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  چكيده
ـ د منفعـل  مخاطبـان  و شـده  ياساسـ  رييتغ دستخوش مخاطب مفهوم امروز يا رسانه يفضا در  كمـك  بـا  روزي
ـ جر يها رسانه اساس نيا بر. اند شده ليتبد امروز فعال كاربران به تاليجيد يابزارها و يارتباط يها شبكه  ياصـل  اني

ـ تجد مخاطـب  بـا  تعامـل  ةنحو در ديبا ودخ مخاطبان حفظ منظور به يونيزيتلو يها شبكهاز جمله   در. كننـد  دنظري
 از. نماننـد  عقـب  هـا  رسـانه  ريسا با رقابت از توانند يم يونيزيتلو يها شبكه كه راهكارهاست نيا ييشناسا صورت

ـ ا. دارد ضـرورت  الين شـهروندان  آن يديتول يمحتوا يريكارگ به يراهكارها و ابزارها شناخت رو نيا  امكانـات  ني
 كـه  گرفتـه  نـام  ”يشـهروند  ينگـار  روزنامه“ مخاطبان يسو از محتوا ديتول ديجد نوع نيا و ”ياجتماع يها رسانه“

 ينگـار  روزنامـه  سـطح 11 با ها آن ةرابط و ياجتماع يها رسانه انواع مقاله نيا در. هستند مقاله نيا ياصل يمحورها
ـ  ياجتمـاع  يهـا  رسـانه  مختلف نواعا چگونه دهد يم نشان مقاله. است  گرفته قرار توجه مورد يشهروند  تواننـد  يم

 هـاي  شـبكه  و هـا  رسـانه  تعـاملي  نقـش . شـوند  گرفتـه  كار به يشهروند ينگار روزنامه نديفرا در ييابزارها عنوان به
 و اسـالمي  صدا و سيماي جمهوري در تلويزيون براي شهروندي نگاري روزنامه هاي فرصت كارگيري هب در اجتماعي

 نوبـت “ ،”پـايش “ و ”90“ هـاي  برنامه ة مطالع. است مقايسه شده ”وتو من“ و ”فارسي سي .بي .بي“ يا ماهواره شبكه دو
 ينگـار  روزنامـه  از يشـتر يب  سطوح در يا ماهواره يها شبكه در دشدهيتول يها برنامه داد نشان ”گر گزارش“ و ”شما
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 مسئله طرح و مقدمه
 تكنولوژي تاريخ. است خورده پيوند تكنولوژي تحوالت تاريخ با ژورناليسم تحوالت تاريخ

. هنـد د مي شكل هم نگاري روزنامه به گذارند، تأثير مي ها رسانه كار شيوة بر كه عواملي دهد مي نشان
 هـاي  تكنولـوژي  تـا  گرفتـه و راديو  تلگراف و چاپ پيدايش از توان مي را متقابل تأثيرپذيري اين رد

 مختصـات  كـه  گونه همان 19 قرن در تلگراف پيدايش براي مثال. كرد دنبال اينترنت مانند جديدتري
 دنبال به و تساخ متحول هم را اخبار گردآوري شيوة كرد، دگرگون را ها ـ ملت دولت و مكان زمان
 پيـدايش  ديگر، نمونة ).49 :1389 ،و نرون بارنهاست(آمد  پديد نگاري روزنامه از جديدي شكل آن

 و مبتـذل  اخبار پخش فرهنگ و شد همراه جنجالي نشريات انتشار با كه بود 20 قرن اوايل در راديو
 كـابلي  تلويزيـون  و تلويزيون ظهور). 14 :1385 كوواچ و روزنستيل،(داد  رواج را سرشناس افراد
 )همان( .داشتند دنبال به نگاري روزنامه براي پيامدهايي كدام هر نيز

 افـزاري  سـخت  و افزاري نرم گستردة امكانات و اينترنت مانند ارتباطي جديد هاي شبكه پيدايش
. اسـت  داده تأثير قـرار  تحت را نگاري روزنامه كه است ديگري تاريخي مقطع گذشته، دهة در همراه

 چالش را به نگاري روزنامه جمله از ها حوزه همة در گرايي تخصص به مربوط متداول مفاهيم نترنتاي
 ديد از گاه كه آورده ارمغان به شهروندان براي را روزافزون ارتباطي استقالل اي گونه و است كشيده
في، جـوز ( شـود  مـي  تلقـي  مداخلـه  نوعي (Mainstream Journalism)اصلي جريان نگاري روزنامه
 بـراي  را اينترنتـي  امكانـات  و ابزارهـا  برخـي آگاهانه يـا ناآگاهانـه    شهروندان عبارتي به). 98 :1389
 هـاي  رسانه“ مجازي امكانات و ابزارها اين. گيرند مي كار به نگاري روزنامه از جديدي نوع دادن انجام

 .است گرفته نام ”شهروندي نگاري روزنامه“ نگاري، روزنامه جديد نوع اين و ”اجتماعي

 از خـارج  عمـومي خبرهـايي   ةعنوان يـك پديـد   به بار نخستين براي كه بود اينترنت ورود با
ـ  تدريج به و شدند منتشر گسترده سطحي در و توليد رسمي نگاري روزنامه ةحوز  جديـدي  ةگون
 در البته .)19 :1384 كرخواه،شُ( يافت رواج دارد تفاوت قبلي زده ارتـتج ارـاخب با كه رـخب از
 هـاي  رسـانه  ،(Mainstream Media)ي اصـل  جريـان  هـاي  رسانه كنار در تاريخي هاي دوره ةهم

 ديگـر  اي گونه از اخبار انتشار امكان ها آن در كه اند داشته وجود (Alternative Media)جايگزين
 اينترنـت  جملـه  از اي رسانه جديد هاي فناوري اين اطالعاتي ةجامع عصر در اما شده، مي فراهم
 .آورنـد  مـي  فـراهم  را اخبـار  گونـه  ايـن  بـه  بيشتري هاي گروه و افراد دسترسي امكان كه هستند

  )14 :1388 الوندي،(
 اخبـار  بـه  دسترسـي  و توليـد  امكـان  بـه  تنها تيسنّ هاي رسانه انحصاري فضاي شكستن اما
 بـا  تـدريج  بـه . گرفـت  قـرار  مخاطبـان  اختيـار  در بيشـتري  امكانـات  و نمانـد  محـدود  متفاوت
 هـا  آن به ”مخاطب“ جاي به اينترنت، از كنندگان استفاده نقش شدن تر پررنگ و شدن مندتر قدرت
 بـا  .اسـت  جديـد  ارتبـاطي  ةشـبك  ايـن  در هـا  آن فعال نقش از نشان كه شد داده ”كاربر“ عنوان

 هـاي  بانـك  سـاير  وهـا   گاه وب طريق از اطالعات به دسترسي امكان بر اينترنت عالوه پيشرفت



 برقـراري  به جهاني ةشبك ابزارهاي و امكانات ساير طريق از اينترنتي كاربران ، الين آن ياطالعات
 امكانـات  جملـه  از وگـو  گفـت  هـاي  اتـاق  و ،الكترونيكي پست. شدند مشغول يكديگر با ارتباط
 ،هـا  نوشـت  وب قبيل از ديگري امكانات تدريج به كه بودند ابتدايي هاي سال در اينترنت ارتباطي
 مجموعـه،  ايـن  به اخير هاي سال در. شدند اضافه ها آن به هم اجتماعي هاي شبكه ها و پادكست
 ي بـه هـا  هاگـ  وب و مجـازي  دنياهـاي  هـا،  ويكـي  ،هـا  نوشـت  وبميكر قبيل از ديگري امكانات

 هـاي  رسـانه “ عبـارت  از اسـتفاده . اند شده افزوده نيز فيلم و عكس لينك، گذاري محتوا، اشتراك 
 .جديـد اسـت   امكانـات  ايـن  ةمجموعـ  بـراي  مناسـب  عنواني كردن پيدا براي تالشي ”اجتماعي
 تعـاملي اليـن   آنابزارهـاي   ةمجموعـ  بـه  اخير هاي سال در كه است عنواني اجتماعي هاي رسانه
 ارتبـاطي،  هـاي  شـبكه  قبيـل  از نـوين  هاي رسانه ةوسيل به ايجادشده فضاي در كه شود مي اطالق
 همچنـين  اجتماعي هاي رسانه مفهوم. اند كرده پيدا رشد و شده لدمتو همراه، هاي تلفن و اينترنت
  .دارد 2 وب مفهوم با نزديكي ارتباط

  ها، اهميت و ضرورت پژوهش اهداف، پرسش
نگاري شهروندي را  اي الزم براي تحقق سطوح روزنامه اين مقاله هدف شناسايي ابزارهاي رسانه

و مطالعة مورديِ چند برنامه تلويزيـوني بـه دو سـؤال    كند. مقاله در دو بخش مطالعة نظري  دنبال مي
  اصلي پاسخ خواهد داد.

