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 چکیده 

های بکهای یعنی شبوم جدید رسانهزیستهای خبری جریان اصلی، حضور در های نوظهور فعالیت رسانهیکی از عرصه
ری های خبخبرگزاری صداوسیما نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای رقابت با سازماناجتماعی مجازی است. 

 فعالیت رب مؤثر هایبوم است. در این پژوهش بر آنیم تا مؤلفهرقیب ملزم به حضور و فعالیت مطلوب در این زیست
برای رسیدن به این مهم با استفاده از روش دلفی و اجتماعی را شناسایی کنیم.  هایشبکه در صداوسیما خبرگزاری

 یتدر فعال مؤثرهدفمند انتخاب شدند در سه راند متغیرهای  صورتبهکه  نظرانصاحبنفر از  33مندی از آرای بهره
ویج حمایتی، بازیگری فعال، تر هایخبرگزاری صداوسیما شناسایی شدند. تأسیس تحریریه ویژه، اتخاذ سیاست

، کاربرپسندی هاقالبمتقابل، درج تیک آبی، سئو کردن صفحات، تجاری کردن اکانت، گزارشگری منبع باز، استفاده از 
ب گذاری مناسی زمانی و مکانی، توجه به پرسونای کاربران و هشتگهاتیمحدودی انتشار خبرها، رفع شناسزمان

گویه(، توزیع و انتشار  99ای مورد اجماع کارشناسان بود که در قالب چهار مقوله؛ تولید )متغیره نیترمهمبرخی از 

گویه( تفکیک شدند. بر این اساس متغیرهای  6ی و مدیریت )گذاراستیس( و گویه 33گویه(، جذب و مشارکت ) 1)

 به نظرن داشتند؛ بنابرای نظرانصاحبمشارکت کاربران بیشترین فراوانی و توافق را بر اساس آرای  حوزۀ تولید و دو
 ا باشد.ای راهگشجدید رسانه بومستیزرسد توجه به این متغیرها برای فعالیت مطلوب خبرگزاری صداوسیما در می
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 مقدمه

ای هنگاران و رسانهانحصاری در اختیار روزنامه طوربههای اجتماعی، اخبار دیگر با گسترش رسانه
 درواقع. گرفته است شکل 9ایبوم جدید رسانهگفت که زیست توانمیجریان اصلی قرار نداشته و 

سط مخاطبان و  ۀنحو سی به آخرین اخبار تو ستر ست کنندگاندنبالد ست. زی بوم نیز تغییر کرده ا
سانه ساختجدید ر ست. حال با یک  سانه را دگرگون کرده ا ساختار خطی تولید محتوا در ر ر اای 

وانند تهای بیشتری فراهم آمده است و افراد بسیاری میرو هستیم که امکان ارتباطای روبهشبکه
ست یابند. در این  ستقیم به منابع خبری د ضوری تولید خبر ح فرایندشهروندان در  بومستیزم

دهند نیاز خبری خود را از با توجه به تکثر منابع خبری، مخاطبان ترجیح می ؛فعال و مؤثر دارند
 های اجتماعی تأمین نمایند.طریق اینترنت و شبکه

سانه بومستیزدر این  شبکهجدید ر شی تعیینای،    ینا اند.هکرد ءکننده ایفاهای اجتماعی نق
ه منجر به ک یراتیثأت اند.شدهخاطبان خبر توسط م یافتخبر و در ۀدر حوز یراتیموجب تأث هاشبکه

ــر ــار س ــودمیگوناگون  هایدیدگاه یانو ب رویدادها یعانتش ــانه. ش و  باعث گردش یدجد هایرس
ــریع دریافت ــده یعاطالعات و اخبار وقا آزادترو  ترس ــرف  ییراتیتغ ینهمچناند. ش در عادات مص

مخاطبان  یاز ســـو هاشـــبکه ینااغلب اخبار و اطالعات در  اند.کرده یجادمخاطبان ا یخبر
ها این ویژگی ؛ که(Zhiqiang Zhu & et al, 2020: 9)شود می یگیریپ یصورت چند منبعبه

سانه ست ر صار تولید اخبار و اطالعات از د سنتی و حرفهمنجر به خارج کردن انح شده های  ای 
   است.

ساس آماری که توسط پایگاه  ستابر ا ستی شورهای مختلف  3اینترنتی ا ست در ک شده ا شر  منت
سانه شر سی در نحوۀهای اجتماعی نق سا سی مردم به اخبار  ی ا ستر مار . نگاهی به آاندکرده دایپد

شده شر صوص تعداد کاربران فعال منت سانه 3در خ گویای میزان  3131های اجتماعی در نوامبر ر
 است. اقبال کاربران فعال اینترنت به این حوزه

 

 

1. New Media Ecosystem 

2. Statista 

بازیابی شده  33:11دسامبر ساعت  33در تاریخ  /Https://www.Statista.Com/Statisticsاین آمار از سایت . 3
 است.
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 های اجتماعی. فراوانی کاربران فعال در اینترنت و رسانه9نمودار 

 

ه بهای اجتماعی مجازی در آمار ارائه شده از ایران نیز این میزان اقبال به فضای وب و شبکه
در پایگاه اینترنتی دیتا ریپورتال میزان کاربران فعال ایرانی  شدهارائهخورد. بر اساس آمار می چشم

درصدی داشته است و  31رشد  3131تا ژانویه سال  3191های اجتماعی از آوریل سال در رسانه
میلیون نفری  35/13درصد از جمعیت  31میلیون نفر رسیده است و این آمار یعنی حدود  3/33به 

 .9کشور ایران
شبکههای خبرسازمان  صلی نیز با پذیرفتن مقبولیت باالی  جازی های ارتباطی می جریان ا

شرایط جدید تطبیق داده و وارد فاز هم سانهبرای کاربران، خود را با  شدگرایی ر اند های با اینترنت 
و از دهه گذشـــته برای نیل به این هدف برقراری ارتباط با مخاطبان )کاربران(، جذب و حفظ 

ــان، اقدام به ــبکه ایش ــور در ش ــبکه درواقعاند. های اجتماعی نمودهحض های خبری تلویزیونی ش
شبکهبین شتر با مخاطبان خود از این  ضور و تعامل بی صیریان ) گیرندها بهره میالمللی برای ح ب

 (.956: 9313 جهرمی،
 بجذ در تنگاتنگ رقابت برای ایرسانه متنوع و مختلف بسترهای باید گفت که ارائه طورنیا

ـاتی بسیار ایرسانه پیچیده محیط در مخاطب حفظ و ـت حی   ایهرسان سازمان منظور این به. اس
ـیات هم باید ـت و خصوص ـایظرفی ـر ه ـتر ه ـانه بس  رنیز در مقایسه با سای و بشناسد را ایرس

ـل آگاهی و شناخت هاآن نشده برآورد نیازهای و مخاطبان مختلف هایگروه ـته کام ـد داش   .باش
  و جذب ایبر بستر هر از که توقعی با متناسب که کندمی کمک ایرسانه سازمان به شناخت ایـن

 .کند ریزیبرنامه دارد، مخاطـب مختلـف هـایگـروه حفـظ
 

 

 انجام شده است. 9311آذر ماه سال  31؛ بازیابی اطالعات در تاریخ Data Reportal ریپورتال؛. دیتا 9
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 زا نیازی اسـاس بر را خود کار باید و نیسـتند مسـتثنا قاعده این از نیز خبری هایسـازمان
نگاهی به صفحات اختصاصی چند سازمان  .کنند تعریف «کنندهمصرف» اصطالحبه یا و مخاطب

های اجتماعی اینستاگرام و توییتر و میزان کاربرانی که اخبار خود خبری داخلی و خارجی در شبکه
صفحات مذکور پیگیری می سترا از  ستقبال کاربران به این زی ست، ا بوم جدید کنند در وهله نخ

شان می ص دنبال کنندگانتعداد  توجهقابلر اختالف تدهد و در نگاهی دقیقخبری را ن فحات این 
 نماید.را برجسته می

 9ی خبری داخلی و خارجیهاسازمانهای اجتماعی وابسته به شبکه دنبال کنندگانمیزان . 9جدول 
 شبکه اجتماعی

 تلویزیون
 اینستاگرام توییتر

 M5/9 M7/91 سی فارسیبیبی

 K1/333 M5/9 یورو نیوز

 K 3/331 M3/9 اینترنشنالایران 

 K M3/9 913 خبرگزاری فارس

 K K 333 553 خبرگزاری صداوسیما
 

سه با رقبای  سالمی ایران در مقای سیمای جمهوری ا صداو شده، خبرگزاری  مطابق آمار ارائه 
سانه ضای ر سبی از امکانات و ف ست های اجتماعیجهانی و داخلی بهره منا سته ا اش نبرده و نتوان

های اجتماعی عملکرد مناسبی کاربران در شبکه 3یساز ریدرگ ، در جذب وشدهارائهبر مبنای آمار 
شبکه شد در نقطه مقابل  شته با شبکه خبیالمللی همچون بیهای خبری بیندا بری سی و حتی 

 اند گوی سبقت را در این مقوله بربایند.ایران اینترنشنال، توانسته تأسیستازه 
ستن از آرای  با توجه شد با بهره ج سئله محقق بر آن   و خبرگان حوزه نظراناحبصبه این م

بر فعالیت خبرگزاری  مؤثری اجتماعی مجازی و اجماع نظرات ایشــان، متغیرهای هاشــبکهخبر و 
سیما را در  شار خبر در  فرایندصداو ستاگرام و توییترهاشبکهتولید و انت سایی  3ی اجتماعی این شنا

شود که:  سخ داده  سش پا ضور خبرگزار تیبر تقو مؤثرعوامل »نماید تا در نهایت به این پر   یح
 

 

سال  37کنندگان در تاریخ آمار مربوط به تعداد دنبال .9 ست.  11آذر ماه  شده ا ستخراج  سانه خبری ا سمی هر ر صفحات ر از 
سیما در توییتر از تاریخ  صداو سمی خبرگزاری  صفحه ر ست  ست و آمار  9311مهرماه  3شایان ذکر ا به حالت تعلیق درآمده ا

 ( است.9311مردادماه سال  33کنندگان خبرگزاری صداوسیما در توییتر مربوط به پیش از تعلیق این صفحه )مربوط به دنبال
2. Engagement 

 ه است.اجتماعی مذکور بودهای های اجتماعی اینستاگرام و توییتر علت انتخاب شبکه. حضور خبرگزاری صداوسیما در شبکه3
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لیت های آن عالوه بر بهبود فعاتا بتوان با کمک یافته« ی چیست؟اجتماع هایشبکهدر  صداوسیما
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی، قدرت رقابتی این رسانه را در 

 داد.ای خبری افزایش های رسانهقبال سایر سازمان دربازار رقابتی پیام 
 

 پیشینه پژوهش

به لحاظ موضـــوعی و در حوزه خبر و  شـــدهانجامهای پژوهش تریننزدیکدر دهه اخیر از میان 
 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیهای اجتماعی مجازی، به ترتیب زمان انجام پژوهش شبکه

سین و ساجدی مهدی ض ح سانه خبر رویکرد عنوان با اینامهپایان در( 9315) یر   به ملیر
سایی اجتماعی و هایشبکه سانی در هاشبکه این ظرفیت شنا ستفاده با خبرر  تحلیل روش از ا

  خبری هایبخش در اجتماعی هایشبکه از که خبرهایی یریکارگبه وضعیت ابتدا کمی، محتوای
  ناسانکارش با مصاحبه قالب در و دوم مرحله در و کرده شناسایی را است شده استفاده صداوسیما

صان و ص سایی به امر، متخ سانی در هاشبکه این ظرفیت شنا  این هاییافته. اندپرداخته خبرر
 هایهشبک از استفاده در اقبال و توجه عدم و ملی رسانه ضعیف خبر رویکرد دهندهنشان پژوهش
شان اجتماعی ست. ای ستفاده برای که گیردمی نتیجه ا  به نیاز اجتماعی هایشبکه ظرفیت از ا
ستفاده و خبری برخورد نوع نگاه، نوع خبری، سیاست در بازنگری سانی نیروی از ا .  است دجدی ان
ضوع از ادامه در ساجدی  به توجه با خبر بانیدروازه تقویت خبر، تولید هزینه کاهش محوری،مو

