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چکیده:
 امـروزه رقابـت رسـانه های نویـن و رسـانه های سـنتی در حوزه خبررسـانی شـکل گرفته 
اسـت و رسـانه ای در آینده پیشـروی شـبکه های اجتماعـی و فضای مجـازی حضور خواهد 
داشـت کـه هـم ذائقـه مخاطـب را بشناسـد و هـم بتوانـد آن را بسـازد. هـدف ایـن تحقیق 
شناسـایی محتواهـای جـذاب و پرمصـرف مخاطبـان تلگـرام اسـت. ایـن تحقیـق بـا هدف 
مطالعـه گرایـش کاربـران بـه موضوعـات، منابـع، ارزش هـا و عناصـر خبـری و منابـع مورد 
اسـتفاده در کانال هـای تلگرامـی بـه روش مطالعـه اسـنادی، و نیـز تحلیـل محتـوای کمـی 
پیام هـای کانـال تلگرامـی تلگرافـی انجـام شـده اسـت. جامعـه آمـاری تحقیـق همـه اخبار 
مکتـوب انعـکاس یافتـه در کانـال تلگرافـی در بـازه زمانـی 22-10 بهمـن مـاه 1398)زمان 
داغ شـدن بحـث کرونـا و مراقبت های بهداشـتی کشـورها( اسـت. روش نمونه گیـری نیز به 

اسـت.  تمام شـماری  صورت 
در ایـن تحقیـق دو موضـوع کلـی گرایـش کاربـران بـه منابـع و موضوعات مورد بررسـی 
قـرار گرفته اسـت. بـا توجه بـه »تحلیل ثانویـه« »ذائقه« مصـرف کاربران در کانـال تلگرافی، 
حـدود نیمـی ازکاربـران شـبکه تلگـرام، مطالـب خـود را از کانال هـای تلگرامـی خبـری 
دریافـت کرده انـد. کانال هـاي تلگرامـي خبرگزاری هـای رسـمی و مطالب خبـری کانال هاي 
تلگرامـي صداوسـیما )خبرگـزاری صداوسـیما، باشـگاه خبرنـگاران و شـبکه خبـر( بیش از 
سـایر موارد اسـتفاده شـده اند. بیشـترین میـزان اسـتفاده به ترتیـب در موضوعات بهداشـت 
و سـالمت، اجتماعـی، ورزشـی و بین المللـی و کمتریـن آن در موضوعـات فرهنگـی و 
سیاسـی بـوده اسـت. همچنین از میـان خبرهـا، ارزش خبری دربرگیـری، بیشـترین فراوانی 
و ارزش هـاي خبـري اسـتثناء، برخـورد و تازگـی کمتریـن فراوانـي را داشـته اند. موضـوع 
سـالمت و بهداشـت بیشـترین و موضـوع فرهنگـی کمتریـن فراوانی را داشـته اند. بیشـترین 
فراوانـی عناصـر خبـری، مربـوط به عنصـر خبری »کجـا« و کمتریـن آن مربوط بـه »چرا« و 

اسـت. »چگونه« 
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مقدمه 
ــه  ــانه ها از جمل ــای رس ــبکه ای، کارکرده ــه ش ــات و جامع ــر اطالع ــوالت عص  تح
اطالع رســانی و خبــر را بــا تغییــرات گســترده ای مواجــه کــرده اســت. رقابــت 
رســانه های نویــن و رســانه های ســنتی در حــوزه خبــر، بــه گونــه ای اســت کــه برخــی 
معتقدنــد، »از لحــاظ کارکــرد خبــری، اینترنــت، رســانه های ســنتی را از میــدان خــارج 

ــی و نصراللهــی، 1397: 104(.  ــرزی دعوت ــرد« )الب خواهــد ک
ــد اطالع رســانی و گســترش  ــد ارتباطــی، مدل هــای جدی ظهــور فن  آوری  هــای جدی
فضــای مجــازی، باعــث دگرگونــی در ســاختار ســنتی شــده و ســبک تــازه ای از تولیــد 
ــر را در ســپهر رســانه ای به وجــود آورده اســت. تعاملــي شــدن،  ــوا و انتشــار خب محت
ارتبــاط دوســویه، گســتردگي دامنــه انتخــاب مخاطــب، ســرعت و اســتفاده بیشــتر از 

فضــاي مجــازي اولویــت مهــم رســانه هاي نویــن اســت.  
ــر  ــادي ب ــر زی ــر«، تأثی ــاوري خب ــاختار و فن ــوا، س ــده در »محت ــاد ش ــوالت ایج تح
ــه رســانه پخــش گســترده  ــوان یگان ــه عن ــز ب رســانه ها داشــته اســت. صداوســیما نی
صــوت و تصویــر از تغییــرات ایجــاد شــده در حــوزه خبــر و اطالع رســانی بی نصیــب 
ــور  ــران کش ــار کارب ــي در اختی ــبکه هاي اجتماع ــه ش ــي ک ــا امکانات ــت. ب ــوده اس نب
ــا  ــانه ها ب ــن رس ــن ای ــري بی ــت خب ــدان رقاب ــه می ــت ک ــوان گف ــد، مي ت ــرار داده ان ق
ــی و  ــرزی دعوت ــه اســت   )الب ــي شــکل گرفت ــانه مل ــژه رس ــه وی ــنتي ب ــانه هاي س رس

ــی، 1397: 104(. نصرالله
ــع  ــه یــک منب ــن، مخاطــب محــدود ب در فضــای ارتباطــی و مجــازی رســانه ای نوی
خبــری و محتــوا نیســت .1 بلکــه مخاطــب خبــر بــه کاربــر تبدیــل شــده اســت و خــود 
ــازی  ــای مج ــی، 1393: 12(.  فض ــال دارد )چابک ــش فع ــر نق ــار خب ــع و انتش در توزی
ــت. در  ــاخته اس ــم س ــن را فراه ــیوه های نوی ــا ش ــب ب ــنجی مخاط ــکان ذائقه س ام
زیســت بــوم جدیــد خبــر، مخاطــب قــدرت تعامــل، تولیــد و توزیــع خبــر را بدســت 
ــش روی  ــده پی ــانه ای در آین ــت. رس ــه اس ــت یافت ــه او اهمی ــذا ذائق ــت. ل آورده اس
ــه  ــم ذائق ــه ه ــت ک ــد داش ــور خواه ــازی حض ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ش

ــه مخاطــب را بســازد.  ــد ذائق ــم بتوان مخاطــب را بشناســد و ه
ــای  ــر در فض ــاب کارب ــرای انتخ ــه ای ب ــوان گزین ــه عن ــرام ب ــی تلگ ــبکه اجتماع ش
ــی  ــرای بازاریاب مجــازی مطــرح اســت و مخاطب شناســی شــبکه اجتماعــی تلگــرام ب
خبــر حایــز اهمیــت اســت. در ایــن تحقیــق مســئله اصلــی ایــن اســت کــه گرایــش 

  1 مصرف خبری مخاطب سیال، تقاضا محور و شخصی و تابع ذائقه و سلیقه مخاطب است که شکل می گیرد. کاربر فضای 1
مجازی در عین جستجوی محتوا و خبر نوعی حس مشارکت و تجربه اجتماعی نیز دارد.
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کاربــران ایرانــی بــه موضوعــات، منابــع، عناصــر و ارزش هــای خبــری در کانال هــای 
تلگرامــی چیســت؟ و گرایــش مخاطبــان تلگــرام بــه انــواع محتــوا: اعــم از خبر)مکتوب 
و غیــر مکتــوب: تصویــر و ویدئــو( و غیــر خبــر، از حیــث عام تریــن نظریــات مطــرح 

در علــم ارتباطــات در بــازه زمانــی 10 تــا 22 بهمــن شــامل چــه مــواردی اســت.1 
ــا مخاطبــان اســت  ــر از تعامــل خبــري ب از آنجــا کــه آینــده خبــر رســانه ملــي متأث
ــت  ــرده؛ اهمی ــم ک ــان را فراه ــنجي مخاطب ــکان ذائقه س ــري ام ــد خب ــاي جدی و فض
ــال تلگرافــی  ــا بررســی محتواهــای منتشــر شــده در کان ایــن تحقیــق آن اســت کــه ب
ــه  ــر چ ــی، ب ــبکه های اجتماع ــب، در ش ــازی«2 مخاط ــه »ذائقه س ــد ک ــی ده ــان م نش
حوزه هــا، ســالیق و عالیقــی تمرکــز دارد. نتایــج تحقیــق کــه شــناخت ذائقــه  مخاطــب 
ــت اندرکاران  ــرای دس ــد ب ــت؛ می توان ــرام، اس ــی تلگ ــبکه اجتماع ــازی ش و ذائقه س
و  تصمیم ســازی  حوزه هــای   و  غیرخبــری  و  خبــری  مختلــف  بخش هــای 
سیاســت گذاری مفیــد و جــذاب باشــد و بــه حضــور موثرتــر رســانه های رســمی در 
فضــای نویــن رســانه ای یــاری دهــد. بنابرایــن هــدف تحقیــق شناســایی محتواهــای 
ــت و  ــرام اس ــي در تلگ ــان ایران ــري مخاطب ــري و غیرخب ــرف خب ــذاب و پرمص ج
ســوال  اصلــی ایــن کــه: گرایــش کاربــران ایرانــي بــه موضوع هــا، منابــع، ارزش هــا و 

ــت؟  ــوده اس ــه ب ــرام چگون ــای تلگ ــر درکانال ه عناصرخب

تعریف مفاهیم 
مخاطب

ــروز دســتخوش  ــه ام ــا ب ــی اول ت ــگ جهان ــد از جن ــوم مخاطــب در ســال های بع مفه
ــای  ــر پیام ه ــب در براب ــدکه مخاط ــور می ش ــدا تص ــت. ابت ــده اس ــیاری ش ــرات بس تغیی
رســانه های جمعــی کامــال منفعالنــه برخــورد کــرده بــر اســاس آن نگــرش و رفتــار خــود 
را تغییــر می دهــد. امــروزه مفهــوم مخاطــِب فعــال، مــورد پذیــرش پژوهشــگران رســانه و 
فرهنــگ اســت کــه یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای آن، گزینش گــری نســبت بــه پیام هــای 
رســانه ای اســت. مخاطــب امــروز بــا وجــود کثــرت منابــع رســانه ای )خبر و غیرخبــر( بــر 
ــاالن و  ــروزه فع ــد. ام ــتفاده می کن ــش و اس ــا را گزین ــود پیام ه ــاز خ ــلیقه و نی ــاس س اس
سیاســتگذاران رســانه و خبــر ، از فرمول هــای پیچیده تــری بــرای اثرگــذاری بــر مخاطــب 

  1 در این پژوهش با مراجعه به کانال تلگرافی، اطالعات فایل های مکتوب، ویدئویی و تصویری در اولین منبع انتشار ردیابی 1
    و استخراج شده است.

