود را از طريق يك كانال بي بي شوند. مي
  كند. كانال اول و دوم منتشر مي

 سي بي بيتبارشناسي مشاركت مردم در 

ن ويـدئو نـي  «سـي، طـرح   بيهاي مهم جلب مشاركت مردم در بييكي از خاستگاه 6شـ «
راه انـدازي   1993اي مردمي در توليد محتوا در سـال  هاست كه براي استفاده از ظرفيت

شده است؛ به اين شكل كه حدود پنجاه نفر از مردم منتخب از سرتاسر انگلسـتان بـراي   
ديدند. اين طرح يكي از نقـاط ورود  توليد محتوا با موضوع خاطرات روزانه آموزش مي

همسـويي بـا تبيـين     اي و در اي و غيرحرفـه سي به عرصه دوگانگي محتواي حرفهبيبي
هـايي از كانـال   فرهنگ رايج و تنوع فرهنگي بوده است. محتواهاي توليد شده، در بخش

  شـد.  اي در طـول هفتـه پخـش مـي    هـاي زمـاني چهـار دقيقـه    سي، در فاصلهبيدوم بي
                                                      
1. BBC Trust       2. democratic Value        3. educational value 

4. social and community value                5. global value 

6. video nation 
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انجمن بـرخط  «سايت مرتبط، با نام طرح ، اين طرح به شكل وبي در وب2000در سال 
ديدند و تجهيزاتـي بـراي توليـد     ا كرد كه طي آن افرادي آموزش ميادامه پيد» 1و آرشيو

  ).6، ص 2007، 2شد ( هندرسونمحتوا به آنان داده مي
صدها نفر از مردم را براي فيلمبـرداري  » 3گويي ديجيتالداستان«، طرح 2001از سال 

 ، نيـز 2003اي براي پخش، آموزش داده اسـت. در سـال    هاي چندرسانهو ويرايش بسته
تغييـر نـام داد،   » 5سـي بـي شـبكه عمليـاتي بـي   «هاي بعـد بـه    كه در سال» 4َكنآي«طرح 

هاي خـود را بـه اشـتراك    رفت كه مردم دغدغه اندازي شد. طبق اين برنامه، انتظار مي راه
هاي مورد عالقه خود را ايجاد كنند و به مبادله اطالعـات بپردازنـد. امـا    بگذارند، انجمن

). 6، ص 2008، 7و ويليامز 6ليل كافي نبودن كاربران بسته شد (وردلد ، به 2008در سال 
هاي اين دو طرح در راستاي استفاده از محتواي مردم، بيشتر به نـوع خبرنگـاري    فعاليت

  )، نزديك است.3 گرايشي از مدل دوز (شكل
گذاري مترو لنـدن در سـال   سي، پس از بمببيهاي اجتماعي به شكل مرسوم در بي رسانه

هـاي   شود، مورد توجه قـرار گرفـت. ايـن حادثـه، از اسـاس، روش      ناميده مي )2( 7/7كه  2005
 خبرنگاران را در روايت حوادث دگرگون كـرد و بـه تـدريج، روايـت مخاطبـان را در مكتـب      

دهي جـاي داد. در حـالي كـه در سـاعات اوليـه صـبح، خبرنگارهـا بـه محـل          قديمي گزارش
ها، ويـديوها و تصـاويري از    اتاق خبر مركزي تلويزيون، متن گذاري دسترسي نداشتند، در بمب

دنبال آن، در رويدادهاي ديگـري ماننـد    شد. به  رخداد مدنظر و شاهدان عيني حادثه دريافت مي
نقـش و   2011ايـران و بيـداري اسـالمي سـال      2009حمالت ترويستي بمبئي، انتخابات سال 

  از بيش پررنگ شد. سي بيشبيهاي اجتماعي در بي جايگاه رسانه
 طـور  ، بـه 8سـي بـي ، بخش تعامل خبري بي2005گذاري لندن در سال  قبل از بمب

كرد. اين ميـزان در حـال   پست الكترونيكي دريافت مي 300متوسط در يك روز، حدود 
قطـب  «گيـري   حاضر، به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است. اين تغيير، منجربه شكل

سي شده است تا بـه طـور متمركـز بـه محتـواي      بيخبري بي تاقدر ا» 9توليدات مردمي
  ).781، ص 2010 ،مردمي پاسخگو باشد (وردل و ويليامز