از طريق كدام ابزارها الين  آننگاري شهروندي در فضاي  تحقق سطوح روزنامه .پرسش اول
تـوان در كـدام    را مـي اليـن   آنهاي اجتمـاعي   پذير است؟ در اين مسير كدام يك از رسانه امكان

نظري ارائه خواهد شد. نويسندگان از  ةاين پرسش در بخش مطالع كار گرفت؟ پاسخ به سطح به
هـاي   بنـدي رسـانه   نگاري شهروندي و يك مدل دسته بندي روزنامه طريق تطبيق يك مدل سطح

  اجتماعي، به جدول تركيبي راهنماي تحليل خواهد رسيد.
تحقـق   نگـاري شـهروندي   در دنياي ژورناليسم تلويزيوني كدام سطوح روزنامه .پرسش دوم

يافته است و بدين منظور از چه ابزارهايي استفاده خواهد شد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش نيـز بـا       
موردي چهار برنامـه   ةنظري و با مطالع ةكاربست جدول راهنماي تحليل حاصل از بخش مطالع

  تلويزيوني محقق خواهد شد.
پيشـنهاداتي ارائـه    در بخش پيشنهادات نيز بر مبناي روند مطالعة نظري و مـوردي انجـام شـده   

سازان تلويزيوني در ايـران   شود كه مديران و برنامه خواهد شد. در اين بخش به اين نكته پرداخته مي
نگـاري   توانند انعكاس صـداي مخاطبـان را در قالـب روزنامـه     از طريق استفاده از كدام راهكارها مي

  شهروندي محقق كند.
اي امـروز مفهـوم مخاطـب     ر فضـاي رسـانه  رو ضرورت دارد كـه د  انجام اين پژوهش از آن

هـاي ارتبـاطي و ابزارهـاي     دستخوش تغيير اساسي شده و مخاطبان منفعل ديروز با كمك شبكه
هاي جريـان اصـلي از جملـه     اند. بر اين اساس رسانه ديجيتال به كاربران فعال امروز تبديل شده



تعامل بـا   ةان خود بايد در نحومنظور حفظ و افزايش مخاطب تلويزيون جمهوري اسالمي ايران به
سازي تلويزيوني برجسته شوند و  يند برنامهامخاطب تجديد نظر كنند. نقش مخاطبان بايد در فر

هـاي   ارهاسـت كـه شـبكه   كمخاطبان از حاشيه بـه مـتن بياينـد. در صـورت شناسـايي ايـن راه      
رو شـناخت   . از ايـن هـا عقـب نماننـد    توانند از رقابت با ساير رسـانه  مي صدا و سيماتلويزيوني 

نگاري شهروندي  كارگيري محتواي توليدي شهروندان كه عنوان روزنامه ابزارها و راهكارهاي به
  بر آن نهاده شده ضرورت قابل توجهي دارد.

هـا مباحـث    ها و سـطوح آن  نگاري شهروندي و مدل روزنامه ةهاي پيشين، دربار در پژوهش
هـاي اجتمـاعي    سـازي رسـانه   بندي و مـدل  دسته ةزيادي مطرح شده است. از سوي ديگر دربار

اي  ادبيات پژوهشي گسترده ةترين ابزارهاي تعاملي دنياي اينترنت هستند نيز سابق كه مهم الين آن
نظـري   ةوجود دارد. آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته و طرح مسئله جديـدي در حـوز  

بنـدي   نگـاري شـهروندي و دسـته    نامـه است پيوند و انطباق اين دو مبحث اسـت. سـطوح روز  
هاي اجتماعي در تطابق با يكديگر قرار گرفتـه و جـدولي تركيبـي بـراي انجـام پـژوهش        رسانه

نگـاري   موردي تهيه شده است. كاربست اين جدول تطبيقي براي مطالعه وضعيت تحقق روزنامه
  شهروندي در ژورناليسم تلويزيون دستاورد ديگر اين مقاله است.

 ارتباطي جديد ابزارهاي اجتماعي؛ هاي و رسانه ها شبكه
 وسيع گروه بين ها آن مشابه هاي رسانه و تلويزيون راديو، مطبوعات، طريق از كه ارتباطي را

 در. )49 :1383 معتمدنژاد،( گويند مي ”جمعي ارتباط“ يا ”اي توده ارتباط“ شود مي برقرار انساني
 از زيـادي  تعـداد  بـراي  اسـت،  فرسـتنده  حكـم  در كه واحد منبع يك از پيامي ارتباط، نوع اين

 نـوع  از اصـطالحاً  ارتبـاط  و شـود  مي ارسال دارند قرار مخاطب يا گيرنده جايگاه در كه افرادي
 كننـد  مـي  نقـش  ايفاي فرايند اين در را كه هايي رسانه. است (One to Many) ”بسياري با يكي“
 جمعـي  هـاي  رسـانه  سلطه دوران ميالدي، يستمب قرن. گويند ميطرفه  يكيا  ”جمعي هاي رسانه“

 موسـيقي،  هاي كاست مطبوعات، تلويزيون، راديو، قبيل از ها رسانه اين مختلف هاي شكل و بود
 جوامـع  در غالـب  هـاي  رسـانه  خبـري  هاي سايت وب مانند اينترنتي هاي سرويس برخي ئو، ويد

 .بودند مختلف

 ةهزار شد، مي تعريف جمعي هاي رسانه ةسلط با گذشت كه قرني در اي  رسانه فضاي اگر اما
ـ  ايـن . بـود  همـراه  هـا  رسـانه  از جديـدي  ةگون تولد با ميالدي جديد  را هـا  رسـانه  جديـد  ةگون

 يكـي “ارتباطي  مدل جمعي هاي رسانه در اين از پيش تا اگر. اند نهاده نام ”اجتماعي هاي رسانه“
 بـا  بسـياري “ مـدل  در را ارتبـاط  تمـاعي، اج هـاي  رسانه كه شود مي ادعا بود، حاكم ”بسياري با

 هـاي  رسـانه  هـاي  ويژگـي  اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  .كننـد  مـي  برقرار (Many to Many)” بسياري
 تركيـب  را) پست الكترونيكـي  و تلفن مانند فردي ميان( دوطرفه هاي رسانه و) جمعي( طرفه يك
 ).310 :2010 هاسه، كوان و هوگان( رسند مي ”بسياري با بسياري“ ارتباطي مدل به و كنند مي



 كننـده  دريافـت  هـم  و كننده ارسال هم واحد زمان در  همه اجتماعي، هاي رسانه در عبارتي به
 تعريـف  ”كـاربر “ عنـوان  جديـد  جايگاه اين براي و هستند مخاطب و فرستنده همه هستند؛ پيام
 شـده  ميسـر  رنتاينت جمله از ارتباطي جديد هاي شبكه بستر در اي رسانه تحول اين. است شده
 . است اطالعاتي جامعه جديد ةدور هاي پيامد از كه

 چشـم  بـه  هـا  آن متفـاوتي از  تعاريف شده نگاشته اجتماعي هاي رسانه ةدربار كه منابعي در
  : كند مي تعريف چنين اين را ها رسانه اين اونز. خورد مي

 هـاي  منـدي  عالقـه  ةدربار مردم بين خالص و طبيعي گوهايو گفت شامل اجتماعي هاي رسانه
. گيرنـد  مـي  شكل ها آن شخصي هاي تجربه و افكار اساس بر كه هايي وگو گفت هستند، متقابل
 محسـوب  وگوهـا  گفـت  ايـن  گـردآوري  و گـذاري  اشـتراك  به براي جايي اجتماعي هاي رسانه
 .دربرگيرنـد  نيز باشد بهتر هاي انتخاب به رسيدن كه تري بزرگ هدف توانند مي كه شوند مي
  )31: 2008نز، (او
  : نويسد مي و داده قرار مبنا را 2 وب تكنولوژيك مفهوم خود تعريف در برانز

 اجتمـاعي  تعـامالت  بـراي  را فضـايي  و انـد  شده بنا 2وب تكنولوژي مبناي بر هايي كه گاه وب
هـاي   رسـانه  انـد  آورده فـراهم  مـرتبط  هـاي  پـروژه  گردآوري و ها جماعت گيري شكل عميق،

  )7: 2009 ،(برانز .اجتماعي هستند
 UGC) سـي .جـي .يـو  مفهـوم  ،2 وب بر عالوه تعريفشان در) 60ـ1: 2001( هانلين و كاپلن

User Generated Content) )قـرار  توجـه  مـورد  نيـز  را) كـاربران  توسـط  شـده  ايجاد محتواي 
 براسـاس  كـه  هسـتند  اينترنـت  از كاربردهـايي  اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  ها آن تعريف در. دهد مي

 شـده  ايجـاد  محتواي تبادل و ايجاد عامل و شوند مي ساخته 2وب ايدئولوژيكي و فني ايبنياده
 .شوند مي كاربران توسط

   :كند مي تعريف ها آن  ويژگي پنج اساس بر را اجتماعي هاي رسانه فيلد ماي
 ييتوانـا  اليـن و  آن يها جماعت يريگ شكل ه،يدوسو ارتباط بودن، باز كردن، مشاركت امكان
  )6: 2008فيلد،  ماي( .ارتباط يبرقرار

