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ملیحــه محمودخواه| صبح تا شــب در معرض 
خبرهای منفی سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و اخالقــی قرار می گیریــم و این دو ســالی که کرونا 
هــم آمــده، اال ماشــااهلل لیســت ایــن اخبــار بــد 
بیشــتر شــده اســت. از صبح که بیدار می شویم، 
سیاســتمداران یقــه همدیگــر را گرفته انــد، از آن 
ســو آمــار فوتی های هــر روز اعــالم می شــود و تازه 
آمار چند هزار تایی اعالم می شــود که حال شــان 
بــد اســت و در صــف مــرگ قــرار دارنــد، از آن ســو 
تصاویر فروچاله ها را می بینیــم، کمی آن طرف تر 
خطرســاز می شــوند و از ســویی دیگــر در خبــری 
از خشکســالی کــه مــدام گوشــزد داده می شــود، 
دل مــان را می لرزانــد. باز کمــی جلو کــه می رویم 
خبــر افــت بــورس آه از نهادمــان بلنــد می کنــد و 

مدام باید گوش به زنگ اخبار  باشیم.
کــه هیــچ خبــر  گویــی این طــور بــه نظــر می رســد 
تولیــد  جامعــه  ایــن  در  خوشــایندی  و  خــوب 
نمی شــود یا قابــل تولید نیســت. برخــی معتقدند 
کــه جامعــه ایــران وارد فــازی از حیــات خــود شــده 
که هیــچ خبر خوبــی در آن قابل تولید نیســت، چه 
در حوزه اخالق، چــه در فضــای بین الملل، چه در 
اقتصــادی و…  حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، 
برخی اما معتقدند که ذائقه ما طوری تربیت شده 

که از رســانه ها تا مخاطب همــواره دنبال خبرهای 
بد و منفی می دویم وگرنه می توان خبر خوب را هم 
صیــد کــرد و فضایــی را به وجــود آورد کــه خبرهای 

خوب هم فرصت عرض اندام داشته باشند.

رســانه ها بــرای جلــب توجــه اخبــار منفــی 
تولید می کنند 

معصومــه نصیــری، معــاون باشــگاه مدیریــت 
رســانه و توســعه ســواد رســانه ای یونســکو ایران 
معتقد اســت که مقصر در این میان رسانه هایی 
هســتند کــه بــرای جلــب توجــه مــدام بــه اخبــار 
منفــی توجــه می کننــد. او می گویــد: »ایــن روزها 
در البــه الی اخبــار و محتواهای رســانه ای ســکه 
ارزش خبری »تضاد و درگیری« پررونق تر از ســایر 
ارزش هــای خبری اســت. تضاد و درگیــری یعنی 
کودتا، تظاهرات، اولتیماتوم ها،  خبرهای قتل، 
دعواهای سیاســی و غیرسیاســی و … ایــن اخبار 
ضمن اینکــه به هرحال بخشــی از اتفاقات دنیا را 
تشکیل می دهند، قابلیت جلب توجه مخاطب 

و کسب کلیک بیشتر را هم دارند.«

فرار از اخبار بد
بــه اعتقــاد این مــدرس دانشــگاه اثــرات ثانویه 

این دســت از اخبار بر افــکار عمومــی دنیا چیزی 
جــز تنش آفرینی، القــای حس ناامنــی، بدبینی، 
تــرس و ناامیــدی از آینــده نیســت. بشــر از ایــن 
حجم از اخبار بد و نگران کننده که سایه سنگین 
کــرده و ابرهــای ســیاه  تباهــی را بــا خــود حمــل 
نابسامانی را بارورتر می کنند، دل زده شده است 
و شــاید گرایش بــه مدل های ســطحی ســرگرمی 
و گذران اوقــات فراغت بــرای فرار از ایــن حجم از 

گر به طــور ویژه به  بیچارگــی باشــد. او می گوید: »ا
اخبار ایران نگاهی بیندازیم این پمپاژ تأســف بار 
اخبــار تلــخ بــدون محاســبه اثــرات روانــی آن بــر 
کــه به ســادگی  مخاطــب، مســأله مهمــی اســت 
نمی توان از آن گذشــت. ســوال اینجاست که آیا 
در این کشــور هیچ اتفاق خوب یا دستاورد قابل  
خ نمی دهد که رسانه ها بخواهند به آن  ارایه ای ر
بپردازند؟ قطعا دستاوردهای علمی، پژوهشی، 
خ می دهد،  عمرانی، پزشکی و …. در این کشور ر
اما در بین اخبار با ســویه بد گم می شوند. امروزه 
خ  گلوگاه ارایه اطالعات ر دیگر سانســور با گرفتن 
خ  نمی دهــد، بلکــه بــا نشــر گســترده اطالعــات ر
می دهــد و ایــن انبوهی اطالعــات بــه مخاطبان 
و حتــی خــود رســانه ها مجــال تمرکــز بــر برخــی 