 در اجتماعی هایشــبکه هایظرفیت عنوانبه خبری برد افزایش محوری،فرایند مخاطب، نیاز
سانی سی مذکور پژوهش مبنای. بردمی نام خبرر ستفاده میزان برر سانه ملی خبری هایبخش ا  ر

شر خبرهای از ست اجتماعی هایشبکه در شده منت ست متفاوت ما پژوهش با حیث این از و ا  ا
سانه نحوه فعالیت ما پژوهش مبنای زیرا صلی جریان خبری هایر سیمای نظیر ا   جمهوری صداو

 .است فضا این در ایران اسالمی
( در پژوهشی با عنوان راهکارهای 9316سیدمحمد کاظمی اونجی و عباس ناصری طاهری )

های اجتماعی به بررسی توزیع خبر، جذب و حفظ مخاطب حضور خبرگزاری صداوسیما در رسانه
قرار  یاند. ایشان با استفاده از فراترکیب و مصاحبه عمیق، مقاالت این حوزه را مورد بررسپرداخته
ستخراج کرده 59داده و  شاره مفهوم ا سه محور ا اند و با یکپارچه کردن مفاهیم راهکارهایی، ذیل 

سانه صد ر شناخت و ر سویه، جذابیت محتوا، شده ارائه کردند:  ای، کمیت خبر، برقراری ارتباط دو 
ــازی  ــتند. پژوهش مذکور به لحاظ عنوان و بخ ازجملهتازگی، اعتماد س ــی از این مقوالت هس ش

ست اما  شابه پژوهش مدنظر محقق ا ست  طورهماناهداف م شده ا که در عنوان پژوهش ما ذکر 
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ستفاده از روش دلفی به توافق  صد دارد جهت ارائه یک الگوی اجرایی، با ا  راننظصاحبمحقق ق
 و کارشناسان در خصوص الگوی اجرایی مطلوب فعالیت خبرگزاری صداوسیما برسد.

خت بروجردی  اکبرعلیهادی البرزی، اکبر نصـــراللهی،  هد ( در 9317) یعلوفرهنگی و م
ا، هخبر با توجه به تغییر ماهیت مخاطب به کاربر: چالش پژوهیآینده»پژوهش دیگری با عنوان 

سایی روندها و « یمطلوب برای رسانه مل یندهو تبیین آ هافرصت شنا ستفاده از روش دلفی به  با ا
اند. مرجعیت خبری، شکاف سال آینده پرداخته 5ی محتمل و مطلوب خبر رسانه ملی در سناریوها

در این پژوهش بودند که از بین  شدهشناساییخبری، شوک خبری و تورم خبری، چهار سناریوی 
های است. بر اساس یافته شدهشناساییسناریوی مطلوب  عنوانبهسناریوی مرجعیت خبری،  هاآن

در این سناریو امکان پخش گسترده صوت و تصویر در فضای دیجیتال و آنالوگ پژوهش مذکور، 
ــیر و تحلیلباعث می ــانه ملی با تهیه، تفس ــود که رس ــای خبری و ش های متنوع و فراخبر بر فض

سانهجریان شد.سازی ر شته با سلط دا ضور  ای ت شنهاد راهکار جهت ح پژوهش در حوزه خبر، پی
ــیما  ــداوس ــازمان ص ــتدر مطلوب خبر س گیری از روش دلفی از وجوه جدید خبر و بهره بومزیس

 اشتراک پژوهش مذکور با پژوهش ما است.
 به موارد ذیل اشاره کرد: توانمیخارجی نیز  هایدر بخش تحقیقات و پژوهش

ای به بررســـی این مســـئله پرداختند که چه عواملی ( در مطالعه3196) و همکاران 9پیکونی
های در رســانه هاآن« به اشــتراک گذاشــته شــدن»اخبار یا به اصــطالح باعث پخش و انتشــار 

دریافتند  هاآندهد. به آن ارزش منتشر شدن در این فضا را می درواقعشود و اجتماعی مجازی می
ضای مجازی  عنوانبهکه پیوند اجتماعی   عنوانهبانگیزه اولیه و نیز تجارب گذشته از فعالیت در ف

صی قوی از تمای شار محتوا نقش کلیدی در این امر دارند. نتایج تحقیق شاخ شان  هاآنل به انت ن
ـــانههای به اشـــتراکداد که انگیزه بینی های اجتماعی عوامل مهمی در پیشگذاری خبر در رس

 های خبری در فضای مجازی مخصوصاً برقراری پیوند اجتماعی با دیگران است.فعالیت
های مکمل حوزه ( با اســـتفاده از نظریه ارزش خبری و نظریه3196) 3تریلینگ و همکارانش

تعریف کردند که از طریق « ارزش انتشار»هویت و خودبازنمایی در فضای مجازی مفهومی به نام 
ــانه ــدن خبر را در رس ــته ش ــتراک گذاش بوک و توییتر های اجتماعی فیسآن تعداد دفعات به اش

های ژگییک از ویبه بررســـی این نکته پرداختند که کدام هانآبینی کنند. برای این منظور پیش
بینی و های اجتماعی پیشرا در رســانه هاآنهای خبری دفعات به اشــتراک گذاشــته شــدن مقاله

 

 

1. Picone & De Wolf, Robijt 

2. Trilling, D. Tolochko, P And Burscher, B. 
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گرایی، نشــان داد که فاصــله جغرافیایی، فاصــله فرهنگی، منفی هاآنکند. نتایج تحقیق تعیین می
بار در اخ« ارزش انتشــار»تواند بر فرد بودن مینی و منحصــربهگرایی، برخورد، عالیق انســامثبت

سانه شار خبر ر صرفاً در حوزه توزیع و انت شان  های اجتماعی اثر بگذارد. با این وجود، پژوهش ای
ــایر متغیرهای  ــانه فراینددر  مؤثربوده و به س ــت. به تولید خبر در رس های اجتماعی نپرداخته اس

 ومی نبوده و برای بافت کشورهای غربی انجام شده است.که این تحقیق بعالوه این
های اجتماعی در ( در پژوهشی به بررسی تشریک اخبار در رسانه3197) 9کالسنس و الرسون

پرداختند که چه موضـــوعات و  ســـؤالبه طرح این  هاآنتر کشـــور نروژ پرداختند. به بیان دقیق
را  کننده اخباری باشد که بیشترین میزان انتشارتواند مبین و توصیفهایی هست که میمایهدرون

کالسنس و الرسون در مقاله خود ارائه دادند دیدگاهی پیوسته  آنچه های اجتماعی دارند.در رسانه
ــتان ــانهو کلی بود که در آن داس ــار را در بافت رس ــبتاً باالیی از انتش ای ههای خبری میزان نس

مستقیم راهکاری برای توزیع طور بهاگرچه این پژوهش  اجتماعی نروژ به خود اختصاص داده بود.
سانه شتراک خبر در خبر و تعامل با مخاطب در ر ضع موجود ا های اجتماعی ارائه نداد، نتایج آن و

سان ضوعیاجتماعی یعنی توییتر و فیس ۀدو پلتفرم ر صات خبری و مو شریح کرد و مخت  بوک را ت
های کمک بسـیاری به ارائه راهکار انتشـار خبر در رسـانه توانداین دو رسـانه را بیان نمود که می

ــط خبرگزاری بکند. یافته ــان اجتماعی توس ــبکه اجتماعی الهام ویژهبههای ایش خش بدر مورد ش
 است. قرارگرفتهپژوهشگر در این تحقیق 

سیا  سی را در  (3197پردومو و دیگران ) -گار سا ستدالل بودند که مخاطبان نقش ا بر این ا
 ســـؤاالتکنند و لذا یکی از های اجتماعی ایفا میر خبر و ارزیابی محتوای آن در رســـانهانتشـــا

سازمانعمده صری باعث  ،های خبری با آن روبرو بودندای که  ستاین بود که چه عنا ستبهد  د
 شود؟های اجتماعی میشدن اخبار در فضای رسانه

سانهیافته شان داد که ر شان ن سنتیهای مطالعه ای سانهدر مقابل  های  های مجازی تکیه ر
جنجال دارند. در کل نتایج این  / های خبری برخوردبیشـــتری بر اخبار مرتبط با دولت و ارزش

شان داد که تازگی ارزش خبری شترین کاربرد را در این اخبار دارد. بهمطالعه ن ست که بی طور ای ا
های خبری ی، برخورد و جنجال ارزشهای خبری عالیق انسانرسید که ارزشبه نظر می تر،خاص

شند که کاربران فیسکلیدی شتراکای با سانبوک و توییتر را برای به ا های هگذاری و تعامل در ر
های دربرگیری، فراوانی، کاربردی بودن و اســـتثناء انگیزد. خبرهای حاوی ارزشاجتماعی برمی

 

 

1. Kalsenes & Karsson 
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سال نظرات را در فیس شتراکانگیخت. با این حال ایبوک برمیار ر شده دن موارد در نظرات به ا
شی را  شد که بین شاید از آن جهت مهم با شمگیری ندارد. این پژوهش  ضور چ ضای توییتر ح ف

شبکه سبت به مخاطبان  ست مین شتراکشده به د خبری  گذاریدهد مبنی بر اینکه الگوی به ا
های گونه در رســـانههای خبری و چتواند بگوید چه داســـتانهای اجتماعی میدر رســـانه هاآن

و البته با توجه به این  ترمشــخصای شــوند. با این حال، ما در حوزهاجتماعی پوشــش داده می
 ستیم.ها هها در پی ارائه الگوی اجرایی برای حضور بهتر خبرگزاری صداوسیما در این رسانهیافته

اذعان داشــت که های انجام شــده داخلی و خارجی در دهه گذشــته باید با مروری بر پژوهش
 های جریان اصلیهای اجتماعی و ورود رسانهجدید خبری در شبکه بومزیستگیری رغم شکلبه

 گیری از دانش نظریدر داخل کشور به لحاظ بهره ویژهبهاین حوزه از خبر  متأسفانهبه این حوزه، 
انجام برد و در نقطه مقابل شـــاهد های پژوهشـــی در فقر نســـبی محســـوس بســـر میو یافته

ــبکهپژوهش ــتیم که با محوریت خبر در ش ــورهای مختلف هس های های مختلف خارجی در کش
 اجتماعی و بررسی ابعاد مختلف این حوزه و رویکرد اصلی جذب مخاطبان شکل گرفته است.

