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 های جدید نوشتن برای رسانه

 نگار علم و پژوهشگر دانشگاه کونکوردیا کاناداروزنامه –پوریا ناظمی 

 

ترین انقالب عرصه های دیجیتال شاید مهمظهور و رشد فناوری

این فناوری تازه  iباشد.ارتباطی پس از ظهور پدیده تلگراف 

هایی شد که افراد مختلف به واسطه نه تنها باعث تغییر روش

آن امکان ایجاد ارتباط و مبادله پیام با یکدیگر را دارند 

ها با که امکان برقراری پیام میان ماشین و انسان و ماشین

 یکدیگر را متحول کرده است. 

های دیجیتال ریاگرچه برای بسیاری از ما زمانی که نام فناو

شنویم، تصویری از پیام رسان های در عرصه ارتباطی را می

مبتنی بر وب یا برای مثال مطالعه نسخه آنالین اخبار و 

گیرد اما این تنها بخش بسیار ها در ذهن شکل میروزنامه

کوچکی از فضای رو به گسترش بسترهای ارتباطی دیجیتال در 

 دنیای امروز هستند.

ها نصب یع از صفحات ساده مبتنی بر وب یا برنامکاین عرصه وس

شده برروی رایانه های شخصی و گوشی های هوشمند آغاز می 

-شوند و تا ابزارهای هوش مصنوعی برای تعامل صوتی ماشین

انسان، فناوری های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی های 

سترهای ای، داستان گویی میان برایانه ای، محتوای چند رسانه

، استخراج و تحلیل داده، کار با (Cross Platform)مختلف 

های کاربردی برای تحلیل، ها، ساخت و نوشتن برنامهابرداده

جمع آوری و حتی تنظیم متن و همچنین دست کاری در محتوای 

 شود. اصیل و شناسایی تغییرات آن را شامل می

ای مانند واشنگتن پست از برنامه ای برای نمونه روزنامه

مبتنی بر هوش مصنوعی به نام هلیوگراف برای تنظیم و انتشار 

خبرهای کوتاه ورزشی و انتخابات محلی استفاده می کند. این 

برنامه برای نخستین بار در جریان المپیک ریو مورد استفاده 

ر چشمگیری پیشرفت قرار گرفت و از آن زمان تا کنون به طو

کرده است و بخشی از تامین خبر بخش های کوچک را بر عهده 

   iiگرفته است. 
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امروز زیستن در فضایی بدون حضور فناوری های دیجیتال و به 

خصوص فناوری های مبتنی بر بستر بزرگ اینترنت، نه تنها به 

معنی دور ماندن از قافله اطالعات و داده ها و ارتباطات است 

ه دلیل امکانات ایجاد شده توسط این فضاها عمال نوعی که ب

 زیست ناقص به شمار می رود. 

به همین دلیل آشنایی با فناوری های دیجیتال در عرصه 

ارتباطات برای همه مردم به طور عام و به طور خاص برای 

کسانی که در حوزه ارتباطات چه در بخش گزارشگری و روزنامه 

اط با مخاطب در زمینه روابط عمومی نگاری و چه در بخش ارتب

 فعالیت می کنند بیش از آنکه انتخاب باشد ضرورتی شغلی است.

 

 شکاف دیجیتال

با وجودی که این مبحث به طور خاص برروی فناوری های 

دیجیتال و استفاده از آن ها تمرکز دارد اما به عنوان 

ه مقدمه باید به یکی از چالش های پیش روی این فناوری اشار

 معروف است.  (Digital Divide)ای که به شکاف دیجیتال کرد. پدیده

این پدیده به مواردی اشاره دارد که یا به دلیل در دسترس 

های الزم، یا به دلیل عدم تمایل شهروندان یک نبودن زیرساخت

ها در ناحیه به استفاده یا اعتماد به دنیای دیجیتال آن

   iiiگیرند.دیجیتال قرار میهای بیرون فضای دسترسی رسانه

اهمیت آگاه بودن به وجود چنین شکافی در تعیین راهبرد اطالع 

عمومی ها یا گزارشگری روزنامه نگاران مهم رسانی روابط 

 است. 