 در اخير هاي سال در. كند مي اشاره اي رسانه توزيع و توليد مفاهيم تغيير به همچنين فيلد ماي
 بـا  متفـاوت  كـه  انـد  شده تغييراتي دچار اي رسانه توزيع و اي رسانه توليد مفاهيم مجازي فضاي
 با آن هاي تفاوت هم و اجتماعي هاي رسانه تعريف هم تغييرات اين  .است تيسنّ هاي رسانه مدل
 )8: 2008 فيلد، ماي( .كند مي مشخص را قبلي هاي رسانه

 گفتـه  كـه  طـور  همان. است شده انجام گوناگوني هاي بندي دسته اجتماعي هاي رسانه ةدربار
 امـا  شـود،  مي گفته خاص هاي ويژگي با هايي  هاگ وب مجموعه به اغلب اجتماعي هاي رسانه شد
 قبيـل  از غيراينترنتـي  حتـي  و اينترنتـي  اي رسـانه  هـاي  قابليت ساير ها بندي تقسيم از يگرد برخي در

 فيلد ماي .اند شده شمرده اجتماعي رسانه هاي گونه جمله از نيز پيامك حتي و چت الكترونيكي، پست
 هـا،  نوشـت  وب اجتمـاعي،  هـاي  شـبكه . دهـد  مي جاي اصلي دسته هفت در را اجتماعي هاي رسانه



هـا   نوشـت  ميكروب (Content Communities)محتوايي هاي جماعت ها، فروم ها، پادكست ها، ويكي
   )2008 فيلد، ماي( .شوند مي محسوب فيلد ماي ديد از اجتماعي هاي رسانه نوع هفت

 از اجتمـاعي  حضـور  دادن قـرار  مـدنظر  بـا  بنديشـان  تقسيم در) 61 :2001( هانلين و كاپلن
 را متمـايز  اجتمـاعي  ةرسان نوع شش ديگر، سوي از خودافشاگري و خود ئةارا امكان و سو يك
 ةرسـان  نـوع  شـش  از تـوان  مـي  عامـل  ايـن دو  متفـاوت  سطوح حسب بر ها آن نظر از. كنند مي

 اجتمـاعي،  هاي شبكه محتوايي، هاي جماعت ،ها نوشت وب مشاركتي، هاي پروژه شامل اجتماعي
 .برد نام مجازي اجتماعي هاي دنياي هاگ وب و مجازي  هاي بازي

. دهـد  مـي  قرار دسته پانزده در را اجتماعي هاي رسانه ديگري بندي تقسيم در) 9: 2011( سافكو
 انـواع  جـز  بـه  و اسـت  قبلي هاي بندي تقسيم از فراتر گنجاند، مي بندي دسته اين در او كه را مواردي

 بـر  عالوه سافكو، گانة پانزده ديبن دسته در. شود مي شامل نيز را ديگري مفاهيم اينترنتي، هاي گاه وب
 ماننـد  مفاهيمي غيره، و مجازي دنياهاي ها، نوشت ميكروب اجتماعي، هاي شبكه مانند وبي ابزارهايي
 تكنولوژيـك  هاي پيشرفت به اشاره كه گيرند مي قرار نيز غيره و تلفن همراه اس،.اس.آر وجو، جست

 .دارد ها حوزه اين در

 شهروندي نگاري روزنامه خدمت در اجتماعي هاي رسانه
 شمار .)65: 2010( هانلين و كاپلن. است شده ذكر فراواني كاربردهاي اجتماعي هاي رسانه براي

 ابزارهـاي  اجتمـاعي  هـاي  رسـانه . دانند مي مورد ها ده حد در بلكه صدها، اگر نه را ها آن كاربردهاي
 تبليغـات،  و بازاريابي آموزش، اي، حرفه و كاري تبادالت شخصي، هاي ارتباط برقراري براي مناسبي
 اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  نگـاري،  روزنامـه  حـوزة  در. هستند نگاري روزنامه همچنين و عمومي روابط

 خـدمت  در هـم  و بياينـد  اصـلي  جريـان  نگـاري  روزنامه كمك به توانند مي هم كه هستند ابزارهايي
 اي حرفه نگاران روزنامه براي ديديج ابزارهاي اجتماعي هاي رسانه. باشند شهروندي نگاري روزنامه
 وجود به را )2007 بريج،( ”2 نگاري روزنامه“ با عنوان جديدي ها مفهوم آن پيشرفتة كاربرد كه هستند
 و انـد  خـورده  پيونـد  شهروندي نگاري روزنامه مفهوم با بيشتر البته اجتماعي هاي رسانه .است آورده

 كـارگيري  بـه  بـا  مجـازي  دنياي شهروندان. اند درآمده گارانن شهروندـ روزنامه اختيار در ابزارهايي به
 .كنند مشاركت شده ناميده شهروندي نگاري روزنامه كه فرايندي در توانند مي اجتماعي هاي رسانه

 امكـان  بـا  و گرفته شكل 1990 ةده اواخر از كنوني شكل به شهروندي نگاري روزنامه پديده
 صـورت  بـه  حاضـر  درحـال  مفهوم اين. است شده يتتقو اينترنت طريق از شهروندان مشاركت
 همچنـين  و نگـاري  روزنامـه  فراينـد  در شهروندان مشاركتي هاي فعاليت ةمجموع فراگير چتري

. شـود  مـي  شامل را شهروندان دادن مشاركت جهت در خبري هاي سازمان توسط نهادي اقدامات
 كـاربران  جانـب  از شـده  وليدت محتواي نوع همه به شهروندي نگاري روزنامه تعاريف برخي در

 مناسب ةحيط و دهد مي هئارا تري محدودكننده تعريف نگاري روزنامه ةنام دانش ولي دارد، اشاره



 ةحـوز  در بحـث  بـراي  كـه  داند مي هايي ديدگاه و ها گزارش اطالعات، شامل محتواهاي تنها را
 )297 :2009 استرلينگ،( .شود مي منتشر عمومي

 هـا،  رسـانه  در نگاري روزنامه فرايندهاي در شهروندان مشاركت ةنحو از بندي تقسيم يك در
 هـاي  گونه از طيفي آتينگ بندي تقسيم كند. مي معرفي را متفاوت سطح 11) 2005( آتينگ استيو

 بـراي  شـده،  مشـخص  سطوح از يك هر در. كند مي مشخص را ها رسانه در شهروندان مشاركت
 اين متفاوت سطوح. گرفت كمك  به را اجتماعي هاي رسانه توان مي شهروندان مشاركت تسهيل
 اجتمـاعي  هاي رسانه از استفاده امكان براي پيشنهادات نويسندگان اين مقاله همراه به بندي تقسيم

 )ببينيد را 1 جدول همچنين( .است زير شرح به سطح هر در

 شـكل  ينتـر  سـاده  مخاطبـان  اظهـارنظر  ايجاد امكان .عمومي نظر اظهار امكان .اول سطح
 و تلفـن  و نامـه  طريـق  از ايـن،  از پيش تا نظرات اين دريافت امكان. است شهروندان مشاركت

 هـاي  سـتون  در معموالً مخاطبان نظرات. بود پذير امكانپست الكترونيكي  طريق از آن، از بعدتر
شد يا از سـوي برخـي مجريـان تلويزيـوني خوانـده       مي منتشر نشريات در مخاطبان هاي ديدگاه

 مخاطبان هاي ديدگاه انعكاس ةنحو در تحولي رسد مي نظر به اجتماعي هاي رسانه تولد با. شد مي
 اجتمـاعي  هـاي  شـبكه  منظور اين براي اجتماعية رسان ةگون ترين مناسب. است پذيرفته صورت
 اجتمـاعي  هـاي  شـبكه . شـوند  گرفتـه  كار به منظور اين به توانند مي نيز ها فروم همچنين هستند؛
 هـاي  سازمان جدي و رسمي حضور. هستند ها سازمان و شهروندان زمان هم حضور رايب محلي
 هـاي  شبكه در اي ماهواره و مجازي تلويزيوني، راديويي، هاي شبكه مطبوعات، جمله از اي رسانه

 اظهارنظرهـاي  انعكـاس  و دريافـت  بـراي  مناسـبي  امكـان  تواند مي شهروندان كنار در اجتماعي
هاي اجتمـاعي   توانند براي دريافت نظرات شهروندان، در شبكه ها مي رسانه .كند فراهم مخاطبان

 ايـن  سـاماندهي  پروفايل، گروه و صفحه هواداري ايجاد كنند و شخص يـا اشخاصـي را بـراي   
 .گيرند كار به فعاليت

 در شـهروندان  سـطح،  دومـين  در .شهروندان در بخشـي از گـزارش  حضور  .دوم سطح
 اطالعـات  حالـت  ايـن  در. دارند مشاركت كنند مي تهيه اي حرفه گارانن روزنامه كه هايي گزارش

 هـاي  رسانه از نوع چندين. شود مي افزوده اصلي گزارش محتواي به شهروندان توسط شده تهيه
 هـا  پادكسـت  وهـا   نوشـت  وب اجتمـاعي،  هـاي  شبكه محتوايي، هاي جماعت جمله از اجتماعي

 صـوت،  مـتن،  قالـب  در محتواهـايي  شـهروندان . ندشـو  گرفته كار به خصوص اين در توانند مي
 كـردن  كامـل  بـراي  توانـد  مـي  كـه  كننـد  مـي  منتشـر  اجتماعي هاي رسانه اين در ويدئو و عكس
 اصـلي  جريان هاي رسانه نگارانِ روزنامه همچنين. آيد كار به اي حرفه نگاران روزنامه هاي گزارش