شگران با عنایت به خالء نظری  صمیم به حرکت  ویژهبهحوزه  در اینپژوه شور ت در داخل ک
سیر گرفتند سئوالن و با این امید که یافته .در این م صدیانمها و نتایج این پژوهش با عنایت م  ت

 باشد. مؤثر بومزیستمربوطه در بهینه شدن حضور خبرگزاری صداوسیما در این 
 

 مبانی نظری پژوهش

شود و ای این تحقیق محسوب میرویکرد پایه عنوانبهرویکرد استقرایی که نگاهی اکتشافی دارد 
یات و  چارچوب نظری که از ادب ندارد، بل یاســـی در آن وجود  با رویکرد ق قات  همچون تحقی

صیرت ستفاده میدانش زمینه منزلهبههای موجود، های مأخوذ از نظریات و گزارهب شود تا در ای ا
ستر این ادبیات به گزاره شود. ب چارچوب نظری در این بخش به  جایبه روازاینهای تحقیق نظر 

 ود.شادبیات نظری در حوزه ارتباطات که قابلیت تطبیق بیشتری دارند ذکر می و مرور بندیجمع

ار ب یننخستم. جان دیمیک استاد ارتباطات دانشگاه اوهایو،  3111در سال ؛ 9نظریه نقش مناسب
ای و نظریـۀ نقـش مناسـب را در پیوند با نظریه استفاده و رضامندی، در خصوص رقابت رسانه

به رابطه موجودات با  (Nich) یابی واژه التین نیچدیمیک در ریشهکرد. نیازجویی مخاطب مطرح 
ز واژه ا (Niche) معنای اصلی واژه نیچد: نویسمحیط زنـدگی و تنـازع بقا پرداخته است و می

 

 

1. The Theory Of The Niche 
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عنای م به معنـی النـه، آشـیانه، یـا جای سکون گرفته شده است که به (Nest) ای (Nidus)التین
تواند یک مجسمه یا هر شئ دیگری را ای مقعـر شـکل اسـت کـه میتورفتگی دیوار یا حفره

 (.9311د )بصیریان، ون خود نگه داردر
ـــادی تا حد زی مندی از خدمات مربوط به خبرهای اینترنتیاند که بهرهبسیاری بر این عقیده ـ

ـــر بنتلی یادآور می مثالرای بسازد. تر رسانه دور میمخاطبان را از اشکال قدیمی ـــه اگـ شود کـ
های قدیمی خود را در ارائـــه خبـــر دنبـــال های چاپ و نشر، شیوهخبرهای تلویزیونی یا مؤسسه

 .(9313امیریان هاشمی، مظفری، کـرد )کنند، به موفقیت دست پیدا نخواهند 
ـار را بازتعریف کرده، دیدگاه  ـت، اخب ـه اینترن ـت ک ـاور اس ـن ب ـر ای ـی ب وط به های مرببنتل

ـره  های روایتگری را تغییر دادهالگوها و روش ـ ـسائل روزم ـ ـای م ـ ـدداً در دنی ـ ـردم را مج و م
 هایهبرای نسل جدید رسان معیاری عنوانبهرو را هــای پــیشکنــد. وی ســالدرگیــر مــی

ــرعت و دستی و استفاده ــاملیهای شخصیآنالین که به واسطۀ ابزار جدید پرسـ کل ش نگر و تعـ
 (.9311بصیریان،کند )می گرفته اسـت، تلقـی

توضیح  9ها با یکدیگر است. در این باره دوبریها به معنی عوض شدن رسانهجایگزینی رسانه
سانهمی شده از ر ستفاده  سانهموجود، با ارائه قابلیت دهد که چگونه الگوهای ا  ای جدیدترهای ر

شد.  سانهدگرگون خواهد  سانه جدید با ر سی رقابت میان یک ر سب به برر های نظریه نقش منا
پردازد می غیره کننده وکننده، زمــــان مصرفموجود بر سرِ بــــرآورده کــــردن انتظارات مصرف

 (.77: 9311 ،یالبرز نصراللهی،)

 دهییکی دیگر از نظریات اصلی و مهم که پژوهشگر قصد دارد جهت شکل؛ 2نظریه غنای رسانه
است نظریه غنای رسانه « ایرسانهغنای »خود مورد استفاده قرار دهد نظریه  یهاافتهی سامانو 

مطرح شد. موضوع اصلی در  9117یا توانمندی رسانه توسط تروینو، لنگل و همکارانشان در سال 
 أثیراتتارتباطی  هایفنّاوریرسانه در انتقال اطالعات است. انواع مختلف این نظریه، توانایی یک 
 (.71: 9317 بختیاری،گذارند )کنند، برجای میهایی که منتقل میمتفاوتی بر محتوای پیام

سانه انتقال می مطابق نظریۀ سانه، میزان تراکم اطالعاتی که یک ر ی و دهد، به توانایغنای ر
ستگی د سانه ب سال ظرفیت ر شاور در  سانه را چنین  9111ارد. اوهیز، فردریک و  نظریه غنای ر

جا کردن اطالعات یا انتقال معنای موجود در توانایی یک کانال ارتباطی در جابه»کنند: تعریف می

 

 

1. Doberi 

2.Media Richness Theory(MRT) 
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ــانهترتیب، این نظریه میبدین«. یک پیام ــی برای گوید هر رس ــخص ای از توانایی و ظرفیت مش
 (.9313، اللهیسیفشاطری، است )ون برخوردار های گوناگانتقال پیام

 

 
 

 (Reichwald et. al. 1998: 57ای ). مدل غنای رسانه3نمودار 

و  هاغنای رســـانه، انتخاب رســـانه برای انتقال پیام باید براســـاس ویژگی ۀبراســـاس نظری
ــورت گیرد و اینقابلیت ــانه و ماهیت محتوای پیام ص ــانه قادر های خاص رس که تا چه میزان رس

سانه سانه، ر سهیل نماید. مطابق با نظریه غنای ر ست، درک اطالعات را برای مخاطب ت  ای کها
ــانه ــانههای چظرفیت انتقال نش ــریع، ندجانبه نظیر نش های آوایی، حرکتی و...، دریافت بازخورد س

گیری از صدا و تصویر و استفاده از تعامالت و ارتباطات شخصی را داشته باشد )دافت، لنگل بهره
 تیویستییپست پوز یکردرو تواند باشد. یکترین رسانه برای انتقال پیام می(، غنی9117و تروینو، 
ساس   ایسانهر غنای یکه همراه با تئور شودمیشده دنبال  یینتع یشفرض از پ یشپ یکبر ا

(MRTممکن است برا ،)و تعامل  9یفیتک /یدسترس یهایهانتخاب رسانه، نظر یتاولو یحتوض ی
 .(Mcqueen, & Mandal (2017 دباش یازمورد ن 3یاجتماع

اجتماعی با یکدیگر متفاوت است. در  یهاتعامل مخاطبان در هر پلتفرمی از شبکه ؛3نظریه تعامل
شخص  طوربههای اجتماعی و شبکه ستاگرام، کاربران مم صویر را الیک کنن توانندیاین د و یک ت

 

 

1. Theories Of Access/Quality 
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 یطورکل. بهشـــودیمشـــارکت و تعامل کاربران گفته م یا زیر آن کامنت بگذارند. به این اقدامات
. شــودینامیده متعامل،  درگیرشــدن کاربر یا تمامی تعامالتی که کاربران در زیر یک پســت دارند

تعامل  روی بر که دارد وجود متغیرها از مختلفی انواع در این حوزه، شــدهانجام مطالعات طبق
سال، زمان (3193) 9. ویجی کی ومیکلهگذاردیم تأثیرکاربران  سانه ار در  را محتوا نوع و قالب ر

ستند مؤثر بوکسیفکاربران  تعامل نرخ شانه( 3197) 3همکاران و انیسو .دان  پیام، جذبه برند، ن
ستراتژی ستجوی فروش، ا  در تأثیرگذار عواملعنوان به را زمان ارائه پیام و کاربران اطالعات، ج

ر ب ارسالی و تمرکز پیام در یطبعشوخنیز بر  (3197) 3کامنت دانستند. جی و گرزل و میزان الیک
  ،تجاری مارک لیتحل ویه تجز خودنوبه به( نیز 3195) 3داشــتند. تافیســه تأکیدمعرفی محصــول 

ستفاده از  و سازگاری تازگی، ،مؤثرتعامل  سال را در ای تاریخ و محتوا ی مختلف ارائههاقالبا ن ار
 دانستند. مؤثرمقوله یعنی تعامل کاربران 

رضامندی بر این است بنیان نظریه استفاده و های اجتماعی؛ رسانه و 5نظریه استفاده و رضامندی
ازهایشان گردند که نیای میکننده با یکدیگر به دنبال آن رسانههای رقابتکه افراد در میان رسانه

 (.Lariscy et al, 2011گردد )را برآورده کرده و به رضایتمندی غایی ایشان منتهی می
 ابع خبری، اخبار خودشود که مردم فعاالنه از میان منطور فرض میبا نظر به مصرف خبر، این

جوی را از قبیل جست هاآنتواند نیازهای خبری کنند، چون معتقدند که این منابع میرا انتخاب می
ند  یت برآورده ک ماعی و گریز از واقع مل اجت عا  ,Diddi & LaRose)اطالعات، ســـرگرمی، ت

ـــامندی مخاطبان در م منظوربهای طور گســـترده. این نظریه به(2006 جاری و بررســـی رض
  اونجی، طاهری،است )های سنتی صورت گرفته بر روی رسانه ویژهبه ایمحتواهای متعدد رسانه

9313.) 
ها های اجتماعی، در مطالعات استفاده و رضامندی اقبال زیادی به این رسانهبا گسترش رسانه

د را امروزه شع میهای سنتی توزیشده به این دلیل که نه تنها محتوایی که سابقاً از مجرای رسانه
صی توانمی شخ شارکتیارائه داد. بلکه ویژگی  سانهتر و م صرف ر شدن م ین ای خبر نیز به اتر 

ــت ) ــده و نهایتاً به یک همگرایی انجامیده اس ــافه ش  ,Tewskbury & Althauseویژگی اض

 

 

1. Cvijikj & Michahelles 

2. Swani Et Al 
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2000.) 
بهمرور پژوهش ندی در حوزه  فاده و رضـــام یه اســـت با رویکرد نظر ته  جام گرف  های ان

شتراک سته میا سی را در این پژوهش برج سا کند که اگرچه گذاری اطالعات این نکته مهم و ا
ر ها متغیر است، اکثهای و رسانههای اجتماعی در میان افراد، موقعیتهای استفاده از رسانهانگیزه

سانهپژوهش ضامندی در ر ستفاده و ر سرگرمی، جامعههای حوزه ا  ی،پذیرهای اجتماعی به مقوله 
 اند.جستجوی اطالعات و اعتبارجویی پرداخته

سب نیز به  سانهدر نظریه نقش منا صاحب نقدر جهت سنتی  و های جدیدرقابت بین ر ش ت
 اگر این رقابت به منصۀ ظهور برسد، پیامد آناشاره شد و اینکه بهتر و رضامندی بیشتر مخاطبان 

ـایگزینی قدیمی هایبرای رسانه ـا ج ـانهتر حذف، تعویض ی ـب رس ـای جدیدتری است از جان ه
 .اندی خاص خود پذیرفتهاهدر کنار نقشتر را نیز های قدیمیی رسانهاهکه برخی از نقش

ــانه؛ نظریه غنای  ــانهدر ادامه مبحث نقش و توانایی هر رس ــی کردیم و اینکه  ایرس را بررس
ــانه در انتقال اطالعات می ــمیم فرایندتواند طبق این نظریه توانایی رس ــوصتص ــازی در خص  س

سانه سانه از میان همه ر شد که این انتخاب یک ر شاره  ها برای برقراری ارتباط را تبیین کند و ا
شنهاد نمیطور به نظریه ین نظریه به ا درواقعها قابلیت بیشتری دارند. دهد کدام رسانهمستقیم پی

 پایان این بخش در پردازد.ور معین میتبیین دالیل کارآمدی هر نوع رســانه برای انجام برخی ام
 هایانگیزهنیز دو نظریه حوزه مخاطب؛ نظریات تعامل و اســـتفاده و رضـــامندی مطرح شـــد و 

 های نوین بیان شد.رسانه ویژهبهها مشارکت و استفاده کاربران از رسانه
 

 پژوهش روش

حقیق گیری بوده و طرح تها و ابزار اندازهکننده و سازنده دادهدر تحقیق کیفی، محقق بخش تکمیل
های شود. محقق دادهدر جریان بررسی محیط طبیعی و بدون کنترل متغیرهای مزاحم تدوین می

ار دبه طبقات مناسب یا معنی هاآنبندی آوری کرده و پس از گروهمربوط به یک موضوع را جمع
 (.31: 9315 پور،پردازد )سعدیها میبه تبیین داده

صــورت گرفت در راند نخســت، مصــاحبه عمیق و  9در این پژوهش که به کمک روش دلفی
ستهجمع ساتید ارتباطات که به روش  33بندی اطالعات آوری و د سان، خبرگان و ا شنا نفر از کار

ه شــرح جدول زیر انتخاب شــدند تا هدفمند و بر اســاس رشــته تحصــیلی و حوزه کاری مرتبط ب
 مرحله رسیدن به مرحله اشباع و کفایت نظری ادامه پیدا کرد.