 2 ذائقه سازی: شبکه های اجتماعی چه نیازهای مصرفی را برای مخاطبان برجسته سازی یا مطرح می کنند که به تدریج منجر  2
 به تقویت در نگرش آنها و یا به تغییر در رفتار هنجاری مخاطبان شود. ذائقه سازی تغییر تدریجی در نگرش و رفتار مخاطبان در زندگی

 آنهاست.
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اســتفاده می کننــد امــا یــک فرمــول کلــی وجــود دارد و آن توجــه بــه مســاله ذائقه ســازی)و 
نــه ذائقه ســنجی( بــرای »مخاطــب«1 اســت. هــدف بســیاری از فعالیت هــای خبــر و رســانه 
امــروزه »ذائقه ســازی« اســت. کــه شــاید بتــوان در منابــع علمــی، آن را بــا مفهــوم تغییــر 
نگــرش برابــر دانســت.  نکتــه مهــم اینجاســت کــه معمــوال فعالیت هــای حــوزه خبــر و 
رســانه زمانــی بــه موفقیــت دســت می یابنــد کــه نیازهــا و ذائقــه مخاطــب در تولیــدات 
خبــری و رســانه ای مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــه عبــارت بهتــر تغییــر نگــرش یــا ذائقــه 
مخاطــب بــدون اســتفاده از نگرش هــا و عالیــق موجــود وی میســور نیســت و مخاطبــان 
هوشــمند امــروز پیام هایــی را کــه هیــچ نســبتی بــا نیازهــا و عالئــق آنهــا نداشــته باشــد، 

ــم، 1393: 23(.  ــد )منتظــر قائ نمی پذیرن
از اوایــل دهــه 1990 ایــن دیــدگاه بــا گســتردگي زیــادي مــورد توجــه جامعه شناســان و 
نظریـه پـــردازان فرهنــگ و رســانه ها بــوده اســت.  مخاطبــان فعــال، مخاطبانــي هســتند کــه 
بــا توجــه به مجموعـــه ویژگـي هـــاي فـــردي، اجتمـــاعي و فرهنگــي، قدرت معناســازي 
و درك متــون رســانه اي و مقاومــت در برابــر معانــي مرجــح پیــام را دارنــد. »آیــن انــگ«2 
ــي نیســتند کــه  ــي بیرون ــا واقعیت ــان، دیگــر فقــط موضــوع مطالعــه ی مي نویســد: مخاطب
رشــتة مطالعاتــي خاصــي مدعــي مالکیــت آنهــا باشــد، بلکــه بایــد آنهــا را پیــش و بیــش از 
هر  چیــز، یــک اســتعاره گفتمانــي تعریــف کــرد کــه از روش هــاي دائمــاً در حــال تغییــر و 
بســیار نـــاهمگون متعـــدد برســاختن معنا و معارضه هاي معنایي در انواع و اقســام شــرایط 

روزمــره کاربــرد و مصــرف رسانه هـــا حکایــت مي کنــد )مهــدی زاده،1391: 30(. 
ــت  ــه دو برداش ــاره ب ــس از اش ــب« پ ــت مخاط ــة  »ماهی ــگ« )1995( در مقال ــن ان »آی
ــازار(  ــوان ب ــب به عن ــوده و مخاط ــوان ت ــب به عن ــب )مخاط ــوم مخاط ــیک از مفه کالس
ــج  ــن دو مفهــوم رای ــا ای ــي اســت کــه عالمــان رشــتة ارتباطــات ب ــر زمان مي نویســد: دی
در چالش انـــد و مـي کوشـــند بــراي مخاطبــان رســانه اي چشــم انداز بدیلــي عرضــه کننــد. 
ــي  ــة فعالیت ــه مثاب ــانه اي ب ــارة مصــرف رس ــه درب ــن، مطالعـ ــن چشــم اندازهاي نوی در ای
اجتماعــي و فرهنگـــي مـــورد تأکیـــد قـــرار مـي گیـــرد. نخســتین تالش هــا بــراي نیل به 
ایــن مقـــصود را محققـــان قائـــل بـــه نظریـــة اســـتفاده و رضامندي انجــام داده انــد. نقطة 
عزیمــت ایــن پژوهشــگران ایــن بــود که رسـانه هـــا بـــراي مـــردم “کارکــرد” دارنــد، یعني 
اســتفاده از رســانه ها، نیازها و خواســت هاي معینـــي را بـــرآورده مـي کنـــد. گــروه دیگري 
از پژوهشــگران کــه بــه فعالیــت مخاطبــان توجـــه دارنـــد، بـــه بررســي نحــوه »دریافــت« 
محصــوالت رســانه ها مي پردازنــد. ســروکار ایــن پژوهشــگران بــا شــیوه هایي اســت کــه 
برحســب آن، مردم متن رســانه ها را تفسیر و معنادار مـي کننـــد. ســـرانجام اینکـــه در حوزة 
  1 منظور از ذائقه، پسند است؛ یعنی چیزی که مخاطب برای آن وقت و بودجه می گذارد و آن را می بیند 1
2 I, Ang
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دانشــگاهي پژوهــش دربــاره مخاطب، روند تازه اي مشــاهده مي شــود؛ ایـــن رونـــد، رشــد 
آگاهــي نســبت به ضرورت درك این نکتـــه اســت کـــه رسـانه هـــاي جمعـــي چگونه در 

ــدی زاده،  1391: 28(. ــد )مه ــره« جــاي مي گیرن ــي روزم ــت زندگ »باف
واقعیــت آن اســت کــه پــس از شــکل گیری شــبکه های متعــدد تلویزیونــی و ماهــواره ای 
و رشــد و فراگیــری شــبکه های اجتماعــی مبتنــی بــر وب، مخاطــب منفعــل و محصــور 
تلویزیــون، بــا توجــه بــه عالیــق، ذائقــه و نیــازش، آزادانــه  به جســتجو و انتخاب رســانه و 
محتــوای دلخــواه، می پــردازد. حتــی بــا تولــد و فراگیــری شــبکه های اجتماعــی، مخاطــب 
منفعــل و گوش به حــرف گذشــته، خــودش صاحــب بلندگــو شــده و بــه تولیــد و توزیــع 
متــن، فیلــم و تصویــر بــرای ســایر شــهروندان و کاربــران می پــردازد. همچنیــن مخاطــب 
ــوژی، ضریــب نفــوذ اینترنــت و فراگیــری گوشــی های  ــه دلیــل توســعه تکنول ــی ب کنون
هوشــمند در کشــور، بــر محدودیت هــای زمانی–مکانــی برقــراری ارتبــاط، فائــق آمــده و 
بــه دلیــل تجربــه انــواع و ســطوح مختلــف ارتباطــی، »مخاطبــی هوشــمند« اســت و ســواد 

رســانه ای او نیــز مســتمر بــه میــزان چشــمگیری در حــال ارتقــا اســت. 

کاربر
مخاطــب منفعــل گذشــته، اکنــون بــه موقعیــت »کاربــر فعــال«، جســتجوگر و تعریــف 
کننــده ارتبــاط رســیده کــه خواســت و نیــازش را مبنــای هرنــوع ارتباطی و در هر ســطحی 
قــرار داده، آن گونــه کــه دلــش می خواهــد، مصــرف می کنــد، بنابرایــن دیگــر نــه رســانه و 
صاحبــان آن، بلکــه مخاطــب اســت کــه تعیین کننــده محصــول و مصرف رســانه ای اســت. 
بــر ایــن اســاس، ســلیقه و انتخــاِب مصرف کننــده رســانه، در تنظیــم محتــوای پیام هــا و 
ــای  ــارات، زمینه ه ــا، انتظ ــای نیازه ــر مبن ــروز ب ــذارد. مخاطــب ام ــر می گ ــدات، تاثی تولی
جامعــه  شــناختی و روانشناســی خــود از رســانه ها اســتفاده و پیــام را انتخــاب می کنــد و 
قــدرت معناســازی و درك متــون رســانه ای و مقاومــت در برابــر معانــی مرجح پیــام را دارد. 
مخاطــب کنونــی فقــط تماشــاچی نیســت، بلکــه درگیــر برنامــه می شــود، برنامــه ســفارش 
می دهــد و ایــن بــه معنی»گــذر از بــازار تأمیــن محــوری بــه بــازار تقاضامحــوری« اســت. 
بــا توجــه بــه تنــوع رســانه ای چشــمگیر کنونــی، امــکان مخاطــب ایرانی بــرای تعییــن و 
انتخــاب رســانه و محتــوای دریافتــی بــه شــدت افزایــش یافتــه بــا صــرف زمــان کمتــری، 
ــد. »مخاطــب  ــت می کن ــه خــود را دریاف ــاز و ذائق ــه نی ــک ب ــوای نزدی ــن محت نزدیک تری
کنونــی، مخاطبــی کم صبــر و حوصلــه اســت« و گرایــش دارد در کوتاه تریــن زمــان، بهترین 
محتــوای رســانه ای مــورد نیــازش را مصــرف کنــد. چنیــن شــرایطی، ایجــاد رضایــت و 
نگهداشــت مخاطــب را ســخت کــرده اســت. در واقــع بــه دلیــل تنوع رســانه ای و ســهولت 
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ــّرار شــده و مصــرف لحظــه ای را جســتجو  ــه نوعــی ســیال و ف دسترســی، »مخاطــب ب
می کنــد«. بــه عبارتــی دقیق تــر، رشــد رســانه های اجتماعــی و بــه حداقــل رســیدن زمــان 

تولیــد و نشــر پیــام، مخاطــب و کاربــر را بــه مصــرف لحظــه ای ســوق داده اســت. 

