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  مقدمه

 

 میتصم یندهایکنند در فرا یتالش مه آنها هستند و هم یتفعال در حال یگوناگون یرسانه هادنیای امروز  در

 یدر کدام بانک سپرده گذار نکهیگذار باشند. اریبلند مدت ما تاث یمدت و حت انیم ،کوتاه مدت ،روزمره یساز

به کدام شهر  التیدر تعط ،میرا بخر نیکدام ماش ،میبده یرا شخصیو حزب و  انیدر انتخابات به چه جر ،میکن

که رسانه ها  و تصمیمات دیگر همه مواردی هستند یا نکنیم میکن دیاز کدام برند خر میکشور مسافرت کن یا

ما  یها یریگ میتصم نیدر ا ریمتغ نیمهمتر نگاه کنیماگر با دقت تالش می کنند در آنها تاثیر داشته باشند.

مداران  استیبه س طمربو یدادهایو رو یاسیس صرفا  دوران کسب اطالعاتامروزه  ،رو نیرسانه ها هستند. از ا

سبک  کننده و تعیینما  یرسانه ها در متن زندگ فت اکنونباید گ واست رسانه ها گذشته  تریبون و رهبران از

 ما دراز کرده اند. یزندگ میرا در گل شانیاز حد هم پا شیبنا گفته نماند هستند و البته زندگی ما 

 یاجتماع یشبکه ها ژهیبو یاجتماع یکه حجم اخبار و گزارش ها و سوژه ها فراوان شده و ورسانه ها انیم نیدر ا

از  یمجموعه ا نیب یارتباط یهاموفق تر است که بتواند با ترفند یشده اند رسانه ا یاطالع رسان اندیهم وارد م

مخاطب خود را  یریگ میتصم ندیو مشخص فرا نیمع یبازه زمان کیاخبار و اطالعات ارتباط برقرار کرده و در 

 ،یفرهنگ ،یاقتصاد، یعمااجت ،یاسیو در کدام حوزه س ستیچ میتصم نیکه ا ستیدهد و مهم ن ریتحت تاث

 است.  رهیو غ یسبک زندگ

هتل  کیانتخاب  ،مطلوب پارلمان ندهیانتخاب نما ،باشد ریوز کیدر باره عملکرد  یتواند داور یماین تصمیم 

خسته از کار  یشبهاگذراندن  یبرا شیو نما الیسر کیانتخاب  یا تماشا یبرا لمیف کیانتخاب  ،اقامت یبرا

 روزانه. 
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گاهی  .مییگو یم یساز انیهستند که به ان جر یندیفرا ازمندین به این تصمیم رساندن مخاطب یا برارسانه ه

که ذهن  یبه گونه ا دادیهزاران رو انیدر م یدادیرو یبرجسته ساز گریبه عبارت دت، این تصمیم یک داوری اس

مخاطبان به  تیتوجه اکثرجلب  یعنی یساز انیکرده و به خود مشغول سازد. جر ریو روان مخاطب را درگ

 .توجه است نیا یآن در گرو نیرسانه و مالک یومعنو یماد منافعکه  یموضوع و سوژه ا

 ژهیو مطبوعات و بو مایصدا وس هم در سازمان ،یاسیو س یو فرهنگ یرسانه ا یسال حضور در فضا 24 از شیب

که  یبه گونه ا ،شکار ساخته استآ جانباین یاز گذشته برا شیرا ب یساز انیمقوله جر تیاهم یمجاز یفضادر 

 نیا سیتدر یبرا ریسال اخ 5نام برد. دعوت از بنده در  یرسانه ا رقابت در عنوان برگ برندهه ن بآتوان از  یم

را فراهم ساخت که  یفرصت مایسازمان صداوس یو برون مرز یاسیس ین در معاونت هاآ یها کیمفهوم و تکن

 .میتبادل نظرکن سمیدر حوزه خبر و ژورنال یحرفه ا یروهایبا ن خصوص نیبطور متمرکز تر در ا

در  یخبر یساز انیعنوان جر لیمجموعه مباحث متنوع است که ذ نیاز ا یا هدیگز دیآ یم این گفتارنچه در آ

 شود. ئهو به عالقمندان ارا لیمتن حاضر هر سال تکم دوارمیکرده ام. ام سیتدر یمجاز یفضا

 مهر یریدب ریام

 1400اد مرد

 
 

 

 بحث : یاصل یها سرفصل

 

 یساز انی، جنگ نرم و جریروان اتی،عمل غیضدتبل ،یپروپاگاندا، شانتاژ خبر غات،یتبل یمفهوم شناس •

 (یوعمل ی، رسانه )نظریبری، جنگ سایو جنگ اطالعات یخبر

 یسپهرمعرفت در یمجاز یفضا یو اخالق ی، جامعه شناختی، ارتباطیاسی، سیساخت ری، زیفلسف یچالشها •

 (ی)نظر انیرانیا یو رفتار

 (یو کارگاه ی)عملعیمصرف و توز د،یبر آمار: تول یمبتن یمجاز یها درباره فضا تیواقع •

 (ی)نظر نینو یرسانهها یشناس آن در گونه ریو تاث استیرابطه رسانه وقدرت و س •

آن  یدر اثربخش ریو تفس لیل( و نقش تحیتیریمد و یجادی)ا یخبر یساز انیموجود در جر یافتهایره •

 (یو کارگاه ی)نظر

و  یاجتماع یشبکه ها دیو نقش رو به تزا یخبر یساز انیدر جر یمجاز یفضا یتهایو مز هایژگیو •

 (ی)کارگاهندیفرا نیشهروند خبرنگار در ا
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 یندو آف یپدافند ی( و راهکارها ی)آفند رانیا هیعل یخبر یساز انیو جر یروان اتیعمل یگونه شناس •

 (یمتقابل)کارگاه

 (یوکارگاه ی)نظر یخبر یساز انیدر جر یبرندساز •

 (ی)نظر ها رسانه یشناس و گونه یبند فیط •

بر  یمبتن یمجاز یوجسارت حضور در فضا اطیاحت ی: مرزهایمجاز یدر فضا یکنشگر یاصول اخالق •

 (ی)نظریو ارتباط یا سواد رسانه

فاجعه منا،  ،ی(: قتل خاشقچین سوژه ها و موضوعات خرد وفرع)کالیخبر یساز انیجر یمطالعات مورد •

 (ی)کارگاه یمقاومت اسالم انیجر ها، میترامپ، تحر دهی، مباحث حقوق بشر،  پدرانیا یا هسته یتهایفعال

 (ی)کارگاه یوعمل ینظر یدر قالبها یمجاز یها در فضا یا حرفه یا روش سنجش سوادرسانه •

 

ها، وبالگ  تیها، سا یمطبوعات، خبرگزار ون،یزیو تلو وی)راد سمین ساز وکار ژورنالانواع رسانه ها به عنوا •

 (یاجتماع یها و شبکه ها

 یو خارج یداخل ی: ذکر نمونه ها سمیدر ژورنال یساز انیمفهوم جر •

 ؟ندیگو ی: آمارها چه میمجاز یدر باره فضا ییها تیواقع  •

 رسانه ؛ زمان؛ مخاطب شناسی و سوژه 

 

 

 

 : سفه برنامه سازی سیاسیفل  -1

 

مطلوب، سازنده  ،یرا خوب، اخالق« جامعه یاسیس یفضا» امروز سراغ گرفت که  رانیتوان در ا یرا م یفرد کمتر

 یدیموضوع جد ندیناخوشا تیواقع نیبداند. ا یاسالم یو اقتدار جمهور رانیا یو متضمن منافع و قدرت مل

قابل تصور  لیاز دهها دل یکیاست و  بقهومسبوق به سا یخیتار یوضوعبلکه م دینام دهیکه بتوان آن را پد ستین

 است.  یقدرت مل شیافزا یدر راستا یمل یتهایاز ظرف یعدم بهره بردار یبرا

جامعه  یاسیس یاساس یازهایو ن میواژه ها و مفاه نیمعناست که ب نینامطلوب در کشور به ا یاسیس یفضا

آن را  یجا یول میازمندیعادالنه ن یها یداورمنصفانه و  یمروزه به نقدهاشده است. ا جادیا یا ندهیشکاف فزا

 یاسیس یاگر صحنه باز یعنی ،میهست رانگریرقابت سازنده شاهد رقابت و یعامدانه گرفته است. بجا یتخطئه ها

 یکیتکن یبعلت ضعف ها ای میکن یم یرو تک ای رو به جلو، یها یپاس کار یبجا میکن هیتشب یباز دانیرا به م
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 یاسیکار س یجا یکار یاسی. امروز سمیرا ندار گرانیبا د یو همکار یی( توان همسویمع)ج یکی( و تاکتی)فرد

 نظر نگارنده وردم یزدگ استیساین شود.  یدر کشور مشاهده م یبوم یزدگ استیاز س یرا گرفته است و نوع

 اختبدون آنکه اوالً شن یاسیت متنوع سموضوعا توسطشهروندان  شهیاز ذهن و اند یاشغال بخش بزرگ یعنی

رو در  نیاز اکنند.  بیتعق تیوضع نیرا از ا ینیهدف مع اًیموضوعات داشته باشند ثان نیاز ا یو منسجم قیدق

بدون آنکه توان  می دانندوحکومت مرتبط  استیرا به س یواشکال ینابهنجار ،یشهروندان هر نابسامان، رانیا

 یبجا غالباً یاسیس یجامعه ما، اختالفات در نگرش ها یاسیس یضاشته باشند. در فدو را دا نیرابطه ا نییتب

هر » شود و یمخرب م یها یریو جبهه گ یبه صف بند لیشود تبد یاسیتنوع و تکثر سازنده سموجب آنکه 

 حاکم بر یاسیس ینامطلوب بودن فضا ی. موارد مذکور تا حدودابدی یم تیحاکم« برماست ستیکس با ما ن

 سازد. یجامعه ما را روشن م

 

 :یاصل سوال

 میروض گرفتفرا م یاسیس ینامطلوب بودن فضا یعنی مییگو یجامعه م یاسیس یفضا رییسخن ازنحوه تغ یوقت

و  ستیجامعه چ یاسیس یفضا تیمطلوب اریکه مالک و مع نجاستیسوال ا یول میاشاره کرد زین یو به موارد

 کدام است؟ 

را به شکل  لیذ یژگیو 4به آن تالش کرد که  دنیرس یو برا دینام یاسیمطلوب س یتوان فضا یرا م ییفضا

 :برجسته درخود داشته باشد

 یشناخت و آگاه -1

 یمل یها یریهدف گ -2

 یریگ میو تصم یساز میبعنوان الزمه تصم یاجماع ساز -3

 یقواعد باز تیرعا -4

 است: ریح زها به شر یژگیو نیاز ا کیدرخصوص هر یضرور حیاما توض و

 

 :یشناخت و آگاه -1

آن  یرفتار یادهایبدانند، بن یحرکت و اقدام که کسب شناخت را گام نخست هر اموزندیشهروندان جامعه ب اگر

 نییتع چنیناست و همدشوار حال  نیدرع مهم و یدر هر امر یکسب شناخت و آگاه رای. زابدی یجامعه سامان م

از کنار موضوعات و مقوالت به  گرفتارند یذهن یتنبل یبه نوع انسانهاغلب کننده و سرنوشت ساز و از آنجا که ا

 شناخت. و نه توهم نسبت به موضوعات دارند یگذرند و تنها تصور و گاه یسهولت م
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بر معرفت و  تیعقالن هیبر علم است و تک یروشمند هیاست. تک تیروشمند عقالن یریبر بکارگ یمبن شناخت،

 یهم برا استیو اهل تعقل. در حوزه س لسوفیو نه ف هستندعموم مردم نه عالم  ت که، این در حالی اسفلسفه

آشنا  یاسیس یها شهیداشت و با اند یاسیمعرفت س دیدرست آنها هم با لیو تحل یاسیس یها دهیشناخت پد

 است. بعنوان مثال استیرا کسب کرد که همان علم س یاسیادراک س یها یاست متدولوژ یبود و هم ضرور

 شهیو اند یاز موضوعات فلسف یحیتوان بدون داشتن درک صح ینم ودش یم ینید یسخن از مردم ساالر یوقت

سه گانه، پارلمان و  یمثل انتخابات، قوا یاسیس یو ساز و کارها یدموکراس ،انسان یآزاد ت،یمثل حاکم ییها

 داشت. رانیبر ا شهیاند نیا تیاز ضرورت حاکم یقیفهم دق غیره

 یم یعوام زاده تلق یحوزه ا استیس نکهیوجود دارد و آن ا یانحراف وغلط  اریباور بس کیدر جامعه ما  متاسفانه

هرچند متعلق به  استیکه س یتوان اظهار نظر در آن را دارد. در حال یدانش و درک زانیشود که هرکس با هرم

و فاقد  انهیعام یهادخالت یبه معنا نیا یرا دارند ول آن مطالبه ی است و همگان حق مشارکت و  یحوزه عموم

 دهیچیپ ،یتخصص اریامروز بس استیدانند که س یم یبه خوب استی. آگاهان به علم سستیحوزه ن نیشناخت در ا

برخوردار از ذکاوت و دانش گسترده و  ،یمل یاز شهروندان صاحب دغدغه ها یاست و جز عده ا یو کاربرد

 .را ندارد دنیورز استیس شخصی تواناییهر ،یو اجتماع یفرد رتیشجاعت و بص نیهمچ

 

 :یمل یها یریهدف گ -2

قرار داشته باشد. به  ییدر حد باال یاجتماع هیاست که سرما نیا یاسیمطلوب س یفضا یها یژگیاز و یکی

 یو اجتماع یفرد یها یریجهت گ مشترک داشته باشد وو اهداف روشن  یتعداد دیتر جامعه با سادهعبارت 

 یارض تیدفاع از تمام یهدف مل نیمهمتر یلیدر دوران جنگ تحمبه عنوان مثال  وق داده شود.به آن ها س

بود.  یسلطنت پهلو میرژ یسرنگون یهدف اصل ینهضت اسالم یدر سالها ،بود یانقالب اسالم تیموجود و رانیا