به عبارت دیگر فارغ از اهمیت و گستردگی فضای دیجیتال 

همواره باید به خاطر داشت که حداقل تا آینده ای قابل 

همه افراد به طور یکسان به امکانات این دنیا  رویت، الزاما

دسترسی ندارند و به همین دلیل انتشار یک پیام در فضای 

ای الزاما به معنی پایان کار اطالع رسانی دیجیتال رسانه

 نیست. 
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فضای دیجیتال را باید مکملی مهم و حیاتی در منظومه فرآیند 

های سالمت و اطالع رسانی به شمار آورد. به خصوص برای نهاد

حوزه های روابط عمومی آنها که گاه الزم است توجه بیشتری به 

بخش های کمتر توسعه یافته به طور طبیعی و با احتمال بیشتر 

در سوی دیگر شکاف دیجیتال قرار دارند، انجام دهند، آگاهی 

از این نکته که چه ابزاری برای کدام مخاطب کارآمد است 

 اهمیت فراوان دارد. 

 های اجتماعی ی های شبکهویژگ

در فضای امروز بخش بزرگی از بار اطالع رسانی و ارتباط با 

های مجازی اجتماعی صورت می گیرد. مخاطبان در فضای شبکه

برخی از این شبکه ها عبارتند از: فیسبوک، توییتر، 

اینستاگرام، تامبلر، پینترست، لیندکدین، تیک تاک و همچنین 

ها پیام رسانی دو طرفه یا چند ولیه آنابزارهایی که ماهیت ا

بوده است مانند  –ای به جای فعالیت های رایج شبکه –طرفه 

 تلگرام، واتس اپ، وایبر و ...

گاهی این پرسش مطرح است که آیا این موارد ابزارهای مثبتی 

 هستند یا ابزارهایی مخرب؟ 

گرایی اگرچه ممکن است برخی از دیدگاه ها، از جمله جزمی

ادعا کنند که ماهیت فناوری به خودی خود تعیین    ivفناوری

کننده رفتار کاربر با آن است و کاربر نقش چندانی ندارد 

اما اجماع محققان فعلی خالف این ایده را بیان می کند. 

فناوری های دیجیتال مانند هر فناوری دیگری ابزاری هستند 

دتری از خود که به ما قدرت بیان و بازنمایی بهتر و قدرتمن

را می دهد و خود ابزار شاید نقش کمتری در شکل گیری رفتار 

 داشته باشد.

برای ما که دغدغه اصلی خود را ارتباط با مخاطب قرار داده 

ایم، شاید سوال درست تر این باشد که آیا این ابزارها برای 

هدفی که ما دنبال می کنیم و برای مخاطب خاصی که تعریف می 

د است؟ اگر پاسخ مثبت بود به دنبال بهترین آن کنیم کار آم

ها رفته و ضمن آشنایی با فضا و آنچه با تسامح می توان 

فرهنگ رایج این فضا دانست، از آن برای تحقق اهداف خود 

 استفاده کنیم. 
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در ایران بر اساس برآوردهای موجود و مسائل مربوط به 

و  دسترسی به نظر می رسد سه بستر تلگرام، توییتر

اینستاگرام محبوبیت و مخاطب بیشتری دارند و به همین دلی 

 بخش اصلی تمرکز ما بر این سه بستر خواهد بود.

 

 توییتر

توییتر یکی از بسترهایی است که در زیر مجموعه طبقه ای از 

بسترهای ارتباطی دیجیتال به نام ریز بالگ یا میکرو بالگ 

میکروبالگ ها ابزاری برای نوشته های صریح،   vقرار می گیرد.

کوتاه و دقیق است. فضای توییتر امکان اطالع رسانی سریع را 

فراهم م یآورد و به دالیل مختلفی امروز به یکی از شبکه های 

اجتماعی اصلی مورد استفاده ارتباط گران به روزنامه نگاران 

 بدل شده است.

خصوص اگر از عنوان و  نکته فوق العاده مهم در توییتر به

جایگاهی رسمی سخن می گویید این است که به یاد داشته باشید 

توییت، نه تنها قابل گزارش کردن که گاه در حکم مرجع خبر 

به شمار می رود. بنابراین فارغ از اینکه در باال شناسه خود 

بنویسید که نوشته های شما نظر شخصی است، کماکان این نوشته 

به نام و اعتبار سازمان و نهادی که در آن ها ممکن است 

 فعالیت دارید مطرح شود.

