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چکیده
هدف :با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اهمیت ارائۀ اخبار به صورت آنالین و مطابق با سالیق مخاطب امروزی ،چارچوبهای ساختاری
و فناورانه نقش مهمی در ارائۀ اطالعات بیشتر به مخاطب در کمترین زمان و فضای محدود وبسایتهای خبری پیدا کرده است .هدف پژوهش
حاضر شناخت از نحوۀ استفاده چندرسانهایها به عنوان چارچوبهای فناورانه در ارائۀ اخبار وبسایتهای خبری است .برای این امر دو وبسایت
خبری پرستیوی و سیانان برای پوشش اخبار خروج آمریکا از برجام مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند .روش :در این پژوهش از روش
تحلیل محتوای کمی ا ستفاده شده ا ست .جامعۀ آماری شامل تمام اخبار منت شر شده از تاریخ اعالم خروج آمریکا از برجام به فا صله  20روز
ا ست .یافتهها :وب سایت پرستیوی از عکس به عنوان اولویت چندر سانهای (به میزان  78.7در صد) در حالی که وب سایت سیانان از ویدئو (به
میزان  90.1درصد) بهره برده است  .طول ویدئوهای با اولویت نیز در وبسایت سیانان به میزان  42.9درصد به صورت کوتاه و مطابق با بازدید
سریع مخاطب امروزی از محتوای وب سایتها ا ستفاده شده ا ست .در وب سایت پرستیوی همه ویدئوها با کلیک مخاطب پخش قابلیت پخش
دا شتند ،این در حالی ا ست که در وب سایت سیانان  74.7در صد از ویدئوهای با اولویت به صورت پخش خودکار بوده ا ست .نتیجهگیری:
وبسایت سیانان از ظرفیت همگرایی چندرسانهایها برای دادن اطالعات حداکثری به مخاطب در فضای محدود وبسایت بیشتر استفاده کرده
است .چارچوببندی فناورانه اخبار در وبسایت های پرس تی وی و سی ان ان با بهرهگیری از چندرسانهایها به صورت متفاوت انجام میشود.
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مقدمه و طرح مسئله
تحوالت گسترده در زمینۀ فراهم شدن بسترهای تکنولوژیکی و اینترنتی برای پوشش خبری آنالین و جذب مخاطبانی
که بدون محدودیت زمانی و مکانی به محتوای خبری وبسایتهای خبری جریان اصلی مانند سیانان و ضد جریان چون
پرستی وی د ستر سی دارند ،فر صت های جدیدی برای انعکاس بهتر اخبار و مطالب خبری در ف ضای آنالین پیش روی
رسانههای بین المللی قرار داده است.امروزه وبسایتهای خبری با پیشرفت تکنولوژی و بروز تغییرات گسترده در عرصۀ
ارت باطات برای پوششششش اخبار بینالمللی ،روش ها و تاکتیک های پوششششش خبری نوینی را مطابق با ظرفیت های نوین
خبرر سانی در ف ضای ژورنالی سم آنالین به کار میگیرند .یکی از روشها بهرهگیری در ست از چندر سانهایها به عنوان
یکی از اصشششول روز نا مهنگاری آنالین و همچنین نحوۀ بکارگیری چارچوب های فناورا نه برای درگیرکردن و جذب
مخاطب به محتوای منت شر شده بر روی وب سایت خبری ا ست .برای ارائۀ اطالعات بی شتر در ف ضای محدود وب سایتهای
خبری تعیین هدفمند چارچوبهای ساختاری و الکترونیکی تعبیه شده در وبسایتهای خبری نیازمند درنظر گرفتن شیوۀ
خوانش مخاطب و بیحوصششلگی و گشششتزنی سششریع مخاطبان در فضششای اینترنت برای دریافت آخرین خبرها راجع به
رویدادهای بینالمللی چون خروج آمریکا از برجام است که به سرعت در فضای بینالمللی و خبری منتشر میشود.
با توجه به هویت ایرانی و آمریکایی بودن دو ششششبکه خبری پرستیوی و سشششیانان و همچنین حاکم بودن فضشششای
مالکیت و فرهنگ متفاوت بر این دو رسششانۀ خبری و بینالمللی ،شششناخت نحوۀ بکارگیری چندرسششانهایها پوشششش اخبار
خروج آمریکا از برجام این دو رسششانه نسششبت به نحوۀ پوشششش اخبار خروج آمریکا از برجام که نشششان از نقطه تالقی و
عطف این دو رسشششانه در نوع جهتگیری و ارائۀ تحلیل های خبری در پوششششش این رویداد مهم و جهانی اسشششت هدف
پژوهش حاضششر بوه اسششت .بنابراین در پژوهش حاضششر وبسششایتهای انگلیسششیزبان پرستیوی3و سششیانان اینترنشششنال4به
عنوان اتاق خبرهای آنالین این دو رسششانه تاریرگذار در فضششای بینالمللی و خبری به منظور شششناخت از نحوۀ پوشششش این
رویداد مهم و بینالمللی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.
ضرورت و اهمیت موضوع
شناخت از نحوۀ ارائۀ اخبار با توجه به بهرهگیری از فضای محدود وبسایتهای خبری و بکارگیری آخرین تاکتیکها
در حوزۀ روزنامهنگاری آنالین به عنوان شاخه ای نوپا از علم روزنامهنگاری با توجه به تغییرات لحظهای بستر جهانی وب
و ا ضافه شدن ظرفیتهای اینترنتی جدید برای پو شش اخبار بینالمللی ضرورت دارد تا به صورت مداوم مورد کنکاش
قرار گیرد .همچنین با توجه به نقش راهبردی ششششبکۀ پرستیوی به عنوان نمایندۀ جمهوری اسشششالمی ایران در جنگ
روایت های خبری و بین المللی برای تببین موضشششع کششششور متبوع خود در قبال رویداد های مهم چون خروج آمریکا از
برجام ،بررسی عملکرد و وضعیت موجود این شبکه نسبت به دیگر شبکههای بینالمللی در نحوۀ پوشش اخبار بینالمللی
چون خروج آمریکا از برجام امری ضروری مینماید.
رسانههای خبری برای گسترش پوشش خبری خود به ناچار باید با محیط آنالین خبررسانی سازش کرده و در جهت
اسشششتفاده از آخرین روشها وتاکتیکها برای عمق بخششششیدن به میزان تاریر خود بر مخاطب جهانی مبادرت ورزند .انجام
فعالیت خبری در این ف ضا نیازمند شناخت دقیق از ظرفیتهای چندر سانهای و ا ستفاده از آخرین تحوالت در حوزههای
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نظری خبر و ارتباطات چون چارچوببندی اخبار برای پوشششش اخبار در فضششای آنالین ژورنالیسششم اسششت .به طور کلی
همانطور که با ظهور فناوریهای ارتباطی ،سششازمانهای خبری و تلویزیونی مجبور به حضششور در این فضششا بودهاند ،به روز
نبودن این سازمانها در نحوۀ ا ستفاده مناسب از این بستر میتواند چالش جدیدی برای این رسانههای خبری باشد چرا که
ادامۀ بقا و فعالیت آنها در این حوزه نیازمند بکارگیری آخرین تاکتیکها در نحوۀ پوشش خبری آنالین است.
با توجه به حسشششاسشششیت موضشششوع برجام و نگاههای جهانی نسشششبت به آن ،با خروج آمریکا از این توافق ،رسشششانههای
بینالمللی هر کدام به پوششششش های خبری مختلف از این رو یداد پرداختند که در این میان میزان و نحوۀ انعکاس این
رویداد در دو وبسشششایت پرستیوی و سشششیانان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده اسشششت که با ششششناخت دقیق از نحوۀ
بکارگیری ظرفیتهای چندرسشششانهای و همچنین نحوۀ قاببندی اخبار با اسشششتفاده از قابلیتهای نوین الکترونیکی در هر
یک از این وبسششایتها پی برد و با کنار هم قراردادن عملکرد هر یک به صششورت علمی و پژوهشششی به توصشیف دقیقی از
شیوههای بکارگرفتهشده درچاچوببندی فناورانۀ اخبار در فضای آنالین خبری رسید.
مطالعات پیشین
ارد شیر زابلی زاده و ح سینعلی افخمی( )1392پژوه شی تحت عنوان« ا ستفاده از نظریۀ چارچوببندی در تبیین اررات
اخبار؛ مفاهیم و پژوهشها» به انجام رساندهاند .در این پژوهش تشریح نظریۀ چاچوببندی در حوزۀ تاریر خبر در رسانهها
مورد برر سی قرار گرفته ا ست تا نگاهی جامع در خ صوص چارچوببندی در ارتباطات به معنای انتخاب برخی جنبههای
یک واقعیت درک شده و برجسه کردن آنها در یک متن ارتباطی بدست آید .در این پژوهش که به روش اسنادی انجام
گرفته اسشششت بر مدل فرآیندی چ هارگانه چارچوبسشششازی ،تعیین چارچوب ،تاریرات سشششطح فردی چارچوببندی و
چارچوبهای رسششانهای متمرکز شششده اسششت بیان میدارد که با وجود ابهامات نظریۀ چارچوببندی ،این نظریۀ از طیف
وسیعی از پژوهشها ،کمی و کیفی ،حمایت میکند.
مریم حاج نوروزنظری( )1395پژوهششششی با عنوان تحلیل محتوای میزان و نحوۀ پوششششش اخبار مربوه به تحریمهای
ه ستهای ایران در خبرگزاری رویترز انجام داده ا ست .نتایج پژوهش ن شان میدهد بی شترین میزان (46/6در صد) از اخبار
منتشر شده در خبرگزاری رویترز در مورد تحریمهای ایران در قالب خبر ،دارای رویکرد مثبت به تحریمها ،رویدادمدار،
دارای ارزش خبری شهرت و اختصاصی خبرگزاری رویترز بوده است.
محمد ح سین کالنتری درمرنجی( )1395پژوه شی با عنوان «تحلیل گفتمان انتقادی برنامه جامع اقدام م شترک(برجام)
در عناوین گزیدهای از روزنامههای داخل در سال( )1394بر اساس الگوی ون لیوون »)2008(5انجام داده است .نتایج این
این پژوهش نششششان میدهد که روزنامههای داخلی برای انعکاس خبرها به نوعی دیدگاه و ایدئولوژی صشششاحبان قدرت و
عوامل رسانهای را به صورت پنهان در عناوین روزنامهها لحاظ میکنند.
کلیس دی ریس )2005(6پژوهشی با عنوان چارچوببندی اخبار :نظریه و گونه شناسی در سال  2005انجام داده است.
در این پژوهش محقق پس از بیان تاریخچه مطالعاتی بر روی نظریه چارچوببندی که عمدتا بر روی چارچوب های
محتوایی در اخبار و چارچوبها در تاریرگذاری بر روی اخبار به تببین مدل پی شنهادی خود میپردازد .در پژوهش ای شان
چارچوببندی را به مثابۀ یک فرآیند تحلیل کرده و مدل چارچوببندی خود را بر محور تولیدی ،محتوایی و اسشششتفادۀ
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رسششانهای مطرح میکند .در نتایج پژوهش ایشششان با بررسششی چارچوبهای ژانر محور در اخبار و چارچوبهای موضششوع
محور به تببین چارچوبسازی اخبار به مثابه یک ابزار برای شناخت محتوای رسانهای میپردازد.
آلبرت آردول آردو )2015(7پژوهششششی با عنوان نظریۀ چارچوبسشششازی در پژوهش های ارتباطی؛ منابع ،توسشششعه و
وضششعیت فعلی در اسششاانیا را انجام داده اسششت .در این پژوهش نظریه چارچوبسششازی از منظر ارتباطی مورد بررسششی قرار
گرفته اسششت که در این حالت فرسششتنده ،پیام و فرهنگ به عنوان شششاخصششههای دربرگیری چارچوبسششازی در نظر گرفته
شدهاند .توسعه کلی در زمینه چارچوب سازی از دهۀ  50میالدی تا کنون در اساانیا مورد بررسی قرار گرفته است که در
بخش نتایج چارچوب سازی در فرآیند ارتباطات شامل مفاهیم و بنیادها ،مرزهای بین چارچوب سازی و برج سته سازی،
گذر از مطالعات چارچوبسششازی ،گونهشششاناسششی چارچوبسششازی ،چارچوبهای قوی و چارچوبهای ضششعیف ،مدل
استقرایی و مدل قیاسی ،چارچوبسازی از رسانه تا فردی ،تاریر چارچوبها بر افراد و مردم مطرح شدهاند.
مهرناز خانجانی با راهنمایی مهدی سششمتی در دانشششکدۀ ارتباطات دانشششگاه ایلنویز شششمالی8در آمریکا در سششال 2017
پژوهششششی با عنوان «پوششششش خبری رسشششانهها و انتخاب منابع اخبار در مباحث سشششیاسشششت خارجۀ آمریکا؛ مطالعۀ موردی
توافقنامه ایران(برجام)» انجام داده است .نتایج پژوهش شواهدی قوی از وجود ارتباه بین پوشش اخبار سیاست خارجی
آمریکا توسشششط رسشششانه های آمریکایی و مقام و سشششمت افراد در دولت آمریکا را نششششان داده بود ،بعالوه اینکه کر
روزنامهنگاران غیردولتی به عنوان منبع خبری در اخبار تلویزیون نشان از درجه استقالل آنها از مقامات بود.

