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  گفتار پيش
 1از شمارة    (1373 تا زمستان    1369ار   از به   رسانه رو داريد در بردارندة بيست مقاله است كه در سرفصل آموزش           كتابي كه پيش  

  .اند منتشر شده) 20تا شمارة 
هاي غيردولتي، و نيـز بـا توجـه بـه            ويژه در دانشگاه   هاي اخير، به   نگاري در سال   عالي روزنامه       با توجه به رشد مراكز آموزش     

 بارها مورد مراجعه و استفادة دانشجويان ـود  به دليل ماهيت علمي و تحقيقي خـها  كمبود متون آموزشي در اين رشته، اين مقاله
از .  شـده اسـت    رسـانه هاي فصلنامه    گيرند و اين امر موجب نايابي بعضي از شماره         ت قرار مي  انگاري و ارتباط   هاي روزنامه  رشته

اي از   وعـه ها يا دورة كامل رسانه فعالً نامقدور و غيرضروري است، تصميم گرفتـه شـد كـه مجم                  آنجا كه چاپ مجدد آن شماره     
صورت موضـوعي    هاي مطبعي، به   مندان پس از بازنگري و اصالح سهوهاي قلمي و غلط          هاي مورد نياز دانشجويان و عالقه      مقاله

  .طور مستقل چاپ و منتشر گردد يد و بهآفراهم 
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  نگار كيست؟ روزنامه
  كاماث، ترجمة قاسم طلوع.وي.ام

  )44-47: 1371بهار ، 1، ش 3، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

فرستند و    طرف مي   خبر از اين طرف و آن      ةنويسند، چند تك   گاه مطلبي مي   وبي هاي زيادي در گوشه و كنار دنيا هستند كه گاه          آدم
تـوان آنهـا را از افـراد         نگارنـد، چگونـه مـي      نگارند؟ اگر اينها روزنامـه     آيا واقعاً اينها روزنامه   . خوانند نگار مي  خودشان را روزنامه  

كه براي  اي   كنند، جدا كرد؟ حال بگذريم از آن عده        ها و ارگانهايِ داخلي كار مي      ها و مجله   طور منظّم براي روزنامه    اي كه به   حرفه
  سازد؟  نگار را مي پس واقعاً چه چيز، يك روزنامه. كنند راديو و تلويزيون مطلب خبر تهيه مي

. كنـد  اش گزارش تهيه مي    او در استخدام يك روزنامه است، براي روزنامه       . توان شناخت  راحتي مي  اي را به   نگار حرفه       روزنامه
هـاي مختلفـي شـناخته       اي بـا نـام     نگـار حرفـه    يك روزنامه . صحيح مطالب بپردازد  يا ممكن است مقاله يا سرمقاله بنويسد يا به ت         

نويس، خبرنگار ويژه مسئول تنظيم اخبار، معاون سردبير، مسئول بخش ورزش، مـسئول اخبـار شـهري،                 گزارشگر، مقاله : شود مي
او در .  به وسعت دنيـاي پيرامـون اوسـت   دهد، دامنة كارهايي كه او انجام مي    . مسئول بخش تجاري، دبيرِ اخبار عمومي و سردبير       

رچيزي كه جنبة خبري داشـته باشـد، گـزارش    هكند؛ خواه در مورد  مورد هر چيزي كه جنبة خبري داشته باشد، گزارش تهيه مي          
اه ها؛ قوة مجريـه و قـوة مقننـه باشـد، و خـو              هاي سياسي، دادگاه   كند؛ خواه در مورد جرم و جنايت، نظم و قانون، برنامه           تهيه مي 

هـاي ديگـران را تـصحيح     او نوشـته . نگار بـيش از اينهاسـت   كار روزنامه. رهيدربارة مردم، مد، هنر، موسيقي، نمايش، ادبيات و غ       
  .كند ميبندي  كند، اخبار را تفسير و انتقاد و جمع مي

يچيدة انتشار يك روزنامه ديده     هاي الزم و تخصصي را در زمينة كار پ         نگاري، براي كسي كه آموزش          قبل از هر چيز، روزنامه    
طور مادرزاد   نگار به  گفتند روزنامه  روزگاري بود كه مي   . شود، و اين در مورد آماتورها مطرح نيست        است، يك شغل محسوب مي    

ـ . نگار شود  نگاري بفرستند و او در پايان روزنامه       نگار است، و چنين نيست كه يك نفر را به مدرسة روزنامه            روزنامه دي مهاتماگان
هر كسي با مقداري ذوق و قريحة تبليغـي         . كرد اما در آن روزگار، وضع فرق مي      . نگاري نگذاشت  گاه قدم به مدرسة روزنامه     هيچ
اما امروزه وضع   . اي را بيرون آورد     چاپ بخرد يا كرايه كند و روزنامه       ننگار معرفي كند، يك ماشي     توانست خودش را روزنامه    مي

هـاي   نگـار هـستند، اگـر دوره       شك، حتي همان افرادي كه مادرزادي روزنامـه        و بي . تر شده است   پيچيدهكند و كار     كامالً فرق مي  
  .نگاري را طي كنند، خيلي بهتر از ديگران خواهند بود تخصصي روزنامه

.  تأسـيس شـد  1920نگـاري، در دانـشكدة هنـر دانـشگاه ملّـي مـدرس در سـال              در هندوستان، اولين مركز آموزش روزنامه  
  .نويسي، و مديريت روزنامه هاي مطبوعات، سرمقاله نگاري، قانون تاريخ روزنامه: موضوعات درسي عبارت بود از
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. سـزايي دارد   هاي تخصصي كافي و صحيح، اهميت بـه        نگار خوب بودن، ديدنِ آموزش          صادقانه بايد بگوييم كه براي روزنامه     
  .نگار نيست گيرد، لزوماً روزنامه نگاري مي مدرك روزنامهدهيم كه هر كسي كه  اما، اين هشدار را هم مي

سـازد؟ بـراي ايـن سـؤال، بـه تعـداد رهبـران و بزرگـان                  نگـار را مـي     چه چيز يـك روزنامـه     : رسيم      حال به سؤال بعدي مي    
ميلـر از گـروه      پـل . دانـد   را اصـل مـي     »سرحالي و زنده دلـي    «،  تايمز نيويوركجيمز رستون از    . نگاري، پاسخ وجود دارد    روزنامه
روكـردن  «و هربـرت بروكـر، يكـي از سـردبيران معـروف،             . داند  را مهم مي   »گري زرنگي و حيله  « در آمريكا،    گانتهاي   روزنامه

  .داند نگار مي  را ويژگي اصلي روزنامه»حقيقت و مو از ماست كشيدن
 بيرون بكشد، و حتي اگر الزم باشد از فريبكـاري اسـتفاده             نگار بايد پرانرژي باشد و بايد بتواند حقيقت را              البته، يك روزنامه  

. كـار دارد   نگار شدن، احتياج به خيلي چيزهاي ديگر غير از انرژي يا عالقه به             روزنامه. هايي جزئي هستند   كند، اما اينها همه پاسخ    
 طرفـدار پروپـاقرصِ تربيـت و         مـن  «: نگاري كلمبيـا اهميـت زيـادي دارد        با وجود اين، سخنان آقاي رستون در مدرسة روزنامه        

ن مدرك   افرادي را داريم كه چندي     نيويورك تايمز نگاران   حال، ما در بين روزنامه     در عين . نگاران هستم  آموزشِ تخصصي روزنامه  
امـا هـر دو گـروه، خـوب كـار      ... انـد  دانشگاهي دارند و افرادي هم هستند كه تحصيالت عاليه را بنا به داليلي به پايان نرسـانده   

.  را دارند، حال شما هر نامي كه دوست داريـد، بـه آن بدهيـد   ـدلي   ها يعني سرحالي، انگيزه، زنده وقتي پروندة اين آدم. كنند مي
نگـار برجـسته بـسازند، مگـر اينكـه           توانند يك روزنامه   ها در امور تخصصي نمي     ترين و بهترين آموزش    نظر من كامل   بنابراين، به 

  ».دلي نيز همراه تخصص باشد و زندهويژگي اصلي، يعني سرحالي 
كنـد و نمونـة آن را     نيز حـرف آقـاي رسـتون را تأييـد مـي     (Free Press Journal) پرس ژورنال فريساداناند، سردبيرِ .      اس

بزرگـي  نگـار    ، اذعان داشـتند كـه روزنامـه       دشناختن داند كه هرگز به دانشگاه نرفت، اما تمامي كساني كه او را مي             ساداناند مي .تي
 در واقع، او .گفت، داشت هايي را كه آقاي رستون مي     يعني همة آن ويژگي   . او مردي بود كامالً سرحال، سرزنده و با انگيزه        . است

هـايي ايـن اسـت كـه گرچـه مـدرك             نكتة مهم در مـورد چنـين آدم       . كرد وجو مي  آنچه را كه در ساداناند بود، در ديگران جست        
نگار خـوب    هاي مورد نياز را براي روزنامه       عالقة كافي به كارشان دارند و در صورت لزوم، آموزش          دانشگاهي ندارند، اما نيرو و    

پرداخـت و   نگـاري مـي   ديـد، بـه شـغل روزنامـه     در ايامِ گذشته، هر كسي كه انگيزة الزم را در خود مي       . پذيرند و موفق بودن مي   
هاي مهـم   اما امروز، با رقابتيِ كه بر سر كسب شغل    .  آموخته بودند  آنها عمدتاً مرداني خود   . ديد همزمان با كارش، آموزش هم مي     

  .هاي الزم را ببيند وجود دارد، عاقل آن است كه قبل از گرفتن پست، آموزش
  

  نگار شدن  هاي الزم براي روزنامه ماهيت آموزش
با اين حساب، احتمـاالً     . رة خوبي بگيرد  نگاري بايد از نظر معلومات هنري، علمي يا تجاري نم          براي آغاز كار، دانشجوي روزنامه    

همچنين بهتر است دانشجويي    . تواند با رعايت قواعد دستور زبان، مطلب بنويسد و با ساخت جمله نيز آشناست              چنين فردي مي  
 هاي تخصصي انگليسي را بگذراند تا بيشترين بهره را از مطالعـات            التحصيل شده است، درس    كه در يك محيط غيرانگليسي فارغ     

هـاي   توانـد از درس    اين بدان معني نيست كه دانشجوي ناآشنا به انگليـسي نمـي           . نگاري به زبان انگليسي ببرد     مربوط به روزنامه  
نگار بايـد بـا زبـان انگليـسي آشـنا       ، روزنامه]هنددر [اما براي كار كردن در يك روزنامة خوب و معتبر     . نگاري بهره ببرد   روزنامه
نگـاري وجـود    هاي روزنامـه  وقتي كه به زبان مادري درس  . اند هاي اصلي  يت نسبت به اخبار، سرمايه    دقت، امانت و حساس   . باشد

  .هاي زبان انگليسي حضور در كالس: نگار مشتاق تنها يك راه در پيش روي خود دارد ندارد، آنگاه روزنامه
خواهـد   به زباني بنويسد كه با آن ميراحتي    را به   نگار بايد بتواند مطالبش         آنچه كه مهم و اساسي است، اين است كه روزنامه         

شوند، حـال    ها در قالبت لغتها بيان مي      ها سروكار دارد، اما واقعيت     نگار با واقعيت   روزنامه. خوانندگانش را مورد خطاب قرار دهد     
ي به تأثيرگـذاري بـر خواننـدگانش        تواند اميد  نگاري كه به زبان تسلّط نداشته باشد، نمي        روزنامه. اي كه باشد   به هر زبان و لهجه    
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هاي بيشتري بلد باشد، شانس بيـشتري بـراي          هر چه فرد زبان   . دهد اين نكته، اهميت تسلط بر چند زبان را نشان مي         . داشته باشد 
اي بـه رقابـت      هـاي بـومي و منطقـه       ها با هم بـر سـرانجام كارهايـشان بـه زبـان             پيدا كردن شغل دارد، خصوصاً اكنون كه دولت       

گراني كه صرفاً بـا زبـان هنـدي، اردو، گجراتـي و              ، در هندوستان، گزارش   1950 و   1940 و   1930هاي   حتي در دهه  . اند ختهپردا
چيزي كه در گذشـته ايـن همـه ارزش داشـته، مطمئنـاً             . فهميدند، بر ديگران ارجحيت داشتند     ماراتاني آشنايي داشتند و آن را مي      

هاي خارجي ديگري مثل فرانـسوي، آلمـاني،    نگاري كه با زبان     نيز بايد افزود كه روزنامه     اين را . تر هم شده است    امروزه با ارزش  
هاي خارج از كشور، از كسي كه فقـط يـك زبـان انگليـسي بدانـد، شـانس                    روسي يا عربي آشنا باشد، مطمئناً براي گرفتن شغل        

  .بيشتري دارد
نگـاري يـك حرفـه     كه روزنامها تجارت؟ جالب است بگوييم نگاري يك شغل است، حرفه است، صنعت است ي              آيا روزنامه 

نگـار ناشـري كـه از     و واي بر روزنامه. اما در عين حال، صنعتي است كه بايد آموخته شود  . است، مثل حقوق يا طب يا مهندسي      
 كار هم شكست سـختي  نگار بزرگي بود، اما تاجر خوبي نبود و آخر     ساداناند روزنامه ! اصول مديريت بازرگاني خبر نداشته باشد     

نگاريِ موفـق، لزومـاً      روزنامه. داشت نگاري هم وضع بسيار بهتري مي      بود، در روزنامه   مطمئناً اگر مدير بازرگاني خوبي مي     . خورد
ايجاد ارتبـاط  نگار،  اولين هدف روزنامه. نگاري موفق هم باشد نگاري خوب بايد روزنامه نگاري خوب نيست، اما روزنامه  روزنامه
نگاري، يك حرفـة     روزنامه«بنابراين، گفتن اين جمله كه      . يابد اي كه فروش نرود، به اولين هدف خود دست نمي          و روزنامه است  

  .  كمي مغرورانه است و بايد از آن حذر كرد»رفيع و بلند مرتبه است، نه يك صنعت يا تجارت
و مسئول تنظيم اخباري كـه صـفحات   . رسد ش مي     نوشتة خوب، هم سرماية مطلوب و ارزشمندي است، و هم خوب به فرو   

آرايـي، يـك حرفـه اسـت و نـه يـك هنـر،         گفتن اينكه صـفحه . نشريه را خوب تنظيم كند بايد هم وزنش طال به پاي او ريخت       
اش محـدود كنـد، بـه        نگاري كه خـودش را بـه حرفـه         نگاري يك حرفه است، اما روزنامه      شك روزنامه  بي. برداشت غلطي است  

ر اسـت از    تاريخ روزنامه. مشتري دانشي است بي: ياد خواهد فهميد كه استعدادش چندان رشك برانگيز نيست      احتمال ز  نگاريِ پـ
  . و تجارت پيشه بدانندداد كه خود را دالل سرگذشت مرداني كه غرورشان به آنها اجازه نمي

  
  اي كيست؟  حرفه
فردي كه در دانشكدة پزشكي دورة الزم را نديده         .  ديده است  اش هاي الزم را در رشتة تخصصي      اي كسي است كه آموزش     حرفه

متخصصان  «حقوقدان، حسابدار برجسته، و در برخي كشورها حتي آرايشگرها و . و مدرك آن را نگرفته باشد، حق طبابت ندارد
ان هم از نظر استعداد شـغلي       نگار بنابراين، اگر روزنامه  . دهندة صالحيت آنهاست، كسب كنند      بايد مدرك الزم را كه نشان      »زيبايي

خـاطر نبـود يـك     اما در هندوسـتان، بـه  . اند دست آورند، كاري مناسب كرده رديفان و همكارانشان، شناسايي كافي به از طرف هم 
در چنين شرايطي،   . نگار است  دهندة صالحيت داشتن روزنامه    سازمان مشخص، صرفاً در ليست حقوقي يك روزنامه بودن، نشان         

طور تمام وقت و فعال در روزنامـه اسـتخدام            موردنظر، به  اي از آماتور، فهم اين نكته است كه آيا شخص          خيص حرفه تنها را تش  
-Free) »آزادنـويس «نگارِ     ولي روزنامه . اي دانست  توان او را فردي حرفه     اگر چنين است، با اندكي مسامحه مي      . شده است يا نه   

Lance Journalist)نويـسد، فقـط يـك     م روزنامه نيست، ولي مرتباً در يك ستون خـاص مطلـب مـي    يعني كسي كه در استخدا
  .اي آزادنويس است، نه يك حرفه

  
  (Free-Lance Writing) آزادنويسي

عنـوان   فـردي كـه بـه   : كنـد  گونه تعريـف مـي    را اين»آزادنويس« (The Random House Dictionary)رندم هاوس فرهنگ لغت 
مـسلماً  . گيـرد  طور منظمي حقوق نمي كند، ولي از يك كارفرما يا سازمان و جاي خاص به  كار مي نويسنده، طراح، مجري و غيره      
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اي داشـتند،    گيرد كه در قرون وسطا، ماجراجويان نظامي، كه اغلب رتبة، شـواليه            اين تعريف يا توصيف، از اين واقعيت ريشه مي        
داد، از  ح، شمشيرشان را براي كسي كه باالترين پيـشنهاد را مـي          و به اصطال  . دادند كه پول بيشتر مي   كردند براي كساني خدمت مي   

  . كشيدند نيام بر مي
شود كه آثارشان را به كسي كه بهتـرين پيـشنهاد را بدهـد،          اين واژه، امروزه به نويسندگان، طراحان و ساير كساني اطالق مي       

امـا در  . ول اسـت بـ اند، اما كارشـان ارزشـمند و مق   زنشست شدههايي باشند كه با اي اينها ممكن است آماتور يا حرفه   . فروشند مي
نگـارِ   البتـه روزنامـه   . ها خيلي خوش حساب نيـستند، آزادنويـسي راه آسـاني بـراي گـذران زنـدگي نيـست                   جاهايي كه روزنامه  

كنـد، و در ايـن صـورت،        صورت قراردادي كـار      قبولي را داشته باشد، ممكن است بتواند به        آزادنويسي كه توانايي ارائة آثارِ قابل     
اگـر قـرار شـود كـه نويـسنده          . نويسندة قراردادي بايد مجموعة مطالبي را براي سردبير تهيه كنـد          .  ثابتي خواهد داشت   مستمرِي

با اين همه، سـردبير موظـف       .  باشد »دردنخور«اي را تهيه كند، سردبير اخالقاً موظف است آن را بپذيرد، مگر اينكه واقعاً به                 مقاله
دارند   نگه مي   »اروز مباد «معموالً سردبيرها مقاالت و موضوعات را براي        . اپ مقاله نيست، گرچه بايد دستمزد آن را بپردازد        به چ 

  .دهد حق قبول يا رد مطالب رسيده را ميكنند كه به آنها  يا شرايطي را تعيين مي
آزادنويس باشد، يا بايد به زنـدگي   خواهد   ي كه مي       براي يك مبتدي، آزادنويسي روش خوبي براي گذران زندگي نيست، آدم          

اش را   بخورونمير اكتفا كند، و يا بايد امكانات مالي كافي داشته باشد تا بتواند بـدون وابـستگي بـه درآمـد نويـسندگي، زنـدگي                        
  .كند ها، شغلِ ديگري دارند كه زندگي آنها را تأمين مي بسياري از آزادنويس. بگذراند

طور تمام وقت و موفق، به كار آزادنويسي بپردازد، مگر اينكه شايـستگي و               تواند انتظار داشته باشد كه به      اي مي  ه     كمتر نويسند 
. اغلب اوقات، صالحيت كافي نيست، بلكه بايد ديگران نيـز او را صـاحب صـالحيت بداننـد                 .  آورده باشد  دست بهشهرت كامل   

ها تعدادي آزادنويس    ها و روزنامه   داشتن مهم است امروزه، بسياري از مجله      سرشناس بودن براي آزادنويسان به اندازة صالحيت        
، يك كادرِ ثابت آزادنويس دارد كه مطالب بسيار خوبي در مورد موضـوعات              )علم امروز  (تودي ساينسمثالً نشرية   . مشهور دارند 

  . نويسند علمي مي
. ور باشـد  هرقيب كمي دارد، متخصص شود، مگر اينكه خيلـي مـش          اي كه         براي يك آزادنويس، عاقالنه آن است كه در زمينه        

در اين صـورت، وقتـي كـه نويـسندگانِ          . كند آزادنويسي كه به اصطالح روي بورس باشد، تنها خيلي زود مقام و منزلت پيدا مي              
آورنـد و     مـي  رسمي و تمام وقت روزنامه سرشان شلوغ است يا تخصص كـافي ندارنـد، سـردبيران مرتبـاً بـه ايـن افـراد روي                        

  . كنند درخواست مطلب مي
از همـان هفتـة اولـي كـه در          . نگار شوند، تـذكر دهـم      خواهند روزنامه  ترهايي كه مي   اي را به جوان    خواهم نكته       در پايان، مي  

ي كـه روي    تا وقت . شويد، مطلبي ننويسيد كه باعث تحقيرِ سياستمداران يا سرشكستگيِ دولتمردان شود           كار مي  روزنامه مشغول به  
چيز،  بايد شايستگي شـما       امان است، و قبل از هر      تنها راه ممكن، سختكوشي و تالش بي      . كشد خط بيفتيد، مدت زماني طول مي     

. نگـارِ خـوبي هـم بـشويد        نويسيد، تضميني نيـست كـه حتمـاً روزنامـه          اگر در مدرسه انشاء يا مقاالت خوبي مي       . به اثبات برسد  
  .∗ گذاشتنِ جمالت و عبارات جذاب خيلي فرق داردنگاري، با كنارِ هم روزنامه

  
  

                                                 
  : مشخصات كتاب شناختيِ اين نوشته، به قرار زير است∗ 

M.V.Kamath, "So you want to be a journalist?", in: Professional journalism, now Dehli: WIKAS PUBLISHING HOUSE   
PVT LTD, 1988,pp. 1-7. 

  



 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه 

  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

10  

  
  
  
  
  

  نگاري نگاري تخصصي و تخصص روزنامه روزنامه
  حسين قندي

  )40-42: 1372پاييز ،  3، ش 4، سال رسانه : ازبرگرفته(
  
. اي اسـت   هنگار، پس از طي مراحل ابتـدايي كـار حرفـ            روزنامه اي يك  ترين مرحلة زندگي حرفه     عالي »نگاري تخصص  روزنامه«

اي  نگاري را براي دانشجوياني كـه هنـوز وارد مرحلـة ابتـدايي كـار حرفـه                 ترديد اينكه يك مدرس بخواهد تخصص روزنامه       بي
تر از آن اين است كه در مطبوعـات كـشورمان نيـز كمتـر زمينـة تخصـصي در حرفـة                       اند تبيين كند، دشوار است و مشكل       نشده

هـدف از   . نگار متخصصي در مطبوعات كشور به فعاليت مشغول اسـت          اينكه كمتر روزنامه  نگاري موفق بوده است و نيز        روزنامه
نگاري و آماده ساختن دانـشجويان بـراي         عنوان دو واحد درسي، شناخت تخصص در روزنامه        به» نگاري تخصصي  روزنامه«ارائة  

نگاري نيز آشنا  خصص علمي در روزنامههاي خبري و نشريات تخصصي است، ضمن آنكه دانشجويان بايد با ت ورود به سرويس
  .شوند

نگاري در زمينة اخـذ تخـصص در يكـي از            يابند كه در حين تحصيل در رشتة روزنامه             متأسفانه دانشجويان كمتر فرصت مي    
اهـي را  در مدت كوتاه نيمـسال تحـصيلي، بايـد ر   . به تخصص برسند... هاي مورد عالقة خود مثالً اقتصاد، سياست، هنر يا      رشته

نگـاري   برگزيد كه هم دانشجو رشتة دلخواه خود را بيابد و هم در مورد آن به مطالعه و تحقيق بپردازد و مباحث مختلف روزنامه   
دانـشجو در ايـن   . اي و علمي رشتة انتخابي، خـود ارائـه دهـد         متخصص ببيند و باألخره يك مجلة تخصصي در معيارهاي حرفه         

بنـد، خبرنگـار، عكـاس و        نويس، طراح صفحات داخلي، طراح جلـد مجلـه، صـفحه           گر، مقاله  س، مصاحبه ينو درس بايد گزارش  
اندركاران يك مجلة تخصصي باشد و در واقع از زاوية ديد يـك سـردبير، بـه شـكل و محتـواي نـشرية                         بازيگر نقش همة دست   

  . تخصصي بنگرد و خود، عامل اجرايي نيز باشد
بـه تخـصص دسـت يابنـد، تعريفـي از تخـصص             اي در مطبوعـات گونـاگون،        ن كار حرفه  منداني كه مايلند ضم         براي عالقه 

. جمعي اسـت   گرايي در وسايل ارتباط    نگاري تخصصي باشد، زيرا زمان، تخصص      تواند مكمل شناخت روزنامه    نگاري مي  روزنامه
  . گيرند مي  بهترين وجه از آن بهره اند و اكنون به برده نگاري پي هاي جهان به اهميت تخصص در روزنامه هاست كه رسانه سال

هاي خبري داراي گروهي نويسنده و مفسر هـستند كـه هـر      ها، راديو و تلويزيون و آژانس      ها و مجله        در دنياي امروز روزنامه   
در هـاي گونـاگون      وجـود سـتون   . كننـد  نويسند و رويدادها را تجزيـه و تحليـل مـي           خصوصي مقاله مي   يك از آنان دربارة امر به     

هـاي خـاص    نگار را كه در موضوع  ها و نياز به تجزيه و تحليل دقيق رويدادهاي روز، پيدايش گروهي روزنامه             ها و مجله   روزنامه
  .كند تخصص داشته باشند، ايجاب مي

انتـشار  هاي پس از جنگ جهاني و توسعة بيش از حد اين دو وسيلة ارتباطي و امكان                        رشد سريع راديو و تلويزيون در سال      
ها را تنگ كرده و به همين دليل مطبوعـات بـزرگ جهـان           سريع و آني اخبار از طريق آنها، دايرة طراوات خبري پيرامون روزنامه           

صورت ارائـه    ها به  حاصل اين انديشه  . انديشي پرداختند  براي جلويگري از سقوط و در هم ريختن شالودة اقتصادي خود به چاره            
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ها براي حفظ نفوذ و اعتبـار   ترين راهي كه روزنامه مهم. ها ظاهر شد با نفوذ راديو و تلويزيون در روزنامه    هايي براي مقابله     حل راه
آوري به تحليل رويدادها بود تا مخاطبان خود را كه از طريق راديو و تلويزيـون در جريـان رويـدادها قـرار                        خويش يافتند، روي  

هـاي   هـا، راه  هـا و انديـشه   وقوع آن رهنمون شوند، البته ضـمن ايـن كوشـش        » چرايي و چگونگي  «گرفته بودند به عمق واقعه و       
  . ...ديگري نيز پيشنهاد شد از جمله مصور كردن هر چه بيشتر نشريات و كمك گرفتن از رنگ و تسريع در چاپ و توزيع و 

هـا كـه    ها و مجلـه  روزنامه.  استها به داشتن متخصصان و مفسران ها و مجله      آنچه مورد بحث است همين نياز مبرم روزنامه       
 زيـرا كـه راديـو و    ـــ شوند، صـرفاً در انتظـار دريافـت خبـر نيـستند       اي را متقبل مي  هزينة اعزام خبرنگاران خود به محل واقعه      

اقعـه را  خواهند كه خبرنگاران تجزيه و تحليل يا تفـسير و       بلكه مي  ــاند   تر از آنها، خبر را به آگاهي عموم رسانده         تلويزيون سريع 
ها است، خبرنگار بايـد      ها و مجله   براي برآوردن اين انتظارات، كه در واقع خواست و انتظار بجاي مخاطبان روزنامه            . ارسال كنند 

در پـي اثبـات همـين     » نگاري تخصـصي   روزنامه«درس  . رشتة مورد عالقة خود را بيابد و در آن زمينه معلومات خود را باال ببرد              
  آيد؟  وجود مي اما بايد ديد كه تخصص مطبوعاتي چگونه به. ضرورت ايجاد شده است

اند بايد بـه ايـن       نگاري را گذرانده   هاي كوتاه يا بلند مدت روزنامه      جوان كه دوره  نگاران   نگاري و روزنامه        دانشجويان روزنامه 
نگـاري و راه نفـوذ در    وزنامـه موضوع توجه كنند كه آغاز كار مطبوعاتي شروع آمـوختن و آگـاهي از آخـرين ترقيـات دانـش ر         

خواهد در موضوعات اقتصادي بـه تجزيـه و تحليـل رويـدادها بپـردازد، بايـد در حـد                     نگاري كه مي   روزنامه. افكارعمومي است 
طـور عميـق آگـاه       كارشناس اقتصادي از جهت علمي ارتقا يافته باشد و از تمامي رويدادهاي جديد در زمينة تخصص خـود بـه                   

تـر   تر، عملي  ت نيازمند ابزاري است كه يك محقق و عالم به آن مجهز است هر چند كه شيوة كاربرد آن ساده                   به همين جه  . باشد
نگار بايد به هنگام پرداختن به تخصص مورد عالقة خويش اين وسايل و ابزار را در اختيار                  بنابراين روزنامه . پسندتر باشد  و مردم 

  : داشته باشد
وسـيله   ترين تا جديدترين كتـاب را فـراهم آورد تـا بـدين             اند، بايد از قديمي    خصص نوشته شده  هايي كه در مورد اين ت      كتاب 

  ديدگاه علمي خود را وسعت بخشد؛ 
دسـت آورد و بـا آنچـه         شـوند بـه    نگار متخصص بايد تمامي نشرياتي را كه در زمينه و در حد تخصص او منتشر مـي                 روزنامه 

  د، آشنا باشد؛ نويسن همكارانش در زمينة اين تخصص مي
هاي مورد نيـاز   هاي اساسي و شرح حال شخصيت هايي كه در آنها رويدادهاي مهم، دگرگوني تهيه و تنظيم علمي و دقيق برگه    

ها بايد مرتباً مورد تجديد نظر قرار گيرند و سير تحول رويدادها تا آخرين لحظـه در                  اين برگه . اند كار تخصصي وي ثبت شده    
  اس يابد؛كآنها انع
طوري كه در لحظـة      نگاري را فراهم آورد به     ها در حد تخصص روزنامه     ها و كتاب   هاي نشريه يا كنفرانس    هايي از بريده    پرونده 

  نياز سريعاً به آنها دسترسي پيدا كند؛
  . ها، اساليدها و نوارهاي صدا و تصوير در اختيار باشد ها، نقشه آرشيوي از عكس 

مند به كسب تخصص عالوه بر اين بايد حدود نفوذ و ارزش پيـام             نگاران جوان و عالقه     و روزنامه  رينگا دانشجويان روزنامه      
مطبوعات تخصصي را آموخته باشند و بر شـيوة نگـارش در            ) هاي تخصصي  هژكاربرد وا (در مطبوعات تخصصي را بدانند، زبان       

  .مطبوعات تخصصي باتوجه به مخاطبان آنها، مسلط باشند
اهنمايي دانشجويان و اينكه بتوانند به سهولت عالقة خود را به رشتة خاصـي دريابنـد و در واقـع بـراي آشـنا كـردن                               براي ر 

  .شود تخصصي در كالس ارائه مي) نشريات(اي براي معرفي مطبوعات  بندي ويژه دانشجو به استعداد نهفتة خويش، طبقه
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به چاپ رسـيده اسـت،   » دانم؟ ه ميچ« كه در مجموعة مطبوعاتيخ در كتاب  فرانسوي استاد تار (Pierre Albert)آلبر  ير      پي
بندي مطبوعات غير    ها، به طبقه   بندي كرده است و آنگاه پس از تشريح انواع روزنامه          مطبوعات را براساس فواصل انتشار آنها رده      

بندي وارد است اين است كه       ي كه بر اين طبقه    اشكال. بندي چندگونه نشريه را نام برده است       روزانه پرداخته و در تحت اين طبقه      
بندي شده است و از ذكر خصوصيات تخصصي آن  ها رده فاصلة انتشار را مالك قرار داده است و روزنامة تخصصي ذيل روزنامه

  .يابد بندي نمي كه يك فصلنامه نيز جايي در اين رده همچنان. غفلت شده است
بنـدي   بنـدي موضـوعي بهتـرين شـكل رده         سان علوم ارتباطات ثابت كرده است كـه طبقـه              تحقيق و تجربة استادان و كارشنا     

گيـريم   بندي موضوعي را مالك شناخت مطبوعات تخصصي در نظر مي          بر همين اساس طبقه   . شناخت مطبوعات تخصصي است   
  .سازي كنيم تر از اين موضوعات است، سرفصل تر و كامل كوشيم از آنچه عام و مي

  .كند گيرد و كار خود را آغاز مي يش تصميم ميامند تيب دانشجو در زمينة انتخاب رشته نسبت به تمايل و عالقهتر      بدين
شود كه محتـوا و شـكل    دارد و در اين مرحله موظف مي  را برميت     دانشجو با انتخاب رشتة تخصصي دلخواه خود گام نخس     

گيرد و  ريزي شمارة اول در كالس مورد بحث و بررسي قرار مي    تخابي و برنامه  رشتة ان . ريزي كند  مجله را براي شمارة اول برنامه     
. شـود  هاي الزم ار نظر انتخاب موضوع گزارش تحقيقي، مقاله تخصصي و مصاحبه از نوع عمقي به دانشجو ارائـه مـي                     راهنمايي

يابد و پس از اتمام كارهاي  اختصاص ميها  ها و مصاحبه ها و مقاله بيش از نيمي از جلساعت نيمسال تحصيلي به بررسي گزارش
شـود كـه     آرايي، انتخاب نام مجله و قطـع و انـدازة ة آن آغـاز مـي                هحها بحث بر روي شكل مجله و صف        تحريري و رفع اشكال   

  .گيرند جملگي باتوجه به رشتة تخصصي، دورة انتشار و شناخت مخاطب شكل مي
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   خبرخبر و تهيه
  نك پيروزفر فراةرالف نگرين، ترجم

  )32-41: 1370زمستان  ، 4، ش 2، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

چـه موضـوعاتي چـاپ      «: ها به مواردي چون    اين انتخاب . هاست سري انتخاب  رسد، حاصل يك   دست ما مي   كه به اي   هر روزنامه 
را هركـدام   ) ون سـت  ـــ صـفحه   (اي حجمي    ات در چه وضعي و موقعيتي چاپ خواهد شد؟ چه فاصله          عخواهد شد؟ اين موضو   

گونـه معيـار عينـي       در اين محدوده، هـيچ    . ربط دارند » اده خواهد شد؟  دخود اختصاص خواهند داد؟ به هر يك چقدر اهميت           به
  .وجود ندارد، هر آنچه كه هست، قراردادي است

  
  مقدمه 

سؤاالت زير را مطـرح     و  دارد،   مياي معطوف    ترين مسائل موجود در حيطة مطالعات رسانه       مطالعة اخبار، توجه را به يكي از مهم       
هاي صـاحبان    شوند و كدام عوامل در تهية آنها دخالت دارند؟ آيا محتواي آخبار، خواسته             مطالب و اخبار چگونه تهيه مي     : كند مي

ها هستند، يـا    نهصاحبان رسا » ابزار كار «هستند؟ آيا خبرنگاران ، تنها      » ها واقعيت«كند، يا اخبار انعكاسي از       ها را برآورده مي    رسانه
  اينكه در هنگام انتخاب مطالب و تعبير و تفسير وقايع خبري، استقالل و آزادي دارند؟ 

هاي  اخبار در سازمان  . شوند، مورد توجه قرار دهد          يك تجزيه و تحليل دقيق بايد شرايط اجتماعي را كه در آن اخبار تهيه مي              
به (لي هستند و از نظر تكنيكي، پيچيده و بسيار پيشرفته و در ضمن سودآورند          شوند كه داراي سلسله مراتب شغ      عظيمي تهيه مي  

شـان، بـه    »شـغلي «هايي هستند و كار آنها انعكاسي خواهد بـود از نيازهـاي              خبرنگاران، بخشي از چنين سازمان    ). سي.بي.جز بي 
در حقيقت، نيازهاي سياسي و . ز اين نيازهاهايشان، و يا بهتر بگوييم در جهت حمايت و پشتيباني ا  همراه نيازهاي خاص سازمان   

 سود به حداكثر، افزايش فروش، افزايش درآمدهاي حاصله از          ناند از نياز به ادامة زندگي، رساند        كه عبارت  ــها   اقتصادي رسانه 
  .استاي   زمينة حياتي و بسيار مهمي در مطالعة تهيه و توليد تمامي اخبار رسانه ــتبليغات و حفظ يك خطّ سياسي

اي بـر    هاي مالي محدودي دارند و اين مسئله تـأثيرات گـسترده           ها، تسهيالت و توانايي    هاي خبري نظير ديگر سازمان          سازمان
كنـد، بلكـه     اين امر، نه تنها تعداد خبرنگاران يك سازمان خبـري را تعيـين مـي              . گذارد كارايي و قابليت آنها در ارائة كار بهتر مي        

گذشته از تمام اينها، مسائل مورد عالقه و توجه بيننـدگان و شـنوندگان تلويزيـون و راديـو يـا                     . بر نيز هست  تعيين كنندة نوع خ   
ترين عنصر براي خبرنگار، سردبير، مدير چاپ، مدير تبليغـات و صـاحب             ها، در هنگام تهيه و توليد خبر مهم        خوانندگان روزنامه 

هاي تلويزيوني هم بيننده نداشته باشند، قـادر بـه          ها به فروش نروند و شبكه      هزيرا در صورتي كه روزنام    . آيد رسانه به حساب مي   
  .ادامة حيات نخواهند بود

كنـد، يـا    خبر چيست؟ چه كسي اخبار را كنترل مي«ها كه  توان به اين سؤال      باتوجه به تمامي مسائلي كه گفته شد، مشكل مي        
  : ، اخبار اطالعاتي هستند كه»هربرت گاتر«به قول . اسخ دادبه شكل ساده پ» سازد؟ اينكه چه كسي اخبار را مي
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 آنهـا را از  ـهاي بوركراتيك تجاري هستند و هم اعضاي يـك حرفـه ــ    ـ كساني كه هم كارمند سازمانـ     از طريق خبرنگاران   
 ]سـاليق و عاليـق    [اسـب بـا     خبرنگـاران ايـن اطالعـات را من       . رسانند گيرند و به شنوندگان، بينندگان و خوانندگان مي        منابع مي 

  . دهند و يا تغيير مي كنند خوانندگان خالصه و تصفيه مي
كه در آن فـرد عنـصر   ـ » بوگرافي«اند، هم از ديدگاه  اي را در زمينة اخبار انجام داده      گولدينگ و ميدلتون نيز مطالعات پيچيده  

ه معتقد است خبرنگـاران در هنگـام تعيـين ماهيـت خبـر، بـا                 ك ــ» سازماني«يدگاه  د و هم از     ـمهمي در تعيين نوع خبر است ـ      
شـده  »ايـدئولوژيكي  «گيـري ديـدگاه      اين مطالعات، در نهايت منجر به شكل      . اند ها مواجه  ها و سازمان   هاي صاحبان رسانه   دخالت
ن دو ديدگاه را تنهـا در ارتبـاط         رود، زيرا اي   شود، اما از آنها فراتر مي      اين ديدگاه، با عناصري از دو ديدگاه قبلي تركيب مي         . است

هـاي خبـري اجـازة پخـش      اده و به رسانهدهاي حاكم بر جامعة انگلستان را شكل        كنند كه ارزش   اي مشاهده مي   با ماشين پيچيده  
  .دهد مي

» محتواي گـستردة اجتمـاعي تهيـه خبـر    «و » هاي حاكم در جامعه ارزش«     گولدينگ و ميدلتون در تحقيقات خود به دو عامل     
هاي مورد قبـول، و فرضـيات        هاي ايدئولوژيكي، ديدگاه   ورزند كه در آنها، بررسي     هايي تأكيد مي   اند و در نتيجه، به راه      توجه كرده 

  .پيرامون سرشت جامعة انگلستان در روند تهيه خبر تأثيرگذار بوده و دخالت دارند
 براي قابل درك كردن يك حادثه براي خوانندگان خـود، بايـد             اي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه خبرنگاران                نكته

براي مثال، در يك سطح بسيار كلي، اگر امر         . يك دسته فرضيات خاصي پيرامون جامعة خود و چگونگي حركت آن داشته باشند            
 حـال اگـر همـين امـر را          .كنـيم  ها را در نظر بگيريم، نياز به يك زبان مشترك را براي اين ارتباط احساس مـي                 ارتباط ميان انسان  

يـابيم كـه صـاحبان مـشاغل         تر، يعني امر ارتباط جمعي، مورد توجه قـرار دهـيم، در مـي              تر و خاص   بخواهيم در سطحي پيچيده   
ا حدودي بر پايـة     تكنند كه جامعه، در مجموع،       گيرند و يا نياز به يك چنين تصوري را احساس مي           اي، فرض را بر اين مي      رسانه