این موضوع تازه ای نیست اما بسیاری از اوقات فراموش می 

شود. در چند سال گذشته بارهای شاهد بوده ایم که برخی از 

رسانه های بزرگ و معتبر و مدافع آزادی بیان، خبرنگارانی 

سه های خصوصی آن ها را به دلیل توییت های شخصی در شنا

اخراج کرده اند. مارتی بارون سردبیر واشنگتن پست بارها 

اعالم کرده است که با وجودی که توییت خبرنگارانشان شخصی 

است اما آن ها باید وجهه رسانه مادر را حفظ کنند. دو سال 

برنامه مستندی درباره جستجو در تاریخ ادیان  CNNپیش شبکه 

الن به دلیل توییت های سیاسی او را به میزبانی رضا اص

 درباره دانلد ترامپ لغو کرد. 
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بنابراین اگر مردم شما را به عنوان خبرنگار، مسئول روابط  

عمومی یا مدیر می شناسند فارغ از اینکه در معرفی خود ذکر 

کرده باشید که نوشته ها دربردارنده نظر شخصی یا رسمی است، 

ساب نظر سازمانی شما می بخش بزرگی از مخاطب آن را به ح

 گذارد.

به یاد داشته باشید که در فضای آنالین امکان حذف خطا وجود 

ندارد. حتی اگر توییتی را پاک کنید حتما تصاویری از آن در 

جایی ذخیره شده است و در صورت لزوم منتشر می شود. به همین 

دلیل قبل از انتشار هر مطلبی در فضای دیجیتال به خصوص در 

 ی پر آشوبی مانند توییتر دقت کنید. فضا

 چگونه بنویسیم

ویژگی اصلی میکرو بالگ ها در نام آن ها آمده است. این ها 

ابزارهایی برای کوتاه نویسی هستند. در توییتر، شما تنها 

کاراکتر فضا برای نوشتن دارید. برای همین اصل خالصه  280

پر حاشیه  نویسی را رعایت کنید. در توییتر الزم نیست متن

بنویسید. توییتر جایی برای خالصه نویسی محض است. اما این 

خالصه نویسی نباید منجر به حذف معنی یا ایجاد شبهه در 

 محتوای پیام شما شود. 

همانطور که در روزنامه نگاری گفته می شود هیچ خبرنگاری 

نباید برای توضیح نوشته اش ضمیمه گزارشش شود و خود گزارش 

نهایی توضیح دهنده خود باشد، در توییتر هم این باید به ت

حکم صادق است. در مقام ارتباط گر، نوشتن توییتی که شبهه و 

گمانه زنی ایجاتد کند کار شما نیست. شاید برخی از کاسبان 

توییتر از این روش برای ایجاد تعامل بیشتر استفاده کنند 

ی است؟ اما شما به یاد داشته باشید که مخاطب اصلی چه کس

آیا به دنبال ارتباط با مخاطب هستید یا افزایش تعداد 

 دنبال کننده و الیک ها برای گزارش مدیریتی؟

نکته دیگر برای کسانی که استفاده محتوایی جدی از توییتر 

می کنند این است که مراقب استفاده از شکلک ها )اموجی( در 

یک  توییت های خود باشید. تصویر کنید یک وزیر یا رییس

سازمان پژوهشی در توییتی که برای مثال از ابداع یک روش 
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درمانی تازه خبر می دهد از شکلک بوسه دادن یا ارسال قلب 

 استفاده کند. چه برداشتی از این توییت می کنید؟ 

شبکه های مجازی ممکن است برای کاربران مختلف کاربردهای 

غیر رسمی  مختلف داشته باشد. شاید شما در یک شناسه شخصی و

حتی ادبیات متفاوتی را دنبال کنید اما زمانی که قرار است 

در مقام ارتباط گری این کار را دنبال کنید باید از هرچیزی 

که به آشفته شدن و غیر دقیق شدن پیام کمک می کند پرهیز 

کنید. شکلک ها یا اموجی ها به خودی خود به معنی بیانی 

گاهی ما به اشتباه از آن استعاری هستند و فارغ از اینکه 

ها استفاده می کنیم ممکن است معنی متفاوت از آنچه مد نظر 

 ما است را به مخاطب منتقل کند. 