 

 

1. Delphi 
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 شوندگان. مشخصات مصاحبه3جدول 
 شوندگانمصاحبه اجرایی و علمی سوابق ردیف

 دانشگاه سوره یعلم یأتعضو ه وعلوم ارتباطات  دانشیار 9

 صداوسیما سازمان عمومی روابط سابق مدیرکل و ارتباطات علوم رشته دانشیار 3

 اسالمی آزاد دانشگاه رسانه و ارتباطات دانشکده رئیس 3

 خبر مرکزی واحد ارزیابی مدیر و طباطبایی عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دکتری 3

 صداوسیما سازمان صدای سابق معاون و صداوسیما دانشگاه دانشیار 5

 اسالمی آزاد دانشگاه رسانه مدیریت دکتری 6

 صادق )ع( امام دانشگاه ارتباطات و فرهنگ اسالمی، معارف گروه تمام استاد 7

 سوره دانشگاه ارتباطات دانشکده رئیس 1

 مجازی اجتماعی هایرسانه حوزه در ایرسانه فعال و ارتباطات ارشد کارشناس 1

 طباطبایی عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دکتری 91

 صداوسیما دانشگاه رسانه و ارتباطات دانشکده استادیار 99

 (یسکانیوز)ا دانشجویی خبرنگاران باشگاه سابق مدیر و صداوسیما دانشگاه استادیار 93

 )ع( باقرالعلوم دانشگاه ارتباطات و فرهنگ دکتری 93

 اجتماعی هایرسانه حوزه مولف و آزاد دانشگاه ارتباطات علوم دکتری 93

 ییدانشگاه عالمه طباطبا نگاریروزنامه گروه یاراستاد 95

 سوره دانشگاه رئیس و رسانه مدیریت دکتری 96

 صداوسیما دانشگاه رسانه و ارتباطات دانشکده رئیس و عالمه دانشگاه ارتباطات دکتری 97

 )ع( صادق امام دانشگاه ارتباطات دکتری 91

 طباطبایی عالمه دانشگاه رسانه مدیریت دکتری 91

 صداوسیما دانشگاه رسانه و ارتباطات دانشکده استادیار 31

 خبر مرکزی واحد خبری هایپژوهش مدیر و رسانه مدیریت دکتری 39

 تهران دانشگاه رسانه مدیریت گروه سابق مدیر و انسانی منابع مدیریت دکتری 33
 

 زیر انجام شد؛ سؤاالتمصاحبه با کارشناسان بر اساس 
جریان اصلی نظیر خبرگزاری صداوسیما جهت جلب  هایرسانهبه نظر شما الزامات حضور  -

 رقیب چیست؟ هایرسانههای اجتماعی در مقابل مشارکت بیشتر کاربران در شبکه
اید بهای اجتماعی شبکه درهایی برای حضور به نظر شما خبرگزاری صداوسیما چه ویژگی -

 داشته باشد؟

ماعی اجت هایشبکهبر فعالیت مطلوب خبرگزاری صداوسیما در  مؤثربه نظر شما متغیرهای  -
 چیست؟

 هایبکهشبه نظر شما چه متغیرهایی بر افزایش تعداد دنبال کنندگان خبرگزاری صداوسیما در  -
 است؟ مؤثراجتماعی 
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ـــدهیآورجمعاطالعات   ـــدند. در این حالت،  ش در این مرحله از طریق تداعی معنا تحلیل ش
شد تا درک کاملی  صورتبه هاآنها با خواندن تحلیل داده ست هاآن دربارهمکرر آغاز   آید. به د

متن یا مصــاحبه آغاز شــد. با توجه به  مطالعهبا  زمانهمبندی مطالب مقوله درنتیجهرمزگذاری و 
ضوع، مرحله ساختن آن تا تعیین کد مربوطه پرداختیم و  مرحلهبهمو شرده  به تعیین واحد معنا و ف

ها تعیین گردید و سپس مفهوم ای مشترک، کدها را ادغام کردیم تا مقولهدر صورت داشتن زمینه
در این پژوهش که شامل سه راند  آوردیم. به دستها بود را بندی این مقولهکلی که حاصل جمع

ــهای بهگویهبود  ــوم در قالب  ت آمده ازدس ــت، در راندهای دوم وس ــشراند نخس طیف  نامهپرس
در راند درصد آراء را  51که از مجموع نظر خبرگان حداقل  ییهاهیگولیکرت به خبرگان ارائه شد. 

یم و در پایان با اجماع فرض کرد را موردکســـب کردند درصـــد آراء را در راند ســـوم  75دوم و 
ـــان بودند متغیرهای بندی مقوالتی که موجمع در فعالیت خبرگزاری  مؤثررد اجماع کارشـــناس

 های اجتماعی ارائه گردید.صداوسیما در شبکه
شده در  ستیابی به این مراحل انجام  به نمایش  توانمی 3 نمودارنتایج نهایی را در مقاله تا د

 درآورد:

 
 . مراحل فرایند دلفی در این پژوهش3 نمودار

ــتفاده از منابع مختلف و در کنار هم قرار دادن یافته ای هدر این پژوهش تالش شــد که با اس
ستبه صاحبهد ستفاده از مثلثآمده از م سازی اعتبار پژوهش افزایش یابد. همچنین تالش ها، با ا

صاحبه سان م شنا ستفاده از نظرات کار صل و نیز ا شفاف و مف ضیحات  رباره شونده دشد تا با تو
ها و تفســـیرها بر اعتمادپذیری پژوهش افزوده شـــود. برای افزایش پایایی نتایج این یت دادهکیف
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ــاختفرایندپژوهش نیز، تالش کردیم که با ایجاد  ــاحبههای س ــیر مص ا و همند برای اجرا و تفس
امکان  تا حد گیری هدفمندها و بر مبنای روش نمونهمنظور کسب اعتمادپذیری حداکثری نمونهبه
ســراغ افرادی برویم که بیشــترین قرابت را با موضــوع پژوهش داشــتند و ما را در رســیدن به به 

 تر نمودند و باعث افزایش میزان پایایی پژوهش گردد.اهداف پژوهش نزدیک
 

 های پژوهشیافته

ساس نظرات مطرح شده توسط انجام مصاحبه از پس گویه  11 نظرانصاحبهای راند اول و بر ا
و حذف موارد تکراری و مشابه، از میان آن دسته  هاپاسخ دهیسازماناستخراج کردیم که پس از 

سخ شد پس از  63نهایت در هایی که از جنس طراحی الگو بودند، از پا ستخراج  مرور چند گزاره ا
ها در گویه سازی و ارائهشونده و جهت سادهباره و بر اساس نظرات کارشناسان و خبرگان مصاحبه

 و مقوله تولید، توزیع و انتشــار، جذب و مشــارکت کاربران 3ها در قالب قالب الگوی اجرایی، گویه
ای در قالب طیف لیکرت در راند دوم برای پرسشنامه گذاری و مدیریت دسته بندی و طیسیاست

شده و از  سال  ضای پنل ار شد درباره هاآناع سته  کنند. در راند دوم، ها اظهار نظر این گویه خوا
، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کامالً موافقم»ها بر اســـاس طیف لیکرت هریک از پاســـخ فراوانی

صال« کامالً مخالفم»و « مخالفم» ستح سوم، با  ا سته گویه مواجه  3شد و نهایتاً در پایان راند  د
 بودیم؛

 هاآن در مورداند و اعالم موافقت کرده هاآناعضای پنل خبرگان با  ۀهایی که همگویه )الف
گویه در راند  93گویه در راند دوم و  96(؛ 911اجماع کامل وجود دارد. )درصد موافقت برابرِ 

 گویه 22سوم و در مجموع 
 در مورد اند واعالم موافقت کرده هاآنهایی که اکثریت نسبی اعضای پنل خبرگان با ب( گویه

 گویه 97(؛ 75دارد. )درصد موافقت بزرگتر و مساوی اجماع نسبی وجود  هاآن
نوان توان عهایی که اکثریت نسبی تعریف شده در این راند را کسب نکرده و نمیج( گویه

اند موافق هاآندرصد اعضای پنل با  51اطالق کرد، اما بیش از  هاآناجماع خبرگان را بر 
 گویه 5(؛ 75و کوچکتر از  51)درصد موافقت بزرگتر و مساوی 

لیت در اق هاآنهایی که نه تنها اکثریت نسبی موافقت را کسب نکرده که موافقان د( گویه
و  51درنظر گرفت )درصد موافقت کمتر از  هاآناجماع بر مخالفت را برای  توانمیهستند و 
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گویه در راند  6گویه در راند دوم و  7؛ «(مخالفم»و « کامالً مخالفم»مجموع درصدهای 

 .هستند گویه 93سوم که جمعاً 
ــد جهت  طورهمان ــتر بیان ش ــادهکه پیش ــازیس و ارائه متغیرها در قالب الگوی اجرایی،  س

ساس  سان قرار گرفتند را بر ا شنا ست فرایندمتغیرهایی که مورد اجماع کار ه به تولید خبر در چهار د
 :بندی کردیمشرح زیر تقسیم

 گویه 99متغیرهای مربوط به حوزه تولید خبر؛  .1

 گویه 23 متغیرهای مربوط به حوزه جذب و مشارکت کاربران؛ .2

 هیگو 1و انتشار؛  عیمربوط به حوزه توز یرهایمتغ .3

  هیگو 6 ت؛یریگذاری و مدمربوط به حوزه سیاست یرهایمتغ .4
 

 های مورد اجماع کارشناسان در حوزه تولید خبر. گویه3جدول 

 ردیف گویه

بت به ی نساجتماع یهادر رسانه تیصحت، دقت و شفاف یسیخبرنو یابه اصول حرفهبیشتر توجه 
 های مکتوبرسانه

9 

 3 یکوتاه /تیجذاب / سرعت/یسادگ ؛خبر یهایژگیو تیرعا

 3 های کاربرپسندها و فرمقالب از استفاده

 3 و انتظار مخاطب یازمورد نی محتوا تولید

 5 ها و عناصری خبری متناسبمتناسب به این فضا؛ ارزش یسیخبرنو اصولتوجه به 

 6 ویژه در تیترها و عناوین انتخابیبهتوجه نشان دادن به عبارات مؤثر بر جذب مخاطب 

 7 یرتصاو شناسییباییو ز یفیتبه ک توجه

 1 )، الماس خبریهرم وارونه)مناسب  یخبر یهااز سبک استفاده

 1 به اعتبار منبعبیشتر  توجه

 91 خبرها یمدر تنظ یعناصر خبر یببه ترک توجه

 99 ایاستفاده از خبرهای چندرسانه

سان در حوزه تولید خبر،  شنا ستفاده از قالبیکی از متغیرهای مورد اجماع کار های مورد ا

معنای داستان است و به  9واژه استوریبود.  پسند کاربران و استفاده از روایت در بیان اخبار
ستاگرا ستوری این ست که  درواقعم قابلیت ا سانه خبریقابلیتی ا کند تا ر میرا قاد ادمین یا همان ر

ستان  زمانمدتبرای  صی دا شخ شتراک کنندگانشدنبالبا  سوژه خبری مدنظر خود رام اری گذا

 

 

1. Story 
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ستوری ارائه شده در اپلیکیشن اسنپ د.کن سیار زیادی به قابلیت ا ستوری شباهت ب  9چتقابلیت ا

ی قابل به موجب این  کاربر میدارد.  ند مجموعهت  تاریخ ای از عکستوا با  های مورد نظر خود را 
بگوییم که قابلیت اســتوریز  چنیناینتر باید ســاعته ارســال کند. به بیان ســاده 33انقضــای 

ها و ویدئوهایی ســاعت بتوانید عکس 33 زمانمدتکند که برای بســتری فراهم می اینســتاگرام
ذشت از گگذاری کند. پس اشتراک دخو کنندگاندنبالخاصی را در اکانت خود بارگذاری کرده و با 