ذائقه سازی
ــاد  ــه اعتق ــت. ب ــی آنهاس ــان در زندگ ــار مخاطب ــرش و رفت ــی در نگ ــر تدریج تغیی
ــا از  ــی آنه ــبب روی گردان ــد س ــان می توان ــه مخاطب ــه ذائق ــی ب ــان، بی توجه کارشناس
ــن  ــا آفالی ــن ی ــانه های آنالی ــر رس ــار دیگ ــه اخب ــه ب ــی و توج ــون مل ــانه تلویزی رس
ــی،  ــه مخاطب شناس ــت ب ــاره می بایس ــاد دوب ــازی اعتم ــور بازس ــذا به منظ ــود. ل ش
نیازســنجی و نظرســنجی دقیــق از دغدغه هــای مخاطبــان پرداخــت. یکــی از مهمتریــن 
ــق  ــی دقی ــد ارزیاب ــز، بازخــورد مخاطــب اســت. بای ــی رســانه ای نی مســایل در ارزیاب
شــود کــه مخاطبــان، بــه چــه خبرهــا یــا محتواهایــی اقبــال نشــان نمی دهنــد. امــروزه 
ــان  ــات فراغــت جوان ــردن اوق ــکاری در پرک ــل ان شــبکه های اجتماعــی نقــش غیرقاب
ــال  ــی در قب ــانه مل ــار رس ــرای اخب ــد ب ــردی جدی ــذا رویک ــد ل ــا دارن و خانواده ه
ــای الزم و  ــت و فرمت ه ــی اس ــروری و منطق ــب ض ــور و پرمخاط ــانه های نوظه رس
ــر  ــاط گســترده تر و نامحدودت ــن و ارتب ــدات پخــش آنالی ــاز همچــون تمهی ــورد نی م
ــر  ــه نظ ــر ب ــری ناگزی ــای خب ــا خصوصــًا در حــوزه برنامه ه ــا مخاطــب در برنامه ه ب

ــم، 1393: 44(.  ــر قائ ــد )منتظ می رس

محتوای پرمصرف
ــا  ــد ی ــا آن را بازتولی ــده  ی ــتر دی ــان آن را بیش ــه مخاطب ــی اســت ک ــور، محتوای منظ
ــه نوعــی خلــق  ــا دیگــران ب ــا آن در شــبکه اجتماعــی تلگــرام ب ــد و ب ارســال کرده ان
ــت«2  ــي«1 و »النگهرســ ــر کرامبــ ــد. از نظر»آبــ ــز کرده ان ــاد تمای ــا ایج ــاط و ی ارتب
ــو«3  ــد. »بوردی ــد مـي کننـ ــان را تولیـ ــگام مـــصرف، خودشـ ــه هن ــدگان، ب مصرف کنن
ــد  ــز مي دان ــاد تمای ــاط و ایج ــق ارتب ــي خل ــانه اي را نوع ــي و رس ــرف فرهنگ مص

)مهــدی زاده، 1391: 25(.

1 N.Abercrombie 
2 B.J.Longhurst
3 P. Bourdieu
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شبکه های اجتماعی مجازی
ــز«2  ــار در ســال 1954 »جــان  بارن  اصطــالح »شــبکه های اجتماعــی«1 را نخســتین ب
ــون  ــط همچ ــواع رواب ــر ان ــی ب ــبکه اجتماع ــت ش ــنتی خدم ــکل س ــرد . ش ــرح ک مط
ــی  ــبکه اجتماع ــات ش ــا خدم ــت، ام ــز اس ــره متمرک ــط چهره به چه ــتی ها و رواب دوس
ــز  ــر واســط متمرک ــات کامپیوت ــن و ارتباط ــه مجــازی آنالی ــر جامع ــروزه بیشــتر ب ام

اســت.
شــبکه های اجتماعــی اینترنتــی پایــگاه یــا مجموعــه پایگاه هایــی هســتند کــه 
ــای  ــکار و فعالیت ه ــا، اف ــد عالقه مندی ه ــران بتوانن ــا کارب ــی آورد ت ــم م ــی فراه امکان
خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراك بگذارنــد و دیگــران هــم ایــن افــکار و فعالیت هــا را 
بــا آنــان ســهیم شــوند. شــبکه اجتماعــی، مجموعــه ای از ســرویس های مبتنــی بــر وب 
ــرای اشــخاص فراهــم مــی آورد کــه توصیفــات عمومــی  اســت کــه ایــن امــکان را ب
یــا خصوصــی بــرای خــود ایجــاد کننــد یــا بــا دیگــر اعضــای شــبکه ارتبــاط برقــرار 
کننــد، منابــع خــود را بــا آن هــا بــه اشــتراك بگذارنــد و از میــان توصیفــات عمومــی 
دیگــر افــراد، بــرای یافتــن اتصــاالت جدیــد اســتفاده کننــد )بویــد و الیســون،2007: 

.)212

مبانی نظری تحقیق
در ایــن پژوهــش از نظریه هــای، حبــاب فیلتــر، جامعــه شــبکه ای و معرفــت شناســی 
ــران  ــازی کارب ــرام در ذائقه س ــی تلگ ــبکه اجتماع ــرد ش ــن رویک ــرای تبیی ــق ب تصدی

اســتفاده شــده اســت. 

الف( نظریه حباب فیلتر3
نظریــه حبــاب فیلتــر کــه بــه ابعــاد نامطلــوب تکنولــوژی  ارتباطــی جدیــد می پــردازد، 
در ســال 2011 توســط »الــی پاریســر«4 مطــرح شــد. براســاس ایــن نظریــه، تکنولــوژی 
جدیــد ارتباطــی ســبب شــده  در فضــای مجــازی، در زندگــی شخصی شــده بــه ســر 
ــد او فکــر  ــه مانن ــد ک ــرد را کســانی فراگرفته ان ــر ف ــن فضــا، اطــراف ه ــم. در ای ببری
ــه  ــات، آنچــه ب ــازی اطالع ــل شخصی س ــه دلی ــد. ب ــابهی دارن ــق مش ــد و عالی می کنن
دســت فــرد می رســد مــواردی اســت کــه مطلــوب، آشــنا و مــورد عالقــه وی اســت و 
1 Social Network
2 J.A.Barnes
3 The Filter Bubble Theory
4 Eli Pariser
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شــخص متوجــه نمی شــود کــه چــه مطالبــی از دیــد وی پنهــان مانــده اســت. کاربــر، 
ــته اش،  ــای گذش ــد و عالقمندی ه ــروم می کن ــات مح ــری اطالع ــک س ــود را از ی خ
آنچــه را کــه در آینــده در معــرض دیــد او قــرار می دهــد، تعییــن می کنــد. 
به این ترتیــب پیش بینی ناپذیــری و امــور اتفاقــی بــه حداقــل می رســند، اینکــه 
ــد،  ــنهاد می ده ــخص پیش ــه ش ــه را ب ــورد عالق ــون م ــات و مت ــن ها، موضوع اپلیکیش
نشــان می دهــد اطالعاتــی را کــه عالقه منــد آنهاســت، قابــل ردگیــری هســتند. چنیــن 

ــر اســت:  ــکات مثبــت و منفــی زی رویکــردی دارای ن
ــراف او را  ــرار دارد و اط ــاب ق ــز حب ــت. در مرک ــا اس ــود تنه ــاب خ ــرد در حب *ف
اطالعــات آشــنا و مــورد عالقــه اش فراگرفتــه و تنهــا محتوایــی بــه دســتش می رســد 
کــه در محــدوده آســایش او قــرار دارد و هر چــه بیشــتر، از دیگــران و مطالــب دیگــر 

ــرد. ــه می گی فاصل
ــر  ــه کارب ــار ک ــر ب ــر بی اطــالع اســت. ه ــر از وجــود فیلت ــی و کارب ــاب، نامرئ *حب
آنالیــن می شــود، حبــاب او بزرگ تــر می شــود و بیشــتر در ایــن حبــاب قــرار 

می گیــرد.
*کاربــر بــه جســتجوی اطالعــات جدیــد نمــی رود؛ بلکــه اطالعــات هســتند کــه بــه 

ــد.  ــوی او می آین س
*فــرد در مرکــز جهــان خــود قــرار دارد کــه زیبــا و مــورد عالقــه اوســت. ولــی ایــن 
ــه  ــع دیگــر ب ــی اســت کــه از مناب ــی دارد و آن، از دســت دادن اطالعات آســایش، بهای

ــی و شــکیبا، 1394: 122(.  ــده اســت  )بهمن دســت می آم

ب( نظریه جامعه شبکه ای1
ــه ای  ــه گون ــه ب ــرد ک ــف ک ــه تعری ــکلی از جامع ــوان ش ــبکه ای را می ت ــه ش جامع
فزاینــده روابــط خــود را در شــبکه های رســانه ای ســامان می دهــد، شــبکه هایی 
ــا  ــوند ی ــات رو در رو می  ش ــی ارتباط ــبکه های اجتماع ــن ش ــج جایگزی ــه تدری ــه ب ک
ــه  ــانه ای درحــال شــکل دادن ب ــی و رس ــد. شــبکه های اجتماع ــل می کنن ــا را تکمی آنه
ــتند.  ــدرن هس ــة م ــم جامع ــیار مه ــاختارهای« بس ــی و »س ــازمان  دهی« اصل ــیوة س »ش
ایــن شــبکه ها تمــام واحدهــا و قســمت های ایــن صورت بندی )افــراد، گروه هــا 
 ،