مبانی و مفاهیم نظری
برجام
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برنامۀ جام ع اقدام مشترک(برجام) توافقی است میان ایران ،اتحادیه اروپا و پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل
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،ایاالت متحده آمریکا14به عالوهی آلمان15که بعد از یک سشششلسشششله مذاکرات
،روسشششیه
ششششامل چین10،فرانسشششه11،انگلسشششتان

بلند مدت در تاریخ  23تیر سشال  1394در وین16اتریش17به دسشت آمد و یکی از اسشناد مهم و بینالمللی سشازمان ملل متحد
به شمار میآید .در پژوهش حا ضر آنچه بیش از همه به مو ضوع برجام مربوه بوده ا ست ت صمیم یکجانبۀ آمریکا برای
خروج از این توافق بود که در تاریخ  18اردیهششششت سشششال  1397اتفاق افتاد و موجی از جریان سشششازی خبری در میان
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شبکههای بینالمللی و خبری جهان از جمله پرستیوی و سیانان به عنوان دو شبکۀ خبری حاضر در دو کشور ایران و
آمریکا به راه انداخت.
پوشش خبری
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خبر ،پرارزشترین کاالی امروز اسششت .در دنیای اطالعات ،نقش خبررسششان دارای اهمیت فزایندهای اسششت .پوشششش
خبری ،مجموعهای از فعالیتهایی اسششت که بر روی خبر صششورت میگیرد تا ارزش یک خبر و جایگاه آن از وضششعیت
واقعی آن ،باالتر یا پایینتر مطرح شود و ارزش آن خبر در مجاورت مطالب دیگر دارای ارزش کمتر ،بی شتر و یا در حد
صفر شود .گاهی اوقات خبر به گونهای مطرح میشود که ارزش آن برای مخاطب به صفر میرسد .آنچه در دنیای امروز
مطرح میشششود ،این اسششت که خبر دیگر انتقال دهندهی واقعیت نیسششت بلکه سششازندۀ واقعیت اسششت .خبرنگار حرفهای نیز
خبرنگاری است که بتواند یک خبر را بسازد و خبر را همراه با اهداف خود و سازمان خود به مخاطب القا کند(سلطانی فر
و هاشمی.)15 :1382،
وبسایت پرستیوی
وب سایت انگلی سی پرستیوی ( )www.presstv.irکه چند ماه قبل از آغاز ر سمی پخش تلویزیونی شبکه آغاز به
کار کرد ،مکمل پوشششش خبر تلویزیونی و جوابگوی فناوری ارتباطات امروزی از قبیل تحوالت سششریع در عرصششه تلفن
همراه و ابتکار راهاندازی ششششبکههای اجتماعی و ایجاد تعامل بین ششششبکه و مخاطبان خود بوده اسشششت .در  18اکتبر سشششال
 ،2009پرستیوی وبسایت جدید خود را با قابلیت رابط کاربر گرافیکی راهاندازی کرد و در تاریخ  17نوامبر سال 2011
به عنوان اولین ششششبکۀ ایرانی آن را بر روی فرمت واید اسشششکرین19ارتقا داد که این اقدام پرستیوی را در این زمینه به
دومین شششبکه خبری و بین المللی در خاورمیانه بعد از الجزیره انگلیسششی تبدیل کرد .وبسششایت پرستیوی کامال تعاملی
بوده و به نظرات خوانندگان خود بسشششیار اهمیت میدهد .بخش ویژه و مهم وبسشششایت ،پنجره مربوه به پیششششنهاد دیدن از
بازخوردها ،سخت خبرها و م صاحبههای انجام شده تو سط خبرنگاران تلویزیونی ،روزنامهنگاران بینالمللی و چهرههای
م شهور خبری پرستیوی ا ست که بر روی وب سایت قرار میگیرد .دیگر قابلیتهای کاربر_محور وب سایت شامل انت شار