سجم معنا و نزيرا در غير اين صورت، ما قادر نيستيم به يك دنياي م. احد پيرامون واقعيت اجتماعي استوار است     بندي و  يك طبقه 
برخوردار اسـت و بـه عبـارت ديگـر،     » اتفاق نظر«ها، جامعة بشري از يك  اندركاران رسانه بنابراين، از ديد دست  . مفهوم ببخشيم 

نويـسند و    و اين نظريه است كه آنچـه را كـه خبرنگـاران مـي             . دهد  ادامه مي  به حركت خود  » ايدة كلي و هماهنگ   «ك  يبراساس  
هاي خبري   بنابراين، جاي تعجب نيست اگر استوارت هال، ارزش       . بخشد دهند، قوام مي   معاني اجتماعي را كه آنها به حوادث مي       

مـون جامعـه و يـك ايـدئولوژي و قـوانين      هاي استنباط شده پيرامون بينندگان، مفروضـات اسـتنباط شـده پيرا           را بر پايه دانستني   
  .دهد اي قرار مي حرفه

  
  شود؟ چه چيزي خبرمحسوب مي

هاي خبري از ميان اين حوادث، تعدادي را انتخاب كرده و            رسانه. دهد شماري در جهان روي مي     در هر دقيقه از روز، اتفاقات بي      
 جاري در برخورد با اين حوادث و اطالعات بيكـران، هـيچ   و بدون وجود يك روش متداول و روال. دهند عنوان خبر ارائه مي  به

ـ        تقاضا و درخواست براي چاپ بولتن. تواند درست عمل كند    سازمان خبري نمي   د و اهـاي خبـري راديـو و تلويزيـون چنـان زي
اي شكل گرفتن   اما اگر نياز بر   . شود حد است، كه لزوم ايجاد يك روش متداول براي ادارة جريان ممتد اطالعات، احساس مي               بي

گـردد، عوامـل انتخـاب اخبـار، كدامنـد؟ چـرا بعـضي            هاي مداول و جاري منتهي مي      م توليد، به لزوم ايجاد روش     ظيك روال من  
  شود؟ و باألخره به چه چيزي خبر اطالق مي. از بقيه هستند» پرمحتواتر«و يا » تر با ارزش«، »تر مهم«حوادث 

اخبـار،  . اند هاي مطرح شده در جامعه     هاي اجتماعي نيستند، بلكه گزارش جنبه      عكاس موقعيت اخبار، ان «: گويد      والتر ليپمن مي  
يكـي  » تحقيقـ «و  » خبـر «در ضمن، وي معتقد است كـه        . »هم باشند بپردازند كه فوري و تازه، و الزاماً پيچيده و م          به مسائلي مي  

ايـن اسـت كـه      » حقيقـت «ها بيندازد، حـال آنكـه وظيفـة          ناي را كه مطرح كرده و سرزبا       وظيفة خبر اين است كه حادثه     . نيستند
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 دهد كه بشر براساس آن عمـل        دست به» واقعيت«واقعيات پنهان و نامعلوم را روشن كرده، آنها را به هم ربط داده و تصويري از                 
كننـد و چـه حـوادثي        يچه حوادثي را انتخاب مـ     هاي خبري احتماالً       در تالش براي تعيين اينكه رسانه     » روژ«و  » گالتونگ«. كند

آنهـا پـس از     . هاي نروژي را پيرامون سه بحـران خـارجي تجزيـه و تحليـل كردنـد                ند، پوشش خبري روزنامه   ا بيشتر مورد توجه  
هـا تـصميم     بررسي، به اين نتيجه رسيدند كه هشت عامل عمده و چهـار عامـل فرهنگـي، در انتخـاب مطالـب خبـري روزنامـه                        

  : د از اين عوامل عبارتن. اند گيرنده
 هر چه ميزان تكرار يك رويداد با فراگير بودن يـك رسـانة خبـري همـاهنگي بيـشتري داشـته باشـد،            . و كثرت وقوع   رتكرا. 1

  رود كه رسانة خبري مزبور، آن رويداد را به عنوان خبر ثبت كند؛ احتمال بيشتر مي
  يك سطح معيني از شدت و وحدت خود برسد؛اي اهميت پيدا كند، بايد به  قبل از آنكه حادثه. ميدان و وسعت خبر. 2
  شود؛   هرقدر يك حادثه كمتر مبهم باشد، احتماالً توجه بيشتري به آن مي.ابهام. 3
  شوند، خبر سازتر هستند؛   حوادثي كه از نظر فرهنگي مناسب و مربوط تشخيص داده مي.داري و رسانندگي معني. 4
آنهـا بيـشتر    » خبرشـدن «انـد، احتمـال      رود و بيشتر مورد توجه     ها مي نظار وقوع آ  حوادثي كه بيشتر انت   . هماهنگي و همصدايي  . 5

  است؛ 
  هم باشد؛»  غيرمنتظره«باشد، بلكه بايد » هماهنگ«و » داراي محتوي «طيك حادثه نبايد فق. 6
  ر آن كاهش يابد؛ همين كه رويدادي به عنوان خبر تعيين شد، همچنان يك خبر باقي خواهد ماند، حتي اگر وسعت دامنة خب. 7
  . براي ايجاد نوعي توازن در اجزاي واقعة خبري، بايد مطالب را تنظيم كرد.تنظيم خبر. 8
  

ربط » نخبگان«و  » هاي برگزيد  ملت«هرقدر يك حادثه به     : عالوه بر اين هشت عامل، چهار عامل فرهنگي ديگر نيز اهميت دارند           
رغم انتقادهايي كـه بـه ايـن تحليـل           علي. حتمال خبر شدن آن بيشتر خواهد بود      باشد، ا » تر منفي«و  » تر شخصي«بيشتري داشته و    

هاي خارجي صورت گرفته است، اما در مطالعات جديدتر توجه بيشتري بـه دوازده               ويژه با آنكه اين تحقيق روي بحران       شده، به 
و » سـرگرمي «،  »جـذابيت «آمـده، عناصـر     براي مثال، در مورد تلويزيون، در تحقيقات به عمـل           . شود انتخاب گالتونگ و روژ مي    

  .كنند را به دوازده مورد قبل اضافه مي» نمايش«
هـايي كـه خبرنگـاران     ، با قياس)گيرد تحقيقاتي كه در مورد تلويزيون صورت مي (هاي بصري         جاي تعجب ندارد اگر بررسي    

هاي خود، حـوادث     ، در ليست شاخص   گاردينروزنامة  آالستر هترينگتون، سردبير سابق     . اند، يكي نيست   ها انتخاب كرده   روزنامه
  : بشري را در رأس قرار داده و سپس به موارد زير پرداخته است» مهم«اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حوادث 

  در يك حادثه ...  هيجان، حركت و ـ نمايش ـ
  ـ عيرمنتظره بودن و تازگي يك حادثه ـ شگفتي 
   سلطنتي و سينماييهاي سياسي، ـ شخصيتـها   شخصيت
  ها يي حوادث جنايي و رسواـ سكس ـ

   تعداد
  

، اخبـاري  ژهبسيار جالب اسـت، چـرا كـه براسـاس ايـن وا     » اهميت«در تحقيقي كه هترينگتون انجام داده، درك وي از واژة           
دهـد كـه بـر صـلح         مـي » اهميت«در ابتدا وي به اخباري      . ها قرار بگيرند   كنند كه در داخل زندگي سياسي انگليس       ارزش پيدا مي  

يك خبرنگار » ترين تصور مهم«دوم آنكه، وي عقيده دارد . جهاني، خوشبختي و راحتي مردم انگلستان و مردم جهان تأثير بگذارد     
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ليم ادامه و هماهنگي در آن را تا آنجا كه ممكن است، حفظ يكنيم و ما اين است كه ما در يك اجتماع ليبرال دموكرات زندگي مي
  . اند»اخبار مهم، نامطلوب«آنها همان : بنابراين، حوادث تهديد كننده، مهم هستند. اييمنم

  .دهند، راهگشاي خبرنگاران و علم خبرنگاري است  ميدست به     دو تحقيق فوق، كه معيارهايي را 
  

  تشكيالت سازماني و عملكردهاي معمول 
العمـل اتفـاقي در برابـر        عكـس « بود كه اخبار چيزي جـز يـك          يده پايبند توان به اين عق    هنگام تجزيه و تحليل اخبار، مشكل مي      

شـك اتفـاقي و      بعضي حوادث، نظير يك زمين لرزة مهيب و ترور يك شخصيت معـروف جهـاني، بـي                . نيستند» حوادث اتفاقي 
ثي، هميشگي و متـداول     اما چنين حواد  . كنند بيني هستند و چنان اهميتي دارند كه پوشش خبري جهاني را اقتضا مي             غيرقابل پيش 

هاي خبري، بيشتر رايج است      در حقيقت، در ميان رسانه    . گردد آنها مي » خبرشدن«نيستند، و همين غيرمتعارف بودن آنها، موجب        
دهد، ايـن بـه معنـاي آن         طور كه تحقيق در اين زمينه نشان مي        اما همان . كه اخبار را از ميان اتفاقات متداول روزمره انتخاب كنند         

هاي خبـري را پـيش از ديگـران بـه خـود              بعضي از اين حوادث، توجه رسانه     . دارند» خبرشدن«ها شانس     كه تمامي اتفاق   نيست
دهد كه كيفيت حادثه، به خودي خود عاملي نيست كه حادثه را در ميان اخبار بگنجاند،                 بنابراين، اين امر نشان مي    . كنند جلب مي 

و اين حادثه در صورتي به خبر تبـديل خواهـد شـد كـه در              . ه ارزش خبري دارد يا نه     بلكه بايد تشخيص داده شود كه اين حادث       
العملـي   خبر عكـس   «ـضعف ديگر اين روش تحقيقات ـ     . معيارهاي خاصي كه تعيين كنندة ارزش خبري آن حادثه است بگنجد          

گيـرد از    ناديـده مـي   ماني تهية خبر را        اين است كه اين روش، جايگاه تشكيالتي و ساز         ــ»اي اتفاقي است   اتفاقي در برابر حادثه   
هـاي   هاي خبري راديو و تلويزيـوني هـم در زمـان           شود و بولتن   بار منتشر مي   آنجا كه يك روزنامه هر بيست و چهار ساعت يك         

گردد، در نتيجه، تهية خبر يك  امر پيوسته و دايمي است و بايد خبرها سازماندهي، منظم و پـشت هـم رديـف        منظمي پخش مي  
در نتيجه، سازمان خبري بايد روشي انتخاب كند كه براساس آن بتواند از ميان مطالب بسيار زياد، تنها، آن مقـدار معـين و     . دشون

اهميـت  . مناسبي از رويدادها را برگزيند كه مناسب با فضا و زمان ثابـت در نظـر گرفتـه شـده در روزنامـه يـا تلويزيـون باشـد                            
پيرامون تهية خبر در ذيـل      اي كه    توان در چهار جنبه    و تشكيالت سازماني صورت گرفته، مي     هايي را كه مورد سازماندهي       بررسي

  : آورده شد، مشاهده كرد
هـاي خبـري     هاي خبري داراي تشكيالت اداري و سلسله مراتب طبقاتي منظمي هـستند كـه از طريـق آن بـه جريـان                      سازمان. 1

اديو و تلويزيوني براي كنترل اخبار و به نظم درآوردن آنها، سيـستمي             هاي خبري ر   ها و سازمان   روزنامه. دهند سروسامان مي 
  شود؛ تعيين مي» مورد لزوم«پيچيده و كارآمد دارند كه از طريق آن، ميزان اخبار 

هـاي   هاي خبري، خبرنگاران در مراكز و سازمان       براي نظام بخشيدن به جريان اخبار و استفادة كافي از قدرت كاركنان سازمان            . 2
آوري  طـور مـنظم از ايـن مراكـز جمـع      شوند و اخبار مختلف را به مستقر مي ) ها ها و كالنتري   مثل مجلس، دادگاه  (ناگون  گو
وجـود ايـن اتـاق      . شـود  آوري مي  ترتيب، هر روز اخبار و اطالعات بسياري از حوادث در اتاق اخبار جمع             و بدين . كنند مي

نيازهـاي تكنيكـي    . ويژه بـراي تلويزيـون بـسيار ثمـربخش اسـت           زانه، به طور مستمر و رو    آوري اطالعات، به   اخبار و جمع  
دهد و يكي  آوري اطالعات، در مقايسه با مطبوعات در وضعيت دشوارتري قرار مي         تلويزيون، اين دستگاه را در هنگام جمع      

ي اطالعات به شكل منظم و     آور از داليل اين امر، نياز كاركنان تلويزيون به وسايل بصري هنگام كار است و در نتيجه، جمع                
سـي  .بـي .هاي خبـري بـي     بنا به گفتة اشليزنگر، حدود هفتاد درصد از بولتن        . روزانه، كمك بزرگي به اخبار تلويزيوني است      

  اند؛ آوري شده طور روزانه جمع گيرند كه به براساس مطالب و موضوعاتي شكل مي
حرفـة  . شـود  مـي مطـرح   » خبرنگـاري انفعـالي   «و  » همزمـان خبرنگـاري   «هايي كـه در بـاال شـد، شـكل مهمـي از               با صحبت . 3

كنـد، و تهيـة خبـر را         تري پيدا مي   تر و پيچيده   هاي پيشرفته و پيچيده، دامنة وسيع      نگاري با رشد هرچه بيشتر تكنيك      روزنامه
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 در اختيـار    هاي از پـيش تهيـه شـده كـه          در حال حاضر، سخنراني   . دهد سوي شكل انفعالي آن سوق مي      اي به  طور فزاينده  به
ـ خواهنـد   پـستي، اسـتفاده از تلفـن و ديگـر تـسهيالت، مـي      ] هاي سيستم[گيرند،  ها قرار مي   روزنامه ا حـدودي جـايگزين   ت
روز در حال كارند، نياز   هاي ضبط خبر كه شبانه در ضمن، وجود دستگاه . آوري اطالعات در خارج از اتاق اخبار شوند        جمع

  نگاري انفعالي است؛  و حاصل تمام اينها، روزنامه. دهد آوري اخبار كاهش مي  جمعبه حضور در خارج از مؤسسه را براي
از مـواد و  هاي تخصصي و نيز خبرنگاران متخـصص، تـضمين كننـدة اندوختـة دائمـي و منظمـي         از طرف ديگر، خلقِ حوزه    .4

و اين امـر،  . مات اجتماعي آموزش، تكنولوژي، خد  : دهند هر يك از متخصصان، حيطة خاصي را پوشش مي        . اطالعات است 
ويژه آنهايي   خبرنگاران متخصص، به  . طور مستقيم و منظم با منابع خبري در تماس و برخورد باشند            شود كه آنها به    باعث مي 

  .نگاران مقام وااليي دارند كه در زمينة سياست فعاليت دارند، در ميان روزنامه
  

. آوري اطالعات مؤثرند، اما خالي از اشـكال هـم نيـستند    ته و منظم، و در جمعهايي كه در باال ارائه شد، سازمان ياف  اگرچه روش 
ـ از مقام خود براي رفع نيازهاي شخصي و         ــ به عنوان منبع اطالعات      ـتوانند   مقاماتي كه به خبرنگاران دسترسي دارند، غالباً مي       

كنند اخبار را به نحوي پيش ببرند كه افكارعمومي را           ش مي شان، غالباً تال   عمومي طبهاي روا  آنها و سازمان  . يا سازماني سود ببرند   
آورد  وجـود مـي   كند، بلكه يك همزيستي ناسالم به  ها، نه تنها نويسنده را به منابع بسيار نزديك مي          اين تماس . زير نفوذ قرار دهند   

بعـضي  . اران با نظرية باال موافق نيستند     تعجبي ندارد اگر بسياري از خبرنگ     . دارد سرعت استقالل خبرنگاران را از ميان برمي       كه به 
هـاي كـساني كـه در رأس         دهد تا توجه دقيقي به ديدگاه      از آنها عقيده دارند كه همكاري با منابع خبري، به خبرنگاران اجازه مي            

گـار و منبـع     هاست، و ديگر اينكه، همكاري بـين خبرن        ترين مسئله براي مردم، همين نظرها و ديدگاه        اند ، بنمايند و جالب     قدرت
  .اطالعاتي باعث تسلط بر خبرنگار نيست

اشته باشيم و آن اينكه، اگرچه منابع ممكـن اسـت   ددر نظر » سلطة منبع«     اما با اين همه، هنوز بايد يك مسئله عمده را دربارة       
ت گرفته، زير   ئكه خبر از آن نش    انداز و دورنمايي را      در مورد اخبار تصميم گيرنده نباشند، اما ممكن است آنها هنوز بتوانند چشم            

اند، اين نكته است كه حتي اگر آنهـا زيـر            خطر ديگري كه در اين رابطه، خبرنگاران تخصصي با آن مواجه          . نفوذ خود در بياورند   
تا جايي   .اندازهاي منبع خبري شوند    ها و چشم   تدريج جذب ارزش   سلطه و نفوذ يك منبع در نيايند، ممكن است ضمن تماس به           

نگاران متخـصص   گران غيرمتخصص و عمومي هم همانند روزنامه  گزارش. درآيند» متحدان واقعي «صورت   نبع و خبرنگار به   كه م 
اگرچه، در مقايسه با يك متخصص، يك گزارشگر عمومي قيد و بند كمتـري              . رامان نيستند داز خطر كنترل از سوي منابع خبري        

وجود آورد كـه   تواند وضعيتي را به نايي كافي با منبع و يا موضوع خبري نيز مي هنگام مطرح كردن سؤاالتش دارد، اما نداشتن آش       
اشـتن آشـنايي كامـل بـا يـك          ددر ضـمن، ن   . برداري كرده و اخبار را كنترل نمايد       تجربگي گزارشگر بهره   در آن منبع بتواند از بي     

 است گزارشگران، واقعـه را از يـك جنبـة آن            ممكن«: بدين شكل كه  . تواند به ارائة گزارشي نادرست منجر شود       موضوع نيز مي  
  ».هاي ديگري هم وجود دارد مطرح كنند، بدون آنكه بدانند جنبه

  
  
  

  گيري در اخبار تلويزيون  مسئله جهت
هاي روزمرة سازماني، قيد و بندهاي موجـود         ناپذيري تحت تأثير برنامه    اند كه اخبار، به شكل اجتناب      اگر چه اغلب بر اين عقيده     

هـايي وجـود    هـا و طرفـداري   گيـري  نتيجه در اين اخبـار جهـت   نگاري هستند، و در روزنامههاي  ية يك برنامه و نيز ارزش در ته 
. وگـو دارنـد    شوند كه جـاي بحـث و گفـت          مي حها مطر  گيري خواهد داشت، اما هنوز مسائلي پيرامون شناسايي علل اين جهت         
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اران مانند هر فرد ديگري بـراي خـود عقايـد و افكـاري دارنـد و در نتيجـه،       نگ روزنامه: ها غيرقابل اجتناب گيري بعضي از جهت 
هـايي،   گيـري  اما يك چنين نفوذهـا و جهـت       . گيري مطرح كنند   توانند حوادث را در يك شكل كامالً عاري از هرگونه جهت           نمي

پذيري هستند كه خـود سـازمان       نا شمار آيند، پيامدهاي غيرعمدي و اجتناب      هاي عمدي و حساب شده به      بيش از آنكه طرفداري   
هـا   گيري نظير تلويزيون به چنين جهت انداز بي ها اولين كساني هستند كه در مطالعاتشان با عنوان چشم  النگ. كند خبري ايجاد مي  

آرتـور را بـه تـصوير در        هاي روز مـك    كنند كه در آن، تلويزيون جشن      ي را تعريف مي   فرآيندآنها  . هايي توجه كردند   و طرفداري 
تصاوير تلويزيوني  : تفسير نموده است  كرده، تحريف و به شكل ديگري        را كه بايد منعكس مي    » واقعيتي«آورد و در اين روند،       مي

دهد، صداي فيلم با     روي بخش كوچكي  از همة ماجرا متمركز شده است، مفسر تلويزيون حادثه را بيش از اندازه مهم جلوه مي                   
آنهايي كه اين مـاجرا را بـار اول      . زند آرتور درور مي   رال مك نام ماجرا در اطراف شخصيت ژ     غريو شادي بسيار همراه است و تم      

  .داشتند» آنچه كه واقعاً روي داده بود«هايي كامالً متفاوت با  ه بودند، برداشتددي
يده بودند، باعث شـد     هاي كساني كه ماجرا را در تلويزيون د             اختالف نظر ميان افرادي كه در محل شركت داشتند و برداشت          

ها عمدي   گيري چنين جهت . ها مطرح كرده و گسترش دهند      گيري گونه جهت  هاي خود را پيرامون اصل و پاية اين        ها ديدگاه  النگ
 در اعنوان يك دستگاه سمعي و بصري كه كارش ايجاد سـرگرمي و تماشـ    نيستند، اما حاصل و نتيجة نيازهاي تلويزيون است، به        

  .ميان مردم است
آنچـه كـه    «دهند كه در حـدود       ها فرض را بر اين قرار مي       هاي عمده و آشكار اين مطالعه، اين است كه النگ               يكي از ضعف  

د و تفسير   رحال آنكه در واقع اين احتمال بيشتر وجود دارد كه برداشت هر ف            . توان اتفاق نظر داشت    ، مي »حقيقتاً روي داده است   
تـا  . تواند براساس عوامل فيزيكي، اجتمـاعي و فرهنگـي تغييـر كنـد            وت باشد، اين برداشت مي    وي از يك حادثه، با ديگري متفا      

ديدگاه متفاوتي دارند، تشخيص صحت و تـصديق        هايشان از هر حادثه يا گزارش،        وقتي كه افراد در تعبير و تفسيرها و برداشت        
طـور تمـام و كمـال، خـود       در نشان دادن حـوادث بـه  ضعف و ناتواني. نمايد گيري در يك برنامه، كار دشواري مي       ادعاي جهت 

گزارش يك روزنامه، عمدتاً بـر پايـة        . اندها براي ايجاد ارتباط، به صدا و تصوير متكي         رسانه. آورد وجود مي  مشكل ديگري را به   
   .هستند» گويا«كلمات استوار است، در حالي كه اخبار تلويزيون تركيبي از تصوير و متن 

معنـي كـه در هنگـام تهيـه و پخـش            بدين. ، هم تصوير و هم صدا، تا حدودي دچار انحراف ايدئولوژيكي هستند                با اين همه  
گيرد كـه    صورت مي ... اخبار تلويزيوني، اقداماتي در طول برنامه نظير انتخاب زاوية دوربين، انتخاب كلمات، انتخاب تصاوير و                

اين انتقاد به كار تلويزيون، . كشاند الشعاع قرار داده و به انحراف مي يه شود، تحترا كه قرار است از آن خبري ته     » واقعيتي«الزاماً  
» واقعيت«هاي دايمي خود و به تصوير در آوردن          عث شده است كه محققان در مورد توانايي تلويزيون در عملي كردن خواسته            اب

در اخبـار   » گيـري  جهـت «ه است كه نگرانـي دربـارة        در ضمن، اين مسئله باعث شد     . ترديد نشان دهند  » طرفي واقعي  بي«و ارائة   
اي دانــشگاه گالســكو، در تحقيقــاتي پيرامــون ســخنراني  گومــك، انــستيتوي مطالعــات رســانه. تلويزيــون، دوبــاره احيــا شــود

  .هايي از اين مشكل اشاره كرده است هارولدويلسون، به جنبه
ايـن سـخنراني    . ، در كلوپ حزب كارگر سخنراني كـرد       ]گليسان[ هارولد ويلسون نخست وزير وقت       1975     در سوم ژانويه    

يت صـنايع موتـوري و   عسري موضوعاتي را مطرح كرد كه وضـ  ويلسون در سخنراني خود يك  . اي داشت  پوشش خبري گسترده  
  . شوند، از آن جمله بود نقش دولت در تأمين هزينة صنايعي كه دچار زيان مي

پرهيـز از  «ون فقط روي بخشي از اين سخنراني متمركز شده بود كه ويلـسون در آن بـه                   براساس نظرية گومك، اخبار تلويزي    
به نظر مركز تحقيقات گومك، در اخبار تلويزيوني چنان اين اشارة ويلسون تعبيـر              . در صنعت ماشين اشاره كرده بود     » قطع توليد 

انتقـادي كـه در ايـن رابطـه بـه برنامـة       . تو تفسير شده بود كه گويي مشكل اساسي صنعت اتومبيل فقط و فقـط اعتـصاب اسـ      
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و مديريت، هر دو انتقاد شده، اما در اخبـار تلويزيـون تنهـا    ها  شود، اين است كه اگرچه در اين سخنراني از اتحاديه     تلويزيون مي 
ارگران طـرف   كه گويي تنها كـ    شود   طوري در برنامة تلويزيون مطرح مي     ... اين سخنراني   «. مطرح گرديده است  ها   مسئلة اتحاديه 

مركز گومك بـا تحقيـق پيرامـون    » .شود هاي خصوصي، از برنامه حذف مي      و اشارة ويلسون به مشكالت سرمايه     . صحبت هستند 
اي تنظيم شده و  گونه هاي جمعي، به  رسد كه توليدات رسانه    سخنراني ويلسون و چگونگي ارائة آن در تلويزيون، به اين نتيجه مي           

ها به رشد و توسـعه روابـط    يعني رسانه. ن از جهان اطراف بربقاي روابط حاكم در جامعه تأكيد دارداند كه تصويرشا   شكل گرفته 
اما مسئله مهم در اينجا، اختالف نظر       . ناپذير خواهد بود   در اخبار تلويزيون اجتناب   » گيري جهت«كنند و درنتيجه،     حاكم كمك مي  

اخبار تلويزيـون   » گيري جهت«گيري در مورد     ، به خودي خود، تصميم    اين اختالف نظر  . پيرامون محتواي سخنراني ويلسون است    
  .كند را مشكل مي

چه بـوده  » دقيقاً«چه گفته و منظور  » حقيقتاً«ويلسون در سخنراني خود     : شوند، عبارتند از    مي ح     سؤاالتي كه در اين زمينه مطر     
 اما آيا اظهارات، چيزي بيش از يك اشارة كوتاه بوده است؟        كند، را عنوان مي  » مديريت«است؟ در اين سخنراني، ويلسون، مسئله       

  تواند در مورد آن صورت گيرد؟  با ارائة سخنراني چه تفسيرهايي مي
، شك و ترديدهاي زيادي را در مورد تعبيرات گومك و تجزيـه             )كه هاريسون آن را انجام داده است      (     مطالعة دقيق سخنراني    

هـاي اخبـار     در برنامـه  » گيـري  جهت«اين نمونه خود مبين اين نكته است كه قضاوت در مورد            . ندك و تحليل اين مركز ايجاد مي     
هـايي ارائـه دهـد،        ويلسون و بررسي آن، بـيش از آنكـه پاسـخ           نيتلويزيوني چقدر پيچيده و مشكل است و ديگر اينكه، سخنرا         

عيـب   ، به يك اظهارنظر بي    »قيقتاً چه اتفاقي افتاده است    ح«گيري در مورد اينكه      مخصوصاً براي تصميم  . كند سؤاالتي را مطرح مي   
  .و نقص نياز است

در  [هاي اخيـري كـه پيرامـون پوشـش تلويزيـوني اعتـصاب كـارگران معـدن                   توان در بحث و جدال          همين مشكالت را مي   
نـشان   مطالعـات اخيـر هـستند،        ناپـذير  ها، مشكالتي را كه جزو جـدايي       اگرچه اين مثال  . پيش آمده بود، مشاهده كرد    ] انگلستان

توان  چيست؟ آيا مي  » گيري جهت«: تأكيد دارند » گيري جهت« تئوريكي   دهند، اما در ضمن بر مشكالتي واقعي در زمينه مفهوم          مي
و » واقعيـت «، با   »گيري جهت«كدام است؟ چگونه    » بدون جهت «قبولي و موردپسندي آن را معني كرد؟ يك مطلب           به شكل قابل  

  .كند؟ عجيب نيست اگر در اين زمينه عقايد گوناگون و بسيار متضادي وجود دارد ارتباط پيدا مي» اقعيطرفي و بي«
توان در مورد   مي. در اخبار امري درست است، اما به شرطي كه به شكل منطقي مطرح شود             » گيري جهت«     براي هربرت گانز،    

چنين معيارهايي . سبك و سنگين شوند  » عاري از هرگونه طرفداري   «ايِ  اخبار قضاوت كرد، اما به شرطي كه با معياره        » طرفيِ بي«
عنوان ابزار كار است، به اين معني كه با اسـتفاده            هاي مختلف به   حل وي براي اين مشكل، استفاده از ديدگاه        راه. نيز مطلق نيستند  

ي براي سـبك و سـنگين كـردن يـك خبـر             يكديگر را نفي كرده و اين روش معيار       » دار جهت«هاي گوناگون، نظرهاي     از ديدگاه 
  .شود مي

توان به روش بسيار متفاوتي درمـورد        اند، مي       اما در مطالعاتي كه گلدينگ و اليوت دربارة اخبار راديو و تلويزيوني انجام داده             
هـاي   ندگان برنامـه  ، تا حدودي با نظرية پخش كن      »طرفي بي«تعريف آنها از    .دست يافت » گيري جهت«و يا   » واقعيت«،  » طرفي يب«

ونـه بحـث و   گگيري در برابر هر   تالش در پرهيز از جهت    : يعني» طرفي واقعي  بي«سي،  .بي.براي بي . راديو و تلويزيون يكي است    
. پـذير اسـت   هاي مختلفـي امكـان   حصول به اين مرحله، از راه   . جدل و درنتيجه، ايجاد توازن در ميان مسائل مورد بحث و جدل           

تمـامي  «وجو كنند، صحت آنها را تأييد نمايند و درهر مورد خبـري،              را جست » حقايق«توانند   اي مي  ان حرفه براي مثال، خبرنگار  
هايشان درسـت، و     سازد كه ادعا كنند گزارش     چنين مكانيزمي معمول است و خبرنگاران را قادر مي        . را ارائه دهند  » جوانب واقعه 

آنها معتقدنـد كـه    . در اخبار، تنها يك خيال واهي است      » طرفي بي«حققان،  اما براي بعضي م   . است» گيري جهت«عاري از هرگونه    
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اهميت حوادث در جامعة خود داشته باشيم، بلكه اين حوادث را بـراي مـا    دهند كه درك كاملي از       اخبار اين امكان را به ما نمي      «
  ».كنند تر مي تر و پيچيده مبهم

  

  فّذ سياسي نخبرنگاران مت: كنترل اخبار و خبرنگاران متخصص
گرفت، روشـن   لند، اقداماتي را كه براي كنترل اخبار صورت مي       پوشش خبري درگيري در آتالنتيك جنوبي به خاطر جزاير فالك         

عمداً در اختيار خبرنگاران قـرار      ) كه بعضي اوقات نادرست هم بودند     (از اين قرار بود كه دولت اخباري را         اين كنترل،   . سازد مي
دهند كه چگونه    اين اقدامات تازگي ندارند، اما نشان مي      . را گيج كرده و گول بزند     ) يا خوانندگان (ر آنها، دشمن    داد تا با انتشا    مي

كننـد، ديگـران را زيـر     صاحبان قدرت با ارائه اخبار خاص و برگزيده به خبرنگاران كه به هر دليلي غالباً از اين اخبار استفاده مي           
براي مثـال، چـاپ   . هاي خاص است شكل ديگر كنترل اخبار، انتشار هماهنگ شدة اخبار در زمان      . كنند نفوذ قرار داده و اداره مي     

هـاي   در سـال  . الشعاع قرار دهند   را تحت » بد«، اخبار   » خوب«در روزهاي جمعه، و يا چاپ اخبار به شكلي كه اخبار            » بد«اخبار  
اكنون ديگر، انتشار اخبار دقيقاً از سـوي        . خود نشان داده است   كار انگلستان عالقة خاصي به كنترل اخبار از          اخير، دولت محافظه  

كـه تمـام وزيـران نكـات        (شود و هدف از اين كنترل، نه تنها هماهنگ كردن اخبار اسـت               وزير كنترل مي   دفتر مطبوعاتي نخست  
  .كند ها تضمين مي هرا به رسان» اخبار خوب«، بلكه روشي است كه راه يافتن )هاي خود مطرح كنند مشابهي را در سخنراني

هاي كنترل اخبار، آشكارا بستگي به ميزان توجه و عالقه خبرنگار در انتشار اطالعاتي دارد كـه در اختيـارش                          موفقيت تكنيك 
اگـر  . شـود  در ضمن، اين امر به حد و حدود و كم و كيف رابطه ميـان منبـع خبـر و خبرنگـاري مربـوط مـي                         . قرار گرفته است  

بخـشي از حرفـة     . گرفته براي كنترل اخبار آشكار و صريح باشند، احتمـال موفقيـت آنهـا خيلـي كـم اسـت                   هاي صورت    تالش
 The) )خبرنگـاران البـي   (شود، حوزة خبرنگاران متنفّذ سياسي       آلي براي كنترل اخبار محسوب مي      نگاري كه جايگاه ايده    روزنامه

Lobby Correspondents است.  

آميـزد،   آوري اخبار را با اقدامات و روابـط پنهـاني در هـم مـي               معمول و متداول جمع    هاي ه تكنيك      سيستم البي، به دليل آنك    
آوري اخبـار    با اين همه، به دليل آنكه خبرنگاران البـي در مركـز جمـع             . گيرد بسيار مورد توجه افراد خارج از اين حيطه قرار مي         

نگـاري، بلكـه در خـود     آن از نظر اخالقي، نه تنها در امر روزنامـه         سياسي و تهية آنها هستند، هميشه اين سيستم و درست كردن            
شـود مبنـي بـر اينكـه، آيـا خبرنگـاران البـي         سـؤاالتي در ايـن زمينـه مطـرح مـي     . گيرد سياست دولتي هم، مورد سؤال قرار مي     

گـاران متنفّـذ سياسـي خيلـي        اند؟  آيـا خبرن     به دولت بيش از اندازه نزديك     ) خبرنگاراني كه زير نفوذ قدرتمندان سياسي هستند      (
  اند؟  هاي سياسي بدل شده گيري راحت در كنترل منابع دولت هستند؟ آيا آنها به آالت و ابزاري در تصميم

 گاردين      اگرچه نگراني در مورد نقش درست خبرنگاران متنفّذ سياسي، مسئلة جديدي نيست، اما هنگامي كه دو روزنامة ملي       
ها مورد انتقاد بود، كنار كشيدند، اين سيستم توجه بيـشتري را بـه               آوري اطالعات كه مدت     سيستم جمع  ، خود را از    اينديپندنت و

در مـورد   ) البـي (جدايي اين دو روزنامه از اين سيستم صدساله، بحثي را در ميان خبرنگاران متنفّذ سياسي              . خود معطوف داشت  
  .وجود آورد آيندة خود و نيز آيندة سيستم به

خبرنگـاران  . شـود  كار برده مـي    البي، يك واژه كوتاه است كه براي تعريف سيستم خبرنگاري سياسي در انگلستان به                  سيستم  
دسترسـي ايـن    . شـوند، از امتيـاز دسترسـي بـه مجلـس عـوام برخوردارنـد               البي كه بعضي اوقات خبرنگاران سياسي ناميده مـي        

هاي مجلس عوام، در حقيقـت بـه ايـن معنـي      داده شد ـ و ديگر حوزه  به آنها 1889خبرنگاران به مجلس ـ امتيازي كه در سال  
اين دسترسي به اطالعات و اخبـاري       . اند است كه آنها با وزيران، نمايندگان مجلس و مقامات دولتي، در يك زمينة مشترك سهيم              

كند، موقعيتي كه  همتا مي ب موقعيتي بيشود، آنها را صاح گذاران منتخب مردم به آنها داده مي     كه غالباً از سوي نمايندگان و قانون      
  .دهد به قلب سيستم سياسي كشور دست يافته و از آن گزارش تهيه كنند به آنها اجازه مي
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تـر   شـان را راحـت   دهد تا وظـايف  از امتياز مهم ديگري هم برخوردارند كه به آنها امكان مي        ) البي(     خبرنگاران متنفّذ سياسي    
ز انتشار رسمي و علني شدن هر سنَد، به آن دسترسي دارند و اين حـق را دارنـد كـه درجلـسات اعـضاي          آنها قبل ا  . انجام دهند 

از طريـق همـين   . شـود، حـضور داشـته باشـند      و در مجلس عوام برگزار مـي (Downing Street)مجلس كه در خيابان داونينگ 
هـاي سيـستم سياسـي و مجلـس را گـزارش             فراز و نشيب  آوري كرده و     هاي گوناگون است كه آنها قادرند اطالعاتي را جمع         راه

  .دهند
اي از اخبـار و   هاي مهمي هستند كه از طريـق آنهـا، مقـدار قابـل مالحظـه            ، مكانيزم )البي(     بنابراين، خبرنگاران منتفّذ سياسي     

 و مقاالت آنهـا غالبـاً       بلدر حقيقت، مطا  . رسد گرفته شده و به گوش مردم مي      ) هاي مخالف  و جناح (اطالعات سياسي از دولت     
اگرچـه  . دهنـد  شود و در اخبـار راديـو و تلويزيـون نيـز بـه آنهـا اهميـت زيـادي مـي          هاي ملّي چاپ مي  در صفحة اول روزنامه   

) البي(گزارشگران ديگر هم ممكن است به سياستمداران و مجلس عوام دسترسي داشته باشند، اما تنها خبرنگاران متنفّذ سياسي                   
  .د سيستم جاي دارند و جزو آن هستندهستند كه در خو

چرا كـه دسترسـي آنهـا بـه قلـب سيـستم سياسـي، زمـاني                :      متأسفانه، اين امتيازها بخشي از يك دادوستد سازشكارانه است        
صـورت  » شـرايط البـي  «كار آنهـا براسـاس   . هاي آنها به هيچ منبع اطالعاتي خاص استناد داده نشود      گزارش هپذير است ك   امكان
هـاي   حتـي در گـزارش    . اي ابـراز نماينـد     بدين مضمون كه آنها نبايد هرگز در مورد مرجع و منبع اطالعاتي خود كلمـه              . گيرد مي

، يكـي از ابـزار   »مشخص كـردن منبـع  «جلوگيري از  . كند شود، اين مسئله صدق مي     مجملي كه براي اعضاي البي ترتيب داده مي       
عقيده بر اين است كه ذكر نام منابع خبر باعث امتناع آنها از افشاي اطالعات بعـدي     . قدرتي است كه سيستم البي در اختيار دارد       

  .آوري كند تواند اطالعات را از زبان اعضاي مجلس جمع بنابراين، با مخفي نگاه داشتن نام منبع، خبرنگار بهتر مي. خواهد شد
از عباراتي كلـي    ) البي(ين است كه خبرنگاران متنفّذ سياسي       شود، ا  گرفته مي » عدم استناد «     يكي از نتايج سريعي كه از قانون        

، »...منـابع نزديـك بـه نخـست وزيـر           «،  »هستند... وزيران  «كنند، عباراتي چون     شان را مشخص نكند، استفاده مي      كه منابع خبري  
اما اين سبك كار، باعث     . دارد نگاه مي كه عمداً منبع خبري را پنهان       ... ، منابع آگاه و     ...، يك منبع موثق   »...نمايندگان مجلس عوام  «

ها معمـوالً بـه شـكل     از آنجا كه اين گزارش . و كارشان، مورد انتقاد فراوان قرار گيرد      ) البي(شود كه خبرنگاران متنفّذ سياسي       مي
ويژه  به. گويد، اشكال ايجاد كند    شوند، ممكن است براي خوانندگان دريافت اين مسئله كه چه كسي درست مي             مبهمي نوشته مي  

انتقـاد ديگـري كـه بـر كـار ايـن خبرنگـاران وارد               . ها را تكذيب كننـد     توانند بسياري از اين گزارش     آنكه غالباً  سياستمداران مي    
اي را  شود، اين است كه خبرنگاران ممكن است با استفاده از اين عبارات مصطلح، اهميت منبع خبر را افزايش دهند و شـايعه                 مي
نترل صحت و سقم گزارش غيـرممكن       كشود،   در تمام اين موارد، تا وقتي كه نامي از منبع برده نمي           . تشر كنند عنوان حقيقت من   به

  .است
] در انگلـستان [شود، اين است كه سيستم يادشده، منبع واقعي قدرت       د ديگري كه بر اين سيستم گرفته مي       ا     در اين رابطه، انتق   

ابتـدا  . دهـد  اي سواي آنچه هست، جلوه مـي  گونه و اطالعات در مجلس عوام را، بهوري اخبار   آرا، و سرشت واقعي جريان جمع     
عنـوان   را بـه  ) جايي كه مجلس انگلستان در آن واقـع شـده         ( (Westminster)مينستر   ، وست )البي(آنكه خبرنگاران متنفّذ سياسي     