ــتلز«2 ــل کاس ــد. »مانوئ ــل می کن ــم متص ــه ه ــی ب ــور روزافزون ــازمان ها( را به ط و س
ــد.  ــف می کن ــته تعری ــای به هم پیوس ــا گره ه ــاط اتصــال ی ــه ای از نق ــبکه را مجموع ش

1 Network Community Theory
2 Manuel Castells
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نقطــه  اتصــال یــا گــره، نقطــه ای اســت کــه در آن یــک منحنــی خــود را قطــع می کنــد. 
ــه عبارتــی شــبکه، مجموعــه ای از اتصــاالت میــان اجــزاء یــک واحــد اســت. ایــن  ب
ــی  ــت اجتماع ــای واقعی ــا واحده ــطوح ی ــن س ــط درون و بی ــبکه ها، رواب ــزای ش اج
ــه هــم  ــی کــه ب ــا واحدهای ــاس ب ــد. هــر رویکــرد شــبکه ای در قی را ســازمان می دهن
ــبکه ها  ــتلز، ش ــر کاس ــد. از نظ ــد می کن ــط تاکی ــت رواب ــر اهمی ــده اند، ب ــل ش متص
ریخــت اجتماعــی جدیــد جوامــع مــا را تشــکیل می دهنــد و گســترش منطــق شــبکه ای 
ــدرت و  ــه، ق ــد، تجرب ــای تولی ــج فراینده ــات و نتای ــمگیری در عملی ــرات چش تغیی
ــر  ــی در دیگ ــازمان اجتماع ــبکه ای س ــکل ش ــه ش ــد. درحالی ک ــاد می کن ــگ ایج فرهن
زمان هــا و مکان هــا نیــز وجــود داشــته اســت، پارادایــم نویــن تکنولــوژی اطالعــات، 
بنیــان مــادی گســترش فراگیــر آن را در سرتا ســر ســاختار اجتماعــی فراهــم مــی آورد 

ــدی زاده،1391: 57(. )مه
ــه وجــود  ــدی را ب ــه جدی ــاوت خــود، جامع ــا ســاختار متف ــی ب شــبکه های اجتماع
ــت.  ــرده اس ــان ب ــان را از می ــکان و زم ــد م ــاط، بع ــل و ارتب ــه در آن تعام آورده ک
اجتمــاع مجــازی در ایــن شــبکه ها، افــراد را بــا عالئــق و ســالئق کنــار یکدیگــر قــرار 
ــان اجــزای  ــه می ــرض اســت ک ــن ف ــر ای ــی ب ــه جامعــه شــبکه ای مبتن می دهــد. نظری
ــم  ــود دارد. به ه ــل، وج ــبکه های تعام ــرد و کالن، ش ــطح خ ــه در س ــف جامع مختل
پیوســتن ایــن شــبکه های تعاملــی و کارکــردی کــه در آنهــا وجــود دارد، موجــب حفــظ 
ــادی،  ــاختار )اجتماعی، اقتص ــه س ــاره ب ــه اش ــن نظری ــود. ای ــه می ش ــای جامع اعض
فرهنگــی و...( در شــبکه ها بــه عنــوان مدل هــای شــبکه دارد  )مهــدي زاده، 1391: 60(.

ج( نظریه معرفت شناسی تصدیق1
ــق دیگــران  ــه از طری ــی اســت ک ــار اطالعات ــه شــناخت اعتب ــوط ب ــه مرب ــن نظری ای
ــرای  ــق ب ــی تصدی ــت شناس ــی3، 2001(. معرف ــت2و چرون ــد )مک نای ــت می آی به دس
ــع خارجــی اســت.  ــی از مناب ــات دریافت ــر در خصــوص اطالع ــان خاط ایجــاد اطمین
)بــازل4 و گرینبــرگ5، 2000(. مطابــق بــا نظــر »شــیبر«6 )2015( در زمینــه رســانه های 
ــا  ــق ارتباطــات نوشــتاری ی ــال اطالعــات از طری ــوان انتق ــه عن ــق ب اجتماعــی، تصدی

1 Epistemology of Testimony
2 McKnight
3 Chervany
4 Busselle
5 Greenberg
6 Shieber



152 | دانش آینده پژوهی رسانه ::: دوره اول، شماره 1 ::: بهار 1399

ــات و  ــار اطالع ــل انتش ــق، عم ــع تصدی ــود. در واق ــم می ش ــری فه ــی تصوی صوت
ــده  ــر ش ــات منتش ــت آن اطالع ــی درك صح ــه چگونگ ــوط ب ــی مرب معرفت شناس
ــا  ــری ی ــه خب ــک مقال ــی ی ــانه اجتماع ــر رس ــک کارب ــر ی ــال، اگ ــرای مث ــت. ب اس
ویدئویــی را بــه اشــتراك بگــذارد، آن کاربــر یــک عمــل تصدیقــی انجــام داده اســت. 
ــرد  ــد، در حقیقــت آن ف ــورد صحــت آن قضــاوت کن ــب در م ــده آن مطل اگــر خوانن
ــا  ــق« ی ــق صــورت داده اســت. معمــوال واژه »تصدی ــی از تصدی ــی معرفت ــک ارزیاب ی
ــی کــه  ــی زمان ــرده می شــود. ول ــه کار ب »شــهادت«1 در محاکــم رســمی دادگســتری ب
ــه عنــوان یــک عملیــات اجتماعــی  ارتبــاط بیــن اعضــای یــک شــبکه اجتماعــی را ب
ذهــن در نظــر بگیریــم، می توانیــم آن اصطــالح را در ایــن حــوزه نیــز بــه کار گیریــم 
ــن ماجــرا  ــر اســاس شــهادت طرفی ــا ب ــه دادگاه ه ــس2، 38:2004(. همان طــور ک )فالی
ــه اصــل  ــا ب ــز م ــه معرفــت و صــدور حکــم می رســند، در شــبکه های اجتماعــی نی ب
حقیقــت دسترســی نداریــم، بنابرایــن براســاس تعــدد و شــهادت دیگــران دربــاره یــک 
مطلــب کــه خــود را در تعــداد بازنشــرها و بــه اصطــالح الیک هــا و کامنت هــا نشــان 

ــیم.  ــت می رس ــر و قطعی ــک خب ــر ی ــوع توات ــت از ن ــی معرف ــه نوع ــد، ب می ده
ــال  ــن انتق ــده و ای ــر ش ــا فراگی ــره م ــی روزم ــات در زندگ ــدن اطالع ــدل ش رد و ب
اطالعــات در شــکل گیری باورهــای مــا بســیار تاثیرگــذار اســت. قاعــده اصلــی معرفت 
شناســی تصدیــق ایــن اســت کــه انتقــال اطالعــات از دیگــران بــه طــرز چشــمگیری 
مســیر تبدیــل اطالعــات بــه باورهــا را دگرگــون کــرده اســت. ناتوانــی دریافــت کننــده 
ــورد  ــی وی در م ــه قضــاوت ذهن ــی، منجــر ب ــات دریافت ــی اطالع ــق در ارزیاب تصدی
ــرا ممکــن  ــا الزم اســت، زی ــن ارزیابی ه ــی اش می شــود. ای صحــت اطالعــات دریافت
ــده  ــل ش ــات منتق ــر اطالع ــه ب ــد ک ــته باش ــی داش ــده انگیزه های ــق کنن ــت تصدی اس
ــالش  ــات ت ــدگان اطالع ــن، دریافت کنن ــذارد. بنابرای ــر بگ ــاور تاثی ــه ب ــل آن ب و تبدی
ــران  ــق دیگ ــه تصدی ــبت ب ــب، نس ــه دور از تعص ــب و ب ــه زور مناس ــا ب ــد ت می کنن

ارزیابــی داشــته باشــند. 
هرچــه ارزیابــی معرفتــی صــورت گرفتــه از یــک تصدیــق، متقن تــر باشــد، امــکان 
تکــرار تصدیــق بــر مطالــب خــالف واقــع کاهــش می یابــد. بنابرایــن مطابــق بــا ایــن 
نظریــه ابتــدا بایــد از تصدیــق بی بدیــل و بــدون شــواهد و قرائــن معتبــر جلوگیــری 
شــود و در مرحلــه بعــد نســبت بــه تصدیــق ســایرین نیــز، دیــدگاه شــکاکانه ای داشــت 
ــت )آزادی،  ــا دوری جس ــر آنه ــب بر خــط و توات ــا مطال ــاده لوحانه ب ــه س و از مواجه
   1 به دلیل آنکه شهادت در زبان فارسي معاني مختلفي دارد، ترجیح دادیم براي جلوگیري از کژتابي در برداشـت مفهوم، از 1