 یاصل و یهدف اساسم دو یپس از جنگ جهان یغرب یاروپا ، مثال درکشورها هم نمونه ها فراوان است گریدر د

 یمحور حرکت مل را یگر ینظام یریبا کناره گ یژاپن رشد علم، بودشده  دهحفظ صلح قرار دا همراه با یبازساز

 ریمس ینداشت. اهداف مل ییکشورها اختالف و دعوا نیاهداف کالن در ا رسیدن بهدر  یخود قرار داده بود و کس

د و آحاد ملت را ندار یجا باز میب یها توقف رفتن و راههیاز ب را ملت ند و آننک یملت را روشن م کیحرکت 

 .دنینما یم جیبس آن اهداف تحقق در مسیرمتنوع ومتفاوت  یهاییتوانا یریبکارگ یبرا

 نیدر هم متاسفانه به بوته فرموشی سپرده شد که  یاسالم یساله جمهور 20سند چشم انداز  نیتدو تیاهم

سازد تا از توان  نیکشور را مع رتقد یمولفه ها ست توان یکرده و م میرا ترس نرایا ندهیآ رینکته است که مس

 .ردیصورت پذ یکشور حداکثر بهره بردار یمل
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 :یریگ میو تصم یساز میبعنوان الزمه تصم یاجماع ساز -3

 یبه اجماع ساز یاسیس رانیگ میسازان و تصم میاست که تصم نیا یساز یفضا یاساس یها یژگیاز و یکی

، از کشورها یاریدر بس یاسیو س یسازمان یاز اختالفات و تنش ها یاریبس یاصل لیاعتقاد و باور داشته باشند. دل

 یدستور م یریمد نکهیاست. ا یاز ضرورت اجماع ساز حیدرک صح عدم وجود د،یمنافع وعقا ازاختالففارغ 

با  ماتیدستورات و تصم یبرخ رسد، یبه مرحله عمل نم یشود ول یارائه م یطرح ،شود یاجرا نم یدهد ول

نزد همه  میتصم نیبودن ا دیاجماع در مف عدم وجودبعلت  همه شود یکارشکنانه مواجه م یو گاه یموانع جد

 است.  میمتاثران از تصم

 

 :یقواعد باز تیـ رعا4

 یت ملقدر شیهدف آن کسب و افزا . در نهایتشطرنج است با قواعد خاص و اهداف روشن یمثل باز استیس

هدف حکومت، قدرت و  نیتر یعدالت اصل نیتام رانیبعنوان مثال در ا ،است یمل یآرمانها یریبکارگ یبرا

به طور  غیره مورد نظر می باشد. و یاقتصاد ،یاجتماعدر همه زمینه های مختلف عدالت  ، ایناست استیس

 یها وهیخصوص عدالت و ش ظران درروشنفکران و صاحب ن یافراد و حت ،گروهها، تشکل ها، احزاب نیب طبیعی

و  یرفتنیپذ یقواعد باز تیاختالفات با رعا نیا یاسیمطلوب س یدر فضا یوصول به آن اختالف وجود دارد ول

 خواهد بود. دیمف

است. در جامعه ما  یاسیس یجهان شمول باز و یاز قواعد عموم یکیصالحه  نیقانون و تن دادن به قوان تیرعا

است که متاسفانه چندان به آن توجه  یاسیس ریاز قواعد اجتناب ناپذ زین یو احکام شرع یاخالق اسالم تیرعا

 یها و برا قیو تشو التیملتزمان به آن تسه یقواعد آموزش داده شود و برا نیاست که ا یمقتض یشود. ول ینم

 شود. استفاده ییتهایمتخلفان از آن مجازات و محروم

 

 مطلوب: راتییتغ دجایدر ا یاسیس یبرنامه ها نقش

. ضروری به نظر می رسد کند یمقاله کمک م یبخش اصل تیآنها به شفاف انیب از آنجا کهمقدمات فوق  ذکر

 یجامعه رو یاسیس یفضا رییتغ یتواند برا یاست م ریانکار ناپذ یخود که امر یگذار ریرسانه با تمام توان و تأث

از  کیق شود هر فاگر مو یونیزیوو تل ییویهدف دار اعم از راد یاسیمذکور کار کند. برنامه س یژگیو محور و 4

 یفضا تیمطلوب می تواندبگذارد به نسبت  ریراستا بر مخاطب تأث نیکرده و در هم بیچهار محور فوق را تعق

 جامعه را ارتقاء بخشد. یاسیس
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 متفاوت و در یت در قالباس یاطالع رسان ندیشود فرآ یمشاهده م شتریب یاسیس یکه امروز در برنامه ها آنچه

در  یشناخت و آگاه جادی. اآننه همه  ،است یشناخت و آگاه جادیا ندیوجه از فرآتنها یک  نیبلند تر و ا یزمان

 است. دجامع و روشمن قیبر تحق یو مبتن یمتک ،یاسیبرنامه س قیمخاطب از طر

ابتدا خود همه  دیکند با جادیا یاسیدرباره موضوع س یبتواند در مخاطب شناخت کاف نکهیا یبرنامه ساز برا

مخاطبان به  یسنج ازیو ن یموضوع را درک و هضم کرده باشد سپس با نظرسنج یو عموم یجوانب تخصص

برنامه ساز اگر  گریعبارت ده ب ،و فهم مخاطب بپردازد ازیخود و پردازش آنها متناسب با ن یها افتهی یدسته بند

داشته  یاتقیتحق یها افتهین آ برابر دو دیپردازد لزوماً با یبه مخاطب م دیجد افتهی 10خود به ارائه  محتوایدر 

 یبنابر برخ یاسیس یبرنامه ها هاست. امروزو در برنامه خود معرفی کرده کرده  نشیاز آن را گز یمیباشد که ن

کنند.  یم زیموضوع بحث پره رامونیجذاب به مخاطب پ عاتاز ارائه اطال یمالحظات خودساخته و خودسانسور

و پژوهش  قیتحق یبرا یا هیمتاسفانه زمان و سرما زین یحالت است و گرنه برخ نیتر نانهیخوش ب نیالبته ا

 است. یگریبحث د نیدهند که ا یاختصاص نم یبرنامه ا

نظام باشد  یکل یاستهایاوالً درچارچوب اهداف کالن و س ههموار دیبا یاسیس یها برنامه نکهیا گریمهم د هتنک

برنامه  دنیمخاطب پس از د گریعبارت ده کند. ب نییو تب یادآوریملت را دائم  کیمدت  بلند یآرمانها اً یثان و

دیدن نسبت به قبل از  شتریو شناخت ب یآگاه داشتن حس افزایشضمن  دیبا مایسازمان صدا و س یاسیس

انقالب، اهداف نظام و  یآرمانها ،یموضوع را با قانون اساس نینسبت اباید بتواند موضوع،  کی درخصوصبرنامه 

 شود. یو انقالب یدغدغه مل یآن دچار نوع تیو با درک اهم بسنجد رانیا ندهیآ

 یبرنامه ها یعنیمخاطبان دارد.  نیب یجیو ترو یوجه آموزش شتریب ،یاسیس یدر برنامه ها یبعد یژگیو دو

با موضوعات  ریو افراد درگ یاسیفعاالن سبه  ژهیپردازند بو یدر جامعه م یو فضاساز یالگو ساز یبه نوع یاسیس

 نیرا تام یکه منافع و قدرت مل یاسیمطلوب س یفضا کیداشتن  یدهند که برا یم یآموزش رفتارمدن یاسیس

نگرش کالن و  جادیکرد. ا تیرعا زیرا ن یپرداخت و قواعد باز یبه اجماع ساز یریگ میقبل از هر تصم دیکند با

رابطه  ،یقدرت مل ،یمنافع مل ،یاسینسبت به کارس یاسیو دست اندرکاران امور س یاسیجامع در فعاالن س

تواند آنها  یم یاسیاست که برنامه س یوجوه آموزش گریاز د یاسیس یها یجارو هنجارها و ناهن ینید یارزشها

 کند. بیرا تعق

 

 

 

 :نینو یآن در رسانه ها ریو تاث استیرابطه رسانه و قدرت وس -2
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 یرسانه با نگاه آن به قدرت، دسته بند کی یها یدر همه خروج دارند که اصطالحا یمتفاوت داتیولها ت رسانه

 کیبه آن رسانه  در غیر این صورتوجود داشته باشد  دیبا یرابطه منطق کی استیقدرت و س دمانیقدرت و چ

 .تبدیل خواهد شد تیهو یرسانه ب

آن  نهیشیپو دارد و نگاه  یو قدرت چه نگاه استینسبت به س آن رسانه میکن یکار م یما در هر رسانه ا نکهیا

در قبال عربستان  دهد. ما یرسانه را سمت و سو م یریالملل جهت گ نیب ینسبت به مناسبات قدرت و فضا

به موضع  نهایکند. ا یعمل م به نحوی دیگر نیچ CCTV نگاه دیگر دارد، کی رهیالجز ،یک رویکرد داریم

 یآن رسانه را انجام م یرفتارشناس یخاطر وقت نیهم به گردد. ینه در مورد قدرت بر مصاحبان رسا نهیشیپ

 . میکن یریگ میو تصم یساز میمستقل از منبع قدرت در مورد آن موضوع تصم میتوان ی، نممیده

 : تقدم و تاخری نیز دارد کهبه این ترتیب است بحث  تیاهم

 ینه ارسا یریسوگ -3    استیس -2قدرت         -1

برای مثال  را بداند.کالن  قدرت حاکم بر رسانه   های استیس در حد کلیات  دیکند، با یکه در رسانه کار م یکس

 در حوزه سیاست خارجی می توان موضوع را مقداری شرح داد.

 

 عبارتند از: رانیا یاسالم یدر جمهور یخارج استیسازنده س منابع

 یاطالعات یدستگاهها -4   یمل تیامن یعال یوراش -3   یجمهور استیر -2    یرهبر -1

 مجلس-8سپاه قدس   -7     (صداوسیما به طور خاص)ها رسانه  -6وزارت خارجه     -5

 ی اجرایی در کشور ها هیو رو یقانون اساس  -9

 

 در مقابل منابع سازنده سیاست خارجی در امریکا متفاوت هستند و عبارتند از:

 سنا ژهیکنگره بو -4وزارت خارجه    -3    یمل تیامن یشورا -2ها    شکدهیاند -1 

5-CIA      6  - پنتاگون-8رسانه ها    -7(     دیجمهور )کاخ سف سیرئ 

 یهنر ،هاس چاردیرمانند  فعال هستند موسسات اموزشی و پژوهشی نیکه در ابرجسته ای  متفکران-8

 فرید زکریا  فریدمن و ،چامسکی ،یجوزف نا ،التواستفان  ،جریسنیک

 

 

 مفهوم شناسی جریان سازی: -3

 



10 

 

ن در کنش های رسانه ای در سطح بین المللی آجایگاه  ؟مهم است یمجاز یدر فضا یخبر یساز انیجر چرا 

 یخبر یساز انیجر رسانه ها به معنا و مفهوم و تکنیک های دست اندرکاران یا ضرورتی دارد که آکجاست؟ 

 مسلط شوند؟

منافع،  نیتام یهایژگیومجموعه اقداماتی است با  یخبر یساز انیجر :توان گفت در یک تعریف ساده می

 ،ی(، فرصت سازی)پدافند یساز یخنث ،یافکار عموم تیریمد ،یرگذاریو استمرار، تاث یوستگیپ

 .هدف نی( و تامی)آفند یتهاجم

 در پاسخ باید گفت: ؟اما چرا این اقدامات را از طریق رسانه باید سامان داد

دیدگاه و ایده های ها و نشر  یخط مش نییدر تب یا ژهیو گاهیرسانه است و جا کی ت محصوال نیمهمتراز  رخب

برای  از خبر یبهره فراوان ،یبا استفاده از ابر رسانه ها و مراکز مهم خبر شرفتهیدارد. جوامع پ ها صاحبان رسانه 

به افکار عمومی جهت می دهند. و یجاد نیاز می کنند انها در واقع با خبر رسانی آبرند.   یم تامین منافع خود 

مثالها در  د،ه می دهنئاز  واقعیت ها اراای و گمراه کننده  یرواقعیغ ریتصو  ،سازیکشورها با فضا نیاگاهی هم 

 غصه فلسطین. راین زمینه فراوان است. مانند وارونه نمایی قصه پ

 در رسانه ها  ی.  گفتمان سازردیگفتمان قرار گ خدمت د درتوان یم یساز انیجر نکته بسیار مهم این است که 

و حتی غیر واقعی باشد می تواند سازنده روایت ها از واقعیات  زیرا اگر پیوسته و منسجم باشد ،مهم است اریبس

  .بیشتر در مورد این امر توضیح خواهیم داد در ادامهرا واقعی بازنمایی کند که 

و  دیفزایبثابت رسانه را به مخاطبان مردد افراد می تواند  و گذاراست رین تاثمهم است؟ چو یساز انیجر چرا

  .اوردیب رددان را به حوزه م رمخاطبانیغ

از زمانی  ،سازی عمر دارد انیجرری آدر پاسخ باید گفت  رند؟یم یها م انیجریا آسوال مهمی وجود دارد که 

بعنوان و  فراز و فرود دارد ،ستیمانا ن ی دارد وکوتاهعمر ، در حقیقت شروع می شود و در زمانی پایان می یابد

 .استسابقه در جریان سازی های بعدی قابل بهره برداری 

 

 :و پروپاگاندا غاتیتفاوت تبل

دارد. البته این معنا شامل بازاریابی سیاسی هم می  یابیبازاربازرگانی و  ،تجارت معنای وسیع در حوزه  غاتیتبل

است و تکنیک های خاص خود را هم دارد. شامل تبلیغات رادیویی  نهیهزپر  ،داشته اف خاصاهدشود . تبلیغات 

 و تلویزیونی، محیطی و... می شود.