محتواها را نمی دهد.«

نبود امید تقصیر رسانه هاست
گر بــه آینده  نکته اینجاســت کــه افــکار عمومی ا
بــه عملکــرد  امیــدی نداشــته باشــند، بخشــی 
مسئوالن مربوط و بخشی به بازنمایی و انعکاس 
رســانه ای شــرایط بازمی گــردد. میــزان و ضریــب 
پرداخــت بــه اخبار نکتــه ای اســت که نبایــد از آن 
غافــل شــویم، زیــرا به گفتــه نصیــری این مــدل از 

خبررســانی به مردمی که در عصر اشباع رسانه ای 
و محتوایــی قــرار دارنــد و خبرخــوان شــده اند، 
نمی تواند روح جمعی خواهان پیشرفت، آبادانی 
و ســاخت ایــران قــوی را به دنبال داشــته باشــد. 
البتــه کــه پرواضح اســت بخشــی از تصویــر ذهنی 
ج از  مــردم متأثر از جریان ســازی رســانه های خــار
ایران اســت، اما در میانه  جنگ رســانه ای ما باید 
خنثی کننــده این اثرات باشــیم، نه تکمیل کننده 
آن. نصیــری بر این بــاور اســت که نبایــد فراموش 
کنیــم اخبــار مثبــت به عنــوان یکــی از روش هــای 
و  احســاس  ملــت  یــک  در  می توانــد  رســانه ای 
بــاور عزتمنــدی ملــی ایجــاد کنــد. برچســب زنی، 
جهت دهی بــه کلمات، تصاویــر، بزرگ نمایی ها، 
سوژه پردازی ها و … همه و همه باید ضمن توجه 
بــه  ضــرورت شــفافیت و اطالع رســانی بهنــگام به 
کید  افکار عمومی، بر داشته ها و دستاوردها نیز تأ

داشته باشد.

خبر خوب، خبر بد نیست
و  »مفیــد«  »خــوب«،  »اخبــار  می گویــد:  او 
»امیدبخــش« ســه مولفــه اساســی بــرای حــوزه 
اطالع رســانی اســت. ایــن تصــور که خبــر خوب، 
گر احساس  خبر بد است، نیاز به بازنگری دارد. ا
گرفتــه شــود، احســاس  کشــوری  عــزت ملــی از 
همبستگی و مشــارکت نیز از آن گرفته می شود و 
این یعنی میزان آسیب پذیری آن سرزمین باالتر 

می رود.«

خبر خوب هست، کم بیان می شود
اخبــار خــوب در جامعه وجــود دارنــد، ولی کم 
بیــان می شــوند و رســانه ها چنیــن بازنمایــی ای 
کــه ایــن مســأله  را بــه  زحمــت انجــام می دهنــد 
جامعــه  در  خــاص  وضعیتــی  می دهــد  نشــان 
کــه عمدتــا خبرهــا، رویدادهــا و  حکمفرماســت 
گــردش  تصاویــر منفــی تولیــد و بازتولیــد شــده و 
گفتــه  بــه  کــه  ایــن در حالــی اســت  می یابنــد. 
مصطفی اقلیما، جامعه شناس در واقع می توان 
گفت تــوازن بین اخبــار منفــی و مثبــت می تواند 
تأمین کننده سالمت روانی و حال خوب اعضای 
جامعــه باشــد، زیــرا اخبــار منفــی در بلندمــدت 
ایجــاد  کشــور  را در  اســترس  و  افســردگی  مــوج 
می کند و این می تواند ســطح مشــکالت روانی تر 

جامعه را افزایش دهد.

را در جامعــه ســاطع  اخبــار خــوب نشــاط 
می کند

منصــور ســاعی، اســتاد حــوزه ارتباطــات نیــز بر 
این باور اســت که به نوعی هرچه از رســانه برفت 
از دل و دیــده هــم مــی رود. در کشــورهای موفق 
هــم داســتان بــه همیــن منــوال اســت. هرچــه 
کنش نشان داده  رســانه ها به موضوعی بیشتر وا
کیــد و تمرکــز کننــد، اقبال و  و روی آن موضــوع تأ
توجه مردمی هم نســبت به آن موضــوع افزایش 
کید می کنــد ماجرا همین  می یابــد. او در ادامه تأ
اســت در کشــور ما تمرکز روی اخبار منفی بیشــتر 
اســت و مردم تنها همیــن را می بیننــد، در حالی 
گــر تمرکــز روی اخبار مثبت بیشــتر شــد، این  که ا
بازخورد به جامعــه برمی گردد و می تواند نشــاط 

را در جامعه ساطع کند.