 ناديـده گرفتـه    (Whitehal)هـال    ياسـي وايـت   آورند، و در اين روند، برابري س       مركز جهان سياست قانونگذاري به تصوير در مي       
  .شود مي

دهد كه وزيران و نمايندگان مجلس را مـورد توجـه قـرار               مي دست به     دوم آنكه، اين سيستم، تصويري از خبرنگاران منفردي         
امـا  . نـد رو كنند كه قلب سياسـت دولـت پـيش مـي          زنند و مسائل را دنبال مي      وجو مي  دهند و چنان دست به تحقيق و جست        مي

گرا هستند و    ، كلي )البي(خبرنگاران متنفّذ سياسي    . شود واقعيت اين است كه اين سيستم بسيار متفاوت از آن شكلي است كه ارائه مي              
عـالوه بـر اينهـا، در حـال حاضـر        . توانند دربارة موضوعاتي كه در مورد آنها اطالع اندكي دارند، اظهارنظر كنند            هميشه نمي در نتيجه،   
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كنند و اين تعداد زياد، مـانعي بـر سـر راه خبرنگـاران انفـرادي در                  فعاليت مي ) البي( خبرنگار معتبر متنفّذ سياسي      150 تا   100حدود  
ـ بـه   ــ آوري اخبار و اطالعات در واقع، با افزايش تعداد خبرنگاران متنفّذ سياسي، تمايل به جمع  . آوري اخبار و اطالعات هستند     جمع

) كارتـل (هاي جمعي محرمانه است كه متنفّذان مدرن، آن را يك پيمان گرم و صميمانه                مين فعاليت ه«. ودش  بيشتر مي  ـشكل جمعي ـ  
  ».نامند بين دولت و مطبوعات مي

بـه راحتـي بـه      ) البـي (گار متنقّذ سياسـي     نخبر: اي دو جانبه به يك دادوستد سازشكارانة سودآور وجود دارد               در اين پيمان، عالقه   
بـه عقيـدة    . كنـد   يكند و در مقابل، نام منبع اطالعاتي خود را پنهان نگـاه داشـته و آن را فـاش نمـ                     عات دست پيدا مي   اطالعات و شاي  

در ايـن روش  . انجامـد  مـي » بنـدي شـده   سيـستم «دردسـر و از قبـل        نگـاري كُنـد، راحـت، بـي        متنفّذان، اين سيستم به نوعي روزنامـه      
تـري   اما اين انتقاد، جنبـة جـدي   . شوند سي از پيش آمده شده، به عنوان حقيقت مطرح مي         اي از گفتارهاي سيا    نگاري، مجموعه  روزنامه

شـود   باعث مي » عدم استناد «آيا قانون   : كند و اين سؤال را مطرح مي     . به نام و مشخصات منبع است     » عدم استناد «هم دارد، و آن قانون      
  .ار گيرد كه مايلند و يا قادرند به اين كار مباردت ورزنداستفادة كساني قرؤكه اين سيستم در معرض خطر دخل و تصرف و س

يابي به مقاصـد سياسـي، نـه تـازگي دارد و نـه امـري                 براي دست ) زيرِ نفوذ قرار دادن خبرنگاران سياسي     (     استفاده از سيستم البي     
ـ سـود   ــ  داخل و خارج از احزابـشان         در ـهاي مشابهي براي حمله به دشمنان خود ـ        دولتمردان سابق نيز از تكنيك    . غيرمعمول است 

وجود چنين سيستمي   . داد كه از قبول هرگونه مسئوليتي در قبال سخنان خود اجتناب ورزند            جستند و سيستم البي به آنها اجازه مي        مي
بـر لـزوم اصـالح      شود، خود دليلي است      كار گرفته مي   عنوان يك سالح سياسي هم به      گيرد و به   را هم در بر مي    » عدم استناد «كه قانون   

اگرچه . دنشركت نك  آغاز شد كه تصميم گرفت در اين سيستم        ندنتپاينديكنار نهادن اين سنّت ديرينه، با تصميم روزنامة         . اين سيستم 
  گاردينروزنامة. جست كرد، اما در جلسات ارائة گزارشات مجلس شركت نمي اين روزنامه سهم خبرنگاران سياسي خود  را حفظ مي  

  .كرد اين روزنامه درجايي كه امكان داشت، نام منبع خبر را درج مي. ر را كرد، اما به شكلي كه تندروي كمتري داشتهم همين كا
اچر، ت اين بود كه برنارد اينگهام منشي مطبوعاتي گاردينهدف غايي روزنامة . شد يعنوان منبع مطرح نم   به» خيابان داونينگ «     ديگر  

اتخاذ اين تصميم از سوي دو روزنامه معتبر، باعث طرح بحـث و             . ياسي در جلسات كوتاه البي نام ببرد      عنوان مبع اصلي خبرهاي س     به
وجـود آمـده بـود، بـا شـصت و       به» عدم استناد«با وجود اين، حركتي كه براي تغيير در قانون . هاي در مورد آيندة خود البي شد    جدل

  .رو شد به شكست روهفت رأي مخالف در برابر پنجاه و هفت رأي موافق با 
كننـد كـه ايـن       زيرا احـساس مـي    . صدا هستند  رسد كه هنوز بسياري از خبرنگاران متنفّذ سياسي با اين سيستم هم            نظر مي       چنين به 

 از طريـق آنهـا از داخـل دولـت بـه      ا به اخبار و اطالعات بسيار حساسي دست يابند، يعني اين اطالعات    تدهد   روش به آنها اجازه مي    
كنند كه امتياز دسترسي به فرد فرد نمايندگان مجلس وزيـران،            نگاران، شديداً احساس مي    بسياري از روزنامه  .  خارج راه پيدا كند    جهان

ترسـند   اين خبرنگاران از اين مـي . شود ها و اقدامات دولت و مجلس مي هاي مهمي در مورد فعاليت غالباً باعث دستيابي آنها به ديدگاه    
ـ ـ كه مايل است ناشناس باقي بماند      ـسيستم، آنها در آينده، منبع اطالعات را        كه با اصالح اين      . ـ و نيز اطالعـات را از دسـت بدهنـد           

حـضور  «نه تنها به يك اصالح قانوني نياز دارد، بلكه محتاج تغيير در فلـسفة               » آشكار سازي «و  » عدم استناد «حركت براي تغيير قانون     
  ∗. نيز هستـاي ماشين دولتي انگلستان را در برگفته ـ ون پيله كه همچــ» دولت در مقام يك قيم

  
  
  
  

                                                 
  :  مشخصات كتاب شناختي اين نوشته، به قرار زير است∗

Negrin, Ralph: Politics, And the Mass Media in Britain, London, Routledge, 1989, pp. 137-162. 
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  كدام خبر ، چرا؟: معيارهاي گزينش خبر

  نعيم بديعي
  )40-45 : 1369بهار ، ، ش  12، سال رسانه : ازبرگرفته(

  
نتخاب و ارائة خبر از اين تهيه، ا. افتد هر روز صدها و شايد هزاران رويداد گوناگون در گوشه و كنار كشور و جهان اتفاق مي

اساس و تصادفي  ها بي گيري ها و تصميم اين انتخاب. هاي تحريريه است نگاران در سالن وقايع كار عادي و روزمرة روزنامه
» غير خبري«را از » خبري«نگاران معموالً براي خود، ضوابط و معيارهايي دارند كه باتوجه به آن معيارها، وقايع  روزنامه. نيست

  .دهند يز ميتم
آنچه به نام  رو از اين. گيرد تأثير عوامل گوناگوني شكل مي      اين حقيقت دارد كه ضوابط و معيارهاي گزينش خبر، تحت

 اين نيز حقيقت دارد كه وقايع دنياي خارج، واقعي، عيني و. هاي مختلف است گيري شود، حاصل تصميم ارائه مي» خبر«
 واقعيت صورت بهرا  Reality)(واقعيت » خبر«ها ،  ها وانتخاب  گيري وجه به اين اعمال نظرها، تصميمتغييرناپذيرند ؛ بنابراين بات

  .دهد مينشان  Relative)(نسبي 
 خبر، از رويداد تا فرآيند     بحث عمدة اين مقاله، بررسي ضوابط و معيارهاي گزينش خبر و بطوركلي عواملي است كه بر 

هاي  ارزش«پردازيم و پس از آن   مي (Gatekeeping) »گري گزينش« براي اين منظور، ابتدا به مفهوم .گذارند خواندن، تأثير مي
  .دهيم را كه در ماهيت رويدادهاي واقعي وجود دارد، مورد بررسي قرار مي) News Values(» خبري

  
  گري گزينش

. گويند مي» گر گزينش« هاي خبري فعاليت دارند،  پيام تهيه، گزينش و ارائهفرآيندهاي خبري در  به كساني كه در تحريريه رسانه
 Kurt)» كورت لوئين«باني، مرزباني، سوزنباني و خبرباني نيز ترجمه شده، نخستين بار توسط  ي كه دروازهگر گزينشمفهوم 

Lewin)1. يكي از كارشناسان علوم اجتماعي آمريكا در زمان جنگ جهاني دوم مطرح شد  

 انتقال موادغذايي از توليد به مصرف فرآيندنگاري مربوط نيست و توجه او بيشتر به  ئين به حرفه روزنامه     گرچه تحقيقات لو
 انتقال خبر از رويداد تا خواندن فرآيندبوده است، با اين حال، وي در يكي از تحقيقاتش اشاره به اين موضوع داشته است كه بر 

 مواد فرآيند خبر از رويداد تا خواندن نظير فرآيندوضعيت حاكم بر . كنند مي نيز، عوامل گوناگون نظارت دارند و اعمال نظر
ان مختلف صورت گر گزينش خبر نيز اعمال نظرهاي گوناگون توسط فرآيندگونه كه در  بدين. غذايي از توليد تا مصرف است

ها،  ، حاصل انتخابشود مياطبان ارائه در روزنامه يا برنامة اخبار راديو و تلويزيون به مخ» خبر« و آنچه به نام گيرد مي
  . ها و اعمال نظرهاي افراد گوناگون استگيري تصميم

دهنده اين واقعيت است كه انتخاب خبر با توجه به ضوابط و  ان نيز نشانگر گزينش     تحقيقات در زمينه رفتار ارتباطي 
 ارائه ة گزارش و يا عدم گزارش آن، ميزان و نحوةنباشخاص آگاهانه سرنوشت يك رويداد را از ج. گيرد ميمعيارهايي صورت 

  .كنند ميهاي خبر راديو و تلويزيون تعيين  هاي روزنامه يا در برنامه آن در صفحه
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. ان خبر را بررسي كرده استگر گزينشاز جمله اولين كساني بوده كه رفتار ارتباطي  David.M White)(» ديويد وايت     «
 آمريكا، راه را براي تحقيقات بعدي در اين زمينه همواره Journalism Quarterly)( نگاري روزنامهنامة فصلانتشار مقاله او در 

خواست  گر گزينششد، مورد نظر نبود، بلكه وايت از   در تحقيق وايت، خبرهايي كه در روزنامه مورد بررسي چاپ مي2.ساخت
ريزد، دوباره بررسي كرده، بگويد چرا اين خبرها را   در سطل زباله مي يا به اصطالح.دهد مياخباري را كه مورد استفاده قرار ن
را به اين نتيجه رساند كه انتخاب » وايت« و بررسي رفتار ارتباطي او، گر گزينشهاي  استدالل. براي چاپ انتخاب نكرده است

  3. استگر گزينشهاي شخصي  ها وديدگاه خبر تماماً بر اساس تمايالت، نگرش

 مراجعه كرد و گر گزينش نيز به همان روزنامه و همان Paul B.Snider)(ه سال بعد از انتشار مقاله وايت، پال اسنايدر      شانزد
  4.به همان ترتيبي كه وايت تحقيق خود را انجام داده بود كار تحقيق خود را به انجام رسانيد

 هنوز هم خبرها را باتوجه گر گزينشش از شانزده سال، اين     اسنايدر نيز همانند وايت به همان نتيجه رسيد كه با گذشت بي 
، همان است كه كند مي وتصورش اين است كه آنچه را كه انتخاب كند مي شخصي خود انتخاب هاي نگرشبه تمايالت و 
 روزنامه مورد هاي فني تغييرات زيادي در اسنايدر اضافه كرد كه در اين شانزده سال، گرچه از جنبه. خواهند ميخوانندگان او 

  5. پديد نيامده استگر گزينشگونه تغيير محسوسي در رفتار ارتباطي  بررسي صورت پذيرفته، ولي هيچ

اند كه طرح آنها از حوصله اين  ان را در سطوح مختلف بررسي كردهگر گزينششمار ديگري نيز رفتار ارتباطي       تحقيقات بي
ان چه ضوابطي را در انتخاب اخبار گر گزينش: قيقات معموالً چنين بوده استسؤاالت اصلي همة اين تح 6.مقاله خارج است

ـ الگوي ـبرند؟ معيارهاي گزينش خبر چيست؟ براي روشن شدن اين موضوع، ابتدا به يكي از الگوهاي ارتباطي  كار مي به
 خبري و هاي ارزشز آن به شرح  و پس اكنيم مينگاه  )Bruce H.Westley & Malcolm S.Maglean(لين  ارتباطي وستلي و مك

  7.پردازيم يا ضوابط انتخاب خبر مي

  
  »   لين وستلي و مك«الگوي ارتباطي 

عيني امري  از وقايع حقيقي و» خبرهاي خوب و مناسب«انتخاب و ارائه  طور كه يادآوري شد، در هر سازمان خبري، همان
 مخابره شده و يا خبرنگاران تهيه ها خبرگزاريويدادهايي را كه توسط  خبر تمام رتواند نميروزنامه . ناپذير است عادي و اجتناب

هاي خبري و ارسال شده توسط خبرنگار جهت تهيه گزارش از يك  بنابراين، انتخاب خبر از تلكس. اند چاپ و منتشر كند كرده
  .وزانه استخوانندگان، شنوندگان وبينندگان، كاري عادي و ر» نياز خبري«رويداد واقعي در جهت تأمين 

نشان   X1,X2,X3,…,Xoo       فرض كنيد وقايع گوناگوني در يك روز معين در اطراف ما اتفاق افتاده باشد كه آنها را با
مين نياز خبري خوانندگان أ در جهت ت-» خوب و مناسب«را  X1,X3,X5 وقايع (C)  روزنامه گر گزينشفرض كنيد . دهيم مي

 را به حق در جهت X2وي واقعة . كند ميانتخاب   و.دهد مي تشخيص ـگوناگون ـ» عيارهايضوابط و م«باتوجه به  )B(خود 
داند، اما عوامل مختلف   را حاوي ارزش ميX4، ولي درمقابل، واقعه كند ميانتخاب ن نمي بيند و تأمين نياز خبري خواننده خود

به همين . .دهد مياوهم خبري درمورد اين واقعه ارائه ننتيجه  در. »خبراين واقعه قابل چاپ نيست«دهند كه  به او هشدار مي
نام روزنامه با تيترهاي  يابند و در نتيجه محصولي به ها باتوجه به معيارها و ضوابط اصولي و غيراصولي ادامه مي ترتيب، انتخاب

  . گيرد ميهاي متفاوت در اختيار خواننده قرار  گذاري گوناگون و خبرها يي با ارزش
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   انتخاب خبرفرآيند در گر گزينشموقعيت . 1شكل 

 او نيز در ميان اخبار ارائه شده، باتوجه به نيازهاي خبري .دهد ميگري را ادامه  كار گزينش B)(ر انتهاي جريان ارتباط، خواننده د
واندن تيتر خبر اكتفا خواند و به خ خواند،  بعضي را نيز نمي  بعضي از خبرها را تا انتها مي.دهد ميخود، عمل گزينش را انجام 

 Interpersonal)كه روزنامه خبري درباره آن چاپ نكرده خواننده كه از طريق ارتباط ميان فردي X4در مورد واقعه . كند مي

Communication( يا مشاهدات عيني خودش، چيزي به گوشش خورده است، انتظار دارد روزنامه نيز مطلبي در اين مورد داشته 
ارتباط ميان فردي، گوش كردن به راديوهاي (هاي گوناگون ديگر  رد او براي تأمين نياز خبري خود، به راهاحتمال دا. باشد
 كه Xهمين خواننده در مورد واقعه » .جوينده، يابنده است«: فارسي را در نظر داشته باشيم المثل اين ضرب. متوسل شود) بيگانه

، زيرا اين واقعه را در دهد ميغبتي براي كسب اطالعات بيشتر از خود نشان ناحتماالً خود او نيز شاهد عيني آن بوده است، ر
  . بيند جهت تأمين نياز خبري خود نمي

، در جهت تأمين نيازهاي خبري خواننده باشد، خوننده مطالب روزنامه را .دهد مي انجام گر گزينشهايي كه  اگر انتخاب     
به اين ترتيب، روزنامه . كند مي ارتباطي ديگر، جهت كسب خبر صرف نظر هاي راهبيند و از توسل به  مطابق نيازهاي خود مي

عنوان يك منبع قابل اعتماد سخن   مي آورد و در نتيجه مردم از آن بهدست بههاي خبري اعتبار  ترين رسانه عنوان يكي از مهم به
  .خواهند گفت

ها و  مانند نامه( خواننده Feed back)(فرست  پس Fbc  اين الگودر. در راديو و تلويزيون نيز، وضعيتي مشابه حاكم است     
ها بر   اين است كه ضوابط و معيارهاي گزينش خبر چيست؟ اين گزينشفرآيندسؤال اصلي در اين . به روزنامه است) ها تلفن

ف واقعيت نشان  واقيت نسبي و يا در برخي از موارد، خالصورت به؟ عواملي كه واقيت را گيرند ميچه اساسي صورت 
  دهند، كدامند؟  مي

را  اند كه آنها  كه بخشي از اين ضوابط و معيارها در ماهيت خود رويدادها نهفته.دهد ميهاي موجود نشان  بررسي     
ماهيت   خبري كه درهاي ارزشبه  ابتدا .هستند» عوامل جانبي«نيز بخش ديگر. ناميم مي News Values)(»  خبريهاي ارزش«

  .پردازيم ، ميگذارند مي خبر اثر فرآيند؛ سپس به شناسايي اوليه عوامل جانبي كه بر كنيم مي وجود دارند، نگاه رويدادها
  

  هاي خبري ارزش
 در آمريكا انجام شد University Of Iowa)( ، تحقيقات مشخصي در زمينه شناخت خبر در دانشگاه آيووا 1960در اوايل دهه 

 ، Walter J.Ward)(» والتر وارد«، 1967در سال . ان خبر مورد بررسي قرار گرفتگر گزينشارتباطي كه با استفاده از آن، رفتار 
 خبري به پايان رساند و راه را براي هاي ارزش رساله خود را در زمينه نگاري روزنامهيكي از دانشجويان دورة دكتراي 

گوي سه بعدي براي بررسي ماهيت اخبار ارائه داد كه بعدها  دكتر در رساله خود يك ال8.هاي آينده در اين زمينه گشود پژوهش
  9.توسط دانشجويان فوق ليسانس و دكتري تعقيب شد
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اي،  نگاران حرفه وگو با روزنامه  و گفتنگاري روزنامه كتاب درسي 35پس از بررسي تحقيقات موجود و مطالعه » وارد«     دكتر 
چنين » الگوي خبري وارد«ابعاد . بعد و نيز در سطوح گوناگون تعريف شده استچارچوبي را ارائه داد كه در آن، خبر در سه 

        :است
  اهميت  .الف

  

Significance 

    Impact(I)  در برگيري             .1

  Magnitude(M)         )فراواني تعداد و مقدار(بزرگي   .2

  Magnitude (N) No Impact Or             بدون در برگيري يا فراواني  .3

  

  .ب
  

                  )معروفيت(برجستگي 
 
Prominenec 

  
  Known Principal (P)                                       شهرت  .1

              Unknown Principal (N)  بدون شهرت  .2

  

  .ج
  

                              )متعارف(معمول 
 
Normality  

     Oddity (O)  ييعجيب و استثنا  .1

    Conflict (C)   )اختالف، درگيري(برخورد   .2

  (N)  عادي، بدون برخورد، معمولي  .3

  :تعريف عناصر الگوي وارد به شرح زير است
 آينده تأثير زمان حال يا افراد جامعه در  رويداد وقتي داراي ارزش دربرگيري است كه بر روي تعداد زيادي از.يريگدر بر

 تأثيري مستقيم يا جامعه شود و افراد )معنوي مادي يا(ضرر دربرگيري يك رويداد ممكن است باعث نفع يا. داشته باشد
  .».بندي شد جيره كشور سراسر قندوشكر در«:  غيرمستقيم برروي مردم بگذارد؛ مانند

ميزان  ست تعداد نفرات ياارقام ممكن ا. ارقام مربوط است و  اين ارزش خبري به آمار).مقدار و فراواني تعداد(بزرگي 
يك حادثه  در اگر. باشد، اهميت اين ارزش خبري بيشتراست تر يا مقدار بزرگ هر چه تعداد و. مالي باشد و هاي جاني خسارت
بايد توجه داشت كه . نفركشته داشته باشد، نيست اي كه دو كشته شوند، ارزش خبري آن قابل مقايسه با حادثه  نفر50رانندگي 
  .بستگي به موضوع رويداد دارد قام، نسبي است واهميت ار
جامعه شناخته شده باشند، داراي اين ارزش خبري  هايشان در ليت خاطر فعا  اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به.شهرت

 و شهرت يكسان برخوردار نيستند افراد يا نهادهاي جامعه از. شهرت ممكن است بارمعنايي منفي يا مثبت داشته با شد. باشند مي
ادارات خصوصي  هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي يا سازمان ها و شخصيت. به همين دليل ارزش خبري يكسان ندارند

مرگ يك فرد . باشند مي خاطر كارها يا خدماتشان درگذشته ميان مردم شناخته شده باشند، داراي اين ارزش خبري هو دولتي كه ب
  . يكساني نداردعادي با مرگ يك فرد مشهور ارزش خبري

در بعضي از موارد، اين رويدادها بر .  رويداد در اين حالت، غيرعادي، استثنايي، عجيب و يا نادر است.عجيب و استثنا     
ممكن است نحوة . سرقت يا قتل يك رويداد غيرعادي است، ولي عجيب نيست. بيني يا انتظار اتفاق افتاده است خالف پيش

  .گونه رويدادها دانست هايي از اين عنوان نمونه  بهتوان ميات و اكتشافات را نيز اختراع. سرقت عجيب باشد
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ها، حيوانات با  ها، ملت ميان افراد، گروه) اختالف و يا درگيري(گونه رويدادها، برخورد   اين).اختالف، درگيري(برخورد      
اخبار سرقت، قتل، . باشد) ايدئولوژيكي(فكري يا ) فيزيكي( جسمي صورت بهبرخورد ممكن است . يكديگر يا طبيعت است

هايي از رويدادهايي است كه  هاي سياسي و غيره همه نمونه جدال هاي مالي و استفادهؤتصادف، سيل، زلزله، جنگ، اعتصاب، س
  .عامل برخورد، اختالف و يا درگيري در آنها نهفته است

 خبري نشان هاي ارزش تركيب گوناگون 18را به » وارد«يه الگوي سه بعدي اول) 332(، تركيب فاكتوريل 2     شكل 
سياسي، (نظر از موضوعات آنها  اي از اخبار را صرف هاي خود پيشنهاد كرد كه بخش عمده دكتر وارد در بررسي. .دهد مي

  . تركيب تبيين كرد18 در چهارچوب اين توان مي...) اقتصادي،
  )معروفيت(برجستگي 

  شهرت                                                                 بدون شهرت                                 
                                                                                                          اهميت

 Nم كدا هيچ Mبزرگي  Iدربرگيري  Nكدام  هيچ M بزرگي Iدربرگيري  

 Oعجيب و استثناء 

 Cبرخورد 

 N) كدام هيچ(عادي 

OPI 
CPI 
PI 

OPM  
CPM  
PM  

OP  
CP  
P  

OP  
CI  
I  

OM  
CM  
M  

O  
C  
N  

  »وارد«هاي خبري در الگوي   ارزش332تركيب فاكتوريل . 2شكل 
  

زمان «معنوي و عامل هاي جغرافيايي و   رويداد با خواننده با صورتProximity)(» مجاورت يا همجواري«بعد » وارد«در تحقيق 
صورت كه فرض بر اين است كه واقعه در روز معين و در يك شهر  بدين.  ثابت فرض شده استTimeliness)(» يا تازگي خبر

هاست، بديهي است وقايعي كه مدت  از آنجا كه خبر، گزارشي از تازه. ، روي داده استشود ميفرضي كه روزنامه در آن منتشر 
همچنين آن دسته وقايع خارجي كه با رويدادهاي داخلي . دهند شد، ارزش خبري خود را از دست ميزماني از آن گذشته با

  .مشابهت دارند، داراي ارزش خبري كمتري براي خواننده هستند
  .استفاده كرده اند» وارد« خبري در تحقيقاتي كه از الگوي خبري هاي ارزشرتبه بندي . 1جدول شماره 

هاي  ارزش
  خبري

ي رتبه نظر
*  

تحقيق 
» وارد«

1967  

تحقيق 
» كارنز«

1970  

تحقيق 
» رودز«

1970  

تحقيق 
  1973» گالو«

تحقيق 
» اسناپيز«

1973  

تحقيق 
» بديعي«

1976  

» بديعي«تحقيق 
نگاران  روزنامه
  1987ايراني 

CPI 1  1  2  1  1  1  1  1  
OPI 2  3  1  2  4  5  2  5  

OI 3  2  3  3  2  4  4  8  
PI 5/4  7  8  6  5  5/2  3  2  
I 5/4  6  4  4  8  5/2  6  3  

CI 6  4  6  8  7  8  5  4  

CP 7  5  7  7  3  7  10  6  
O 8  8  5  5  6  6  8  11  

C 9  11  9  11  9  11  7  7  
OP 10  9  11  9  10  5/9  9  9  
P 11  10  10  10  10  5/9  11  10  

N 12  12  12  12  12  12  12  12  
  

ول
معم

 
رف

تعا
و م
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  .هاي هفت تحقيق حاضر محاسبه شده است رتبه نظري بر اساس ميانگين رتبه* 
  . خبري از جنبه تئوريك فرض كردهاي ارزشبندي تركيب دوازده گانه  عنوان رتبه  بهتوان مي نظري را رتبه

  N بدون ارزش خبري /O عجيب /P شهرت /Iدر برگيري / Cبرخورد 
  

.  خبري آنها متفاوت استهاي ارزش يا عدم وجود وجود بهنشان داد كه اهميت و ارزش رويدادها باتوجه » وارد«الگوي خبري 
بندي تركيبي ابعاد مختلف پس از بررسي رفتار  انجام گرفت، رتبه» وارد«قيقات گوناگوني كه با استفاده از الگوي خبري در تح

تغييرات ناچيز و غير » بزرگي«هاي دكتر وارد، بعد   از آنجا كه بررسي10.ان با استفاده از روش، مشخص شدگر گزينشارتباطي 
هاي بعدي اين عنصر را از الگو حذف كرد  ان نشان داد، وي در پژوهشگر گزينشر ارتباطي داري از جنبه آماري را در رفتا معني

 خبري تحقيقاتي را كه هاي ارزشبندي تركيبي   رتبه1جدول شماره .  تركيب تبديل شد12 يعني به  322 صورت بهو الگو 
) فراواني تعداد و مقدار(ها، بعد بزرگي   اين بررسيدر همه. .دهد ميصورت گرفته است، نشان » وارد«با استفاده از الگوي خبري 

  11.هاي هر يك از تحقيقات در حاشيه آمده است عنوان. حذف شده است

 CPI)(، در اكثر تحقيقات، رويدادي كه شامل شهرت، برخورد و دربرگيري دهد مي نشان 1طور كه جدول شماره       همان
.  آورده استدست به خبري بوده، رتبه دوازدهم را هاي ارزشي كه بدون است، ارزش خبري بيشتري را داراست و رويداد

 خبري، هاي ارزشبندي تركيبي  توجه به رتبهاب. تركيب ساير عناصر در فاصله دو رتبه اول و دوازدهم مشخص شده است
  .شود مي ديده 2ضريب همبستگي اسپيرمن براي هر تحقيق محاسبه شده كه در جدول شماره 

 وارد صورت گرفت، نشان داد كه گرچه بين ي كه دو سال پيش توسط نويسنده با استفاده از الگوي خبريِ     تحقيق
طور كه جدول  گذاري رويدادها وجود دارد، ولي همان هايي از جنبه ارزش نگاران خارجي تفاوت نگاران ايراني و روزنامه روزنامه
هاي بسياري را آشكار  و گروه به توجه به ضرايب همبستگي، شباهت خبري بين دهاي ارزش، مقايسه .دهد مي نشان 2شماره 

  .سازد مي
   خبري هاي ارزشبين » اسپيرمن«اي  ماتريس ضرايب همبستگي رتبه. 2جدول شماره 

  اند استفاده كرده» وارد«هفت تحقيقي كه از الگوي خبري 
BI B S  G  R  C W   
65/0  78/0  77/0  89/0  87/0  87/0  1  W  

55/0  79/0  78/0  82/0  94/0  1    C  

54/0  80/0  91/0  84/0 1      R  

58/0  73/0  77/0  1        G  

74/0  78/0  1          S  

78/0  1            B  

1              BI  

  
w : 1967(تحقيق والتر وارد         (S : تحقيق رونالد اسناپيز)1973(  
C : 1970(تحقيق لورنز وكارنز      (B : تحقيق نعيم بديعي)1976يكايي روزنامه نگاران آمر(  
R : 1970(تحقيق جرج رودز         (BI : تحقيق نعيم بديعي) 1987روزنامه نگاران ايراني(  
G : 12.  درصد معني دار است5كليه ظرايب در سطح احتمال )       *: 1973(تحقيق كارل گالو=dfيك طرفه      تست  
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 اختالف نظر فراواني در ــ چه ايراني وچه خارجي ــران ، بين روزنامه نگادهد مي نشان 2طور كه جدول شماره  مانه     
.  خبري بيشتري باشدهاي ارزشگويند كه داراي  مينگاران ظاهراً به رويدادي خبر  روزنامه. شناخت آنها از خبر وجود ندارد

ست و از آنها به عنوان  به عنوان ركن اصلي و پايه تشخيص وقايع خبري از غير خبري دانتوان مي خبري را هاي ارزشبنابراين، 
 خبري هاي ارزشدر اينجا يادآوري اين نكته ضروري است كه . ان استفاده كردگر گزينشعامل مهمي براي بررسي رفتار ارتباطي 

 وقايع را صرف نظر از موضوع مورد تواند مياشاره دارد و ...) سياسي، اقتصادي، فرهنگي، (بندي غير موضوعي اخبار  به طبقه
  . دهدسنجش قرار

  
  عوامل جانبي

ارزشي كه هر رويداد . به نسبتي نهفته است»  خبريهاي ارزش«آوري شد، در ماهيت هر رويداد، تعدادي از  طور كه قبالً ياد همان
 و يا از شود ميدر روزنامه چاپ » خبر«در حالي كه آنچه به نام . ناپذير است واقعي در ماهيت خود دارد، عيني، ثابت و تغيير

 واقعيت نسبي نشان صورت به، حاصل تأثير عوامل گوناگوني است كه واقعيت را شود مياديو و تلويزيون پخش طريق ر
  ..دهد مي

، افراد گوناگوني در انتخاب و نحوة شود ميمنتشر » خبر «صورت بهاي كه   تا لحظهگيرد مياي كه يك رويداد شكل       از لحظه
كننده   خبري نهفته در رويداد ظاهراً از عوامل تعيينهاي ارزشدر حالي كه . كنند مي ريگي تصميمارائه خبر آن رويداد دخالت و 

اين عوامل كه . كنند مي آشكار يا نهان ايفا صورت بهآيند، اما عوامل ديگري نيز نقش خود را  شمار مي در ارائه خبر يك رويداد به
، به اختصار گذارند مي تهيه، انتخاب و ارائه خبر اثر فرآيندتأثير فرهنگ و نظام حاكم بر هر كشور قرار دارند و بر  تحت

  :عبارتنداز
بر نحوه انتخاب، تهيه و ارائه خبر اثر  اين عوامل كه در درون يك سازمان خبري وجود دارند و: عوامل درون سازماني. 1

پذيري كاركنان مؤسسه  معه، جا )سياست خبري( آشكا ر يا نهان صورت به، شامل اعمال نظر مديريت مؤسسه گذارند مي
هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، فرهنگي، وغيره، اعمال نظر شخصي خبرنگار  خبري باتوجه به معيارها و ارزش

  .    و غيره است) ميزان جا در صفحه(ها و اعتقادات او، مسائل فني روزنامه  براساس باورها، نگرش
هاي قانوني، اعمال نفوذ  ، شامل محدوديتگذارند مي خبر تأثير فرآيندارج سازمان بر عواملي كه از خ: عوامل برون سازماني .2

 فشار، خوانندگان هاي گروه، صاحبان آگاهي، )روابط عمومي(، منابع خبري )خصوصي يا دولتي(اشخاص حقيقي وحقوقي 
  .روزنامه وغيره است

  

ارش كند، اصل عينيت را رعايت كند، همانند يك پستچي ناقل پيام طرفانه گز نگار بايد يك رويداد خبري را بي در اصل، روزنامه
يا افراد  ي كه خود او، سردبير وصورت بهخبري باشد و كوشش كند واقعه را به همان شكلي كه اتفاق افتاده گزارش كند و نه 

تأثير عوامل  بي است كه تحت يك مفهوم نسObjectivity)(» عينيت«دانيم  طور كه مي همان. ديگر مايلند اتفاق افتاده باشد
  .مطلق تصوري بيش نيست» عينيت«، بنابراين گيرد ميگوناگون قرار 

. گويند مي» اختالل«يا » پارازيت«، گيرد مي     در الگوهاي ارتباطي، به اين اعمال نظرها كه خودآگاه يا نا خودآگاه صورت 
اي كه استحقاق و ارزش آن را ندارد يك نوع  و بزرگ كردن واقعهبنابراين، اعمال نظر خبرنگار و يا مدير روزنامه در كوچك  

طور كه اتفاق افتاده است و استحقاق و  كوشد، يك واقعه را همان نگار مي با همه اين احوال، روزنامه. شود مياختالل محسوب 
نگاران بايد بر اين  ، كوشش روزنامهعبارت ديگر به. االمكان بكاهد ارزش آن را دارد، گزارش كند و از تأثير عوامل گوناگون حتي
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 ساختگي و يا اعمال نظرهايي كه خبر هاي ارزش نهفته در خبر گزارش كنند و نه با هاي ارزشباشد كه خبر را با در نظر گرفتن 
  .كند ميرا به يك داستان تخيلي تبديل 

  
  گيري خالصه و نتيجه

 توان ميگوني كه دربارة معيارهاي گزينش خبر انجام يافته است، باتوجه به آنچه كه يادآوري شد و با بررسي تحقيقات گونا
نگاران، داراي ارزش خبري  رويداد ممكن است از ديد روزنامه. ي نهفته استهاي ارزشنتيجه گرفت كه در ماهيت هر رويداد 

، دبيران سرويس، سردبير يا خبرنگاران(ان گر گزينش. باشد يا نباشد اما اهميت و ارزش رويدادها از ديد مخاطبان متفاوت است
اگر . بايد براي ادامه حيات خود رويدادهايي را برگزينند كه بتواند نيازهاي خبري خوانندگان را تأمين كند) شوراي سردبيري

 خواننده نتواند نيازهاي خبري اطالعاتي خود را تأمين كند؛ يا به بيان ديگر، روزنامه يا هر سازمان خبري ديگر، نتواند رسالت
  . ديگر كسب خبر، هدايت خواهد كردهاي راهسوي  خود را در اين زمينه به انجام رساند، به مرور زمان مخاطبان خود را به

نگار بايد كوشش  روزنامه. هاي مهم يك سازمان خبري، ارائه اطالعات درست و جامع به مخاطبان است يكي از مسئوليت     
انتشار مطالب نادرست يا مطالبي كه با قصد . ه روي داده به مخاطبان خود گزارش كندكند خبر يك رويداد را به همان صورتي ك

و منظور خاصي تنظيم شده باشد، باعث سلب اعتماد مردم از آن وسيله ارتباطي شده، آنان را به سوي منابع خبري ديگر هدايت 
  .كند مي

هاست، ولي هر واقعيتي را  تيت كه خبر، گزارشي از واقعاين درست اس:      از طرف ديگر، بايد به اين نكته توجه كرد كه
مثال معروف در . ي باشد تا ارزش انتخاب و گزارش داشته باشدهاي ارزشيك رويداد خبري بايد حاوي .   خبر ناميدتوان مين

سگي، فردي را گاز  به اين مضمون كه اگر فردي سگي را گاز بگيرد، خبر است؛ ولي برعكس، اگر نگاري روزنامههاي  اكثر كتاب
اگر در شق دوم، آن فرد شخص مشهوري بود، آيا باز . تكيه دارد) عجيب و استثنايي( بگيرد خبر نيست، تنها بر يك بعد خبر 

  شد؟ هم اين رويداد فاقد ارزش خبري قلمداد مي
 خبر مؤثر فرآيند در تواند ميكه      باتوجه به مطالبي كه پيرامون معيارهاي گزينش خبر بيان شد و با در نظر گرفتن عواملي 

  :شود ميپيشنهاد » خبر چيست؟«طور كلي، سؤال قديمي  باشد، تعريف زير براي معيارهاي گزينش خبر و يا به
چگونگي ارائه اين گزارش . باشد» ارزش خبري«     خبر، گزارشي از رويدادهاي واقعي و عيني است كه داراي يك يا چند 

  .گيرد ميشكل » برون سازماني«و » سازمانيدرون «تأثير عوامل  تحت
  :      از تعريف پيشنهادي فوق چنين بر مي آيد كه

  .رويدادهاي دنياي خارج واقعي و عيني است و تخيلي نيست .1
 .رويداد بايد حاوي يك يا چند ارزش خبري باشد .2

  .زگي، همجواريرگيري، برخورد، شهرت ، عجايب و استثناها، تادرب : خبري مهم عبارتند ازهاي ارزش .3
  .خبر، گزارشي است از يك رويداد، ولي خود آن رويداد نيست .4
 . بر چگونگي انتخاب و نحوة ارائه خبر يك رويداد اثر بگذاردتواند ميعوامل مختلف  .5

 .هاست ، تنها شمايي از واقعيتشود ميعنوان خبر ارائه  آنچه به. مطلق برخوردار نيست» عينيت«گاه از  خبر يك رويداد هيچ .6
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  :، به  منابع ذيل مراجعه شودگيرند ميهاي ارتباطي مورد استفاده قرار  وهشژهاي تحقيق در پ عنوان يكي از روش  براي مطالعه درباره روش كه به.10

William Stephenson, The study of Behavior: a – Technique and Its Methodology, (Chicago: University of Chikago Press, 1953) Fred N. 
Kerlinger, Foundations of Behavioural Research (New York: Holt . Rinehart and Winston, ine .1973). pp . 582-598. 