                                                      
1. online community and archive     2. Henderson          3. digital storytelling 

4. Ican                     5. BBC Action Network   6. Wardle 

7. Williams                  8. BBC News Interactive  9. UGC Hub 
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هـا   توان گفت كـه ايـن شـبكه   هاي اجتماعي ميسي به شبكهبيدر خصوص نگاه بي
هايي را براي سي، حداقلبياند، براي مثال، بدنه راهبري بي بسيار مورد توجه قرار گرفته

بـوك و تـوييتر تعريـف كـرده     هاي اجتماعي مانند فـيس  حضور فعاالنه در برخي شبكه
هاي اجتماعي، بـه عنـوان يكـي از     ها در شبكهاست. ضمن اينكه ميزان فعاليت خبرنگار

). همچنين 2012سي تراست،  بي معيارهاي ارزيابي عملكرد در نظر گرفته شده است (بي
هاي اجتماعي تهيه كرده است كه ها در شبكه نواع فعاليتاي را براي انامهسي، شيوهبيبي

  شوند: هاي اجتماعي، به سه دسته زير تقسيم ميها در شبكهبر اساس آن، همه فعاليت
  هاي شخصي براي برقراري ارتباط با دوستانفعاليت •
 فعاليت براي هسته اصلي خبر •

مرتبط با فرايند توليد  هاي سردبيران، ويرايشگران، گزارشگران و ساير افرادفعاليت •
  شود. سي نيوز انجام مي بي كه با عضويت رسمي بي

هاي فعاليت در هر سه حوزه تصريح شـده و در  نامه، جزييات آيين نامهدر اين شيوه
  ).2011سي نيوز، بياختيار كاركنان قرار گرفته است (بي

  سيبيشناسي مشاركت مخاطبان در بيگونه

سي به ايـن معناسـت كـه از محتواهـاي مردمـي در فراينـدهاي       بيسي در بيمفهوم يوجي
شود، در اختيـار   اده شود. نگرش ديگري كه در اين فرايند اعمال ميفقديمي توليد خبر است

سـي، مشـاركت   بينامه به اوست. در بيگرفتن قدرت توليد محتواي مخاطبان و ارائه شيوه
  :)790، ص 2010دل و ويليامز، مخاطبان با اهداف زير مورد توجه قرار دارد (ور

  هاي غيرخبريدر اختيار گرفتن منابع خبري جديد و تأمين منابع براي بخش •
  هاي خبري جديدتوليد داستان •
ايجــاد فضــايي بــراي گفتگــوي عمــومي، تقويــت رابطــه بــا مخاطبــان و تقويــت  •

 هاي مخاطبان مهارت

پايشـي در فرهنـگ    شناسي دوز، اين انواع مشاركت به شكل گرايشـي و مطابق گونه
  شده و بسته است.   خبرنگاري كنترل
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) محتواي توليدي مخاطبان به چهـار دسـته تقسـيم شـده     2010( 1در مقاله هريسون
سـي: در ايـن نـوع،    بـي هاي خبري بدون درخواسـت بـي  است: (محتوا به شكل داستان

  هستند.سي و خبرنگارهاي خبري، منفعل بيكننده و بي فعال و مشاركت مخاطبان، پيش
  هاي خبري موجودمحتواي درخواستي بر اساس داستان •
  محتواي ضروري و سريع براي موارد خاص •
محتواي نظارتي مخاطب ( مخاطب در نقش ناظر): براي مثال، شكايات مخاطبـان   •

  گيرد.  در اين رده قرار مي
و  مشاركت مخاطبان از توليد محتوا فراتر رفتـه  )2011( در مقاله ويليامز و همكاران

  گونه مختلف را در بر گرفته است:  پنج
 محتواي مخاطبان كه در سه دسته قابل ارائه است: •

هاي مرتبط با اخبار فـوري؛ تجربيـات مخاطـب كـه در پاسـخ بـه       ها و كليپعكس
هاي مخاطب كـه شـامل اطالعـات    شوند و داستان سي، تهيه ميبيهاي خبري بيداستان

    سي است.بيغيرمرتبط با اخبار بي
هاي راديـويي يـا تلويزيـوني يـا حتـي       هاي مخاطبان كه در پاسخ به برنامهديدگاه •