به اخبار خوب فرصت عرض اندام بدهیم

غ  فــار کانــون  مدیــره  هیــأت  رئیــس  ارجمندنیــا،  کبــر  علی ا
کــودکان اســتثنایی   التحصیــالن دکتــری روانشناســی و آمــوزش 
نیــز بــرای »شــهروند« توضیــح داد که رســانه و ســینما هــر دو تأثیر 

متفاوتی را بر افراد یک  جامعه می گذارند.
کید بر اینکه دغدغه اصلی در سینما فروش است و جذب  او با تأ
مخاطــب ادامــه می دهــد: »بــر ایــن اســاس به طورکلــی مقوالتــی 
مانند عشــق، خشــونت روابــط جنســی و چیزهایــی شــبیه اینها، 
موضوعاتی اند کــه برای مخاطب جذاب هســتند و عمده فیلم ها 
گر بخواهیم  بــر همین موضوعات مبتنــی. ولی در موضوع رســانه ا
رســانه نوشــتاری را مطلوب نظر قرار دهیم، شــرایط فــرق می کند، 
گرایشــی بــه موضوعــات هیجان انگیز  به طورکلــی چــون مخاطب 
دارد، سینما و رسانه به  نوعی به این موضوع اشراف پیدا کرده اند 
و ســعی می کنند برای جــذب مخاطبان شــان به ایــن موضوعات 
کننــد؛ چنانچــه بســیاری روزنامه هــا را می بینیــد  توجــه جــدی 
کــه بخــش حــوادث دارنــد، زیــرا بســیاری از مخاطبــان بــه ایــن 
موضوعات عالقه دارند. درنهایت ســینما و رســانه ماهیتا دغدغه 
جلب و جذب مخاطــب دارند و در این راه به روش هایی متوســل 

می شوند.«
رئیس موسسه روانشناسی دانشگاه تهران خاطرنشان می کند: 
»هیچ کشوری انتظار و تصوری را که ما از رسانه داریم، ندارد؛ مثال 
ما توقع داریم که رسانه ای چون صداوسیما نقش مثبت اندیشی 
داشــته باشــد؛ البته ایــن انتظــار خوبــی اســت، ولی جالب اســت 
بدانیم در هیچ جای دنیا چنین انتظاری را از رسانه های مکتوب 
کــه رســانه بتوانــد  یــا تصویــری ندارنــد؛ یعنــی انتظــار ایــن اســت 
خبررســانی کرده و منعکس کننــده واقعیت های جامعه باشــد )با 
اینکه می خواهند یا می توانند کاری ندارم(. جذابیت اخبار منفی 
کید بــر اینکه اخبار  به مراتــب برای مخاطبان بیشــتر اســت. او با تأ
مثبت شــاید به درســتی و با جدابیــت  به مخاطب منتقل نشــود، 
خاطرنشــان کرد: »به  صورت کلی جذابیت اخبــار منفی به  مراتب 
گران و اصحاب  برای مخاطبان بیشتر است و فیلمسازان و سینما
رســانه هم تصور می کننــد این موضوع را بســیار خــوب می دانند و 
ایــن  یکــی از برجســته ترین دالیــل پرداختــن بــه ایــن موضوعات 
منفــی با نیــت جــذب مخاطــب اســت کــه در جامعه ما به شــدت 
کید بر اهمیت اثرگذاری  آسیب دیده اســت.« این روانشــناس با تأ

»تأثیــر خبرهــای  ادامــه می دهــد:  خبرهــای خــوب در جامعــه 
امیدبخــش و دلگرم کننــده بر ســالمت روان افــراد و بهبود شــرایط 
اجتماعی، اصلی مورد تأیید اســت؛ اما با یک بررســی سرانگشــتی 
می توانیم متوجه شویم اخبار مثبتی که امروز به مخاطب منتقل 
می شــود، بــه  مراتــب کمتــر از اخبــار منفــی  اســت و جامعــه مــا در 

معرض بمبارانی از اخبار منفی قرار دارد.«
کیــد می کنــد: »امیدآفرینــی در جامعــه می توانــد نقشــی  تأ او 
مصونیت زا داشــته باشــد و به افزایش شادی و نشــاط و بهزیستی 
روانــی کمک کنــد؛ ضمن اینکــه افزایش نشــاط اجتماعــی در ُبعد 
کــرده، آســیب پذیری جســمی را کاهش  جســمی می تواند کمک 
داده و بــدن را در مقابل انواع میکروب هــا و ویروس ها مقاوم کند؛ 
یعنی سیستم ایمنی بدن در زمانی که امید باالست، تقویت شده 
و قابلیــت بیشــتری بــرای مقابلــه بــا ویروس هــای مهاجــم دارد. 
ضرورت اخبار مثبت و امیدآفرین بر کســی پوشــیده نیست و الزم 
است که حتما برای این موضوع فکری بشود و خبرنگاران در کنار 
دنبال کردن دغدغه جذب مخاطب، به اخبار توســعه و پیشرفت 

بپردازند و از سیاه نمایی دوری کنند.«

کارشناسان حوزه رسانه از نپرداختن رسانه ها به اخبار مثبت می گویند

رئیس هیأت مدیره کانون فارغ التحصیالن دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اخبار مثبت سالمت روان جامعه را تضمین می کند

 این روزها در البه الی اخبار و 
محتواهای رسانه ای سکه ارزش 

خبری »تضاد و درگیری« پررونق تر از 
سایر ارزش های خبری است. تضاد 

و درگیری یعنی خبرهای قتل، کودتا، 
تظاهرات، اولتیماتوم ها، دعواهای 
سیاسی و غیرسیاسی و … این اخبار 

ضمن اینکه به هرحال بخشی از 
اتفاقات دنیا را تشکیل می دهند، 

قابلیت جلب توجه مخاطب و 
کسب کلیک بیشتر را هم دارند.