 مـورد  در را محتواهـايي  ها، رسانه اين در اهندبخو شهروندان از هايي فراخوان انتشار با توانند مي
 .كرد منتشر و تهيه اي  حرفه گزارشي ها آن از استفاده با بتوان تا كنند منتشر خاص موضوعي



 يـك  ةتهي در شود مي خواسته شهروندان از سطح اين در .باز منبع گري گزارش .سوم سطح
 ةدربـار  شـود   خواسـته  خاطبـان م از اسـت  ممكن. باشند داشته جدي مشاركت اي حرفه گزارش
 و بيفزاينـد  آن بـه  چيـزي  كننـد،  گوشـزد  آن را احتمالي اشتباهات دهند، نظر توليدشده محتواي

 طرح است ممكن اي حرفه نگار روزنامه. كنند مطرح را  آن از هايي بخش حذف براي پيشنهاداتي
 قـرار  شـهروندان  اختيار در نشد نهايي براي و كند منتشر را خود گزارش از اي اوليه متن يا اوليه
 گزينـه  بهترين اما كرد، استفاده اجتماعي  ةشبك يا فروم ،نوشت وب از توان مي منظور بدين. دهد

 ايـن  در و هسـتند  گزينـه  بهتـرين  مشـاركتي  هاي پروژه براي ها ويكي. است ”ويكي“ از استفاده
 .كنند ذيرپ امكان شكل بهترين به را شهروندي نگاري روزنامه توانند مي سطح

 ابـزار  آيـد،  مـي  بر سطح اين عنوان از كه طور همان .مخاطبان هاي  نوشت وب .چهارم سطح
 ايـن  درهـا   نوشـت  وب كـارگيري  بـه  امكان. ستها نوشت وب كارگيري به مرحله اين در مناسب
 اصـلي،  ةرسـان  به مربوط مجازي فضاي در توان مي. كرد پيگيري شيوه چند به توان مي را سطح

 ايجـاد  بـراي  بخشـي  عبـارتي  بـه . كـرد  تعريـف  شهروندان يها نوشت وب شامل اي وعهزيرمجم
 در را مخاطبـان  از مطـالبي  تـوان  مـي  همچنـين  شـود؛  ايجـاد  برگزيـده  مخاطبان يها نوشت وب
 .كرد منتشر شده ايجاد يها نوشت وب

 نسـاخت   شفاف مفهوم بر سطح اين اي. شيشه خبر اتاق شهروندي هاي نوشت وب پنجم. سطح
 خبر اتاق رويدادهاي دقيق جريان در مخاطبان شود مي در اين سطح تالش. دارد تكيه خبري سازمان
 در. هسـتند  ها الگميكروب ها و نوشت وب منظور، اين براي مناسب اجتماعي هاي رسانه. بگيرند قرار
 حتي يا و تحريريه از بخشي يا مخاطبان جانب از كه كرد تكيه هايي نوشت وب به توان مي سطح اين

 اوضاع از خبردهي ها براي  الگميكروب قابليت از استفاده همچنين. شوند مي نوشته سردبيران و دبيران
 .باشد مناسبي گزينة تواند مي مخاطبان به تحريريه

 سـطح  اين در شده. ويرايش محتواي با شهروندي نگاري روزنامه مستقل گاه وب ششم. سطح
 فعاليـت  در كنـار . گيـرد  مـي  قـرار  توجـه  مـورد  رسـانه  اه اصـلي گ وب از گاه مستقل وب يك ايجاد

 سـازمان  زير نظر كه گاه مستقلي وب در شهروندان رسانه، گاه رسمي وب در اي حرفه نگاران روزنامه
 يـا  محتـوايي  جماعـت  جـنس  از توانـد  گـاه مـي   وب ايـن  نـوع . كنند مي فعاليت دارد، قرار اي رسانه
 ايجـاد  افزارهـاي  نـرم  از اسـتفاده  گـاه بـا   وب مناسب است يـك  عبارتي به. باشد نوشت گروهي وب

 رسـانه  از دبيرانـي  .شوند مي ساخته شهروندان فعاليت براي نوشت گروهي وب يا محتوايي جماعت
  .كنند مي ويرايش را  آن مطالب و نظارت رسانة موازي اين بر كار اصلي

 سـطح  .نشـده  ويـرايش  محتـواي  با شهروندي نگاري روزنامه مستقلگاه  وب .هفتم سطح
 براي مستقليگاه  وب نيز سطح اين در. است قبلي سطح  به شبيه شهروندي نگاري روزنامه هفتم

 و گروهـي نوشـت   وب هـاي  قالب از توان مي آن ساخت در كه شود مي ايجاد شهروندان فعاليت



 از برانكـار  جانب از شده توليد محتواي كه اينجاست در تفاوت. كرد استفاده محتوايي جماعت
 منتشـر  شـده،  توليـد  شـهروندان  توسـط  هر آنچه سطح اين در. شود نمي ويرايش مديران طرف
 .داد قرار كاربران خود برعهده را نظارت از بخشي توان همچنين مي. شود مي

 اي  ضـميمه  هفتگـي،  هاي نامه ويژه قالب در ها روزنامه برخي .چاپي  نسخة افزودن هشتم. سطح
 ايـن  هـاي  بخش اغلب ها، روزنامه برخي سياست بنابر. كنند مي منتشر نامة اصليروز كنار در رايگان
 توانند مي اجتماعي هاي رسانه نيز اينجا در. است خوانندگان از سوي توليدشده مطالب هفتگي ضمائم
 هـاي  شـبكه  در شـهروندان  كـه  مطـالبي . شوند استفاده شهروندان توليدي محتواهاي گردآوري براي

 تواننـد  مـي  اند كرده ها منتشر ميكروبالگ و محتوايي هاي جماعت هاي گروهي، نوشت وب اجتماعي،
  . باشند ها نامه ويژه اين محتواي براي منابعي

 سـطوح  رفـتن  بـاالتر  با .شهروندي ژورناليسم عالوه به اي حرفه نگاري روزنامه .نهم سطح
 در. يابـد  مـي  گسـترش  نيـز  نگاري روزنامه فرايند در شهروندان نقش شهروندي، نگاري روزنامه
 كنـار  در شـهروندي  و اي حرفـه  نگـاران  روزنامـه  فعاليت آن در كه است مدنظر مدلي نهم سطح

 اصـلي ة رسـان  در شـهروندان  فعاليت حالت اين در. شود مي انجامگاه  وب يك قالب در يكديگر
 جريان اين به غيرمستقيم صورت به توانند مي سطح اين در اجتماعي هاي رسانه. است شده ادغام
 نظـر  تبـادل  و بحـث  بـراي  محلـي  تواننـد  مـي  اجتمـاعي  هـاي  شبكه يا ها فروم مثالً. كنند كمك

  .درباره فعاليت مشتركشان باشند شهروندي و اي حرفه نگاران روزنامه
 حالـت  دهم كـه  در سطح .شهروندي و اي حرفه نگاري روزنامه كردن يكپارچه .دهم سطح
 و اي حرفـه  نگـاران  روزنامه مطالب از تركيبي اينترنتي ت، صفحاتاس قبلي سطح از تري پيشرفته

 سطح اين در. است گروه كدام كار مطلب هر شده مشخص كه تفاوت اين با هستند؛ شهروندان
 غيرمسـتقيم  صـورت  بـه  تواننـد  مـي  اجتمـاعي  هـاي  شبكه و ها فروم قبيل از اجتماعي هاي رسانه

 .شوند كار گرفته به همكاري اين ةنحوة دربار بحث و تعامل منظور به

 ايجـاد  ويكـي  افزارهاي نرم از استفاده با كه خبرها ويكي در .ژورناليسم ويكي .يازدهم سطح
 هر شخصـي ها  گاه وب اين در. شوند مي پذير امكان شهروندان مشاركت سطح باالترين شوند، مي
 عـادي  شـهروندان  تا اي رفهح نگاران روزنامه از. كند ويرايش و توليد را خبر يا گزارش تواند مي
 و دانـش  برآينـد  توليدي محتواي و كنند مي مشاركت فرايند اين در سطح يك در و هم كنار در

  .هاست آنة هم هاي ديدگاه و تجربه



 شهروندي نگاري روزنامه متفاوت سطوح مناسب براي اجتماعي هاي رسانه 1 جدول

  رسانه اجتماعي مناسب  نگاري شهروندي روزنامه سطح

  اجتماعي هاي شبكه  عمومي نظر اظهار امكان  سطح اول

  گزارش از بخشي در شهروندان حضور  سطح دوم
  ها نوشت محتوايي، وب هاي جماعت
  ها اجتماعي و پادكست هاي شبكه

  ها ويكي  باز منبع گري گزارش  سطح سوم
  ها نوشت وب  مخاطبان هاي  نوشت وب  سطح چهارم