  شود. به اشتراك گذاشته مي» 2هاي شما بخش گفته«گفتگوهاي مرتبط با 
  محتواي غيرخبري؛ براي مثال، عكس طبيعت يا آب و هوا    •
محتــواي مشــاركتي؛ محتــوايي اســت كــه از ســوي مخاطــب و تحــت آمــوزش   •

 شود.  ها، توليد ميكننده توليد ها و خبرنگار
هـاي  هـا و گـروه  سي با استفاده از اعضاي ماهر انجمـن بياي؛ بيخبرنگاري شبكه •

  برد.هاي خبرنگاري خود را باال ميمختلف مخاطبان، كيفيت خروجي
هـاي مشـاركتي يـاد     سي  نسبت به گونـه بيشايان ذكر است كه رفتار خبرنگاران بي

  سي جايگاه خاصي دارند.بيكدام در بيشده متفاوت است و هر 

هـاي اجتمـاعي در   سي؛ رويكردي متمركز بـه شـبكه  بيبي» قطب توليدات مردمي«

  آوري و ارزيابي محتواجمع

گروهـي از   2005هـاي اجتمـاعي رويكـرد متمركـز دارد. در سـال       سي بـه شـبكه  بيبي
                                                      
1. Harrison       2. have your say 
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بي و انتشـار محتـواي   سي، ايده ايجاد مركزي را بـراي جسـتجو، ارزيـا    بي خبرنگاران بي
نـام   قطـب توليـدات مردمـي   توليد شده شهروندان در اتاق خبر مطرح كردند كه بعـدها  

هاي خبـري گسـترش   كه تعامالت خبري را در اتاق قطب توليدات مردميگرفت. ايجاد 
داد و بر توجه به محتواي مخاطبان تأكيـد كـرد، دو هـدف را مـدنظر داشـت؛ نخسـت:       

بار فوري با سرعت باال، در يك محل مركزي و ارسـال آن  سنجي اخگردآوري و صحت
هـا و گفتگوهـا بـه     ها و دوم: متمركز كردن محـل ديـدگاه   هاي خبر بر اساس نيازبه اتاق

). ايجـاد چنـين   795، ص 2010آوري خبر ( وردل و ويليـامز،  منظور تعيين مقاصد جمع
الً مديريت شده، تقويت سي را به خبرنگاري به شكل بسته و كام بي مركزيتي، نگرش بي

  شود. )، به دو ناحيه باالي محور مرتبط مي3شناسي دوز (شكل  كند كه در گونه مي
گذاري مترو لندن، اين ايده را تقويت كرد و به طرح مورد نظر سرعت بخشـيد.   بمب

و  2009در ابتدا فقط سه خبرنگار به طرح اختصاص داده شد امـا بـه تـدريج، تـا سـال      
گـذاري بيشـتري    سي اقدام به سرمايهبي، بي88نتخابات ايران در سال بخصوص پس از ا

 قطب توليدات مردميسه خبرنگار به صورت تمام وقت در  و بيست ، 2011كرد. تا سال 
مشـاركت مردمـي را    000/10سي، آنان حـدود  بيهاي بي فعاليت داشتند. بر اساس داده

اي از  چه كسي، چه چيزي، چه پيچيدهكردند و سعي داشتند تا فهم دقيق و  پردازش مي
سي ادعـا   بي هاي وب را بيابند. بيآوري اخبار يا بهترينموقع، كجا و حتي چراهاي جمع

هـاي اجتمـاعي، صـحت و     كند كه قبل از برودكست اخبار با اطالعات پشتيبان شبكه مي
 ).32، ص 2011كند ( برونو،  سقم آنها را ارزيابي مي

كـرد كـه از   فقـط كـاربران را تشـويق مـي     وليـدات مردمـي  قطـب ت در نقطه شروع، 
اسـتفاده كننـد. امـا    » هاي شماگفته«هاي همراه خود براي ارسال مطالب به بخش  گوشي

بـوك و يوتيـوب   پس از آن، اين گروه تصميم گرفت كه امكان دسترسي به توييتر، فيس
ر اسـت كـه در   آوري اخبـار فـراهم كنـد. شـايان ذكـ     را به منظور هدايت فراينـد جمـع  

تر بوده است. در چنين شرايطي، ارزيابي  هاي اخير، نقش توييتر در اين زمينه قوي بحران
بسته به  1سي فرايند تصديق هويتبيكند. در بيصحت اطالعات اهميت زيادي پيدا مي