 
 3  از تركيبــ2 تعدادي خبر باتوجه به تركيب فاكتوريال شكل شماره ــو ديگران با استفاده از آن صورت گرفته » وارد« تحقيق هك  ــدر اين روش     
)  نمونه3يعني ازهر تركيب .  خبر داشت54» وارد«تحقيق . ( پاراگراف بيان دارد3 يا 2ي كه مضمون خبر را در صورت به؛ شود مي انتخاب ــ نمونه 4يا 

ها   كه كارتودش ميان يا خوانندگان خواسته گر گزينش و سپس از شود ميبرروي كارهايي كه به كارت معروف است، نوشته ) هر تركيب(مطالب هر خبر 
براساس نمراتي كه هر خبر بر روي  اين مقياس كه .  آوردوجود به» نيمه نرمال«ي توزيع صورت به درجه اي 11 يا 9هاي  را بر روي مقياس ليكرت با طيف

ها، اهميت و  گون با ميانگينهاي آماري گونا  و محاسبه11 يا 9ترين خبرها يعني  شروع شده تا قسمت سمت راست كه با اهميت) 1(از كم اهميت يعني 
  .شود ميان يا خوانندگان بررسي و مشخص گر گزينشارزش هر بعد خبر به طوركلي رفتار ارتباطي 

  .9 شماره نوشت پيرجوع كنيد به . 11
ي حاوي عنصر دربرگيري اند همگ  آوردهدست به كه خبرهايي كه رتبه اول تا ششم را شود مي، مشخص 1با نگاهي به ستون رتبه نظري جدول شماره . 12

بندي جدول نشان  رتبه.  كه خبرگزارشي است كه برروي تعداد كثيري تأثير بگذاردشود ميصورت براي تعريف خبر بيان  نگاران به اين معموالً بين روزنامه
و دوم نظري، شامل تركيب سه ارزش خبري هاي اول   رتبه.دهد مي كه هرگاه اين بعد با ابعاد ديگر تركيب شود، اهميت بيشتري به آن رويداد .دهد مي

د شهرت به تنهايي رتبه ماقبل آخر درضمن، بع. است) شهرت، برخورد و دربرگيري براي رتبه اول؛ شهرت، عجيب و استثنا و دربرگيري براي رتبه دوم(
 كاري انجام داده  ارزش قائلند، ولي اين شخص بايدنگاران گرچه براي افراد مشهور اهميت و  كه روزنامه.دهد مي آورده است و نشان دست بهرا ) 11(

  .باشد كه حاوي عناصر ديگر خبر هم باشد
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  بانان كيستند؟ دروازه باني خبر چيست؟ دروازه
  مهدخت بروجردي علوي

  )18-25: 1372بهار  ،1، ش 4، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

. سازد يم، خبري، رويدادي، تفسيري ذهن ما را به خود مشغول ميچرخببريم كه هر لحظه و به هر طرف  سر مي در جهاني به
گشاييم و در حال خواندن روزنامه، چشمي  هنوز پيچ راديو را نبسته، روزنامه را مي. اند ها از همه طرف ما را محاصره كرده رسانه

  .هم به تلويزيون داريم
هاي اجتماعي همان  كنيم كه واقعيت  بسياري از ما فكر مي.امروز حتي تصور دنياي بدون رسانه براي ما غيرممكن است     

بيني دقيق و قابل  ، جهاناي رسانهبيني  اما حقيقت اين است كه جهان. رسند  به ما ميها رسانهچيزهايي هستند كه از طريق 
ن مخاطب، در تالش و كامل صرفاً براي آگاه ساخت طرفي بي با ها رسانهكنيم  رغم تصور ما كه گمان مي علي. اعتمادي نيست

تأثير اغراض و اهداف سياسي و اقتصادي و منافع خاص گروهي،   بيش از هر زمان ديگر، تحتها رسانهتكاپو هستند، امروزه 
  .ها قرار دارند طلبي ها و قدرت طلبي جاه
 ،دهد ميا از جهان پيرامون شكل  ما رهاي آگاهي، تصوير ذهني و رسد ميرسد و يا ن  به ما ميها رسانهي كه از طريق هاي پيام     
  .تواند ادعا كند كه اين تصوير، تصويري دقيق، روشن و كامل است كس نمي هيچ

مسكوت . كنند  كه معلوم نيست با محتواي آنها چه ميكنند ميهايي عبور       اخبار و رويدادها تا به گوش ما برسند از صافي
حريف آن، بزرگ و كوچك كردن رويدادها، انتخاب زمان و نحوة تنظيم و گذاشتن بعضي اخبار، گفتن بخشي از واقعيت و ت

  .دهد آرايش مطالب و يا حتي نوع رسانة حامل پيام، خبر را در چنبره اي از فعل و انفعاالت گوناگون قرار مي
ي اين است كه چه سؤال اساس. شود ميتوان گفت كه تصويري مخدوش از جهان پيرامون براي ما ترسيم       به اين ترتيب مي

گيرند و چه  ؟ چه كساني در مورد چگونگي انتشار و محتواي آن تصميم مي.دهد ميافتد؟ چه كسي گزارش  ي اتفاق ميفرآيند
  گذارند؟  كاالي خبري در اختيار ما ميصورت به؟ و چه زماني و تحت چه عنواني كنند ميتغييراتي را دانسته يا ندانسته اعمال 

يست كه بين خبر اتفاق افتاده و خبر گزارش ن بگذاريم، ترديدي ها رسانهطرفي كامل  را بر حسن نيت و بي     حتي اگر فرض 
  . شود  ناشي مينگاري روزنامهتواند ناشي از عناصري باشد كه از طبيعت كار  اي وجود دارد كه مي شده، تفاوت و فاصله
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هاي مكان و  هاي فردي، منافع گروهي، محدوديت ي و سليقههاي شخص هاي فشار، گرايش      سانسور، خودسانسوري، گروه
همه از عواملي ... نگاري، جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و  هاي خاص روزنامه گيري، تكنيك زمان، محدوديت فرصت تصميم

  .گذارند مي تأثير ها رسانهدهي و خبررساني توسط  هستند كه بر جريان گزارش
 دارند و چگونه در گيري تصميمكننده حق و قدرت  ها عامل تعيين  چه كساني از ميان ده     حال پرسش ديگر آن است كه

 انكار كرد و آن اينكه توان ميهر كه هست و هر چه هست، يك واقعيت را ن. كنند مي انتقال خبر از منبع به مقصد عمل فرآيند
 و .دهد ميانسان را در هر روز و هر ساعت شكل هاي صدها ميليون  عملكرد اين گروه و تصميمات آنها، اطالعات و آگاهي

  .   سازد هاي اجتماعي را براي آنان مي تصوير واقعيت
 دانايي و فرآيندآنها .  ما چه بدانيم و چه ندانيمكنند مييابد كه آنها تعيين       پس مطالعة اين گروه به اين دليل اهميت مي

پذيرد و هر يك از عوامل و  باني در يك نقطه و در يك مقطع صورت نمي لة دروازهويژه اينكه مسئ زنند به رساني را رقم مي اطالع
  . بر جريان انتقال خبر تأثير بگذاردتواند ميعناصر دست اندركار 

  
  باني نگاهي گذرا به تاريخچه دروازه

 كنترل به فرآينددر واقع، . نيز افتاد كنترل آن هاي راهها پيش، زماني كه بشر اشكال اوليه ارتباط جمعي را ابداع كرد، به فكر  قرن
گرفتند چه چيزهايي را اعالم كنند و چه  زدند، تصميم مي عنوان مثال، كساني كه در شهرها جار مي به.  ارتباط استفرآيندقدمت 

  . چيزهايي را اعالم نكنند
چاپ شود، بلكه تصميم آنها بر محتوا و  كه چه كتابي گرفتند مي     كساني كه در كار چاپ و نشر كتاب بودند، نه تنها تصميم 

طور كلي همة كساني كه به نحوي در جامعه صاحب موقعيتي بودند، مثل صاحبان قدرت و  به. عرضه كتاب هم تأثير داشت
اين كوشش و . كردند دست آوردن اطالعات و كنترل آن تالش مي سرمايه، معلمان، چاپگران و تاجران، همه و همه براي به

دانايي اساس «: گويد  آوردن اطالعات ناشي از شناخت تاريخي بشر از اين اصل مهم اجتماعي است كه ميدست به تالش براي
  ».قدرت اجتماعي است

ترديدي نيست كه » .توانا بود هر كه دانا بود«:      فردوسي، حماسه سراي ايراني، بيش از يك هزار سال پيش چنين سروده بود
روزنامه يك «: كند مي يادآوري 1937در سال  Leo Rosten)(طور كه لئو روستن  همان. رسد ميما ن دست بههميشه، همة اخبار 

  ». در انتخاب خالصه شده استنگاري روزنامه فرآيندكل . تقويم، سالنامه يا روزشمار تاريخ نيست
هاي ارتباط به اندازة  يك از جنبه هيچ«: نويسد باره مي  در اينWilber Schramm)(ويلبر شرام ) 1949(     بيش از يك دهه بعد 

  . »تعداد زياد انتخاب و عدم انتخاب در شكل دهي افكار گيرنده و ارتباط گر مؤثر نيست
را  (Gatekeeper)  »بان دروازه« اصطالح (Curt Lewin) ارتباط ، تا زماني كه كورت لوين فرآينداما امر نظريه انتخاب در 

نام مستعار   به اين اصطالح، تحتDavid Manning White)( وايت گبعد از لوين، ديويد منين. ود آورد، پرداخته نشده بوجود به
  .زندگي بخشيد» آقاي دروازه«

 و گيرند ميها چگونه صورت  چارچوبي براي ارزشيابي به متخصصان داد تا مشخص شود كه انتخاب» بان دروازه«     مفهوم 
هايي به جز انتخاب فراهم كرد؛ نظير فرآيند اين مفهوم همچنين ساختاري براي مطالعة .شوند چرا بعضي از عناوين خبري رد مي

نظريه لوين براي درك اين موضوع . شود مي و مكان و زمانش مشخص شود ميگيرد، ساخته  اينكه محتوا چگونه شكل مي
  . آوردجودو بهاي در جامعه   تغييرات اجتماعي گستردهتواند ميوجود آمد كه چگونه يك نفر  به
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. اش شامل تغيير عادات غذايي در يك جمعيت مفروض بود  مربوط نبود و مثال اصلينگاري روزنامه     تحقيقات لوين به حرفه 
او نتيجه گرفت كه تمام اعضاي آن جمعيت مفروض نقش يكساني در اين تصميم كه چه چيزي خورده شود، ندارند و اين تغيير 

نظر  به.  كه بيشترين كنترل را روي انتخاب مواد غذايي براي منازل دارندگيرد ميسط كساني انجام اجتماعي به بهترين صورت، تو
و يك مجرا، باغچة سبزي و ميوة . ذايي استغيك مجرا، فروشگاه مواد . رسد ميلوين، غذا از چند مجرا به روي ميز غذاخوري 

  .موجود در خانه است
اين وضعيت نه تنها «: باره چنين گفت ري در هر سطحي قابل تعميم است، در اين     لوين كه باور داشت اين چارچوب نظ

 و همچنين براي نقل و انتقال  كند ميبراي مجراهاي مواد غذايي، بلكه در مورد عبور خبر از يك مجراي ارتباطي نيز صدق 
  ».كاالها و افراد

 صورت بهبانان را   در دانشگاه آيوا بود، نظرية مجراها و دروازهوايت كه دستيار تحقيقاتي او.      بعد از كورت لوين، ديويد م
  .يك طرح تحقيقاتي در آورد

ناميد و از او خواست كه تمام خبرهايي كه از » آقاي دروازه«را انتخاب كرد و او را » ها اديتور اخبار خبرگزاري«     وايت، يك 
مدت اجراي اين طرح يك هفته در  .، نگه داردكند مي دريافت INC)(» لمللياخبرنگاري بين«و » يونايتدپرس«سه خبرگزاري 

  .  يك توضيح كوتاه، روشن سازدبا، علت آن را كند ميرد » آقاي دروازه« بود و قرار شد كه هر خبري را كه 1949فوريه 
هاي ذهني آقاي  س ارزيابييك سوم مطالب انتخاب نشده براسا. آقاي دروازه، كامالً ذهني بود هاي انتخاب     طبق اين تحقيق، 

دروازه و دو سوم بقيه به علت كمبود يا نبود جا و يا به اين علت كه مطالب مشابه چاپ شده يا در حال چاپ است، رد شده 
  .بودند

  . نشان داده شد1 نمونه صورت به McQuail)(كوئل  و مك(Windhal)  مدل دروازه باني وايت توسط ويندال1981     در سال 

  
  1ار نمود

  
محدوديت اين مدل اين است كه به اين . كنند مي طور هماهنگ عمل   يك يا چند نفر باشد كه بهتواند ميبان  در اين مدل، دروازه

  .دهي و نحوة ارائة پيام خواهند داشت آوري، شكل نظرهاي متفاوتي دربارة جمع بان، نقطه موضوع توجه نكرده كه چند دروازه
با اين تفاوت كه اين دفعه آقاي دروازه . قبلي تكرار كرد» آقاي دروازة«ل اسنايدر، اين تحقيق را با همان  ، پاو1966     در سال 

نتيجه تقريباً همان نتيجة آزمايش . و شانزده سال هم پيرتر شده بود) دفعه قبل سه خبرگزاري بود(كرد  به يك خبرگزاري كار مي
  .خواهند كرد خوانندگانش مي سائلي بود كه خودش دوست داشت و فكر ميهاي آقاي دروازه بر پاية م انتخاب: قبل بود

او در مورد .  عالقة بيشتري داشتHatd News)(     او در آزمايش دوم، عاليق انساني كمتر استفاده مي كرد و به اخبار صرف 
هاي اقتصادي  من از سياست. نمم بكتوان ميمن چند تعصب دارم كه كار زيادي در مورد آنها ن«: عاليق خود چنين مي گويد

ام از  رغم ميل باطني ولي باز هم اگر مطلب بهتري پيدا نكنم، علي. آيد سازي روشنايي روز و نوشابه گرم بدم مي ترومن، از ذخيره
  ».ترجيح ديگر من براي انتخاب، اخباري است كه متناسب با نيازهاي ما باشد. كنم ها هم استفاده مي همين
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  »باني خبر دروازه«اي ه ساير مدل
 روزنامه را مورد مطالعه قرار داد و نتيجة آن Gieber 16)(، در يكي از اولين مطالعات بعد از وايت، آقاي گيبر 1956در سال 

  .گيري وايت بود چيزي بسيار متفاوت با نتيجه
بان را  اوست در حالي كه، گيبر دروازه گيري تصميمهاي شخصي دروازه بان عامل مهمي در       وايت نتيجه گرفته بود كه ارزش

» گزاري اديتور تلكس خبر«افزايد كه  و مي» .كسي كه تحت فشار جزئيات مكانيكي قرار دارد«: كند به اين صورت تعريف مي
 انتخاب، مكانيكي است و مسائل سازماني و مسائل روزمرة كار ارتباطي، خيلي بيشتر از فرآينداساساً فرد منفعلي است و 

  .كنند مي شخصي وي در كار گزينش دخالت هاي زشار
باني خبر را  اي كه دروازه مدلي ارائه كردند كه تلفيقي بود از نظريه Westly and Maclean)(سال بعد وستلي و مك لين       يك

  ).2نمودار ( نيوكام ABXدانست با نظريه  يك فعاليت سازماني مي
  

  
  

 ارتباط صورت ها رسانهاي در محيط اجتماعي است كه در مورد آنها از طريق   و واقعه نشانة هر رويدادX     در اين مدل 
  .گيرد مي

     Aهايي كه دربارة  ، نقش مبلغ و حمايتي دارد و اشاره دارد به افراد و سازمانXحرفي براي گفتن دارند  .Aتواند يك   مي
  . است(Purposive Communicator) ارتباط گر هدفمند  يكAطور كلي،  به. سياستمدار، تبليغاتچي يا منبع خبر باشد

     Cنيازهاي مخاطب«او بر حسب . اي يا افراد داخل آن سازمان است ، يك سازمان رسانه «X هاي مختلف را مستقيماً و يا از
  .است» ارتباط غيرهدفمند«كند و به عبارتي   دريافت ميAطريق 

     Bو در ميان اخبار ارائه شده باتوجه به نيازهاي خبري خود، .دهد ميگري را ادامه  نش، يعني گروه مخاطبان، نيز كار گزي 
  .دهد ميعمل گزينش را انجام 

باني را انجام  بانان، به يك شكل عمل دروازه صورت مطرح كرد كه تمام دروازه  فكرش را بدين1969 در سال Bass)(     باس 
  ).3نمودار (ناميد » باني اي دروازه ن داخلي دو مرحلهجريا«دهند و مدلي ارائه كرد و آن را  نمي
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  ندگان                                 سردبيراننويس                           
                    مصحح ها    گزارشگران                                           
                    مترجمان  گاران               خبرن                               

  الگوي باس
  

  3نمودار
 هستند News gathers)(» ها كن خبر جمع«يك دسته : شوند ميبانان به دو دسته تقسيم  بندي باس دروازه      برحسب تقسيم

 آنها دست به كه از مجراهاي گوناگون گران و سر دبيران محلي و كارشناسان اين است كه اخبار خام را شامل نويسندگان، گزارش
 هستند كه خبر تنظيم شده را به محصول نهايي آماده Newsprocessors)(» پردازندگان خبر«دستة دوم . كنند مي تنظيم رسد مي

  .ها و مترجمان هستند شامل سردبيران كل، مصحح» پردازندگان خبر«. كنند ميبراي چاپ تبديل 
 دفتر باني در  دروازهفرآيندشتند كه نو )Murdock(مرداك  و)Elliot(اليوت  و)Halloran(لورن ، ها)1970(     يك سال بعد

  .شود ميآغاز »خيابان در خبرنگار« با لكه همراهب ،شود ميروزنامه آغاز ن
بر سيب خ«: كرد كه پسندد و استدالل مي را نمي» كن خبر جمع«اظهار داشت كه اصطالح ) 1977 (Chinball)(» چينبال     «

خبرنگار بايد خبر را از طريق انتخاب قطعات كوچك اطالعات از ميان . نيست كه در خيابان ريخته باشد و خبرنگار جمع كند
  ». خلق كندنگاري روزنامههاي مرسوم   و سازمان دادن آنها در قالبكند ميتودة انبوه مواد خامي كه دريافت 
ها تقريباً پردازش شده و  عمومي آنها مثل خبرهاي روابط بعضي از. رهاي خام نيست خبرسد مي     همة خبرهايي كه به روزنامه 

. شود ميآمادة مصرف است و اين يك عامل جذابيت براي خبرنگار است و عامل مثبتي است كه باعث رد شدن خبر از دروازه 
  . پردازندگان خبر ناميدتوان ميها را  اندركاران روابط عمومي پس به نحوي، دست

  
  )تعاريف(باني خبر   دروازه
 و به صدها پيام تبديل شده و به شوند ميي است كه طي آن ميلياردها خالصه و جمع و جور و خرد فرآيندباني خبر  دروازه

  .رسند مياشخاص مفروض در يك زمان مفروض 
ني خبر، چيزي بيش از يك انتخاب تازه با باني، انتخاب خبر براي روزنامه است ولي دروازه  كه دروازهشود مي     معموالً تصور 

هاي  اي از كنترل اطالعات، شامل تمام جنبه  گستردهفرآيند«: طور تعريف شود باني بايد اين  دروازهTicher)(به گفته تيچر. است
 مسير انتقال دهي، ارائه و عرضه، تكرار، زمان بندي در طول نه فقط انتخاب، بلكه ممانعت از نشر، انتقال، شكل: رمزگذاري پيام

 ها رسانهچه با پيام از طريق . هاي انتخاب، نگه داشتن و كنترل پيام است باني شامل تمام جنبه به عبارتي دروازه. از منبع به گيرنده
  ».فردي ارتباط برقرار شود، چه از طريق مجراهاي ميان

سازي يك چارچوب ضروري براي رويداد و تبديل آن به   دوبارهفرآيندباني،  دروازه: يم بگوييمتوان ميتر  در يك تحليل دقيق     
اي نمايش  طور برجسته عناصر انتخاب شده، به. كنند مي و بقيه را رد كنند ميگران، عناصري از پيام را انتخاب  ارتباط. خبر است

  . با بيشترين سرعت و مكرر: شوند ميداده 

محصول 
كامل شده 
 و نهايي

پردازندگان 
 خبر

خبر تنظيم 
 شده

خبر جمع 
 ها كن

  

  مواد خام
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باني يك امر ضروري در  چون دروازه. بان هستند رتباط به نحوي دروازه     اغراق نيست اگر بگوييم تمام دست اندركاران امر ا
  . انتخاب و توليد پيام استفرآيندسراسر 

  .     نه تنها انتقال همة خبرها ممكن نيست، بلكه انتقال مواد خامي كه شكل و شمايل خبر را نداشته باشد هم غير ممكن است
 براي هر نقطه تصميمي و شامل تواند ميي جمعي است، ولي ها رسانهباطات شامل      اگرچه اين اصطالح بيشتر در زمينة ارت

  .چه انتقال در مجراي جمعي اتفاق بيفتد، چه در مجراي فردي. هرگونه اطالعاتي باشد
باني  دروازهفعاليت . كند ميبان بالقوه براي ديگران عمل  عنوان يك دروازه      به نظر شرام، در يك سيستم اجتماعي، هر فردي به

پذيرد  اي پايان مي فهمد و در نقطه گر، دربارة يك پيام واقعي يا بالفعل چيزي را مي  كه در آن يك ارتباطشود مياي شروع  از نقطه
  .يك دروازه، يك نقطة تصميم ورود يا خروج است.  تا حدودي تغييريافته به گيرنده منتقل شده استهاي پيامكه اين 

  
  

  يبان  دروازهفرآيند
  :اين عوامل شامل. كنيم ميگر قرار بگيرد مشخص   يك خبر مورد توجه ارتباطشود ميهايي را كه باعث  در اين بخش عامل

   ورود خبر به مجرا؛              هاي راه. 1 
  نبردهاي دوطرف دروازه؛. 2
  مشخصات موضوعات خبري؛. 3
  .گر است هاي شخصي فرد گزينش ها و نگرش ارزش. 4
  

  :كنيم مياين عوامل را به اختصار روشن هريك از 
 در سال ( Sigal)سيگال . رسد ميهاي خبري   اطالعات از طريق مجراهاي گوناگون به سازمان.هاي ورود خبر به مجرا راه. 1

  .اخبار توليدي. 3مجراهاي غيررسمي؛ . 2مجراهاي عادي؛ . 1 :هاي ورود خبر به مجرا را به سه دسته تقسيم كرد ، راه1973
ها، مسائل انتخابات؛ بيانيه هاي مطبوعاتي كه از   شامل جريانات رسمي مثل محاكمات، مسائل دادگاه.مجراهاي عادي . 1/1

وسيلة  هاي خبري كه به هاي خبري از جمله خالصة گزارش ؛ كنفرانسرسد ميگزاري رسمي به اطالع  طريق راديو و خبر
ها و   و وقايعي كه جنبة فوريت ندارد مثل سخنرانيشود ميها ارائه  راكنيپ هايي كه توسط سخن سخن گويان رسمي و مصاحبه

  .ها جشن
  .ها هاي خبري و دستوراتي نظير  بخشنامه  خبري از ساير سازمانهاي گزارش شامل .مجراهاي غيررسمي. 2/1
  .شوند مي اخباري هستند كه توسط كادر خبري يك سازمان ارتباطي تهيه .اخبار توليدي. 3/1
هاي اصلي لوين اين بود كه عواملي در دو طرف دروازه  طور كه ذكر شد، يكي از انديشه همان .نيروهاي دو طرف دروازه. 2

 شود مياگر خبري از دروازه رد شد، عامل منفي تبديل به مثبت . وجود دارند كه تمايل دارند جهت تصميم را عوض كنند
مسئلة . افتد ميدست كه شبكة تلويزيون در آنجا خبرنگار ندارد اتفاق  راي دو رويدادي در منطقه: يك مثال. و يا بالعكس

نداشتن خبرنگار و دوري راه و هزينه زياد تهيه خبر از آنجا، عوامل منفي هستند ولي اگر مقامات اجرايي فكر كنند كه اين 
ي قبلي تبديل به عامل مثبت  براي آن صرف شود، تمام عوامل منفتواند ميموضوع آن قدر مهم است كه هزينة گزاف هم 

هاي پياپي  دست آوردن آن اخبار خرج كرده، پس احتمال زياد دارد كه از دروازه چون شبكه پول زيادي براي به. شوند مي
  . صورت برجسته، در بهترين زمان ممكن مثالً در اخبار غروب تلويزيون پخش شود بعدي با موفقيت بگذرد و به
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. ت كه آيا هميشه عوامل مثبت و منفي طرفين دروازه بايد جهت خود را بعد از عبور تغيير دهند؟ خير         حال سؤال اين اس
هاي گوناگون رد  مثالً اگر يك خبر داراي ارزش خبري باال باشد، در طول مسير از دروازه. طور نيست لزوماً هميشه اين

  . تا زماني كه كهنه شودشود مي
طور مشخص داراي ارزش خبري بيشتري از ساير خبرها   بعضي از خبرها، به.News Item)(» موضوعات خبري«مشخصات . 3

 زير در همة فهرست ها به چشم هاي ارزشهاي گوناگون تهيه شده ولي   خبري مختلف، فهرستهاي ارزشدربارة . هستند
  .، استثناء و شگفتي تضاد، احساسات، نوظهوري ـتازگي، مجاورت، اهميت، دربرگيري، عاليق، درگيري: خورند مي

هايي را با خود به  ها و نگرش گر چه نوع ارزش سؤال اين است كه گزينش .گر گزينش شخصي فرد هاي نگرشها و  ارزش. 4
» آقاي دروازه« شخصي هاي ارزشها و   گفته بود كه نگرش1950دروازه مي آورد در پاسخ به اين سؤال، وايت در سال 

آنها درمورد دو . تأييد شد) 1971 (Shaffee)( و شفه Flegel)(اين نظريه به وسيلة فليگل . ردتأثير زيادي بر روي انتخاب دا
يك ازعوامل زير قرار  تأثير كدام ان روزنامه سؤال شد كه تحتگر گزينشاز . كار و ريبرال مطالعه كردند روزنامة محافظه
  .ها ا صاحبان آگهيها و نيازهاي مخاطبان، اديتورها ي هاي شخصي، خواست دارند؟ نگرش

  

مرحله بعد، اديتورها و سپس خوانندگان  هاي خود در تأثير نگرش خبرنگاران هر دو روزنامه اذعان داشتند كه در درجة اول تحت
از اين گزارش چنين نتيجه . به اين ترتيب آنها عامل فشار خارجي را منكر شدند. مرحله آخر، صاحبان آگهي ها هستند و در

هاي خودش را بشناسد و بعد سعي كند كه آنها را در  اي بايد اول تعصب حرفه) نگار روزنامه(ك گزارشگر گرفته شد كه ي
  .  عيني مهار كندهاي گزارش

 در ستون معروف 1980وقتي كه جك اندرسون در سال  : شخصي توجه كنيدهاي نگرشها و       به مثالي در زمينة ارزش
مريكا براي پياده كردن نيرو در ايران آنقشه محرمانه اياالت متحده   (Washington Merry go-round)»چرخ و فلك واشينگتن«

در حالي كه توجه عمومي معطوف به اين نكته بود كه . را فاش كرد، بسياري از خبرنگاران از انتشار اين خبر خودداري كردند
م سردبيران روزنامه در خصوص انتشار آن خبر در اين اندازد؟ ولي تصمي آيا انتشار چنين اخباري، امنيت كشور را به خطر نمي

به هر . ستون، مبني بر اعتماد و احساسي بود كه آنان نسبت به جك آندرسون داشتند و نيز اهميتي كه خبر براي مردم داشت
بانان  وازهنگاران است مبني بر اين كه در هاي فردي روزنامه ها و شخصيت داوري حال اين مطلب مؤيد اختالف نظر در پيش
 خوانندگانشان نياز دارند و يا به فكرهايي كنند ميدهند كه فكر  هايي تطبيق مي خبري منفعل هستند و خود را فقط با انگاره

ت احياناً منجر به يرگري و تفسيرهاي فردي نسبت به خواست مدي هاي مختلف گزارش سبك. پردازند كه عينيت داشته باشد مي
  .شود ميانان خبري ب تصميمات مختلف دروازه

 در سال Hirsch)( و هرش Shaw)( و شاو Mccomb)(كومب   مكوسيله بهكه » آقاي دروازه«     يك تحقيق مجدد از تحقيق 
اين مطالعه نشان . به آن اندازه كه وايت گفته مهم نيست» آقاي دروازه «هاي ارزشها و   انجام شد، يادآور شد كه نگرش1977
  .اند  براي او فراهم كردهها خبرگزاريگر چيزهايي است كه  نشان» آقاي دروازه« ايه انتخاب كه .دهد مي

  .»آقاي دروازه«تري دارد تا تصميمات   نقش بسيار مهمها خبرگزاري     بنابراين نتيجه گرفته شد كه فهرست مطالب 
  

  »باني خبر دروازه«نقش اجتماعي 
 كه ما از آن استفاده اي رسانهبان  اگر يك رويداد توسط دروازه. تماعي است اجهاي واقعيت خلق فرآيندباني،   دروازهفرآيند

 اجتماعي ما نخواهد شد ولي اگر يك رويداد از دروازه بگذرد و منتشر شود، نه هاي واقعيت رد بشود، آن رويداد جزء كنيم مي
  . بيني ما نيز تأثير خواهد گذاشت بر جهانشدت  ، بلكه بهشود ميعنوان مخاطب تبديل به واقعيتي اجتماعي  تنها براي ما به
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باني بر روي شناخت  ترين تأثير دروازه  اجتماعي بر روي مخاطبان بديهيهاي واقعيتبانان از  هاي دروازه      تأثير برداشت
  .شود ميناميده » هاي شناختي نقشه«اين موضوع . يني آنان استب دهي جهان مخاطبان و شكل

 مخاطبان را هاي نگرش و توانايي آن را دارد كه شود مي اجتماعي هاي واقعيتروازه گذشت، جزئي از اطالعاتي كه از د     
  .تأثير قرار دهد تحت
  .آيند تر مي گذرند، به نظر مخاطبان مهم ها مي  مطالبي كه به دفعات بيشتري از دروازه.دهد مينشان » سازي  برجسته«تحقيقات      

هاي  گذارد به شرطي كه پيام ها و افكارعمومي اثر مي باني خبر بر نگرش  دروازهفرآينده داشت كه      بايد به اين نكته توج
مريكا در كنترل دسترسي به اطالعات مربوط به آمثالً توانايي نيروي نظامي . كننده و متضاد و هر دو از دروازه بگذرند حمايت
اما تعداد بسيار كمي از . مريكا در جنگ، كاهش ندادآدرگيري فارس، حجم عظيم مطالب خبري را در مورد   خليج1991جنگ 

نه تنها جنگ در رأس مسائل عمومي قرار داشت، بلكه بعد از جنگ ميزان مقبوليت جورج بوش در . اين مطالب منفي بود
  .اي رسيد سابقه افكارعمومي به سطح بي

. ، براي بسياري از اعضاي جامعة مخاطبان وجود نداردرندگي ميها و رويدادهايي كه تحت پوشش قرار ن      بسياري از مقوله
قدرت، موقعيت  ،اي رسانهمريكا بر پاية اين فرض استوار است كه پوشش آوجود يك صنعت تبليغاتي گسترده در اياالت متحده 

  .   باز كنندها رسانه كه راه خود را در .دهد ميهايي  و اعتبار را به آن افراد و سازمان
  

  »باني خبر دروازه«ازي پرد نظريه
به عبارت ديگر، . شود ميباني خبر، تعيين سطح سنجشي است كه نظريه برآن بنا  موضوع مهم در ساختن نظريه براي دروازه
ما در اين . طيف سطوح سنجش، از تك تك افراد تا يك ملت متفاوت است. شود ميسطح پيچيدگي واحدهاي اجتماعي مطالعه 

  :كنيم مي مشخص قسمت پنج سطح تحليل را
  عنوان يك شخص؛ گر به ارتباط .1
 هاي كار مطبوعاتي؛ ها و رويه شيوه .2

 سطح سازماني؛ .3

 سطح نهادي و اجتماعي؛ .4

 . سطح نظام اجتماعي .5

به اين معني كه . كند ميي است كه بر سطح فردي تحليل عمل فرآيندباني   كه دروازهشود مي     عقايد لوين به اين نظريه منتهي 
  .بندد  و ميكند ميزه را باز يك شخص دروا

  .     شرام عقيده داشت كه جريان خبرها از طريق سازمان مورد بررسي قرار گيرد
 سؤال اين است كه افراد تا چه اندازه در انتخاب خبرها نقش دارند و مسئول هستند؟ اين نقش و مسئوليت بر .سطح فردي. 1

بانان   انجام پذيرفت، نشان داد كه دروازه1989ار تحقيقي كه در سال نتيجه يك ك. حسب نوع سازمان ارتباطي متفاوت است
  .ها هستند تلويزيون در كار خود داراي خود مختاري بيشتري، نسبت به همتايان خود در روزنامه

تبط هستند عنوان يك شخص در نظر مي گيريم، بايد به يك رشته عوامل كه با شخص او مر بانان را به          وقتي كه ما دروازه
ها، تجارب شخصي و  ها، ارزش ، مشخصات شخصيتي، زمينهگيري تصميمالگوهاي تفكر، استراتژي : توجه كنيم كه عبارتند از

  .(Cognitive Heuristic)رهگشايي 
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باني را توصيف كرده، حركت در يك مجرا، از   دروازهفرآيندطور كه لوين   همان.هاي كار مطبوعاتي ها و رويه شيوه. 2
طرف كه به آنها قوانين   يك رشته قوانين بيوسيله بهچگونه؟ . شود ميبان كنترل  وسيله يك دروازه اي به دروازة ديگر به روازهد

 ها رسانهاندركاران  ريزي شده و روشمند كه دست اعمال تكراري، طرح: اين قوانين عبارتند از. گويند ميكار روزمرة ارتباطي 
كار مي  آوري، پردازش و انتقال خبر به اين قوانين عادي نه تنها براي جمع. كنند مي از آنها استفاده براي انجام كار روزانه شان

  .رود، بلكه براي ارتباطات ميان فردي هم كاربرد دارد
وسيلة سازمان ارتباطي مشخص  هاي كار مطبوعاتي به ها و روش اگر شيوه. شود مي در اينجا يك سؤال مطرح .سطح سازماني. 3

دهيم؟ اگر چه شيوه هاي كار مطبوعاتي در   دو سطح متفاوت تحليل مورد بررسي قرار ميصورت به، چرا ما آنها را شود يم
هاي مختلف   مشترك وجود دارد ولي مورد نظر ما، عامل هستند كه در سازمانصورت بههاي ارتباطي  بسياري از سازمان

  .اند متفاوت
سازند، اين  هاي كار هستند كه خبر را مي چون اگر سازمان و شيوه. طح سازمان ضروري است          مطالعة دروازه باني در س

ترين  توانايي استخدام و اخراج يكي از بزرگ. كند مي و قوانين را وضع كند ميسازمان ارتباطي است كه افراد را انتخاب 
  . شكل دهد و گذشته را تغيير دهد كه آينده را.دهد ميو اين امكان را به سازمان . هاي سازمان است قدرت

اگر يك سازمان، طريقي را كه . كسي است كه عاليق سازمان را كامالً بفهمد» بان موفق دروازه«نظر سازمان            از نقطه
  .كند ميبان را اخراج   نپسندد، دروازهكند ميعمل » دروازه«

 كه يك سازمان ارتباطي درون يك نظام اجتماعي و در كنار  بايد در نظر داشت. اجتماعي خارج از رسانه ـسطح نهادي. 4
منابع خبر، مخاطبان، ساير : براي مثال. گذارند ميباني تأثير  ساير نهادهاي اجتماعي قرار دارد كه بسياري از آنها بر كار دروازه

  .ها و دولت ، روابط عموميها رسانه
، براي اولين بار، 1947لوين در سال .  مشخصي به نظام اجتماعي داردهاي باني خبر، وابستگي  دروازه.سطح نظام اجتماعي. 5

اند، بر روي  بعضي از عواملي كه يك دروازه را محاصره كرده. شود ميي دانست كه باعث تغيير اجتماعي فرآيندباني را  دروازه
چند متغير در سطح نظام . كنند يم و پايه و اساس براي ساير سطوح تأثير فراهم گذارند ميسطح تحليل نظام اجتماعي اثر 

  .فرهنگ، ساختار اجتماعي، ساختار عاليق و ايدئولوژي: اجتماعي عبارتند از
  

  نتيجه
نگاران دارا هستند زيرا كه مختار و   در جهان سوم، خود روزنامهويژه بهباني را  شايد بتوان گفت كه امروزه كمترين نقش دروازه

رغم تشخيص اين موضوع كه بعضي از  آنان در بسياري از موارد، علي. قعاً دلخواه مردم نيستندمخير در انتخاب و انتشار اخبار وا
 به عنوان توان ميطور كلي سه گروه را  به. خبرها بسيار مورد عالقه مردم است، به علل گوناگون قادر به انتشار آنها نيستند

  :سازان عمدة خبر نام برد دروازه
گرچه . گيرند ميبينند،   و سياستگذاران كه به انحا مختلف جلو انتشار آنچه را كه به صالح خود نميت حاكمهئهي. گروه اول     

 ولي عمالً در اكثر موارد و در غالب كشورها، در خدمت گيرد مياين كار بسياري اوقات تحت پوشش حفظ منافع ملي صورت 
  .حفظ قدرت و مشروع جلوه دادن وضعيت موجود است

هاي مطبوعات از طريق  هاي مالي و تأمين كنندگان هزينه داران و صاحبان قدرت خصوص در عصر ما، سرمايه  به.گروه دوم     
داري آنچنان رشد يافته نيست و نقش توليدي ندارد و بيشتر دالل  اما در كشور ما، هنوز به اين دليل كه سرمايه. ها هستند آگاهي
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 آن را ناديده توان مياند، مصداق ندارد، اما به هر حال ن برايش هياهو راه انداختهو وابسته است، اين نقش آنچنان كه در غرب 
  .انگاشت

خطر اين عامل از سانسور . اند   مديران و سردبيران مطبوعات جهان سوم هستند كه در بسياري از موارد انتصابي.گروه سوم     
، اما در عمل تأثير منفي آن بر كند ميفع آزادي مطبوعات قلمداد خواه و مدا زيرا ظاهراً حكومت را آزادي. مستقيم بيشتر است

  .عملكرد مطبوعات از سانسور مستقيم بيشتر است
 و نقش ضعيفي را شود ميهايشان توجه   كمرنگ و ظاهري به خواستصورت بهسازان اصلي باشند، ولي اغلب       اينها دروازه

  : عبارتند ازگذارند ميباني اثر   دروازهفرآيندبر ساير عواملي كه . كنند مي ايفا فرآينددر اين 
   اجتماعي روزنامه نگاران؛هاي آگاهي و نگاري روزنامهضعف آموزش  .1
 نگاران و وابستگي مالي آنها به سازمان ارتباطي؛ اي روزنامه عدم استقالل حرفه .2

  عمومي جامعه؛هاي آگاهيسطح سواد و  .3

 گاران؛ن عدم امنيت كامل قضايي و اجتماعي روزنامه .4

 .مسائل و مشكالت اقتصادي حاكم بر جامعه .5
  

گذارد، مثل كمبود كاغذ و مشكالت چاپ، شرايط  بحران اقتصادي عمومي كه تأثيرش را بر وضعيت مطبوعات نيز باقي مي      
اژ خود را باال  بياورند و تيردست بهبرد و چون رقابتي در كار نيست تا مخاطب بيشتري  رقابت سالم در مطبوعات را از بين مي

اي براي باال  اندركاران روزنامه انگيزه چرا كه دست. رسد ميباني به حداقل تأثير خود در جذب مخاطب   دروازهفرآيندببرند، 
  .باني خبر است، ندارد بردن تيراژ كه خود در گرو وسواس و دقت در امر دروازه

نحوة درج و ارائه خبر افزايش : عنوان مثال  بهكند ميمهمي بازي  ادامة خبر هم نقش فرآيند سياسي در  ـ     شرايط اقتصادي
رغم داشتن ارزش خبري زياد در يك شرايط نامتعادل اقتصادي، به دليل تأثيرات تورمي كه  حقوق معلمان و استادان، علي

  .كنند ميباني را اقتضا   به دنبال داشته باشد، نوع خاصي از اعمال دروازهتواند مي
  

  نوشت پي
  
  

1. Pamela.j Shoemaker, Gatekeeping, (1992).  
2. Donohue, Tichner “Gatekeeping: Mass Media System and Information”, PP. 43-45  

  .427-376، ص 1369سروش، : ، مهدي محسنيان راد، تهرانارتباط شناسي. 3
  .39-38، ص1371مركز مطالعات و تحقيقات رسانه،:  تهرانشكرخواه، ، دكتر حميد موالنا؛ ترجمه يونسي اطالعاتالملل بينجريان . 4 

  .7-6): 1371 اسفند 8 (60، ش يهمشهر، »كاركرد مطبوعات در ايران«. 5
6. Denis McQuail and Windhall – Communication Models 



 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه 

  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

42  

  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل مؤثر برگزينش اخبار خارجي
  يونس شُكرخواه

  )34-39: 1370ار به، 1، ش 2، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

ترين  افتاده اكنون دور. افزايند رسند، مي ها مي كه به روزنامه هايي دهند و لحظه به لحظه به حجم داده وقفه خبر مي ها بي تلكس
اي در  سابقه دهي بي ماند و كار خبررساني با پوشش ها پنهان نمي هاي خبرگزاري نقاط جهان نيز از چشمان تيز و دوربين ماهواره

ي اختصاص دارد، بخشي كه دستمايه و به ديگر الملل بينبخش بسيار زيادي از اين اخبار به رويدادهاي سياسي . يان استجر
  ..دهد ميهاي خارجي را در روزنامه شكل  زبان، مواد خام كار سرويس

، كار دهد مي تشكيل  اخبار خارجي از سوي سرويس خارجي هر روزنامه، دغدغة اصلي آن سرويس را»گزينش«ترديد       بي
و به عبارت » الملل روابط بين«هاي خبري جهان، اخبار  تقريباً همة روزنامه. ، از حساسيت ثانويه برخوردار است»پردازش و ارائه«