واژه تصدیق در ترجمه بهره ببریم

2 Fallis
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ســاعی و البــرزی دعوتــی، 1398: 256(.

روش تحقیق
ــای  ــی«1 پیا م ه ــوای کم ــل محت ــنادی و »تحلی ــه اس ــه روش مطالع ــق حاضــر ب تحقی
کانــال تلگرافــی انجــام شــده اســت. در ایــن کانــال محتواهــای پرمصــرف شــبکه های 
ــا بیســت گــزارش شــده کــه حاکــی از ذائقــه  اجتماعــی بصــورت رتبه بنــدی یــک ت
مخاطــب در خصــوص محتواهــای خبــری و غیرخبــری اســت. بــرای تحلیــل محتــوای 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس اس(2 اس ــای کمی)اس پ ــرام از ابزاره ــبکه تلگ ــای ش پیام ه
جامعــه آمــاری پژوهــش، شــامل کلیــه اخبــار مکتوبــی اســت کــه در کانــال تلگرامــی 
ــا و مراقبت هــای  ــان داغ شــدن بحــث کرون ــا 22 بهمــن 1398 )زم ــی از 10 ت تلگراف
ــا آدرس  ــتجو ب ــور جس ــک موت ــی ی ــده اند. تلگراف ــر ش ــورها( منتش ــتی کش بهداش
تلگرامــی)https://t.me/tlgraphy( محصــول آزمایشــگاه داده کاوی دانشــگاه تهران 
ــن پســت های کانال هــای تلگــرام را جهــت کارهــای  ــه هــرروز پربازدیدتری اســت ک
ــال: »پســت های تبلیغــی  ــن کان ــق نظــر کارشناســان ای ــد. طب پژوهشــی معرفــی می کن
ــت  ــت ها جه ــود. پس ــب می ش ــابه ترکی ــب مش ــار مطال ــذف و آم ــکان ح ــا حدام ت
رعایــت امانــت سانســور نمی شــوند«. تحقیــق بــه صــورت تمام شــماری انجــام شــده 
اســت. یعنــی تمــام اطالعــات محتواهــای پرمصــرف تلگــرام کــه در کانــال تلگرافــی 
ــر(،   ــو و تصوی ــوب و غیرمکتوب)ویدئ ــر، مکت ــر و غیرخب گــزارش شــده، اعــم از خب
ــه  ــا مراجعــه ب ــازه زمانــی مــورد نظــر  بررســی شــده اســت. در ایــن پژوهــش ب  در ب
کانــال تلگرافــی، اطالعــات فایل هــای مکتــوب، ویدئویــی و تصویــری در اولیــن منبــع 
ــته بندی های  ــده در دس ــردآوری ش ــات گ ــد. اطالع ــتخراج ش ــی و اس ــار ردیاب انتش
ــری،  ــر(، عناصر خب ــر  و غیرخب ــر )خب ــات، ژان ــد، موضوع ــداد بازدی ــد، تع ــه بازدی »رتب
ارزش هــای خبــری، اولیــن انتشــار، ســاعت و تاریــخ«  در نرم افــزار اس پــی اس اس بصورت 

 1 در ایــن روش تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــر پایــه آمــار، ارقــام، فراوانــی و درصــد انجــام می شــود. در تحلیــل 1
ــای ــه الیه ه ــر توجــه ب ــزون ب ــد اف ــالش می کن ــن توجــه می شــود و ت ــا مت ــام ی ــی پی ــای بیرون ــه الیه ه ــی، ب ــوای کم  محت
 درونی تــر واقعیت هــای اجتماعــی، بــر معنــاکاوی و درك و تفســیر آن بپــردازد.   در ایــن روش می تــوان مجموعــه اي از اســناد و
 یــا متــون را اســتخراج، شــمارش و طبقه بنــدي کــرد. تحلیــل محتــوای کمــی بایــد از 4 ویژگــی عینــی بــودن،  منتظــم بــودن،
 آشــکار بــودن و کمــی بــودن بــه شــرح زیــر برخــوردار باشــد:  1- عینی بــودن: اســتفاده از قواعــد و قوانیــن دقیق و روشــن؛ به
 گونــه ای کــه اگــر پژوهشــگران دیگــر، همــان محتــوا را بــا همــان روش دوبــاره تحلیــل کننــد، نتایــج همســان بدســت آورنــد.
 2- نظام منــد بــودن: همــه عناصــر موجــود در محتــوا بایــد براســاس واحدهــا و مقوله هایــی کــه بــراي بررســی در نظــر گرفتــه
 شــده اند، تحلیــل شــوند و پژوهشــگر نبایــد عناصــري را از محتــوا بــه دلخــواه کنــار بگــذارد یــا تنهــا برخــی از عناصــر را
 تحلیــل کنــد. 3- آشــکار بــودن: در ایــن جــا بایــد بــه متــن یــا پیــام آشــکار و روشــن، توجــه و از هر گونــه اســتنباط شــخصی
 و پیش داوري هــاي فــردي تحلیل گــر جلوگیــري شــود. 4- کمــی بــودن: بــر پایــه ایــن ویژگــی،  تحلیلگــر بایــد روشــن کنــد
چــه واژه هــا، مضامیــن و نمادهایــی بیــش از همــه و بــه چــه تعــداد در متــن تکــرار شــده اند )قائــدی و گلشــنی، 1395: 78(.

2 Spss
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کــد وارد شــد و جــداول و نمودارهــای آن بدســت آمــد. واحــد تحلیــل ایــن پژوهــش نیــز 
»پیــام« اســت کــه عمــده آن خبرهــای تلگرامــی بــه صــورت مکتــوب و غیرمکتوب اســت. 

یافته های تحقیق
ــه  ــاوت ب ــه کانال هــای تلگــرام بصــورت متف یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد ک
عناصــر و ارزش هــای خبــری پرداخته انــد؛ کاربــران اینترنــت نیــز اســتفاده متفاوتــی از 
منابــع انتشــار داشــته اند. منابــع انتشــار خبــر نیــز بــه ارزش های خبــری، عناصر خبــری 
ــل و بررســی کانال هــای  ــه ای متفــاوت توجــه داشــته اند. تحلی ــه گون و موضوعــات ب

تلگرامــی بــه صــورت جزئی تــر در جــداول و تحلیل هــای زیــر آمــده اســت:
جدول 1. توزیع فراوانی موضوعات خبری

ــد،  ــا 21.3درص ــت، ب ــالمت و بهداش ــوع س ــه موض ــد ک ــان می ده ــدول1 نش ج
بیشــترین میــزان و موضــوع فرهنگــی بــا 4 درصــد کمتریــن میــزان توجــه کاربــران را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــی ب ــازه زمان ــن ب در ای

نمودار1. توزیع فراوانی موضوعات خبری)درصد( 



تحلیل ثانویه ذائقه مصرف مخاطبان در تلگرام | 155 

نتایج نشان می دهد که:
ــورد  ــر و 62 م ــد( خب ــورد )75.5درص ــر،191 م ــر و غیر خب ــورد خب -از کل 253 م
)24.5درصــد( غیر خبر)گــزارش، مصاحبــه و ...( بــوده اســت. از میــان خبرهــا، ارزش 
خبــری دربرگیــری بــا 61.3 درصــد بیشــترین و ارزش هــای خبــری اســتثناء، برخــورد 

و تازگــی بــا 2.6 درصــد کمتریــن فراوانــی را داشــته اســت )نمــودار2(.

نمودار2. توزیع فراوانی ارزش های خبری)درصد( 

ــری  ــه عنصــر خب ــوط ب ــری، مرب ــان عناصــر خب ــی در می ــع فراوان - بیشــترین توزی
کجــا بــا 33.7 درصــد بــوده اســت و عناصــر خبــری چــرا و چگونــه هر کــدام بــا 3.7 

ــودار3(. ــته اند )نم ــی را داش ــن فراوان درصــد کمتری

نمودار 3. توزیع فراوانی عناصر خبری)درصد( 

-نزدیــک بــه نیمی )49درصــد( ازکاربــران شــبکه تلگــرام مطالــب خــود را از 
ــمی و  ــای رس ــز از خبرگزاری ه ــد نی ــری و 36.3درص ــی غیرخب ــای تلگرام کانال ه

ــودار4(. ــد )نم ــت کرده ان ــر دریاف ــبکه خب ــگاران و ش ــگاه خبرن ــیما، باش صداوس
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نمودار4. توزیع فراوانی منابع خبری مورد استفاده کاربران)درصد(  

ــب  )45.2  ــی از مطال ــه نیم ــک ب ــرام،  نزدی ــده در تلگ ــب منتشرش ــان مطال -از می
ــش از 5  ــد بی ــط 0.8 درص ــته و فق ــده داش ــون بازدیدکنن ــا 3 میلی ــن 2 ت ــد( بی درص

ــودار5(. ــت )نم ــته اس ــده داش ــون بازدیدکنن میلی

نمودار 5 . توزیع فراوانی بازدید کاربران از خبر)درصد(   

-بیشــترین میــزان اســتفاده کاربــران  )35.3درصــد( بیــن ســاعت 8 صبــح تــا 12 ظهــر 
و کمتریــن آن )6.3درصــد( بیــن ســاعت 4 صبــح تــا 8 صبــح بــوده اســت )نمــودار6(.