اخبار به سششراسششر جهان ،بهروزهای موبایلی وگزینهی خبرنامههای درخواسششتی اسششت .وبسششایت پرستیوی به خوانندگان
امکان تماششششای برنامههای زنده خبری بر روی کامایوترهای خانگی یا در صشششورت نیاز گوش دادن به برنامههای زنده و
صششوتی از شششبکه پرستیوی را فراهم میآورد .خوانندگان وبسششایت پرستیوی همچنین میتوانند اپلیکیشششن موبایلی
پرستیوی را از وبسایت دانلود کرده و برنامههای آن را دنبال کنند). (Press TV Catalog 2017
وبسایت سیانان
وبسششایت رسششمی شششبکۀ سششیانان در 30ام آگوسششت سششال  1995یعنی  15سششال بعد از تاسششیس شششبکۀ تلویزیونی آن
راهاندازی شد CNN.com .اکنون جزو طالیهداران خبررسانی و عرضه اطالعات در سطح جهانی است که اخبار آن به
صورت  24ساعته توسط تیم مجرب در پایگاه مرکزی سیانان یعنی آتالنتای آمریکا20و دیگر دفاتر سیانان از سرتاسر
جهان جمعآوری می شود .تعداد این نیروهای حرفهای در زمینه تهیۀ اخبار به حدود  4000نفر میر سد .وب سایت سیانان
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از آخرین تکنولوژیهای رسششانهای برای پخش زنده ویدئویی ،بسششتههای خبری بر حسششب صششدا و همچنین آرشششیوهای
خبری قابل دسشششترس به همراه سشششابقۀ اخبار و اطالعات تکمیلی بهره میبرد که به صشششورت روزانه و پیوسشششته بهروز
می شود( .)www.cnn.com, 2019بر روی این وبسایت دنیایی از اخبار روزانه را میتوان یافت CNN.com .یک
وب سایت تمام خدماتی ا ست که همه چیز از اخبار سیا سی تا بینالمللی ،اقت صادی و ورزش و ...را شامل می شود .اخبار
سرخط آن بر روی صفحۀ ا صلی قرار میگیرند که با ت صاویر گرافیکی و یک پاراگراف لید که با سابقه خبر و جزئیات
بیشتر از آن لینک شده است.
عالوه بر اخبار سششرخط ،وبسششایت سششیانان تعداد زیادی اخبار مفید را که با کلیک کردن مخاطبان بر روی آنها باز
میشششوند ارائه میدهد .به عنوان مثال اخبار سششالمت بر روی وبسششایت ،تنها آخرین اطالعات و یافتهها در مورد سششالمتی
نی ستند بلکه وب سایت سیانان یک کتابخانۀ جامع از سالمت را فراهم میکند .همچنین صفحۀ مربوه به اخبار سیا سی
لینکهای مربوه به تصاویر سیاسی که به صورت کارتون و گرافیک هستند را اضافه میکند .وبسایت سیانان همچنین
دارای نظرسشششنجی نیز میباششششد .در بخشهای زیادی از وبسشششایت میتوان پیشنمایشهای نهچندان ظریف ،تبلیغات و
تیزرهای کوتاه را برای برنامههای آیندۀ تلویزیون سیانان مشاهده کرد والبته  CNN. comهمچون دیگر وبسایتهای
خبری به قابلیت «بازدیدکننده آنی» که در واقع از خوانندگان برای نظر دادن در مورد اخبار جاری درخواسشششت میکند،
مجهز است که در مرحلۀ بعد با اعالم نتایج نظر خوانندگان ،اهمیت آنها را در جریان خبری نشان میدهد ( Broderick
.)and Miller 2007:55
روزنامهنگاری آنالین
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به وا سطه تغییرات گ سترده در عر صۀ تکنولوژی و اررگذاری و سیع آن بر جنبههای حرفۀ روزنامهنگاری که از تولید
محتوا تا روش های توزیع و مدیریت داده ها را دربر میگیرد ،در این راسشششتا گونه های مختلف روزنامهنگاری جدید نیز
پدید آمدهاند که هر کدام به نحوۀ بکارگیری قابلیتهای نوین عرصۀ ارتباطات و فضای وب در امر روزنامهنگاری اشاره
دارد و هر کدام طبعا بر مبنای همان ویژگیها نیز تعریف میششششوند .برای آنکه راحتتر مفهوم روزنامهنگاری آنالین را
درک کنیم و بتوانیم در ادامه ویژگیهای آن را برشماریم الزم است تفاوتهای آن با روزنامهنگاری سنتی که منظورمان
از آن هر نوع روزنامهنگاری خالی از وجود اینترنت یا بر ب ستر اینترنت بودن ا ست را در نظر بگیریم .بنابراین برای تعریف
روزنامهنگاری آنالین به زبان ساده میتوان گفت که انجام عمل روزنامهنگاری با تکیه بر ویژگیهای آنالین بودن ا ست
اما این آنالین بودن نیازمند برشششمردن حد و حدود مشششخصششی اسششت .به گفته حسششن نمکدوسششت تهرانی ،پژوهشششگر و
روزنامهنگار ،معنای روزنامهنگاری آنالین در کلمۀ آنالین م ستتر ا ست« .روزنامهنگاری آنالین گونهای از روزنامهنگاری
در فضای آنالین است؛ یعنی همان روزنامهنگاری کاغذی ،منتهی برخوردار از امکانات آنالین .در واقع در روزنامهنگاری
آنالین مرزهای زمان و مکان برای تولید ،توزیع و عرضه و مصرف روزنامه از میان میرود ،در حالی که در روزنامهنگاری
کاغذی ،در ظرف زمان و مکان محدود ه ستیم(نادری گی سور .)117 :1391 ،برای اینکه در تعریف آن با دیگر گونههای
روزنامهنگاری مانند دیجیتال یا سششایبر که گسششتردهترین شششکل آن اسششت و در واقع سششیر همۀ تحوالت تکنولوژیکی را در
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خود دارد و در فضششای مجازی و شششبکههای مجازی نیز تعریف میشششود ،دچار اشششتباه نشششویم باید حدود روزنامهنگاری
آنالین را مشخص کنیم.
روزنامه نگاری آنالین به تولید و انتشششار محتوای خبری بر روی اینترنت توسششط روزنامهنگارانی که برای سششازمانهای
خبری و اصششلی کار میکنند اشششاره دارد .اگرچه وبال ها و دیگر گونههای ارتباطی و خبری آنالین به طور گسششترده از
تاریرگذاران بر اخبار سازمانهای خبری چه به صورت آنالین و چه به صروت آفالین به شمار میروند ،اما در این تعریف
به عنوان گونه و قالبی جدا شناخته شده و یل ر سانههای جایگزین و بدیل تعریف می شوند( .)Dewolk, 2000: 3از
نظر مفهومی ،به طور ا سا سی به هر نوع فعالیت روزنامهنگاری بر روی اینترنت که دارای خا صیت روزآمدی و تازه شدن
اسشششت و با حادد ششششدن مسشششخله تازه خبری ،تغییر در صشششفحه خبری اینترنتی بالفاصشششله یا با فاصشششله اندک رخ دهد،
روزنامهنگاری آنالین گفته میشود(آقارفیعی.)73 :1395 ،

ویژگی های روزنامه نگاری آنالین
روزنامهنگاری آنالین در حوزۀ کاربردی از دیگر انواع روزنامهنگاری متمایز میشششود ،زیرا از ترکیبات تکنولوژیکی
خود به عنوان عامل تعیین کننده و مششششخصشششههای کاربردی بهره میبرد .در این نوع روزنامه نگاری ،روزنامهنگار آنالین
باید درباره اینکه کدام قالب ر سانهای میتواند به بهترین نحو یک گزارش معین را روایت کند ت صمیم گیری کند( عامل
22
) ،باید در بستر آنالین برای مخاطبان گزینههایی برای پاسخ ،تعامل و یا حتی قابلیت شخصی سازی در
چندرسانهای بودن

پخش محتواهای رسششانهای را فراهم کند (تعاملی بودن)23و باید شششیوههای ارتباه محتوای رسششانهای را با دیگر گزارشها،
آرششششیو ،منابع و دیگر مطالب را از طریق لینککردن مطالب به هم فراهم کند(فرامتنی بودن) 24.این یک ششششکل آرمانی از
روزنامهنگاری آنالین است(.)Deuze 2001:4
روزنامهنگاری آنالین با انواع رسشششانه های خبری قبل از خود تفاوت بسشششیار دارد .به ششششیوههای مختلف و از طریق
ویژگی های منحصشششربه فرد خود بهترین کیفیت از جنس اخبار پخش و چاپی را ارائه میدهد .این نوع روزنامهنگاری
میتواند همزمان عمق اطالعاتی موجود در روزنامهنگاری چاپی و سششرعت انتقال تلویزیونی را از طریق بهروزرسششانیها و
فراهم کردن قابلیت پخش زنده به صورت صوتی و تصویری بهعالوه قابلیت ویژۀ اجازۀ مطالعۀ بیشتر به مخاطبان در مورد
گزارشها در صششورت تمایل آنها فراهم کند .برخالف دیگر انواع روزنامهنگاری ،اسششتانداردها و فرمتهای آن هنوز هم
درحال تحول و گسترشاند(.)Craig 2005:9
اخبار آنالین
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اخبار آنالین در ا شکال و گونههای ب سیار زیادی دیده می شوند .هرچند ،سازمانهای خبری گرایش دارند که برخی
معاهدهها و آئیننامهها را دربارۀ طراحی و سشششاختار حضشششور آنالین خود به اششششتراک بگذارند ،اما روش روزنامهنگاری
آنالین آنها در فعالیت روزانه بر خصوصیات رسانهای جدید تاکید متمایزی میگذارد .در اخبار آنالین امکان ترکیب و
تغییر تکنولوژیهای مختلف بهمراتب بیشتر از رسششانههای سششنتی وجود دارد ، .در مقاالت اخبار آنالین ،عالوه بر متن و
تصششاویر میتوان از ویدئوها ،صششدا ،اسششالیدشششو و اینفوگرافیکها اسششتفاده کرد .سششاندر26و لیماروس( )201027معتقدند که
این امکان استفاده از تکنولوژیهای گوناگون ممکن است تاریری مثبت بر روی درک و نظر مخاطبان اخبار آنالین داشته
باششششد .به عنوان مثال وبسشششایتهایی که اخبار را عالوه بر متن به صشششورت تصشششاویر زنده پوششششش میدهند ،از دیگر
وبسششایتهایی که فقط اخبار را به صششورت متنی پوشششش میدهند ،واقعیتر درک و دریافت میشششوند .این نویسششندگان
همچنین معتقدند اسششتفاده از تکنولوژیهایی همچون تصششاویر و ویدئو در پوشششش اخبار میتواند تجربه حضششور در نقاه
دور و هم چنین مششششاهده اخبار آنالین و واقعی را در بین مخاطبان بوجود بیاورند .به دنبال آن نیز ،نه تنها میتوان نظر
خوانندگان و انگیزه آنان نسشششبت به گردش اطالعات را مثبت ارزیابی کرد ،بلکه میتوان گفت که اسشششتفاده از چنین
تکنولوژی هایی میتوا ند تاریری مث بت در راسششش تای یادگیری برای آن ها ای جاد ک ند(Opgenhaffen and :10
.)d’Haenens, 2011
ساختار سایت های خبری آنالین
در وبسششایتهای خبری ،گزارشها و داسششتانهای خبری در دسششتهبندیهای خبری به صششورت سششلسششلهمراتبی قرار
میگیرند و از طریق کلیدهای رهیابی دسترسی الزم به دستهبندیهای اصلی در وبسایت فراهم می شود .نمونههایی از این
د ستهبندیها در وب سایت شامل ورزش ،سرگرمی ،اخبار آمریکا ،سالمت و سیاست ه ستند .د ستهبندی اخبار وب سایت به
صورت سل سلهمراتب ضروری ا ست به دلیل اینکه مقدار ف ضای صفحه نمایش مهیا شده در وب سایت ن سبت به حجم
محتوای خبری منتشششر شششده در یک زمان معین بسششیار کمتر اسششت .بنابراین ،دسششتهبندیکردن اخبار و گزارشها بر روی
وبسایت دسترسی خوانندگان به اخبار مورد عالقۀ آنها را آسان میکند .در عین حال ،یک وبسایت خبری شباهت زیادی
به روزنامه در انت شار اکثر اخبار بر روی یک صفحه دارد .وب سایتهای خبری در این شباهت ،اخباری را که برای مدت
زمان مشششخصششی از اهمیت ویژهای برخوردارند برروی صششفحۀ اصششلی وبسششایت قرار میدهند .این اخبار و گزارشها را به
عنوان اخبارمهم28دسشششتهبندی میکنن د .برای مثال ،یک وبسشششایت ممکن اسشششت خبر مهم راجع به لیگ فوتبال را در
دستهبندی ورزش و اخبار مهم آن قرار دهد(.)Pope 2007:10
چارچوب نظری
نظریۀ چارچوبسازی