توییتر امکان درج لینک به شما می دهد. بنابراین سعی کنید 

حتی االمکان در صورتی که خبر کامل تری را ارائه می کنید 

 لینک منبع را ذکر کنید. 

باشید برای حفظ اعتبار خود هرگز توییت به یاد داشته 

دیگران را به شکل کپی زیر نام خود منتشر نکنید برای این 

 کار از گزینه ری توییت استفاده کنید. 

بر اساس مخاطبی که انتخاب می کنید به یاد داشته باشید 

برخی از آن ها در توییتر عالقه ای به دنبال کردن متن های 

مین از نوشتن دنباله های توییتی ، طوالنی ندارند. برای ه

 مگر در مواردی کامال ضروری خود داری کنید. 

به یاد داشته باشید توییتر امکان ویرایش پیام بعد از 

انتشار را به شما نمی دهد و تنها می توانید پیام خود را 

حذف کنید. به همین دلی توصیه موکد درباره توییتر این است 

از انتشار پیام آن مطالعه و ویرایش  که حتما چندین بار پیش

کنید تا مجبور به حذف آن نشوید. در صورتی که علی رغم همه 

دقت ها خطایی رخ داد ،در مرحله اول سعی کنید اصالحیه ای بر 

آن بزنید و اصل توییت را حذف نکنید. اگر خطا به گونه ای 

بود که چاره ای جز حذفش نداشتید حتما در توییتی دیگر 

ه کنید که به چه دلیل توییت قبلی خود را حذف کرده اشار

اید. یادتان باشد اینترنت نمی تواند فراموش کند و پاک 

کردن یک پیام بدون اشاره به آن تنها ممکن است بهانه ای 
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جدی به دست منتقدان شما بدهد تا شما را به پنهان کاری و 

 دو رویی متهم کنند.

 ک های خود باشید. همچنین مراقب ری توییت ها و الی

اگرچه شما حق دارید و آزادید هر مطلبی را که دوست داشتید 

الیک یا بازنشر کنید اما به خاطر داشته باشید وقتی این کار 

را در مقام یک ارتباط گر دارای اعتبار یا مدیر یا مسئول 

روابط عمومی انجام می دهید، آن الیک یا بازنشر )مگر با 

باشد( به حساب حمایت شما گذاشته خواهد توضیحی اضافی همراه 

 شد. 

فضای گاه هیجان زده و گاه توهم زده توییتر امکان توسعه 

تئوری های توطئه بزرگی را تنها بر مبنای ثبت یک الیک شما 

 فراهم می کند. 

توییتر مانند بسیاری از شبکه های اجتماعی دیگر امکان خطاب 

ل )هشتگ( را ممکن می کردن )منشن( و استفاده از واژگان فعا

 کند.

اگر از توییتر استفاده حرفه ای می کنید حتما از این امکان 

استفاده کنید  اما درست. اگر کسانی را مخاطب قرار می دهید 

یا خبری را درباره یا به نقل از کسانی که در توییتر حضور 

 @دارند منتشر می کنید آن افراد را با استافده از عالمت 
دهید. همچنین برای موضوع خود از هشتگ مناسب  مخاطب قرار

استفاده کنید. در استفاده از هشتگ دو نکته را در نظر 

بگیرید یکی اینکه سعی کنید کل عبارت هشتگ ها را خودتان 

تایپ کنید و از ساختار تکمیل خودکار هشتگ استفاده نکنید 

چرا که در برخی از موارد کارزارهای تغییر محتوا، سعی می 

نند با استفاده از هشتگ های در ظاهر مشابه اما با حروف ک

متفاوت اثرگذاری هشتگ اصلی را از بین ببرند. در کلمات 

 (I)بزرگ   iرا به جای  (l)کوچک   Lانگلیسی برای مثال گاهی به 

 استفاده می کنند که علی رغم شباهت هشتگ را تغییر می دهد.