ارباب و مخاطب ، یروابط خود با مشترو تبادالت  لیتسه یاست که سازمان برا مجموعه اقدامات و تکنیک هایی 

سه   (R&Dتحقیق و توسعه )و  یدر کنار روابط عموم تغایتبل گریبه عبارت د دهد. یانجام م رهیرجوع و غ
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 یبر روتا شده  یطراحهدفمند است که  ی اطالعات یکننده است و حاو بیترغ غاتیهستند. تبل یابیضلع بازار

 .گذاردب ریتاث یمشتر ایمخاطب  یرفک یرفتار و الگو

عام شامل روابط  یبه معنا یابیبازار متفاوت است. یابیمفهوم عام  است و با بازار  (advertising) غاتیتبل

 نیمخاطبان و همچن ای انیاز مشتر تیفروش و حما ایعرضه  ع،ی، توزیگذار متی، قیرسانه ا یزی، برنامه ریعموم

 یمخاطبان بالقوه دسترس ای انیآن به مشتر قیاست که از طر یهر راه یابیبازاردر حقیقت  است.تحقیق و توسعه 

 .یگرید شبکه اجتماعیهر  ایبوک  سیف نستاگرام،یا قیاز طر ی. حتمیابی یم

هر هدف  ای استیدر اقتصاد، چه در س یابیاست، چه بازار یابیبازار یاساس یاز چرخه ها یکی غاتیتبلدر مقابل، 

 ی.گرید

 

 : میکن زیمتما اریبراساس چند مع میتوانیرا م غاتیتبل

 ATL غیتبل -1

 .دیآ یبرخط( که به سمت ما م غاتی)تبل یونیزیو تلو ییویراد غاتیتبل

 BTL)   )Below the Line  غاتیتبل -2

 است. یطیمح غاتیتبل یو به نوعکه  فرودگاهها ، بزرگراهها در غاتیتبل

 Through the Line (TTL) غیتبل-3

 تورمانی یبزرگ صنعت یمثال در شهرها دیده می شود،کم  یلیخ رانیدر ا ،باالست غیاز دو تبل یبیترک غیتبل نیا

 ورکیوین یمزتا ابانیخمانند آنچه در شود  یآسمان خراش ها نصب م ای نیادیبزرگ در م با صفحه های یها

نفوذ که این نوع تبلیغ شود  یسر شما خراب م یرو غاتیلبت یو فضا دهیسربه فلک کش ی. برج هادیده می شود

 .دارد یخوب یلیخ

ATL در دارد در حالیکه باالتر  یریفراگTTL است. شتریب یریذنفوذپ 

 

 :یارتباط یبراساس کانال ها غاتیتبل

 Outdoor یطیمح غاتیتبل -1

 Broadcasting یرسانه ا غاتیتبل -2

 Print advertising یچاپ غاتیتبل -3

 .sms-phone ad یتلفن غاتیتبل -4

 Digital advertising تالیجید -5

 



12 

 

زند و با آنها صحبت  یهر نامزد خودش به مردم زنگ م کایآمر یجمهور استی: در انتخابات ریتلفن غیتبل مثال

 د.ننز یزنگ مبه مردم هر نامزد هم  یغاتیتبل نیکمپاعضای کند.  یم

 

و  دیعقا بی، اغراق، تخریبرجسته ساز ،ییبزرگ نمااست که توام با خاص  و یاسیس یک پروژه پروپاگاندااما 

م ذهنی مخاطب است  و در ذیل عملیات روانی قرار می برای نفوذ در عقاید و گاهی متالشی کردن نظاباورها 

 نها ارزشهای انسانی و اخالقی و دینی مطرح نیست.آگیرد و مختص نظام های فاشیستی است که برای 

مشخص را در  یشما کار امشخص است ت یهدف گذاربا شده  یزیاز قبل برنامه ر اطالعاتانتشار پروپاگاندا 

در زمین و  دیهم راجع به آن ندان یزیو البته چ دیشده انجام ده یزیل برنامه راز قب یدر جهت و نیمع یزمان

 منافع دیگران بازی کنید .

پروپاگاندا شما را وارد فضایی می کند که انتخاب صحیح و براساس منافع خودتان انجام  استیدرعرصه س مثال 

 یمیتصم برای کورکورانه  رت دیگر رفتاریبه عبا .ندهید بلکه طوری رفتار کنید تا منافع دیگران تامین شود

 .داشته باشیدکورکورانه 

ناچار و به  دارد وندیپ استیکه با قدرت و س یآمده است. هر رسانه ا سمیسزو نا سمیاز مکتب فاش پروپاگاندا

شان خود یبراهر کدام با هم متفاوت است و  های رسانه ریهدف گالبته کند.  یاز پروپاگاندا استفاده م کمابیش

 کنند. یم میرا ترس یاهداف مقدس

 یگزارش ها ای اتیواقع انیب قیاز طر یاسینظرات خاص س جیترو یاست برا یپروپاگاندا پوشش گرید بارته عب

 به رفتار خاص. بیبر ذهن مخاطب و ترغ رگذاشتنیبه شرط تاث ،دارد کدام جواب بدهد( ی)بستگ یرواقعیغ

 

 پروپاگاندا یها مدل

 دیسف یپروپاگاندا -1

 اخبار مثبت مانندنگرش مثبت است.  تیو تقو یاسیس تیمشروع شیو افزا ینشان دادن کارآمد یبرا

 نآعلیه  یو ناکارآمد نشان دادن آن و جنگ روان بیرق فی: تضعاهیس -2

است.  یمنف یخبرهامتمرکز روی  شهیو هم نمی دهد یخبر خوب رانیوقت در مورد ا چیه یفارس BBC مثال

 درباره بریتانیا اجرا می شود. عکسبطور  همین سیاست

انجام داد تا اقدام متحدین علیه عراق را موجه نشان  یپروپاگاندا قو کی CNNشبکه  ت،یکو علیه عراق درجنگ

در حالی  داد یمثبت نشان م یافکار عموم یکه جنگ را برا از عراق نشان داد یاهیس ریفضا تصو نی. در ادهد

 .نبوده استص شد عراق در صدد ساخت سالح هسته ای مشخ پس از گذشت زمانکه 
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، به این صورت ( و دوم عراق )اشغال عراق( بودتیپروپاگاندا ازعراق در جنگ اول )کو یمتول CNN: گرید نمونه

 .کندبه عراق حمله  کایمرآکرد تا  یساز تیمشروع یحمله نظام یبراکه 

CNN  لیاما به دل ،اسفبار است ،یاسیآن، فارغ از مسائل س یانانس تیتوجه است. با آنکه وضع یب منیاکنون به 

 شود.  ینم یغالب خبر انیجر منیکند  یبزرگ اقتضا نم یآنکه منافع قدرتها

 یخواهد افتاد. انگاره ساز یچه اتفاق ندهیمتوجه شد که در آ یادیحدود ز توان تا یم CNN شبکه یریگیپ با

 یو سعود است یسعودعربستان  یبدنبال برانداز ستیترور یگروهاست:  نیاکنون ا منی یان ان از ماجرا یس

 .شوند یاستفاده م یدر حال دفاع از خود است و مصدومان و کشته شدگان به عنوان سپر انسان

 

 نسبت حقیقت و دروغ در جریان سازی:

 درست و غلط مخلوط شده است.  یمجاز یدر فضادر حالیکه  ستین یدروغ پراکن یساز انیجر

از دست خواهد بگوید اگر چنین کند مهمترین سرمایه خود یعنی اعتبار نزد مخاطب را دروغ قرار نیست ه رسان

 چیهو  ستیراستگو نمطلقا  یرسانه ا چیه ،البته این بدین معنا نیست که همه رسانه ها  راستگو هستند داد.

راست و دروغ است.  نیب یدر فضا نستیز نیکار رسانه هم یدگیچی. تمام پستیدروغگو نمطلقا هم  یرسانه ا

 . دیکن تیرا چگونه روا تیاست که شما واقع نی. مهم ادیدروغ بگو ایکه راست  ستین نیهنر رسانه ا

 یم ندیب یرا نم کیکه آن طرف ماژ یکینه؟  ایعکس گلوله برف هست  کیماژ یرو ای: آتیروا یکیزیمثال ف

 تیواقعاین یعنی  ستین ینیب ی. آنچه که شما مدیگو یماو از منظر خودش  دیگو یاو دروغ نم ،ستین دیگو

 . است هیچند ال

 تیرواو مختلف  یها برداشت تی( قابلیاسیو س یفرهنگ ،یمسائل اجتماع ژهیها )بو تیو واقع دادهایتمام رو

توان  ینم یاسیس یفرهنگ یاجتماع مسائلدر توانند کامال با هم در تضاد باشد.  یم تهایروا نیمتفاوت را دارند. ا

 تیخودشان از واقع تیکنند روا یم یهمه سع یساز انی. در جردیدروغ نام ایرا صد در صد درست  تیروا کی

 یرسانه نگارها بوجود مو رسانه ها  نیرقابت ب ها؛ تیقبوالندن روا ی. در تالش همه برابدهند مخاطبخورد را به 

 خواهد شد.  روزیکند پروایت خود را غالب  یان سازیجربا هر کس بتواند  ،دیآ

 را مطرح کرد. 1397 غاز دور جدید بحران اقتصادی در ایران در سال آمی توان  مثالبرای 

از  یآن را ناش یآن وجود دارد. برخ لیمختلف درباره دل یها تیاست. اما روا تیواقع کی یاقتصاد بحران

شمارند.  یم مهم  را عامل یتوطئه خارج یدانند و برخ یرا مسبب م ینگینقد یبرخ ،دانندیم یمفسدان اقتصاد

جنگ های رسانه ای در اینکه شما به کدام چارچوب تحلیلی باور داشته باشید در نحوه جریان سازی شما و گاه 

 تاثیرگذار است.

 ی:مجاز یفضا یهایژگیچالش ها و و -4
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 ؟ ستیچ یمجاز یفضا

 نجایخود مناسب و مطلوب است اما در ا یوجود دارد و در جا یمجاز یدرباره فضا یامکان بحث نظر هرچند

 مانند: است. نترنتیبر انتقال داده و اطالعات بر بستر ا یمبتن یهمه پلتفرم ها یمجاز یمنظور ما از فضا

 

 لیمی. ا1

 . تلفن هوشمند2

 امکی. پ3

 ها یو چند رسانه ا تی. وبسا4

 یاجتماع ی. شبکه ها5

 

 رانیدر ا یعلوم نظر یقاتیتوسط موسسه تحق 1373در سال بار  نیاول یبرا نترنتیا میاست بدان جالب

 1378دارم در سال  ادیشد. به  یرسانه ا یوارد فضا 70از اواخر دهه  ریمورداستفاده قرار گرفت. اما به شکل فراگ

 یفضا کیبعنوان  دهیپد نیجهان بود ا یها تیاز معدود سا اهوی تیو سا میشد لیمیکه ما خبرنگاران صاحب ا

 ت و جذاب مطرح بود.متفاو

 یو بنده در راه انداز میشناس ینام داشت که امروز با نام تابناک آن را م "بازتاب" یفارس یخبر تیوبسا نیاول

 یشهایبه همه دولتها فارغ از گرا رایز ،ساز بود انیواقعا جر تیسا نین نقش داشتم که اخبار اآدر اداره  یو مدت

 برخوردار بود. زین یقابل توجه یبودن از نفوذ اجتماع بیرق یب لیدل به داشت و یانتقاد ینها موضعآ یاسیس

ن را بهتر آ یهایژگین بهتر است وآ یشناس ین و هستآ یستیچ یبجا یمجاز یرو در بحث درباره فضا نیا از

 که عبارتند از: میبشناس

 یقیحق یاستمرار فضا یمجاز ی. فضا3 در دسترس است ی. به آسان2است  عیسر جهیبودن: در نت نی. آنال1

 ی. چند بعد6 ارتقا دارد تیبه صورت دوطرفه قابل یعنیاست،  ی. تعامل5. ارزان بودن 4 ستیاست و از آن جدا ن

 یاز جا یعنیاست  ی. چند مرکز7 هستند قابل ارائه همزمان همه  کیمتن و گراف ر،یصدا، تصو یعنیاست 

 دیکه مطالب آن در سراسر جهان تول سبوکی. مانند فستین هم قابل کنترل نیشود بنابرا ینم تیریمد یخاص

 نیبه هم دایناپ ایگمنام است  ی. تا حدود9 در هر لحظه همراه مخاطبان است یعنی. همراه است 8د شو یم

 یاحساس آزاد. 10د کنن یبه اهداف خود استفاده م دنیرس یبرا یمجاز یاز فضا یبزهکاران براحت لیدل

 دارد. دوجوفضا  نیدر ا یشتریب

است  نیا یمجاز یفضا تیاهم .ستا ویرسانه ها مانند راد گرین بر دآ ریتاث یمجاز یفضا یها یژگیاز و یکی

 نیبرد. ا شیپ ویبه نفع رادفضا را  ،ونیزیقابت با تلوردر  ویراد یدوران برزخدر را مجددا زنده کرد و  وهایکه راد
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 یدسترس مخاطبان هستند و در خصوص در یها به راحت نشیکیاپل قیها از طرویراد همعناست که امروز نیبد

 .دمخاطبان حضور دارن تیوضع نیتر یو شخص نیتر

سازمان  در است. یقیحق یادامه فضا یمجاز ی، بلکه فضاستین یقیحق یجدا از فضا یزیچ یمجاز یفضا

 ی در حال انجام است.کارهای، اخیرا البته با تاخیر بسیار ،ی گرفته نشدجدبه موقع  یمجاز یفضا مایصداوس

 یم هیته ونیزیتلو ای ویراد یکه  برا یبسته ا درخبرنگاران همزمان برای مثال در رسانه های حرفه ای جهان 

 یراشاتود ای رهیز جمله الجزا رسانه ها اغلب  .ندکن هیرا تهیا شبکه های اجتماعی نسخه مناسب وب  دیبا ندکن

 رهیزنج کی نهایا، ی استمجاز یفضا راینسخه مناسب برش همراه با گزاانتشار  یعنی ،کنند یطور کار م نیا

 مکمل هستند.