ــاعت تمام این فایل 33 ــده بهس ــاویر بارگذاری ش ــوند.طور اتوماتیک حذف میها و تص البته  ش
 سازی در صفحه مربوط هستند.ها قابل ذخیرهاستوری

؛ نظران بوده استر دیگری که مربوط به تولید خبر در این فضا است و مورد اجماع صاحبمتغی
 «ابیانتخ و عناوین ویژه در تیترهابهتوجه نشان دادن به عبارات مؤثر بر جذب مخاطب »

ا همان های اینترنتی یمتفاوت از متن و تیتر در رسانه« متن و تیتر»های اجتماعی است. در شبکه
های اجتماعی متن بیش از حد خالصه هستند. مجید رضائیان معتقد است که در شبکه 9وب 
تقیم همسایه مسطور بهآنکه همسایه لید باشد  جایبهکنیم تیتر شود به حدی که گاه احساس میمی

ه بسا های اجتماعی چای نیست ولی در شبکهلید، اتفاق شایسته غیررسمیمتن شده است. حذف 
اند. دهتر تبدیل شهای اجتماعی به لیدهایی طوالنیمتن خبر در شبکه درواقعشود. میمزیت شمرده 

های اجتماعی به دیدگاه مخاطبان یا به عبارتی بازتاب نگاه ایشان معتقد هستند که تیتر در شبکه
های ویژگی ازجمله 5، خالقیت3، جذابیت3نویسی، کوتاه3نویسیورزد و خالصهمی تأکیدآنان 
 ویسی هستند.تیترن

سان  شنا ای در تنظیم و نگارش خبرها جایگاه ویژه 6الماس خبری سبك خبریبه عقیده کار
شبکه ست؛  هایدر  ستوار ا صر ا سبک بر دو عن پاول «. عمق»و « سرعت»اجتماعی دارد. این 
شاو سمت روزنامه 3نگاری در وب روزنامه 7براد ست و هم رود که هم عمیقای مینگاریبه  تر ا
سترده سانهگ صر قبلی یعنی؛ محتوا و تحلیل در ر ستردگی، جای عنا ای چاپی هتر و این عمق و گ

 گیرد.را می

 

 

1. Snap Chat 

2. Shorthand 

3. Stenography 

4. Attraction 

5. Creativity 

6. News Diamond 

7. Poul Bradshaw 
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قابل تبیین « 9اینگاری چند رسانهروزنامه»نیز در راستای  ایهای چندرسانهاستفاده از پست
 رواقعدماجرا. نگارانه یک منظور روایت روزنامهاست. ترکیب متن، عکس، صدا، ویدئو وگرافیک به

ای، گزارشی است که چند بعدی باشد. وجود فیلم، کارشناسان معتقدند بهترین گزارش چندرسانه
های طالیی، صداهای تأثیرگذار و عکس را الزمه یک گزارش های گرافیکی مناسب، نقل قولجلوه

تا ماجرا  گیردای از تمام این عناصر بهره میای خوب دانستند یک پست خبری چند رسانهچندرسانه
یا سوژه خبری را به بهترین نحو بازگو کند و خواننده را جذب و تا پایان با خود همراه کند. فیلم یا 

رد. بویدئو بهترین ابزار برای نمایش یک ماجر است. استفاده از ویدئو، مخاطب را به محل رویداد می
ن دهد. عکس نیز بهتریجان میهای ویدئویی صدای خوب و تأثیرگذار به تصاویر ساکن و فیلم

انند عکس م تر بر بخش مهم خبر است.بیش تأکیدای برای انتقال یک حس قوی و ابزار رسانه
رای متحرک نیز ب کیگراف بیشتری روی آن تأمل کرد. زمانمدت توانمیویدئو زودگذر نیست و 

ود. درون رکه دوربین نمی رودمیشوند. گرافیک جایی نشان دادن چگونگی انجام کاری استفاده می
 (.96: 9313 تر در فضا )خرمی،ها کیلومتر آن طرفهای انسان یا میلیونسلول

  

 

 

1. Multimedia Journalism 
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 های مورد اجماع کارشناسان در حوزه جذب و مشارکت کاربرانگویه .3جدول 
 ردیف گویه ردیف گویه

 کیت» از استفاده و یکاربر قیدق اطالعات
 «9یآب

 9 یاحرفه (Bio) نهیشیپ 3

 3 3تماس یهادکمه از استفاده 3 یاعتمادساز

 Informer 5شدن به  لیتبد 6 یکنندگان وفادار و دائممصرف جادیا

سطح حضور کاربران به شهروند  ارتقاء
 یخبرنگار

 7 بر اساس منبع باز یگزارشگر 1

 1 یخبرگزار صفحات ریسا به دادن نکیل 91 3متقابل جیترو

 99 با کاربران تعامل 93 خبرها 3کردن دیسف کاله

 93 یاختصاص صفحه کردن «5سئو» 93 یقو لیپروفا جادیا

 95 یمکان تیموقع برچسب رییتغ 96 6اکانت کردن یتجار

 ایحرفه مسائل از ختهیآم یمحتوا از استفاده
 یشخص مطالب و

91 
ها با آن یریخبر توسط کاربران و درگ لیتکم

 موضوع
97 

 و اعتبار یدارا هایخبرگزاری کردن دنبال
 همسو

31 
 انتشار خبر، عکس یبه الزامات اخالق یبندیپا

 لمیو ف
91 

 39 بازخوردها انتشار 33 کاربران از فعال یگروه جادیا

 33 مبهم و مهم موضوعات به پرداختن  
 

ــان و  ــناس ــارکت کاربران حاکی از فراوانی گویهاجماع کارش های مرتبط با حوزه جذب و مش
سان برای فعالیتاهمیت این  شنا سیما در  مقوله از دید کار صداو  هایشبکهمطلوب خبرگزاری 

 اجتماعی دارد.
ــان در جذب و  ازجملهایجاد کاربران وفادار و دائمی  ــناس ــت که به عقیده کارش متغیرهایی اس

ــارکت کابران  ــاس نیازهای خدمات و گزارش ارائه خواهد بود. مؤثرافزایش مش های خبری بر اس
شار نظرات کاربران، بازخوردگیری از کاربران و ارائه خدمات ویژه برای کاربران خبری  کاربران، انت

سال لینک سانهنظیر ار سایر خدمات ر شتراک ویژه و رایگان در  ستی و ا  لهازجمخبری  های درخوا
 باشد. مؤثرد در ایجاد کاربران وفادار توانمیاقداماتی است که 

 

 

1. Verified Badge 

2. Contact Button 

3. Cross-Promote 

4. White Hat 

5. Search Engine Optimization (SEO) 

6. Business Profile 
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جهت کشـــف ســـئو محتوا و  یدتول یانجســـتجو در جر یرهاموتو یتماز الگور یمندبهره
، متغیر دیگری بود که در این حوزه مورد اجماع کارشــناســان قرار در صــدر بودن خبر یراهکارها
با  های جســتجوســازی موتور جســتجو( به معنای فریب و یا دســتکاری موتورســئو )بهینهگرفت. 

ــت.  غیراخالقیهای روش ــایت رؤیته بهبود برای کمک کردن ب هاآننیس ها در و ارتباط وب س
سیدن به رتبه ستجوی طبیعی با هدف ر شدهنتایج ج توان یسئو را م درواقع اند.بندی باال، ایجاد 

 دانست. این و حتی صفحات اجتماعی هاها برای تغییر استراتژیک وب سایتای از روشمجموعه
ــفحه و افزایش ترینمهمفرآیند به بیان  ــتجو،  عوامل مرتبط ص ــفحه نتایج جس اهمیت آن در ص

آوردن محل باال در نتایج جســتجوی  به دســتها در ف ســئو کمک به وب ســایتهدپردازد. می
سئو در  ست.  سط کاربران ا شده تو صفحات و کلمات کلیدی وارد  طبیعی و افزایش ارتباط بین 

 .شودمی بندیتقسیمحالت کلی به دو نوع مجزای کاله سفید و کاله سیاه 

مورد قبول گوگل است. هدف از این  هایتاکتیکو  هافننظور از سئو کاله سفید استفاده از م
ست.  هافن ستجو در  هانفیکی از این  مثالعنوانبهارائه بهترین نتایج برای کاربران موتورهای ج

بران در راستای نیاز کار هاسازیبهینه .اولویت قرار دادن کاربران نسبت به موتورهای جستجوست
ــتجو ــتراکبه خواندن و  مندعالقهمحتوای با ارزش که افراد ، تولید و نه موتورهای جس  گذاریاش

 .مؤثرنددر کاله سفید کردن صفحات  مؤثرعوامل  ازجمله آن هستند

ک عمل کوچ یموتور جســتجو یکمانند  یزنو توییتر  ینســتاگراماهای اجتماعی نظیر شــبکه
 شیافزا ی،حســاب کاربر یمنجر به ارتقا تواندیمناســب آن م ســازیینهبه درنتیجهو  کنندیم

شتباهاتی که ممکن است افراد  رفتن نرخ تعامل شود.فالوئرها، باال  فرایندر دها یا سازمانیکی از ا
ست؛ در حالی که رعایت این  سجام ا شوند، عدم ان ستاگرام خود مرتکب  ساب این تولید محتوای ح

بر همین اســاس نیز  .بســیار تأثیرگذار خواهد بود هاآنحتوای ســازی جســتجوی منکته در بهینه
صیه می ستاگرام تو صفحه این سجم را در  شوشود که یک ارتباط منطقی، منظم و من . درعایت 

قی در منط ایگونهبهگذاری، بندی، شرح متن و هشتگاز نظر بصری، زمان هاباید پست درنتیجه
س .کنار هم قرار بگیرند سجام در این شنان ها، تاگرام به معنای برقراری یک ارتباط منطقی بین کپ

 .است …ها، ارسال منظم و ها، سبک چیدمان صفحه، قالبها، تگهشتگ

و صنوف  مشاغلبرخی از سوی  خصوصبهاین اشتباه ؛ 9عدم تغییر برچسب موقعیت مکانی
 دهد.رخ می ،هستندهای خبری در حال تولید پست آنالین صورتبهکه  هاشغلی مثل خبرگزاری

 

 

1. Global Positioning System(GPS) 
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 توجه مخاطبان را کم خواهد کرد تدریجبهنکته اینجاست که یک تگ تکراری در مورد لوکیشن، 
اند توهای خالق میارائه موقعیت خصوصبههای مکانی و و این در حالی است که تنوع برچسب

فراتر از یک  ریماهیت فعالیت مانند فعالیت خبرنگااگر  درواقع .برای کاربران جالب توجه باشد
های متعدد مکانی، مخاطبان متنوعی را از شهرها و با استفاده از تگ توانمیمکان خاص است، 

فضای  های خبری که دربه سازمانبه همین منظور  .ردکشورهای مختلف به سوی خود جذب ک
ا تغییر رمداوم برچسب موقعیت مکانی خود  طوربهشود پیشنهاد می ؛کنندمیاینستاگرام فعالیت 

 .یکرد، گروه بیشتری از کاربران را با خود همراه خواهند کردروازایندهند، زیرا با استفاده 

ده کرد؛ استفا« تیک آبی»مشخص و نماد ماهیت کاربری و فعالیت شما باشد و از نام کاربری 
ر کمت ،که نام کاربری مشــخص و گویایی ندارند هاییدر مواجهه با حســابکاربران  طورمعمولبه

ــد میکمتر را  هاآند و محتوای نگذاروقت می ــلی نکنرص ــو هاآند تا متوجه کارکرد اص  د؛ بهنش
ــیه می ــود از انتخاب نامهمین دلیل نیز توص ــودهای کاربری نامرتبط و نامفهوم خودداری ش  .ش