 خبر تاقا شهروندي هاي نوشت وب  سطح پنجم
  ها الگ، ميكروبها نوشت وب  اي شيشه

 با شهروندي نگاري روزنامه گاه مستقل وب  سطح ششم
  شده ويرايش محتواي

 گروهي هاي نوشت وب

  محتوايي هاي جماعت

 با شهروندي نگاري روزنامه گاه مستقل وب  سطح هفتم
  نشده ويرايش محتواي

 گروهيهاي  نوشت وب

  محتوايي هاي جماعت

  چاپي نسخه فزودنا  سطح هشتم
 هاي رسانه توسط شده گردآوري محتواي از استفاده
 هاي گروهي، نوشت وب اجتماعي، هاي شبكه( اجتماعي

  )غيره ها و نوشت ميكروب محتوايي، هاي جماعت

 ژورناليسم+  اي حرفه نگاري روزنامه  سطح نهم
  شهروندي

و  محتوايي هاي ها، جماعت فروم از استفاده
و دريافت  نظر تبادل براي هاي اجتماعي شبكه

  محتواي شهروندي

 و اي حرفه نگاري روزنامه كردن يكپارچه  سطح دهم
  شهروندي

و  محتوايي هاي ها، جماعت فروم از استفاده
و دريافت  نظر تبادل هاي اجتماعي براي شبكه

  محتواي شهروندي
  ها ويكي  ژورناليسم ويكي  ازدهمي سطح

  هاي تلويزيوني نگاري شهروندي در برنامه زنامهكارگيري سطوح رو شيوة مطالعه به
نگـاري   هاي اجتماعي در روزنامه كاربردهاي عمومي رسانه ةمباحث نظري دربار ةپس از ارائ
هاي تلويزيوني را مورد توجه  ها در دل برنامه طور خاص استفاده از اين نوع رسانه شهروندي، به

نگاري شهروندي براي ژورناليسم تلويزيوني  نامههاي روز نوعي فرصت دهيم.  در واقع به قرار مي
ـ  در اجتماعي هاي شبكه و ها رسانه تعاملي نقشمورد توجه قرار دارد. در اين مقاله   كـارگيري  هب

سـيماي جمهـوري    و در صـدا  تلويزيـون  هاي برنامه براي شهروندي نگاري روزنامه هاي فرصت
مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. از    ”وتو من“ة و شبك ”سي فارسي بي. بي.“اسالمي و دو تلويزيون 

 ”سـي  .بـي  .بـي “ ة، از شـبك ”پـايش “و  ”90“ ةجمهوري اسالمي، دو برنامه پربينندصدا و سيماي 



نمونه مورد بررسـي و مقايسـه    يارب ”گر گزارش“برنامه  ”وتو من“ ةو از شبك ”نوبت شما“ ةبرنام
ـ هـا ارا  يك از اين برنامـه هر  ةاند. در ادامه توضيحات مختصري دربار قرار گرفته شـود و   ه مـي ئ
هاي اجتماعي مورد مطالعه قـرار خواهـد گرفـت.     ها و شبكه ها از رسانه استفاده آن ةسپس، نحو

اند. هـر يـك از    مند انتخاب شده هدف ةتلويزيون به شيو ةبرنام منظور انجام اين مطالعه، چهار به
ها به فضاي مجازي  ده و تمامي ارجاعات آنصورت دقيق دنبال ش مدت سه ماه به ها به اين برنامه

هـا   هـا و صـفحات اجتمـاعي آن    هاي ايـن برنامـه   گاه مورد توجه قرار گرفته است. همچنين وب
طور كامل مورد توجه قرار گرفته و تمـامي صـفحات مشـاهده شـده و در كاربسـت جـدول        به

  است. ها ثبت شده كارگيري امكانات اجتماعي توسط آن هتطبيقي بخش نظري، ب
  90 ةبرنام .1

شـود   سيما محسوب مي و هاي صدا ترين برنامه كه در حال حاضر يكي از پربيننده 90 ةبرنام
 ـــ  طـور معمـول يـك بـار در هفتـه      فعاليت خود را آغاز كرد. در اين برنامه كه به 1378از سال 
يـران مـورد   شود، رويدادهاي مختلف فوتبـال ا  سوم پخش مي ةـ از شبكـ ها دوشنبه شب معموالً

هاي گوناگون خود، قسـمتي را    بخشگيرد. از چند سال پيش اين برنامه در كنار  بررسي قرار مي
) فيلم و عكس( تصويري هاي گزارش اندازي كرد و از مخاطبان خواست راه ”90دوربين “به نام 

 ايـن  بـه  نقادانه و طنزآميز نگاهي با فوتبال جاري رويدادهاي و حوادث از را خود هنري آثار و
آثار ارسـالي در نظـر گرفتـه اسـت. از جملـه       . اين برنامه شرايطي را نيز برايدنكن ارسال بخش
 هـا  رسـانه  و جرايد از برگرفته و باشد شده ساخته و تهيه فرستنده خود توسط ارسالي آثاراينكه 
  و غيره.  ت دارد،ضرور ارسالي، آثار موضوع و خانوادگي نام و نام ذكر ،نباشد

  نامه پايش. بر2
 ــ اين برنامه آمده استه اگ وب ”ما ةدربار“گونه كه در بخش  آن ــ ”شيپا“ يونيزيتلو ةبرنام

 ةشبك اقتصاد و دانش گروه محصول ،يرانيا ةيسرما و كار از يمل ةرسان تيحما پادمان عنوان به
در  .ودشـ  يمـ  پخـش  مايس كي شبكه از ها شب كشنبهي زنده يبيترك برنامه نيا. است سيما يك
اين برنامه از مخاطبان خواسته شده عالوه بر پيشنهاد موضوع، ارسال درددل كـارگران و   هاگ وب

پـايش  “هاي خـود را در قالـب    ها و فيلم كارآفرينان، وجدان كاري هفته را معرفي كرده و عكس
  ارسال كنند. ”مردمي

  . نوبت شما3
دقيقـه   50پنج روز در هفته به مـدت   است كه ”سي فارسي .بي .بي“اي از  برنامه ”شما نوبت“

شود. در اين برنامه يك موضوع محوري طرح و نظرات بينندگان در مورد آن موضوع  پخش مي
صورت تصويري و يا با تلفـن   به كم وب قيطرتوانند از  شود. مخاطبان اين برنامه مي پرسيده مي

موضوع مورد بحث  ةرا دربارنظرات خود را مطرح كنند. مجري دوم اين برنامه نظرات مخاطبان 
الي برنامـه مطـرح    هـاي اجتمـاعي در البـه    ها و شـبكه  بوك، توييتر و ساير سايت از طريق فيس



 كـه  را يجـذاب  يها داستانكند. همچنين اين برنامه اعالم كرده است در صورتي كه مخاطبان  مي
ـ روا سـاده  يهـا  گـزارش  صورت به دهد يم رخ آنان اطراف در ، آنـان ايـن   ارسـال كننـد   و تي

 منتشـر  و پخـش  شـان خود نـام  به ”يفارس سي .بي .بي “ تيسا هم و برنامه درها را هم  گزارش
هايي براي ساخت  ه توصيهئكنندگان اين برنامه در صفحه اينترنتي خود عالوه بر ارا كنند. تهيه مي

انـد   گي كردهاعالم آماد ”ديبساز شما را شما نوبت يها گزارش“اي با عنوان  ها در صفحه گزارش
   .)1392سايت بي.بي.سي فارسي،  حتي در اين زمينه به مخاطبان كمك نيز كنند (وب

  گر . گزارش4
طـور مسـتقيم از سـوي     اي است كـه در واقـع بـه    ، برنامه”وتو من“ ةشبك ”گر گزارش“ ةبرنام

از  هاگ تلويزيوني و يا قرار دادن برنامه روي وب ةشود و تنها پخش آن در شبك مخاطب تهيه مي
در  ”گـر  گـزارش “مربـوط بـه برنامـه     ةشود. در صـفح  اندركاران اين شبكه انجام مي سوي دست

 اشـتراك  بـه  يبرا يا صفحه ”1وتو  من“ ونيزيتلوگر  گزارش ةصفحآمده است:  ”وتو من“ هاگ وب
مربـوط بـه ايـن     ةدر صفح ).1392 تو، و منگاه  وب(» .شما است يها عكس و ها لميف گذاشتن
  بر باالي آن نقش بسته است. ”گر هر شهروند؛ يك گزارش“شعار برنامه 
  هاي اجتماعي هاي اجتماعي و شبكه هاي تلويزيوني از رسانه استفاده برنامه ةمقايس

هاي مختلف و در سـطوح متفـاوتي از    شيوه طور كه شرح داده شد، اين چهار برنامه به همان
هـاي   ميزان اسـتفاده برنامـه   ”2جدول “در قالب  كنند. هاي اجتماعي استفاده مي ها و شبكه رسانه

  خالصه شده است.  ياجتماع يها رسانهاز گر  گزارش، پايش، نوبت شما و 90
 تصويري هاي فايل دانلود براي بخشي برنامه، چهار هر شود مي ديده جدول در كه طور همان

 البتـه  كنند؛ مي رضهع را وادكست و پادكست امكان نحوي به گفت توان مي ترتيب بدين و دارند
 شـهروندي  نگـاري  روزنامـه  در خدمت لزوماً سيما و صدا هاي برنامه مورد در ويژه به بخش اين