نمودار6 . زمان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی تلگرام)درصد( 
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- بیــن ذائقــه کاربــران بــر حســب موضوعــات مختلــف و منابــع انتشــار آنهــا رابطــه 
ــی مشــاهده شــده  ــی مــورد انتظــار از فراوان ــه اینکــه فراوان ــا توجــه ب وجــود دارد. ب
ــا درجــه آزادی 21، در  ــه مقــدار کای اســکور )39.428( ب ــا توجــه ب ــر اســت و ب کمت

ســطح معنــاداری 91 درصــد قابــل قبــول اســت )جــدول7(.  
جدول7 . رابطه بین ذائقه کاربران بر حسب موضوعات مختلف و منابع انتشار آنها

ــوط  ــب مرب ــه ترتی ــری در موضوعــات اجتماعــی ب ــع خب ــران از مناب - اســتفاده کارب
ــبکه  ــگاران و ش ــیما، باشــگاه خبرن ــزاری صداوس ــای رســمی، خبرگ ــه خبرگزاری ه ب
کانال هــای  و  غیرخبری)40.5درصــد(  تلگرامــی  کانال هــای  خبر )54.8درصــد(، 

ــودار7(. ــت )نم ــوده اس ــد( ب ــی خبری)4.8درص تلگرام
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نمودار7 . توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات اجتماعی)درصد( 

-همچنیــن اســتفاده کاربــران از منابــع خبــری در موضوعــات فرهنگــی بــه ترتیــب 
تلگرامــی  کانال هــای  غیرخبری)70درصــد(،  تلگرامــی  کانال هــای  بــه  مربــوط 
باشــگاه  صداوســیما،  خبرگــزاری  رســمی،  خبرگزاری هــای  خبری)20درصــد(، 

ــت.)نمودار 8( ــوده اس ــد( ب ــبکه خبر)10درص ــگاران، ش خبرن

نمودار8. توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات فرهنگی)درصد(

ــوط  ــب مرب ــه ترتی ــات اقتصــادی ب ــری در موضوع ــع خب ــران از مناب -اســتفاده کارب
ــبکه  ــگاران و ش ــیما، باشــگاه خبرن ــزاری صداوس ــای رســمی، خبرگ ــه خبرگزاری ه ب
کانال هــای  و  غیرخبری)37.5درصــد(  تلگرامــی  کانال هــای  خبر  )50درصــد(، 

ــودار 9( ــت. )نم ــوده اس ــد( ب ــی خبری)12.5درص تلگرام
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نمودار9 . توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات اقتصادی)درصد(

- منابــع خبــری مــورد اســتفاده کاربــران در موضوعات سیاســی بــه ترتیــب مربوط به 
کانال هــای تلگرامــی غیرخبــری )47.8درصــد(، خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری 
ــگاران و شــبکه خبــر   )43.5درصــد(، کانال هــای تلگرامــی  صداوســیما، باشــگاه خبرن

خبری)8.7درصــد( بوده اســت )نمــودار10(.

نمودار10 . توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات سیاسی)درصد(

-منابــع خبــری مــورد اســتفاده کاربــران در موضوعــات بین الملــل نیــز  بــه ترتیــب 
مربــوط بــه کانال هــای تلگرامــی غیرخبری)48.2درصــد(، کانال هــای تلگرامــی 
خبری)29.6درصــد(، خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری صداوســیما، باشــگاه 

ــودار11(. ــت )نم ــوده اس ــد( ب ــر   )22.2درص ــبکه خب ــگاران و ش خبرن
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نمودار11. توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات بین الملل)درصد(

-منابــع خبــری مــورد اســتفاده کاربــران در موضوعــات ورزشــی بــه ترتیــب مربــوط 
ــری  ــی خب ــای تلگرام ــد(، کانال ه ــری )67.3 درص ــی غیرخب ــای تلگرام ــه کانال ه ب
)18.4درصــد(، خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری صداوســیما، باشــگاه خبرنــگاران 

و شــبکه خبــر   )14.3درصــد( بــوده اســت )نمــودار12(.

نمودار12. توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات ورزشی)درصد(

ــه  ــالمت ب ــت و س ــات بهداش ــران در موضوع ــتفاده کارب ــورد اس ــری م ــع خب -مناب
ــگاه  ــیما، باش ــدا و س ــزاری ص ــمی، خبرگ ــای رس ــه خبرگزاری ه ــوط ب ــب مرب ترتی
ــری)35.8  ــی غیرخب ــای تلگرام ــد(، کانال ه ــر  )47.2 درص ــبکه خب ــگاران و ش خبرن

ــودار13(. ــت )نم ــد( اس ــری )17 درص ــی خب ــای تلگرام ــد(، کانال ه درص
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نمودار13. توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در موضوعات بهداشت و سالمت)درصد(

-اســتفاده کاربــران از منابــع خبــری در ســایر موضوعــات:  بــه ترتیــب مربــوط بــه 
کانال هــای تلگرامــی غیرخبــری)60.9 درصــد(، خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری 
صــدا و ســیما، باشــگاه خبرنــگاران و شــبکه خبــر )30.4درصــد(، کانال هــای تلگرامــی 

خبری)8.7درصــد( اســت )نمــودار14(.

نمودار 14. توزیع فراوانی استفاده کاربران از منابع خبری در سایر موضوعات)درصد(
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جدول8 . رابطه بین موضوعات مختلف با عناصر خبری

ــه  ــا توجــه ب ــدارد. ب - بیــن منبــع موضــوع و عناصــر خبــری آنهــا رابطــه وجــود ن
اینکــه فراوانــی مــورد انتظــار از فراوانــی مشــاهده شــده بیشــتر اســت و بــا توجــه بــه 
ــاداری 91 درصــد  ــطح معن ــه آزادی 35،  در س ــا درج ــکور )57.69( ب ــدار کای اس مق

قابــل قبــول نیســت. )جــدول 8(       
*همچنین نتایج بدست آمده از جدول شماره 8، نشان می دهد:

-در موضوعــات اجتماعــی بیشــتر بــه عناصــر خبــری کجــا  )38.9درصد( و چه کســی 
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) 30.6درصــد( پرداخته شــده اســت. 
ــد( و  ــی )60 درص ــری چه کس ــر خب ــه عناص ــتر ب ــی بیش ــات فرهنگ -در موضوع

چه وقــت و چه چیــزی هرکــدام ) 20درصــد( پرداختــه شــده اســت. 
ــد( و  ــزی )35درص ــری چه چی ــر خب ــه عناص ــتر ب ــادی بیش ــات اقتص -در موضوع

ــت.  ــده اس ــه ش ــد( پرداخت ــت  ) 30درص چه وق
ــه عناصــر خبــری چه کســی )62.5درصــد( و چه چیــزی  -در موضوعــات سیاســی ب

) 18.8درصــد( بیشــتر از ســایر عناصــر خبــری پرداختــه شــده اســت. 
ــزی و  ــد( و چه چی ــا  )44درص ــری کج ــر خب ــه عناص ــل ب ــات بین المل -در موضوع
چه کســی هر کــدام  ) 20درصــد( بیــش از ســایر عناصــر خبــری پرداختــه شــده اســت. 
ــزی و  ــا  )28.1درصــد( و چه چی ــری کج ــه عناصــر خب ــی ب ــات ورزش -در موضوع
ــت.  ــده اس ــه ش ــر پرداخت ــایر عناص ــش از س ــد( بی ــدام ) 21.9 درص ــت هر ک چه وق

-در موضوعــات بهداشــت و ســالمت بیشــتر بــه عناصــر خبــری کجــا  )48.8درصــد( 
و چــه چیــزی ) 30.2درصــد( پرداختــه شــده اســت. 

-در ســایر موضوعــات بیشــتر بــه عناصــر خبــری کجــا  ) 53.8درصــد( و چــه چیــزی 
 ) 23.1درصــد( پرداختــه شــده اســت. 

-در موضوعــات اجتماعــی بــه ترتیــب بــه عناصــر خبــری کجــا،  چه کســی، چه وقــت، 
چه چیــزی، چــرا و چگونــه پرداختــه شــده اســت.

-بیــن منابــع انتشــار و عناصــر خبــری آنهــا رابطــه وجــود دارد. بــا توجــه بــه اینکــه 
فراوانــی مــورد انتظــار از فراوانــی مشــاهده شــده کمتــر اســت و بــا توجــه بــه مقــدار 
ــد  ــش از 95 درص ــاداری بی ــطح معن ــه آزادی 15،  در س ــا درج ــکور )16.77( ب کای اس

قابــل قبــول اســت )جــدول 9(.
جدول 9. رابطه بین منابع انتشار و عناصر خبری
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جدول 9 همچنین نشان می دهد:
ــی )2.6  ــری غیرتلگرام ــای خب ــری تلگرامی)10.3درصــد(  و کانال ه ــای خب -کانال ه

درصــد(، بیشــتر بــه عناصــر خبــری »چگونــه« پرداخته انــد.
-کانال هــای خبــری تلگرامــی)6.9 درصــد( و خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری 
صداوســیما، باشــگاه خبرنــگاران و شــبکه خبر)4.8درصــد(، بیشــتر بــه عنصــر خبــری 

ــد. ــرا« پرداخته ان »چ
-کانال های خبری تلگرامی)31درصد( و کانال های خبری غیرتلگرامی)20.8درصد(، 

بیشتر به عناصر خبری  »چه چیزی« پرداخته اند.  
ــبکه  ــگاران و ش ــگاه خبرن ــیما، باش ــزاری صداوس ــمی، خبرگ ــای رس -خبرگزاری ه
ــا«  ــه »کج ــتر ب ــد(، بیش ــری تلگرامی)34.5درص ــای خب ــد( و کانال ه خبر)39.5درص

پرداخته انــد. 
-کانال های خبری غیرتلگرامی)8.2درصد(، کانال های خبری تلگرامی)13.8درصد(، 

بیشتر  به عنصر خبری  »چه وقت« پرداخته اند.  
-خبرگزاری های رسمی، خبرگزاری صداوسیما،   باشگاه خبرنگاران،  شبکه 

خبر)26.6درصد( و کانال های خبری غیرتلگرامی)24.7درصد(، بیشتر به عنصر خبری 
»چه کسی« پرداخته اند.  