 گزينش و پردازش اخبار خارجي و قرار دادن آن فرآيند. كنند مياي ارائه  ي را در صفحة ويژهالملل بينديگر رويدادهاي سياسي 
شود   ناميده مي(Setting International Discussion Agenda Setting)»  يالملل بينسازي رويدادهاي  برجسته«برابر خواننده در 
ي را براي خوانندة هر الملل بين سرويس خارجي هر روزنامه است كه دستور جلسة بحث و تفكر در قبال رخدادهاي نو اي

هاي خارجي وقوع كودتا در توباگو، انفجار در كالدونيا و يا تغيير سيستم سياسي  سمثالً وقتي سروي. كند ميروزنامه تعيين 
يند امروز بايد به توباگو، كالدونيا و فيجي فكر كند و به همين ترتيب گو ، به خواننده ميكنند ميدرفيجي را تيتر اول صفحة خود 

اي چون يلتسين،  هاي تازه ها و چهره طرح كردن سوژهفردا نوبت م. رسد ميهاي ديگر  هاي ديگر و اولويت نوبت به انتخاب
اي در پاكستان و هند، جنوب آمريكا، شمال آفريقا و شرق اروپا  هاي فرقه هاي قومي در شوروي سابق، درگيري گينگريچ، آشوب

  .و غيره است
  

  طرح مسئله
تأثير  Image Making)(» سازي انگاره« و چه عواملي بر اين گيرد ميچگونه صورت » يالملل بينسازي رويدادهاي  برجسته«

ي از سوي سرويس خارجي براي خوانندة الملل بينعبارت بهتر چه عواملي بر تعيين محورهاي دستور جلسه  گذارد؟ به مي
دو سازة مهم در برقراري ارتباط است و چون اين دو » تكنولوژي«و » عامل انساني«روزنامه دخالت دارد؟ ترديدي نيست كه 
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باره، بهتر  تر در اين حضور دارند، بنابراين براي كنكاش دقيق»  اي رسانه برون«و » اي رسانهدرون « هر دو حيطة عوامل سازه در
 رويدادها، در دو Output)(» دهي برون«خره تا أل گزينش، پردازش و باInput)(» دهي درون«است با تفكيك مراحل، از هنگام 

طور عام در انتخاب   خبري، بههاي ارزش طبعاً عوامل موجود گزينش خبر يعني همان .عرصة جداگانه به موضوع پرداخته شود
و به عوامل خاص مربوط به گزينش اخبار   عام خبري پرهيز كردههاي ارزشلذا از تمركز بر . اخبار خارجي نيز دخيل است

  .پردازيم خارجي مي
  

  اي عوامل درون رسانه
هاي خارجي اغلب به دليل دانستن يك زبان خارجي و   كه اعضاي سرويس.دهد يممتأسفانه تجربه نشان  .عامل نخوت. 1

هاي يك روزنامه، دچار نوعي نخوت  ي، در مقايسه با همكاران خود در ساير سرويسالملل بيندسترسي به منافع خبري متعدد 
 در مورد ويژه بهاين امر . كنند ميو تفرعن هستند، آنها به طرزي غيرارادي نسبت به اعضاي ساير سرويس ها احساس برتري 

در هرحال اين عامل . كند ميهاي خارجي كشورهايي كه زبان مورد استفاده، زبان دوم آنهاست، بيشتر صدق  اعضاي سرويس
به . كشاند سوي نوعي از خبرها كه جنبه يگانگي دارند، مي طوري كه گرايش عام را به گذارد به رواني بر گزينش خبر تأثير مي

 به دليل ــهاي خارجي خود را  يابند و از ديگر سو اعضاي سرويس  بهتر خبرهاي عجيب و غريب، شانس انتخاب ميعبارت
  .دانند نياز از پاسخگويي مي  بيــاحساس برتري 

ساير . هاي خارجي، تيترپذير بودن خبر است يكي ديگر از عوامل مؤثر بر گزينش خبر در سرويس .عامل تيترپذيري خبر. 2
» درياچة خبر«ها با  اگر ساير سرويس. هاي يك روزنامه به اندازة سرويس خارجي با حجم بسيار خبر مواجه نيستند سسروي

ها مجبورند، اخبار محدود خود را به  ساير سرويس. زند موج مي» اقيانوس خبر«سروكار دارند، در برابر سرويس خارجي 
 كه خوب ــخاطر حجم زياد خبرها  خاب كنند، اما در سرويس خارجي بهناچار ويراستاري كرده و تيتر مناسبي براي آن انت

نظر كرد و خبري را كه  ها خبر كه انتخاب تيتر براي آنها دشوار است، صرف راحتي از ده  بهتوان مي ــاند  هم ويراستاري شده
كي از عوامل تأثيرگذار بر گزينش اخبار بنابراين تيتر پذير بودن خبر نيز ي.  بر آن تيتر گذاشت، گزينش كردتوان ميراحتي  به

 .خارجي است

ي و منعكس نكردن اخبار مردم عادي و به ديگر الملل بينهاي  خبرگزاري» گرايي خبهن«خاطر،  متأسفانه به .عامل مرعوب بودن. 3
ها چيزي  ز بدنه اين جريان و اكنند ميتأكيد ... ها و  ها، سازمان ها، نظام  بيشتر بر رأس حركتها خبرگزاريسخن به دليل آنكه 

هايي مبدل  تدريج آنان را به غول هاي سياسي را برجسته كرده و به تكرار مداوم اين امر، برخي از چهره. كنند ميمخابره ن
بنابراين . شود مي ارعاب كساني كه عمق فكري در خور توجهي ندارند، ويژه بهنگاران و   كه باعث ارعاب روزنامهكند مي

شدگي، آن خبرها  هاي خارجي به دليل مرعوب  تا اعضاي سرويسشود ميها در اخبار خارجي، باعث  اين غولوجود اسامي 
 باعث گزينش آن خبر از سوي تواند ميها در هر خبر خارجي  بنابراين صرف بودن برخي از اين نام. را گزينش كنند

پس مرعوب شدگي نيز يك عامل ... ت، كلينتون و والسا، برژينسكي، قذافي، گورباچف، عرفا لخ: هاي خارجي شود سرويس
 .كند ميديگر است كه در گزينش خبرهاي خارجي نقش خاصي ايفا 

دار خبر نيز يكي ديگر از عوامل مؤثر بر گزينش اخبار  ترديد پرداخت پركشش و جاذبه  بي.رعامل شكل و تركيب خب. 4
خاطر  آن متبلور شود، خبري كه به» گونة قصه« يا ارزش و» جامعيت خبر«اين پرداخت ممكن است در شكل . خارجي است

اي از  در پاره. گذارد ، شانس گزينش بيشتري دارد و بر انتخاب سرويس خارجي تأثير ميكند مي» شوك«نوع تنظيم آن ايجاد 
 .شود ميبرخوردار است، برگزيده » سرايي ارزش قصه«از » ارزش خبري«اوقات، آن خبر خارجي كه به جاي 
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آل، كه به لحاظ تعداد و توانمندي كيفي اعضاي خود با مشكل  در يك سرويس خارجي ايده .عامل تخصص و جانبداري. 5
ها يا بر مبناي موقعيت جغرافيايي و يا بر مبناي  تقسيم حوزه. هاي خبري تفكيك شده است خاصي مواجه نيست، حوزه

ها بيشتر به  بندي هاي جهان، تقسيم تقريباً در همة روزنامههاي خارجي و  در اكثر سرويس. گيرد ميموقعيت سياسي صورت 
: ها نيز از اين قرار است شكل عام اين حوزه. هاي خبري مختلف هستند اين صورت است كه افراد مختلف، مسئول حوزه

عنوان  كن است بههاي خاص خود را دارد و مم  هر حوزه نيز زيرمجموعهطبعاً. آسيا و ساير مناطق اروپا، خاورميانه، آفريقا،
هاي نظير حوزه جنوب آفريقا، حوزه شاخ آفريقا، منطقه  مثال در يك سرويس خارجي مسئول حوزه آفريقا بتواند زيرمجموعه

 .ستندهدر هرحال يك عضو يا چند عضو مسئول يك حوزه خبري . آفريقاي مركزي و غيره داشته باشد

هاي   عاليق تخصصي مسئولين حوزهتواند ميبراي صفحه خارجي روزنامه، ذار در گزينش اخبار گثيرأيكي از عوامل ت        
عنوان نمونه مسئول اخبار خاورميانه در يك سرويس خارجي اگر به لحاظ تخصصي، بر  خبري در سرويس خارجي باشد به

در مرحله دوم گزينش وي ...  تا اخبار لبنان، مصر، اردن، سوريه و شود ميتاريخ و اوضاع فلسطين مسلط باشد، اين امر باعث 
ي، با الملل بيني ها خبرگزاريهاي  مسئول اخبار خاورميانه در مرحله گزينش خبر مورد عالقه خود از تلكس .قرار گيرد

دبير . يس خود مواجه نيست و در حقيقت دبير سرويس در اين مرحله حضور نداردومحدوديت خاصي از سوي دبير سر
هاي خبري سرويس خود، دست   حوزهةهاي نهايي مسئولين هم ايي، يعني از ميان گزينشسرويس خارجي از ميان مجموعه نه

 بعد، ةمرحل. عاليق خود و نيازهاي خواننده روزنامه: گيرند ميحال هر دو اينها، دو عامل را در نظر  در عين. زند به گزينش مي
ها نيز با برخورد همه سونگرانه، كل مالحظات  سردبير و يا شوراي سردبيري روزنامه. هاست حق گزينش سردبيري روزنامه

حال قادرند تا ضرورت   سردبيران در عين.زنند  و سپس بر آن مبنا دست به گزينش ميگيرند مييك روزنامه را در نظر 
هاي  مالحظات سياسي قوانين، هنجارها و ميثاق. هاي خارجي اعالم كنند سرويسسازي يك رويداد را از پيش براي  برجسته

  ..دهد ميهاي اين ضرورت و گزينش را شكل  ازماني هر روزنامه پايهس
داند  دليل آنكه مي  عضو سرويس خارجي به دليل تركيب خاصي كه از جهان در ذهن خود دارد و به.عامل جدول خبري. 6

دنبال خبرهايي   بههاي خالي اين تركيب هايي دارد براي پر كردند خانهألاي در زمينه اخبار خارجي چه خ آرشيو روزنامه
هاي  در پي پركردن خانه. كند ميبه عبارت بهتر، همانند فردي كه جدول كلمات متقاطع را حل . گردد تا آن را كامل كند مي

ثيرگذاري أيك عامل ت» جهان سرويس خارجي«بنابراين تصميم عضو سرويس خارجي، براي كامل كردن . خالي جدول است
 .ستديگر بر گزينش اخبار خارجي ا

، ممكن است فقط شود ميها ظاهر   خبري تازه و يك سوژه خبري نو، بر تلكسة وقتي يك حوز.عامل فقدان تفسير سياسي. 7
 آن رويداد تجزيه و تحليلي به عمل نيايد و ةاما اگر دربار. هاي خارجي انتخاب شود به خاطر تازگي رويداد، از سوي سرويس

تدريج احتمال   گنگ و مبهم باقي بماند، بهصورت بهلي به آن پرداخته نشود و اين رويداد يا اينكه از زاويه هاي گوناگون تحلي
 .شود ميهاي خارجي كم  گزينش آن خبر از سوي سرويس

 
  اي عوامل برون رسانه

است و طرفه  ي اخبار جريان حركت اخبار بيشتر يكالملل بيندليل سه مدل حاكم در جريان   به.هاي جريان اخبار عامل مدل. 1
بنابراين سرويس خارجي امكان انتخاب ديگري ندارد و بايد از . گذارد همين امر در گزينش اخبار خاري تاثير مي
» شمال به جنوب«مدل دوم به مدل . نام دارد»  پيرامونيـمركز«مدل اول . محصوالت اين سه مدل به ناچار گزينش كند

 .شود ميخوانده » مثلثي«موسوم است و مدل سوم 
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 Johan Galtung)(ي ساختاري امپرياليسم و متعلق به يوهان گالتونگ ر اين مدل كه در حقيقت تئو. پيراموني ـمدل مركز. فال

. براساس اين تئوري، رويدادهاي مركز از اكثريت برخوردار است. كند مياست، جهان را به دو اردوگاه مركز وپيرامون تقسيم 
ي ها رسانهاخبار مركز در . مون، به اندازه تبادل خبر در ميان ملل مركز با مركز نيستتبادل خبر در ميان ملل مركز با پيرا

  .خره آنكه ميان ملل پيرامون جريان تبادل خبر ضعيف استأل و باشود ميپيرامون بيشتر ظاهر 
 جاري  طبق اين مدل، نوع ارائه اخبار خارجي بيشتر عمودي است و از طرف شمال به جنوب. جنوبـمدل شمال . ب

  .شود مي
  .كند  جنوب است، با اين تفاوت كه شمال را به شرق و غرب تقسيم ميـ اين مدل در واقع شبيه مدل شمال .مدل مثلثي. ج
ثيرگذار بر گزينش خبرهاي خارجي أاي ت رسانه ترين عوامل برون  اين عامل يكي از قوي.ها المللي دولت عامل نگرش بين. 2

هاي خارجي از روابط  المللي و نوع تنظيم اين روابط، خود به خود به تلقي سرويس ط بينها از رواب تلقي دولت. است
نقاط «ها  المللي دولت هاي خارجي در اين چارچوب به نقاطي كه از ديدگاه نگرش بين سرويس. دهد المللي شكل مي بين

بنابراين عامل . داي دارن ها، برخورد فعاالنه لتدو» نقاط سبز«پردازند و به عكس در رابطه با  آيند، نمي حساب مي به» ممنوعه
هاي بسته اي دارند،  اين نقش در كشورهايي كه حكومت. ها نيز در گزينش اخبار خارجي نقش دارد المللي دولت نگرش بين

هاي   و يا اينكه اعضاي سرويسشود مياعمال » نقاط ممنوعه«هاي دولتي در ارتباط با تعيين   صدور بخشنامهصورت بهيا 
  .آگاهي دارند» نقاط ممنوعه«در قبال » قوانين نامكتوب«هاي آنان از  خارجي روزنامه

  .گذارند مياي و ملي برگزينش اخبار خارجي تاثير  ي، منطقهالملل بين در هر سه شكل ها خبرگزاري. ها عامل خبرگزاري. 3
پرس حاكميت  وشيتدپرس، يونايتدپرس، رويتر و فرانسهاي آس ي چهار غول خبري به نامالملل بيني ها خبرگزاري ةدر حيط     

اخبار خارجي اين چهار غول خبري بيشتر . كنند مي واژه به جهان مخابره 000,850,32اين چهار غول روزانه . دارند
نگاراني كه   روزنامهة همبرخوردار نيست، اما تقريباً» تحليل محتوا« يك ارزيابي تفصيليةاين اعتقاد از پشتوان. مدار است غرب

هاي جهان  ويژه در روزنامه هاين امر ب. اند طور تجربي به اين استنباط رسيده هاي خارجي به كار اشتغال دارند، به در سرويس
آميز جهان سوم،  هاي خشونت ي بر كشمكشالملل بينبخش اصلي اخبار خارجي اين چهار خبرگزاري . سوم بيشتر صادق است

ر نقض حقوق بشر در جهان سوم متمركز است، حال آنكه اخبار توسعه جهان سوم كمتر پوشش  بويژه بهبدوي بودن آنها و 
ي در پشت سنگر الملل بين اين چهار خبرگزاري  كه غالباًــ در ميان باشد» ارزش خبري«القاعده اگر پاي  علي. شود ميداده 

 به پوشش ت قايل شد، اما آنها در  عمل صرفاًتفاو» منفي«و » مثبت« نبايد ميان خبر ــ گيرند ميموضع  » ارزش خبري«
هاي  پردازد و بنابراين بي جهت نيست كه در صفحات سرويس آميز در يك شكل غيرمنطقي مي هاي خشونت كشمكش

جنبة غالب را دارد و اين امر در واقع نموداري از تمايالت سياسي » جهان سوم«آميز  هاي خشونت خارجي نيز كشمكش
ي به الملل بيني ها خبرگزارينكتة ديگر قابل ذكر در اين زمينه اين است كه چون . هاست ن خيرگزاريهاي مالك اي دولت

هاي خارجي نيز  دهند، صفحات سرويس ر ارائه ميبرويدادها خ» قهرمانان«پردازند و تنها از  عوامل شكل دهندة رويدادها نمي
گزينش سرويس . شود ميتبديل » تابلوي رويدادها«د باشد، به است و به جاي آنكه نمايشگر علل رويدا» پژوهي ريشه«فاقد 

ترين دليل   اگر چه عمده.دهد ميتأثير خود قرار  ، تحت»سازي برجسته«ها را نيز به دليل  هاي روزنامه خارجي، حتي سرمقاله
ها است و  يريت بحران به مدها خبرگزاريهاي حامي اين  ي، تمايل سياسي دولتالملل بينهاي  مداري اخبار خبرگزاري غرب

مداري نقش خاص خود  و منافع مشترك اقتصادي و ميل به سلطه نيز در اين غرب» شمال«اگر چه عامل همساني ژئوپولتيك 
را نيز ناديده گرفت، فقدان جريان خبري متقابل ميان »  نوبجـ جنوب «، اما نبايد تأثير فقدان جريان خبري كند ميرا ايفا 

  .واگذار كرده است» مداري غرب«و » غرب«هاي خبري را بيش از پيش به  كشورهاي جنوب ميدان
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گذارد، تفاوت در اينجاست كه  اي نيز به همين روال بر گزينش اخبار خارجي تأثير مي ي منطقهها خبرگزاري اخبار         
  .دهند اي مناطق خاص يك منطقه را پوشش مي ي منطقهها خبرگزاري

هاي هر كشور مفروض براي گزينش خبرهاي خارجي خود در  نيز اگرچه خود همانند روزنامهي ملي ها خبرگزاري      
حال  اند، اما در عين نوعي از نظر خبري به آنها وابسته  و بهكنند ميي عمل الملل بيني ها خبرگزاريهاي  چارچوب اولويت

دهي اخبار ملي و جهان سوم به جهان اخبار  ونهاي بومي تحت پوشش خود، در بر باني براي روزنامه ضمن ايفاي نقش دروازه
اي بر گزينش اخبار  ي و منطقهالملل بيني ها خبرگزاريي ملي نيز با سازوكار مشابه ها خبرگزارياخبار . ي نقش دارندالملل بين

  .ها تأثيرگذار است هاي خارجي روزنامه خارجي در سرويس
نيز عامل ) طور كلي هم تقدير بودن و به( عقيدتي و فرهنگي اي و سنخيت  مجاورت منطقه.عامل مجاورت و سنخيت. 4

عنوان مثال سرويس خارجي  به. كند ميعنوان يك عامل نسبتاً مسلط عمل  ديگري است كه بر گزينش اخبار خارجي به
اطق همجوار خود مثل  به رويدادهاي منتواند نمي ــ السفير و النهارهاي   نظير روزنامهــ شود مياي كه در لبنان منتشر  روزنامه

  .توجه باشد بي... سوريه، اردن و 
امريستار و «، »كشمير«.  به اخبار هند نپردازدتواند نمياين روزنامه . كند مي پاكستان نيز صدق مسلماين امر براي روزنامة       

ي پاكستان را تشكيل ها همواره يك پاي اصلي اخبار خارجي روزنامه» جنگ قدرت در هند«و » تاميلها«، »معبد طاليي
خاطر پرهيز از   ذكر كرد كه بهتوان ميهاي فراواني  اي در گزينش اخبار خارجي مثال در مورد نقش مجاورت منطقه. دهند مي

اي يك عامل تأثيرگذار بر گزينش اخبار  در هرحال مجاورت منطقه. شود ميطوالني شدن مطلب از ذكر آنها خودداري 
ترين شاهد نقش سنخيت عقيدتي و  هاي ايران نيز مهم ة اخبار جهان اسالم در روزنامهپوشش همه جانب. خارجي است

  .فرهنگي در گزينش اخبار خارجي است
 در حقيقت داشتن خبرنگار در خارج از كشور به مفهوم داشتن يك منبع اطالعاتي و موثق است و .عامل خبرنگار بومي. 5

. شود ميتر  هاي خارجي وسيع جانبه براي سرويس نش اخبار خارجي موثق و همههرچه ميزان اين منابع بيشتر باشد، طيف گزي
هاي خاصي پوشش خبري آن را محدود  اي چون ايرلند كه خبرگزاري رويتر با انگيزه عنوان مثال، داشتن خبرنگار در منطقه به
عدم « اين تواند مي، كند ميابره مخ» خواه ايرلند ارتش جمهوري«هاي   و يا فقط اخبار خاصي را در مورد خشونتكند مي

هاي خارجي همان گزينش رويتر خواهد   را جبران كند و در غير اين صورت گزينش سرويس»دار پوشش جهت«و يا » پوشش
 تا خبرنگار بومي شود ميي، باعث الملل بيني ها خبرگزاريدر برابر نام و شهرت » مرعوب بودن«اي از مواقع عامل  در پاره. بود

  .الشعاع قرار دهد  اخبار خبرنگار بومي را تحتتواند مينيز » تكنيك ارائه خبر«عامل . ينش نيابدشانس گز
پراكني انگليس، راديو صداي آمريكا، راديو  المللي نظير بنگاه سخن هاي راديويي بين  فرستنده.هاي راديويي عامل ايستگاه. 6

 و اين هر دو شود ميها و يا تأثيرپذيزي آنها  هاي خارجي روزنامه سنيز باعث واكنش سروي... ليبرتي، راديو اروپاي آزاد و 
هاي خود  در كوبا ناچار است در گزينش» گرانما«سرويس خارجي روزنامة . گذارد موضوع بر گزينش خبري آنان تأثير مي

  .آمريكا در نظر بگيرد» مارتي«جايي را براي واكنش در برابر راديو 
» جنبة هنجاري بودن«ند بر توان مياند،  هاي راديويي به يك مشغله تبديل شده ي كه اين فرستنده     در هر حال از آنجاي  

راديوها در يك تكاپوي هدفدار درصدد دستيابي به مخاطب در ساير كشورها هستند، . هاي خارجي خدشه وارد كنند سرويس
ي خارجي براي تغذية افكارعمومي و مقابله با ها هاي دلخواه را از جهان ترسيم كنند و سرويس تا براي آنان انگاره

 و طبعاً شوند مي، وارد عمل كنند ميهاي سخن پراكني خود را دنبال  سازي اين راديوها كه غالباً به زبان بومي نيز برنامه انگاره
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ديوها نيز در پس را. هاي راديويي شكل بگيرد  بدون در نظر گرفتن اين فرستندهتواند نميهاي خارجي نيز  گزينش سرويس
  :كند مياي نيز صدق  هاي تلويزيوني و ماهواره اين امر در مورد تأثير جريان. كنند ميگزينش اخبار خارجي نقش ايفا 

خوانند و  هاي صبح را مي هاي عصر همواره خبرهاي خارجي روزنامه هاي خارجي روزنامه  سرويس.زدگي روزانه شرايط. 7
هاي  ي روزنامهالملل بينگذارد و در واقع دستور جلسة  روزنامة عصر نيز مي هاي انتخاب همين مطالعه تأثير خاص خود را بر

عكس اين مسئله هم صادق است، پيگيري سيستماتيك . هاي عصر تأثير دارد هاي خارجي روزنامه صبح در گزينش سرويس
  .هاي صبح داشته باشد  بر گزينش روزنامهتدريج تأثيرهاي خود را  بهتواند ميهاي عصر نيز  يك مقولة خبري از سوي روزنامه

  
  گيري نتيجه

آنچه يونسكو باعنوان . اي الزم است جانبه ها، برسي همه براي رفع عوامل منفي مؤثر بر گزينش. له بودئآنچه مطرح شد، طرح مس
  (New World Information and Cummunication Order/ NWICO)» ارتباطيـ نظم نوين جهاني اطالعاتي«ضرورت ايجاد 

عدم توازن . ها است خبرهاي خارجي نيز بخشي از اين داده. ها ناشي شد ي دادهالملل بينمطرح ساخت، در واقع از بررسي جريان 
 نگاري روزنامهترين مسائل جهان معاصر  ها و نابرابري موجود در اين زمينه گره اصلي ماجرا و يكي از عمده در دسترسي به داده

ي ارتباطي تنها ها رسانهاند، اما بايد گفت انقالب   حاضر را عصر اطالعات و انقالب ارتباطات ناميدهاگرچه عصر. است
ژرف «باعث انفجار اطالعات شده است، اما حقيقت ماجرا و » تكنولوژي«اين درست است كه سازة . مسئله است» روساخت«

بايد » رضايت«براي تأمين اين . نيازمند است» بخش رضايت«اما انسان به ارتباط متقابل . ارتباط است» سازة انساني«آن » ساخت
برسد » گزينش آزاد«و به دوران » رضايت« به اين تواند ميجهان تنها هنگامي » جنوبي«نيمكرة . طرحي همه سونگر تدوين كرد

حوة تأمين اين حضور يابد ن. نحوة تأمين اين حضور داشته باشد. ها حضور داشته باشد  توليد و توزيع پيامفرآيندكه در كل 
انقالب «در » انقالب صنعتي«باشد تا مانع تكرار سناريوي » جنوب«ريزان كشورهاي  گيران و برنامه اولويت اصلي تصميم

  .شوند» اطالعات
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  هاي جمعي هاي خبرنويسي در رسانه تفاوت
  حسين قندي

  )59-61: 1372زمستان ، 4، ش 4، سال رسانه : ازبرگرفته(
  
هاي راديو و تلويزيون است به شرط آن كه  هاي مطبوعات و برنامه ترين بخش ي جمعي از پرطرفدارانها رسانهخش خبري ب

  . نيز از آن قاعده مستثني نيستندها خبرگزاري.  رعايت شودها رسانههاي تنظيم و تدوين اخبار در اين  ويژگي
هايي را رعايت  بايد در ارسال اخبار شرايط و ويژگي) اشتراك(آبونمان  ارتباطي نيز براي جذب مشتري و افزايش ةاين وسيل     

ي جمعي را شناخت و در واقع ها رسانههاي  به همين دليل بايد ويژگي .كنندگان اخبار را راضي و اقناع سازد كند تا دريافت
ي جمعي دست ها رسانه خبر براي هر يك از هاي آنها را مدنظر قرار داد تا باتوجه به آنها، به تنظيم مناسب امتيازات و محدوديت

  .يافت
  

  )مطبوعات(ي نوشتاري ها رسانه. الف
ها از  ها و ايجاد ارتباط ميان مردم و انتقال ارزش ي همگاني كه براي پخش و انتشار اخبار، اطالعات، آگاهيها رسانهآن دسته از 

 كه در عين حالي كه داراي امتيازات و گيرند مينام ) اتمطبوع(ي نوشتاري ها رسانه، كنند ميزبان و بيان مكتوب استفاده 
  .شود ميهايي نيز شامل آنها  امكاناتي هستند، محدوديت

  

  ها امتيازات يا ويژگي
   نخبگان است، به دليل آن كه مخاطب آن بايد سواد داشته باشد؛ة رسانه نوشتاري ويژ

 در شكل ــتر براي توليد و انتشار خبر ابزار و امكانات قابل دسترسي نوشتاري در مقايسه با راديو و تلويزيون از ها رسانه 
 چاپ و ــترين آن تكثير است   كه رايجـهاي گوناگون   به شيوهتواند مي و در نتيجه هر پيام كنند ميتفاده  اســابتدايي آن 

  ست؛ها هرساندر تيراژ باال منتشر شود، لذا تنوع مطبوعات همواره بيشتر از تنوع ديگر انواع 
اي مورد نياز است كه   پيچيده براي ايجاد سيستم و دستگاه فرستنده و گيرنده راديو و تلويزيون امكانات فني متعدد و نسبتاً

 ها رسانهگونه  سيس اينأهاي هنگفت را در بردارند و همچنين در اكثر جوامع موانع قانوني و سياسي در راه ايجاد و ت هزينه
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 و در شكل و محتوا تنوع كند ميمل، رسانه نوشتاري بيشتر از دو رسانه ديگر نقش مردمي كسب لذا در ع. وجود دارد
   دارد؛ها رسانهبيشتري نسبت به ساير 

 و آنان .دهد مي و به مخاطبان فرصت انتخاب كند ميگر  عنوان سند جلوه ي نوشتاري، آنها را بهها رسانه ويژگي مكتوب بودن 
  .دكن ميرا در زمان محدود ن

  
  ها محدوديت

هاي محدود و  يابند، و اين امر به دليل كمبود وقت و نيز صفحه طور كامل انتشار نمي ي نوشتاري، خبرها همواره بهها رسانه در 
  معدود است، هر چند كه برخي از مطبوعات باالترين تعداد صفحه ها را دارا باشند؛

) روزنامه ها (رسد مي ساعت هم ن24 عمر كوتاهي دارند كه به ها رسانهين برند، ا ي نوشتاري از مشكل زماني رنج ميها رسانه 
گيري از تمام   ساعت است، به همين دليل امكان بهره8 تا 5و از سوي ديگر مدت زمان الزم براي توليد يك روزنامه از 

  رويدادها را ندارند؛
  .شود مي حتي شهر بزرگ نيز شامل آنها  محدوديت مكاني، يعني مشكل توزيع همزمان در همه نقاط يك كشور يا

  
  )راديو، كاست و صفحه(ي گفتاري ها رسانه. ب

. ترين عنصر ارتباطي آنها صوت، بيان و كالم است اند كه مهم آن دسته از وسايل ارتباط جمعي) ارييدشن(ي گفتاري ها رسانه
  . جايي نداردها رسانهگونه  زبان مكتوب يا تصويري در اين

  

  ها  ويژگيامتيازات يا
  ترين و فراگيرترين وسيله ارتباطي هستند؛  سريع

  هاي اين رسانه در جامعه است؛ ترين ويژگي  آن يكي از مهموسيله به كاربرد سياسي راديو و نمايش قدرت 
در واقع . تهاي ويژه براي سوادآموزي و آموزش بزرگساالن ترديدناپذير اس سوادي با پخش برنامه  نقش راديو در مبارزه با بي

   گفت راديو كاربرد آموزشي دارد؛توان مي
  هاي گوناگون و همچنين رساندن صوت به تمام جهان؛  ساعته برنامه24 نداشتن محدوديت زماني و مكاني يعني پخش 

  اي بدون مرز تبديل كرده است؛ وسيله بهها و استفاده از ماهواره اين وسيله ارتباطي را   پيشرفت فرستنده
   راديو، امكان خريد و مصرف بيشتر آن را فراهم كرده است؛ةني بهاي گيرند ارزا

  ؛كند ميهاي مختلف برنامه پخش  ها و لهجه  به زبان
 به آن گوش داد و از آن استفاده توان ميدر حين هر كاري .  نياز به توجه و خواندن همچون مطبوعات و تلويزيون را ندارد

  كرد؛
  .، حمل و نقل اين وسيله را آسان كرده است راديوهاي ترانزيستوري

  

  ها محدوديت
   آن را به عقب برگرداند يا دوباره گوش كرد؛توان ميار بودن مطالب ن به دليل فرّ

  ؛)ر نيستمگر در صورت ضبط كه براي همگان ميس( به عنوان سند باقي بماند تواند نمي 
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صوت گيرا دارد كه بتواند شنونده را مجذوب كند و مطمئن باشد  ت و نياز بهخاطر فرار بودن كالم، ايجاد ارتباط دشوار اس  به
  .ها توجه دارد كه شنونده به برنامه

  )وئتلويزيون، سينما، ويد(ي تصويري ها رسانه. ج
 و  كاملةتلويزيون نشان. كنند ميمان استفاده أها از پخش تصوير و صوت تو ي تصويري براي انتقال اخبار و آگاهيها رسانه

  .عنوان يك وسيله ارتباط جمعي است برجسته تصوير به
  

  ها امتيازات يا ويژگي
  ترين وسيله ارتباطي از نظر برخورد با حواس پنجگانه انسان است؛  تلويزيون كه كامل

   از بيان تصويري، نوشتاري و گفتاري بهره بگيرد؛تواند مي همزمان 
به بيان ديگر آنچه . عنوان يك وسيله ارتباطي قوي باقي بماند  بهتواند ميان  تلويزيون حتي با گرفتن محتوا و پيام همچن

عنوان يك وسيله  ، محتواي آن نيست، بلكه مكانيسم و عملكرد آن بهكند ميتلويزيون را از ديگر وسايل ارتباط جمعي متمايز 
  تصويري است؛

  عنوان يك وسيله آموزشي؛  استفاده از تلويزيون به
  العاده مخاطب است؛ ه دليل قدرت ايجاد انگيزه و تحرك، داراي قوه جذب استثنايي و فوق تلويزيون ب

 كه رنگ نيز به اين ــ مانأگيري از تصوير و صوت تو تر با بهره اد ارتباط سريعج قدرت تحريك و تهييج احساسات و اي
    يك امتياز ديگر تلويزيون است؛ــقدرت مي افزايد 

  .ها  فني و تكنولوژيك ماهوارهة توسع فراگيري با توجه به
  

  ها محدويت
   امكان استفاده از در هر زمان از تلويزيون وجود ندارد؛

   بپردازد و بايد همه حواس خود را متوجه تلويزيون كند تا از آن بهره گيرد؛تواند نميكار ديگري   مخاطب به
  ار هستند؛، فرّشوند مي مطالبي كه در تلويزيون بيان 

  م امكان حمل و نقل آسان بر خالف سهولتي كه در كار حمل و نقل راديو و مطبوعات وجود دارد؛ عد
شود ميطور يكسان از سوي مخاطبان دريافت ن د فرهنگي يك برنامه تلويزيوني به از بع.  

  
  ها خبرگزاري. د

آوري و تنظيم اطالعات و  يق، جمعموريت آن جست وجود، تحقأ مطبوعاتي است كه وظيفه و مـ خبرگزاري يك سازمان خبري
ها؛ راديوها و  روزنامه( بايد آنها را در مركزي انباشت نمايد و سپس اين اخبار را به مشتريان خود ي است كه ضرورتاًهاي پيام

  . ارسال كند...)ها و ها؛ مراكز اقتصادي، سياسي؛ سفارتخانه تلويزيون
  

  ها امتيازات يا ويژگي
   سرعت عمل؛ 
يك از آنها قادر نيستند به تنهايي   اخبار، زيرا كه هيچة از لحاظ تهيها خبرگزاريي راديو و تلويزيون و مطبوعات به وابستگ 

ترين مانع اين كار هزينه  مهم. سيس كنندأ اطالعاتي وسيعي را در سطح جهان براي انجام كارهاي خبري خود تةشبك
  هايي است؛ مين چنين شبكهأآور ت سرسام
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  اند؛  مطبوعاتيهاي پيام اخبار و ة فروشندگان عمدها يخبرگزار 
در ازاي آبونماني كه (روند  شمار مي هاي مطبوعاتي به جويي در سازمان  سبب رشد اقتصادي و عامل صرفهها خبرگزاري 

  ).كنند ميدريافت 
  

  ها محدوديت
   معدودند؛ها خبرگزاري هاي پيام) استفاده كنندگان مستقيم( مخاطبان 

   قابل انتشار نيستند؛ها خبرگزاري هاي پيامه اخبار و  هم
ها و اطالعاتي را كه  ها، پيام مطبوعات، راديو و تلويزيون؛ اخبار، گزارش. شوند مي به مردم عرضه ن عيناًها خبرگزاري هاي پيام 

 ول نهايي توليد و يك محصصورت به در اختيارشان قرار مي دهند با توجه به سياست و هدف مشخص خود ها خبرگزاري
  .كنند ميعرضه 

  ي جمعيها رسانههاي خبرنويسي و انتشار اخبار در  تفاوت
  خبرگزاري  تلويزيون  راديو  مطبوعات  خبر نويسي

   تاريخي همراه با ليدـهرم وارونه   هرم وارونه  هرم وارونه   تاريخي همراه با ليدـهرم وارونه   سبك خبرنويسي

ي با استفاده از عناصر خبر، ليدنويس: انواع ليد  ليد نويسي
  ليدهاي يك موضوعي، ليدهاي چند موضوعي

به جز ليدهاي نقلي كه ناقل (انواع ليد 
  )آيد در پاراگراف بعد مي

به جز ليدهاي نقلي كه (انواع ليد 
  )آيد ناقل در پاراگراف بعد مي

  انواع ليد

بدنه خبر يا متن 
  خبر

ه از ها با استفاد حفظ ارتباط ساختاري پاراگراف
  عوامل حفظ وحدت خبر 

ها با استفاده  حفظ ارتباط ساختاري پاراگراف  .هر پاراگراف نياز به منبع دارد  .هر پاراگراف نياز به منبع دارد
  از عوامل حفظ وحدت خبر 

اندازه و محتواي 
  خبر

  .خبر تقريباً كامل است
  .كننده است ستون تعيين

زمان . خبر كوتاه است ًمعموال
  . استكننده تعيين

زمان . خبر كوتاه است معموالً
  .تعيين كننده است

  .خبر بايد كامل باشد
  .محدوديت وجود ندارد

  .به طور كامل بايد در خبر بيايد  آيد بسيار كوتاه در خبر مي  آيد بسيار كوتاه در خبر مي  .آيد  كامل ميصورت بهتقريباً   سابقه خبر

تحليل و تفسير 
  خبر

ي مخاطب تحليل و منظور ارضاي نياز خبر به
  .تفسير بايد در كنار خبر بيايد

فاصله بين خبر و تحليل و تفسير وجود 
  .دارد

فاصله بين خبر و تحليل و تفسير 
  .وجود دارد

فاصله بين خبر و تحليل و تفسير وجود 
  .دارد البته بستگي به نوع استفاده دارد

 در جذب مخاطب باشد بايد داراي نقش  .نقش اساسي در جلب و جذب مخاطب دارد  تيتر
ولي اكنون به جاي تيتر از خالصه خبر 

  .شود مياستفاده 

بايد داراي نقش باشد ولي اكنون 
  .شود مياز خالصه خبر استفاده 

  .نقش آن در تفكيك مطالب است

انواع و اجزاي 
  تيتر

  كاربرد ندارد  كاربرد كم دارد  كاربرد كم دارد  كاربرد اساسي دارد

  زبان ساده و زبان تخصصي  زبان ساده روشن و مفهوم  زبان ساده روشن و مفهوم  ، مفهوم  و روشنزبان ساده  زبان خبر

عكس، طرح، 
  نقش

نقش و كاربرد اساسي دارد و   كاربرد ندارد  كاربرد دارد
هاي  خبري در جذب  نقش فيلم

  مخاطب بسيار مهم است

  .كاربرد ندارد

بندي تنوع و  هاي صفحه با استفاده از تكنيك  عرضه يا نمايش 
  .گيرايي دارد

 موسيقي شود ميبا صوت تنوع ايجاد 
  نقش مهمي دارد

با تنوع تصوير، صوت و همچنين 
  رنگ

  .تنوع ندارد

سازي  بندي برجسته با استفاده از فنون صفحهبرجسته سازي 
اندازه تيتر، استفاده از عكس، . گيرد ميصورت 

دهي در ترتيب قرائت خبر و  اولويت
  صوت

واندن خگذاري در ترتيب  اولويت
خبر، استفاده از عكس، اساليد، 

 در سرعت بخشيدن در ارسال خبر تواند مي
خير آن نقش داشته باشد يا خبر را أيا ت
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، صفحه، كادر، ترام نقش، طرح، جايگاه خبر در  خبر
  نگاتيو

 كوتاه ارسال كند يا پي در پي صورت به  فيلم، صدا، رنگ
  .جزئيات بيشتري بفرستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   خبرندهچگونگي ترغيب خواننده به خوان
  نعيم بديعي

  )44-47: 1369تابستان ، 2، ش 1، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

زماني كه كار را در تحريريه روزنامه شروع كردم، تازه ديپلم دبيرستان را گرفته «: گفت نگاران قديم تهران مي يكي از روزنامه
كني، درست مثل اين  وقتي خبري را تنظيم مي: گفت آن زمان، دبير سرويس ما مي.  بودها بودم و محل كارم سرويس شهرستان

 مطالب را نبايد همان ابتدا گفت، بايد مطالب را طوري بنويسي كه هميشه ابهام براي ةنويسي، هم است كه يك داستان را مي
 و يا در ابتداي )Headine(» تيتر«اگر مطالب مهم را در فكر كند كه بايد پاراگراف بعد را هم بخواند، . خواننده وجود داشته باشد

  .ماند خبرنويسي، ديگر براي خواندن چه باقي مي
 و نگاري روزنامه شوم و اصول 1بعدها كه توانستم وارد دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي«: گفت نگار مي اين روزنامه     