 دو مـورد  در ايـن،  بر عالوه. هاست برنامه اين شده پخش هاي برنامه از آرشيوي نوعي به و نيست
 مخاطبـان  بـين  گـو و گفت براي كه دارد وجود فروم بخش 90 برنامه تنها در سيما و صدا برنامه
  .است شده بيني پيش

 فارسـي  سـي .بي.بي نوشت وب اما نيستند، اختصاصينوشت  وب داراي ها برنامه از كدام هيچ
 مربوط مطالب تواند مي لزوم صورت در شود مي نوشته تلويزيوني شبكه اين همكاران توسط كه
 موضـوعات “ با عنوان بخش دو نيز پايش برنامهگاه  وب در. كند منعكس را شما نوبت برنامه به

 مطالـب  انعكـاس  بـه  كـه  دارد وجود ”كارآفرينان و كارگران هاي درددل“ و ”بينندگان پيشنهادي
  .نيست گونه نوشت  وب آن ساختار دارد، اما اختصاص مخاطبان
 برنامـه  دو كه درصورتي كنند، نمي اي استفاده اجتماعي هاي رسانه ساير از صدا و سيما برنامة دو
 در حضـور  طريـق  از را شـان  اجتمـاعي  فعاليـت  تـرين  جـدي  اي، ماهواره هاي شبكه از شده انتخاب
. كننـد  مـي  دنبال المللي هاي بين نوشت ميكروب و محتوايي هاي جماعت الين، آن اجتماعي هاي شبكه



 ايـن  از و دارند توييتر و پالس گوگل يوتيوب، بوك، فيس در فعالي صفحات شما نوبت گر و گزارش
صدا  هاي برنامه مقابل در. گيرند مي قرار زبان فارسي مخاطب هزار ده چند با نزديك تعامل در طريق
 مشـابه  هاي نمونه در نه و دارند حضور المللي بين اجتماعي هاي گاه وب و ها شبكه اين در نه و سيما
  .رندنيز دا توجهي قابل كاربران تعداد و اند گرفته رونق اخير هاي سال در كه ها آن ايراني

  ياجتماع يها رسانهگر از انواع  ، پايش، نوبت شما و گزارش90هاي  ميزان استفاده برنامه  2جدول 
 گرگزارش نوبت شما پايش 90 
    × × ياجتماعيهاشبكه
 ×   × × هانوشتوب
 × ×  × × هايكيو

     و وادكستپادكست
 × ×  ×  هافروم

    × ×  ييمحتوايهاجماعت
    × × هانوشتكروبيم

هـا و   نيز استفاده اين چهـار برنامـه از رسـانه    شهروندي نگاري روزنامهبندي  بر اساس سطح
، پـايش،  90هـاي   نحوه و ميزان استفاده برنامه ”3جدول “در  هاي اجتماعي متفاوت است. شبكه

 ه است.خالصه شد ”شهروندي نگاري روزنامه سطح يازده“از گر  گزارشنوبت شما و 

 سـطح  دو در تنهـا  صدا و سيما از شده انتخاب برنامه دو شده مشخص جدول در كه طور همان
 از بخشـي  در شـهروندان  حضـور  و عمـومي  اظهـارنظر  امكـان  يعني شهروندي نگاري روزنامه اول

 اغمـاض،  بـا  توان مي نيز را گاه پايش وب در مخاطبان نظرات از بخشي انتشار. اند شده فعال گزارش
 محتـواي  بـا  شـهروندي  نگـاري  روزنامـه  گـاه مسـتقل   وب“ يعنـي  ششـم  سـطح  در فعاليت از عينو

 .گرفت درنظر ”شده ويرايش

گر و نوبت شما بـه   يعني گزارش زبان فارسي اي ماهواره هاي شبكه از شده انتخاب برنامه دو
 در هروندي،شـ  نگـاري  روزنامـه  به تر جدي نگاه و اجتماعي تر مناسب ابزارهاي از استفاده سبب 

 حالـت  در نيـز  هـا  آن كـه  هرچنـد  انـد،  شده وارد شهروندي نگاري روزنامه از تري عميق سطوح
  .ندارند قرار ايدئالي
 در شـهروندي  نگـاري  روزنامـه  كـردن  عمليـاتي  براي اجتماعي هاي رسانه كاربرد اينكه سبب به
 كه ژورناليسم ويكي و چاپي هنسخ افزودن مانند سطوح برخي بوده، توجه مورد تلويزيوني هاي برنامه
 چنـداني  موضـوعيت  اينجـا  در اليـن هسـتند   آن يـا  چاپي ابتدايي ماهيت با هاي رسانه مناسب بيشتر
 سطوح، ساير در شهروندي نگاري روزنامه تحقق براي اي ماهواره هاي شبكه برنامه دو اين اما ندارند،
  .است شده منجر مخاطبان برخي نظر جلب به و بوده همراه هايي موفقيت با كه اند كرده هايي تالش



 سطح يازدهگر از  ، پايش، نوبت شما و گزارش90هاي  نحوه و ميزان استفاده برنامه  3جدول 
  شهروندي نگاري روزنامه

  گر گزارش  نوبت شما  پايش  90  نگاري شهروندي سطح روزنامه
          عمومي نظر اظهار امكان 1
          زارششهروندان در بخشي از گحضور   2
      ×  ×  باز منبع گري گزارش  3
  ×  ×  ×  ×  مخاطبان هاي  نوشت وب  4
      ×  ×  اي شيشه خبر اتاق شهروندي هاي نوشت وب  5

 محتواي با شهروندي نگاري روزنامه گاه مستقل وب  6
        ×  شده ويرايش

 محتواي با شهروندي نگاري روزنامه گاه مستقل وب  7
  ×  ×  ×  ×  نشده ويرايش

  ×  ×  ×  ×  چاپي نسخه افزودن  8
      ×  ×  شهروندي ژورناليسم عالوه به اي حرفه نگاري روزنامه  9
      ×  ×  شهروندي و اي حرفه نگاري روزنامه كردن يكپارچه  10
  ×  ×  ×  ×  ژورناليسم ويكي  11

 گيري  نتيجه
 گسـترده  و دهپيچيـ  شـود  كار برده مـي  روزها زياد به شهروندي كه اين نگاري روزنامهمفهوم 

 پيچيـدگي  ايـن  دچـار  هـم  اجتماعي هاي رسانه با آن ةرابط نوع كردن مشخص است، در نتيجه
 بـه  مربـوط  هـاي  فعاليـت   همـه  بيـان  براي مفهومي چتري را شهروندي نگاري روزنامه. شود مي

 در ياجتمـاع  يها رسانه يريكارگ به. اند دانسته نگاري روزنامه فرايندهاي در شهروندان مشاركت
 ـ ياسيس يدادهايرو در رياخ يها سال در و بوده گسترش  به رو يشهروند ينگار روزنامه نديفرا

اين تحوالت  ةدامن ).2009 توسن، و آلن( است داشته توجه قابل ينقش كشورهابرخي  ياجتماع
  ها از جلمه تلويزيوني رسيده است. نگاري شهروندي بر ساير گونه ثيرگذاري روزنامهأاكنون به ت

 نگـاري  روزنامه جريان در شهروندان مشاركت بندي سطح در آتينگ استيو مدل مقاله، اين در
 خـود  مـدل  در آتينـگ . شـود  مشخص سطح هر با اجتماعي هاي رسانه ةرابط تا گرفت قرار مبنا
 جريـان  نگـاري  روزنامـه  جريان را در شهروندان مشاركت بيشتر شهروندي، نگاري روزنامه براي
 شـهروندي،  نگـاري  روزنامـه  از سـطح  هـر  در اسـاس  اين بر. است داده قرار توجه مورد اصلي

 هـاي  رسـانه  از نـوع  چنـد  يـا  يـك  كارگيري به با توانند مي هستند، كاربران اينجا در كه مخاطبان
 آتينـگ  گانـه،  يـازده  سـطوح  مدل در. باشند داشته مشاركت نگاري روزنامه فرايند در شهروندي

 جريان هاي رسانه در ها آن حضور امكان مبناي بر باشد، ديده را ندانشهرو جانب اينكه از بيشتر



 نيـز  مختلف سطوح براي شده هئارا پيشنهادهاي رو، اين از. است زده بندي تقسيم به دست اصلي
 هـاي  رسانه آن از استفاده با تا باشد مفيد ها رسانه صاحبان و گذاران سياست براي بيشتر تواند مي

 فنـي  هـاي  امكان و كنند شناسايي را شهروندان مشاركت مختلف سطوح ايبر متفاوت اجتماعي
  .آورند فراهم آن را

با مطالعه حضور چهار برنامه تلويزيوني در فضاي مجازي مشاهده شد كه هر كـدام از ايـن   
 ةسـيما دو برنامـ   و كنند. از صدا هاي اجتماعي استفاده مي هاي متفاوتي از رسانه ها به شيوه برنامه

هاي پرمخاطب و موفق انتخاب شده بودند. مطالعـه حضـور ايـن دو     عنوان برنامه پايش به و 90
هـايي بـراي تحقـق     هـا بـه شـكلي محـدود امكـان      برنامه در فضـاي مجـازي نشـان داد كـه آن    