ــه  ــوط ب ــی مرب ــا بیشــترین فراوان ــری »کجــا« ب ــع انتشــار، عنصــر خب ــن مناب -در بی
خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری صداوســیما، باشــگاه خبرنــگاران و شــبکه 
ــع  ــت. مناب ــوده اس ــد( ب ــری تلگرامی)34.5درص ــای خب ــد( و کانال ه خبر )39.5درص
انتشــار خبــری بیشــتر بــه عناصــر خبــری »کجــا«، »چه کســی« و »چه چیــزی« و کمتــر 

ــد.  ــرا«  پرداخته ان ــه« و »چ ــه »چگون ب
در خصــوص میــزان پرداختــن بــه ارزشــهای خبــری، نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد 

: که
- کانال هــای خبــری تلگرامــی بــه ترتیــب بیشــتر بــه ارزش خبــری کجــا، چه چیــزی، 

چه وقــت، چگونــه و کمتــر بــه چــرا و چه کســی پرداخته انــد )نمــودار 15(.
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نمودار 15. میزان پرداختن کانال های خبری تلگرامی به عناصر خبری)درصد(

ــا،  ــری کج ــه ارزش خب ــتر ب ــب بیش ــه ترتی ــی ب ــری غیر تلگرام ــای خب - کانال ه
ــودار  ــد )نم ــه پرداخته ان ــرا و چگون ــه چ ــر ب ــت و کمت ــزی، چه وق ــی، چه چی چه کس

 .)16

نمودار 16. میزان پرداختن کانال های خبری غیر تلگرامی به عناصر خبری)درصد(

ــگاران و  شــبکه  ــزاری صداوســیما، باشــگاه خبرن ــای رســمی و خبرگ -خبرگزاری ه
ــه ارزش خبــری کجــا، چه کســی، چه چیــزی، چــه وقــت،  ــه ترتیــب بیشــتر ب ــر ب خب

ــد )نمــودار 17(. ــه پرداخته ان ــه چــرا و چگون ــر ب و کمت

نمودار 17. میزان پرداختن خبرگزاری های رسمی و خبرگزاری صداوسیما، باشگاه خبرنگاران و  شبکه خبر به 
عناصر خبری)درصد(
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نتیجه گیری 
  در فضــای ارتباطــی و مجــازی رســانه ای نویــن، مخاطــب محــدود بــه یــک منبــع 
خبــری و محتــوا نیســت . مخاطــب خبــر بــه کاربــر تبدیل شــده و قــدرت تعامــل، تولید 
و توزیــع خبــر را بدســت آورده اســت. فضــای مجــازی همچنیــن امــکان ذائقه ســنجی 
ــنجی  ــازی و ذائقه س ــذا ذائقه س ــاخته و ل ــم س ــن را فراه ــیوه های نوی ــا ش ــب ب مخاط
اهمیــت یافتــه اســت. در ایــن تحقیــق؛ از ذائقه ســنجی مصــرف مخاطبــان ایرانــی در 
تلگــرام در بــازه زمانــی 22-10 بهمــن، نتایــج بــه شــرح ذیــل بــه دســت آمــده اســت: 
 گرایــش کاربــران بــه منابــع: نزدیــک بــه نیمی )49درصــد( ازکاربــران شــبکه تلگــرام، 
ــز از  ــران نی ــری و   36.3درصــد کارب ــی غیرخب ــای تلگرام ــب خــود را از کانال ه مطال
ــر دریافــت  ــگاران و شــبکه خب خبرگزاری هــای رســمی و صداوســیما، باشــگاه خبرن
ــرام  ــران تلگ ــار کارب ــه رفت ــر ب ــه ناظ ــر، ک ــاب فیلت ــه حب ــاس نظری ــر اس ــد. ب کرده ان
ــرای خــود ایجــاد  و خــود  ــران محدودیت هایــی را از لحــاظ دسترســی ب اســت؛ کارب
ــه  ــا، آنچ ــته آنه ــای گذش ــرده  و عالقمندی ه ــروم ک ــات مح ــری اطالع ــک س را از ی
ــز  ــرد در مرک ــد. ف ــن می کن ــد، تعیی ــرار می ده ــد او ق ــده در معــرض دی ــه در آین را ک
حبابــی خودســاخته قــرار دارد و اطــراف وی را اطالعــات آشــنا و مــورد عالقــه وی 
ــر  ــاب او بزرگ ت ــن حب ــود، ای ــن می ش ــر آنالی ــه کارب ــار ک ــت و هر ب ــه اس فراگرفت
می شــود. کاربــر بــه جســتجوی اطالعــات جدیــد نمــی رود؛ بلکــه اطالعــات هســتند 
ــود در  ــه خ ــورد عالق ــا و م ــان زیب ــز جه ــرد در مرک ــد. ف ــوی وی می آین ــه س ــه ب ک
آسایشــی قــرار دارد کــه بهــای آن، از دســت دادن اطالعاتــی اســت کــه از منابــع دیگــر 
ــن  ــران شــبکه تلگــرام در ای ــه کارب ــق نشــان داد ک ــده اســت.  تحقی ــه دســت می آم ب
ــال  ــه نیمــی از آنهــا مطالــب خــود را از کان ــد چــرا کــه نزدیــک ب ــرار دارن ــاب ق حب
ــت و  ــود محدودی ــن خ ــرای ذه ــی ب ــه نوع ــد و ب ــت کرده ان ــری دریاف ــای غیر خب ه
حبــاب فیلتــر نســبت بــه ســایر اطالعــات ایجــاد کرده انــد.  بــر اســاس نظریــه جامعــه 
ــاب  ــه حب ــل نظری ــر و نقطــه مقاب ــار کارب ــه رفت ــد وجهــی، ناظــر ب ــه چن شــبکه ای ک
فیلتــر اســت. فضــای مجــازی افــراد را چنــد ســاحتی می کنــد. یعنــی کاربــران از یــک 
ــد.  ــار را نمی گیرن ــع انتشــار همســو اخب ــد منب ــا چن ــه خصــوص و ی ــع انتشــار ب منب
ــران تلگــرام خبرهــای خــود را از  ــق: نیمــی از کارب ــن تحقی ــر اســاس یافته هــای ای ب
ــب  ــت مخاط ــدن ذهنی ــاحتی ش ــد س ــث چن ــه باع ــری می گیرند.ک ــای غیرخب کانال ه

می شــود. 
در  خبــری  منابــع  از  کاربــران  موضوعــات:  اســتفاده  بــه  کاربــران  گرایــش 
ــه خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری  ــوط ب ــه ترتیــب مرب موضوعــات اجتماعــی ب
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کانال هــای  خبر )54.8درصــد(،  شــبکه  و  خبرنــگاران  باشــگاه  صداوســیما، 
ــوده  ــد( ب ــی خبری)4.8درص ــای تلگرام ــد( و کانال ه ــی غیرخبری)40.5درص تلگرام
ــب  ــه ترتی ــی ب ــات فرهنگ ــری در موضوع ــع خب ــران از مناب ــتفاده کارب ــت. اس اس
مربــوط بــه کانال هــای تلگرامــی غیرخبــری )70درصــد(، کانال هــای تلگرامــی 
باشــگاه  صداوســیما،  خبرگــزاری  رســمی،  خبرگزاری هــای  خبری)20درصــد(، 
خبرنگاران،شــبکه خبر)10درصــد( بــوده اســت. اســتفاده کاربــران از منابــع خبــری در 
ــه خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری  ــوط ب ــه ترتیــب مرب موضوعــات اقتصــادی ب
ــی  ــای تلگرام ــد(، کانال ه ــر  )50 درص ــبکه خب ــگاران و ش ــگاه خبرن ــیما، باش صداوس
ــت.  ــوده اس ــد( ب ــی خبری)12.5درص ــای تلگرام ــد( و کانال ه غیرخبری)37.5درص
ــه  ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــری در موضوعــات سیاســی:  ب ــع خب ــران از مناب اســتفاده کارب
کانال هــای تلگرامــی غیرخبــری )47.8درصــد(، خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری 
صــدا و ســیما، باشــگاه خبرنــگاران و شــبکه خبــر   )43.5درصــد(، کانال هــای تلگرامــی 
ــات  ــری در موضوع ــع خب ــران از مناب ــتفاده کارب ــوده اســت. اس خبری)8.7درصــد( ب
ــد(،  ــی غیرخبری)48.2درص ــای تلگرام ــه کانال ه ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــل: ب بین المل
کانال هــای تلگرامــی خبری)29.6درصــد(، خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری 
ــتفاده  ــوده است.اس ــد( ب ــر   )22.2درص ــبکه خب ــگاران و ش ــگاه خبرن ــیما، باش صداوس
کاربــران از منابــع خبــری در موضوعــات ورزشــی: بــه ترتیــب مربــوط بــه کانال هــای 
تلگرامــی غیرخبــری)67.3 درصــد(، کانال هــای تلگرامــی خبری)18.4درصــد(، 
خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری صداوســیما، باشــگاه خبرنــگاران و شــبکه 
ــع خبــری در موضوعــات  ــران از مناب ــوده اســت. اســتفاده کارب خبــر   )14.3درصــد( ب
ــزاری  ــای رســمی، خبرگ ــه خبرگزاری ه ــوط ب ــب مرب ــه ترتی بهداشــت و ســالمت: ب
ــگاران و شــبکه خبر  )47.2درصــد(، کانال هــای تلگرامــی  صــداو ســیما، باشــگاه خبرن

غیرخبری)35.8درصــد(، کانال هــای تلگرامــی خبری)17درصــد( اســت. 
ــق  ــر از طری ــی کارب ــار اطالعات ــق اعتب ــی تصدی ــت شناس ــه معرف ــاس نظری ــر اس ب
دیگــران بــه دســت می آیــد. اگــر یــک کاربــر رســانه اجتماعــی یــک مقالــه خبــری یــا 
ویدئویــی را بــه اشــتراك بگــذارد، آن کاربــر یــک عمــل تصدیقــی انجــام داده اســت. 
در شــبکه های اجتماعــی کاربــران بــه اصــل حقیقــت دسترســی ندارنــد، بنابرایــن بــر 
اســاس تعــدد و شــهادت دیگــران دربــاره یــک مطلــب کــه خــود را در تعداد بازنشــرها 
و بــه اصطــالح الیک هــا و کامنت هــا نشــان می دهــد، بــه نوعــی معرفــت از نــوع تواتــر 
یــک خبــر و قطعیــت، دســت می یابنــد. نظریــه تصدیــق ناظــر بــه رفتــار کاربــر و از 
جهتــی شــبیه نظریــه حبــاب فیلتــر اســت. وقتــی کاربــر بدانــد کــه یــک خبــر را همــه 
دیده انــد؛ ترغیــب می شــود کــه آن خبــر را ببینــد. لــذا باعــث می شــود خبــر را بقیــه 
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کاربــران زیــاد بخواننــد و یــک خبــر پربازدیــد شــود. در ایــن تحقیــق بــر اســاس نظریه 
تصدیــق معنــا، کاربــران تلگــرام در خصــوص موضوعــات اجتماعی)54.8درصــد(، در 
موضوعــات اقتصــادی)50 درصــد(  و در موضــوع بهداشــت و ســالمت )47.2درصد( 
مراجعــه بــه خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری صداوســیما، باشــگاه خبرنــگاران و 