ه بين دو نظروجود دارد، آگاه شدم، دانستم كه بين آنچه كه دبير  اصول خبرنويسي را بياموزم، از تفاوت فاحشي كخصوصاً
 بر مبناي نگاري روزنامهها در روزنامه با شيوه قديم تنظيم خبر آشنا بود مي گفت، با آنچه استادان  سرويس ما كه خود سال

به خبرنگاران تازه كار خود امروز هم من . ، فاصله بسيار استگويند ميتحقيقات وسيعي كه بر روي مخاطبان صورت گرفته، 
  ».تنظيم كنند )Inverted Pyramid style( » وارونهمسبك هر«گويم آن شيوه قديم را كنار بگذارند و خبر را به  مي
  

  سبك مناسب نگارش مطالب خبري
ها  ر شهرستانخصوص د هاي ما، به ها، هنوز هم در تحريريه بسياري از روزنامه نگار قديم سرويس شهرستان استدالل روزنامه

ثير أاين ديدگاه كه خواننده را بايد با ارائه مطالب مبهم و گنگ به خواندن خبر مجبور كرد، ممكن است ناشي از ت. وجود دارد
عنوان يك مخاطب پويا،   كه خواننده روزنامه، بهشود مياين نكته فراموش . سبك نگارش مطالب داستاني بر مطالب خبري باشد
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خواند، در بعضي ديگر، تيتر و يكي دو پارگراف  خواننده در بعضي از خبرها فقط تيتر آن را مي. كند مياب مطالب خبر را انتخ
  2.كند ميمين كند، تا انتها دنبال أاو را ت» نيازهاي آني و آتي«خواند و برخي خبرهاي ديگر را بتواند  اول خبر را مي

كه تيتر را طوري انتخاب كنند كه ضمن هماهنگي با پاراگراف اول خبر، كوشش خبرنگاران بايد بر اين پايه استوار باشد      
انتخاب تيتر و ليد مبهم، خواننده را به . دارد  ترغيب كند و نه اين كه او را از خواندن خبر بازـ ـخواننده را به خواندن ليد

  :به خبر زير توجه كنيد. كند ميخواندن خبر جلب ن

  
  

البته در مقاله، . ، بلكه آنان را از خواندن خبر باز مي داردكند ميانندگان را به خواندن خبر ترغيب ناين تيتر و ليد، اكثريت خو
هاي بعد از تيتر مورد نظر است، تيتر خود بحث   بلكه نگارش قسمت،بحث ما در اطراف تيتر و مشكالت نگارش آن نيست

مين نيازهاي خبري أبوه رويدادها در يك روز معين براي تهمچنين، موضوع انتخاب خبر را ان. كند مياي را طلب  جداگانه
  3.خواننده نيز، در مقاله ديگر به آن اشاره شده است

  
  سبك هرم وارونه

ترين سبك نگارش براي مطالب خبري روز، سبك هرم   سال اخير صورت گرفته، مناسب20 در ويژه بهبراساس تحقيقاتي كه 
ي نگارش خبر يا نگارش مطالب داستاني، چكيده  اين است كه بر خالف شيوه سنتّمنظور از سب هرم وارونه،. وارونه است

در  مطالب هر قسمت، با. گيرد ميرويداد در ابتداي خبر و كم ارزش ترين مطلب در انتهاي خبر قرار » ترين مطلب مهم«
پاراگراف اول خبر را در اين . شود ميتنظيم نظرگرفتن ارتباط مطالب با يكديگر، و باتوجه به ميزان اهميت آنها از باال به پايين 

  .ناميم  خبر مي)Lead(» ليد«سبك 
بايد دانست كه اكثر خوانندگان روزنامه، حدود نيم تا . سبك هرم وارونه يكي از كاراترين روش هاي انتقال اطالعات است     

، اگر كند ميشروع » تيتر« خواندن خبر را با ، خواننده معموالًكنند مييك ساعت از وقت خود را بيشتر صرف خواندن روزنامه ن
  ..دهد ميآن خبر را مربوط به كار و زندگيش يافت، به خواندن بقيه خبر ادامه 

هاي آن رابطه معكوس دارد، يعني هر چه   كه تعداد خوانندگان هر خبر با تعداد پارگراف.دهد ميتحقيقات موجود نشان      
خوانند، ولي تعداد خوانندگان با  اكثر خوانندگان روزنامه تيتر را خبر مي. نندگان آن كمتر استتر باشد، تعداد خوا خبر طوالني

  5.بديهي است، اين رابطه به كيفيت رويداد، شيوه نگارش و ارائه خبر بستگي دارد. شود ميها كمتر  افزايش تعداد پاراگراف

  
  خبر» ليد«

ترين قسمت خبر  اين پاراگراف و تيتر، مهم. گويند مي» ليد« سبك هرم وارونه طور كه اشاره شد، به پاراگراف اول خبر در همان
در سبك هرم وارونه » ليد«است، در حقيقت، پاراگراف اول يا » راهنمايي هدايت و«در زبان انگليسي به معني » ليد«. است
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 ليد شود مياينكه گفته . واندن خبر باز داردكند و يا او را از خ) ترغيب( خواننده خود را به خواندن متن خبر، هدايت تواند مي
  .اشتباه شود  )News Summary( »خالصه خبر«است، نبايد با » ترين مطالب  مهمةچكيد«

ترين بخش خبر است، همان است كه اكثريت خوانندگان پس از خواندن خبر براي  ليد، خالصه خبر نيست، چكيده مهم     
  . يك جمله يا حداكثر دو جمله استليد معموالً. كنند مييكديگر تعريف 

. ترين قسمت رويداد قرار دهد  مهمن خواننده را در جرياخبرنگار بايد فوراً. نگارش ليد خبري خوب، كاري بسيار مهم است     
در . زندپردا در اواسط يا اواخر نوشته، به موضوع اصلي ماجرا مي  وكنند مي چندين صفحه را صرف ماجرا نويسان معموالً داستان

كار گرفت، زيرا احتمال زيادي دارد كه باعث خستگي خواننده شود،   اين روش را بهتوان مينگارش خبر براي روزنامه ن
هدف در ارائه مطالب خبري بايد انتقال پيام باشد نه اتالف وقت . طوري كه آن خبر را رها كند و خبر ديگري را بخواند به

ترين مطلب يك رويداد را به روشني بيان كند، احتمال  اگر ليد مهم. .دهد ميه خبر را از دست ليد مبهم و گنگ، خوانند. خواننده
هاي ساده، كار آساني  ترين بخش يك رويداد با استفاده از كلمه نوشتن چكيده مهم. اينكه خواننده خبر را بخواند، زيادتر است

كار  يا افراد خاصي را فقط براي ليدنويسي در تحريريه خود بههاي بزرگ دن به همين خاطر است كه بسياري از روزنامه. نيست
كه؟ كجا؟  ()News Element(هاي مربوط به عناصر خبر  الؤدر گذشته رسم چنين بوده است كه ليد خبر به تمام س. گيرند مي

 مگر در  ـدليدي كه به شش عنصر خبر پاسخ ده. پاسخ دهد، ولي امروز اين روش منسوخ شده است) چه؟ چرا؟ چگونه؟
ها در ابتداي خبر الزم  الؤ پيچيده و طوالني است در ضمن، اين احتمال وجود دارد كه جواب بعضي از ســموارد استثنايي 

  : هنگام تهيه ليد، بايد موارد زير را در نظر داشت. نباشد
  تر است؟ هاي واقعه از ديگري مهم يك از نكته  كدام

  است؟ تغييرهاي جديد رويداد چه بوده 
  ها بهترين ليد را نوشت؟  با كمترين كلمهتوان ميچگونه  
  

  محتوا و ليد بامحتواي زياد ليد بي
خبرنگار . ترين قسمت آن را در ليد خبر قرار داد  چكيده مهمتوان ميكلي، هر رويداد حاوي مطالب مهم و جالبي است كه  طور به

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. ، خودداري كند.دهد مياننده نمحتوا كه چيزي به خو بايد از نوشتن مطالب كلي و بي
  . ديروز به تهران بازگشت12 تا 10رئيس كل بانك مركزي ايران كه به جمهوري عربي سوريه سفر كرده بود ساعت 

ايج اين سفر نقطه اسالمي ضمن تشريح نت وي هنگام ورود به فرودگان مهرآباد طي يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري جمهوري
  ...نظراتش را در زمينه نحوه توسعه مبادالت بين دو كشور و نيز

***  
جمهوري در  ساي آموزش و پرورش سراسر كشور صبح امروز يا سخنان دكتر حبيبي معاون اول رئيسؤ رةسمينار شش روز: سرويس اجتماعي

  .محل اردوگاه شهيد باهنر تهران به كار خود پايان داد
به گزارش خبرنگار ما، دكتر حبيبي در سخنان خود مشاركت مردم در اداره امور مربوط به آموزش و پرورش و هماهنگي مديران را  بنا     

  .كيد قرار دادأمورد ت
  ...فعاليت مناسب آموزش و پرورش در طول انقالب به خاطر حضور: وي گفت

***  
  ... خبرنگارـزنجان 

  .ور وزير مسكن و شهرسازي و به رياست موسوي استاندار زنجان تشكيل شدجلسه شوراي مسكن استان زنجان با حض
***  

  ... خبرنگارـتبريز
  .جلسه شوراي اداري استان آذربايجان شرقي به رياست مهندس پرهيزگار استاندار تشكيل شد
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 مطبوعاتي در ةود در يك مصاحببدني كشور به مشهد سفر كرده ب منظور شركت در سمينار مسئوالن تربيت پرورش كه به وزير آموزش و
  .االت مطرح شده پيرامون مسائل ورزشي و اهميت آن در مدارس پاسخ دادؤجمع خبرنگاران به س

آيي مسئولين  بنابر اطالعي كه به من دادند اين اولين گردهم: وي ابتدا به برگزاري سمينار مزبور اشاره كرد و چنين اظهار داشت     
           ...ورزشي

گويي پرهيز  ترين فراز آنهاست كه بايد به طرزي مشخص بيان شود و از كلي م است در ليد اين خبرها قرار گيرد مهمآنچه الز
  .گردد
.  كامل پاسخ گويد مناسب نيستصورت بهمحتوا مناسب نيست، ليدي هم كه به شش عنصر خبر  به همان اندازه كه ليد بي     

 كه به شش عنصر خبر پاسخ .دهد مياي را نشان  ، ولي نمونه ليد منسوخ شدهآميز است مثال زير گرچه تا حدودي اغراق
نظر بيشتر خوانندگان، ليد اول حاوي مطالب زايد و  از نقطه.  زير هم براي مقايسه آمده استةنمونه تجديدنظر شد: گويد مي
  : ودش ميهاي بعد شرح داده   دوم، جزئيات واقعه در پاراگرافةاهميت است كه در نمون كم

  
زند با  خان  بعد از ظهر ديروز هنگام عبور از خيابان كريم3سينا، ساعت   ساله، دانش آموز دبيرستان ابن17شكي، عباس حسين زاده ز

 ساله، تصادف كرد و ساعتي بعد به علت خونريزي مغزي در بيمارستان سينا 48 تهران به رانندگي حسين نيكنام، -14272اتوبوس شماره 
                     .درگذشت

***  
  .اي بعدازظهر ديروز پس از تصادف با اتوبوس، به علت خونريزي مغزي در بيمارستان سينا درگذشت  ساله17دانش آموز 

شهرت، دربرگيري، ( خبري هاي ارزشو ) كه؟ كجا؟ كي؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟( از عناصر توان ميبراي نگارش ليد مناسب  
كيد بر هريك از عناصر خبر ساخت كه خود نياز به بحث أ با تتوان مير اينكه ليد را نكته ديگ. كمك گرفت...) برخورد،
  .اي دارد جداگانه

  :يا اولين پاراگراف در سبك هرم وارونه به موارد زير بايد توجه داشت» ليد«براي نگارش      
  . ليد حاوي مطالب مبهم، گنگ و جزئي نباشد

  .اوز نكند و حداكثر دو جمله باشد واژه تج40هاي ليد از   تعداد كلمه
در صورتي در ليد نوشته شود كه خواننده با خواندن آن بتواند قيافه آن فرد را در ذهن ) منابع خبري(خانوادگي افراد   نام و نام

ده براي معرفي او در ليد استفا...) سمت، شغل، سن،(صورت بهتر است از ديگر خصوصيات فرد  در غير اين. خود مجسم كند
  .شود

  .كند مي در سبك هرم وارونه، محتواي ليد با تيتر خبر هماهنگ است و يك مطلب را بيان 
  .كند مي مشخص بازگو صورت بهرا »رين مطالبت چكيده مهم«طور كلي ليد   به

  
حبه، سخنراني، مصا(ترين سبك نگارش براي مطالب خبري روز  عنوان مهم باتوجه به مطالبي كه عنوان شد، سبك هرم وارونه به

  :شود ميطور خالصه، به برخي از آنها در زير اشاره  هايي دارد كه به اين سبك برترين. شود ميپيشنهاد ...) سمينار، 
  ؛شود ميترين مطلب ارائه  در ليد چكيده مهم .1
 از نظر خواننده، زمان كمتري براي دريافت پيام خبري الزم است؛ .2

 ؛كند ميخواننده را خسته ن .3

 ؛كند مي ارضاء ي خواننده را از جنبه نياز خبري فوراًحس كنجكاو .4

 ؛شود ميمتن خبر بر پايه ارزش مطالب تنظيم  .5

 ؛كند ميخواننده را به خواندن خبر بهتر ترغيب  .6
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 .كند ميبندي كار را ساده  از لحاظ تيترنويسي و ماكت .7

  
بنابراين . گيرد ميدر همان ابتداي خبر قرار چون مطالب مهم «: هايي كه براي سبك هرم وارونه بر مي شمرند، مانند كاستي

، در كنار »هاست احتمال خواندن بقيه خبر كاهش مي يابد و يا اعمال نظر خبرنگار در برجسته كردن مطالب بيشتر از ساير سبك
 اجباري در  وكند ميبايد در نظر داشت كه خواننده، خبرهاي روزنامه را انتخاب . هايي كه اين سبك دارد ناچيز است برترين

.  ترغيب او را يافتهاي راهخواندن همه خبرها ندارد و بنابر اين بايد پيام خبري را به سادگي و روشني براي او تنظيم كرد و 
  .كننده باشد  از عوامل ترغيبتواند ميانتخاب تيتر، ليد، عكس، نقشه و نمودار مناسب 

  
    نوشت پي  

  
در حال حاضر در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي ادغام شده و گروه آموزشي ارتباطات ) سابق(دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي . 1

در مرداد » روابط عمومي«و » نگاري روزنامه«با دو شاخه » علوم ارتباطات«تا قبل از تصويب برنامه دوره كارشناسي مستقل . شود مياجتماعي راشامل 
گانه رشته علوم  هاي شش به عنوان يكي از شاخه» شاخه ارتباطات اجتماعي«ريز وزارت فرهنگ و آموزش عالي،  امهعالي برن  توسط شوراي1369ماه 

» روابط عمومي«و » نگاري روزنامه«، رشته مستقل علوم ارتباطات با دو شاخه 1369 -70از سال تحصيلي . اجتماعي در عين دانشكده تدريس مي شد
  .اير شده استدر دانشگاه عالمه طباطبايي د

 .را مطرح و بررسي كرده است» منافع آني و آتي« مفاهيم 1949از اولين كساني بوده است كه در مقاله سال » ويلبر شرام«. 2

  :رجوع كنيد به. پژوهشگران ديگري هم اين زمينه را تعقيب كرده اند
 Wilbur Schramm, “The Neture of News”, Journalism Quarterly, 26:259-69 (1949) Wilbur Schramm: Jack Lyle, and Edwin Parker. 
“Patterns of Children” “Reading of   Newspapers”, Jaumalism Quarterly, 37:35-40 (1960) Jack Lyle, 

 “Immediate vs. Delayed Reward Use of Newspapers by Adolescents”, Joumalism Quarterly, 39:83-5 (1962) V. Petila, “Immediate vs 
Delayed Reward in News Newspaper reading”, Acta Socioligica, 12 (1969) Herbrt Kay, “Toward an Understanding Behavior”, Joumalism 
Quarterly, 31:15-32 (1954); 

 Naiim Badii and Walter J. Ward, “The Nature of  News in Four Dimensions”, Joumalism Quarterly, 57:243-8(1980); Michael W. 
Singletary, “Reliability of Immediate Reward And Delayed Reward Categories” ,Journalism Quarterly, 62:116-20 (1985) 

  . 45-40): 1369بهار  (1، ش1، سال رسانه دكتر نعيم بديعي، »كدام خبر، چرا؟: معيارهاي گزينش خبر«. 3
4.Michael Ruffner, “An Empirical Approach for the Assessment of Journalistic Wrting”, Joumalism Quarterly, 58:77-82 (1981); Herbert Kay, 

“Toward an Understanding of  News Reading Behavior”, Joumalism Quarterly, 31:15-32 (1954); George A. Hough, News Writing, 3rd ed; 
Dallas, Tx: Houghton Mifflin, 1984; Bruce Westley, News Editing 3rd ed; Dallas, Tx: Houghton Miffin, 1980; Douglas A. Anderson and 
Bruce D. Itule, Contemporary News Reporting, Westminister, MD: Random House, 1984; Warren Burkett, News Reporting; Science, 
Medicine, and High Technology, Ames, Iowa: Iowa State Univerity Press, 1986. Julian Harriss, B, Kelly Leiter, and Stanley Johnson, The 
Complete Reportr, Sth ed, New York, N.y: MacMillon Publishong Co; 1985.  

5. Michael Ryan and James W. Tankard, Jr. Basic News Reporting, Palo Alto, Calif Mayfiel Publishing.co, 1977, pp.101-104  
  
ليف دكتر كاظم أ، ت معاصرنگاري روزنامهبا فصلي جديد در بازنگري : نگاري روزنامه: رجوع كنيد به» عناصر خبر«براي مطالعه بيشتر درباره خصوصيات . 6

  .26-22): 3، چ 1386سپهر : تهران(معتمدنژاد با همكاري دكتر ابوالقاسم منصفي 
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  عتبار منبع كدام است؟منبع چيست؟ ا: اعتبار منبع
  فريد اديب هاشمي

  )62-71: 1372زمستان ، 4، ش 4، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

يكي از مواردي كه مخاطبان وسايل ارتباط جمعي معموالً به دنبال كشف و ارزيابي آن هستند، هويت منبع پيام و ميزان درسـتي                       
هاي ديداري و نوشـتاري، عـالوه بـر اينكـه در جلـب               ديگر مطالب رسانه  ها و    در خبرها و مقاله   پيام  ذكر منبع   . و اعتبار آن است   

ذكـر منبـع در خبرهـا تـا آنجـا      . بخشد عنوان منبع پيام، اعتبار بيشتري مي  اطمينان مخاطب مؤثر است، به پيام و خود رسانه نيز به          
ق و مؤلف پايبندند، گـاه ممكـن اسـت    المللي حفظ حقو اهميت يافته كه در برخي از كشورها كه به اجراي مقررات عهدنامة بين 

  .ها شود عدم ذكر و درج منبع در خبرها، منجر به تحت تعقيب قرار گرفتن مسئوالن رسانه
  

  ها  منابع روزنامه
  : گيرند مي  مورد زير را در بر12بندي نه چندان تازه،  ها در يك تقسيم مطالب چاپ شده در روزنامهمنابع و مأخذ 

  شوند؛  ي كه توسط خبرنگاران و نويسندگان تحريريه در محل انتشار روزنامه تهيه ميهاي اخبار و مقاله. 1
  ها و يا خارج از كشور؛  ها در شهرستان مطالب ارسالي كه از سوي خبرنگاران ثابت يا فرستادگان مخصوص روزنامه. 2
  ها؛ هاي همكاران غيرمستقيم روزنامه نوشته. 3
  ي داخلي و خارجي؛ ها اخبار و تفسيرهاي خبرگزاري. 4
  ها؛  هاي دولتي دريافت شده از روابط عمومي اخبار و اعالميه. 5
  ها، احزاب و اصناف و حتي افراد عادي؛  ها، جمعيت اطالعات و اخبار دريافت شده از انجمن. 6
  ها و نشريات داخلي يا خارجي؛  هاي اقتباس شده از روزنامه اخبار و مقاله. 7
  يوـ تلويزيون داخلي؛ اخبار و مطالب راد. 8
  هاي كشورهاي خارجي؛  هاي خارجي و نمايندگي خانه ها و نشريات سفارت بولتن. 9

  وسيلة نامه يا تلفن؛ اخبار ارسالي خوانندگان به. 10
  ها؛  مطالب تهيه شده از آرشيوها و كتابخانه. 11
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  1.هاي مستند خبري مطالب و اطالعات تهيه شده از فيلم. 12
  

هاي اختصاصي خبرنگاران خـودي اسـت كـه باتوجـه بـه نيازهـاي                ع خبري مطبوعات، گزارش   بترين من  ين و پرارزش  تر اما مهم 
  .شوند خوانندگان، با دقت، هوشياري و موشكافي تهيه و ارسال مي

در اين . دهند ار ميگونه اخب ها نيز معموالً، باتوجه به تناسب موضوع، ارزش و اهميت بيشتري به اين ها و ديگر رسانه      روزنامه
تواند براي روزنامـه     هاي مثبتي كه يك گزارش اختصاصي خبرنگار خودي مي         خصوص، گذشته از تمامي اهميت ويژگي      مورد به 

هـا اغلـب    مسئوالن روزنامه. شود ها هم مي داشته باشد، معموالً باعث آرامش خيال و اطمينان خاطر سردبيران و مسئوالن روزنامه            
توان با خيال راحت و بدون نگراني از         ها و خبرهاي اختصاصي، معتبر است و مي        گونه گزارش  كنند كه منبع اين    طور تلقي مي   اين

واقع، سـردبيران  در .  ستوني نيز در صفحة اول به آن اختصاص داد       10 يا   8هاي احتمالي آتي، بسته به اهميت خبر، تيتري          واكنش
اي را از بـين بردــ        تواند چندين سالة روزنامه    اعتباري آن، گاه مي    ـ كه بي  ـخبرنگران صحت و سقم منبع      در چنين مواردي كمتر     

  .هستند
  

  شناسي  اعتبار منبع از نگاه روان
تغييـر  «شناسـي اجتمـاعي در مبحـث     امـا در روان .  تحقيقات چنداني در دست نيست(Source credibility)در زمينة اعتبار منبع 

ث ميشود، به اين مقوله پرداخته شده و آمده حب» متقاعدسازي، تبليغات و تغيير گرايش« كه از  آنجا (Attitude change)» گرايش
گذارند عوامل خاصي     يابند به يك اندازه تأثير نمي      هاي مردم تهيه و انتشار مي      منظور نفوذ در گرايش    هايي كه به   است كه همة پيام   

شناسـي   در بحـث روان   . دهنـد  شوند و يا تأثيرات را كاهش مـي        ع تأثير آنها مي   دهند يا مان   ها را افزايش مي   نستند كه اثر آ   هدر كار   
  .گيرنة پيام. 3محتواي پيام؛ . 2منبع پيام؛ . 1: اند ها از سه جنبه مورد مطالعه قرار گرفته اجتماعي پيام

و » جاذبـة منبـع   «،  »عتماد به منبـع   ا«ياي  واعنوان يكي از عوامل مهم تغيير گرايش مطرح شده و ز           در اين مبحث به   » منبع پيام      «
  . قابل ارزيابي تشخيص داده شده است» قدرت منبع«
  

زيرا كه بسياري از افراد، اظهارنظرهاي      . گردد  تخصص از عواملي دانسته شده كه باعث افزايش اعتماد به منبع مي            .اعتماد به منبع  
در . گيـرد   مورد انتقاد قرار مي   كمتركند و    تر نفوذ مي   ، راحت برمعتتر پيام منبع     عبارت دقيق  به. پذيرند تر مي  متخصصان را راحت  

  .دهد تر و قابل اعتمادتر نشان مي  گوينده به هنگام سخن گفتن، منبع را صالحرمورد منابع شفاهي نيز اطمينان خاط
هـاي   صيت در آگهـي بيـشترين اسـتفاده از ايـن خـصو    . دهـد   محبوبيت و جذابيت ظاهري اعتبار بيشتري به منبع مي         .جاذبة منبع 

. آيد زيرا كه محبوبيت منبع، باعث جلب بيـشتر گيرنـدة پيـام و تـأثير بيـشتر روي مخاطـب خواهـد شـد                         عمل مي   تي به رتجا
گونه استفاده از جذابيت منبع را نيز در اسـتفاده از افـراد معـروف و محبـوب نظيـر ورزشـكاران، هنرپيـشگان،                         هاي اين  نمونه

از سـوي ديگـر، مـشابهت در        . ايـم  هاي خاص سياسي، تجاري، بهداشـتي و غيـره ديـده           نتشار پيام براي ا ... قهرمانان جنگ و    
  .كند ها نيز به جاذبه و اعتبار منبع كمك فراوان مي ها و ارزش ها، مهارت گرايش

ـ                    نظر برخي از روان    .قدرت منبع  دگان پيـام   شناسان نيز بر اين است كه هر چه قدرت منبع بيشتر باشد، نفوذش بـر گـرايش گيرن
  .بيشتر خواهد بود

  
  تحقيقات در زمينة اعتبار منبع 
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 ميالدي در ايالت متحدة آمريكـا تحقيقـي        1985در سال   . طور كه گفته شد، تحقيقات چنداني در اين زمينه در دست نيست            همان
ت در ميزان اعتبار روزنامه و       ميالدي نيز تحقيق مشابهي در زمينة تأثير جنسي        1989در زمينة اعتبار منبع صورت گرفت و در سال          

  .نگار در همين كشور انجام شد روزنامه
طور  اي يافت شود به         شايد بتوان گفت كه در ايران تحقيق مستقلي در اين زمينه صورت نگرفته است و اگر هم موارد پراكنده                  

  .غيرمستقيم و ضمني در خالل ساير موضوعات تحقيقي مورد اشاره قرار گرفته است
در   (Kristin McGrath)گـراث   و كريـستين مـك   (Cecile Gaziano) گازيـانو سيلي   دربارة پيشينة تحقيق در اين زمينه، سي    

اند كه تحقيق دربارة اعتبار منبـع، دو     نوشته 2، ميالدي در اياالت متحده آمريكا انجام شد       1985قيقي كه در سال     حمقدمة گزارش ت  
عنـوان جزئـي از      قابل باور بـودن منبـع بـه       « انجام گرفته است و ديگري به        3»ارش روزنامه صحت گز «وي   ر يكي بر : پيشينه دارد 

يافـت، هاولنـد      ميالدي توجه به تحقيقـات در ايـن زمينـه افـزايش            60هنگامي كه در دهة     .  پرداخته است  4»دربرگيري ارتباطات 
(Havland)      وثـوق . 1:  كردنـد و همكارانش طي تحقيقات خود دو جزء اصـلي اعتبـار منبـع را مـشخص (Trustworthiness) ،

  .(Expertise) تخصص .2

     اين مسئله باعث شد تا توجه بعضي از محققان به تشخيص از طريق عامل تحليل كه تضمين كنندة اعتبار منبع است، افزايش 
 نيـز در هـر بررسـي تغييـر          هاي آن  يك مفهوم چندي بعدي است و مشخصه      » اعتبار منبع «محققان به اين نتيجه رسيدند كه       . يابد
  5.كند مي

هاي روزنامـه و ارزيـابي وظـايف         شر ميالدي يك نظرسنجي دربارة گرايش سياسي در گزا        1985 در سال    آنجلس تايمز       لُس
در آن زمـان  . وسايل ارتباط جمعي انجام داد و به بررسي مفاهيمي نظير صحت، انصاف، مسئوليت و نقش نقادي دولت پرداخت     

آمـد، مـورد اسـتفاده قـرار         دسـت مـي    اي براي قياس ساير نتايجي كه از بررسي اعتماد در آمريكا بـه             عنوان وسيله  ماد به ميزان اعت 
در سطح جامعـه    » برخورد«گرفت؛ از جمله باور داشتن يا معتبر شمردن يك نشريه، هنگامي كه يك گزارش خبري با ويژگي                   مي

ز وسايل ارتباط جمعي براي كسب آگاهي در مورد اخبار محلـي، اسـتاني، ملّـي و                 يا ترجيح مخاطبان در استفاده ا     . شد منتشر مي 
  . المللي؛ يا قابليت در پوشش دادن به موارد ويژه و مسئوليت در اجراي حقوق مندرج در اولين اصالحية قانون اساسي آمريكا بين

. ان جغرافيايي اخبار، يكـي از متغيرهـاي مهـم اسـت           اند كه ميد        بعضي از محققان در مسائل مربوط به اعتبار منبع حدس زده          
ها را بـيش از تلويزيـون بـاور دارنـد و             برخي از تحقيقات نشان داده بود كه مردم در برخي از جوامع، در مسائل محلي، روزنامه               

  . المللي بيشتر قبول دارند برعكس، تلويزيون را در مسائل ملّي و بين
  : ي در آمريكا انجام شد در چهار زمينه صورت گرفت ميالد1985     تحقيقي كه در سال 

  نگاهي به ابعاد اعتبار منبع؛ . 1
  قابليت مردم در تميز دادن اخبار روزنامه و وسايل ارتباطي؛ . 2
  مشكالت اعتبار در پوشش محلي؛ . 3
  .ارتباط بين اعتبار و نگرش مثبت به موضوع اولين اصالحية قانون اسايي آمريكا. 4
  

 12ايـن   . انـد   موضوع در عامـل اعتبـار منبـع جمـع شـده            12 آمده از تحقيق نشان داد كه        دست به تحليل نتايج    .تبار منبع ابعاد اع 
غرضي، گفتن تمام ماجرا، صحت، محترم شمردن زندگي خصوصي افراد، مراقبت            انصاف و اعتدال، بي   : موضوع عبارت است از     

ها، قابل اعتماد بودن، در ارتباط بـا         وضع اجتماعي، جدايي واقعيت از ديدگاه     از طرفداران، داشتن موضوعات مربوط به بهتر شده         
  .هاي موثق موضوعات مورد عالقة مردم بودن، واقعي بودن و داشتن گزارش
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به هر حـال    .      اما برخي معتقد بودند كه بعضي از اين موضوعات بايد در سه عامل نظير انصاف، وثوق و صحت تقسيم شوند                   
  . مورد بستگي داشته است12 آمدة تلويزيون و روزنامه در اين تحقيق به ميران اين دست بهبار ميزان اعت

جا دارد به اظهارنظرهاي مختلفي كه در جامعـة كنـوني كـشورمان در مـورد صـحت و                   » اعتبار منبع «     در بيان ابعاد ديگري از      
اي ابراز   و اهميت اين مسئله به عنوان يك ارزش اخالقي و حرفه    عنوان يك منبع مورد اعتماد     درستي خبر و اعتماد به خبرنگار به      

ـ قطعـاً در     ــ   به خاطر جايگاهي كه ابراز كنندگانشان در جامعه دارند         ـمرور بر بعضي از اين اظهارنظرها ـ      . شود، نيز پرداخت   مي
رضي، محترم شـمردن زنـدگي      غ تقويت اهميت و ارزش مفاهيمي چون صحت و درستي خبر، معتبر بودن منبع خبر، انصاف، بي               

كنـد،   ش صحيح اطالعات در جامعه ايفا مي      خدر جامعة مطبوعاتي و نقشي كه پايبندي به اين مفاهيم در چر           ... خصوصي افراد و    
  6.مؤثر خواهد بود

سـال  اري كه مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسـالمي در آبـان مـاه             واهللا العظمي گلپايگاني، در دي          مرجع فقيد، حضرت آيت   
جه خدا و عالم آخرت كنيـد و  ودر كار خبري، مردم را مت« با ايشان داشته با اشاره به حساسيت كار خبري تأكيد كردند كه       1371

  ).71 آبان 17 ،ابرار(» پرهيز نماييد"  تهمت"و "  غيبت"از
المي با ايشان داشت تأكيد كردنـد  اهللا العظمي اراكي نيز در ديداري كه مديرعامل خبرگزاري جمهوري اس        در همين حال آيت   

آور  كه خود يـك پيـام     ) ص(هاي حساس جامعه است و در اين شغل بايد الگوي شما، پيامبر اكرم               شغل خبرنگاري از شغل   «: كه
  است و شما "امانت"خبري يك «: ايشان تأكيد كردند كه. »بود، باشد و براي شما افتخار است كه الگوي كارتان پيغمبر خداست

 ،  "امانت"اين افتخار بزرگي است كه يك خبرنگار در صفت          .  در حفظ امانت دقت كنيد و استواري خود را از دست ندهيد            بايد
  ».كه به امين بودن شهرت داشتند، هم صفت باشند) ص(با رسول اكرم 

كـار  «: ت، گفـت شـ ن دااهللا مشكيني نيز در ديداري كه مديرعامل خبرگزاري جمهـوري اسـالمي بـا ايـشا           از سوي ديگر آيت   
هـاي شخـصي و      كند، بايد انساني پاك و بـه دور از حـب و بغـض              خبري، بسيار حساس است و كسي كه در اين حرفه كار مي           

در طـول تـاريخ   هـا   ها بگذاريد و بدانيد كـه ملـت   شما تكية خبرتان را روي ملت     « كه   داهللا مشكيني تأكيد كر    تآي. »گروهي باشد 
  ».اند پيروز بوده

در كـار خبـري دو مرحلـة    «اهللا جوادي آملي در ديدار با مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسـالمي گفـت،            فزون بر اين، آيت        ا
بايست تشخيص داد كه كدام خبر با واقعيت منطبق است       در گام اول مي   . اول شناخت حق و دوم عمل به آن       : اساسي وجود دارد  

منـدي از ايمـان      و جز با بهره   . اي مشكل و خطير است     اين وظيفه . ح منتشر ساخت  طرز صحي  بايست آن را به    و در مرحلة دوم مي    
ر اخبار و اطالعات غلطـي اسـت كـه بـه     طخا بسياري از تصميمات غلط به. دمتوان از عهدة آن برآ     يقوي و تخصصي مناسب نم    

ل كذب خبري و دوم  كذب مخبري كه         او: ديبايست مراقب دو آفت باش     لذا در كار خبري خود مي     . رسد منابع تصميم گيرنده مي   
  ».شود گاه خبررساني ميدست بهاين هر دو موجب از بين رفتن اعتماد 

 باشد و عـالوه بـر آن قـدرت تـشخيص            "راستگو"خبرنگار، كسي است كه     «: اهللا جوادي آملي همچنين معتقد است كه            آيت
 را برگزينيـد و در  سان امور خبري دقت كنيد كه افراد خدا تـر اندركار لذا در گزينش دست. ست را دارا باشدرخبر درست از ناد 

  ».فنون خبري نيز آنها را به خوبي آموزش دهيد
 اعتبـار منبـع در ايـاالت متحـدة آمريكـا انجـام شـد               ة ميالدي دربار  1985     حال به ادامه، بحث مربوط به تحقيقي كه در سال           

  اكنون ساير ابعاد اعتبار منبع را در آن تحقيق، پي         . ة تحقيق، ابعاد اعتبار منبع است     قبالً گفته شد كه يكي از چهار زمين       . پردازيم مي
  .گيريم مي
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جمعـي بهتـر      در تمام طول تحقيق، به جز يك مورد، تلويزيون از ساير وسـايل ارتبـاط               .تشخيص و تميز وسايل ارتباط جمعي     
برگزيننـد،  عنـوان وسـيلة ترجيحـي خـود          از وسـايل را بـه     شد كه حتماً يكـي       دانسته شد و هنگامي كه به مخاطبان اصرار مي        

آن يك مورد هم مربوط به خواست خوانندگان مبني بـر درك كامـل يـك موضـوع محلـي يـا                      . كردند تلويزيون را انتخاب مي   
  .كردند هاي آماري، روزنامه را به عنوان رسانة مرجح خود انتخاب مي در اين مورد نيمي از نمونه. جنجال برانگيز بود

بار محلي دارند و تلويزيون اين نگرش       خها نگرش بهتري به ا     ها نشان داد كه روزنامه      ارزيابي پاسخ  .اي پوشش مخصوص منطقه  
بردن بـه رويـدادي كـه درك آن سـخت و             از مخاطبان در تحقيق سؤال شد كه براي پي        . بهتر را نسبت به حوادث طبيعي دارد      

دهيـد؟ نيمـي از    د است،كدام وسيلة ارتبـاط جمعـي را مـورد اسـتفاده قـرار مـي              ث بر سر آن زيا    حپيچيده است يا جنجال و ب     
 مـورد  4زمينه معتبر شمرده بودند، كمتر از  ها را انتخاب كردند و تعداد آنان كه تلويزيون را در اين   مخاطبان در پاسخ، روزنامه   

يك از وسايل ارتباط جمعي بـراي درك اخبـار            درصد كساني كه مورد اين پرسش واقع شدند كه كدام          57اما  .  مورد بود  10از  
تحقيق به اين نتيجه رسيد كه      .  درصد به روزنامه رأي مثبت دادند      29ملّي مورد اعتماد شماست؟ تلويزيون را انتخاب كردند و          

  .شود المللي پيش برود، بيشتر مي اعتبار تلويزيون هر چه از تمركز روي مسائل محلي به سمت مسائل ايالتي، ملّي و بين
وقتـي كـه مطبوعـات در       . ها اغلب در حمايت از مطبوعات آزاد بود         در اين مورد پاسخ    .نخستين اصالحية قانون اساسي آمريكا    

دهندگان مايـل بـه حمايـت از     ، باشند پاسخ(Watchdogs of Government)» سگ مراقب دولت«يفة خود، ظواقع در ايفاي و
  .ن اساسي هستندحقوق مندرج آنان در اولين اصالحية قانو

    حقـوق   زدهندگان بيـشتر ميـل بـه حمايـت ا          خطور هنگامي كه حقوق مردم عادي در معرض خطر قرار دارد، پاس                 همين     
  .مطبوعات دارند

  

گـاهي اوقـات آزادي زيـاده از        «نتيجة تحقيق مشخص كرد كه ميزان اعتبار روزنامه يك رابطة معكوس با اين گفتة رايج دارد كه                  
ولي ميزان اعتبار روزنامه و تلويزيون، هر دو با اين گفته كـه    . طور نيست  اما در مورد تلويزيون اين    » در مطبوعات وجود دارد   حد  

اي  به هر حال هيچ رابطه    . ، در تضاد است   »كنند وسايل ارتباط جمعي، حقوقي را كه قانون اساسي برايشان تعيين كرده، نقض مي            «
و  كند، وجود ندارد   نگاري كه محرمانه بودن اطالعات منتشر نشده را حفظ مي          بت به حقوق روزنامه   بين ميزان اعتبار و نگرش نس     

نگار در حفظ محرمانه بـودن منبـع، درسـت     مردمي كه مورد مصاحبه قرار گرفتند موافق بودند كه حق روزنامه  دو ـ سوم بيش از
نكتة مهم در اين مورد آن است كه        . ر مردم داده شده است    ها در محرمانه حفظ كردن اسرا      ها و كشيش   مثل حقي است كه پزشك    

  .ميزان اعتبار روزنامه و تلويزيون با حفظ اين ديدگاه در نزد مردم، ارتباط نزديك دارد
  

  نگار  تأثير جنسيت در اعتبار روزنامه و روزنامه
گان به آنها صورت گرفته، تحقيقي است كـه توسـط   ها و اعتماد خوانند   يكي از كارهايي كه تقريباً به تازگي دربارة اعتبار روزنامه         

 1991نگـار در سـال        در آمريكار دربارة تأثير جنسيت بر مقولة اعتبـار ورزنامـه و روزنامـه              8»جولي آندسيگر « و   7»آلن وايت .اچ«
  9.ميالدي انجام شد

نـسيت بـر درك اعتمـاد يـك         اين گزارش نتيجة يـك بررسـي تجربـي از تـأثير ج            :  گزارش اين تحقيق آمده است     ة     در مقدم 
نويسندگان اين گـزارش    . نويس روزنامه براي نوشتن است     نويس روزنامه و همچنين تأثير آن بر موضوع مورد توجه ستون           ستون

هـايي را تـرجيح      مردان ستون .  سوي خوانندگان مؤثر است    زهاي روزنامه ا   اند كه جنسيت روي ادارك انتخابي ستون       نتيجه گرفته 
ـ  اند، مي  هايي را كه توسط زنان در رشة تحرير در آمده          اند و زنان ستون    وسيله مردان نوشته شده    دهند كه به   مي عنـوان   بـه . ندندسپ
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 در مطالعـات ديگـري، محققـان نتيجـه          10.دهنـد  نگاران مرد را ترجيح مي     اند كه خوانندگان زن، كار روزنامه      برده مثال محققان پي  
  11.دهند ان نويسنده ترجيح ميگرفتند كه خوانندگان، زنان را به مرد