ــلی را دارد و کاربران از طریق  درواقع ــتاگرام، حکم کلمه کلیدی اص ــاب اینس نام کاربری در حس
ستجو، می ساب ج ست پیدا کنند، بنابراین باید نامی را برای ح  شودنتخاب ا کاربریتوانند به آن د

ها باید دارای سه مفهوم کوتاه، قابل خواندن و تمایز که چند ویژگی عمده داشته باشد؛ این ویژگی
 ود.شهای کاربری اینستاگرام نیز در همین راستا ارزیابی می. استفاده از تیک آبی در حسابباشند

در هر اکانتی که تیک آبی رنگ وجود داشته باشد، به این معنی است که فرد یا برند مورد نظر 
که برای  یبنابراین در حالت؛ درخواستی را برای رسمی کردن اکانت برای اینستاگرام انجام داده است

یک فرد یا برند چندین اکانت وجود داشته باشد که نتوان اکانت رسمی را از اکانت فیک تشخیص 
بوک های اجتماعی مانند توییتر و فیسداد یک راهکار مناسب خواهد بود. اینستاگرام و سایر شبکه

 توانمی. پس کنندینیز از این قابلیت برای نشان دادن اینکه اکانت مورد نظر رسمی است استفاده م
معتبر بودن اکانت است که مدیریت اکانت  دهندهنشانگفت که داشتن تیک آبی اینستاگرام 

 .ارسال کرده است گرفتن تیک آبی پروفایل اینستاگرام رسمی درخواستی را برای صورتبه

ساب کاربری طورهمان شد این اقدام یکی از اقدامات اولیه برای هر ح ست که که بیان  ای ا
ــد اما  ــالت برای خود قائل باش ــفانهدغدغه اعتبار و اص ــتیم که خبرگزاری  متأس ــاهد این هس ش

صداوسیما حتی این اقدام اولیه را نیز برای ایجاد اعتبار و رسمیت حساب کاربری خود انجام نداده 
 است.
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 و رای تبلیغب مناسببیو فرصتی خبرگزاری؛  ایحرفه9یا بیو پیشینه با مخاطبان کردن آشنا
 و شبکه جذب فالوئرهای جدید است. با ایجاد یک بیو جذاب و ترغیب کننده برای هر کانال

برای رسیدن به اهدافش کمک  سازمانو به  کردبا مخاطب هدف ارتباط برقرار  توانمیاجتماعی 
لبته، اکلیدی برای داشتن یک بیو موفق بسته به نوع پلتفورم اجتماعی متفاوت است.  عناصر .ردک

 بستگی ندارد. شبکه اجتماعیوجود دارد که به  برای نوشتن بیو ایپایهچند استراتژی 
، اهمیت باالیی توییتر و اینستاگرام خصوصاً های اجتماعی خش اطالعات شخصی در شبکهب 

تند، ها هسهایی که عضو این شبکهها دارد. افراد و سازمانبرای کاربران شخصی و تجاری سرویس
کنند. اکثر کاربران تمایل دارند تا حداکثر اطالعات کلی تماس را در بخش توضیحات وارد می

های اجتماعی را مانند عات ارتباطی ممکن را در بخش مشخصات وارد کنند، چون شبکهاطال
این گزینه یک  درواقع .دانندهایی برای ارتباط هرچه بیشتر با مخاطب و جذب مشتری میکانال

اربری کرا به سوی صفحه  هاآنگذاشته و  تأثیرتواند در جستجوی کاربران بخش ضروری زیرا می
ها، استوری برگزیده، آدرس و شماره عکس پروفایل، لینک سایت/ کانال، ویژگی .ی کندراهنمای ما

 شود.مواردی است که سبب غنای بیشتر بیو و جذب کاربران می ازجملهتماس 
 ابلمتق یجرا ترو کنندیم یجادخود ا یبرا یاجتماع یهادر شبکه هایکه خبرگزار هاییحساب

 ندهندگاها یا توسعهاست و به معنای همکاری پلتفرم ایمبادله ژییک استرات؛ ترویج متقابل کنند
منجر به سوددهی به طرفین شود.  متقابل ای که این همکاری و تبلیغاتگونهبا یکدیگر است؛ به

که از  هاییاکانتخود را در سایر  حساب کاربریایده اصلی این روش بسیار ساده است: شما باید 
ود نمایش خصفحه را در  اکانتکنید و در ازای آن، تبلیغ آن تبلیغ  کرده استقبل کاربرانی را جذب 

 دهید.
ی و با های بازاریابش، با تالش و هزینه کمتری نسبت به سایر روشروازاین، با استفاده درواقع

ه پردازید. بهترین حالت برای این نوع تبلیغات این است کمی کاربراتکا به اعتبار سایرین به جذب 
 های کاربرانمندیطوری که عالقهرا انتخاب کنید، به حساب کاربری خودمرتبط با  هایاکانت
ه پوشانی داشته باشند تا بهترین نتیجهای مخاطبان بالقوه شما هممندیموردنظر با عالقه صفحه

، شودانتخاب میترویج متقابل  که برای اکانتاز تبلیغات حاصل شود؛ اما دقت داشته باشید که 
 های مختلف یک کاربر یا سازمان صورت گیرد.تواند در اپلیکیشنترویج متقابل می .رقیب نباشد

 تعاملی اضافی هر پلتفورم هایویژگییک بیو موفق مخاطبان مختلف را جذب خواهد کرد و از  

 

 

1. Bio 

https://www.zoomit.ir/tag/instagram/
https://www.zoomit.ir/tag/instagram/
https://www.zoomit.ir/tag/twitter/
https://www.zoomit.ir/tag/twitter/
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 استخوها و درها، لینکها، ایموجیهای اضافه شامل هشتگ. این ویژگیکندمیاجتماعی، استفاده 
 انالک با بودن مرتبط صورت در باید فقط و هستند هاویژگی این از اینمونه هااین ،است 9اقدام

 شما نویسیدیم بیو اینستاگرام  برای وقتی مثالً .شوند استفاده نویسید،می را آن بیو که اجتماعی
و هشتگ  @شامل  شودمید. بیویی که برای توییتر نوشته رک استفاده هشتگ و ایموجی از باید

یک بیو اینستاگرام نباید فقط متن باشد و بهتر است ترکیبی از ایموجی و هشتگ  .است
که این شامل ایموجی و ) دیکنکاراکتر برای بیو خود استفاده  951 دهدمیاجازه  اینستاگرام باشد.

م و تقسی هاجیایمو از . استفاده کاراکتر تشکیل شده است 961بیو توییتر از اما  (شودمیهشتگ 
 قابل نکلی یک دهدمی اجازه شما به اینستاگرام .دهدمیمحتوا به بیو حس جذابیت و تازگی کردن 
د. در مرتبط باش شما وکارکسب اهداف با باید لینک قاعدتاً. دهید قرار خود بیو انتهای در کلیک

کاربری  یا حسابچندین اکانت  اکانت ماگر ا شود و استفاده @ از شود توییتر نیز پیشنهاد می
 لینک بدهیم. هاآنشود در بیو به پیشنهاد می ،دارد

های تجاری است؛ چرا که بدون شک، این بهترین قابلیت پروفایل؛ ی برای تماسیاهدکمه
رطرف را ب مخاطبان و کاربران خودیعنی امکان برقراری ارتباط با  وکارکسبنیاز یک،  ترینمهم
 نیا د.ردر صفحه اینستاگرام ایجاد ک دکمه تماس یک توانمیفاده از این قابلیت کند. با استمی

آدرس، شماره تلفن  توانمیآید و با استفاده از آن در باالی پروفایل به نمایش در می دکمۀ تماس
برقرار  ارتباطد تا مخاطبان بتوانند به راحتی ررا درج ک مربوطه مؤسسهسازمان و مرتبط با  و ایمیل

 .کنند

 که در اینستاگرام فعال سازمان خبرییک  عنوانبهیرد؛ مورد توجه قرار گ یدبا یزبازخوردها ن
انید که بعالوه الزم است بد شود.تحلیل  هاآنو رفتار  شناسایی و شناخته شونداست، باید کاربران 

 ها برای این مهمابزاریکی از بهترین  .کنندکنید چه بازخوردی دریافت میهایی که منتشر میپست
خود  کنندگاندنبالامکان تحلیل و آنالیز کاربران صفحه است. این یعنی به اطالعات دقیقی درباره 

و  سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، زمان آنالین بودن . این اطالعات شاملپیدا کنیمدسترسی 
وجود خواهد نیز  هادر ضمن، شما امکان بررسی آمار مربوط به هر یک از پست .شوندمی غیره
 داشت.

  

 

 

1. Call To Action (Cta) 
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 های مورد اجماع کارشناسان در حوزه توزیع و انتشار. گویه3جدول 

 ردیف گویه

 9 مکانیزمانی و بیبی

 3 یداخل یدادهایرو یرنظ یدادهارو یانتشار برخ یبرا یماصداوس یتاستفاده از مز

 3 انتشار خبرها یشناسزمان

 Sharebility 3 بازنشر جذابیت با خبرهایی تولید

 5 شدن ویروسی یا 9شدن وایرال قابلیت با خبرهایی تولید

 6 3لینک بک از استفاده و سازیلینک

 7 در موضوعات مهم سازیهشتگ

 1 (Personaکاربران ) پرسونای به توجه

 1 کاربران جغرافیایی و زمانی منطقه شناسایی

و گاهی یک  دفر از یک شــفاف و فرضــی تصــویری رســوناپ ؛کاربران 3یتوجه به پرســونا
کنیم این آل ما باشــد و فکر میایده خریدار یا مخاطب یا مشــتری تواندمی اســت کهوکارکســب

صویر، در مورد شتریان، از تعداد قابل توجهی ت صداق ما خریداران یا مخاطبان م بیان  به .دارد م
ــونا به مجموعه ــته ترجیحات، ها،ویژگی ای ازدیگر، پرس ــتهداش و  الگوهای فکری و هاها، خواس

شاره دارد رفتاری ضی ا شتری فر شتری نمایانگر تجربه و پ .مخاطب یا م سونای م ستهر  هایخوا
 است. هاسازمانمشتری از محصوالت یا خدمات نه چندان هوشمند 

ــازیینهها در بههشــتگ ــفحات ا س ــتاگرامص ــتجو نوعیبهدارند و  یادیز یتاهم ینس  یجس
شش م سب در بهبود  یزن یلدل ینبه هم دهند،یکاربران را پو شتگ منا ستفاده از ه  رتبه فرایندا

را در روند  یدو اشتباه اساس یاباناز کاربران، برندها و بازار یاریاما بس دارد یادیز تأثیر ینستاگراما
شتگ مرتکب م شتگ ینکها شوند؛ یکییانتخاب ه  یگرد و کنندیرا انتخاب م یرمرتبطغ یهاه

فحات ص یجستجو سازیینهموارد در به ینا یکه هر دو کنندیاز هشتگ استفاده نم اصالً ینکها
ستاگراما شت.  یمنف تأثیر ین شتباه  طورهمانخواهند گذا شتگ غیرمرتبط یک ا ستفاده از ه که ا

سی در  سا شمار می فرایندا ستاگرام به  شتگ نیز همان اندازه سئوی این ستفاده از ه رود، عدم ا
کنند و های اجتماعی سازماندهی میها جریان محتوا را در رسانهمخرب خواهد بود، چراکه هشتگ

ــبکهبه معنای عقب هاآن کاربردعدم  ،بنابراین ــتجوی ش ــتماندن از قافله جس  .های اجتماعی اس
شما در ستاگرام خود بارگذاری می محتوایی که  ستهصفحه این طابق های مردم تکنید، باید با خوا

 

 

1. Viral 

2. Back Link 

3. Persona 

https://motamem.org/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%9F/
https://motamem.org/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%9F/
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شتگ شد، یعنی کاربران از طریق ه شته با ست پیدا کنند، به همین منظور دا های مرتبط به آن د
وضوع میعنی باید بررسی کنید که در رابطه با  باید در انتخاب هشتگ دقت بیشتری به خرج دهید