مناسب نیست. همانند نکته دوم اینکه تعدد هشتگ به هیچ وجه 

متن هشتگ شما هم باید حداقل تعداد ممکن و مرتبط با موضوع 
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باشد. به یاد داشته باشید که هشتگ خوب باعث می شود که 

 مخاطبان وسیع تری شانس پیدا کردن شما را به دست آورند.

اگر به عنوان روابط عمومی یا هماهنگ کننده اطالع رسانی 

برنامه ای را تدارک دیده اید حتما به هشتگ رسمی آن برنامه 

فکر کنید و مراقب باشید این هشتگ تکراری یا مربوط به 

برنامه دیگری نباشد و از مخاطبانتان دعوت کنید مطالب خود 

 د. را با استفاده از آن هشتگ به اشتراک بگذارن

اگرچه ذات شبکه هایی مانند توییتر به تعامل با مخاطب است 

اما در نظر داشته باشید شما الزامی به پاسخ دادن به همه 

نظرها ندارید. تنها نظراتی که دربردارنده نکات مهم است را 

پاسخ دهید. توییتر رسمی جای درد دل کردن و ابراز ارادت 

 نیست. 

د سعی کنید پیش از هر چیز بر حاال که وارد فضای مجازی شدی

 ضخامت پوست و توان تحمل خود بیفزایید. 

فارغ از اینکه شما چقدر در تولید محتوا و انتشار آن دقت 

می کنید به یاد داشته باشید که افرادی که عموما به ترول 

ها از آنها یاد می شود در توییتر حضور دارند تا به هر 

چیزی که بر خالف نظرشان است حمله کنند. این واکنش ها ممکن 

لت مقابله به است باعث افسردگی، عصبانیت و در بدترین حا

مثل منجر شود. خودتان را کنترل کنید. به یاد بیاورید 

مخاطبتان کیست و پیام اصلی شما برای چه کسانی است آیا این 

ترول ها در رده مخاطبان اصلی شما هستند؟ اگر نه برای چه 

 باید به آن ها اهمیت بدهید؟ 

 به یاد داشته باشید مخاطبانتان را شما تعریف می کنید. 

کی دیگر از موارد بسیار مهم در شبکه های اجتماعی و به ی

 طور خاص توییتر به یاد داشتن وجود حباب های اطالعاتی است. 

اگر در توییتر فعال هستید و می بیند که فید شما به طور 

دایم یک نوع اطالعات و داده های مشابه هم را نشان می دهد، 

با سلیقه یکسان را احتمال باالیی وجود دارد که شما افرادی 

دنبال می کنید و خیلی دور از ذهن خواهد بود که چنین 
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بازنمایی در فید شما به معنی این باشد که توییتر درباره 

 یک موضوع یکسان فکر می کند.

مراقب حباب هایی که اطراف خود می سازید باشید. تشویق ها 

تر یا توهین ها بازتاب کل فضای توییتر نیست. و از همه مهم 

یا هر شبکه اجتماعی  –به یاد داشته باشید فضای توییتر 

دیگر را با فضای جامعه اشتباه نگیرید و آنچه در فید خود 

 می بینید را به کلیت جامعه و مردم نسبت ندهید. 

توییتر به هیچ وجه ابزار دقیقی برای سنجش نظر جامعه نیست 

وییتری را و حتی به زحمت ممکن است نظر بخشی از جامع فعال ت

 نیز بازتاب دهد.

در باره استفاده از توییتر برای اطالع رسانی سالمت تحقیقات 

بسیاری صورت گرفته است که از جمله می توانید به این موارد 

 viمراجعه کنید.

یکی از کاربردهای مهم توییتر در گزارشگری و به خصوص گزارش 

که با  19-گیری کویداز رویدادهای سالمت و موردی مانند همه

 آن مواجه هستیم پیدا کردن منابع دست اول است. 

بسیاری از پزشکان، متخصصان سالمت، محققان پزشکی و همچنین 

نهادهای علمی به طور فعال در شبکه های اجتماعی و به خصوص 

توییتر حضور دارند. شما می توانید با یافتن آن ها سوژه و 

ز وارد رسانه های موضوعات مهمی را پیدا کنید که شاید هنو

 اصلی نشده است. 