اند. در مقابل دو برنامـه نوبـت شـما و     نگاري شهروندي و تعامل با مخاطب فراهم كرده روزنامه
زبـان انتخـاب شـدند.     اي فارسـي  هاي ماهواره پربيننده در شبكه ةان دو برنامعنو نيز بهگر  گزارش

هـا و   هـا از رسـانه   آن  ةنتايج مطالعه حضور اين دو برنامه در فضاي مجازي نشان داد كه اسـتفاد 
 شود. تري انجام مي اي تر و حرفه هاي اجتماعي به شكل جدي شبكه

يـا بـه    ”اي شـبكه رسـانه  “رو نيست، بلكه با  هها روب ”رسانه“ تكمخاطب در دنياي امروز با 
هـاي سـايبري و    اعم از راديو، تلويزيون، مطبوعـات و يـا رسـانه    ”ها اي از رسانه شبكه“تعبيري 

مانند كه نقش و جايگاه  ها در حكم قطعات پازلي مي مجازي مواجه است. هر كدام از اين رسانه
اي كشور بايـد   اران رسانهذگ كنند. سياست يخاص خود را در تصوير نهايي از يك رويداد ايفا م

هـاي   با وقوف بيش از پيش نسبت به اين موضوع، اهتمام بيشتري به كاربسـت امكانـات رسـانه   
  نگاري شهروندي داشته باشند.  ويژه در تحقق روزنامه اجتماعي به

املي دهي به فضاي تعـ  نگاري شهروندي و شكل ايجاد بستري براي تحقق سطوح باالتر روزنامه
ســازي تلويزيــوني در عصــر جديــد اســت.  هــاي برنامــه بــراي حضــور مخاطبــان از جملــه الزمــه

خواهند در جذب مخاطبان موفـق باشـند و از    سازان تلويزيوني ايران اگر مي گذاران و برنامه سياست
خـوبي   هـاي عصـر جديـد را بـه     يد اصول و قواعد رسـانه  رقبايشان در خارج از مرزها جا نمانند، با

نگاري شهروندي درنظر بگيرند. در  شناسند و سهم مناسبي براي تعامل با مخاطبان و تحقق روزنامهب
هـاي تلويزيـوني    تر از گذشته است، برنامه ها ساده عصر انفجار اطالعات كه دسترسي به انواع رسانه

نظـر   در جلـب تواننـد   شوند، نمي سازان به سمت بينندگان پرتاب مي طرفه كه تنها از سوي برنامه يك
  سوي ارتباط تعاملي و دوطرفه اصالح شوند. مخاطبان موفق شوند و بايد به

و پـايش نشـان داده كـه     90نگاري شـهروندي در دو برنامـة موفـق     هاي محدود روزنامه تجربه
تواند به جلب رضايت بينندگان منجر شـود.   دادن مخاطبان در جريان برنامه تا چه اندازه مي مشاركت

ها نشان دادــ اين  طور كه مطالعه دو نمونة برنامه از آن زبان خارج از كشورــ همان فارسيهاي  شبكه
نگـاري   تـري از روزنامـه   كننـد و در سـطوح عميـق    تري دنبـال مـي   شكل جدي ارتباط دوسويه را به
  اند.  نظر بخشي از مخاطبان داخل كشور موفق بوده رو در جلب اند، از اين شهروندي پيش رفته



 هـاي  نوشـت  وب“ سطوح آوردن همافر با زبان يفارس يا ماهواره يها شبكه در نندهيپرب ةرنامب دو
 و ”شـده  ويرايش محتواي با شهروندي نگاري روزنامه گاه مستقل وب“،”اي شيشه خبر اتاق شهروندي

 يهمبســتگ يعــال ســطح يســو بــه ”شــهروندي ژورناليســم عــالوه بــه اي حرفــه نگــاري روزنامــه“
 اي حرفـه  نگاري روزنامه كردن يكپارچه“ كه دهم يةال يعني يشهروند و يا حرفه ينگار روزنامه

ـ ا در. انـد  كـرده  حركـت  اسـت  ”شهروندي و  و نگـاران  روزنامـه  كنـار  در كـه  اسـت  سـطح  ني
ـ ا از و هسـتند  ليـ دخ يجد شكل به برنامه ديتول در زين شهروندان سازان، برنامه  كـه  روسـت  ني

. كنند يم يونيزيتلو  برنامه به تعلق احساس و دانسته خود آن از هانداز همان  به را يينها محصول
 يبـرا  ييالگـو  عنـوان  بـه  ديبا شهروندي و اي حرفه نگاري روزنامه يهمبستگ از يعال سطح نيا

 آن مقابل در نه و رسانه دل در را خود مخاطبان تا ديدرآ ديجد عصر در يونيزيتلو يساز برنامه
  .كنند تصور آن كنار در يحت نه و

هاي اجتماعي براي تعامل با بيننـدگان و ايجـاد بسـتري     اي از انواع ابزارها و رسانه استفاده حرفه
گـذاران و   اي است كه اگر سياست نگاري شهروندي، توصيه تري از روزنامه براي تحقق سطوح عميق

از مخاطبان منجـر  اي  نظر طيف گسترده تواند به جلب سازان تلويزيوني آن را جدي بگيرند، مي برنامه
شود. چنين رويكردي، با ايجاد حس مشاركت در توليد برنامه در ميـان مخاطبـان و حتـي احسـاس     
تعلق و نوعي مالكيت مجازي، سطح رضايت و اعتماد به رسانه ملـي در ميـان بيننـدگان را افـزايش     

  كند. سازي تلويزيوني ايران ايجاد توجهي در برنامه تواند تحول قابل خواهد داد و مي
 تحوالت از تلويزيوني هاي برنامه در اجتماعي هاي رسانه كاربرد حوزة در ها پژوهش جديدترين

 گيلسـپي، ( دهـد  مـي  خبر مخاطبان در هم و اي رسانه هاي سازمان و سازان برنامه در هم توجه ـ  قابل
 ”اجتماعي ونتلويزي“ نوظهور مفهوم ،اين بر عالوه). 2012 همكاران و نويمن ؛2012 دآرسي، ؛2013

(Social Television) و نزديكـي  شـاهد  آينـده  در و است حوزه اين در تر گسترده تحوالت از نشان 
شايسـته   شرايطي درچنين. خواهيم بود اجتماعي هاي رسانه و تلويزيون  رسانه بيشتر هرچه پيوستگي

 بـراي  فناورانـه  يهـا  فرصـت  ايـن  از و افتـاده  دور اي رسـانه  تحوالت اين ايران از نيست تلويزيون
 .بماند محروم مخاطبانش با و ارتقاي رابطه بازسازي

  سيما و پيشنهادها و راهكارهايي براي صدا
توانـد در جهـت تحقـق     رسد توجه به برخي نكـات مـي   بر اساس آنچه گفته شد به نظر مي

هـاي   هـاي اجتمـاعي در برنامـه    نگـاري شـهروندي از مسـير رسـانه     هاي تعاملي روزنامه فرصت
  جمهوري اسالمي ايران مورد توجه قرار گيرد: صدا و سيمالويزيوني ت
هـاي تلويزيـوني در    فراهم آوردن ساختارها و بسترهاي فني و تكنيكي مناسب بـراي برنامـه  . 1

پيونـد رسـمي و    .هاي اجتماعي و امكانات تعاملي در فضاي اينترنت جهت استفاده از رسانه
مكانات تعاملي فضاي مجازي مستلزم فـراهم بـودن بسـتر    هاي تلويزيوني با ا اي برنامه حرفه

سـازي تلويزيـوني و    هـاي برنامـه   سازماني بين بخش فني مناسب است كه از همكاري درون



كنـد. از ايـن جهـت نقـش معاونـت       تحقـق پيـدا مـي    صـدا و سـيما  توسعه فضاي مجازي 
 يابد. در سازمان اهميت قابل توجهي مي  يمجاز رسانهسيس أت تازه

هـاي اجتمـاعي و    هـاي تلويزيـوني در رسـانه    هايي براي حضـور برنامـه   دوين دستورالعملت .2
 ةاز جملـه شـبك   ـــ اي در دنيا اي حرفـه  هـاي رسـانه   سـازمان  اليـن.  آنهاي اجتمـاعي   شبكه

هـايي بـراي    هـاي اخيـر دسـتورالعمل    در سـال  ــبي.بي.سي كه در اين مقاله مورد توجه بود
هـاي اجتمـاعي و    بـا هويـت حقـوقي و حقيقـي در رسـانه      نشاحضور خبرنگاران و مديران

كردن  ها با لحاظ اند. اين دستورالعمل ها ابالغ كرده تدوين و به آنالين  آنهاي اجتماعي  شبكه
را  اليـن  آنمجازي حـدود فعاليـت در فضـاي     ةهاي سازماني در عرص مالحظات و سياست

هـا مشـخص    . ايـن دسـتورالعمل  هاي احتمالي جلوگيري شـود  اند تا از آسيب مشخص كرده
هـاي اجتمـاعي    ها و رسـانه  هاي تلويزيوني در شبكه كند كه در صفحات مربوط به برنامه مي