29

٤
8
9

S. Shyam. Sundar
Anthony Limperos
Top Stories
Framing Theory

6
٤
8
9

مفهوم چارچوب سششازی در سششال  1974توسششط جامعهشششناسششی به نام اروینگ گافمن30مطرح شششد .جامعهشششناسششی که
معتقد بود افراد به صشششورت فعال ،جهان پیرامون خود را با اسشششتفاده از چارچوب هایی که اطالعات را تعیین ،دریافت،
شششناسششایی و برچسششب میزنند ،سششازماندهی و معنا میکنند .گیتلین( )198031در توصششیف نظر گافمن بیان میدارد که «ما
برای آنکه واقعیت را درک و مدیریت کنیم و یا به بحث در مورد آن باردازیم ،واقعیت را چارچوببندی میکنیم و یا
مجموعه و فهرسشششتی از ششششناختها و کنشها را برمیگزینیم» .به دیگر معنا« ،چارچوب ،نظر و یا طرحی اسشششت که معنا
میدهد»( .)Gamson and Modigliani 1987:140دردهههای اخیر پژوه شگران ارتباطی به شکل گ ستردهای از
مفهوم چارچوب و روشهای تحلیل چارچوب سشششازی برای بررسشششی پیچیدگیها و معانی پنهان اششششکال مختلف خبری
اسشششتفاده کردند .پن و کوزیکی32تحلیل چارچوب را در نظر گرفتن متون خبری به عنوان نظامی از عناصشششر سشششازماندهی
شششده میدانند که هم نشششان از حمایت از نظرات و عقاید خاص داشششته و هم ابزارهایی برای ترغیب انواع مخاطب فراهم
میآورد که متون رسانهای را پردازش میکنند(.)Pan and Kosicki 1993: 61
چارچوبسششازی ،فرآیند کنترل انتخابی محتوای رسششانه توسششط دسششتاندرکاران رسششانهای اسششت .این نظریه میگوید
چگونه بخش خا صی از محتوای ر سانه یا معانی بیان حا صل از آن در یک قالب و ب ستهبندی ارائه می شود به گونهای که
امکان تعابیر و تفاسیر مطلوب ،معین و مشخص را فراهم و تعابیر دیگر را حذف میکند .به بیان دیگر رسانهها به مخاطبان
میگویند دربارۀ چه فکر کنند و سشششاس چگونه فکرکردن را نیز در چارچوبی که از پیش سشششاخته و پرداختهاند ،بر آنان
تحمیل میکنند .چارچوب سششازی مبتنی بر این فرا اسششت که نحوۀ توصششیف یک موضششوع و رویداد در گزارشهای
خبری ،بر چگونگی درک آن موضششوع و رویداد توسششط مخاطب ،تاریر میگذارد ( Scheufele and Tewskbury
.)2006:12
متخصصین ارتباطات به طور کلی و روزنامهنگاران به طور ویژه برای گفتن یک داستان با توجه به محدودیت زمان و
مکان میبای ست آن را در یک ساختار منظم از اطالعات و در یک چارچوب تف سیری و معنایی خاص بیان کنند تا بدین
طریق پیام آنها برای جمعیت کثیری از مخاطبان که عمدتا ناهمگون هستند قابل فهم بوده و به دست آنها برسد .در نوشتن
متون خبری ،روزنامهنگاران از چارچوبها برای معنابخشی و سادهسازی واقعیت و درعین حال برای جلب توجه مخاطبان
اسشششتفاده میکنند ( .)Valkenburg, Semetko and De Vreese 1999: 57وجود طرح کلی یا چارچوب،
دالیلی برای قوی بودن ششششناخت روزنامهنگاران ارائه میدهند؛ چرا که چاچوبهای ششششناختی روزنامهنگاران در گفتمان
اتاق خبر و از طریق جهتگیریهای مشششترک سششاخته میشششوند .با توجه به همۀ این مالحظات ،یک چارچوب خبری را
میتوان مجموعۀ منسششجمی از مدلهای شششناختی(طرح ،متن وغیره) دانسششت که در گفتمان اتاق خبر به وجود میآید و با
دیگر گفتمانهای رسشششانهای در تعامل اسشششت و بر پوششششش خبری تاریر می گذارد(زابلی زاده .)30 ،1393 ،هنگامی که
روزنامهنگاران اخبار را آماده میکنند و برای تو صیف جنبههای واقعی بودن آن از کلمات و ت صاویر مخ صوص ا ستفاده
میکنند ،در واقع آنها یک چارچوب را انتخاب میکنند .در صشششورتی که میتوانسشششتند چارچوب دیگری را از طریق
انتخاب سششاختارهای معنایی متفاوت ،واژههای دیگر و همچنین تصششاویر دیگر برای انتشششار آن اخبار برگزینند .روشها و
استراتژیهای مورد استفاده برای برجسته کردن بخشی از اطالعات از بخشهای دیگر میتوانند گسترده و متفاوت باشد.
0
1
2

Erving Goffman
Gitlin
Pan and Kosicki

3
3
3

حذف کردن یکی از این استراتژیهاست البته مهمترین آنها نیست .تمام گزارشهای خبری در واقع استراتژی حذف در
آنها به کار رفته اسششت ،چه به صششورت عمدی چه ناآگاهانه ،به این دلیل که غیرممکن اسششت همه جنبههای یک موضششوع
خبری را بتوان پوشش داد  ،از همۀ منابع خبری استفاده کرد و یا نقش همه بازیگران مستقیم و غیرمستقیم در مسائل خبری
را روشن کرد.
با فراهم ششششدن امکانات جدید با وجود تکنولوژیهای ارتباطی عصشششر حاضشششر ،میتوان مششششکالت سشششنتی راجع به
محدودیت فضششا و زمان را با امکاناتی نظیر فرامتن در اخبار حل کرد .اما هنوز با این حال نمیتوان گفت جایگزین کردن
یک گزارش در صفحۀ اول وب سایتهای خبری ن سبت به عمق بخ شیدن به یک خبر تا سطوح و الیههای زیرین از طریق
جمالت و یا ت صویر م شخص از همان منبع خبری ،به همان اندازه آ سان ا ست .فقط اگر اطالعات و منابع خبری یک سان
باشد ،امکان چارچوببندی اخبار به طریق دیگر وجود دارد .ترتیبی که واقعیتها از طریق آن بیان میشوند ،شامل اسمها
و صشششفشات مورد اسشششتفشاده و یشا تیترهشای برگزیشده و  ،...همگی میتواننشد چشارچوبهشای متفشاوتی از آن واقعیشت
باشند(.)Ardevol-Abreu 2015: 427
در واقع چارچوب سازی ،طریقۀ ا شاعه و انتقال اطالعات به مخاطبان در رابطه با م سائل مختلف ا ست .در این را ستا
رسانهها با چارچوب سازی اطالعات و تصاویر از واقعیتها و در طی فرآیندهای برنامهریزی شده و ساختاریافته ،خود به
وجود آورندۀ واقعیتی اجتماعی خواهند بود .رسشششانههای خبری طی فرآیند چارچوب سشششازی سشششعی میکنند تا در زمان
مقتضی و در راستای منافع سیاستگذاران ،مالکان و حامیان خود ،با شکلدهی به افکار عمومی ،فهم مخاطبان خود را از
موضششوعی خاص در مسششیر دلخواه خود هدایت کنند .میتوان گفت از جمله کارکردهای چارچوب سششازی رسششانهای آن
اسششت که این امر در جوامع مختلف موجب بروز قضششاوتهای ارزشششی در مورد موضششوعات مختلف ،کسششب ،اعطا و
همچنین سششلب مشششروعیت و حمایت از اشششخاص یا موضششوعات خاص ،اعمال تاریرات و همچنین تغییر در موضششوعات و
مسائل گوناگون و نیز تاریر بر ساختارهای مختلف جامعه میشود (.)Cissel 2012: 68
از نظر انتمن( ،)199333تکرار و م کان های مختلف برای قراردادن اطال عات متنی ،مجمو عۀ ن ماد های اجت ماعی و
فرهنگی بهکار رفته  ،همگی اسشششتراتژیهای رسشششانه برای تاکید بیششششتر و یا کماهمیت جلوهدادن جنبهای از یک واقعیت
هسششتند .بنابراین ،انتمن ،ا عان میکند که یک عبارت کوچک در انتهای یک متن میتواند نشششانگر این برداشششتی از یک
پیام با تاکید بیشششتر از طرف یک منبع نسششبت به دیگر منابعی که آن مسششخله را توصششیف کرده بودند باشششد .البته در مقابل،
ممکن اسششت ایدهای که در اخبار بر آن تاکید شششده اسششت به دلیل مطابقت نداشششتن با سششیسششتم اعتقادی و طرحوارۀ هنی
خواننده از نگاه او کنار گذاشته و یا به سختی به یاد آورده شود .یک فرآیند گفتگومحور و رابت میان مهارتها ،نظرگاه
و ایدئولوژی خواننده با اطالعات جدید بدسشششت آمده از متون خبری وجود دارد .البته این بدان معنی نیسشششت که اهمیت
چارچوبهای سشششاختهششششده در این فرآیند میتواند نادیده گرفته ششششود .گیتلین چارچوب را به عنوان «الگوهای رابت
شناخت ،تف سیر و بازنمایی روند گزینش ،تاکید و کنارگذا شتن» تعریف میکند که از طریق آن طریق آن حاملین نمادها
به شکل معمول به سازماندهی گفتمان میپردازند(زابلیزاده  )34 ،1393نظریۀ چارچوب سازی که رسانههای جمعی حتی
بیش از خلق برجسشششتگی انجام می دهند .با انتخاب اینکه چه چیزی در روایت گنجانده ششششود و چه چیزی از آن کنار
گذاشته شود؛ رسانههای خبری روایت را چارچوببندی میکنند .یعنی رسانه معنای روایت را تحدید میکند و در تفسیر
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مردم از آن روایت را ششششکل میدهد( )Seon_Kyoung and Gower 2009:107به گفته زابلی زاده( )1393با
گذشت زمان شواهد بیشتری برای این دیدگاه فراهم شد که رسانهها به ارائۀ بدون جانبداری موضوعات دست نمیزنند
بلکه هر کدام ب سته به خطیم شی سازمان خبری خود ،آن را به گونهای خاص تنظیم میکنند و جنبۀ خا صی را بی شتر در
معرا دید مخاطبان خود قرار میدهند .ابزارهای روایتگری و چارچوب سازی اخبار در فضای جدید رسانهای در حال
دگرگونی ا ست و در آینده بی شتر تغییر خواهند کرد .برای آن که درک بهتری از این تغییرات دا شته با شیم ،الزم ا ست
ابزارهایی که تغییرات را به نوعی در چارچوبسشششازی اخبار ایجاد میکنند بششششناسشششیم .این ابزارها ششششامل فرارسشششانه