در يـك  . تواند يكي از عوامل ارزيابي مردان و زنان نويسنده از سـوي خواننـدگان باشـد           ذكر نام نويسنده در باالي مقاله، مي      
ور طـ  هاي قانوني، حوادث، مد و ورزشي صورت گرفت، نشخص شد كه به            ، وجود نام نويسنده در باالي مقاله      ةبررسي كه دربار  

اين بررسي همچنين نتيجه گرفت كه مطلبـي كـه          . تي نام مردان در ورزش زنان در مورد مد در گزينش خوانندگان مؤثر است             سنّ
همين نتيجه . در مورد مد بود و نام يك زن نويسنده در باالي آن آمده بود، از سوي زنان خواننده جداً مورد توجه قرار گرفته بود        

  12.د آمده بودست بهمردان نويسنده چاپ شده بود در مورد خوانندگان مرد هاي ورزشي كه با اسم  براي مقاله
  
  

  نگار  اثر نام در اعتبار روزنامه
ي صورت به( تصميم گرفت نشان دهد كه تغيير يك حرف از نام نويسندة يك مقاله  (Burkhart) ميالدي بوركهارت1989در سال 

اي را از  او نام بـاالي مقالـه  . نگار تغييراتي حاصل كند ابي از اعتبار يك روزنامه تواند در ارزي    مي )كه نام مذكر را مؤنث جلوه دهد      
و همچنين زنان نويسنده بيـشتر از مـردان قابـل    . تغيير داد و نتيجه گرفت كه زنان بيشتر از مردان دقيق هستند » ماري« به   »مارك«

  13.اعتماد و داراي اعتبار هستند
در ) شـود  اي كه در باالي مقاله ذكر مي  نويسنده مدر مورد نا  (يا جنسيت   آد مطالعه قرار داد كه           محقق ديگري اين مورد را مور     

معتقدند كـه   ) زن و مرد  ( درصد افراد مورد مطالعه      60هاي خبري مؤثر است يا خير و سپس نتيجه گرفت كه بيش از               اعتبار مقاله 
هـاي آنهـا     با اخبار واقعي كـه نـام نويـسنده        ) زنان و مردان مخاطب   (ها  از اخبار، نقشي ندارد اما وقتي آن       جنسيت در ارزيابي آنها   

گذشته آن، مـردان، خبـري را   . دستكاري شده بود، مواجه شدند، اخباري را برگزيدند كه نام فرد مؤنث در باالي آن قيد شده بود     
  14.ام يا نام مرد همراه بود، تشخيص دادندعنوان نويسنده همراه بود، قابل باورتر از همان خبر كه بدون ذكر ن كه با نام زني به

     اما نكتة جالب اين است كه تحقيق ديگري نشان داد كه نويسندگان زن باور دارند كه اگر مرد بودند، اعتبار بيشتري داشتند و      
دان نويسنده هر دو فكـر      همچنين زنان و مر   . اعتبار بيشتري برخوردار بودند   از  نويسندگان مرد نيز معتقد بودند كه اگر زن بودند،          

  15.ا درجمع جنس مخالف خودتكردند كه در جمع همجنسان خود اعتبار بيشتري دارند  مي
هـاي   طور نتيجه گرفته شد كـه سـرمقاله      هايي با نام مرد يا زن به افرادي ارائه شد و در نهايت اين              ري، سرمقاله گ     در تحقيق دي  
  16.شود عتبر تلقي ميتر م ها، براي مردان كم معتبر براي خانم

خوانند، ارزيابي كـرد و نتيجـه گرفـت كـه      هاي مطبوعاتي ارتش را مي      محقق ديگري اعتبار سخنگويان مرد يا زن را كه بيانيه    
شدند اگر چه تخصص بيشتري داشتند اما اين مسئله اعتماد و تـأثير بيـشتر آنهـا را بـه همـراه                       عنوان منبع مطرح مي    مرداني كه به  

  17.نداشت
 از برآيند اين تحقيقات انجـام گرفـت، نتيجـه           نگاري روزنامه ميالدي در فصلنامة     1991باره به سال          اما در تحقيقي كه در اين     

وسـيلة   هايي كـه بـه     براي خوانندگان زن، ستون   . اي وجود دارد   گرفته شد كه فقط بين جنسيت نويسنده و جنسيت خواننده رابطه          
  وسيلة مـردان نويـسنده نوشـته       هايي كه به   جالب است و خوانندگان مرد نيز نظر مشابهي نسبت به ستون          زنان نشوته شده، بيشتر     

  18. اعتبار زنان و مردان نويسنده از نظر جنسيت خوانندگان وجود نداردحاما اختالف محسوسي در سط. شود، دارند مي
نظـر   شـان صـرف   ها از اعتبارشان بـه خـاطر جنـسيت     روزنامههاي نويس دهد كه ستون      از يك ديدگاه، اين اطالعات نشان مي    

 Hard)» سـخت خبـر  «يـا  » خبرهاي محـض «دادند كه وقتي دربارة  ها اين را نشان مي نويس هم سردبيران و هم ستون. كنند ينم

News)       تـازگي هـستند،    هايي نظير درگيري، برخورد، مجاورت و        نويسند كه دربرگيرندة ارزش     يا خبر مستقيم و بدون تفسير مي
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نـرم  «از اين نظر ايجاد كند كه نويسنده مرد بوده است يا زن، اما وقتي كه صحبت از                  ممكن است اختالف اندكي بين خوانندگان       
ها وجود دارد، ممكن است تعصبات جنسي در كار ظاهر آنانگيز در  في و هيجانطاست كه معموالً عناصر عا (Soft News)» خبر
انـد بيـشتر جالـب        شده شان نوشته    انوسيلة همجنس  هايي كه به   پنداشتند كه ستون   رد مورد مطالعه نه تنها مي     طوري كه موا   به. شود

رسـد كـه     نظـر مـي    عبـارت ديگـر بـه      بـه . داند ها و مطالب جالب را نيز به همجنسان خود نسبت مي           هستند، بلكه همچنين ستون   
  : اشخاص مورد مطالعه، خواهان اعالم دو چيز هستند

  نس من است، پس مطلب بايد جالب باشد؛ جاين نويسنده هم. 1
  . نس من باشدجاين مطلب جالب است، بنابراين نويسندة آن بايد هم. 2
    
  

  اعتبار منبع و ساير مفاهيم ارتباطي 
ه اعتبـار منبـع     به عبارت ديگر از آنجـا كـ       . اي نزديك دارد    كه با اغلب مفاهيم ارتباطي رابطه      اعتبار منبع يك مفهوم ارتباطي است     

كند و منبع خود عنصري مهم و اساسي در ارتباط اسـت، اغلـب مفـاهيمي كـه در                    هاي مهم منبع بحث مي     دربارة يكي از ويژگي   
مفاهيمي . گيرند تأثير آن قرار مي    روند ارتباط تأثير مستقيم و غيرمستقيم دارند نيز به نوعي با اين مفهوم در ارتباط هستند و تحت                 

در واقـع   ... نگار و    هاي اجتماعي روزنامه   هاي خبري، عينيت، نظرية هماهنگي شناخت، مسئوليت        اخبار، ارزش  گري چون گزينش 
رغم آنكه   عبارت ديگر شايد بتوان گفت كه علي       به. يابند با اين پيش فرض كه منبع معتبري در جريان ارتباط قرار دارد، عينيت مي             

به عنـوان نمونـه   . طور روزافزون بر اكثر اين مفاهيم تأثير دارد ند، اما اعتبار منبع بهمفاهيم مختلف ارتباطي اغلب در يكديگر مؤثر 
  : به سه مورد توجه كنيد

  

  گري خبر  اعتبار منبع و گزينش
دهد در جهت تأمين نيازهاي خبري خواننده باشد، خواننده مطالب روزنامـه را مطـابق         هايي كه گزينشي انجام مي     اگر انتخاب ... «

عنـوان   به اين ترتيب، روزنامه بـه     . كند نظر مي  هاي ارتباطي ديگر، جهت كسب خبر صرف       بيند و از توسل به راه      اي خود مي  نيازه
سخن خواهنـد   » منبع قابل اعتماد  «عنوان يك    آورد و در نتيجه مردم از آن به         مي دست بههاي خبري اعتبار     ترين رسانه  يكي از مهم  

  19».ضعيتي مشابه حاكم استدر راديو و تلويزيون نيز و. گفت
  

   منبع و گيرنده 20همگني
ها، آموزش و منزلت اجتماعي بين دو فرد كه در ارتبـاط              باورها، ارزش  هايي مانند  همگني عبارت است از شباهت در ويژگي      ... «

طـه داشـته باشـد، تمايـل        تواند با تعدادي گيرنـده راب      در موقعيتي كه امكان گزينش آزاد وجود دارد و منبع مي          . با يكديگر هستند  
غالباً افـراد شـبيه     . براي اصل همگني داليل زيادي وجود دارد      . اي دارد كه بيشتر به خودش شبيه است        شديدي به انتخاب گيرنده   

هاي فيزيكي و اجتماعي، نـوعي ارتبـاط         گونه نزديكي  اين. كنند و تحت تأثير عالئق مشتركي هستند       به هم، با يكديگر زندگي مي     
  .21»اند كبوتر با كبوتر، باز با باز، ارتباط زماني مؤثر است كه منبع و گيرنده همگن باشند چنانكه گفته. شوند باعث ميهمگن را 

  

  نقش اعتبار منبع در تغيير بينش گيرنده 
انگيـزة  ي شـوق و  تانـد در چنـين حـال    ممكن است منبع را در مقابل گيرنده معتبرتر نشان دهيم چرا كه مطالعـات نـشان داده              ... «

  22».آيد وجود مي تري در تغيير بينش گيرنده به قوي
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  تحقيقات داخلي 
ـ مـورد   ــ ـ يا مفاهيمي نزديك و مربـوط بـه آن           ـ» اعتبار منبع «تحقيقاتي كه در ايران صورت گرفته است و به نوعي نيز در آنها              

  : اشاره قرار گرفته، عبارت است از 
  ران در زمينة وسايل ارتباط جمعي؛ نظرسنجي مردم ته:  وزارت اطالعات- 1342
منـدي   دربارة مشاركت سياسي مردم ايران با اختصاص فصلي به ميزان بهره          :  مركز سنجش افكار سازمان راديوـ تلويزيون      -1353

  مردم از مطبوعات؛ 
مقطـع زمـاني آذر،     نظرخواهي از مردم در چهـار       : هاي صدا و سيما     مركز تحقيقات اجتماعي و ارزشيابي برنامه      - 1359 و   1358

خواننـد و درصـد گـرايش آنهـا بـه            صد افراد باسـواد شـهر تهـران كـه روزنامـه مـي             در دربارة   1359تير، مرداد و شهريور     
  هاي مختلف؛  روزنامه

منـدي شـهروندان تهرانـي از        ميزان بهـره  : ها د اسالمي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه      ا وزارت فرهنگ و ارش    - 1369 و   1368
  .مطبوعات

نويـسي        در اين تحقيق مواردي همچون وسايل خبري مورد اطمينان خوانندگان و نظرات خوانندگان دربـارة ميـزان حقيقـت                  
هاي انجـام شـده در مـورد         آيد نگاهي است به برخي بررسي      آنچه در پي مي   . مورد بررسي قرار گرفته است    ... مطبوعات و   

  .اخير
  

   23وسايل خبري مورد اطمينان خوانندگان
در »  كنيـد؟  معموالً از طريق چه وسيلة ارتباطي به اخبار مورد اطمينان خـود دسـت پيـدا مـي                 «پاسخ مخاطبان به اين پرسش كه       

  . وگو با مردم تلويزيون؛ راديوهاي داخلي؛ مطبوعات؛ و گفت: يت اول به ترتيب فراواني عبارت بوده است ازواول
وگـو بـا    راديوهاي داخلي؛ تلويزيون؛ مطبوعات داخلي؛ گفـت : ها از اين قرار است سخو در اولويت دوم به ترتيب فراواني پا      
  .مردم

همچنين به نسبت افـزايش  . اند      نكتة حائز اهميت آنكه، راديوهاي بيگانه در هر سه اولويت از كمترين فراواني برخوردار بوده       
ر از افراد مجرد، راديوهاي داخلي را وسيلة مطمئن كـسب           سطح تحصيالت و به نسبت افزايش سن و همچنين افراد متأهل بيشت           

  .اند خبر عنوان كرده
  .      در مورد تلويزيون به نسبت كاهش سطح تحصيالت و كاهش سن، تلويزيون وسيلة مطمئن كسب خبر قلمداد شده است

  .شناسند      كاركنان بخش دولتي، بيشتر از ساير شاغالن، تلويزيون را وسيلة مطمئن كسب خبر مي
همين مطلب در مورد مطبوعات خارجي      . گيرند      با افزايش سطح تحصيالت، مطبوعات داخلي نيز بيشتر مورد اطمينان قرا مي           

هـا، راديوهـاي بيگانـه را وسـيلة مطمـئن كـسب خبـر                افراد بيكار، نسبت بـه سـاير گـروه        . كند و راديوهاي بيگانه نيز صدق مي     
  .شمارند مي
  

  24  مطبوعات و اعتماد خوانندگاننويسي ميزان حقيقت
در اولين پرسش از خوانندگان خواسته شده بود نظر خود را نـسبت بـه            . در اين مرحله از تحقيق دو پرسش صورت گرفته است         

  : دست آمده به شرح ذيل بود نتايج به. نويسي مطبوعات ابراز دارند ميزان حقيقت
  نويسند؛  اكثر حقايق را مي=  درصد 4/15
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  نويسند؛  تنها برخي از حقايق را مي= درصد  7/68
  .كنند هيچ حقيقتي را درج نمي=  درصد 9/15

بندي كنيم، چه     رتبه 9در پرسش دوم سؤال شده بود كه چنانكه خواسته باشيم درجة اعتماد شما به مطبوعات را از يك تا                         
  .متوسط خوانندگان نسبت به مطبوعات است آمده حاكي از درجة اعتماد دست بهكنيد؟ نتايج  عددي را انتخاب مي

  
  اعتبار منبع در تيتر 

 چندي قبل خبري آمده بـود مبنـي         كيهاندر  . دهد رسد كه خود را در تيتر خبر جاي مي         اهميت و اعتبار منبع گاه به آن حد مي        
 آوريـم مبنـي بـر    دسـت  بهي حال اگر فرضاً خبر. بر اينكه دادسراي عمومي تهران بررسي علل ريزش ديوارة مترو را آغاز كرد          
ريزش ديوار مترو   : تواند چنين باشد، دادستان تهران     اينكه دادستان، ريزش ديوار مترو را عمدي خوانده است، تيتر آن قطعاً مي            

  .با اين تيتر در واقع از اعتبار منبع براي ضمانت تيتر و خبر استفاده شده است. عمدي بوده است
اگر متن خبر  «: ته است شاشاره كرده و نو   » استناد«و  » ضمانت« به   نگاري در عصر الكترونيك    امهروزن     دكتر گيبسن در كتاب     

يس جمهـور را    ئياربر، ر «كند مبني بر اينكه      او تيتري را عنوان مي    » .توسط منبعي، ضمانت شده، پس تيتر نيز بايد ضمانت شود         
بنابراين تيتر مستند است، همچنين ضمانت شده نيز        . ايم استناد داده گويد در اين تيتر ما اتهام را به ياربر           و مي » خوانددروغگو  

دار ديگري نقل  ايم كه اين جملة خبري نه از خبرنگار روزنامه بلكه از منبع صالحيت        به خواننده نيز اين اطمينان را داده      . هست
ايـن مـسئله    . ايـم  ز منبع موثق اخذ كـرده     بايد به تيتر ضمانت بخشيد و به خواننده فهماند كه ما اطالعات خود را ا              . شده است 

  25.گذارد مسئوليت اثبات مدعا را نيز برعهدة شخص ديگر مي
  
  اعتباري منبع  بي

قدر زياد اسـت كـه    شناسي اجتماعي كمك بگيريم، آنجا كه فاصلة پيام با گيرندة پيام آن اعتباري منبع نيز بايد از روان     دربارة بي 
عنوان مسئول يك برنامة تلويزيوني افراد چاق را به ورزش و            فرض كنيد تصميم داريد كه به     . ددگر اعتباري منبع مي   منجر به بي  

 كيلومتر در روز تشويق كنيد؟ قطعـاً در  8روي  هاي چاق را به پياده     حال به نظرتان معقول است كه آدم      . راهپيمايي تشويق كنيد  
اعتبـاري منجـر    عبارت ديگر اشتباه در ارائـة پيـام بـه بـي       به. ايد صورت بيان چنين پيشنهادي، فقط اعتبار خود را از دست داده          

  .شود مي
تـا  «: گويد نگاري مي   خطاب به دانشجويان روزنامه    ـنگاري دانشگاه تگزاس ـ     استاد روزنامه  ـ     در همين زمينه دكتر گيبسن ـ     

 خوانندگان، بينندگان و شـنوندگان      .داند  نمي را معصوم ] جمعي[هاي   اندركاران رسانه  ايد كه افكارعمومي، دست    حال دريافته  به
تـا زمـاني كـه      . شـود  بخشي از عدم اعتماد آنها از مشاهدة مكرّر اشتباهات ما ناشي مـي            . كنند اعتمادي مي  ما به كرّات به ما بي     

مـادي  تاع مـل بـي   هاي معمولي و نشريات روزانه محو كنيم، قادر به محو كا           نتوانيم تمام اغالط و اشتباهات خود را از فرستنده        
ما بـه اميـد     . اعتمادي افكارعمومي خواهيم كاست    ولي با كاهش هر واحد از اشتباهات، يك واحد از بي          . آنان نيز نخواهيم بود   

تعقيـب ايـن اشـتباهات، همانـا بـا بـازبيني       . گيريم شود، اشتباهات خود را نشانه مي اينكه بازده خوب سبب افزايش اعتماد مي    
اي  قطعه«: كند شود و ما را به هدف طاليي و دست نيافتني نزديك مي            تابخانه و منابع مختلف ميسر مي     مجدد به كمك مĤخذ، ك    

  26».مطلب ارتباطي بدون غلط

     در واقع شايد بتوان گفت كه پخش نادرست اخبار اثري همچون بومرنگ دارد و در نهايت اثر آن به فرستنده بـاز خواهـد            
منبـع  . هاي زيادي مطرح بـوده اسـت       اثرات مثبت يا منفي آنها از مسائلي است كه دربارة بحث          ميزان تأثير ارتباطات و     . گشت

در افزايش تأثير ارتبـاط مـؤثر       ) چگونگي انتقال آن  (و ماهيت پيام    ) گيران پيام(هاي مخاطبان    ، ويژگي )انتقال دهندة پيام  (ارتباط  
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گـردد و در نهايـت    گ به فرستنده يا منتقل كنندة پيام بـاز مـي  پخش نادرست اخبار و مواد اطالعاتي همچون اثر بومرن . هستند
  .كند هويت رسانه را عوض مي
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  . 41، ص 1369 بهار 1، ش رسانهنعيم بديعي، . »كدام خبر، چرا؟«. 19
20 .Homophily   رهيـافتي ميـان    هـا،    فلويد شوميكر، رسانش نـوآوري    . راحرز و اف  .ام. اورت(رقرار كردن ارتباط با شخصي شبيه خود        ، همگني يعني ب

  )19، ص فرهنگي
 عبارت از توانايي فرد اسـت بـراي اينكـه خـود را بـه جـاي        (empathy)اين نوع ارتباط، بار مفهومي ديگري دادر كه آن را همدلي گويند، همدلي. 21

ارتباط بين منبع و گيرندة همگن مؤثرتر است مگر آنكه منبـع و گيرنـده، داراي همـدلي بـسيار زيـاد                      ). توانايي درك موقعيت ديگران   (د  ديگران ببين 
عكـس آنچـه در     . آيند شمار مي  شناسي اجتماعي، در حقيقت همگن به      نظر روان  ناهمگن كه همدلي زياد نسبت به هم داشته باشند، نقطه          افراد. باشند

وجود آمدن شباهت زياد در دانش، باورها و رفتار آنها           يعني ارتباط مؤثر بين منبع و گيرنده ، باعث به         . مؤثر همگني گفته شد نيز صادق است      ارتباط  
. راجـرز، و اف   .ام.اورت(» .زماني كه پرندگان با هم پرواز كنند، از يك جنس خواهند بود           «: توان چنين خواند   المثل ياد شده را مي     ضرب. د شد هخوا

  .19، ص 1369دانشگاه شيراز، : ، شيراز رهيافتي ميان فرهنگي:ها آوري رسانش نو ،فلويد شوميكر
  .17، ص همان. 22
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز مطالعات :  تهرانمندي شهروندان تهراني از مطبوعات، هبهر كتاب 103آنچه در زير اين ميان تيتر آمده از صفحه . 23

  . اخذ شده است1371ها،  و تحقيقات رسانه
  .106، ص همان. 24
  .196س ): 1371آينة كتاب، : تهران(الو گيبسن؛ ترجمة محسن تقوي، . ؛ مارتينگاري در عصر الكترونيكن روزنامه. 25
  .63، ص همان. 26
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  سوي خبر گر خواننده به تيتر، هدايت
  حسين قندي) و(نعيم بديعي 

  )48-53: 1370 تابستان ،2، ش 2، سال رسانه : ازبرگرفته(
  
تواند خواننده را به     دهد، مي  جمله يا عبارتي است كه به خبر هويت مي        . سوي خبر است   گر خواننده به   هدايت (Headline) »تيتر«

  1.كند  روزنامه پوياست و مطالب مختلف را انتخاب ميةخوانند. يب كند، يا او را از خواندن باز داردخواندن مطلب ترغ
نيازهاي آني و   «منظور تأمين    دهد كه خواننده به    ها انجام شده، نشان مي     شماري كه بر روي خوانندگان روزنامه      هاي بي       بررسي

  2.گزيند خواند بلكه آنچه را كه مورد نظر اوست؛ برمي  زنامه را نميو آگاهي از محيط اطراف خود، همة مطالب رو» آتي
مخاطب بـا نگـاه     .      در روزنامه، مطالب يك صفحه، از جنبة اهميت و برجستگي، رقابت آشكار و گاه پنهاني با يكديگر دارند                 

كنـد و سـپس       يابـد، انتخـاب مـي      ط مـي  مطالبي را كه برايش جذابيت دارد و به نوعي با كار و زندگيش ارتبا              به تيترهاي مختلف  
  3.خواند، به همين دليل نوشتن يك تيتر مناسب براي ترغيب خواننده به خواندن خبر كار آساني نيست مي

بسياري از مردم، روزنامه را با خوانـدن تيترهـاي          . ها عامل مؤثري در توجه خوانندگان به آنهاست            تيتر در بسياري از روزنامه    
هـاي ايـران بـه سـبك      صفحة اول اكثر روزنامـه به همين دليل،   . كنند ها خريداري مي   ر روي دكة روزنامه فروشي    صفحة اول آن ب   

اهميـت تيتـر را القـا        خـود     هايي، بزرگي يا كوچكي تيتر، خود به       در چنين روزنامه  . شود يش مي اويتريني و يا تيترهاي درشت آر     
گيرند، عالوه بر مورد فـوق، اولويـت         آرايي بهره مي   هاي ديگر صفحه    كه از سبك   هايي البته بايد توجه داشت، در روزنامه     . كند مي

  4.كند خبر را جايگاه تيتر در صفحه تعيين مي
  : توان چند ويژگي را نام برد بدين ترتيب ، براي تيتر مي

  ؛ هطور خالصه و فشرد بيان پيام خبري به 
  ؛ )خريد روزنامه (و متن خبر (Lead)» ليد«ترغيب خواننده به خواندن  
  تعيين اهميت و ارزشيابي مطالب مختلف؛  
  تفكيك مطالب مختلف روزنامه از يكديگر؛  
  .كمك به زيبايي صفحه روزنامه 
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ترين مطلب را دقيـق و       يدة مهم كبنابراين، باتوجه به اهميت تيتر در ارزشيابي و اولويت بخشيدن به رويدادها، تيتر خبري بايد چ               
  . ها، حداكثر مفهوم و معنا را برساند به عبارت ديگر، تيتر بايد بتواند با حداقل واژه. ن كندروشن بيا

  
  قواعد تيترنويسي 

در نوشتن تيتـر  . شود و خبرنگار بايد از قواعد تيترنويسي همچون خبرنويسي آگاه باشد      تيتر، معموالً پس از تنظيم خبر نوشته مي       
  : ، اما چنانچه بتوان تيتر مناسب و گيرايي بدون توجه به اين موارد نوشت، ايرادي نداردهاي زير را در نظر گرفت بايد نكته

در مواردي كـه از سـبك       (خبر هماهنگ و منطبق باشد و همان مطالب را نه كمتر و نه بيشتر بيان كند                 » ليد«تيتر بايد با مطالب      
 (Inferential)» اسـتنباطي «شود و همچنين در برخي از تيترهاي          يا ترتيبي در تنظيم خبر استفاده مي       (Chronological)تاريخي  

  ؛ )طور مستقيم با يكديگر هماهنگ نباشند توانند به ـ تيتر و ليد ميــ كه به آن اشاره خواهد شد ـ
  هاي آشنا و رسا استفاده كرد؛  در نوشتن تيتر بايد از واژه 
  تيتر بايد روشن، دقيق و بدون ابهام باشد؛  
 نيست، بنابراين بايد حاوي فعل باشد، مگر در شرايطي كه انجام شدن يا انجـام نـشدن كـار بـراي                      (Slogan)تيتر، شعار   چون   

  خواننده ابهامي در بر نداشته باشد؛ 
  انتخاب فعل مناسب، كليد موفقيت در نگارش تيتر است؛  
  از تكرار كلمه در تيتر بايد اجتناب كرد؛  
  لي، مگر در موارد ضروري، بايد خودداري كرد؛ از نوشتن تيترهاي سؤا 

  كند؛  اجتناب كرد، مگر در مواردي كه تيتر هدف خاصي را دنبال مي  از نوشتن تيترهاي منفي بايد
  ها در تيتر بايد پرهيز كرد؛  از شكستن واژه 
  ـ بهتر است؛ ـطور دقيق برساند  ترين مطلب را به ه مهمك به شرط آنـتر باشد ـ هر چه تيتر كوتاه 
  در ابتداي تيتر بايد خودداري كرد؛ » با«، »براي«، »به«هاي مانند  از نوشتن حروف اضافه و برخي واژه 
  هاي مشابه بايد در نظر گرفت؛  شكل ظاهري تيتر را از نظر انتخاب واژه 
هاي باال را دارا باشد، در غير   تيتر ويژگي تنها در صورتي مجاز است كه     » نقل و قول مستقيم   «صورت   به» تيتر نقلي «همانند ليد،    

  .براي تيتر نوست» نقل قول غيرمستقيم«صورت  اين صورت، بايد مفهوم مطلب را به
  

  تيتر كلي و تيتر مشخص 
معموالً تيترهاي كلي و غيرمشخص . طور كه گفته شد، تيتر بايد دقيق و بدون ابهام باشد و پيام خبري را به روشني بيان كند همان

براي مطالب خبري، بايـد از نوشـتن تيترهـاي          . كنند طور ناقص بيان مي    شوند، پيام خبري را به     كه بدون استفاده از فعل نوشته مي      
  : به اين تيتر توجه كنيد. صورت صريح نوشت كلي و غيرمشخص خوداري كرد و پيام را به

  
  المللي بزرگداشت فردوسي در تهران كنگرة بين

  
اگر به اين تيتر زمان فردا، امروز . شود كند كه اين كنگره برگزار شده است، يا در چه زماني برگزار مي ي نم اين تيتر مبهم مشخص   

» روتيتر«توان اين تيتر را با      البته ممكن است گفته شود مي     . كار نرود از ابهام خارج نخواهد شد       م، تا فعل در آن به     ييا ديروز بيفزاي  
(Kicker)به اين صورت. كار برد به» روتيتر«ا در  تكميل كرد، يعني فعل ر:  
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  شود فردا برگزار مي
  المللي بزرگداشت فردوسي در تهران كنگرة بين

  
بايد توجه داشت كه تيتر اصلي همواره بايد مستقل و بدون واسطه معناي كامل داشته و خالي از ابهام باشد، زيرا تيتر اصلي خبر                        

كند و به همين دليل بايد جدا از اجزاي ديگر تيتـر مـشخص و داراي مفهـوم                   ب مي است كه پيش از هر چيز نظر خواننده را جل         
داراي معنـاي   » روتيتـر «نويسيم، بايد تيتر اصـلي خبـر بـدون توجـه بـه               مي» نقل قول «صورت   حتي زماني كه كه تيتر با به      . باشد

  .كند ترتيب تيتر مورد نظر يا فعل مفهوم پيدا مي بدين. مشخص و بدون ابهام باشد
  

  شود كنگرة بزرگداشت فردوسي فردا در تهران برگزار مي
  

  : مانند. در تيترهاي نقلي، اگر ناقل جمله در اولويت باشد، حتماً بايد در تيتر اصلي در نظر گرفته شود
  

  دانيم ما فردوسي را ملي، اسالمي و جهاني مي: رئيس جمهوري
  

آرايـي   به سبب كمبود جا يا به هر علتـي در صـفحه           » روتيتر«، چنانچه   در صورتي كه ناقل خبر در درجة دوم اهميت قرار داشت          
  : انندم. آورد اي وارد نمي نهايي حذف شود، به تيتر اصلي خبر، لطمه

  
  :سازمان سنجش آموزش كشور

  شود نتايج كنكور سراسري هفته آينده اعالم مي
  

صورت يك تيتـر مـستقل معنـي دارد و     نخواهد بود، زيرا به تيتر اصلي داراي ابهام   ،ذف شود حدر چنين مواردي، اگر روتيتر هم       
  .مشخص است

  
  اجزاي تيتر 

تـر در   اي از مطالب و اخبار، عالوه بر تيتر اصلي، تيترهاي ديگري با حـروف كوچـك   ها براي پاره ها و همچنين مجله  در روزنامه 
  : تبنابراين تيتر شامل اين اجزا اس. دهند باال و پايين تيتر اصلي قرار مي

اي از خبرها، اين تيتر يگانـه تيتـر خبـر     گويند در پاره كند، تيتر اصلي مي   ترين مطلب خبر را بيان مي      هم به تيتري كه م    .تيتر اصلي 
  : مانند. شود ترين حروف نسبت به تيترهاي فرعي نوشته مي است و به همين دليل با درشت

  
  فارس برگزار شد مانور مشترك نيروهاي مسلح در خليج

  
  .شود ها استفاده مي در داخل جمله از ساير نشانه. شود ر انتهاي جملة تيتر اصلي نقطع گذاشته نميد

روتيتر مقدمه يـا مـؤخرة      . شود ته مي شتر نو  گيرد و با حروف كوچك      روتيتر، تيتري است كه در باالي تيتر اصلي قرار مي          :روتيتر
» مـؤخره «يـا   » مـستقل «صـورت    يا دو ستوني، استفاده از روتيتـر بـه        در تيترهاي يك    . باشد تيتر اصلي است يا خود مستقل مي      

  . مناسب نيست
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   از يك باند افغاني :روتيتر
   كيلو هرويين در خراسان كشف شد500: تيتر اصلي

   :فرماندة ژاندارمري :روتيتر
  اضافه خدمت مشموالن غايب بخشيده شد: تيتر اصلي

  . اي به تيتر اصلي خبر وارد نيايد باشد كه با برداشتن آن لطمهاي  گونه هر صورت، روتيتر بايد بهدر       
شـود   تـر نوشـته مـي    روف كوچـك حـ  و با (Banner)) ة اولحصف( زير تيتر، معموالً بعد از تيتر اصلي (Deek/Hanger).زير تيتر 

  : مانند. تواند مكمل تيتر اصلي و روتيتر و يا مستقل از آنها باشد مي» زير تيتر«مطلب 
  :  سازمان هواشناسي كشور:رروتيت

  برف و كوالك مناطق مختلف كشور را فرا گرفت :تيتر اصلي
  گيرد  هاي كوهستاني به سختي صورت مي عبور و مرور در جاده: زير تيتر

اي از  توان خالصه باشد، مي اي از موارد كه خبر طوالني است و حاوي مطالب متعدد مي  در پاره.(Summary head) خالصه تيتر
اي  خالصـه تيتـر را در اصـطالح حرفـه         . هاي مستقل بيـان كـرد      صورت جمله  مطالب مهم را بعد از تيتر اصلي يا زيرتيتر به         

  : مانند. شود هاي درشت در ابتداي جمله مشخص مي گويند كه با ستاره يا نقطه  هم مي(Soustitre)» سوتيتر«
  وشهر در ب» 25-ايران هرمز «برداري از كشتي  با بهره: روتيتر

   نخستين خط كشتيراني ايران ـ قطر افتتاح شد:تيتر اصلي
   تن بار را دارد 500 مسافر و 150ظرفيت » 25ايران هرمز ـ« كشتي :زيرتيتر

  .كند  ساعته طي مي22 مايل است، 250مسافت بين بوشهر و بندر دوحه را كه » 25ايران هرمزـ« كشتي  :خالصه تيتر
  . طور رايگان همره داشته باشد كيلو بار به 50تواند تا   هر مسافر مي

  .تواند خواننده را از خواندن متن خبر باز دارد در يك خبر، مي» خالصه تيتر«بايد توجه داشت كه استفاده زياد از      
يقـي بـراي   تيتر معموالً چند كلمه يا عبارت كوتاه است كه در ميان خبرهـاي طـوالني و خبرهـاي تلف             ميان .(Subhead) ميان تيتر 

گونه خبرها نه تنها الزم، بلكه ضروي اسـت،          فاده از ميان تيتر در اين     تاس. گيرد تفكيك مطالب مختلف مورد استفاده قرار مي      
  .كند زيرا براي خواننده سهولت بسيار ايجاد مي

اده از تيترهاي فرعي بستگي     بايد توجه داشت كه استف    . تر است  اندازة حروف ميان تيتر از اندازة حروف متن خبر درشت                   
  .خبر اكتفا كرد» تيتر اصلي«و » روتيتر«توان فقط به نوشتن  در بسياري از موارد مي. به اهميت و اندازة خبر دارد

  
  زمان فعل تيتر 

و در صـورتي كـه   » ماضـي مطلـق   «صورت بهنويسي ترجيح بر اين است كه اگر رويداد مربوط به گذشته است، فعل تيتر            در تيتر 
  : مثال. باشد» مضارع اخباري«مربوط به آينده است 

  
  )ماضي مطلق(رئيس جمهوري پاكستان وارد تركيه شد 

  
  )يمضارع اخبار(رود  وزير خارجة شوروي فردا به عراق مي
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  تيترهاي صفحة اول روزنامه 

در . شـود  اي انتخـاب مـي   هاي ويژه زشگيرد، براساس معيارها و ار ها قرار مي  روزنامه(Front Page)تيترهايي كه در صفحة اول 
و سـردبير،   ) هـا  دبيـر سـرويس   (هـاي مختلـف تحريريـة        هاي بزرگ، شورايي مركب از دبيران بخش       تحريرية بسياري از روزنامه   

 News)ها باتوجه به اشرافي كه بـر حـوزة خبـري     در مرحلة اول، دبيران بخش. كنند تيترهاي صفحة اول روزنامه را انتخاب مي

Beat)    اين گفته به ايـن معنـا نيـست    . كند ميندهند كه معموالً از يك يا دو تيتر تجاوز  خود دارند، تيترهاي پيشنهادي را ارائه مي
در هر  . ادي مهم در حوزة خبري خود، مجبور باشند تيتري را به شورا ارائه دهند             دها با وجود عدم تشخيص روي      كه دبيران بخش  

هـا تيتـر، تيترهـاي مناسـب را          كند و از ميان ده     گيري مي  راي انتخاب تيترهاي صفحة اول تصميم     حال پس از ارائه تيترها، شورا ب      
گيرد و در واقع شورا، تيترها را با توجه به سياسـت خبـري،        انتخاب تيترها، پس از بررسي جوانب اخبار صورت مي        . گزيند برمي
  .كند هاي روزنامه گزينش مي گيري مشي و جهت خط

در ( (Banner Headline)» تيتـر خبـر اصـلي صـفحة اول    «آرايي مداول روزنامه،  ان، با در نظر گرفتن فرم و صفحه     در اين مي
اهميت انتخاب تيتر خبر اصـلي صـفحة اول        . شود انتخاب مي ) آرايي دوتيتري  در صفحه (و تيتر دوم    ) تيتري آرايي يك  صفحه

گويد كـه    اب تيتر اصلي صفحة اول مي     خزيرا شورا با انت   . شتر است ، همواره از ديگر تيترهاي اين صفحه بي       )تيتر سرتاسري (
بديهي است هر   . »ترين خبر روزنامه اين خبر است      مهم! خواننده«: ترين خبرهاي روزنامه چنين تيتري انتخاب شده يا        از مهم 

  .كند ين ميخواننده، با توجه به مرتبط بودن يك رويداد خبري به كار و زندگيش، اهميت و ارزش خبر را تعي
ها توسط دونالدشـا      رسانه (Agenda-Setting)« گذاري اولويت«يا  » سازي برجسته« ديدگاهي كه با عنوان      1970     در اوايل دهة    

هاي خبري با بزرگ و   مطرح شده، اشاره به اين نكته دارد كه رسانه(Donald Shaw/Maxwell Mccombs)كومز  و ماكسول مك
از نظر اين پژوهشگران، بزرگ و      . هاي خاص خود به مخاطبان دارند      مختلف، كوشش در القاي ديدگاه    برجسته كردن رويدادهاي    

. ها، آن مطالب را برجسته و مهم بپندارند شود كه مخاطبان هم، همانند رسانه هاي خبري باعث مي برجسته كردن مطالب در رسانه
ي در مخاطبـان    لبا اين عمل نتوانند تغييرات رفتاري قابـل قبـو         ) وزنامهراديو، تلويزيون و ر   (هاي خبري    گويند، اگر رسانه   آنها مي 

هاي بعدي نشان    طور كه بررسي    همان   5.اي در مخاطبان خواهند شد     وجود آورند، حداقل باعث تغييرات شناختي قابل مالحظه        به
اد به كار   دبا توجه به مرتبط بودن آن روي      دهد، اين نكته را بايد در نظر داشت كه خوانندة روزنامه اهميت و ارزش هر خبر را                   مي

ـ بستگي به ايـن موضـوع   ـمدت  مدت و چه بلند ها ـ چه كوتاه  كند و آثار شناختي، انفعالي و رفتاري رسانه و زندگيش تعيين مي
   6.دارد

  
  تيترهاي استنباطي و تيترهاي اقناعي 

بـه  . گيرد كه شكل و محتواي آنها مورد توجه است         ها قرار مي   هاي مختلفي از تيترهاي خبري مورد استفادة روزنامه        همواره شكل 
  . ايم نام نهاده (Persuasive) و تيترهاي اقناعي (Inferential Headline)گونه تيترها، تيترهاي استنباطي  اين

  

هـاي   بـار و گـزارش    اي از اخ   در واقع استنباط صحيح تيترنويس از خبر يا مجموعـه         ) برداشتي(تيترهاي استنباطي   : تيتر استنباطي 
در اين نوع تيترها، هدف نقل و قول غيرمستقيم، برداشت و مفهوم كلـي از يـك مـصاحبه، سـخنراني،                     . خبري تلفيقي است  

موضوع مهم در اين نوع تيتـر ايـن اسـت كـه     . هاي خبري است اي از مجموع اخبار يا گزارش      نتيجة كلي و نهايي يا چكيده     
  :ترين نوع چنين تيترهايي توجه كنيد به ساده. اند ر در تيترنويسي توأماً دخيلبينش تيترنويس، مشي روزنامه و تبح
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  سخنان رئيس جمهوري در مورد نقش و وظيفة زنان در جامعه
  

تـرين   نويس با مهـم    در اين شيوة، تيتر   . است» زن«بايد كه سخنان رئيس جمهوري در مورد         خواننده با مشاهدة چنين تيتري درمي     
. بـاره بـوده اسـت     زن بوده، در تيتر قرار داده يا منحصراً موضوع سخنراني در اين    ةا كه در مورد نقش و وظيف      موضوع سخنراني ر  

  : مثال. پردازند چنين تيترهايي به كل و مجموعة اصلي سخنراني و با مصاحبه مي
  

  هاي جنوبي كشور سخنان وزير كشور دربارة برقراري امنيت در استان
  

  مورد نقش ايران در ثبات منطقهمصاحبة وزير خارجه در 
  

  هاي لبنان ها از درگيري ترين گزارش تازه
  

تواند با فعل نوشته شود، اما تيترهاي استنباطي از نظر شكل، بـدون فعـل زيبـاتر                  گونه تيترها همواره مي    بايد توجه داشت كه اين    
صـورت   گاه بـه  تيترهاي استنباطي هيچ  . نظر كرد  رفتوان در تيترنويسي از فعل ص      اين يكي از مواردي است كه مي      . رسد نظر مي  به