در  در حالی که واجب است نه مستجببه عبارت فقهی  یعنی ،است Broadcastما مکمل  یبرا یمجاز یضاف

 .مستحب است نه واجببرخی رسانه ها متاسفانه 

. این ویژگی باعث محتوا کرد دیتول در فضای مجازی  دهسا رنرم افزا کیو هوشمند  یگوش کیتوان با  یم امروز 

خبرنگاران نقش مهمی در اطالع رسانی و حتی  –شده اطالع رسانی یک کنش عمومی شود و پدیده شهروند 

 گاه جریان سازی ایفا کند.

 .های منحصر بفرد فضای مجازی است از ویژگی عیری و بازخورد گیری سمجاز یبودن فضا یتعامل

 محتوا از متن، صوت، دیب و توللمط کی انیب یبرا یعنی است ایمد یو مالت یچند رسانه افضایی  یمجاز یفضا

بر  نهایو همه ا میاستفاده کن میتوان یم یو هر آنچه که موجود است به راحت یقی، موسکی، عکس، گرافریتصو

 .دیافزا یمحتوا م یرگذاریتاث

 یفضا، کنترل بودن آن است رقابلیوغ یمجاز یدن فضابو یچند مرکز یمجاز یمهم فضا یهایژگیودیگر از 

و چه  یچه دامنه ا دردارد که نوجود  تیریمد یعنی یرگوالتور یمجاز یکنترل کرد. در فضا شودیرا نم یمجاز

و معیارها و شاخص هایی را می توان برای مدیریت ان وضع کرد. برای  کرد دیتوان محتوا تول یم ییمضمون ها

در کامنت ها مطلقا مدیریت کرد بلکه صرفا باید به نظارت حداقلی را ر فضای مجازی بازخوردها مثال نمی توان د

 اکتفا کرد.

 یکند و م یکمک م یساز انیندارد و به جر یاشکال چینظرمخالف ه ،میرا بخوان یمجاز یفضا یکامنت ها دیبا

کامنت را همانطور که . میحذف کن دیرا با ها یادب یها و ب نیتوه، به ما بدهد. اهانت ها رگید لیتحل کیتواند 

 نباید به ترول های فضای مجازی بی تفاوت باشیم. میببند دینبا

 امروزه. ستین نطوریا Broadcastکه در  یدرحال ،استکاهش  رو به  یمجاز یعنصر زبان در فضا اهمیت 

زمان نوشتاری و صوتی ایجاد مهامکانات فراوانی برای ترجمه های  چون جود داردوچالش مساله  نیا رامونیپ

 شده است که به ارتباطات بین فرهنگی کمک شایانی می کند.
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 عیسر رانیدر ا یمجاز یفضااگر بخواهیم ویژگی های فضای مجازی را در ایران بومی سازی کنیم می توان گفت 

کدام از این صفات نیازمند هر افکن و آرمان گرا است. ادیبن و گاه  دگرساز ،رگ نییتب ،نگر یکل  ،و باشتاب است

 نها پرداخته ام.آهای دیگری به  مقالهبحث تفصیلی است که اینجانب در سخنرانی ها  و 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش سوژه در جریان سازی خبری :

 

 یساز انیعامل درجر چند راینببنامهم نوع نگاه ما به سوژه است.  ،دارد یخبر یساز انیامکان جر یسوژه ا هر

 :دارد یمقدمات است و لیدخ یخبر

 : سوژه    دوم : مخاطب   سوم: رسانه   چهارم: زماناول

 .ستین یاسیسسوژه های فوق العاده مهم است و مختص  یساز انیدر جر ریچهار مورد متغ نیا

 ر؟یخ ایدارد  یخبر یساز انیاستعداد جر مد نظرسوژه  ایآ در گام نخست باید پرسید 

 هیترک یخاشقج هیداشت. در قض یادیز یساز انیاستعداد جرد عربستانی شهرون یخاشقجقتل  سوژهبرای مثال 

 و توازن رقابت سیاسی با عربستان را به نفع خود عوض کرد. کرد یاسیس یبهره را برد و بهره بردار نیشتریب

ر، ، خبرنگایتیامن لیو مسا یربودن ، مفقود شدن، عشق، جاسوسعبارتند از  یخاشقج سوژه  متغیرهای موجود در

 .، شهر استانبول ی، مخالف سلطان بودن، کنسولگریاسیمخالف س

 یتوانمند دارد وهماهنگ اریبس ستمیس کینشان داد که  یدر مساله خاشقج هیترکسیستم رسانه ای و تبلیغاتی 

 رد.وجود دا یاجتماع یو شبکه ها های ذیربط در ترکیه و رسانه ها دستگاه انیکامل م

 نه؟ ایدارد  یساز انیاد جرسوژه استعد ایآ دید دیبا

 اروپا – کایامر –قطر  –عربستان  – رانیا - هی: ترکیخاشقچ یدر ماجرا یباز نیطرف

 ی+ شاه + کنسولگر ونیسی+ خبرنگار اپوز یتیامن ی+ مفقود شدن + عشق + جاسوس شیخبر داغ: قتل + ربا یژگیو

 + استانبول

 رسانه ها –: مردم مخاطب
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 ستمیس – یدادگستر – هیترک یردولتیغ یرسانه ها – یحکومت یداشت: دستگاه عالوجود  هیدر ترک یهماهنگ

 یاجتماع یشبکه ها – یتیامن

 دارد انیپا –اوج  –حد دارد: شروع  یساز انیجر

 .دینماموثر یساز انیو جرمنا استفاده دت حجاج در شها ینتوانست از ماجرا رانیا

 . شود یلوث م گریاگر وارد طنز شود د یساز انیجر

 است. جریان سازیکردن  تیریمد و جادیا ازتر  ادیز یساز انیجر یساز یخنث نهیهز

اگر آنها نشان میدهد که آمریکا در جریان سازی شکست خورده است.  برون مرزی ی خبری سایتها هک جریان 

موفق بودند به جنگ سایبری متوصل نمی شدند. این مسدود کردن فیلتر و حک کردن فضای مجازی یک نمونه 

 خورید.  ری است زمانی که شما در جریان سازی شکست میبارز جنگ سایب

این بالک شدن حتی خبر خوبی هم هست چون نشان میدهد که رسانه های ما کار خود را درست دارند انجام 

 می دهند. 

ند کشورشان محصول توافق ملی گراها با لیبرالها می باشد. در این ماجرای بالک شدن دولت دآمریکایی ها معتق

اگر آزادی بیان خوب است فقط در مورد آمریکایی  ،ا ارزش های بنیادین آمریکا را کامال آشکارا نقض کردهآمریک

سپتامبر در آمریکا بد است اما در ایران مثال برعلیه  ۱۱ها خوب است مانند اینکه تروریسم فقط در مورد 

 سازی بکنیم.  دانشمندان هسته ای خوب است. این بحثی است که باید در مورد آن جریان

 

 :فرضیه درباره مسدود شدن پایگاههای اینترنتی برون مرزی وجود داردسه 

 در فضای بین المللی  توافق شد ایران خلع سالح باشد از نظر رسانه ایدر وین که اگر  .１

 به مخالفین برجام سیگنال بدهد که هنوز هم اقدامات ضدایرانی ادامه دارد .２

  نشودعلی رغم خوشبینی های اولیه برجسته بایدن  در حصول توافق توسط این تعلل .３

 

 کیبه  لیتبد یچمساله خاشق رانی. در اسوب می شودیک سناریو مح دارد و انینقطه شروع و پا یساز انیجر

 یساز انیشکست جر یعنی نیاوقتی سوژه به فکاهی تبدیل می شود و  شد و موضوع لوث شد یاسیطنز س

 . یخبر

 انیجروشهای از ر یکی و یک مرحله بهره برداری. دارد تیریمرحله مد کیدارد و  جادیمرحله ا کی یساز انیجر

 این فرآیند نهیاما هز میکن یرا خثنعملیات روانی دشمنان  میتوان یمنها آبا است که  یدپدافناقدامات  یساز

یکی از  .کنند یم سازی  انین جراخودشعموما موفق  یها رسانهو صعب الوصول است.  باالست و سخت یلیخ
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 یانیجر استیس یک هیعل شخصیمثال  ،است  یمجاز یدر فضا گهشتروشهای ساده جریان سازی استفاده از 

 ن را پشتیبانی می کنند.آ گهشتبا  دیگران و  ایجاد می کندرا 

بازرگانی گاهی روشی موسوم به تبلیغ  غاتیتبلدر  یا ضد تبلیغ را نباید با جریان سازی اشتباه کرد. یشانتاژ خبر

بررسانی اما در خخوشمزه است.  یلیچون خ دینوشابه را نخور نیا گفته می شودکه معکوس داریم مانند این

دام  نیدر امراقب باشیم  دیسازد. با یم غیتکرار ضد تبل یا موضوع، دروغ گفتن، اغراق کیدر پرداختن به  افراط

 مانند کلیشه ای سازی اخبار فلسطین. اغراق و تکرار .میفتین

سانی می را اطالع رخبر  یکای خبری همثال برخی رسانه باشد.  یا شهیکل دیاما نبااست  تکرار خوب نهیبه حد

ی گزارش خبر یبعد های و بعد در بخش تولید می کنندآن خبر درباره مصاحبه  کی یبعد یدر بخش ها و کنند

 زیاد می بینیم. بی بی سی این نوع کار را درتولید می کنند. 

و موضع گاه فارغ از نباید را  دهیپد ای ه . واقعمیبشناس قیدق راامر واقع  دیدرجه اول با در در فرایند جریان سازی

با اجزاء و  یریمحقق فارغ از جهت گ کیهمانند  .میبشناس هیخودمان به قضو جهت گیری و احیانا ایدئولوژی 

 .میرا بشناس دهیپد تیواقعماجرا  اتیجزئ

تصوراتمان از آن امر واقع کامل شود، چراکه با  دیاست که با نیاخبرنگار  ریاتفاق در ذهن ما بعنوان دب نیاول

دارد. بدون  یادیز تیاهم خیو تار لیواژه تحل یخبر یساز انیدرجر ،کردموثر  لیتوان تحل یکم نماطالعات 

 .میرا استخراج کن ءتمام اجزا دیباو  کرد یساز انیتوان جر ینم خیوتار لیتحل یتوجه به چارچوب ها

 

 مختلف اتیروا یدوم:  بررس گام

 ،شود کامل اطالعات ماباید ها  تیروا انیدربکنیم رصد را  یلالمل نیب یرسانه ها میمختلف را بخوان اتیروا دیبا

متناسب با دانش و را  تیاز واقع یبخش یو هر راو ندیگو یها را نم تیاز واقع یبخشعمدا یا سهوا  انیچون راو

 .کندیبرجسته ماهداف و اغراض خود 

 نیاست که ا نیشبکه خبر ا تیرواا اعتراضات متوالی در پاریس تحت عنوان جلیقه زرده و فرانسه هیدر قض مثال

 ینظام جمهور و وجه دیگری ندارد. این روایت با رویکرد برخی در است یدار هیضدسرماپاریس  جنبش مردم

که می خواهند فضای غرب را ملتهب و رو به افول نشان دهند. از این رو وجوه دیگر این  مطابقت دارد یاسالم

مدنی، حق اعتراض و رفتار کم هزینه پلیس در مواجهه با اعتراضات  اعتراضات که نشان دهنده قدرت جامعه

 گیرند.می  هست را کمرنگ نشان دهند یا نادیده 

تفاوت کند، چون مخاطب  دیبا زین رسانه ای استیس نیو بنابرا کند یمخاطب فرق م یمرز برونشبکه های  در

برای مخاطب امکانات مقایسه مخاطب را  ویدادهار تیروادر  دیبان شنود. یرا م تیواقعهم  گرید یاز رسانه ها

اطالع  تیخالف واقع میتوان یهستند و نم رخدادهای مورد نظر ما مطلع از  مخاطبان ی، چون برخنادیده بگیریم



19 

 

برای مثال در ماجرای جلیقه زردها در  رسانی کنیم و اگر چنین کنیم اعتماد مخاطب به کلی سلب می شود.

 یدرست کردیماکرون، روباز می گشت. اتفاقا رویکرد دولت  نیسوخت و بنز متیق شیافزابه  اصل ماجرافرانسه 

باید توجه کنیم این اما  یطیمح ستیز لیمساتوجه به  و یدیبریه یبوده که مردم را سوق بدهد به خودروها

همه جنبش  مثل یول شروع شد یتاکس یراننده هااین اعتراضات از مسایل صنفی  ،از کجا آغاز شد اعتراضات

. دینام مشهور گرد نیزردها شروع شد و با هم قهیبا جل تظاهرات سرایت کرد.عترضان م گریبه د یاجتماع یها

 نیسوخت آغاز شد. ا متیق شیهزار کارگر دست به تظاهرات زدند. اعتراضات از افزا 136تظاهرات  نیدر ا

 یبرا ،کرد و حاضر به مذاکره شد ینینشتظاهرات دولت عقب  یداشت. در پ یزخم 1500کشته و  5تظاهرات 

 مامور شدند. سیهزار پل 90 هراتمقابله با تظا

 قیاز طر یدیبریه یها لیاستفاده مردم از اتومب قیتشو یدولت فرانسه برا استیتظاهرات س نیا یاصل عامل

به معاهده  استیاقدام و س نیا، افتی شیافزا وروی 6/1به  وروی کیسوخت از  متیسوخت بود. ق متیق شیافزا

 ارتباط دارد. زیجهان ن یدرباره آب و هوا سیپار

کمک  افتیدر یشود راننده برا یخراب م یلیکه اتومب یهنگام سیاست که در پار نیزرد ا قهیانتخاب جل لیدل

 .ستدیا یپوشد و در کنار خودرو م یزرد م قهیجل

 .دیرس زیمعترضان ن گریو به د فتای میقشر رانندگان بود و سپس تعم انیتظاهرات ابتدا در م نیا

 

 : میانجام ده دو کار را  نیاقبل از هر اقدامی باید  یخبر یساز انیجر یبرابنابراین 

 اطالعات  قیدق یجمع آور -1

 داده ها لیتحل -2

 لیو چارچوب تحل یلیبدون داشتن دستگاه تحل یخبر یساز انیجردر خصوص تحلیل داده ها باید متذکر شوم 

به اذهان را  یمشخص یکه معنا میتحوالت گوناگون را کنار هم قرار ده یا وهیبه ش دی. باستین ریامکان پذ

 کرد. یساز انیو سوژه ها رفت و جر دادهایبه سمت رو توان ینم یلیبدون ابزار تحلکند.  متبادر

در نظر  زیخود را ن یمنافع دولت حام یهمواره به دنبال جلب اعتماد مخاطب هستند و حت یغرب یها رسانه

 را انجام دهند. خود یبتوانند اطالع رسان خود جامه عمل بپوشانند و یبه شان حرفه ا خواهندیو م رندیگ ینم

اعتماد مخاطب  زیبار دروغ گفتن ن کی یخبر است. حت ریاز ابزار کار خبرنگار و دب یگر یو حرفه ا یاعتمادساز

یعنی  ،مثل دادگستری ها در کشورهای توسعه یافته باشندبرای تقریب ذهن رسانه ها باید برد.  یم نیرا از ب

 مدعی العموم و مدافع حقوق عامه و قانون باشند نه مدافع حکومت.