34

ت صویر سازی همهجانبه35و ا ستفاده از چندر سانههای مو ضوع_محور36ه ستند .فرار سانه شامل ابزارهای آنالین ا ست که به
روز نا مهن گاران و دیگر روا یتگران ا جازه مید هد تا لی نک های الکترونیکی را در م یان گزارش ها و دیگر محتوای
رسششششا نه ای و آنالین خود ای جاد کن ند .این ابزار های جد ید ،با ه مدیگر ،فرصشششتی را برای روا یتگران خبر ،همچون
روزنامهنگاران فراهم میکند تا بتوانند گزارشهایی با قابلیت درگیری بی شتر مخاطب ،فرامتنی ،رهیاب شونده و به واقعیت
نزدیک در مورد یک رویداد ارائه دهند .همچنین این ابزارها فرصشششتی را فراهم میکنند تا گزارش های خبری کمتر
محدود به روایتگریهای یکبعدی و در قالب بخشگونه که در بیشتر رسانههای امروزی دیده میشود باشند.
چارچوب سازی اخبار و قابلیت های جدید رسانه ای
ابزارهای روایتگری در فضای جدید رسانهای در حال دگرگونی است و در آینده بیشتر تغییر خواهند کرد .بنابراین
میتوان گفت چارچوب سششازی اخبار نیز در عصششر دیجیتالی تغییر کرده اسششت .برای آن که درک بهتری از این تغییرات
دا شته با شیم ،الزم ا ست ابزارهایی که تغییرات را به نوعی در چارچوب سازی اخبار ایجاد میکنند ب شنا سیم .این ابزارها
شامل فرار سانه37،ت صویر سازی همهجانبه38و ا ستفاده از چندر سانههای مو ضوع_محور39ه ستند .فرار سانه شامل ابزارهای

آنالین اسشششت که به روزنامهنگاران و دیگر روایتگران اجازه میدهد تا لینکهای الکترونیکی را در میان گزارشها و
دیگر محتوای ر سانهای و آنالین خود ایجاد کنند .ت صویر سازی همهجانبه به نمای  360درجه در سی ستمهای ت صویری
اشاره دارد که به خوانندگان اجازه میدهد تا بر روی صفحۀ مجازی زوم کنند و به آرامی بر روی مطالب دلخواه جابهجا
ششششوند .بعضشششی از این ابزارها برای نمونه ،ویدئوهای فول موششششن40هسشششتند که با سشششرعت کامل و بیش از  25فریم پخش
می شوند .این ظرفیتهای ب صری و رهیابی سطح جدیدی از کنترل را در د ستان مخاطبان قرار میدهد تا بتوانند بر روی
محتوای رسانهای دلخواه خود ایجاد کنند.
چندر سانههای مو ضوع-محور به ارائۀ مو ضوعات از طریق ف ضای دیجیتالی مانند ت صویرهای MPEG41یا ویدئوها و
صششداها در نسششل جدید تکنولوژیهای وب اشششاره دارد .روایتگران اخبار ،از این طریق میتوانند محتوای خود را هم به
صورت روایتگری خطی و هم با استفاده از دیجیتالی کردن موضوعات با تصاویر و یا ویدئوهای دیجیتالی ،تولید کنند.
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بنابراین هر موضششوع خبری ،شششخص ،مکان و یا یک سششاختمان میتواند از طریق الیههایی از محتوای اضششافهشششده مانند
توضیحات متنی ،گرافیکهای متحرک ،انیمیشن و یا ویدئوها و تصاویر دیجیتالی رمزگزاری و ارائه شود .در عین حال با
این ویژگیها یک گزارشگر میتواند گزارش دو دقیقهای خود را برای اخبار ساعت عصر آماده کند و برای خوانندگانی
که عالقۀ بیششششتری به عمق و تفسشششیر خبر دارند محتوای خبری را با تفسشششیر و عمق بیششششتر در زمان دیگر ارائه کند  .این
ابزار های جد ید ،با ه مدیگر ،فرصشششتی را برای روا یتگران خبر ،همچون روز نا مهن گاران فراهم میک ند تا بتوان ند
گزارشهایی با قابلیت درگیری بیششششتر مخاطب ،فرامتنی ،رهیابششششونده و به واقعیت نزدیک در مورد یک رویداد ارائه
دهند .همچنین این ابزارها فرصشششتی را فراهم میکنند تا گزارشهای خبری کمتر محدود به روایتگریهای یکبعدی و
در قالب بخشگونه که در بیشتر رسانههای امروزی دیده میشود باشند .با این ابزارها ،امکان تولید گزارشهای خبری در
قالب غنی و کامل که به طبیعت چندبعدی بیشتر وقایع اجتماعی و سیاسی شبیه باشد فراهم میشود.
اگرچه بیشششتر تحلیلگران از ویژگی چندرسششانهای در وبسششایتهای خبری به عنوان یک ویژگی برجسششته در روایت
اخبار یاد میکنند ،م شاهدات اخیرن شان میدهد فرارسانه نیز به همان اهمیت در ارائه یک مطلب خبری تکمیل شده نقش
دارد( .)Pavlik 2001:316فریدین و دیوید( )199842برای تششششریح اینکه چرا فرارسشششانه اینقدر در ارائۀ مطلب خبری
مهم اسشششت مثالی را عنوان کردند .بر روی وبسشششایت خبری سشششیانان(  ،)CNN Interactiveدر یک خبر راجع به
انتخابات ریاسششت جمهوری آمریکا ،در سششال  ،1996لینکهایی به گزارشهای خبری مشششابه موضششوع که قبال درمورد
کماین انتخابات انجام ششششده بود ارجاع داده ششششده بود .آن لینکها نیز در بازگششششت به لینکهای ارجاع داده ششششده به
وب سایتهای کاندیداها و ساس به وب سایتهای آژانسهای فدرال آمریکا ارجاع داده شده بود و در آخر ،همان لینکها
به گروههای ینفع انتخاباتی و آرشششیوهای اخبار روی خط می رسششید .نتیجۀ این روند ،فراهم شششدن یک شششبکۀ اطالعاتی
گ سترده و به هم مت صل بود .واقعیت این ا ست که تا د ستر سی به منابع اطالعاتی ارائه شده فقط چند کلیک فا صله وجود
دارد که این خود باعث اضافه شدن یک حجم اطالعاتی گسترده به فرارسانه می شود که آن را از رسانههای سنتی متمایز
میکنند(.)Fredin and David 1998:42
اهداف پژوهش
بررسی موضوعات برجسته شده در اخبار خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
بررسششی میزان و نحوۀ اسششتفاده از چندرسششانهایها در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسششایتهای خبری
پرستیوی و سیانان
بررسشششی اولویت اسشششتفاده از چندرسشششانهای ها در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسشششایت های خبری
پرستیوی و سیانان
بررسششی طول ویدئو برجسششتهشششده در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسششایتهای خبری پرستیوی و
سیانان
بررسی نحوۀ پخش ویدئو برجسته شده در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای خبری پرستیوی
و سیانان
Ben David and Marina Fridin2

2

بررسی حجم ارائه اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای خبری پرستیوی و سیانان
بررسی میزان و نحوۀ درج نام نویسنده در اخبار خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
بررسی میزان استفاده از هایارلینک در اخبار خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
بررسی میزان استفاده از شرح عکس در اخبار خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
سؤاالت پژوهش
چه موضوعاتی در اخبار خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای خبری پرستیوی و سیانان برجسته شدهاند؟
میزان و نحوۀ ترکیب چندرسشششانهایها و انواع آن در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسشششایتهای خبری
پرستیوی و سیانان چگونه بوده است؟
اولویت ا ستفاده از چندر سانهایها در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وب سایتهای پرستیوی و سیانان
چه بوده است؟
طول ویدئو برجستهشده در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای پرستیوی و سیانان چقدر بوده
است؟
نحوۀ پخش ویدئو برجسششتهشششده در اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسششایتهای پرستیوی و سششیانان
چگونه بوده است؟
حجم ارائه اخبار مربوه به خروج آمریکا از برجام در وبسایتهای خبری پرستیوی و سیانان چگونه بوده است؟
آیا وبسایتهای پرستیوی و سیانان در اخبار خروج آمریکا از برجام از نام نویسنده و لینک دسترسی به صفحۀ آن
استفاده کردهاند؟
وبسایتهای پرستیوی و سیانان در اخبار خروج آمریکا از برجام چه میزان از هایارلینک استفاده کردهاند؟
وبسایتهای پرستیوی و سیانان در اخبار خروج آمریکا از برجام چه میزان از شرح عکس استفاده کردهاند؟
روش پژوهش
در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی اسششتفاده شششد .جامعۀ آماری پژوهش ،همه خبرهای منتشششرشششده بر روی
وب سایتهای پرستیوی و سیانان در مورد خروج آمریکا از برجام در بازۀ زمانی  20روزه بعد از اعالم ت صمیم ترامپ
مبنی بر خروج آمریکا از برجام بودند .مدت زمان در نظر گرفته شده اوج خبررسانی(پیک خبری) هردو وبسایت راجع به
پو شش اخبار مورد نظر را ن شان داد .در این پژوهش کل جامعۀ آماری به صورت تمام شماری مورد برر سی قرار گرفت.
بدین صورت در مراحل انجام پژوهش ،ابتدا اطالعات و مبانی نظری اولیۀ پژوهش از طریق مطالعۀ کتابخانهای و ا سنادی
43
موجود در وب سایتهای پرستیوی و سیانان گردآوری شد  .در
و ساس اخبار مورد برر سی از طریق بخش دیتا سرچ