صفحه ستندچه نی و کارکرد  شتر دنبال چه مواردی ه ستا .ازهایی وجود دارد و مردم بی  در همین را
در محتوایی که  ماهیت صـــفحه وکه با توجه به رد ک اســـتفاده 9کمباین گروث  از ابزار توانمی

 .دهدهای مرتبط را پیشنهاد می، هشتگشودمیصفحه ارائه 
کند که  اشی شما کاری با خوانندهمعنی است که محتوا به اینگذاشتن هم اشتراکقابلیت به

ـــایرین به اشـــتراک بگذارند. البته که باید قابلیت به  ترغیب شـــوند تا محتوای شـــما را با س
شتراک شتنا شته وجود  شما هایدر پست گذا شد دا . افزودن یکسری شود یافت به سهولت و با

حرک م»ها ه این الماند بمحتوا را افزایش ده گذاریاشتراکتواند قابلیت به ها به محتوا میالمان
برای  کاربرانهای مهم محتوا که باعث افزایش تمایل یکی از جنبه .شـودهم گفته می «3بازنشـر

شــود، طراحی خوب اســت. وقتی افراد برای اولین بار محتوای شــما را محتوا می گذاریاشــتراک
 :شود. طراحی محتواایجاد می هاآنناخودآگاه در  تأثیراتکنند، یکسری مشاهده می

 ؛کند تا تصمیم بگیرند بمانند یا بروندبه خوانندگان کمک می -

 ؛شودموجب ارزشمند دیده شدن محتوا می -

 .گذاردمی تأثیرمحتوا  گذاریاشتراکبر اشتیاق مردم برای لینک کردن و به  -

شتهای محتوا که باعث میجنبه ترینمهمیکی از  راک بگذراند، طراحی شود مردم آن را به ا
  ،اســتفاده از حداقل میزان تغییر رنگ ،از تصــاویر باکیفیت با اطالعات زیاداســتفاده  .خوب اســت

 وند.شاستفاده از متون کوتاه همه از عوامل طراحی خوب محتوا هستند که سبب بازنشر محتوا می
شود که پست شما سودمندی باعث می های بازنشر؛ سودمندی محتوا است.یکی دیگر از محرک

به نظر برسد و آن را کاربردی و مفید ببینند. دعوت به  متفاوت هادر نظر خوانندگان از سایر پست
رسد وقتی فردی به انتهای مطلب میها است. در بازنشر پست دیگری گیری محرکنتیجه اقدام در

ز او استفاده کرد و ا توانمیوضعیت کاربر  از این د.کند که حاال باید چه کار کنبا خود فکر می
 .شما را به اشتراک گذاشته یا برای آن کامنت بنویسد خواست تا پست

ستفاده از بک ل سازیینکل ینک سایت دیگر لسایت به یک وبکه یک وبهنگامیینک؛ و ا
ست. به بک لینک،« بک لینک»دهد، یک می شده ا شود، هم گفته می« 3لینک ورودی» ساخته 

 

 

1 . Combin Growth 

2. Share Trigger 

3. Iinbound Link  
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هم یکی دیگر از عناوین بک  9لینک خارجی .ســایت شــوند« وارد»شــود که مردم زیرا باعث می
سمیه آن هدایت کاربران به  ست و وجه ت ضور از وب« خارج»لینک ا ست که در آن ح سایتی ا

یجاد ارتبه باالتری را  و شــبکه اجتماعی مورد نظرد برای ســایت توانمیاشــتن بک لینک د د.دارن
 رد.بک لینک باید محتوای خوبی در زمینه تخصص خود تولید ک داشتنکند و برای 

به محتواهایی که به ســـرعت ؛ شـــدن یروســـیو یاشـــدن  یرالوا یتبا قابل ییخبرها یدتول
ست ست میبهد سی یا محتوای وایرال گیرند،شوند و در اختیار همه قرار مید گفته  محتوای ویرو

، فایل اجتماعی هایشبکهتواند یک ایمیل، پست وبالگی، پست در محتوای ویروسی می .شودمی
شکل دیگری از سرعت، در میان جامع انواع محتوا صوتی یا هر  شد که به   مخاطبان پخش ۀبا

نده، رسد که فرستشود و با انتشار دست دوم و دست چندم توسط دیگران، به دست افرادی میمی
سد و را نمی هاآن ستقیم به  صورتبهشنا سی ندارد هاآنم ستر ستاورد محتوای  ترینمهم .د د

ــت.  3«آگاهی از برند»وایرال، افزایش  ــانه خبری می طوربهاس تواند به قدرت مثال برای یک رس
شود.تأث ست توجه به یرگذاری تبدیل  ستفاده از کیفیت محتوای پ ، مشخص عکس و فیلم خوب، ا

 باشند.عوامل وایرال شدن می ازجمله هشتگ، استفاده از لوکیشن کردن 
ستفاده از مز س یتا شار برخ یبرا یماصداو  اعتقاد ی؛ بهداخل یدادهایرو یرنظ یدادهارو یانت

اجتماع  هایرسانه در حضور برای فرصتی عنوانبه ملی رسانه موقعیت از استفاده شوندگانمصاحبه
ست عواملی از یکی سیما خبرگزاری دتوانمی که ا شار و توزیع در را صداو سانه در خبر انت  هایر

 این از گزارشــی تواندملی که می و رســانه هاموشــک زیرزمینی شــهر مثالًیاری کند.  اجتماعی

 و ممنوع هاخبرگزاری همه برای آن به ورود و بوده امنیتی بســیار مکان کند. این تهیه هامکان
 .بود ناممکن

سیما صداو سمتی و برود شهر زیرزمینی این درون به که بود برخوردار امتیاز این از لکن   از ق

 هاخبرگزاریو  گزارشگران از خیلی بکشد تصویر به یگزارش قالب در را ایران نظامی بالقوه توان

 ببرند. بخواهند که کجا هر به را خود دوربین ندارند اجازه و ندتوانمین
  

 

 

1. External Link  

2. Brand Awareness 

https://motamem.org/tag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://motamem.org/tag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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 گذاری مدیریتهای مورد اجماع کارشناسان در حوزه سیاستگویه .5جدول 

 ردیف گویه

 یروین و متخصص افراد های اجتماعی و استفاده ازتأسیس تحریریه و سرویس ویژه رسانه
 کارآمد انسانی

9 

 3 های ایجابی تولید و مدیریت محتوااجتماعی و اتخاذ سیاستهای شبکه راهبردی مدیریت

های اجتماعی در صداوسیما و پذیرش آن توسط های شبکهظرفیت به نسبت حمایتی رویکرد
 های خبری صداوسیماهمه بخش

3 

 3 های الزمتدوین استراتژی

 برخورداری در عادالنه برابر و هایفرصت ایجاد و شبکه خدمات به مردم دسترسی تسهیل

 شهروندان همه برای امکانات از
5 

 6 یاجتماع یها( شبکهیداندر سطح )م بازیگری

کارگیری نیروهای کارشناس و خبره در یکی از نکات مشترک در اظهارات کارشناسان، به
سلط های اجتماعی تنگارانی که بر هر دو حوزه خبرنویسی و شبکههای خبری بود. روزنامهتحریریه

برخوردار باشد، بتواند  نگاریروزنامهاز شم قوی  نگاری کهمهارت کافی داشته باشند. روزنامهو 
های اجتماعی در اینترنت به تعامل بپردازد و آگاهی باالیی در استفاده با جوامع و شبکه مؤثر طوربه

 .از ابزارهای دیجیتال و آنالین داشته باشد
 نگارانروزنامهاستخدام های برجسته به خبرگزاری های خبری ودر حال حاضر اکثر سازمان

های ر رسانهسردبیو حتی  انداجتماعی اینترتنی روی آورده هایشبکهآنالین یا متخصصان تعامل با 
وجوه مشترک وظایف تمام این سردبیران عبارت است اند. را به تیم تحریریه خود افزوده اجتماعی

تعامل با  طورهمینهای اجتماعی و شبکهیاد شده در  هایرسانهکاربری  هایحساباز مدیریت 
 ن.مخاطبان آنالی

 33 طورهبهای اجتماعی که اندزی تحریریه اختصاصی و ویژه شبکهو راه تأسیسبر این اساس 
تای در راس داشته باشندهای خبری را ها و توییتروزرسانی پستساعته امکان رصد، تولید و به

 ری صداوسیما مثبت و بسیار اساسی ارزیابی شد.فعالیت مطلوب خبرگزا
جهت حضور و فعالیت « های الزمتدوین استراتژ»از دیگر مقوالت مطرح در این حوزه 

ها و های اجتماعی است. اکثر خبرگزارینگاران سازمان خبری در شبکهخبرنگاران و روزنامه
ع فعالیت خبرنگاران سازمان متبو ۀهای خبری اقدام به تدوین دستورالعملی در خصوص نحوسازمان

گاران تر خبرنرسد این اقدام راهگشای حضور پر رنگمی به نظراند که های اجتماعی نمودهدر شبکه
خبرگزاری رویترز در بخشی از کتاب راهنمای خود یک نمونه  برایدر این عرصه خواهد شد. 
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 ی اجتماعی منتشر کرده است که برخیهانگارانش از شبکهکارگیری روزنامهدستورالعمل درباره به
 از این اصول به شرح زیر است:

یر کند تغیتان را با شرکتی که شما را استخدام میهای اجتماعی رابطهپیدایش شبکه»... 
های اجتماعی برای ستودن یا تحقیر تامسون رویترز استفاده نکنید. نشان تجاری دهد. شبکهنمی

اینکه چگونه  ۀشود. با دقت دربار، نشان تجاری شما محسوب میاند؛ بنابراینسازمان ما مهم
دهید فکر کنید و متوجه دهید و چه واکنشی نشان میای واکنش نشان میحرفه یعنوان فردبه

ای استخدام شده در بنگاه خبررسانی رویترز هستید. تفاوت بین فعالیت باشید که شما افراد حرفه
نالین عمدتاً از بین رفته است ... باید فرض کنید که فعالیت ای در محیط آشخصی شما و حرفه

... خوانندگان ممکن است از  شودای اجتماعی یک تلقی میای شما در شبکهشخصی و حرفه
 ؤسسهماظهارنظرهای نامناسب شما سردرگم شوند و متوجه نشوند که نظر شخصی شماست یا نظر 

ای هکنیم و در حالی که روح حاکم بر فضای شبکهت میرقابتی فعالی وکارکسبرویترز. ما در یکی 
 های تجاری شرکت خود را تضعیفاجتماعی مبتنی بر همکاری است الزم است دقت کنیم که پایه

 ( 2010Reuters ,) «9 نکنیم.
 :هایی را به کارمندان خود ارائه کرده استسسه همچنین در کتاب راهنمای خود توصیهمؤاین 

 ؛تأمل و تفکر کنیدپیش از هر چیز  -

 ؛پرهیز از جانبداری تأمل نکنید در مورد -

 ؛شفاف باشید -

 های کاربری جداگانه استفادههای اجتماعی از حسابای و شخصی در شبکهبرای فعالیت حرفه -
 ؛کنید

 (.9313، آبادیسلطانهای اجتماعی از مدیرتان اجازه بگیرید )ای در شبکهقبل از حضور حرفه -

  

 

 

از طرف  3191مارچ سال  است که در /https://handbook.reuters.comمطلب مذکور برگرفته از سایت  .9

شده  ( ارائهGuide Linesب راهنما )سسه در قالب کتاؤنگاران فعال در این مسسه تامسون رویترز به روزنامهمؤ

 است.

https://handbook.reuters.com/
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ی است به معنا« مدیریت راهبردی»و مدیریت،  گذاریسیاستمقوله دیگر مطرح شده در حوزه 
دو متغیری  .سازمان برای تحقق اهداف و مقاصد ریزی، آنالیز و ارزیابی مستمر الزامات سازمانبرنامه