احقاق حق  ایدر دن یفلسفه دادگسترزیرا  کند یعمل م یاسیس تیخارج از حاکمعادالنه و پیشرو  یدادگستر

 برابر هرج و مرج طلبان است. و دفاع از قانون و نظم و امنیت درمردم در مقابل دولت 
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های اجتماعی در غرب می توان چندین چارچوب نظری را متصور بود. که عبارتند  جنبشبرای مثال برای تحلیل 

 از :

این روایت بر این  :یستیو نه کموندارند نگاه چپ گرا  ،هستند یدار هیضد سرماهای جنبش اینها  -1

 د تاکنن یشورش م افرادکند و  یم عییرا تض فیحقوق طبقات ضع یدار هیسرما نظامباور است که 

 سقوط کند.حاکم نظام 

تواند هر  یمثل فرانسه دولت نم یکشور کیدر : یتسیبرالینگاه ل، و حق اعتراض یاجتماع یهایآزاد -2

 شود. یم ختم عتراضاتبکند به ا را کار  نیو اگر ا ردیبگ نفعانیرا بدون جلب نظر ذ یمیتصم

تاکسی )راننده  یاجتماع یشبکه ها قیاجتماعات از طر یقدرت سازماندهی: اجتماع یشبکه ها هینظر -3

 (.کرده بودند یبوک سازمانده سیف محیطدر که اعتراضات خود ها در پاریس 

خواهد شد و قابل مهار در  دهیکش زین گرید یفرانسه به کشورها: اعتراضات در شدن  یجهان  هینظر -4

 اهد بود.یک کشور یا منطقه نخو

داند  یگوناگون م یدر حوزه ها یجد یرا واجد چالش ها یغرب یکه کشورهاغرب شناسانه  هینظر -5

ذاتی نداریم  یدشمن بر اساس این نگاه با غرب . دهدیجواب م یبرون مرزرسانه های در  هینظر نیو ا

 .ب هم نیستیم مرعو آندر برابر  البته و

 وق می تواند بر روح جریان سازی ما اثر بگذارد.هر کدام از چارچوب های تحلیلی ف ذاتخا

 

 یریگیرا در فرانسه پ دهیپد نیا یوقت .دیخبر باش یماوقع ب خچهیاز تار دیتوان یشما نمخر آرویکرد در برای مثال 

 باز می گرددانقالب فرانسه و  1789که به سال  میفرانسه بدان را در یاعتراضات مردم خچهیتار دیبا میکن یم

 هی. انقالب فرانسه به طور عمده انقالب و اعتراض طبقه متوسط علبشناسیم یانقالب فرانسه را به خوب دیباپس 

 شده است. ایانقالب اح نیبار ا 5و  پنجم هستفرانسه در جمهوری  اکنونبوده است.  یتاشراف

بشوند و طبقه اشراف  دیدهد طبقه اشراف بازتول یطبقه متوسط در فرانسه اجازه نم می توان فهمید  نگاه نیا با

از سرمایه داران است زیرا در کشورهای  و طبقه متوسط خواهان اخذ مالیات بیشتر رندیبگ ازاتیخودشان امت یبرا

 د.آیبدست می  اتیمال افتیکشور از در ج هفتاد درصد خر صنعتی 

از طبقه  یندگیبه نما ییجواعتراضات بزرگ دانش نجایا ،بود 1968 یتکرار انقالب فرانسه در ماه م گرید نمونه

 نبود. نگونهیاشراف بود اما ا ندهیشد نما یمارشال دوگول بود که تصور م هیمتوسط عل

را  مسائل نیا «ویبورد» یمتفکر فرانسو ،شوند دیدهد اشراف بازتول یاجازه نم چگاهیفرانسه طبقه متوسط ه در

 نامند. یا مارکس فرانسه مبس که او ر نیهم ویبورد تیبحث کرده است. در اهم به تفصیل
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 یاست که موفق هم م یناخودآگاه آن قدر قو یروین نیا و ها حک شده است یفکر در ناخودآگاه فرانسوت نیا

 شود.

 .و پنهان غرب پرداخت یدرون یها بیآس یتوان به افشا یدرباره تحوالت فرانسه م یساز انیجر یبرا

 

را کم  اتیمالشتر مدافع حقوق کارتل های صنعتی و تجاری هستند که بینجا آاز  خواهانیجمهورمثال در امریکا 

 یم ادیزبه نفع فقرا نجا که بیشتر نماینده طبقه متوسط هستند مالیات را آاز دمکراتها در مقابل کنند و  یم

کسب کرده پیشرفتهای زیادی که علی رغم از جمله فرانسه کشورهای غربی  یمین می توانیم بگویابنابرکنند. 

تحلیلی چارچوب  نیادر و هستند  روبرو سطح اجتماعیو  یدر حوزه اقتصاد یادیز یها چالش همچنان با اند،

تهیه کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که باید و چه گزارش هایی  میمصاحبه کن دیبا یکه با چه کسان میدان یم

این  درکرده است؟  تیسرا تر جامعهبه بخش بزرگیعنی راننده های تاکسی بخش کوچک  کیجنبش از  نیاچرا 

ه خدمات عمومی را برجسته ئدر اراها  یینارسا و  یاجتماع یعدالتبی  ،یطبقات یشکاف هاوب می توان چچار

 سازی کنیم.

 

از  سلمان ولیعهد بن و سلطان ینیعربستان مساله جانش درتحوالت مثال دیگر اوضاع و احوال عربستان است.

 کشور را تحت الشعاع قرار داده است. نیا مشکالت گریاست که د یلئمسا نیمهمتر

 

 :در اروپا یسعود یدرباره ربوده شدن شاهزاده ها یس یب یدرباره مستند ب بحث
 

ساخته شده است  یتیبا چه ن نکهیشده است. فارغ از ا دیسال قبل تولچند المخطوف(  ری)ام یس یب یمستند ب

ساخته شده است.  یگزارشگر حرفه ا کیتوسط که  یاست حرفه ا یرسد کار یبحث دارد( به نظر م ی)که جا

 ن است.یقابل تحسو  انتخاب شده است یجذاب اریسوژه بس

پخش شد در برمال شدن  یاز قتل خاشقچ شیمستند که چند ماه پ نیرا مطرح کرد که ا هیفرض نیتوان ا یم

 نقش را داشته است. نیبن سلمان مهم تر یپا شکار شدن ردآو  یخاشقچ یماجرا

« سلطان ینیبحران جانش»ماجرا  نیا یمطرح شده است. اما نقطه مرکز یمختلف یوهایسنار یخاشقچ یراماج در

 است.

 کند. یاما نسبت قدرتها فرق م ،ستیهمه قدرت در شاه متمرکز ن یسعود در

 ینیطرف قرارداد با عربستان بر سر جانش یدر داخل عربستان، در منطقه، در دولتها و شرکتها یگسترده ا جدال

 «.سلطان یبحران جانشن»ماست  لیفراتحل نیسلطان وجود دارد. ا
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مهمترین را  یگر یاست که آنها حرفه ا نیا یخارج یتوسط رسانه ها یقو یمستندها نیچن دیتول زهیانگ

 یحرفه اشان خود را و  گاهیو جا تیدهند تا شان یانجام م یهایکار نیچن یدانند. هر از گاه یخود م هویت 

 را حفظ کنند.خود  یگر

 است. یرغربیغ یاز رسانه ها شتریب اریرسانه ها در قبال رقبا و دوستان و مخالفان بس نیسعه صدر ا نوع

 یعال اریبه داعش ساخته شد که بس سیبا موضوع فروش سالح از جانب انگل یگریمستند، مستند د نیهم رینظ

 .دانست یتوان آن را شاهکار رسانه ا یو فوق العاده بود و م

ست برای خود حق افشاگری علیه دولت را به بهای جلب ا وابسته به دولت بریتانیا یس یب یبچون  دینکن تصور

 ل نیست.ئاعتماد مخاطب قا

زنند.  یمحابا به قلب حادثه م یکنند و ب یآوانگارد عمل م یکنند و گاه یعمل م یحرفه ا یغرب یها رسانه

از نقض حقوق بشر  یکانادا گزارش یاز رسانه ها یکیاست. ظاهرا  ماجرا نیعربستان و کانادا نمونه ا ریاخ یماجرا

کرد و با آنکه عربستان  تیاز رسانه حما اکرده بود که موجب خشم عربستان شد. اما دولت کاناد هیدر عربستان ته

سالح کرد دولت  قطع قراردادهای خریدبه با وجود این که کانادا را تهدید به  قطع کرد و با این کشور را شروابط

 .امدیکانادا کوتاه ن

ند. کانادا )همانند سوئد( از آن دسته  دولتها هست متفاوت یکدیگردادن به حقوق بشر با  تیدر اهم یغرب یدولتها

 یتیاهم کایمرآ( یاجتماع ستمی)نه س یاسیس ستمیاما س ،دیآ یکوتاه نماز منافع خود وجه  چیاست که به ه

 . ستیحقوق بشر قائل ن یبرا

اگر  ،بود کایمرسیاست های آاو منتقد  ،بود یبرونمرز رسانه طرف مصاحبه کایمرآسابق  دادستانرمزی کالرک 

 است. یقاض کیگفت  یگفت ضد نظام است م ینم دیشن یم سخنان او را یکس این کشوردر 

 

 :وجود دارد یساز انیجر یروش برا دو

 )اقدامات آفندی( انیجر جادیا – 1

 )هم آفندی و هم پدافندی( همسو( ریهمسو و غ ؛)که خود دو نوع دارد انیجر تیریمد – 2

 بازتر است. ریدست سردب انیجر جادیا در

 توان استفاده کرد: یها م کیتکن نیاز ا یمجاز یدر فضا انیجر جادیا یبرا

 کاتوریرکا –خبر  یحواش – قیتطب –عکس  –کامنت  – یخیسابقه تار –خبر  یسیبازنو –بازنشر خبر  –خبر 

 یکم رنگ ساز – یبرجسته ساز – لیتحل –گفتگو  –

 در ایجاد جریان باید حتما یک چارچوب کامل درباره سوژه داشته باشیم
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که به مالقات خانواده  یهنگام یو یپرس ت ندهیگو یهاشم هیبه طور مثال بازداشت مرض :یساز انیجر اهداف

 رفته بود. کایخود در امر

 :وان مختلف باشدت یم یساز انیجر اهداف

 از روزنامه نگار دفاع

 انیب یاز آزاد دفاع

 آزاد یاز اطالع رسان دفاع

 از روزنامه نگاران آزاد دفاع

 از روزنامه نگاران زن دفاع

 بشر حقوق

 کایامر قدن

 یآ یاف ب قدن

 ترامپ نقد

 کایامر ییدورو یافشا

 یاصل یرسانه ها قدن

 پوست اهیس

 بودن مسلمان

 :یساز انیجر تیریمد

 (افندی )طریق همکاری با رسانه های همسو از 

  :( یهمسو )پدافند ریغرسانه های علیه 

 باشد. شتریب یساز انیپخش در جر جهیتر است که تعداد و زمان و نت یحرفه ا یا رسانه

ر کند ما همسو با آن ها کادزر قهیکه درباره جل یانیرمهم است. هر ج رانیا یهم برا یساز انیجر تیریمد اما

 یو اتم شرفتیپ توسعه و یا م. مثل حقوق بشریهمسو هست ریما است که ما غ هیعل یساز انیجر ی. گاهمیهست

  شود. لیتبد یبه پدافند یاز آفند دیموارد رفتار با نیا درکه  یو موشک

 .میمخاطب را در نظر داشته باش یجامعه شناس دیبا

 یتلق کایشرق اروپا نسبت به امر یتعصب کشورها انگشت گذاشت. کشورها نقاط یرو دینبا یساز انیجر در

نجات  تلریاز هآنها را دوم،  یرا دارد. هم در جنگ جهان یآنها حکم ناج یبرا کایمثبت و همسو دارند. چون امر

 است. دهرا آباد کر شانینجات داده و هم با طرح مارشال کشورها یهم از دست شورو، داده
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است تنها با ترامپ مشکل دارند. در  رهیمثبت است. اکنون هم که روابط ت کاینسبت به امر زین کیمکز نگاه

 آنها را با کوبا اشتباه گرفت. دینبا یو یت سپانیه

را القا می کند که  دگاهید ایندانستن  می. رژمیفرانسه بنام میجامعه فرانسه اشتباه است که دولت آنجا را رژ در

 یکشورها ریهمانند سا زیکامال اشتباه است. فرانسه ن دگاهید نیا کهیدر حال ،شده استانقالب  در این کشور

 است. دهنمو نهیخود را واکساز نظر سیاسی انقالب کرده و  نیگزیجنبش ها را جا یدموکراس برالیل

 