فرآیند کدگذاری برای ا ستخراج دادههای آنالین در وب سایتهای مذکور از طریق د ستر سی آنالین برای م شاهده بهتر
تکنیک های به کار رفته در نحوۀ پوشششش اخبار در هر کدام از وبسششایتهای پرستیوی و سششیانان اسششتفاده شششد .اعتبار
پژوهش از طریق مراجعه به صششاحبنظرات حوزه ارتباطات ،رسششانه و خبر (اعتبار صششوری) تایید شششد .پایایی پژوهش نیز از
3

Data Search

4

طریق آزمون_ آزمون مجدد و فرمول ویلیام اسکات برای هر دو وبسایت مورد بررسی با میانگین  81درصد (باالتر از 70
درصد) مورد تایید قرار گرفت.
یافتهها
جدول  :1توزیع فراوانی برحسب موضوع برجسته شده در خبر در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

35

6

41

درصد

28.7

6.6

35.3

اقدام غیرقانونی و اشتباه ترامپ در

فراوانی

24

28

52

خروج از برجام

درصد

19.7

30.8

50.5

فراوانی

11

6

17

درصد

9

6.6

15.6

فراوانی

7

2

9

درصد

5.7

2.2

9.9

فراوانی

6

0

6

درصد

4.9

0

4.9

فراوانی

5

2

7

درصد

4.1

2.2

6.3

فراوانی

4

4

8

درصد

3.3

4.4

7.7

از سرگیری فعالیتهای هستهای

فراوانی

4

4

4

ایران

درصد

3.3

4.4

7.7

فراوانی

4

0

4

درصد

3.3

0

3.3

فراوانی

3

0

3

درصد

2.5

0

2.5

فراوانی

3

2

5

درصد

2.5

2.2

4.7

فراوانی

1

11

12

درصد

0.8

12.1

12.9

موضوع برجسته در خبر
پایبندی اروپا به برجام

درگیری نظامی در خاورمیانه
اعمال تحریم علیه ایران
پایبندی ایران به برجام
بیاعتمادی به آمریکا
لغو قراردادهای تجاری با ایران

احتمال خروج ایران از برجام
مقاومت ایران در برابر تحریمها
تحریم اروپا توسط آمریکا
مشکالت اقتصادی برای آمریکا

فراوانی

0

2

2

درصد

0

2.2

2.2

تصمیم صحیح ترامپ در خروج از

فراوانی

0

10

10

برجام

درصد

0

11

11

فراوانی

15

14

29

درصد

12.3

15.4

27.7

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

100

مشکالت اقتصادی برای ایران

سایر
کل

همانطور که جدول فوق ن شان میدهد ،در وب سایت پرستیوی مو ضوع پایبندی اروپا به برجام برج ستهترین مو ضوع
به میزان  28.7در صد بوده ا ست .در حالی که وب سایت سیانان برج ستهترین مو ضوع مربوه به اقدام غیرقانونی و ا شتباه
ترامپ در خروج از برجام به میزان 30.8درصششد در بوده اس شت .موضششوع پایبندی ایران به برجام در حالی که دروبسششایت
پرستیوی به میزان  4.9درصد اخبار برجستهشده است اما در وبسایت سیانان هیچگونه انعکاسی نداشته است.

جدول  :2توزیع فراوانی برحسب اولویت استفاده از چندرسانهایها در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

96

3

99

درصد

78.7

3.3

82

فراوانی

23

82

105

درصد

18.9

90.1

109

فراوانی

3

6

9

درصد

2.5

6.6

9.1

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

اولویت استفاده از چندرسانه ای ها
عکس

ویدئو
طراحی و گرافیک
کل

با توجه به دادههای آماری بدست آمده ،وبسایت پرستیوی از عکس به میزان  78.7درصد به عنوان اولویت استفاده
از چندر سانهایها ا ستفاده کرده ا ست در حالی که وب سایت سیانان در  90.1در صد از اخبار از اولویت ویدئو به عنوان
چندرسانهای مورد استفاده بهره برده است .همچنین میزان استفاده از طراحی و گرافیک در اخبار خروج آمریکا از برجام
در وبسایت پرستیوی به میزان  2.5درصد و در وبسایت سیانان  6.6درصد بوده است.

جدول  :3توزیع فراوانی برحسب نحوۀ ترکیب چندرسانهایها در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

61

35

96

درصد

50

38.5

88.5

فراوانی

51

1

52

درصد

41.8

1.1

42.9

فراوانی

9

48

57

درصد

7.4

52.7

60.1

فراوانی

1

4

5

درصد

0.8

4.4

5.2

فراوانی

0

3

3

درصد

0

3.3

3.3

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

نحوۀ ترکیب چندرسانهایها
ویدئو  +عکس  +مطلب
عکس  +مطلب
ویدئو  +مطلب
گرافیک  +مطلب
سایر
کل

با توجه به جدول فوق برحسشششب نحوۀ ترکیب چندرسشششانهای ها ،ترکیب ویدئو  +عکس +مطلب با فراوانی 50( 61
درصششد) ،بیشششترین از دیگر ترکیبها در پوشششش اخبار خروج آمریکا از برجام بر روی وبسششایت پرستیوی بکار گرفته
شده است .بعد از آن ترکیب عکس  +مطلب با  41.8درصد در مرتبه دوم استفاده از ترکیبهای مختلف بر روی وبسایت
پرستیوی اسششتفاده شششده اسششت .سششاس ترکیب ویدئو  +مطلب با  7.4درصششد و درنهایت ترکیب طراحی و گرافیک +
مطلب با  0.8درصششد کمتر از دیگر ترکیبها در انتشششار اخبار مورد بررسششی مورد اسششتفاده قرار گرفته اسششت.این در حالی
اسششت که در وبسششایت سششیانان ، ،ترکیب ویدئو +مطلب با فراوانی  52.7( 48درصششد از مجموع  91خبر بررسششی شششده،
بیششششترین فراوانی را به خود اختصشششاص داده اسشششت .بعد از آن ترکیب ویدئو +عکس  +مطلب با  38.5درصشششد ،ترکیب
گرافیک  +مطلب با  4.4در صد ،سایر ترکیبهای چندر سانهای با  3.3در صد و در نهایت ترکیب چندر سانهای عکس+
مطلب با  1.1درصد کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول  :4توزیع فراوانی برحسب طول ویدئو برجستهشده در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

99

5

104

درصد

81.1

5.5

86.6

فراوانی

11

32

43

درصد

9

42.9

43.8

فراوانی

10

32

42

درصد

8.2

42.9

51.1

فراوانی

2

8

10

درصد

1.6

8.8

10.4

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

طول ویدئو برجسته شده
بدون ویدئو
بلند
متوسط
کوتاه
کل

همانطور که جدول فوق ن شان میدهد ،در وب سایت پرستیوی ویدئو با طول بلند با فراوانی  9( 11در صد) بی شترین
فراوانی را از میان  23خبر که ویدئو به عنوان چندر سانهای با اولویت در آنها ا ستفاده شده است ،قرار داشته ا ست .بعد از
آن ویدئو با طول متو سط با فراوانی  10از میان  23خبر در رده دوم طول ویدئو برج سته شده بکار گرفته شده ا ست و در
نهایت ویدئو با طول کوتاه تنها با فراوانی  2از میان  23خبر نیز در ردۀ آخر طول ویدئوی بکارگرفته ششششده قرار دارد.
همچنین در  99خبر از مجموع کل  122خبر مورد بررسششی ،ویدئو به عنوان اولویت اسششتفاده از چندرسششانهای در آنها قرار
نداشته است ،در حالی که در وبسایت سیانان از مجموع  91خبر بررسی شده ،به طور مشترک در نحوۀ بکارگیری طول
ویدئو در اخبار خروج آمریکا از برجام از ویدئوهای بلند و متو سط با فراوانی  39و  42در صد مورد ا ستفاده گرفته ا ست.
ویدئوهای با طول کوتاه و کمتر و م ساوی یک دقیقه نیز در  8.8در صد از اخبار مورد برر سی بر روی وب سایت سیانان
استفاده شده است.
جدول  :5توزیع فراوانی برحسب نحوۀ پخش ویدئو برجسته شده در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

23

18

31

درصد

18.9

19.8

38.6

فراوانی

99

5

104

نحوۀ پخش ویدئو برجسته شده
با کلیک
بدون ویدئو

خودکار
کل

درصد

81.1

5.5

86.6

فراوانی

0

68

68

درصد

0

74.7

74.7

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

همانطور که جدول نشششان میدهد ،از مجموع122خبر بررسششی شششده بر روی وبسششایت پرستیوی که تعداد  22خبر
دارای ویدئو برجسته شده و به عنوان اولویت استفاده از چندرسانهایها در آنها بکار گرفته شده است ،تمام  22خبر یعنی
با فراوانی  100( 22درصشششد) از ویدئوهای مورد بررسشششی دارای نحوۀ پخش با کلیک مخاطب بودهاند .تعداد 100خبر از
 122خبر نیز فاقد ویدئو به عنوان اولویت چندر سانهای برج سته شده بودهاند.این در حالی ا ست که در وب سایت سیانان
نحوۀ پخش ویدئو به صششورت خودکار با فراوانی  74.7( 68درصششد) از کل اخبار مورد بررسششی بکارگرفته شششده اسششت و
نحوۀ پخش با کلیک مخاطب در انت شار اخبار مورد برر سی با فراوانی  18و در  19.8در صد از کل اخبار بکارگرفته شده
است.
جدول  :6توزیع فراوانی برحسب حجم مطلب در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

115

56

171

درصد

94.3

61.5

155.8

فراوانی

6

4

10

درصد

4.9

4.4

9.3

فراوانی

1

31

32

درصد

0.8

34.1

34.9

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

حجم مطلب
بلند
متوسط
کوتاه
کل

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،حجم مطلب بلند و با بیش از  20سطر با بیشترین فراوانی  56و در  61.5درصد
از کل اخبار مورد بررسششی بر روی وبسششایت سششیانان قرار داشششته اسششت ،بعد از آن مطالب با حجم کوتاه  34.1درصششد و
اخبار متوسشط با  4.4درصشد به ترتیب بیششترین و کمترین حجم مطلب بکارگرفته ششده در اخبار مورد بررسشی را به خود
اختصشششاص دادهاند .در حالی که حجم مطلب در اخبار مورد بررسشششی بر روی وبسشششایت پرستیوی ،حجم مطلب بلند با

فراوانی  94.3( 115در صد) ،بی شترین فراوانی را به خود اخت صاص داده ا ست و حجم مطالب متو سط با  4.9در صد و در
نهایت حجم مطلب کوتاه فقط در  0.8درصد از اخبار مورد بررسی بکار گرفته شده است.