تژی تراتعیین اسکارشناسان قرار گرفت؛  تأکیدکه در این حوزه ذیل مقوله مدیریت راهبردی مورد 
ی ها بود. بر اساس آرابر فعالیت کنترل و نظارت مستمر ه وشبک اندازیراهگذاری پیش از و هدف
راتژی استتدوین ریزی دقیق و های اجتماعی؛ برنامهاولین گام برای مدیریت شبکه نظرانصاحب
حرفی  اها و رقبکند تا در میان دیگر پایگاه. طراحی یک استراتژی قدرتمند کمک میاستصحیح 

و اتخاذ تصمیمات کاربردی نقش مهمی در حصول تعیین اهداف  درواقع. داشته باشیمبرای گفتن 
 .نتیجه خواهد داشت

« تیاتخاذ رویکرد حمای»قرار گرفت؛  تأکیددیگری که از سوی کارشناسان مورد  مؤثرمتغیری 
های اجتماعی بود. به عقیده ایشان حضور مجموعه از فعالیت خبرگزاری سازمان صداوسیما در شبکه

یک سازمان برودکست با  عنوانبهو واحدهای مختلف خبری این سازمان  صداوسیماسازمان 
 افزاییهمرویکردی همگرا در کنار برودبند و واحدهایی که ماهیت خبری مجازی دارند در راستای 

ظیر فیلترینگ هوشمند و هدفمند نیز از سوی خواهد بود. مباحثی ن مؤثرعملکرد خبری این واحدها 
رسد می ه نظربدر خصوص فعالیت خبرگزاری صداوسیما در توییتر مطرح شد که  ویژهبهکارشناسان 

 کارشناسی و ایجابی گذاریسیاست بر سلبی گذاریسیاستربط های ذیکماکان از جانب سازمان

احساس  ازپیشبیشسازمان صداوسیما  رویکردی مشترک در تعامل با دارد و اتخاذ تفوق شده
  شود.می

 ارائه شده است؛ شماتیک صورتبهمتغیرهای مورد اجماع کارشناسان نیز در پایان 
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الگوی شماتیکهای اجتماعی عوامل مؤثر بر تقویت حضور خبرگزاری صداوسیما در شبکهشکل:   
 

 گیریبحث و نتیجه
 های پیشـــینپژوهش و مقایســـه آن با تحقیقات و پژوهشهای یافته مروربهابتدا  ،در این بخش

شریح می ستفاده از ادبیات نظری به تبیین و ت سعی خواهیم کرد با ا  ؤاالتسپردازیم و در ادامه 
 .بپردازیم ،بود نظرانصاحبپژوهش که مبنای ما در بخش مصاحبه با 

استفاده از ظرفیت  ملی برای ۀرسان ،که در پژوهش ساجدی و رضی بیان شده است طورهمان
 های خبری و استفاده از نیروی انسانی جدیدهای اجتماعی نیاز به بازنگری در سیاستکامل شبکه

ستراتژی تدوین» هایمؤلفه ،پژوهشاین دارد. در  سیس»و « الزم هایا   سرویس و تحریریه تأ
سانه ویژه ستفاده و اجتماعی هایر صص افراد از ا سانی نیروی و متخ صلی «کارآمد ان  دو متغیر ا

ـــتحوزه مدیریت و  ـــاحببودند که مورد اجماع  گذاریســـیاس  بنابراین،؛ قرار گرفتند نظرانص
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 ها افزایش یافت.واقع شد و از این حیث اعتبار یافته تائیدهای پژوهش مذکور مورد یافته
شددر بخش پژوهش شین ذکر  ، پژوهش اونجی و این مقالهپژوهش به  تریننزدیک ،های پی

سانه سیما در ر صداو ضور خبرگزاری  صری طاهری بود که راهکارهای ح  درهای اجتماعی را نا
سه محور؛ توزیع، جذب و حفظ مخاطب ارائه کرده ه ، عالوروپژوهش پیش یهایافته ؛بودند قالب 

های پژوهش مذکور نظیر؛ رعایت کمیت خبر، رعایت ارزش تازگی و بخشـــی از یافته تائیدبر 
حوزه تولید و حوزه مدیریت و اســـاس توافق کارشـــناســـان دو حوزه مفهومی یعنی؛ جذابیت، بر 

صلی مؤثر در فعالیتگذاری را نیز بهسیاست های خبرگزاری صداوسیما در شبکه عنوان مقوالت ا
ـــت که البرزی و همکاران در پژوهش خود بیان کردند  طورهمان .اجتماعی پیشـــنهاد نموده اس

تحقق سناریوی مطلوب و رسیدن به مرجعیت خبری و پخش گسترده  خبرگزاری صداوسیما برای
جدید  بومزیســتصــوت و تصــویر در فضــای دیجیتال، بایســتی الزامات و اقتضــائات فعالیت در 

 های رقیب با جدیت بیشتری بکار گیرد.ای را جهت رقابت با رسانهرسانه
و همچنین  و و همکارانپروم ایپژوهش گارســـ هایافتههای خارجی نیز، یدر بخش پژوهش
سون سنس و الر س .شد تائید کال شار  یتازگ یو همکارانش معتقد بودند که ارزش خبر ایگار و انت

ژوهش که در این پ اقبال مخاطبان دارد زانیرا در م تأثیرکاربرد و  نیشتریو به لحظه خبرها ب یآن
 بومستزیمکانی این زمانی و بیهای اجتماعی و بیمذکور با توجه به ماهیت شبکه هایمؤلفهنیز 

الرســـون نیز معتقد بودند که اســـتفاده از  و قرار گرفت. کالســـنس نظرانصـــاحبمورد توافق 
ــتان ــار خبرها می های خبری وداس ــد انتش ــتانی اخبار موجب افزایش درص ــود که روایت داس ش

ــتفاده از قالب ــان نیز در این پژوهش قائل به اس ــناس ــند و تنکارش ونه گظیم روایتهای کاربرپس
 ای خبری بودند.سوژه

سته نظریه با توجه به هدف و رویکرد  طورهماندر بخش ادبیات نظری نیز  شد دو د که بیان 
سانه شاره قرار گرفت؛ نظریه غنای ر ستنده پیام و پژوهش مورد ا سانه و یا همان فر ای در حوزه ر

 نظریه استفاده و رضامندی در حوزه مخاطب یا کاربر.
ــــربر اســاس نظریه نقش مناســب  خبری جریان اصــلی مانند خبرگزاری  ســازمان یک اگـ

 بومزیستو نقش مناسب خود را در های قدیمی خود را در ارائـه خبـر دنبـال کند شیوه صداوسیما
ــانه ــانجدید رس ــایر رس ــارکت و های و در رقابت با س کاربران به  تعاملها ایفا نکند در جلب مش

ست پ شد در حوزه تولید خبر، که در بخش یافته طورهمان. یدا نخواهد کــــردموفقیت د ها ذکر 
صاء متغیرهایی نظیر؛ توجه شتر اح صول به بی سی ایحرفه ا  در یتشفاف و دقت صحت، خبرنوی
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سبت اجتماعی هایرسانه ستفاده هایرسانه به ن سند، تو هایفرم و هاقالب از مکتوب، ا  جهکاربرپ
ای چندرسانه رهایخب از منبع و استفاده اعتبار به بیشتر تصاویر، توجه شناسیزیبایی و کیفیت به

ست حاکی از  سانه هایقابلیتدر وهله نخ شبکهجدید ر ست و در های نوین نظیر  های اجتماعی ا
ی ابر اساس اقتضائات جدید رسانه کنندهبـرآورده کـردن انتظارات مصرفوهله دوم لزوم توجه به 

شبکه دارد و ضای برودبند و  سازمان خبری در ف ضور هر  های اجتماعی مجازی از الزامات اولیه ح
 است.

ای هالگوهای اســـتفاده از رســـانه جهت تأمین نیازهای خبری کاربران، با ارائه قابلیت درواقع
وسط تنقش مناسب  های اجتماعی دگرگون شده است و لزوم ارائهای جدیدتر توسط شبکهرسانه
بیش از هر زمان  کنندهبـــرآورده کـــردن انتظارات مصرف ای جریان اصلی و سنتی جهتهرسانه

جدید، غنا یا توانمندی رســانه )با توجه با  بومزیســتشــود. از طرفی در این دیگری احســاس می
ــانه ــت. ماهیت رس   داتیلتو تیفیک شیبا افزاهای اجتماعی( در انتقال اطالعات افزایش یافته اس

 یاانهرس دهد،یرسانه انتقال م کیبود که  میخواه یتراکم اطالعات زانیم شیشاهد افزا ایرسانه
 افتیدر تیبودن قابل یتعامل واسطهبه انتقال باال و تیظرف یدارا ریاز صدا و تصو یریگکه با بهره

در  انهرس ییتوانا بنابراین،شود؛ میمحسوب  یرسانه غن کی ثیح نیرا دارد و از ا عیبازخورد سر
ها انههمه رس انیرسانه از م کیدر خصوص انتخاب  یسازمیتصم فرایند تواندیانتقال اطالعات م

ــط کاربران ارتباط را  یبرقرار یبرا ــکه در بخش یافته طورهمان .دینما نییتبتوس ــاره ش د ها اش
شترین فراوانی در میان گویه سان به حوزه بی شنا شده از میان نظرات کار صال  ستح ذب و جهای ا

ستفاده مشارکت کاربران اختصاص داشت. ستفاده ترک ایرسانهچند  تیمطلوب از ظرف ا از  یبیو ا
 IG TV و یاستور ر؛یفضا نظ نیا ژهیامکانات و ریو سا یمتحرک، عکس و متن چاپ ریصدا، تصو

سانه خبر ش یر ستفاده از  بب سدر ارائه اخبار خواهد کرد که  یبیکو تر دیجد یهاوهیرا قادر به ا
 ان خواهد شدکاربرو تعامل و نهایتاً رضامندی بیشتر و مشارکت  یارسانه داتیتول تیفیک شیافزا

ـــانه ـــانههای رقابتچرا که افراد در میان رس  گردند کهای میکننده با یکدیگر به دنبال آن رس
 گردد.نیازهایشان را برآورده کرده و به رضایتمندی غایی ایشان منتهی 

 

 کاربردی و پژوهشی پیشنهادهای

آموزش سایر نیروها و اصالح سیستم جذب  در کنار هاآنای و بها دادن به تقویت نیروهای حرفه
ردی و کارب هایپیشنهاد ازجمله زمانهم صورتبه فنّاورانهو لحاظ کردن سواد ژورنالیستی و  نیرو
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 ویژهبههر رسانه هستند  پذیریآسیبنقطه  ایغیرحرفه. جذب نیروهای استاجرایی در این حوزه 
سانه ستردگی و فراگیری  ایر سیمابه گ صی و وی بکارگیری. همچنین صداو صا ژه تحریریه اخت
سانی پستساعته امکان رصد، تولید و به 33 طوربههای اجتماعی که شبکه  هایها و توییتروزر

 .شودد میدر راستای فعالیت مطلوب خبرگزاری صداوسیما پیشنها داشته باشندخبری را 
صت و امکانات به مخاطبان و کاربران برای ایفای نقش در   سب اعتماد و اعتبار با دادن فر ک

سانه و تولید محتوا ست که  ر شنهادی ا صوص  حتماًنیز پی ستی در این خ صمیمبای شود.  یریگت
سیما  صداو ستاگرام و توییتر خبرگزاری  صفحات این سبه نرخ تعامل  شاخصتوانمیمحا خوبی  د 

 شـــود درپیشـــنهاد می بنابراین،؛ خبری باشـــد ای مقایســـه عملکرد و مطلوبیت این رســـانهبر
های آتی جهت مقایسه بهتر و تبیین نتایج این حوزه مورد مطالعه قرار گیرد. بررسی میزان پژوهش

با نحوه پرداخت خبر نیز ها و کامنترابطه میان تعداد الیک با هر یک از متغیرهای مرتبط  ها 
ای هشود در پژوهشپیشنهاد می .کاربران به پژوهشگر بدهد تری در حوزۀاند اطالعات جامعتومی

 آتی مورد توجه محققان قرار گیرد.
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