یکی از ویژگی های مثبت و کارآمد توییتر در این مورد، 

وجودفهرست ها یا لیست های توییتری است. شما می توانید 

خودتان فهرستی درباره موضوع مشخصی را ایجاد کنید. برای 

مثال کارشناسان معتبری که درباره موضوع مورد عالقه شما و 

مطلب منتشر می کنند. همین طور می  19-کویددر این مورد 

توانید فهرست هایی از خبرنگاران حوزه، دانشمندان یا مراکز 

پژوهشی آماده کنید. به این ترتیب شما می توانید مطمئن 

شوید که توییت های آن ها در فهرست طوالنی توییت های تایم 

 الین شما گم نمی شود.
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گر افراد آماده کرده اند همچنین می توانید لیست هایی که دی

را دنبال کنید. بدین ترتیب شما تعداد فوق العاده زیادی از 

کارشناسان و متخصصان را پیدا می کنید که شاید به طور عادی 

 پیدا کردن آن ها کار ساده ای نباشد.

 

 اینستاگرام 

بخش بزرگی از آنچه درباره توییتر گفتیم درباره سایر شبکه 

ادق است در اینجا به برخی از توصیه های های اجتماعی نیز ص

خاص درباره اینستاگرام و تلگرام اشاره می شود که عالوه بر 

موارد اشاره شده در مورد توییتر برای این بسترها صادق 

 است. 

اینستاگرام رسانه ای مبتنی بر میکرو بالگینگ و بر پایه  -

تصویر است.  در اینستاگرام تصویر است که نقش اصلی را 

دارد و توضیحات تصویر نباید بر ماهیت تصویر غلبه پیدا 

 کند. 

اینستاگرام امکان درج لینک فعال در توضیحات خود را  -

ندارد. اگر شما رسانه ای را مدیریت می کنید که دارای 

وب سایتی مشخص است و بخشی از خبرهای آن را در 

اینستاگرام خود قرار می دهید می توانید صفحه مخصوص 

های ارجاعی از اینستاگرام را در وب سایت خود لینک 

قرار داده و لینک آن را در بخش معرفی اکانت خود 

 بگذارید. 

اگر تصویری که متعلق به خودتان نیست را منتشر می کنید  -

حتما نام عکاس یا طراح را درج کنید. و قبال از اینکه 

 اجازه انتشار آن را دارید مطمئن شوید. 

بازنشر مستقیم پست ها را نمی دهد  اینستاگرام اجازه -

اما ابزارهایی برای بازنشر وجود دارند. به یاد داشته 

باشید اگر پستی را از شناسه دیگری بازنشر می کنید 

حتما توضیحات اصلی نوشته را حفظ کنید و اگر خواستید 

چیزی بر آن بیفزایید اما حتما توضیحات اصلی نویسنده 

 اصلی را حفظ کنید. 
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د توییتر، اینستاگرام نیز امکان استفاده از هشتگ همانن -

و خطاب قرار دادن را می دهد. در استفاده از هشتگ 

احتیاط کنید و الزم نیست انبوهی از هشتگ ها را در 

 ادامه تن بگذارید دو یا سه مورد مرتبط کفایت می کند.

حتی االمکان در شناسه های رسمی خود از استفاده از شکلک  -

 نید. خود داری ک

در اینستاگرام امکان انتشار ویدیو هایی با مدت حداکثر  -

یک دقیقه را دارید اگر محتوای ویدیویی با طول بیشتر 

منتشر کرده و  IGTVاین مقدار را دارید کامل آن را در 

لینک را در اینستاگرام خود بازنشر کنید. تا مخطاب 

بتواند نسخه کامل را ببیند. به یاد داشته باشید که 

 عمودی است.  IGTVقاب اصلی 

اینستاگرام همانند توییتر امکان پخش مستقیم را فراهم  -

می کند از این امکان می توانید به طور وسیعی برای 

 ستفاده کنید. پوشش رویدادهای خود ا

به دلیل امکان نظردهی مستقیم می توانید با اعالم قبلی  -

جلسات پرسش و پاسخ یا جلسات کوتاه را در فضای زنده 

 اینستاگرام برگزار کنید. 