جدول  :7توزیع فراوانی برحسب نام نویسنده مطلب در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

0

71

71

درصد

0

78

78

فراوانی

122

20

142

درصد

100

22

122

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

نام نویسنده مطلب
دارد
ندارد
کل

همانطور که جدول فوق ن شان میدهد ،از مجموع  122خبر برر سی شده بر روی وب سایت پرستیوی ،هیچ کدام از
اخبار مورد برر سی دارای نام نوی سندۀ مطلب بر روی وب سایت نبودهاند .این در حالی ا ست که در وب سایت سیانان ،از
مجموع  91خبر بررسی شده ،تعداد  71خبر دارای نام نویسندۀ مطلب بودهاند که این خود  78درصد از کل اخبار بررسی
شده را به خود اخت صاص داده ا ست .این درحالی ا ست که  22در صد از اخبار خروج آمریکا از برجام بر روی وب سایت
سیانان فاقد کر نام نویسنده مطلب بودهاند.
جدول  :8فراوانی لینک دسترسی به صفحۀ نویسنده در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

0

54

54

درصد

0

59.3

59.3

فراوانی

122

37

159

درصد

100

40.7

140.7

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

لینک دسترسی به صفحۀ نویسنده
دارد
ندارد
کل

با توجه به جدول فوق ،از مجموع  122خبر بررسشششی ششششده بر روی وبسشششایت پرستیوی ،هیچ کدام از اخبار مورد
بررسششی دارای لینک دسششترسششی به صششفحۀ نویسششندۀ مطلب خبری بر روی وبسششایت نبوده اسششت .این در حالی اسششت که

همانطور که جدول فوق ن شان میدهد ،از مجموع  91خبر برر سی شده ،تعداد  54خبر دارای لینک د ستر سی به صفحۀ
نویسندۀ مطلب بودهاند که  59.3درصد از کل اخبار مورد بررسی را شامل میشود .این در حالی است که  40.7درصد از
اخبار مورد برر سی فاقد لینک د ستر سی به صفحۀ نوی سنده و ایجاد امکان معرف شخ صی نوی سنده برای القای محتوای
منتشر شده بر روی وبسایت سیانان به مخاطب بوده اند.
جدول  :9توزیع فراوانی برحسب هایارلینک در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

110

73

183

درصد

90.2

80.2

170.4

فراوانی

12

18

30

درصد

9.8

19.8

29.6

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

هایارلینک
دارد
ندارد
کل

همانطور که جدول فوق نششششان میدهد ،از مجموع  122خبر بررسشششی ششششده ،اخبار دارای هایارلینک با فراوانی 110
( 90.2در صد) ،بی شترین فراوانی را به خود اخت صاص داده ا ست .این در حالی ا ست که در وب سایت سیانان ،در 80.2
درصد از اخبار مورد بررسی دارای هایارلینک بوده و با فراوانی  73از مجموع  91خبر بررسی شده بیشترین فراوانی را به
خود اختصاص داده است.

جدول  :10توزیع فراوانی برحسب شرح تصویر در وبسایتهای پرستیوی و سیانان
وبسایت

پرستیوی

سیانان

جمع

فراوانی

118

87

205

درصد

96.7

95.6

192.3

فراوانی

4

4

8

درصد

3.3

4.4

7.7

فراوانی

122

91

213

درصد

100

100

200

شرح تصویر
دارد
ندارد
کل

همانطور که دادههای آماری نشششان میدهد ،از مجموع  122خبر بررسششی شششده بر روی وبسششایت پرستیوی ،اخبار
دارای شرح ت صویر با بی شترین فراوانی  96.7( 118در صد) بوده ا ست .این در حالی ا ست که در وب سایت سیانان ،از
مجموع  91خبر بررسششی شششده ،اخبار دارای شششرح تصششویر با فراوانی  87و با درصششد ،95.6بیشششترین فراوانی را به خود
اختصاص داده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نششششان داد وبسشششایتهای خبری و بینالمللی از چارچوبهای فناورانه به عنوان ابزاری در جهت جذب
مخاطب به محتوای منتشر شده بر روی وبسایتها بهره میبرند .نظریۀ چارچوبسازی همانطور که در پژوهشهای پیشین
چون پژوهش زابلی زاده( ،)1392کلیس دی ریس ( )2005و آردول ( )2015به مدلهای مختلف سشششاختاری ،محتوایی و
ا ستفاده ر سانه ای از آن در طیف و سیعی از مطالعات ارتباطی ا شاره شده بود ،در پژوهش حا ضر نیز در اخبار آنالین به
شکل چارچوبهای فناورانه و ابزارهای الکترونیکی نمایان شده و طبق نتایج مشخص گردید که هر کدام از وبسایتهای
خبری با توجه به خطمشششی رسششانهای خود از این چارچوبهای فناورانه برای چارچوبسششازی اخبار در فضششای آنالین
خبری به گونهای متفاوت بهره میبرند .این چارچوب های فناورانه مطابق با اصشششول و قابلیتهای روزنامهنگاری آنالین
همانند چندرسانهایها و نحوۀ بهرهگیری از آنها به صورتهای گوناگون انجام میشود.
نتایج پژوهش نششششان داد راجع به پوششششش اخبار خروج آمریکا از برجام ،میان هر دو وبسشششایت مورد بررسشششی در
برج ستهکردن مو ضوع تفاوت وجود دارد ،در وب سایت پرستیوی مو ضوع پایبندی اروپا به برجام به میزان  28.7در صد
برج سته شده ا ست .این در حالی ا ست که مو ضوع اقدام غیرقانونی و ا شتباه ترامپ در خروج آمریکا از برجام بی شتر از
دیگر مو ضوعات( به میزان  30.8در صد) برج سته شده ا ست .با ا ستناد به نظریۀ برج سته سازی  ،ر سانهها با اولویتبندی
مو ضوعات و پرداختن بی شتر به آنها باعث می شوند تا آن مو ضوع برای مخاطبان مهم و برج سته پندا شته شده و از طرف
دیگر برجستهکردن موضوع خبری نشانگر اولویت رسانه بوده و میتواند ائقۀ مخاطب را تحت تاریر قرار دهد .این بدان
معنی است که هر دو رسانه از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه برجام به عنوان یک عمل اشتباه و مغایر با قوانین
بینالمللی یاد کرده و این موضوع در وبسایت سیانان اولویت اول در برجستهسازی موضوعی به میزان  30.8درصد و در
پرستیوی با اولویت دوم و به میزان  19.7درصد انعکاس یافته است.
نتایج پژوهش نشششان داد ،در پوشششش اخبار خروج آمریکا از برجام ،وبسششایتهای پرستیوی و سششیانان به شششکلی
متفاوت از چندرسانهایها برای تکمیل پوشش خبری استفاده میکنند .در وبسایت پرستیوی از عکس به عنوان اولویت
استفاده از چندرسانهای به میزان  78.7درصد از اخبار استفاده شده است ،این در حالی است که وبسایت سیانان از ویدئو
به عنوان اولویت اسششتفاده از چندرسششانهای به میزان  90.1درصششد بهره برده اسششت  .میتوان گفت در این زمینه وبسششایت
سششیانان در پوشششش اخبار به دنبال دادن اطالعات حداکثری به مخاطب از طریق اسششتفاده از فضششای محدود موجود در
صفحۀ وب سایت خود و ظرفیت بی شتر ویدئو برای دادن اطالعات بوده ا ست و از ظرفیت همگرایی بیشتر ا ستفاده کرده
ا ست .ا ستفاده از ویدئو بدلیل داینامیک بودن آن ،جذابیت ب صری ،ارتباطات متحرک در آن و جهتگیری در آن ن سبت
به عکس حاوی اطالعات بیشتری اسششت .طول ویدئوهای با اولویت نیز در وبسششایت سششیانان به میزان  42.9درصششد به