هاي ارزيابي مختلفي است. براي مثال، پـيش شـماره   نوع محتواهاي ارسالي، شامل رويه

                                                      
1. authentication 
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تواند تا حدي به اين نقطه شـروع كمـك كنـد. بهتـرين      مي 1پييا نشاني آيتلفن همراه 
هـايي از اوسـت. پـس از     روش ارزيابي، گفتگو با توليدكننـده محتـوا و پرسـيدن سـؤال    

تصديق هويت به طور كامل، اطالعات رسيده قابليت انتشار پيدا مي كنـد ( البتـه بـدون    
  ي منتشر شود).سبياينكه اطالعات شخصي او حتي در داخل بي

هاي قبلي ها و گفتهفرد مورد نظر در توييتر و بررسي يادداشت 2هايروبررسي دنباله
وي نيز معيار ديگري است. در صورتي كه همچنان به اطالعات ارسالي مشكوك باشند، 

ها آورند. براي مثال، در مورد عكس اطالعات بيشتري به دست مي 3با جستجو در گوگل
شود كه عكس را در چه زماني و كجا گرفته است؟ هرگاه صـحت  رسيده ميابتدا از او پ

مرتبط با عكس مانند  )3( عكس، مشكوك باشد، با استفاده از ابزارهاي فتوشاپ اطالعات
گيـرد. نـوعي   تاريخ، زمان و دارنده مالكيت معنوي و حق نشر مـورد بررسـي قـرار مـي    

ود دارد كـه ايـن تصـوير را بـا سـاير      افزار وبي به نام جستجوي وارونه تصوير وجـ  نرم
كند. در صورتي كه با هـيچ تصـويري تطـابق نداشـت،     تصاوير روي اينترنت مقايسه مي

  ).34، ص 2011تواند تصوير مفيدي باشد ( برونو،  مي
سـي بسـيار پرهزينـه اسـت؛ از ايـن رو، طـي       بـي تعديل و غربالگري مباحث در بي

 شود.ثالث استفاده مي قراردادهايي از ظرفيت اپراتورهاي شخص

هاي اجتماعي، مقدماتي سي حتي براي فعال بودن در شبكهبيشايان ذكر است كه بي
در دانشكده خبرنگـاري   2006را فراهم آورده و كاركناني را آموزش داده است. از سال 

به منظور آشنايي خبرنگـاران بـا توليـدات    )4(اي در حوزه توليدات مردمي، دورهسي بي بي
  ي و نحوه توسعه اخبار با استفاده از آن طراحي شده است.مردم

، سرعت انتقال اخبـار را بـر دقـت تـرجيح     4انانهاي خبري مانند سي برخي از بنگاه
گـري را  هاي اجتماعي و توليدات مخاطبان فقط نقش تصـدي  دهند و در حوزه شبكه مي

بكه هـاي اجتمـاعي،   ان بـه شـ  انتوان گفت كـه رويكـرد سـي   كنند. درواقع ميبازي مي
سـي بـا رعايـت    بـي كه بـي  است؛ در حالي » اول منتشر كن و بعد صحه بگذار«مصداق 

اصول خبرنگاري سنتي خود در محيط اينترنت و با اعمال فراينـدهاي ارزيـابي صـحت    
  كند.حركت مي »اول صحه بگذار و بعد منتشركن«محتوا، در راستاي شعار 

                                                      
1. IP Address       2. followers       3. Google 
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  گيري  بحث و نتيجه

هاي اجتمـاعي   سي نسبت به رسانهبير تالش شده است كه رويكرد بيدر پژوهش حاض
و توليدات مردمي در حوزه خبر بررسي شود. براي اين منظور، ضمن بررسي مقاصـد و  

انـداز و اهـداف   سي؛ كه در منشور سـلطنتي آمـده اسـت؛ همچنـين چشـم     بياهداف بي
هـاي  يـن رسـانه در شـبكه   هاي اجتماعي، پنج گونـه فعاليـت ا   سي در حوزه رسانه بي بي

اجتماعي شناسايي شده است كه شـامل محتـواي مخاطبـان (اخبـار ارسـالي)، محتـواي       
  شود. اي ميهاي مخاطبان و خبرنگاري شبكه مشاركتي، محتواي غيرخبري، ديدگاه