برای اینکه داده های بهتری از نحوه تعامل با مخاطب  -

خود داشته باشید می توانید گزینه تجاری اینستاگرام را 

بخش به شما اجازه می دهد تا داده های فعال کنید. این 

دقیق تری از میزان تعامل با مخاطب به دست آورده و در 

عین حال در صورت نیز محتوایی خاص را با تعیین جامعه 

 هدف خود تبلیغ کنید. 

 

 تلگرام

شبکه اطالع رسانی تلگرام از نظر محتوایی با اینستاگرام و 

توییتر متفاوت است. ماهیت اصلی این شبکه ابزار انتقال 

پیام مستقیم بوده اما با استفاده از امکاناتی نظیر گروه 

های بحث یا کانال های خبر رسانی در نقش ابزار اطالع رسانی 

ص در ایران در مهمی برای امروز در برخی از جوامع به خصو

آمده است. در ایران به خصوص پس از آنکه شبکه اطالع رسانی 
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وایبر محبوبیت خود را از دست داد بخش بزرگی از کاربران 

 استفاده گسترده از تلگرام را آغاز کردند. 

تلگرام شرکتی روسی است و در سال های اخیر بحث های متعددی 

درباره آن مطرح شده درباره امنیت داده و اطالعات حریم شخصی 

است. البته مساله اطالعات و داده های شخصی تنها منحصر به 

تلگرام نیست. واتس اپ و اینستاگرام اکنون در اختیار فیس 

بوک قرار دارند و همه این شبکه ها، به دلیل ابزارهای 

نسبتا ساده ای که زبان های برنامه نویسی ایجاد کرده انددر 

 معرض تهدید هستند. 

ا در نهایت به یاد داشته باشید که شما در مقام خبرنگار ام

یا مقام روابط عمومی احتیاط های الزم را در این زمینه 

انجام دهید. فاقد از نونع شبکه فعال کردن گزینه های 

ای از فعالیت هایی است امنیتی مانند تعیین هویت دو مرحله

 که ممکن است امنیت شما را افزایش دهند. 

نکته های قابل توجه و فعال در فضای تلگرام وجود یکی از 

برنامه های خودکار است که امکانات فوق العاده ای به این 

فضا می دهد. این اصطالحا بات ها به طراحی ساده ای که دارند 

می توانند بر اساس نیاز شما طراحی و اجرا شوند. اما 

ارای همزمان باید مراقب باشید که بسیاری از این بات ها د

 حفره های امنیتی هستند.

تلگرام امکان انتشار انوع مختلف رسانه به شکل متنی، 

تصویری و صوتی را مهیا می کند. همچنین به شما اجازه می 

دهد تا لینک هایی از منابع دیگر را به صورت فعال در آن به 

اشتراک بگذارید. برخی از وب سایت های چند رسانه های در 

ه و امکان نمایش محتوای آن ها در قالب تلگرام شناخته شد

 تلگرام برای شما و مخاطب شما فراهم می شود. 

با وجود عدم محدودیت متن به یاد داشته باشد تغییر از 

مخاطبان خاص و تخصصی کمتر کسی در تلگرام متن های طوالنی را 

می خواند. به همین دلیل اگر متنی طوالنی برای انتشار دارید 

نتشار اولیه آن در وبالگ یا وب سایتی مستقل و راه مناسب ا

سپس درج لینک آن به همراه مقدمه ای کوتاه یا استفاده از 

 گزینه مطالعه بیشتر است. 
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در صورتی که این سیستم را برای نوشته های خود فعال کنید، 

تلگرام متن وب سایت مرجع را ه تبدیل به متنی ساده درون 

طب می تواند در این صورت با فضای تلگرام می کند که مخا

 انتخاب گزینه بیشتر متن کامل را بخواند.

در صورتی که از این سیستم یا سیستم اشتراک گذاری لینک 

مستقیم استفاده می کنید به یاد داشته باشید که بخش اصلی 

نوشته شما که خوانده می شود پاراگراف اول است. به همین 

کنید که این لید بتواند  دلیل هنگام نوشتن لید دقت بیشتری

درباره مطالعه ادامه متن را در مخاطب  –واقعی  –جذابیت 

 ایجاد کند. 