صورت کوتاه و با مدت زمانی کمتر از یک دقیقه ا ستفاده شده ا ست که ن شان میدهد مو ضوع زمان و حو صلهبر نبودن
محتوای ر سانهای برای مخاطب اهمیت دا شته و با تقطیع ویدئوها به طول کمتر به دنبال ارائۀ اطالعات به صورت تدیجی
به مخاطب ا ست .نکته قابل توجه ایجاد یک چارچوب برای ویدئوهای با اولویت در وب سایت سیانان بوده ا ست ،نحوۀ
پخش برخی ویدئوهای برجسته شده خود نشان از یک قاببندی فناورانه برای القای معانی مورد نظر مطابق با یک الگوی
منظم و منسششجم در وبسششایت اسششت .در وبسششایت پرستیوی از میان  122خبر منتشششرشششده که فقط  23خبر از آن ویدئو
داشششتند ،همه ویدئوها نیز برای پخش نیاز به کلیک مخاطب داشششتند ،این در حالی اسششت که در وبسششایت سششیانان 74.7
درصد از ویدئوهای با اولویت به صورت پخش خودکار بوده است  ،یعنی به محض باز شدن صفحۀ وبسایت ،ویدئو خود
به خود شروع به پخش کرده و قبل از اینکه مخاطب به فکر تمرکز بر مطلب نوشته شده باشد ویدئو خبری را تماشا کرده
و در معرا پیام خبری رسشششانه قرار میگیرد .کلیک مخاطب بر عنصشششر زمان و عامل سشششرعت به عنوان یک تکنیک در
انتقال محتوا به مخاطب وبسشششایت تاریر دارد و با هدف نگهداششششتن مخاطب بر روی وبسشششایت ،از چارچوب درگیرکردن
مخاطب و جذب آن به محتوا استفاده میشود .در وبسایتهای خبری امکاناتی چون عکس ،ویدئو،گرافیک ،هایارلینک،
ششششرح عکس و نحوۀ ترکیب این چندرسشششانهایها در واقع به بازتولید معنایی جدید از خبر نزد مخاطب منجر میششششود.
چارچوب سشششازی جدید خبری عالوه بر معنای واژگانی در قالبها هم میتواند خودش را نششششان دهد و این امکان در
فضای جدید خبررسانی و در وبسایتهای خبری ایجاد شده است ،به این صورت که چارچوبها در فضای جدید خبری
و مطابق با روزنامهنگاری آنالین در نقش حمایتی برای سششایر محتوا به کار گرفته میشششوند و این چارچوبهای فناورانه
تعیین میکنند که چگونه بخش خا صی از محتوای خبری یا معانی حا صل از آن در یک قالب من سجم به ا صطالح پکیج
شده و ارائه شوند .نحوۀ ترکیب چندرسانهایها با هم به صورت ساختاریافته خود مولد یک مفهوم جدید شده و در واقع
طبق روزنامهنگاری چندر سانهای هر بخ شی از محتوا خود روایتگر بخ شی از ماجرا ست و در کنار هم به تکمیل پوشش
خبری منجر میشششود .همانطورکه نتایج پژوهش نشششان داد ،در وبسششایت پرستیوی از ترکیب ویدئو +عکس +مطلب به
میزان  50درصد در کل اخبار مورد بررسی بهره گرفته شده است که ویدئوهای استفاده شده بیشتر به صورت لینکدهی
به ویدئوهای بارگزاری شده در اخبار قبلی بوده ا ست ،این درحالی ا ست که وب سایت سیانان از ترکیب ویدئو +مطلب
به میزان  52.7درصششد در پوشششش اخبار خروج آمریکا از برجام بهره برده اسششت .اسششتفاده از هایارلینک به عنوان یکی از
دیگر ظرفیتهای خبرر سانی مطابق با ا صول روزنامهنگاری آنالین با عنوان فرامتنیها برای فراهمکردن اطالعات تکمیلی
به مخاطب است .از این امکان چندرسانهای در وبسایت پرستیوی در  90.2درصد از اخبار استفاده شده است  ،این در
حالی ا ست که در وب سایت سیانان از این قابلیت در  96.7در صد از اخبار ا ستفاده شده ا ست .در وب سایتهای خبری
ارتباطات مکتوب با ارتباطات دیجیتال با هم ترکیب میششششوند تا یک مفهوم جدید را خلق کنند ،در این سشششطح از
خبررسششانی اطالعات از یکدسششت بودن خارج شششده و وبسششایتهایی که از حداکثر ظرفیت روزنامهنگاری چندرسششانهای
اسشششتفاده کنند ،اطالعات متنوعتری راجع به موضشششوعات حسشششاس چون خروج آمریکا از برجام ارائه میدهند .همچنین
میتوان گفت ،ا ضافه کردن لینکهای ارجاعی به مطالب در وب سایتهای خبری به مثابه پیوند مو ضوعات مرتبط با هم به
صورت هدفمند انجام شده و مرتبط با اهداف از پیش تعیین شده در پوشش اخبار وبسایتهاست .نتایج پژوهش نشان داد
میان هر دو وب سایت مورد برر سی از لحاظ حجم مطلب تفاوت وجود دارد به این صورت که حجم مطالب منت شر شده بر
روی وب سایت پرستیوی در  94.3در صد از اخبار  ،حجم بلند یعنی بیش از  20سطر بوده است و از حجم مطالب کوتاه

به میزان کمتر از یک درصششد اسششتفاده شششده اسششت ،این در حالی اسششت که حجم مطالب مورد اسششتفاده در اخبار وبسششایت
سیانان به میزان  61.5در صد به صورت بلند و به میزان  34.1در صد به صورت کوتاه بوده ا ست .با مقای سه جداول دو
بعدی پژوهش در رابطه با میزان استفاده از چندرسانهایها در دستهبندیهای موضوعی مختلف مشخص شد در وبسایت
پرستیوی استفاده از عکس برای موضوعات سیاسی بیشترین مقدار یعنی  50درصد را به خود اختصاص داده است ،این
در حالی است که در وبسایت سیانان استفاده از ویدئو و عکس به صورت مشترک به میزان نزدیک به  65درصد برای
مو ضوعات سیا سی ا ستفاده شده ا ست .پویایی ف ضای ب صری و محتوای وب سایتهای خبری موجب تحرک در القای
موضوعات حساس سیاسی در اخبار می شود .تعاملی بودن ارتباطات خبرنگاران با خوانندگان مطالب وبسایتها به عنوان
عامل تاریرگذار در القای مطالب خبری به مخاطب نقش دارد ،در این مورد میان وبسشایت سشیانان و پرستیوی تفاوت
وجود دارد .وبسششایت سششیانان به میزان  59.3درصششد در اخبار خود نام نویسششنده( خبرنگار) را در کنار مطلب خبری کر
کرده و همچنین لینک د ستر سی به صفحۀ اینترنتی خبرنگار را برای خوانندگان مطلب فراهم کرده ا ست .در صورتی که
در وبسشششایت پرستیوی از کر نام نویسشششنده و یا ارتباهدادن مطلب خبری با صشششفحۀ نویسشششنده آن برای القای حس
باور پذیری و ال قای نقش ف عال خبرن گاران رسششششا نه مورد نظر پرهیز شششششده اسششششت  .در پژوهش خانم مریم حاج
نوروزنظری( )1395با عنوان تحلیل محتوای میزان و نحوۀ پوشش اخبار مربوه به تحریمهای هستهای ایران در خبرگزاری
رویترز که در بخش پیشینههای داخلی به آن اشاره شد ،نتایج نشان داد ،بیشترین میزان (46/6درصد) از اخبار منتشر شده
در خبرگزاری رویترز در مورد تحریم های ایران در قا لب خبر ،دارای رویکرد مث بت به تحریم ها ،رو یداد مدار ،دارای
ارزش خبری شهرت و اختصاصی خبرگزاری رویترز بوده است.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
توجه به جاذبههای بصری وبسایت
همانطور که در شبکههای تلویزیونی و خبری ،استفاده از استودیوهای بزر

و یا دوربینهای با کیفیت باال در کیفیت

پوشششش خبری تلویزیون اررگذار اسششت .برای وبسششایت پرستیوی که به عنوان اتاق خبر آنالین شششبکۀ پرستیوی برای
مخاطبان جهانی به شششمار میرود ،پیشششنهاد میشششود با توجه به لزوم جذب بصششری مخاطب در تنظیم اخبار از قالبهای
چندرسانهای چون ویدئوهای برشداده شده که پیونددهندۀ میان رسانه اصلی و وبسایت است بیشتر استفاده کند .همچنین
توجه به نحوۀ پخش و جایگیری ویدئو مقابل چشم مخاطب در وبسایت ضروری است.
استفاده هدفمند از قابلیتهای فرامتنی در وبسایت
صرفا دادن لینک به محتوای خبری به منظور پایان دادن به تنظیم خبر کارساز نیست و جهترسانهای خبر میبایست به
صورت هماهنگ در تنظیم اخبار مطابق با ارجاعات چارچوببندی شده و برج سته شده محتوایی از اخبار انجام شود که
خود به تکمیل فرآیند خبررسانی منجر میشود.
توجه به عامل سرعت در بارگذاری مطالب در وبسایت

ویدئوهای بارگذاری شده با لود شدگی کند و پخش با کلیک و نیاز به مدت زمان طوالنی دا شتن ،باعث می شود تا
مخاطب از محتوای برشداده شده در ویدئو استفاده بهینه را نبرد و از دیدن آن صرفنظر کند که منجر به پوشش خبری
ناقص در نهایت نزد مخاطب میشود.
تهیه پروفایل برای خبرنویسان دروبسایت
نقش خبرنویسششان وبسششایت در جذب افکار عمومی به محتوای تولید شششده غیرقابل انکار اسششت .پیشششنهاد میشششود
خبرنویسشششان وبسشششایت پرستیوی نقش فعالتری در زمینۀ تنظیم مقاالت خبری در پوششششش اخبار داششششته باششششند و از
وابستهبودن به منابع خبری غربی که در نقش جهتدهی افکار عمومی اخبار خود را تنظیم میکنند فاصله بگیرند.
بهرهگیری مناسب از چندرسانهایها
وبسششایتهای خبری میبایسششت مطابق با روزنامهنگاری آنالین محتوای خود را بر محورهای تعاملی ،چندرسششانهای و
فرامتنی بودن تنظیم کرده و در این مورد اصششول اسششاسششی و نظریههای خبری را نیز مورد توجه قرار دهند.برای وبسششایت
پرستیوی پیشنهاد میشود از طراحی و گرافیک بیشتر برای خلق معانی جدید در پوشش اخبار بهره گیرد.
پیشنهادات پژوهشی
پیشششنهاد میشششود در بررسششی اخبار مذکور ،از روشهای کیفی چون تحلیل گغتمان ،نشششانهشششناسششی و تکنیک تحلیل
تصویر برای چارچوببندی اخبار در وبسایتهای خبری استفاده شود.
پی شنهاد می شود ،تفاوتهای برج سته سازی و چارچوببندی اخبار در وب سایتهای خبری مورد برر سی و تطبیق قرار
گیرد.
محدودیت های پژوهش
به طور کلی ادبیات نظری مرتبط با روزنامهنگاری آنالین و پژوهشهای انجام شششده راجعبه تحوالت بوجود آمده در
نظریههای ارتباطی چون چارچوبسششازی در ایران به صششورت کابردی در حوزه پوشششش خبری فربه نیسششت و رسششانههای
آنالین در ایران به صورت تجربی_ آزمای شی به این کار مبادرت میورزند .به همین علت بی شتر مطالب از منابع خارجی

ترجمه و گردآوری شد.
زمانبر بودن ترجمه مطالب خبری مورد بررسی که باعث طوالنیتر شدن فرآیند پژوهش شد از دیگر محدودیتهای
پژوهش بود.
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