 کایمرآنسبت به  هیترک نگاه

 استیل جامعه ما است. در سمث بایتقر و یغرب ،یعثمان ،یترک ،یچند پاره و متکثر دارد: اسالم تیهو کی هیترک

 ییو آقا نینو هیترک یای)اح یخارج استیهدف س فیشود. با تعر یسرشاخ نم کایمرآوقت با  چیه هیدولت ترک

کمک کند دست اتحاد دراز  کایجا امر رشده است( ه حیکه در کتاب داوود اوغلو تشر ایدر حدفاصل اروپا و آس

و قدرت مستقل، قدرتمند  کی هی. در کل ترکدرگیر می شود کایرکند با ام یریجلوگ کایو هر جا امر دکن یم

 است. شرفتیروبه پ

 یخاشقچ یکردند. در ماجرا یم ییزور آزما یمنطقه ا یبر سر برتر هیده سال عربستان و ترکبه مدت  کم دست

سه  دیبا هیبه ترک دنیرس یبرا یسعود یعنیزد و سه سال از آن جلو افتاد.  یبه سعود ینیضربه سنگ هیترک

قبل  یحت یسعود یعنی پیش برمیگردد. سال 150از  شیببه  یو سعود هیترکمنطقه ای سال کار کند. رقابت 

 اصطکاک داشت. یآل سعود با حکام عثمان لیاز تشک

 

 در افغانستان همزمان با خروج آمریکا: در مورد افزایش حمالت 

نقش مخرب و مداخله گر پاکستان در  است: رسانه های غربی عمده فعالیتشان خاموش کردن این واقعیت

سالهاست که پاکستان برای امتیاز گرفتن رقبای منطقه ای از افغانستان به عنوان گوشت قربانی  :افغانستان

 کند. استفاده می

 

 عبارتند از: یساز انیجر ندیدر فرا یخبر منابع  -7

 ها یخبرگزار -

 ها تیسا -

 خبرنگاران -

 منابع آگاه -

 (ژهیپردازش و  - ژهی)خبر و ونیزیتلوو  ویراد -
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 دهند. یانجام م علیه جمهوری جریان سازی  نترنشنالیا رانیو ا BBCهمانند  ییها رسانه

 است. یساز انیشان جر یسبب مهم هستند که کار اصل نیدو به ا نیا

 د؟یکن یمراجعه م ید به چه منابعیهست یساز انیاست که شما که بدنبال جر نیا سوال

 ؟دیو سپس پخش کن دی( کنمی)تنظ نشیو بعد چ دیکن یکه بعدا دروازه بان د،یکن یرصد م یزیچه چ با

 د؟یدار یمنابع خاص ایو  ونیزیو تلو ویراد ایخبرنگار خودتان  ای دیکن یها مراجعه م یبه خبرگزار ایآ

 دهند؟ یها به شما سوژه م یخبرگزار ای دیرو یها م یبا سوژه به سراغ خبرگزار ایآ گریعبارت د به

 .دیها برو یو بعد سراغ خبرگزار دیاست که شما سوژه داشته باش نیا اصل

 .تهایاولو – 3ها   استیس – 2 دادهایرو – 1شوند:  یم نییها از کجا تع سوژه

 باشد. لیتحل کیبر  یمبتن دیهر سه با نیا

 .یاستیاست نه س یحرفه ا بیآس کی میو خود سوژه ندار میما گرفتار رصد هست نکهیا

زمان که آشکار  تیاول محدود :وجود دارد یبسته خبر هیدر ته تیتوان گفت دو نوع محدود یزبان ساده م به

پنهان  تیکند. آن محدود یمحروم م یکند و از سوژه ساز یم ریپنهان که ما را اس تیمحدود یگریاست و د

 سازند. یما م یبرا گرانیاست که د ییسوژه ها

توان گفت که عذرشان  یم ونیزیتلو یبرا ستیروند که دعوت شده اند درست ن یم ییهاخبرنگاران تنها جا نکهیا

 یمعن یب ریوز یکنند. حضور خبرنگار روزنامه در کنفرانس خبر یرفتار م نگونهیموجه است اما روزنامه ها هم ا

 است.

 است. وبیمع ندهیفرا نیمحصول ا های خبری کم مخاطب بخش 

 یسوژه ها را م نیاز ا یرسانه برخ، کند یاز خود ساطع م یاریبس یماوقع سوژه ها نیدهد ا یم یرو یماوقع

خواهد  یکه خود م یرسانه آن را به گونه ا ،ندیب یماوقع را نم نیمخاطب ع ،کند یو به مخاطب منتقل م ردیگ

 نیکند که ا یر مسهوا سانسو زیرا ن ییشهااما بخ ،کند یم یاز ماوقع را سانسور عمد یاریبس ،دهد یبازتاب م

 مهم است. اریبس

 نیکند. به سبب هم یم یساز انیکند و جر یم یبند تیلذا اولو دیتواند همه ماوقع را بگو یرسانه نم کی

 شده است. لیتبدو کم اثرارگان پرگو  کیسازمان به  یسهو یسانسورها

با ضبط  1378 الدر سبه سازمان  نترنتیاست که قبل از ورود ا نیرصد ا ریتحت تاث یاز سوژه ساز یا نمونه

 داده شود. شش پو رادیوهای برون مرزی  ن درآار مهم شد تا اخب یضبط م 14صوت اخبار ساعت 

 ست؟یکار چ چاره

 زردها( قهیتظاهرات جل لیاست. )بازگشت به تحل لیتحلداشتن کار  چاره
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دارد.  لیچون تحل است ساز انیرسانه جر کیکیهان اما  ستیمورد قبول ن هانیروزنامه کهمه مواضع شاید 

 نی)البته ا دهد یخواهد داد خبر م یرو ندهیکه در آ ینامند. چرا که از تحوالت یه فردا مروزنام یرا برخ هانیک

 هم مرتبط است(. هانیامر به منابع ک

 ندارد. یساز انیجهت قدرت جر نیندارد به هم یخاص لیتحل چیمقابل روزنامه اطالعات ه در

 فارسی  عظیمی مدیر بی بی سیامیر . شود یساز م انیصاحب فکر است لذا جر یس یب یدر ب یباستان نیحس

از چه قرار  انیکرده اند که جر میهم تفه انیبه مجر یخبرنگارانش هم صاحب فکرند. حت و صاحب فکر است

 است. یساز وسیکلمه ما کیدر  BBC یاستراتژ است.

داشت  تیاهم یاختصاص ژهیاخبار و تر شیپ .ینه کل دیداشته باش یو کاف قیاطالعات دق دیبا یساز انیجر در

 کم شده است. ژهیآن به سبب پرداخت و تیماه اما اکنون

  داشت. ژهی. چون ستون اخبار وزمانی جریان ساز بود مزیتا تهرانروزنامه 

 ونزوئال

 است. کایراز دولت مادورو در مقابل ام تیحما رانیتقلب در انتخابات ونزوئال موضع ا یادعا درباره

ونزوئال  در است. رانیا 88 اتفاقات سال هیاز دخالت ضد نظام شب یدر ونزوئال شکل خاص کایدخالت امر نوع

 هستند. یشده است وگر نه آنها مردم کم توقع ادیواقعا ز یدیناام

 دارند؟ یکردی: رسانه ها در مورد ونزوئال چه روقیتحق یبرا سوال

 

 در برون مرزی صداوسیما: موفق یها یساز انیاز جر ییها ونهنم

در  شهیهم جانیآذربا یبود و مقامات جمهور یکه آفند یقیصدامین  یآقا تیریدر زمان مد یسحر آذر شبکه

 خواهان کنترل آن بودند.خود با ایران مذاکرات 

 سوال برد. ریرا ز کایامر  منهیکه ه ییکایشده امر ریملوانان دستگ ریدر انتشار تصاو یو یپرس ت

 از به کار العالم که توفنده بود و همزمان با جنگ عراق راه افتاد نمونه موفق بود.آغ

، در پاسخ باید گفت خیر ؟یند جریان سازی متعلق به رسانه استآیا همه فرآحال این سوال مطرح می شود که 

چنین رسانه ه جریان سازی و همفع در سوژناز جمله دستگاهها و نهادهای ذی عوامل دیگری هم دخیل هستند

اپلیکشین های باره زنده کرد. نمونه آن را دو ویراد یمجاز یفضابرای مثال  های موازی و مکمل پخش تلویزیونی

 را مجددا زنده کردند. ویراداینترنتی و پادکستهاست که رسانه  

 

 

 د جریان سازی خبری نیآاهمیت گفتمان ها در روایت سازی در فر -8
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ها  گفتمان ،ها تیروا لیها ذ انیشود. و جر یگفتمان مطرح م لیها در ذ تیروا ،است تیباالتر از روا گفتمان

  در هم تداخل می کنند .و  دارندای شکننده  یمرزها

و مورد پذیرش یا اعتراض و رد قرار می گیرد.  کنند یم دایپ هیتوج یاجتماع واقعیات گفتمان است کههژمونی  با

را می سازند و از سوی دیگر واقعیات بر اندیشه ها تاثیر می گذارند. برای واقع اندیشه ها هستند که واقعیات  در

بلکه  ستینه تنها بد ن کایدر امر مطلق کارتن خواب ریفق ونیلیم کیوجود  سمیتالیاز نگاه گفتمان کاپمثال 

مشخص  تنبل و حاضرخور یفعال و توانا و توسعه خواه با انسانها یتا مرز بین انسانهاضرورت است  کی یحت

به مساله با گفتمان عدالت محور اگر اما شود. گفتمان مبتنی بر دارویسنیم اجتماعی این گونه به مسایل می نگرد 

 شود. یمحسوب م بیع کیحتی یک فقیر کارتن خواب در جوامع وجود نگاه کنیم 

 

 یکیبه مثابه شوک الکتر یساز انیجر

در اثر تکرار و شدت بارش است  نیقطرات باران در زم فتنای انیهمانند جر یساز انیکردم جر یتصور م ابتدا

در دست  یشوکر برق کی یونیزیشبکه تلو ای یاست که هر خبرگزار نیهمانند ا یساز انیاما اکنون معتقدم جر

 انیجر کی یعنیکند.  یم جادیا یکیکترشوک ال کیزند و  یم یآن را به بدنه رسانه جهان یدارد و هر از گاه

رسانه ها را حوزه سینما و نمایش فراهم می  گاهی بهانه جریان سازی خبر در کند. یم جادیا یکیموقت الکتر

 و... فیلمهای ضد ایرانی یا مستند هامانند کند 

 

 گفتمان

 یعلم یکتاب بررس نیاز تدو هدف چاپ شد. 1390در سال  یگفتمان مقاومت اسالم یفرهنگ یمولفه ها کتاب

 بود. یعلم هینظر کیدر لبنان، عراق، افغانستان در چارچوب  یمقاومت اسالم

 

 گفتمان باشد. کی لیذ دیهم با لیتحل و داشت لیتحل دیبا یساز انیجر یگفته شد که برا شتریپ

 فیتعر اشکال

در  کرد فیرا تعر زیهمه چ دیبا میکن یم تصور و میکن یم فیتعر ریخود را درگ یدرک معان یبه اشتباه برا ما

 کی یاز معنا لیحداق فیتعر یو معرفت شناس ی. از نظر علم شناسستندیبردار ن فیتعر میاز مفاه یلیخ یکهحال

کرد. اول  یشناس عنامآن را  دیبا فیتعر یبجا که واژه ها گفتمان است نیاز ا یکیکند.  یم انیمفهوم را ب

 فیداده اند تعر ادیغلط است که به ما  نی. امیبده ارائه فیتعر کیخودمان  یو بعد برا میخودمان آن را بشناس

 .میبه سراغ شناخت برو دیبا ،میکن
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 کیگفتمان  ،معنا دار در جامعه که هدف دار است یاست شامل اجزا یو مفهوم یمنظومه فکر کی گفتمان

 است. یاالذهان نیمجموعه ب

 جهان سه نوع اسالم وجود دارد: درمثال برای 

 یخاص یعبارات دال است. نشانه ها نیاست. ا یسلف ،یوهاب ادگرا،یبن ،یستیکه متحجر، ترور یری: اسالم تکفالف

 نهایاست. ا یاست. اسالم حداکثر یتوان گفت اسالم افراط ی(. مدنیلباس خاص، گردن بر ش،یهم دارند )ر

 .ونددیپ یهر کس سعادت داشت به ما م ندیگو ی. مستندیبدنبال جذب ن

 یاسیرسیاسالم غ ییکایاست. اسالم امر یاست. اسالم حداقل یطیکه اسالم تفر یسیانگل ای ییکای: اسالم امرب

 نیا شتریو لذت ب یداشتن آرامش در زندگ یاست که برا نیاش ا دهیتوان گفت. ا یهم م برالیاست، اسالم ل

داند. نه ارزش  یرا ممنوع م استیس در. دخالت ستیقائل ن نید یبرا ییمعنا زیتما جیاسالم را انتخاب کن. ه

( یهودی ایو  یحیبا حکومت مس نیآن را. پس با حکومت اسالم )و همچن یالم را قبول دارد نه روش هااس یها

 مشکل دارد.