زماني بايد عرضه شود، مديريت نمـايش نظـرات و مطالـب     ةچه نوع محتوايي و در چه باز
يد تابع اي دنبال شود، پاسخگويي به نظرات مخاطبان با ارسالي از سوي كاربران به چه شيوه

 چنيني. هايي باشد و ساير مطالب اين چه ويژگي

هـاي تلويزيـوني بـراي آشـنايي بيشـتر       برنامـه  هاگـ  . تدوين و ارائه محتـواي آموزشـي در وب  3
فراهم آوردن بستر فني براي حضور  .هاي اجتماعي آشنايي دارند مخاطباني كه كمتر با رسانه

مل مخاطب و رسانه منجر نخواهد شد. از آنجا به تحقق تعا ها در فضاي مجازي لزوماً برنامه
آوردن  اطالعاتي امروز است، صرف فـراهم  ةكه شكاف ديجيتالي يكي از مسائل اصلي جامع

ابزارهاي فني، منجر به اين خواهد شد كه گروه خاصي از كاربران نخبه كه آشنايي بيشـتري  
آوردن بسـتر   همااين رو در كنـار فـر  با ابزارهاي فني دارند در تعامل با رسانه قرار گيرند. از 

تدوين و ارائه  الين  آنكار با اين ابزارهاي  ةنحو ةفني، مناسب است محتوايي آموزشي دربار
 ةكاربران بتوانند با اين دانش آشنا شده و صداي خود را براي انعكاس به رسـان  ةشود تا هم

نشان داد كه الين  آندر فضاي زبان  اي فارسي هاي ماهواره حضور شبكه ةملي برسانند. مطالع
 ةهايي به زبـان سـاده تـدوين و منتشـر شـده تـا همـ        ها، دستورالعمل در صفحات اين شبكه
 هاي آشنا شوند. كاربران با چنين قابليت

هاي تلويزيوني اعم از پيام متنـي،   . انعكاس محتواي توليدي و ارسالي از سوي مخاطبان برنامه4
دريافـت   .كننـدگان  هاي تلويزيوني با ذكر نام و نشـان ارسـال   عكس، ويدئو و غيره در برنامه

هـاي   اي از بخـش  يني داشته باشد و گزيدهئتز ةمحتواي توليدي از جانب مخاطبان نبايد جنب
جذاب و قابل پخش اين محتواي ارسالي بايد به شكل مناسب در برنامه تلويزيوني منعكس 

ها را  وا عامل تشويقي براي مخاطبان است و آنكنندگان محت شود. اشاره به نام و نشان ارسال
كند و با رسانه احساس صميميت بيشتري خواهنـد كـرد. ايـن     به مشاركت بيشتر ترغيب مي

شود و مناسـب اسـت در سـاير     مورد مطالعه در اين مقاله دنبال مي ةرويه در هر چهار برنام
 سازي شود. سيما نيز پياده و هاي تلويزيوني صدا برنامه



 اليـن.  آنهـاي اجتمـاعي    هاي اجتماعي و شبكه آلود نسبت به رسانه نار گذاشتن نگاه هراس. ك5
هـاي اجتمـاعي و    زبـان در رسـانه   اي فارسي ماهواره ةنتايج اين مطالعه نشان داد كه دو شبك

پالس، يوتيوب و غيره صـفحات   بوك، توييتر، گوگل هاي اجتماعي معروفي مانند فيس شبكه
هاي تلويزيوني نشاني اين صـفحات اجتمـاعي    ر جريان پخش اين برنامهاختصاصي دارند. د

هـا   شود و مخاطبان براي تعامل بـه سـمت آن   طور رسمي از سوي مجريان اعالم مي بارها به
هاي اجتمـاعي هسـتند و    شوند. صدها ميليون نفر در سراسر دنيا عضو اين شبكه هدايت مي

ها نيز قابل توجـه اسـت. حضـور در     در اين شبكه زبان حاضر تعداد كاربران ايراني و فارسي
هاي تلويزيوني با تعداد قابل توجهي از مخاطبان  هاي مجازي فرصت تعامل برنامه اين شبكه

هاي اجتماعي فيلتر هسـتند و امكـان حضـور     فعال را فراهم آورده است. در ايران اين شبكه
سفانه شـاهد  أما وجود ندارد. اما متسي و ها در صدا هاي تلويزيوني و معرفي آن رسمي برنامه

بـوك و تـوييتر بـه كـل      گذاران و مديران، نگاه بدبينانه از فيس آن هستيم كه در نگاه سياست
 اليـن   آنهـاي اجتمـاعي    عبارت ديگر شبكه تسري يافته است. به الين آنهاي اجتماعي  شبكه

ها وجود دارد. ايـن   ه آنآلود نسبت ب بوك و توييتر تصور شده و نگاهي هراس معادل با فيس
مالحظـات سياسـي    در حالي است كه برخي از كشورها از جمله چين و روسيه نيز كه بنابر

هـاي   اند، در مقابل به توسعه و تقويت شبكه بوك در كشورشان را نداده اجازه گسترش فيس
ر ايـران نيـز   پاسخ نماند. د يالين ب آناند تا نيازهاي كاربران  شان مبادرت كرده اجتماعي بومي

عنـوان   بـه اليـن   آنهاي اجتماعي  شبكه ةاي دنبال شود و تقويت و توسع تواند چنين رويه مي
اي دنبال شود تا مخاطبان ايراني در عصر وب اجتماعي در صورتي  يك سياست كالن رسانه

منـد   هـاي قـدرت   شوند، بتوانند به جـايگزين  بوك و يوتيوب مواجه مي كه با فيلترشدن فيس
گـذاران و مـديران    اي نداشته باشند. سياست  رسانه د و احساس خألننها مراجعه ك آن داخلي
 اليـن   آنهـاي   هاي تلويزيوني در شبكه سيما نيز با صدور اجازه حضور رسمي برنامه و صدا

  گام شوند.  توانند در اين مسير پيش داخلي مي

 منابع
 .همشهري ،نتهرا، شهروندي نگاري روزنامه ،)1388( پدرام الوندي،

، ژورناليسـم  مطالعـات  بـر  درآمدي مقاالت مجموعة در ،”ژورناليسم تاريخ“ ،)1389( نرون جان و. جي كوين بارنهاست،
 همشهري. تهران، رستمي، مرتضيترجمة 

 ترجمـة مرتضـي   ،ژورناليسم مطالعات بر درآمدي مقاالت مجموعه در ،”ژورناليسم آموزش“ ،)1389(بيت جوزفي،
 همشهري. تهران، رستمي،

  .ثانيه تهران، .سايبر نگاري روزنامه ،)1384( يونس شُكرخواه،
 توسـعه  و مطالعات دفتر تهران، حيدري، داوودترجمة  ،نگاري روزنامه عناصر ،)1385( تام روزنستيل و بيل كوواچ،

  .ها رسانه
 .طباطبايي عالمه هدانشگا تهران، چهارم، چاپ نخست، جلد ،جمعي ارتباط وسايل ،)1383( كاظم معتمدنژاد،



  :ينترنتيا ينشان ،”يس.يب.يب يفارس ونيزيتلو در شما ريتصو و صدا“ ،)1392( يس.يب .يگاه ب وب
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2013/02/000001_how_to_contribute.shtml 

 https://gozareshgar.manoto1.com/about  :ينترنتيا ينشان ،”گر گزارش“ ،)1392( تو و گاه من وب

 
Allan, Stuart & Thorsen, Einar (2009), Citizen Journalism: global perspectives, Peter Lang Publishing Inc. 
Briggs, Mark (2007), Journalism 2.0: How to Survive and Thrive. J-Lab. 
Bruns, Axel & Mark Bahnisch (2009), Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers 

behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation. Australia: Smart Services 
CRC Pty Ltd. 

D’Arcy, Denae (2012), “TV Journalists and Social Media Use, Adaptation to New Media, 34th Annual 
Research Symposium”. February 29, 2012, University of Tennessee System. 

Evans, Dave (2008), Social Media Marketing. Indiana: Wiley Publishing, Inc. 
Gillespie, Marie (2013), “BBC Arabic, social media and citizen production: an experiment in digital 

democracy before the Arab Spring”. Theory, Culture and Society, 30(4). 
Hogan, Bernie & Quan-Haase, Anabel (2010), “Persistence and Change in Social Media”, Bulletin of 

Science. Technology & Society, 30(5). 
Kaplan, Andreas M. & Haenlein, Michael (2010), “Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media”. Business Horizons 53. 
Mayfield, Antony (2008), What is Social Media?, iCrossing. URL:  
          http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf 
Newman, Nic & Dutton, William H. & Blank, Grant (2012), “Social Media in the Changing Ecology of 

News: The Fourth and Fifth Estates in Britain”, International Journal of Internet Science. 7 (1). 
Outing, Steve (2005), “The 11 Layers of Citizen Journalism”. The Poynter Institute. URL: 
         http://www.poynter.org/uncategorized/69328/the-11-layers-of-citizen-journalism (visited:  February, 2011). 
Safko, Lan (2010), The Social Media Bible, John Wiley & Sons, Inc. 
Sterling, Christopher H (2009), Encyclopedia of Journalism, SAGE Publications, Inc. 

  
 