همچنین توجه به نکات زیر برای استفاده از تلگرام شاید کار 

 آمد باشد

بار دیگر از استفاده از شکلک ها و برچسب ها خودداری  -

کنید. الزامی ندارد مخاطب وسیع شما درکی مشترک ا این 

مادها داشته باشد و ممکن است استفاده از این موارد ن

 باعث سو برداشت شود 

اگر متن شما طوالنی است از گزینه مطالعه بیشتر استفاده  -

 کنید

هیچ مطلبی را بدون اشاره به منبع آن نشر یا باز نشر  -

 نکنید.

در این فضا می  (Infographic)استفاده از داده نگار ها  -

 آمد باشد. تواند فوق العاده کار

از هشتگ درون کانال خود استفاده کنید این امکان به  -

 مخاطب شما امکان جستجوی درون مطالب قدیمی را می دهد. 

اگر به طور فعال در تلگرام کار می کنید به یاد داشته  -

باشید مطالب قدیمی شما الزاما در دسترس مخاطب نیست. 

خود مورد در صورت نیاز به ارجاع آن ها را در متن تازه 

اشاره قرا دهید و ارتباط فرامتنی بین آن ها را فراهم 

 سازید. )لینک بدهید( 

 

 اخبار جعلی 
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خبر جعلی که این روزها به نام فیک نیوز مورد توجه قرار 

دارد موضوع جدیدی نیست و تقریبا از آغاز تاریخ رسانه و 

با این وجود در سال   viiارتباطات با ما همراه بوده است. 

های اخیر این موضوع با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی 

به موضوعی متفاوت بدل شده است. کارزارهای هدفمند با 

استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی سعی می کنند تا بر 

 جامعه و تفکر ایشان اثر بگذارند. 

تلگرام همان بسترهایی مانند توییتر، اینستاگرام و به خصوص 

قدر که ابزار بی نظیری برای انتشار داده های دقیق است در 

دست افراد نا آگاه و یا دارای اهداف خاص می تواند به 

 ابزاری قدرتمند در اشاعه اطالعات نادرست و دروغ بدل شود. 

این موضوع به خصوص در حوزه هایی مانند سالمت دارای اهمیت 

 فوق العاده است. 

از موتور محرک جنبش ضد واکسیانسیون در توییتر و بخش بزرگی 

 فیس بوک قرار دارد.

خبرهای دروغین و منابع غیر دقیق با رشد فناوری پیچیده تر 

 شده اند. 

برای مثال اگر تا کنون با سایت ها و خبرهای بی منبع مواجه 

بودیم، امروز با دستکاری صدا و تغییر در  ویدیو با 

  (Deep Fake)ایانه ای که به جعل عمیق استفاده از جلوه های ر

معروف است باعث می شود که حتی زمانی که ویدیویی از فردی 

را می بینید الزاما آن را به معنی صحت حرف و رفتار او 

 نبینید و به منابع مختلف رجوع کنید. 

 برخی از توصیه های تشخیص خبر جعلی به شرح زیر است 

مرجع خبر و اعتبار آن را در نظر بگیرید. اگر خبر به  -

نقل از نهاد یا دانشگاهی است قبل از بازنشر رسانه 

 اصلی و معتبر آن مرکز را بررسی کنید. 

 اعتبار نویسنده مطلب را بررسی کنید -

اطالعات مورد اشاره در متن را بررسی کنید و سعی کنید  -

 آمار ارائه شده را درک کنید.
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یی خیلی عجیب بود احتمال زیادی دارد درست اگر ادعا -

 نباشد.

 های خود باشید  Biasمراقب جهت گیری های و  -

سعی کنید مطالبی دیگر درباره موضوع بخوانید و ببیند  -

 آیا منابع دیگر آن را تایید می کنند؟ 

 از کارشناسان نظر بخواهید  -

مراقب جوک ها و دست انداختن های اینترنتی باشید. برخی  -

در قالب   Beavertonو   The Onionوب سایت های طنز مانند از 

 ساختار خبری برنامه های طنز خود را منتشر می کنند.
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