 ییبه شکل عقال یاسیو س یاجتماع ی: اسالم ناب: گفتمان مقاومت، ارزشها و دغدغه هاج

ر گفتمان عمل وجود توان از گفتمان سخن گفت. د یکند م دایپ یوجه عمل شهیمهم در گفتمان: اگر اند نکته

 همانند داعش، الشباب و بوکو حرام است. ییگروه ها یریدارد. تجسم گفتمان تکف

کنند  یشدن دارد. گفتمان ها با هم رقابت م فیشدن و ضع یاست. زوال دارد قو یموجود زنده ذهن کی گفتمان

 کنند. یم فیرا تضع گریو همد

او  فیبه تضع ازیماندن ن یو برا میما با آن مشکل دار جهت نیاست. به هم یریتجسم گفتمان تکف عربستان

 .میدار

 به نام دال یزیشوند: با چ یم تیتقو/فیها چگونه تضع گفتمان

 دارد. ازیاز دال ها ن یزنده مانده به مجموعه ا یبرا گفتمان

 (یستادگیو ا یعلم و فناور ،ی)دال ها( هستند. )عقل، عزت، عدالت اجتماع میگاهشان مفاه هیتک

 را به نام خود بزند. یتوانست دال آزاد سمیبرالیل

 ...( سخن گفت. یکره ا ینیچ ای) یتوان از گفتمان آلمان یم یخودرو ساز در

 وتای: استحکام    مدلول: تودال

 پوشش اسالمی ب      مدلول: : حجادال

 دهد. یاجازه رشد به آن نم یشود چون دال آزاد رینتوانست فراگ حجاب

 شود. رسانه با واژه ها و دال ها سر وکار دارد. یمنقش رسانه مشخص  نجایا

 جنگ گفتمان ها. یعنیاست.  تهایجنگ روا ایفرمودند: دن یرهبر
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 سازند. یها را گفتمان ها م تیواقع

 شود. یدر رسانه مهم م یسینو ریاست که تفس دگاهید نیا با

 است. یکند که آن هم در سطح گفتمان یم یرا سپر یدوره حساس یاسالم انقالب

های اصلی که همه گفتمان ها بر سرانها رقابت می کنند دال  .میده یرا دانه دانه از دست م مانیدال ها ما

 رفاه و صلح  ،ازادی  ؛لت عدا ،امنیت :عبارتند از 

 گریدال د یکنند. دال مرکز یخودشان م یکار را با دال مرکز نی. آنها اندیربا یها دال ها را از هم  م گفتمان

 کشد. یگفتمان ها را به سمت خود م

 عام( است. ی)به معنا الملل نیارتباطات ب ،یسبک زندگ ت،یریگفتمان انقالب: اقتصاد، مد یاصل یها چالش

دهد. در  یاجازه رشد نم یاسالم ینوع از گفتمان ها چیاست که به ه یچنان قو ایدر شرق آس ییبودا گفتمان

 یکنند. حوزه ها یم تیو تقو یشود که شبانه روز گفتمانشان را بازساز یو هند مشخص م یبه مالز ینگاه

 ها برسند. ییبودا یآموزش ستمیسال کار کنند تا به س 200 دیبا یاسالم

 

 

 

 در جریان سازی خبری  یبرندساز   -9

ثال همه مبه عنوان ست. ا ازین غاتیحتما تبل یبرندساز یشود، اما برا یمنجر نم یلزوما به برندساز غاتیتبل

مثال در  میهم دار یبرند منف ، حتیشوند یبه برند نم لیکنند اما همه تبد یم غیخود تبل یخودروسازان برا

 است. یمنفبرند  کی دیپرا ایران

خود رسانه  یهر چند گاه، میکنشخصیت ها بهره برداری  یبرند ساز می توانیم از یخبر یساز انیدر جر ما

 .شودبرند نتوانست « الحره»برند است اما  کی CNNشود.  یمتبدیل برند به هم 

 یآن را عضو شانزدهم  شورا کارشناسان رسانه های بین الملل یاست که برخ ادیز یان ان به قدر یس تیاهم

  دانند. یم تیامن

 ستین دیتول ،ستین ینینباشد کارآفر هیسرما یعنی داند یجوامع م شرفتیرا عامل پ هیسرما یدار هیمکتب سرما

 دارد. تیاولو هیکار، ابزار قطعا سرما ت،یریمد ه،یسرما انیم از خود را اداره کند. یتواند زندگ یکارگر نمو 

 یعدالت یدانند. ب یم یعدالت ینفسه عامل ب یرا ف هیمردود است آنها سرما یدار هیبه سرما انیچپگرا انتقاد

 سنت ها است .و برخی  یاجتماع نیحاصل فرهنگ، نبود تام یعدالت یب ،ستین هیسرما میمحصول مستق
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 الیخود را اصالح کرد و سوس ستمیس نیا یدار هیمارکس از سرما یها یشناس بیاست که بعد از آس نیا جالب

آلمان، نروژ، فنالند  یدر کشورها شتریب یدموکراس الیسوس است. یموفق اریآورد که نمونه بس دیرا پد یدموکراس

 شود. ینم یدار هیسرما یکشورها عدالت قربان نیدر ا ،شود یاجرا م یاونیاسکاند یکشورها در مجموع درو 

مواجه است.  یجد یبا چالش ها و شود یاجرا م ایتانیبر یفرانسه و تا حدود ،کایدر امر شتریب یدموکراس برالیل

 کنند. یم یرا در مقابل قدرت قربان یبرابر و یآزاد ،مسائل از جمله عدالت یاریمکتب بس نیدر ا

 یبانک مرکز یطبق آمار رسم و است یغرب یدموکراس برالیاز ل یوبینسخه مع یرانیا یدموکراس برالیل خهنس

و  است یسپرده بانک اردیلیهزار م 1300آن  انیتومان است که از م اردیلیهزار م 1500 بایکشور تقر ینگینقد

 است. یدموکراس لبرایل جهینت نی% جامعه است. ا 5/2% متعلق به  85 یسپرده بانک نیاز ا

شود که تحوالت فرانسه را  ینم هیخاطر توص نیاست به هم مبهم یواژه ا انیرانیدر ذهن ا یدار هیسرما

 .دینام یدار هیضدسرما

 

 در رسانه چند گونه است. برند

پور بود. که متاسفانه سوزانده  یخبرنگار. نمونه آن فردوس ایخبر  نهیشما است. مثل گو یرویبرند همان ن یگاه

انم است. خ CNNبرند  ایزکر دیشود. فر یگلزار که قبال برند بود و اکنون از برندش در رسانه استفاده م ای. شد

 ان ان است . یامانپور برند س

 باشد. یم یتخصص میت کی ازمندیاست و ن قیپروژه دق کی یبرندساز

 می کرد. تیحماسیما از او  3مدیر شبکه  یپورمحمد یپور استعداد داشت اما آقا یاست فردوس درست

از او استفاده  یفارس یس یب ی. کارشناس شماست. مسعود بهنود برند بود و بستیبرند شما عامل شما ن یگاه

 مصاحبه گرفت. انیدر سازمان با شجر 1348د. بهنود در سال کر

کمک به گفتمان است. مثل قاسم  یبرا نهایشوند. ا یبرند م ویخارج از سازمان و استود یها تیشخص یگاه

 یمانیسل

 مگا برند مقاومت است. یمانیسل سردار

دارد. او تا به حال  میو اکنون حتما ت بروز برندش کمک کرد. یبرا هیداشت.   فضا و ساختار عراق و سور استعداد

این مطلب قبل از شهادت سردار   )باشد. یاست. چون قرار است برند خاکستر امدهین ونیزیمصاحبه به تلو یبرا

 (سلیمانی در کالس مطرح شده بود

دارد و هم از  میرا فراهم کرد. هم ت نهیبرند است. هم استعداد داشت هم برجام زم کیوزیر امور خارجه   فیظر

 کند. یم یاستفاده خوب یاجتماع یرسانه ها

 برند سوخته است زین ییرضا محسن
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 است که مراقب باشد برند ها را نسوزاند. نیرسانه ا فهیوظ

د گاهی شخصیتهای حقوقی مانند یتوان رس یکمتر به هدف م نهیو با هز یاست که با برند به راحت نیبرند ا سود

 انصارهلل و.. ،سونی و بنز و تویوتا و زیمنس هم به برند تبدیل می شوند همچنین حزب اهلل  ،بیت کوین  ،اپل 

 

 

 

 :مخاطب شناسی -10

سازی بحث مخاطب شناسی بسیار مهم و اساسی است و نشناختن جامعه مخاطب و تالش نکردن جریان در 

بررسی  ،پیمایش های محیطی  ،سنجی نظر ی شود. برای شناخت انها موجب شکست قطعثی جریان سازی م

تماشای فیلم های سینمایی و  ،سفر  ،تماس و ارتباط از ظریق فضای مجازی  ،ادبیات و هنر جامعه مخاطب 

از جمله راههایی ادمیک درباره ابعاد مختلف جامعه مخاطب کوهشهای اژبررسی پ ،ارتباطات دانشگاهی  ،مستند

 هستند که می توانند ما را به شناخت مخاطب نزدیک کنند.

 ی را باید همزمان پیش ببریم .ژبحث مخاطب شناسی باید توجه داشت که ما سه استراتدر 

خاظب جدید سوم بازگرداندن مخاطب از دست رفته ... رسانه ای که به حفظ مخاطب موجود دوم جذب مل او

ه راهبرد بی تفاوت باشد محکوم به فنا و شکست قطعی است هر دلیلی نسبت به شناخت مخاطب و تحقق این س

. 

 
 

 یاجتماع یو شبکه ها یمجاز یدر فضا یاصول اخالق یبرخ11

موجب قابل  یاجتماع است. اخالق ستنیز یانسان یضرورت برا کی یو ارتباطات اجتماع یاخالق و زندگ تیرعا

شود وگر نه انباشت برخوردها و اختالفها  یمدرن م یزندگ ریاجتناب ناپذ یتحمل شدن تزاحمات و اصطکاک ها

بلکه  ستیاول ن یو زندگ یواقع یاخالق منحصر به فضا نیکند. ا یتحمل م رقابلیرا غ دیجد یدر فضا یزندگ

تاخر  یروزها که بخاطر نوع نیتوان از آن غفلت کرد. ا ینماست و  ازیمورد ن زین یمجاز یدوم و فضا یدر زندگ

 میفضا هست نیها در ا یبزه کار یها و حت یاز ناهنجار یاریشاهد بس یمجاز یو فضا یاخالق یو عقب ماندگ

 یرا مرور م یاخالق یآموزه ها نیاز ا ینوشتار برخ نی. در امیشیندیب یدرباره اخالق مجاز یاست کم یضرور

 .میکن

مطالب پست  دنیو خود را موظف به د دیتلفن همراه عضو باش یشبکه ها یندارد در همه گروه ها یضرورت – 1

 ریو حرفه شما مرتبط باشد. در غ یکه تبادل اطالعات در آن با زندگ دیعضو باش یی. فقط در گروه هادیها بدان
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 یم دایشبکه ها پ نیا هودیالب بمط دنبه خوان ادیاعت یصورت وقت و زمان شما به شدت تلف شده و نوع نیا

 .دیکن

 یاسیو س یوقت درباره مسائل مهم اقتصاد چیرو، ه نی. از استیمناسب ن یجد یبحثها یبرا یمجاز یفضا – 2

 است.  یرو در رو و حضور یگفتگو ازمندیو گفتگوها ن الوگهاید نی. ادیو فکر چت نکن

. دیکن قیو درباره صحت و منبع آن تحق دیاشتراک نگذار فورًا به دیپسند یو م دیخوان یرا که م یزیهر چ – 3

 یبیترک ای یرواقعیشبکه ها از اساس غ نیاز مطالب منتشر شده در ا یاریدهد بس یمطالعات انجام شده نشان م

 .دینکنمشاجره  زیمطالب ن نیاز راست و دروغ است. درباره صحت و سُقم ا

 نیشود اما در ا یموجب انبساط خاطر و تمدد اعصاب م یمجاز یو جوک در فضا یو طنز و شوخ یفکاه – 4

 نیمطالب توه نیاز ا ی. برخدیخند دینبا یمتیدست مطالب نباشد. در ضمن به هر ق نیفضا فقط بدنبال ا

حد و مرز ها را  نیکه ا ییها هاست. از گرو یو قوم ینیو د یانسان یشرمانه به اعتقادات و ارزشها یو ب میمستق

 .دیند خارج شوکن ینم تیرعا

که از هر  یی. گروه هادیگروه را مشخص کن جادیاز ابتدا هدف و کارکرد ا دیکن یم جادیرا ا یگروه یوقت – 5

خواهند  دیداشته باشند مف یشوند. اگر گروه ها کارکرد خاص یم دهیکش راههیغالبا به ب ندیگو یم یسخن یدر

آخر هفته  التیو تعط یمقاصد گردشگر وصها در آن در خصشود که خانواده  جادیا یگروه دیبود. مثال تصور کن

 خواهد ماند. داریو پا دیگروه حتما مف نیبه تبادل اطالعات بپردازند، ا

و  دیرینپذ یو آنها را به دوست دیاعتماد نکن دیشناس یکه نم یبه افراد یلیو موبا یاجتماع یدر شبکه ها – 6

 بای. بهتر است در گروه ها همه تقردیها اعتماد نکن لیپروفا یا. به مشخصات و عکس هدیدر گروه ها عضو نکن

 هم را بشناسند. تیهو

 یبرا یمرده و و مواز ی. از وقت ها دیشبکه ها اختصاص ده نیحضور در ا یرا برا یو محدود نیوقت مع – 7

 یمطب پزشکان. حتو اتوبوس و مترو و  یداخل تاکس ،ینوبت سلمان ،یی. مانند صف نانوادیکار استفاده کن نیا

 طی. مانند محدینه یخود را به کنار لیاصحبت کنند موب یتوانند با شما حضور یم گرانیکه د ییالمقدور در فضا

 دارد. ازیو ممارست ن نیکار به تمر نیخانواده، ... ا

و آنها  دیباش یفقط تماشاچ ی. گاهدیشبکه ها اظهار نظر و قضاوت کن نیندارد درباره همه مطالب ا یلیدل – 8

 .دیمنتشر کنند نداشته باش خیتوب ایدر ارشاد  یو سع دیرینگ یرا جد

 دی. شادیریمخاطب را در انتشار مطالب در نظر بگ یو اجتماع یتیو ترب یفکر یو فضا تیظرف یبطور نسب – 9

 شود. یتلق نیگروه کامال توه یاعضا یبرخ یباشد اما برا یشما عاد یجوک برا کیانتشار 
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 گرانید دیمطالب ارتباط باشد و نبا یشما و محتوا یواقع تیشخص نیب دیکن یانتشار مطالب سعدر  – 10

 یمجموعه  دیریبواسطه مطالب منتشر شده از جانب شما درباره شما قضاوت غلط و اشتباه کنند. در نظر بگ