شــبکه خبــر  را مــورد تاییــد و تصدیــق قــرار داده انــد.  
ــر  ــار کارب ــه رفت ــر ب ــی، ناظ ــد وجه ــه چن ــبکه ای ک ــه ش ــه جامع ــاس نظری ــر اس ب
ــه  ــار ب ــع انتش ــک منب ــران از ی ــت. کارب ــر اس ــاب فیلت ــه حب ــل نظری ــه مقاب و نقط
خصــوص و یــا چنــد منبــع انتشــار همســو اخبــار را نمی گیرنــد. بــر اســاس 
ــی)47.8درصد(،  ــات سیاس ــوص موضوع ــران در خص ــق: کارب ــن تحقی ــای ای یافته ه
ــایر  ــی)67.3درصد( و س ــات ورزش ــد(، در موضوع ــات بین الملل)48.2درص موضوع
ــته اند. و  ــه داش ــری مراجع ــی غیرخب ــای تلگرام ــه کاناله ــد( ب موضوعات)60.9درص
ــع  ــران از مناب ــر کارب ــات فوق الذک ــورد موضوع ــه در م ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ای

متعــدد اســتفاده کرده انــد.   
نتایــج بررســی خبرهــای شــبکه اجتماعــی تلگــرام در بــازه زمانــی، 10تــا 22 بهمــن  

ــد:  ــان می ده 1398 نش
* از میــان خبرهــا، ارزش خبــری دربرگیــری بــا 61.3 درصــد بیشــترین فراوانــی را 
داشــته اســت. کمتریــن ارزش هــای خبــری مربــوط بــه اســتثناء، برخــورد و تازگــی بــا 
2.6 درصــد فراوانــی بــوده اســت. بیشــترین توزیــع فراوانــی در میــان عناصــر خبــری، 
مربــوط بــه عنصــر خبــری کجــا بــا 33.7 درصــد بــوده اســت و کمتریــن آن مربــوط به 

عناصــر خبــری چــرا و چگونــه هر کــدام بــا 3.7 درصــد بــوده اســت.
ــه نیمــی از مطالب )45.2درصــد(  از میــان مطالــب منتشرشــده در تلگــرام،  نزدیــک ب
ــش از 5  ــد بی ــط 0.8 درص ــت و فق ــته اس ــده داش ــون بازدیدکنن ــا 3 میلی ــن 2 ت بی
ــتفاده کاربران )35.3درصــد(  ــزان اس ــترین می ــته اســت. بیش ــده داش ــون بازدیدکنن میلی
ــران  ــوده اســت و کمتریــن میــزان اســتفاده کارب ــا 12 ظهــر ب بیــن ســاعت 8 صبــح ت

ــوده اســت.  ــح ب ــا 8 صب ــح ت ــن ســاعت 4 صب )6.3 درصــد( بی
*بیــن منبــع انتشــار و عناصــر خبــری آنهــا رابطــه وجــود دارد. کانال هــای خبــری 
تلگرامی)10.3درصــد(  و کانال هــای خبــری غیرتلگرامی )2.6درصــد(، بیشــتر بــه 
ــد(  ــی)6.9 درص ــری تلگرام ــای خب ــد. کانال ه ــه«  پرداخته ان ــری »چگون ــر خب عنص
ــبکه  ــگاران و ش ــگاه خبرن ــیما، باش ــزاری صداوس ــمی، خبرگ ــای رس و خبرگزاری ه
ــری  ــای خب ــرا« پرداخته اند.کانال ه ــری »چ ــر خب ــه عنص ــتر ب ــد(، بیش خبر)4.8درص
تلگرامی)31درصــد( و کانال هــای خبــری غیرتلگرامی)20.8درصــد(، بیشــتر بــه 
عناصــر خبری »چــه چیــزی« پرداخته انــد. خبرگزاری هــای رســمی، خبرگــزاری 
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ــری  ــای خب ــد( و کانال ه ــبکه خبر)39.5درص ــگاران و ش ــگاه خبرن ــیما، باش صداوس
خبــری  کانال هــای  پرداخته انــد.  »کجــا«  بــه  بیشــتر  تلگرامی)34.5درصــد(، 
ــه  غیرتلگرامــی)8.2 درصــد( و کانال هــای خبــری تلگرامــی)13.8 درصــد(، بیشــتر  ب
ــزاری  ــمی، خبرگ ــای رس ــد. خبرگزاری ه ــت« پرداخته ان ــه وق ــری  »چ ــر خب عناص
ــری  ــای خب ــد( و کانال ه ــبکه خبر)26.6درص ــگاران،  ش ــگاه خبرن ــیما،   باش صداوس
غیرتلگرامی)24.7درصــد(، بیشــتر بــه عنصــر خبــری »چــه کســی« پرداخته انــد. در بیــن 
منابــع انتشــار، عنصــر خبــری »کجــا« بــا بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه خبرگزاری هــای 
ــگاران و شــبکه خبر )39.5درصــد( و  رســمی، خبرگــزاری صداوســیما، باشــگاه خبرن
کانال هــای خبــری تلگرامی)34.5درصــد( بــوده اســت. منابــع انتشــار خبــری بیشــتر بــه 
ــه« و »چــرا«  ــه »چگون ــر ب ــزی« و کمت ــری »کجــا«، »چه کســی« و »چه چی عناصــر خب
 پرداخته انــد. کانال هــای خبــری تلگرامــی بــه ترتیــب بیشــتر بــه ارزش خبــری کجــا، 
ــد. کانال هــای  ــه چــرا و چه کســی پرداخته ان ــر ب ــه و کمت چه چیــزی، چه وقــت، چگون
خبــری غیر تلگرامــی بــه ترتیــب بیشــتر بــه ارزش خبــری کجــا، چه کســی، چه چیــزی، 
چه وقــت و کمتــر بــه چــرا و چگونــه پرداخته اند.خبرگزاری هــای رســمی و خبرگــزاری 
صداوســیما، باشــگاه خبرنــگاران و  شــبکه خبــر بــه ترتیــب بیشــتر بــه ارزش خبــری 
ــد.  ــه پرداخته ان ــرا و چگون ــه چ ــر ب ــت، و کمت ــه وق ــزی، چ ــی، چه چی ــا، چه کس کج

راهکارهای پیشنهادی
بــه اعتقــاد کارشناســان، آینــده خبــر رســانه ملــي متأثــر از تعامــل خبــري بــا مخاطبان 
ــنجي  ــد ذائقه س ــد رون ــکان رش ــري ام ــد خب ــاي جدی ــه فض ــن اینک ــت، ضم اس
ــوم شــناختي  ــن عل ــاي نوی ــا اســتفاده از ابزاره ــرده اســت و ب ــم ک ــان را فراه مخاطب
ــع شــد و در ســاخت و  ــان مطل ــالت مخاطب ــی از تمای ــه  راحت ــوان ب و داده کاوی مي ت
تولیــد برنامه هــای خبــري از نتایــج ایــن روش هــاي نویــن بهــره بــرد. در شــبکه های 
ــناختی  ــوم ش ــای عل ــن داده کاوی و روش ه ــیوه های نوی ــتفاده از ش ــا اس ــی ب اجتماع
ــه  ــرد و ب ــش ک ــد و پای ــان را رص ــری مخاطب ــته های خب ــق و خواس ــوان عالی می ت
ــی،  ــی و نصرالله ــرزی دعوت ــد )الب ــادرت ورزی ــب مب ــری مناس ــوای خب ــد محت تولی

.)127  :1397
ــدگان  ــار مصرف کنن ــد رفت ــرای رص ــی ب ــی فضای ــانه مل ــود رس ــنهاد می ش * پیش
ــه و  ــورت روزان ــه ص ــرام را ب ــدگان تلگ ــار مصرف کنن ــا رفت ــد ت ــم کن ــرام فراه تلگ
هفتگــی رصــد و بررســی نمایــد. راه انــدازی کانالــی مانند تلگرافــی در شــبکه اجتماعی 
تلگــرام، می توانــد بــه تعاملی تــر شــدن خبــر کمــک کنــد. صداوســیما نیــز می توانــد 
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ــد.  ــته باش ــي داش ــبکه هاي اجتماع ــگاه داده کاوي در ش آزمایش
ــا رصــد تغییــرات فناوري هــاي نویــن خبــر، در رســانه ملــي از  * شایســته اســت ب

ــر اســتفاده کــرد.  فناوري هــاي جدیــد تولیــد، توزیــع و انتشــار خب
* پیشــنهاد مي  شــود روش هــای گــردآوري، دروازه بانــی و توزیــع محتــواي خبــري 
تغییــر یابــد و توجــه بــه ترجیحــات و عالیــق مخاطــب در دروازه بانــی خبــر لحــاظ 

شــود. 
* رســانه ملــي مي توانــد در فضــاي مجــازي مطابــق بــا شــاخص های ایــن فضــا بــه 
تولیــد محتــوا بپــردازد. 4 اصــل )کوتــاه، ســاده، جــذاب و ســریع( در تولیــدات خبــري 

رســانه ملــي در فضــاي آنالــوگ و دیجیتــال مــورد توجــه باشــد. 
* رســانه ملي از قالب هــا و ســبک های جدیــد در تولیــد خبــر و گزارش هــای 

ــد.  ــتفاده کن ــي اس ــبکه هاي اجتماع ــري در ش خب
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