اي و  سـي در حفـظ خبرنگـاري حرفـه     بي هاي پژوهش، راهكارهاي بي از ديگر يافته
تواند به عنـوان راهكـار رسـانه ملـي در      مردمي است كه مي استفاده از ظرفيت توليدات

  اند از: حوزه خبر مطرح باشد. اين راهكارها عبارت
محتـواي مخاطبـان    .استفاده از توليدات مخاطبان در بخش خبر به عنوان منبع محتوا •
شود كه نياز به پردازش دارد. با توجه بـه   سي، به عنوان منبعي در نظر گرفته مي بي در بي

هـايي   تواند با تدارك برنامه تنوع ابزارهاي توليد محتوا در دست مردم، رسانه ملي نيز مي
هـاي مردمـي بـه عنـوان منـابع خبـري        براي توانمندسازي افراد در اين زمينه، از ظرفيت

  استفاده كند.
با توجـه بـه    گذاري و استفاده در خبر.ايجاد ساختار متمركز براي گردآوري، صحه •

هـاي نـوين از    هاي مختلف و رسـانه  ي استفاده از توليدات مردمي در كانالتنوع بسترها
گـذاري بـر    طريق رسانه ملي، ايجاد ساختاري متمركز با فرايندهاي دقيـق، بـراي صـحه   

گري در خبـر   اي تواند به عنوان راهكاري براي حفظ حرفه اخبار و محتواي مخاطبان مي
 مطرح باشد. و در عين حال، استفاده از توليدات مردمي 

بـه منظـور حفـظ دقـت      استفاده از ابزارهاي گوناگون براي ارزيابي صحت اخبار. •
هاي مختلفـي بـراي تصـديق هويـت راويـان      اخبار در استفاده از توليدات مردمي، شيوه

سي  بي هايي كه بي دهندگان اطالعات در فرايند تهيه خبر مطرح است. روشاخبار و ارائه
 آمده است. 6رفته است، در شكل به اين منظور به كار گ
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  هاي بررسي صحت محتوا ـ روش6شكل 

  
  

 

 

 

 

 

هاي اجتماعي در بخش خبـر و  نامه براي استفاده از شبكهتهيه اصول راهنما و شيوه •
هــاي اجتمــاعي و اســتفاده از بــه منظــور حضــور فعاالنــه در شــبكه .آمــوزش كاركنــان

اي، تهيـه اصـول راهنمـا و    ول حرفـه هاي خبري آنها و در عين حال، رعايت اص ظرفيت
ها، بـه همـراه برگـزاري    سازي نحوه فعاليت در اين نوع شبكههايي براي شفاف نامه آيين
هـا  هاي اجتماعي براي خبرنگار برداري از ظرفيت شبكههاي آموزشي به منظور بهرهدوره

ز ظرفيـت  ش روي رسـانه ملـي در اسـتفاده ا   يها، راهكار ديگري است كه پو توليدكننده
 هاي اجتماعي قرار دارد.   شبكه

بـه دليـل    استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به منظور غربالگري محتواي مردمـي.  •
هـاي خـارج    سي از ظرفيتبيهزينه باالي تعديل و غربالگري محتواي متنوع مردمي، بي

توانـد در ايـن    كنـد. رسـانه ملـي نيـز مـي      از سازمان خود براي اين منظور اسـتفاده مـي  
 صوص با مالحظات خود، چنين ظرفيتي را در نظر داشته باشد.خ

با توجه به اهميت سـرعت   هاي نوين به منظور تسريع فرايندها.استفاده از فناوري  •
توانـد بـا بـه كـارگيري      اي، رسانه ملي ميارائه اخبار و در عين حال، حفظ اصول حرفه

واي مخاطبان را در فرايند ارائـه  گذاري بر محتهاي نوين، فرايند ارزيابي و صحهفناوري
 خبر، سرعت ببخشد.
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  نوشت پي

1 .Automated Journalismافزاري كه به شيوه خودكـار اخبـار را از    هاي نرم : اشاره به ربات
  كنند. بندي كرده و بازپخش مي منابع گوناگون جمع و بسته

  گردد. بازمي اي كه هفتم ژوالي بوده است، گذاري به تاريخ حادثه . دليل اين نام2
  باشد.   ها  با آن همراه ميطالعاتي كمكي از تصوير كه موقع ذخيره عكسا. 3

EXIF (Exchange Information file format) 

4. Have they got news for us? نام اين دوره است.  
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