 سازد. یم گرانید در ذهن اشما ر ریهستند که تصو یقطعات پازل دیکن یمنتشر م یمجاز یکه در فضا یمطالب

 

 

 
 

 

 ها ای یا بازیچه رسانهدم رسانه ا ،رسانه ای  سواد -12

 به مفهومی ارتباطی فلسفی تاملی

کنیم. در حالی که تامل و تدقیق فهوم آن تامل میبریم، ولی کمتر درباره معنا و مکار میها را زیاد بهواژه برخی

ها هایی که با معانی و مفاهیم سر و کار دارند، بسیار ضروری است. یکی از این واژهها و مفاهیم برای انساندر واژه

 رود.کار مینیز به «ایرسانهسواد »است که گاهی با صفت « ایآدم رسانه»

 

نامیم می« جهان مجازی»ها آن را وتار به واسطه حاکمیت افسار گسیخته رسانهدر جهانی که به قول بودریار و لی

که آدم ای نداریم وگرنه بجای آندانیم برای داشتن زندگی اصیل و آگاهانه گریزی جز داشتن سواد رسانهو می

 شویم.ها میای باشیم بازیچه رسانهرسانه

ساز است که جمع کثیری از روشنفکران از کلیدی و سرنوشتهای امروزین بشر مساله آنقدر مهم و در نقش این

 ها را به لقای آنها بخشیدند.ترس این بازیچه شدن، عطای رسانه

 

جایی واقعیات و باره نظرات جالبی دارد و از خطر جابهشناس شهیر فرانسوی در اینبوردیو فیلسوف و جامعه پیر

گوید. اما بازگردیم به پرسش نخست بی روشنفکران سخن میطلها و انحراف مسیر حقیقتحقایق توسط رسانه

ای خواند؟ توان آدم رسانهکند، میکار می ایای کیست؟ آیا هر فردی را به صرف این که در رسانهکه آدم رسانه

نی، های رادیویی، تلویزیوای یکسان است؟ آیا مشترکان و اعضای باشگاهای با کارگزار رسانهآیا مفهوم آدم رسانه

رسد این طور ای خواند؟ به نظر میتوان آدم رسانهنگاری را میای روزنامههای صنفی و حرفهمطبوعاتی و انجمن

ها کار نکرده باشد و تحصیالت آکادمیک در رشته ارتباطات هم نداشته تواند در رسانهای مینباشد. آدم رسانه

 ای تلقی شود.باشد ولی آدم رسانه
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های توان ویژگیای میای در مقیاسی معین برخوردار باشد. برای روشن شدن مفهوم آدم رسانهانهاز سواد رس یعنی

 زیر را برای آن ذکر کرد.

 

دهد هم حامل ای اساسا با پیام سر دوستی و سازگاری دارد. هم خود را در معرض پیام قرار میآدم رسانه -1

ها و بی تفاوتی به اخبار را با نیستی در ساحت هستی ت از پیامگردد. غفلشود و گاهی نیز منبع پیام میپیام می

غلتد. خبر و پیام برای آدم گفتمان فلسفی می وزهانگارد. به عبارت دیگرازحوزه گفتمان ارتباطی به حیکی می

های او دخیل و کند و اطالعات دمادم در تصمیم گیریای جنبه سرگرمی ندارد. بلکه با خبر زندگی میرسانه

 موثر است.

 

رسانی دارد. او کنشگری خنثی و منفعل در سپهر ای دغدغه تاثیرگذاری برفرآیند خبر و پیامآدم رسانه -2

ها باشد، بلکه خواهان مشارکت در تولید خبر های تولیدی رسانهای نیست که تنها پذیرنده و خورنده دادهرسانه

ای پروژه و جایگاهی قائل است. آدم رسانه ناور خبر، شاو پیام است و حداقل برای خود در فرآیند پذیرش و ب

های این مشارکت را که گاهی زیاد است، ای هزینهکند. آدم رسانهعقالنیت را در گفتمان  ارتباطی وارد می

ای سازان وقتی بساط جعلی آنها توسط آدم رسانهپردازان و شایعههایی مثل آشفتگی دروغکند. هزینهپرداخت می

 شود.ده و بر مال میبرچی

 

ای اهل گفتگو و استدالل است و برای هرکنش و عملی منطق دارد و از بیان این منطق و استدالل آدم رسانه -3

گیری های بیرونی نیست. ارتباط  ذهنی و زبانی در شکلای جو زده و متاثر از مولفهابایی ندارد. رفتارهای آدم رسانه

ای القاپذیر نیست گزاره است. برهمین اساس آدم رسانه ینترین و تاثیرگذارترهمای ممنطق تعاملی آدم رسانه

 پذیر است.بلکه اقناع

 

نهد و ای خود را ارج میای برای کار خود هرچه که باشد اصالت و احترام قائل است و شأن حرفهآدم رسانه -4

هم درباره کارگزاران درون رسانه صادق است و  داند. این ویژگیخود را ابزار دیگری اعم از سازمان و افراد نمی

ای به حوزه آگاهی مخاطب بنا بر دستورات از رسانه دمای. آهم درباره مخاطبان رسانه در حوزه کارگزاران رسانه

دارد و در کند و ساحت آگاهی شهروندان را مانند حریم خصوصی آنان پاس میباال به پایین تعدی و تجاوز می

کند و اجازه تجاوز ای از ساحت آگاهی خود مانند حریم خصوصی پاسداری مینیز شهروند رسانه حوزه مخاطبان

 دهد.های کذب نمیاغیار را با داده
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ای اهل کار گروهی و خرد جمعی است. زیرا معتقد است پیام و خبر در حوزه اجتماع و جامعه و آدم رسانه -5

توان بین ظرف )جامعه( و مظروف )خبر و اطالعات( انفکاک . پس نمیشودها تولید میدر فرآیند ارتباط انسان

ها دارد  ارتباط با آدمیان و انسانهای حامل آگاهی را دوست میرو چون خبر و اطالعات و رسانهقائل شد. از این

وژه تفکر است نشاند زیرا انسان تنها موجودی است که هم سها را بیشتر برصدر مینهد و طبیعتا انسانرا ارج می

هم ایده تفکر و به تعبیر هایدگر انسان تنها موجودی است که وجود دارد یعنی به بود خود آگاهی  دارد. آدم 

های انسان در ای فراتر از هر چیز به انسان و رنجای هم بشردوست است و هم مدافع حقوق بشر. آدم رسانهرسانه

 اندیشد.جهان امروز می

 

ای با کسب سواد ای است. آدم رسانهآید، بلکه بالقوه آدم رسانهای بالفعل به دنیا نمیانهکه آدم رسآخر این و

گیرد. نوعی حرکت از خامی به پختگی. حرکت از نارسی به رسیدگی. اگر این ای در فرآیند شدن قرار میرسانه

ای شدن متصور برای آدم رسانه داریم زیرا دو شرط مای کتوان گفت آدم رسانهمعیارها را مالک قرار دهیم، می

 ای ساخت.توان آدم رسانهاست. اول استعداد و عالقه ذاتی و دوم آموزش. بدون هریک از شرایط فوق نمی

 

 رسانه ای  برای ساختن آدم های رسانه ای : سواد

" (Media Literacy در )اس بر مهارت که  براس ینوع درک متک کیعبارت است از  یکل اریبس فیتعر کی

 کرد. ییو شناسا کیتفک گریکدیها را شناخت و از آن داتیها و انواع تولانواع رسانه توانیآن م

است که  هوشمندانه مراقب  ییغذا میرژ کیمثل  یابه زبان  ساده، سواد رسانه د؟یآیم یدرک به چه کار نیا

 کهنیا ایرا نه و  یزیکرد و چه چمصرف  دیرا با یزیمضر؛ چه چ یمناسب هستند و چه مواد یاست که چه مواد

که از  اموزدیها ببه مخاطبان رسانه تواندیم یااستوار باشد. سواد رسانه دیبا ییمصرف هر ماده بر چه مبنا زانیم

به نفع خود آنان باشد.  تیوارد شوند که در نها یاخارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه یو مصرف یحالت انفعال

 .میمند شوبهره دیهوشمندانه و مف یاها به گونهرسانه یتا از سفره کندیکمک م یا، سواد رسانهسخن گریبه د

 

یا انسان رسانه ا ی صرفا مصرف کننده هوشمند نیست بلکه تولید کننده هوشمند است از جامعه انفعال به  ادم

 جامه فعالیت وارد می شود

 

 " یمجاز یادر فض یساز انیجر"آزمون درس  یپرسشها - 10

 یبه مشارکت و حضور و نظم در کالسها زینمره ن 3 – قهیدق 60زمان ازمون  – یمجاز یفضا شیپا گروه

 اختصاص دارد.
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 نمره3. دیسیرا بنو یمجاز یدر فضا دیدر دوره جد یسه گانه رسانه مل یراهبردها یعنوانها  -1

را با ذکر مثال  یمجاز یدر فضا ژهیبو یخبر یساز انیگانه موثر در جر 10 یکهایچهار مورد از تکن -2

 نمره 4.دیده حیتوض

 نمره 3. دیسیخبر را بنو یساز انیفکر و پژوهش در جر یاتاق ها گاهیجا -3

 حیبا ذکر مثال توض یرا در خبر رسان  "و اخالق  " یمصلحت عموم"در حوزه  یرسانه مل یها تیمحدود  -4

 نمره3. دیده

انجام شده را با ذکر  یو دو مورد از غفلتها یخبر یساز انیدر جر یانه ملدو مورد از تجارب موفق رس -5

 نمره 4. دیده حیتوض لیدال

 

 روز افزون قیتوف یارزو با

 مهر یریدب ریام

 یتعال بسمه

 یمجاز یدر فضا یخبر یساز انیمحتوا و جر دیازمون تول یپرسشها

 1396 اذرماه

 مایسصدا و یاسیمعاونت س رانیو سردب رانیدب ژهیو

 قهیدق 60ازمون :  زمان

 نمره دارد 5و هر سوال   دیسوال پاسخ ده 4به  فقط

ها  یتیدر خصوص فعال شدن سلبر دیرا نام برده و پاسخ ده یخبر یساز انیدر جر یدور راهبرد اصل -1

 ود؟منجر ش دگانید بیبه حال اس دیمف یساز انیتوانست به جر یدر زلزله کرمانشاه کدام راهبرد و چگونه م

 

 یم ایمثال ا ی؟ برا ستیچ یخبر یساز انیدر جر دادهایاز تحوالت و رو یو شناخت ماهو لینقش  تحل -2

 سییبر نادان و احمق بودن ر یمبن یخبر یساز انیتوان با استناد به سخنان و مواضع نامتعارف ترامپ او جر

 کرد؟ جادیا کایجمهور امر

 

 یاست و رسانه ها ییمربوط به چه حوزه ها ینظام اسالم هیعل یخبر یساز انیجر یمحورها نیمهمتر -3

 کنند؟ فایدشمن را ا یساز انیداشته باشند نقش مکمل جر یاگاه نکهیچگونه ممکن است بدون ا یداخل
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 انیخبرنگاران در جر -نقش شهروند نیرسانه ها در جهان امروز درباره مهمتر یاصل یبا  ذکر کارکردها -4

 د؟یده حیرسانه با مثال توض نینو ین با کارکردهاو نسبت ا یخبر یساز

 

 هینرم عل یو کودتا یریسعد حر یاستعفا یدادهایدر رو هیالعرب یشبکه خبر یساز انیدرباره جر -5

 .دیده حیمختصرا توض یشاهزدگان سعود

 

ناموفق  یو سه نمونه از برندساز رانیا یرسانه ا یموفق و مثبت در فضا یشخص یسه نمونه از برند ساز -6

 ؟ دیکن نیفضا ب نیرا در ا یرسانه مل تینام برده و مسول یو منف

 دیباش دیو مو موفق

 مهر یریدب ریام

 
 

 

 یبسمه تعال

 یمجاز یدر فضا یخبر یساز انیمحتوا و جر دیازمون تول یپرسشها

 1396 اذرماه

 مایصدا وس یاسیمعاونت س رانیو سردب رانیدب ژهیو

 قهیدق 60ازمون :  زمان

 نمره دارد 5ر سوال  و ه دیسوال پاسخ ده 4به  فقط

ها  یتیدر خصوص فعال شدن سلبر دیرا نام برده و پاسخ ده یخبر یساز انیدر جر یدور راهبرد اصل -1

 منجر شود؟ دگانید بیبه حال اس دیمف یساز انیتوانست به جر یدر زلزله کرمانشاه کدام راهبرد و چگونه م

 

 یم ایمثال ا ی؟ برا ستیچ یخبر یساز انیدر جر دادهایاز تحوالت و رو یو شناخت ماهو لینقش  تحل -2

 سییبر نادان و احمق بودن ر یمبن یخبر یساز انیتوان با استناد به سخنان و مواضع نامتعارف ترامپ او جر

 کرد؟ جادیا کایجمهور امر

 

 یاست و رسانه ها ییمربوط به چه حوزه ها ینظام اسالم هیعل یخبر یساز انیجر یمحورها نیمهمتر -3

 کنند؟ فایدشمن را ا یساز انیداشته باشند نقش مکمل جر یاگاه نکهیچگونه ممکن است بدون ا یاخلد
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 انیخبرنگاران در جر -نقش شهروند نیرسانه ها در جهان امروز درباره مهمتر یاصل یبا  ذکر کارکردها -4

 د؟یده حیرسانه با مثال توض نینو یو نسبت ان با کارکردها یخبر یساز

 

 هینرم عل یو کودتا یریسعد حر یاستعفا یدادهایدر رو هیالعرب یشبکه خبر یساز انیره جردربا -5

 .دیده حیمختصرا توض یشاهزدگان سعود

 

ناموفق  یو سه نمونه از برندساز رانیا یرسانه ا یموفق و مثبت در فضا یشخص یسه نمونه از برند ساز -6

 ؟ دیکن نیفضا ب نیرا در ا یرسانه مل تینام برده و مسول یو منف

 دیباش دیو مو موفق

 مهر یریدب ریام