  .شوند ها نوشته نمي ها و مصاحبه نقل قول مستقيم از سخنراني
يعنـي  .      نكتة قابل توجه ديگر در نوشتن تيترهاي استنباطي، برداشـت و اسـتنباط تيترنـويس از مـصاحبه و سـخنراني اسـت                      

همچنـين سـخنران موضـوع يـا        . شونده اخطار كرده يا هشدار داده اسـت        حبهتيترنويس بايد توجه كند كه مثالً در مصاحبه، مصا        
، »اخطـار «،  »رهنمـود «،  »تحليـل «،  »تأكيـد «هـاي    رو، واژه  از ايـن  . اي رهنمـود داده اسـت      اي را تحليل كرده يا دربارة مسئله       مسئله

  : مثال. ورد استفاده قرار گيرندبايد در جاي خود و در واقع با برداشت درست تيترنويس م» خطاب«و » تبيين«، »هشدار«
  

  در شوروي» پروستريكا«تحليل گورباچف از روند 
  

  هشدار رئيس جمهوري به حاميان آمريكا در منطقه
  

  اخطار شهرداري به اصناف در مورد تخلية زباله در معابر عمومي
  

  رئيس جمهوري حل مشكالت اقتصادي كشور را مورد تأكيد قرار داد
  

   پولي و مالي كشور را تشريح كردرئيس جمهوري سياست
  

خاطر حساسيت موضوع سخنراني يا مصاحبه و عدم تمايـل           به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در بسيار از موارد، تيترنويس به             
معموالً تيترهاي استنباطي را بايد از تيترهاي كلي و نامشخص كه           . كند به برجسته كردن مطالب، از اين نمونه تيترهاي استفاده مي         

  .محتواست، متمايز دانست مبهم و بي
  

سـازي   هدايت يا تهيـيج افكـارعمومي، تبليـغ و برجـسته          : شود هاي مشخصي نوشته مي    چنين تيترهايي با هدف   : تيترهاي اقناعي 
لـي تبليـغ    طور ك  تأثير قرار دادن گروه يا طبقاتي از جامعه و به          سازي در پيرامون اجراي سياست، تحت      موضوعي در جامعه، زمينه   

يابنـد و بـيش از هـر         ها نقش حساس و اساسي مي      گونه تيترها، واژه   در اين . غيرمستقيم براي ترغيب، القا يا تبليغ يك پيام خبري        
توان از كاربرد    تبليغي و شناخت آنها، مي    هاي تيترهاي    از ويژگي . زمان ديگر بايد نسبت به انتخاب آنها حساسيت نشان داده شود          
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 عنـوان مثـال كـاربرد      كند، بـه    تيترها نام برد، اما بايد توجه داشت، كاربرد صفات به تنهايي، تيتر را تبليغي نمي               صفت در اين نوع   
تـرين پـل     بزرگ«: اگر بنويسيم . دهد در مورد احداث يك پل در كشور، جنبة تبليغي مورد نظر را به تيتر نمي              » ترين بزرگ«صفت  

در تيتر تبليغي به  . ناميم ي قديم اين رودخانه چنين نيز باشد، اين تيتر را تبليغي نمي           ها و نسبت به پل   » بر روي كارون احداث شد    
شود و چنانكه بيان شد، هر اندازه در مفهوم، موضوع را القا كند نه در شكل ظاهر، بـه هـدف        هاي سياسي گنجانده مي    نوعي رگه 

  : مثال. تر شده است نزديك
  ربارة كويت موافقت كردعراق با پيشنهاد آمريكا براي مذاكره د

  
  موافقت عراق براي مذاكره با آمريكا اعالم شد

  
  توافق عراق و آمريكا براي مذاكره در ژنو

  
كننـد، امـا    رساند، يعني با وجود تفاوت در شكل ظاهري، معناي واحدي را القا مي           اين سه تيتر، در ظاهر يك معنا و مفهوم را مي          

طور غيرمستقيم برخواننده بيشتر است و القا كنندة همدلي و همـاوايي عـراق و        ، به »توافق« واژة   سوم به دليل استفاده از    تيتر  تأثير  
  . آمريكاست

تـراود و تأثيرگـذاري بيـشتري دارد،         طور كلي در تيترهاي اقناعي عالوه بر شكل ظاهري و مفهوم باطني، آنچه از تيتر مـي                      به
تر آنكه واژة اول     هايي كه بار عاطفي بيشتري دارند بايد استفاده كرد و مهم           ا از واژه  به همين دليل، در اين نوع تيتره      . مدنظر است 

  . تيتر بايد ضربة نخست را براي جلب توجه خواننده فرود آورد
 توانند در القاي مقصود، تيتر را يـاري        يك مي  كدام» العمل عكس«و  » واكنش«هاي   عنوان مثال بايد توجه داشت كه بين واژه             به
هـاي   و واژه » رژيـم «،  »سيـستم «،  »نظـام «هـاي    و كلمـه  » سـقوط «و  » فروپاشـي «هاي   همچنين بايد توجه داشت كه در واژه      . دهند

 . اي وجود دارد ير آن، هر يك بار عاطفي جداگانهاو نظ» به لقاءاهللا پيوست«، »درگذشت«، »مرد«و » سازش«، »توافق«، »موافقت«

  
  رويدادهايي با دو تيتر 

هـستند، از دو تيتـر       رايش صفحةاول روزنامه در مورد يك رويداد يا رويدادهايي كه با يكديگر مرتبط            آها براي    ز روزنامه برخي ا 
در برخي از موارد   ــ(The New York Times) نيويورك تايمزويژه روزنامة   بهــهاي آمريكايي  روزنامه. كنند زير هم استفاده مي

 10(آرايي، تيتر اصلي صفحةاول روزنامه، معموالً شـامل تيتـر اصـلي سرتاسـري      ر اين نمونه صفحه د. جويد  از اين شيوه بهتر مي    
گونه تيترهـا در     كاربرد اين . تر از اندازه تيتر اصلي است      و تيتر دومي از نظر اندازة حروف و ستون برابر يا كوچك           . است) ستوني

  . دهند يمواقع استثنايي و هنگام رويدادهايي است كه همزمان رخ م
ترين عناصر يك سلـسله رويـداد        اين تيترها در عين حالي كه دو جملة مجزا از يكديگرند، با هم مربوط هستند، زيرا از مهم                      

اي بايد هنگامي مورد استفاده قرار گيرد كه ارتباط بين دو جمله بر              برخي معتقدند تيتر دو جمله    . شوند به هم پيوسته استخراج مي    
ان روشن باشد، در حالي كه بايد گفت هدف اين تيترها تحريك حس كنجكاوي خواننده براي يافتن ارتباط ميان                   تمامي خوانندگ 

  : مثال. دو جملة تيتر با يكديگر است
  درخواست جهاني براي كمك به مردم عراق

  
  بغداد همچنان زيرآتش است
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رسـاند كـه مـردم عـراق زيـر            اسـت، ايـن مفهـوم را مـي         هم پيوسته استخراج شده    اين دو تيتر كه از بطن يك سلسله رويداد به         
  : مثال ديگر . هاي هوايي نياز به كمك دارند بمباران

  
  پافشاري ايران براي تشكيل كنفرانس اسالمي

  
  جبهه دوم عراق از تركيه گشوده شد

  
گـاه اول ممكـن اسـت ارتبـاط را          اين دو تيتر نيز از مجموعه رويدادهاي منطقه نوشته شده، اما خوانندگان معمولي روزنامه بـا ن                

شود و به خواندن ليد و مـتن خبـر تمايـل             كشف نكنند، ولي حس كنجكاوي براي يافتن ارتباط بين دو تيتر در آن برانگيخته مي              
امـا ايـن دليـل      . گونه تيترها هنوز در مطبوعات ما رايج نشده و خوانندگان با اين نوع تيتـر كمتـر آشـنا هـستند                     اين. كنند پيدا مي 

  .گونه تيترنويسي الزم است، به چنين روشي روي نياورند هاي ما، در مواقعي، با توجه به ظرافتي كه در اين شود كه روزنامه مين
  

  تيترهاي غيرمتعارف خبري 
. شـود  هـاي خبـري نوشـته مـي        طور استثنا در مورد برخي از اخبار و گزارش         شود كه به   تيترهاي غيرمتعارف به تيترهايي گفته مي     

توان براي خبرهاي هنري، فرهنگي،  از اين تيترها مي. شود فاده از اين نوع تيترها براي همة خبرها و در همة مواقع توصيه نمياست
  : حوادث، مسائل اجتماعي، هواشناسي و نظاير آن بهره گرفت مثال 

  
  تهران ديشب در آب غوطه خورد

  
  ديروز در تهران خاك باريد

  
  »جنگ و صلح«راهي فارس بر سر دو  بحران خليج

  
  

  نوشت پي
  

هـا،   آورنـد كـه بـا نگـرش     هايي روي مـي  دهند يا فقط به پيام ان خود را روياروي هر پيامي قرار مينيا آ آبراي مطالعه در زمينة پويايي مخاطبان و اينكه         . 1
  : ،  رجوع كنيد به»تيهماهنگي و ناهماهنگي شناخ«هاي ديگر در نظرية  اعتقادات و رفتارهايشان هماهنگ باشد و ديدگاه

  
Leon Festinger. A Theory of  Cognitive Dissonance (Stanford, Calif.: Stanfoed University Press. 1957:N.P. Chapanis and A. Chapanis. 
"Cognitive Dissonance: Five Yers Later." Psycological Bulletin, Vol. 61. 1964.pp.1-22:William J. McGuire, "Selective Exposure: A 
Summing Up, "in R. Abeison et al. (eds). Theories of Cognitive Consistency: A Sourcebook, (Chicago: Rand McNally, 1968); David O. 
Sears and Jonathan L. Freedman, "Selective Exposure to Information: A Critical Review."in Wilbur Schramm and Donald F.Roberts, 
eds., The Process and Effectsof Mass Commubication, Revised ed., (Urbana), III.: University of Illinois press, 1977), pp. 209-234; 
Raymond A. Bauer. "the Obstinate Audience: The Influence Process from the Point of View of Social Communication," in Wilbur 
Schramm and Donald F. Roberts, eds,. Op cit, pp. 326-346. 

 
2. Wilbur Schramm. "The Nature of News," Journalism Quarterly, Vol. 26,, 1949, pp. 259-269; Jack Lyle, "Immediatevs. Delayed Reward 

Use of Newspapers by Adolescents," Journalism Quarterly, Vol. 39, 1962. pp. 83-5; V. Petlla, "Immediate vs. Delayed Reward in 
Newspaper Reading." Acta Sociologica, Vol.12,1969; Naiim Badii and Walter. Ward, "The Nature to News in Four Dimensions," 
Journalism Quarterly, Vo l57, 1980, pp. 243-8; Michaiel W. Singletary, "Reliability of Immediate Reward and Delayed Reward 
Categories." Journalism Quarlerly, Vol. 62, 1985, pp. 116-20; p.J. Shoamaker and E.K. Mayfield "Building aTheory of News Content," 
Journalism Monographs, No. 103, 1987, pp. 1-136. 
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  : همچنين نگاه كنيد به
. »چگونگي ترغيب خواننده به خواندن خبـر      «؛  45 – 40): 1369بهار   (1، ش   1، سال    رسانه دكتر نعيم بديعي ،   . »معيارهاي گزينش خبر؛ كدام خبر، چرا؟     «

  . 47 – 44): 1369تابستان  (2، ش 1دكتر نعيم بديعي، رسانه، سال 
  

3. Robert F. Garst and Theodor M. Bemstein, Headlines and Deadlines, New York: Columbia University Press, Third edition, 1961: Edward 
J.Smith and Gilbert L. Fowier. Jr.."How Comprehensible are Newspaper Headlines," Journalism Quarterly, Vol.59.1982-, pp.761-66; 
Arthur Wimer and Dale Brix, Workbook for Head Writing and News Editing. Dubuque. Lowa: Wm C. Brown Company Publishers, 
Third edition, 1974; Jak B. Haskkins and Lois P. Flynne, "Effects of Headline Typeface on Reading Interest." Journalism Comparative 
Approach, New York: Longiman Inc., 1989, pp. 103-110. 

 
4. Theresa G. Siskind. "The Effects of Newspaper Design on Readers." Journalism Quarterly, Vol.56, 1977, pp. 54-61; Gerald C. Stone, John 

C.Schweitzer and David H. Weaver, "Adoptation of Modern Newspaper Design," Journalism Quarterly, Vol. 55, pp. 761-66; E. Katz, J. 
Blumler and M. Gurevitch, "Utilization of Mass Communication by the Individual, "in Jay G. Blumler and Elihu Katz, est., The Uses of 
Mass Communications: Current Perspectives on Grattficaltions Research, Beverty Hill, Calif.: Sage Publications, 1974, pp. 19-32. 

 
  : همچنين نگاه كنيد به

مركز نشر سپهر، : تهران( دكتر كاظم معتمد نژاد با همكاري دكتر ابوالقاسم منصفي .نگاري معاصر با فصلي جديد در بازنگري روزنامه: نگاري روزنامه
دانشگاه عالمة طباطبايي؛ دانشكدة علوم : تهران(دكتر نعيم بديعي . براي روزنامهتهيه و تنظيم خبر : نگاري خبري روزنامه؛ 125 – 109): 3، چ 1368

  ). 1368دانشگاه عالمة طباطبايي؛ دانشكدة علوم اجتماعي، : ان رته(حسين قندي . ويراستاري و مديريت اخبار ؛28-23): 1368اجتماعي، 
  : ها به منابع زير مراجعه نماييد سانهر) اولويت گذاري(سازي  راي مطالعه در زمينة ديدگاه برجستهب. 5

Maxwell E.McCombs and Donald L. Shaw. "The Agenda-Setting Function of Mass Media," Publi Opinion Quarterly, Vol. 36, Summer 
1972, pp. 176-87; Donald L. Shaw and Maxwell E.McCombs, The Emergence of American Political Issues: The Agenda-Setting 
Function of the Press, St. Paul, Minn West Publishing Co., 1977; Lynda Lee Kaid, Kathy Hale and Jo Ann Williams, "Media Agende-
Settung of a Specific Political Event," Journalism Quarterly, Vol. 54, Autumn 1977, pp.584-587; L. Erwin Atwood, et al., "Daily 
Newspaper Contributions to Community Discussion," Journalism Quarterly, Vol. 65, Autumn 1978, pp. 570-76; William Thomas 
Gormley Jr., "Newspaper Agendas and Political Elites," Journalism Quarterly, Vol. 52, Summer 1975, pp. 304-308; D.H. Weaver, D.A. 
Graber, M.E McCombsand C.H. Eyal, Agenda-Setting in a presidential Election, New York; Praeger, 1961. 
 

6. Charls Atkin, "Instrumental Utilities and Information Seeking," in Peter Clarks, ed., New Models for Mass Communication Research, 
Beverly Hills: Sage, 1973, pp. 205-242; L.Donohew, L. Tipton and R. Haney,"Analysis of Information-Seeking Strategies," Journalism 
Quarterly, Vol, 55, Spring 1978, pp. 25-31; Michael L. Ray and Scott Ward, "The Relevance of Consumer Information Processing 
Studies to Communication Research." Communication Research, Vol, 2, 1975, pp. 195-202; R.Kleinhesselik and R. Edwards, "Seeking 
and Avoiding Belief-Descrepant information as a Function of its Perceived Refutability," Journal of Personality and Social Psycology, 
Vol. 31, 1975, pp. 787-90: M. Manis et al., "The Transmission of Attiude-Relevant Information Through a Communication Chain," 
Journal of Personality and Social Psycology, Vol, 30, 1974, pp. 881-94: M.Hazen and S. Klesler. Communication Strategies Affected by 
Audience Opposition. Feedback and Persuasibility," Speech Monographs. Vol,42. March 1975, pp. 56-68. 
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  پردازان ژه و سوژهاو
  حسام الدين شريعت پناهي

  )68-73: 13692زمستان ، 4، ش 14، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

بخـشي در   حـال از خـصلت تـأثير    ته و مناسب زمان حال انتخاب شود و در عـين  سوژه بهتر است با شرايط اجتماعي انطباق داش       
پرداز خوبي باشد؟ شـايد گفتـه شـود كـسي كـه              تواند سوژه  اما چه كسي مي   . برخوردار باشد ) موضوع مورد نظر  (اصالح اوضاع   

پـرداز خـوب كـسي       يا آنكـه سـوژه    . رود شمار مي  پرداز خوبي به   داراي تجربه و سابقة بيشتري در مؤسسه مطبوعاتي باشد، سوژه         
توان انكار كرد، بهتر است به خصوصيات        اما ضمن اينكه موارد فوق را نمي      . است كه از قدرت نويسندگي بااليي برخوردار باشد       

  : پرداز خوب اشاره كنيم زير براي يك سوژه
  . پرداز خوب اطالعاتش گسترده و نو است هسوژ. اطالعات. 1
زيـرا چنـين    . گـرا نيـست    هاي اجتماعي و نيز منفي     پرداز خوب فردي منزوي و بريده از واقعيت        هسوژ. حشر و نشر اجتماعي   . 2

  .هاي مناسب را به دوش كشد تواند رسالت خالقيت سوژه كسي نمي
اي كـه از آنهـا دارد، بيـشتر          هاي اجتماعي و اطالعات محرمانه و غيرمحرمانـه        پرداز به پديده   طرز نگرش سوژه  . نگرش طولي . 3

كند، تـا چنـد قـدمي        ها مي  براي مثال كسي كه در داخل تظاهرات اقدام به مشاهده و كشف واقعيت            . طولي است نه عرضي   
شـود، تعـداد    تواند ببيند، در حالي كه وقتي از باال به تظاهرات نگريسته شود، بسياري از روابط كشف مي                 خود را بيشتر نمي   

بيني كرد و جايگاه رهبـر يـا رهبـران را در بـين تظاهركننـدگان        شود پيش  توان تخمين زد، سير حركت را مي       جمعيت را مي  
در عـين حـال نگـرش عرضـي هـم           (است چون نگـرش طـولي       پرداز   ها دستگير سوژه   همين نكته ... توان تشخيص داد     مي

عي را تشكيل   هاي يك سيستم اجتما    هاي اجتماعي كه شبكه    دهد تا از بين پديده     به وي اين قدرت را مي     ) شود فراموش نمي 
هـاي   مثل گراني، كميابي، احتكار، افـزايش نـاراحتي   (هاي ديگر    اي برود كه كانون تحريك پديده      دهند، به سراغ آن سوژه     مي

  .رود شمار مي به) خواري و امثال آن رواني، ترافيك، رشوه
شـناس باشـد،      بايد يـك جامعـه     زپردا سوژه. رسد نظر مي  ي به راجتماعي امري ضرو   علوم بهپرداز   حاطة  سوژه  ا. شناسي جامعه. 4

هـاي اجتمـاعي بـه       يـده دكند كـه در تحليـل پ       پرداز كمك مي   شناسي به سوژه   علم جامعه . چون قلمرو كار وي جامعه است     
  .ها ل ها بيشتر توجه داشته باشد تا به معلو علت
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افكنـد و بـه ايـن        ها نظر مي   ، بيشتر به معلول   را ندارد ) هاي اجتماعي  واقعيت(ها   پردازي كه قدرت تحليل اطالعات داده           سوژه
با بهترين بيان عرضه شود، جز برانگيختن احساسات مردم كارايي ديگري ندارد، ر نتيجه موجـب   اي   ترتيب، حتي اگر سوژه   

جـاد  هاي نو را در آنهـا اي       تواند توانايي تشخيص راه رهايي و نيز برخورد با ايده          شود و نمي   افسردگي و سردرگمي مردم مي    
  .كند

هـا   هاي تحقيق در علوم اجتماعي آگاه باشد، بسياري از سختي          از روش پرداز    اگر سوژه . هاي تحقيق  آگاهي و اطالع از روش    . 5
هاي  ها و نظاير آن، موفقيت     آوري اطالعات موردنظر دربارة يك مصاحبه، تحليل داده        ويژه در جمع   شود و به   سان مي آبرايش  

  . آورد دست مي بزرگي به
اندركاران احاطه شـده      مسئوالن و دست   ،وسيلة خانواده، دوستان، همكاران    مثل همة افراد جامعه، به    پرداز   سوژه. استقالل رأي . 6

اي در مؤسسه مطبوعاتي خود دارد، بنابـه منـافع شخـصي، صـنفي و                كننده اگر افراد مذكور بدانند كه وي نقش تعيين       . است
كنند او را برانگيزانند تا موضوع مورد نظرشان را، در روزنامه يـا مجلـه         الش مي تشان،   طبقاتي خود، با برداشت و طرز تلقي      

كنـد   پرداز را آماده مـي  اي است، سوژه الحسنه يا شركت مضاربه نفع در يك مؤسسه قرض كسي كه صاحب يا ذي. چاپ كند 
بينـد راننـدة     پرداز، وقتـي مـي      همسر سوژه  .اي گزارشي تهيه كند    هاي مضاربه  ها يا شركت   الحسنه كه دربارة مفيد بودن قرض    

  .ها گزارشي تهيه كرد كند كه بايد از وضعيت نامطلوب تاكسي ار ناخوشايندي دارد، به او چنين القا ميتتاكسي با وي رف
  د؟ تأثير آنها قرار بگير ها، خنثي برخورد كند يا تحت پرداز بايد در مقابل اين ابراز نظرها و محرك آيا سوژه          
شـك ايـن خـصلت را هـم      داشته باشد، البته دارندة شرايط قبلي، بي» استقالل رأي«پردازي موفق است كه   شك سوژه  بي          

ناپـذير تلقـي     به اين مفهوم نيست كه وي بايد فردي خودرأي و مستبد باشد و نظر خـود را خدشـه                  » استقالل رأي «دارد اما   
دار بهتر است از ايـن   اما سوژه . ـ بسيار الزم است    ـ  هر قشر و گروه اجتماعي كه باشند        از ـبلكه شنيدن نظرهاي مردم ـ    . كند

  . ترين سوژه كار شود بهره بگيرد تا روي مناسب» گرايانه تحليل اجتماعي واقع«نظرها در جهت يك 
 است و مصالح جامعـه را       پردازي كه زندگي خود را وقف به انجام رساندن يك رسالت اجتماعي كرده             سوژه. اي تقواي حرفه . 7

داند، كمتر ممكن است خود را ببازد يا حقد، حسادت، كينه و خشم              مقدم بر آمال و آرزوهاي شخصي صنفي و طبقاتش مي         
كند، سعي ندارد بدون تأمل و تعقل و          شود، چنين فردي وقتي كه در تجربة شخصي با ناماليماتي برخورد مي            يبر او مستول  

 ـپرداز از بعد منـافع فـردي ــ     در واقع سوژه  .  كرده و به گزارشگر دهد تا خيلي زود چاپ شود          »ري فو  ةسوژ«تحقيق، آن را    
  .كند  خود را فداي مصالح و منافع اجتماعي ميـحتي صنفي ـ

  
  هاي گزارشي  بندي سوژه طبقه
  : بندي كرد توان از ابعاد مختلف طبقه ها را مي سوژه

  
  ز نظر زمانسوژه ا. 1

انتقاد آشـكار خواننـدگان      كه عدم طرح آن در روزنامه يا مجله موجب عصبانيت و          هايي هستند      سوژه. وريتيهاي ف  سوژه. الف
گيـرد، يـا     ستانة يك رفراندوم بزرگ قرار مي     آدهد يا كشور در      اي از كشور رخ مي     اي در نقطه   مانند زماني كه زلزله   . شود مي

  .شود موقعي كه سال تحصيلي آغاز مي
هاي آيندة روزنامه يـا مجلـه جـا نگيـرد، در              حههايي هستند كه اگر گزارش آن در صف        سوژه. تي، اما ضروري  فوري سوژه كم . ب

كند، ضمن آنكه در     نقشي ايفا نمي  ) مثل كنترل جمعيت، مبارزه با مواد مخدر      (» حركت اجتماعي «كمك به توسعة روند يك      
ي مـوارد   تـ بـراي مثـال وق    . دارد نمـي   بـر  گـامي ورد نظـر    اندركاران و مردم نسبت به مـسئله مـ         هشيار كردن اضطراري دست   
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يابد، تهية   ها افزايش مي   گذاري در اين شركت    شود و هجوم مردم براي سپرده      اي زياد مي   هاي مضاربه  كالهبرداري در شركت  
 خطر كنـد و     اندركاران امنيتي، قضايي و اقتصادي و سياسي را متوجه         تواند هم دست   هاي افشاگرانه در اين زمينه مي      گزارش

  .مردم را در جريان امر قرار دهدهم 
  .  مجله عنوان كرد توان در روزنامه يا هاي فوق، در هر زمان ديگر مي ها را به غير از زمان  اين سوژه.هاي عادي سوژه. ج
  
  سوژه از نظر نحوة بيان. 2

سرپرسـت، قربانيـان زلزلـه و        كودكان بي  سالمندان، مشكالت روحي      سرايِ  سالخودرگانِ هاي درددل. هاي احساسي  سوژه. الف
هـا هـدف بـرانگيختن و كانـاليزه كـردن       در اين سـوژه . شوند ـ احساسي نوشته مي اي عاطفي  سيل و نظاير آن بيشتر به شيوه      

  .عواطف انساني مردم در جهت اهداف موردنظر است
بـازار  «،  »وضـعيت نقـدينگي   «،  »ات بـر درآمـد    مالي«،  »استراتژي توسعة اقتصادي  « هاي  گزارش .هاي عقالني و تحقيقي    سوژه. ب

و امثـال آن، تـا حـد        » ث مجلس شوراي اسالمي   حمورد ب لوايح  «،  »كنترل جمعيت «،  »طراحي صنعتي و خودكفايي   «،  »بورس
  .شوند زيادي با استفاده از آمار و ارقام، تحليل شده و در روزنامه و مجله مطرح مي

بـا طـرح فـضاي عـاطفي و         (توان از طريق احساسي      هم مي ها را،    ي از گزارش  بعض. هاي احساسي و عقالني تحقيقي     سوژه. ج
و » پديـده «يـابي پديـده و ارزيـابي كارشناسـان از        و هم با اشـاره بـه آمارهـا و علـت           ) ساس برانگيز حهاي ا  استفاده از واژه  

اوقـات فراغـت جوانـان و       «،  »مشكل بيكـاري  «،  »معتادان و مواد مخدر   «هاي   نظرخواهي از مردم، تهيه كرد، براي مثال سوژه       
توان روشن كرد كه تم يا آهنگ گزارش الف يا گزارش ب حتماً بايستي احـساسي، يـا              طور دقيق نمي   البته به .. و  » نوجوانان

شود كه   خواهيم دربارة آن گزارشي تهيه كنيم، موجب مي        اما تفكيك موضوعات مورد نظري كه مي      . صددرصد عقالني باشد  
  . ها پيش گيريم شناسي خوانندگان برداريم و به اين ترتيب، بهترين استراتژي را در طرح مطلوب سوژه قدمي در جهت روان

  
  سوژه از نظر كيفيت . 3

شان برخـورد    هايي كه براي نخستين بار با آن در روزنامه يا مجلة مورد عالقه             مردم از گزارش  اصوالً  . هاي نو و بديع    سوژه. الف
  . وندش كنند بسيار خرسند مي مي

اوقـات فراغـت    «،  »كمبـود و نايـابي دارد     «،  »، مـشكالت دانـشجويان    »گـزارش از اولـين روز مدرسـه        «.هاي تكراري  سوژه. ب
ها يـا    طور چرخشي و فصلي در روزنامه      و مانند آن به   » بوروكراسي«،  »گراني«،  »ها وضعيت بيمارستان «،  »بيكاري«،  »نوجوانان

  .نياز از آن نيست شود و خواننده هم البته بي ارشي دربارة آنها تهيه مييعني هر سال، گز. شوند مجالت مطرح مي
 هميشه اين اسـت كـه بهتـر اسـت روي سـوژة         گران توصية دبير سرويس گزارش به گزارش     . هاي تكراري با قالب نو     سوژه. ج

» روتيتـر «والً اگـر چـه      امـا معمـ   . شـود ... ازه كار شود و از نگاهي وراي عادت، مشاهده و مـصاحبه و              تتكراري با نگرشي    
  .است، اما محتوا همان چيزي است كه قبالً به چاپ رسيده است» ...نگاهي تازه به «گزارش جملة 

  

سپس از افكار و عقايد قـالبي       . را از چشم خود بردارد    » ادي ديدن ع«گر عينك    البته براي نو كردن قالب سوژه، بهتر است گزارش        
، جمع كردن چند مصاحبه و گردآوري آمار دربارة شكاف بـين عرضـه و تقاضـا                 »مبود دارو ك «ةطور مثال، در سوژ    به. دوري كند 

را مورد شك و ترديد قرار داد و اگر مصرف باالي دارو و عادت نامعقول و                » كمبود دارو «معمول بوده، بهتر است، فكر جا افتادة        
  . ر اصلي گزارش برگزيدعنوان كانون و محو گزاف مردم به شيمي درماني واقعيت دارد، آن را به
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تـازگي و جـواني بدهـد، ايـن اسـت كـه       ) در عين حال ضروري براي طرح(هاي كهنه و تكراري     تواند به سوژه        آنچه كه مي  
هاي اوليه كـه     و در صورت كسب موفقيت    . ، اصول متعارف و پذيرفته شده را مورد شك قرار دهد          »رعايت احتياط «گر با    گزارش

  .خاطر سپرد كه اين كار بسيار حساس و ظريف است بايد به. گيرد، گزارش را تهيه كند ورت ميبا تحقيق و بررسي ص
ترين عامل بازدارنـدة خالقيـت، عـادات پيـشين ـ       اصلي«:      يكي از استادان دانشگاه در زمينة نوگرايي و خالقيت، معتقد است

شـود و ايجـاد      هاي تازه هميشه باعث مقاومـت مـي        ايده.  است هاي تازه  حل ذهن است كه عامل ديگر مقاومت در برابر يافتن راه         
شود و درنتيجه فرد خالق، اعتمـاد بـه نفـس            كند، در نتيجه فكر خالق هميشه با تمسخر و ناباوري محيط مواجه مي             ناباوري مي 

شود فكر خالق     مي عامل ديگر ميل به همرنگي با جماعت است كه باعث         . شود دهد و ايده در نطفه خفه مي       خود را از دست مي    
  2».رشد نكند

  
  سوژه از نظر منابع. 4

وقتـي  . باشـند  اندركاران مي  ها، افراد خاص از قبيل كارشناسان و دست        ه مربوط به بعضي از سوژ     منبع دريافت . منابع خاص . الف
توانـد اطالعـات     يگر نم  گزارشي تهيه شود گزارش   » رابطة نقدينگي و تورم   «،  »بودجة پيشنهادي دولت  «كه قرار است دربارة     

به همين خاطر، او به كارشناسان اقتـصادي، اسـتادان          . دست آورد  تخصصي گزارش خود را از عوام و مردم كوچه و بازار به           
تـوان   خاطر سپرد كه در يك روزنامه يا مجله مي         البته بايد به  . كند اندركاران نهادهاي اقتصادي مراجعه مي     ها يا دست   دانشگاه

خـأل زمـاني را تـا    ها بهـره بـرد و    جود مثل كارشناسان سرويس اقتصادي نيز استفاده كرد تا از فرصت    از منابع تخصصي مو   
  .اولين مصاحبه، مشاهده و بازديد پر كرد

مـثالً مـشكالت حمـل و نقـل درون شـهري، بيكـاري،              . هايي كه منبع اخذ اطالعات آن عموم مردم هستند         سوژه. منابع عام . ب
تواند در مورد آن اطالعاتي      و هر كس مي   . گير اغلب افراد جامعه هستند     ني و گراني ميوه گريبان    آلودگي هوا، مشكالت درما   

  .گر قرار بدهد را در اختيار گزارش
  

  ) ها ايده(آرمان + واقعيت 
شـمار   چهارم يك مدرسة دولتي تهران محصل است، مشكلي براي خانم معلم دلسوزش به            آموزي كه در شيفت       دانش .1واقعيت  
اي  هاي بـه نـم نشـسته       شان، روزنامه  فرش خانه . كند اي فقير زندگي مي    طبق گزارش خانم معلم، دخترك در خانواده      . آيد مي

زني است كه كوپن كاالهـاي       و مادرش بيوه  . وي مبتال به بيماري سل است     . اند اي كف اتاق پهن شده     است كه با سليقة زنانه    
بخـش   آموز هم چنـدان رضـايت      وضع درسي اين دانش   .  و كيف و مداد بخرد     اساسي را فروخته تا براي او دفترچه و كتاب        

  .هاي اين مدرسه عموماً گرفتار چنين وضعيتي هستند بچه. نيست
اي يك شيفته و غيرانتفاعي داخل آسايشگاه مدرسه، كيف سامسونتش را باز كـرده و مـشغول    آموزي در مدرسه  دانش .2واقعيت  

با دقت و تمركز حواس به توضيحات       . رود زمايشگاه شيمي مي  آخورد، به    ، زنگ كه مي   پس از استراحت  . خوردن موز است  
شود و او   زنگ آخر هم زده مي    . كند يابند، توجه مي   ها و موادي كه درون آنها تحول مي        »الم«دهد و به     معلم شيمي گوش مي   

  .گردد ه خانه باز ميشود و ب همراه با بقيه به درون سرويسي كه دم مدرسه منتظر آنهاست، وارد مي
  

  . خاطر بسپاريد تا بعداً دربارة آنها توضيحاتي بدهيم دو مثال باال را به 
آنگـاه  . ها نظر انداخته و آنها را مـورد مـشاهده و ارزيـابي قـرار دهـد                 طور طولي، بر واقعيت    گر بايد به     اگر بپذيريم كه گزارش   

  . نمايد  جلوه ميناپذير در گزارش اجتناب» آرمان«و » ايده«نجاندن گ
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گـذاري   خـواهيم بـه فعاليـت سـرمايه        م، يا صفحة گزارش روز را مـي       يخواهيم دربارة بوروكراسي گزارشي تهيه كن      وقتي مي       
ايم كه سوژة مديريت، بازدهي و نيروي كار، نظام آمـوزش و پـرورش، واردات و صـادرات را در                     ها اختصاص دهيم، آماده    بانك

گر براي تحقيق و گـردآوري اطالعـالت، دربـارة     اجتماعي بپرورانيم و به خوانندگان ارائه دهيم، گزارش  زمان مناسب و موقعيت     
خوهد اندام واقعيت را شكافته و اجزا و عناصر يك پديده را با ابزار تحقيق خود بررسي كند؟                   ها چگونه مي   دام از اين سوژه   كهر
تواند به آنچه كـه بـرايش تقريبـاً عـادي اسـت،              داشته است، مي  شرونشر  ها با نظام بوروكراسي كشور ح      گري كه سال   يا گزارش آ

هاي اجتمـاعي و پيونـد زدن        پرداختي نوين بدهد؟ بنابراين همچنان كه قبالً هم اشاره شد، اولين مشكل در راه بازسازي واقعيت               
تابعيـت از  «گـر بـه    سـت كـه گـزارش   ، اين ا)كه بيشتر اوقات متناقض و متضادند     (هاي كارشناسان، مردم و مديران كشور        تحليل

  ».دانند اين كه عادي است، همه مي«: گويد  بيند، مي اي را كه مي هر مقوله» جماعت
اداري و بوروكراسي آن كشور را برخالف كـشور      ماسر ببرد و نظ    گر سه ماه در يك كشور ديگر به        گزارشاگر          در حالي كه    

بينـد چـون وي نظـم        نمـي » هنجار به«يا  » عادي«ة بوروكراسي موجود كشور همه چيز را        خود ببيند، ديگر در تهية گزارشي دربار      
  .مس كرده استلترين را مشاهده و  عالي

گـردد كـه بتوانـد گـزارش را بـه سـمت و        هايي مي دنبال ايده رو به است و از اين» آرمان«تر براي وي يك           بنابراين نظم عالي  
تـر در    اصل كـرد كـه آن نظـم عـالي         حتوان اطمينان    اما آيا مي  . رماني كند آكشور را متحول و     سويي ببرد كه بوروكراسي موجود      

هـا و   »ايـده «ضـروري اسـت تـا       ) غـرق در واقعيـت شـدن      (» زدگي واقعيت«كشور قابل ارائه باشد؟ از سويي براي جلوگيري از          
هـاي   قابـل دسـترس و در آميخـتن آن بـا واقعيـت            ) آرمـان (هـاي    در واقع پرداختن به ايده    . ها جايي در گزارش باز كنند     »آرمان«

اگر يكي از آنها نباشـد، مفهـوم        . اما از ديگر سوي، ايده و آرمان كامل كنندة يكديگرند         . بخشد مي» خاصيت«اجتماعي به گزارش    
  . رود ديگري زير سؤال مي

ها طرح ذهني    ايده. توانند مؤثر باشند   ها، پيشنهادات جزئي مشخص هستند كه در تحول تغيير و اصالح يك واقعيت، مي                   ايده
آلـن  . دخل و تصرف دارند   ) در صورت اجرا  (ها   ضعف يا افكار نويني هستند كه در پروسة ترقي و تكامل يك پديده و رفع نقطه              

در اي نمونـه و خـاص        گونـه  رساند و بـه    شود، مي  آرمان در هر زمينه آنچه را كه كامل شمرده مي         «شناس معتقد است     بيرو جامعه 
نما يا مدلي كه     باتوجه به اين محتواست كه به اصطالح آرمان، براي مشخص ساختن هر           . شود اي معين اطالق مي    درون مجموعه 

در هـر جامعـه؛ آرمـان اجتمـاعي،        . گيرد آيد، مورد استفاده قرار مي     كار مي  شود و به اين عنوان به      هدف يا مرجع عمل شناخته مي     
عنـوان مرجـع    ار خـويش آن را بـه  تـ كـه اكثريـت مـردم در تنظـيم رف    ...  اجتماعي، سياسي و يعني تصوري از يك نظم فرهنگي، 

اي  عنـوان گونـه    كند، بلكـه بـه     اي عادي تجلي نمي    مچون داده هشناسد و در انديشة آن مردم، چنين تصوري از يك نظم عالي              مي
دهد،  سازد و تحويل خواننده مي     ها و آرمان را مي     گر نيست كه ايده    شك اين گزارش   بي 3».گردد نمونه و خاص در ذهن متبادر مي      

ـ بـراي يـك نظـم       ــ هايـشان را     ها تجربه، قادرند ايـده     بلكه حامالن واقعيت يا بازيگران طبيعي هر پديدة اجتماعي، از پس سال           
  .گران ارائه دهند تا وي آنها را بپردازد و در شكلي وحدت يافته مطرح كند ـ به گزارشـتر  عالي

سـزايي در بـازدهي آمـوزش     كند كه تأثير به گر با يك واقعيت برخورد مي بررسي بازدهي آموزشي معلمان گزارش   «سوژة       در  
نشيني عامل پايين آورندة بازدهي كار معلمـان اسـت،           ريابد كه فقدان مسكن و اضطراب و اجاره       دگر   اگر گزارش . كار معلم دارد  

ها در هم ريخته  اي خود را بر اين مسئله متمركز كند و ضمن منظم كردن واقعيت ه شناسي كشف و شهود مصاحبه     تواند پديده  مي
آمـوزان و حتـي خـود        شك معلمان، مربيان، مديران، كارشناسـان آموزشـي، اسـتادان دانـشگاه، اوليـاي دانـش                بي. كند» يابي ايده«

  :زدتوان مثال  هاي زير را مي ايده. اي بدهند توانند هركدام ايده آموزان مي دانش
  . سازي معلمان تسهيل شود  دولت زمين در اختيار تعاوني مسكن فرهنگيان بگذارد تا امر خانه.1ايدة 
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  .هاي مردمي و با كمك دولت براي معلمان خانه ساخته شود  از طريق مشاركت.2ايدة 
ان و تـسهيالت بهتـر و بيـشتر در          هايشان را با قيمت ارز     هايي كه خانه   خانه نشيني صاحب  منظور كاهش اضطراب اجاره     به .3ايدة  

  .هاي گمركي و مالياتي برخوردار شوند دهند، از امتيازات اجتماعي و بعضي از معافيت اختيار معلمان قرار مي
هايي كه اجارة بهاي كمتر و رفتـار   خانه  نفر از صاحب10ها به  خانه نشيني و فشار صاحب  منظور كاهش اضطراب اجاره     به .4ايدة  

اهـدا  ... هايي مانند سكه و طال، سفر سياحتي، مصاحبه در تلويزيـون و             اند، جايزه  خود داشته ) معلم(با مستأجران    تر و ماليم 
  .شود

  . ميليون تومان وام خريد مسكن اعطا كننددوها به معلمان تا سقف   بانك.5ايدة 
  . يابد درصد مشخصي از درآمد نفتي ساالنه كشور براي امر مسكن معلمان اختصاص .6ايدة 
سودگي خاطر و خارج از دغدغة مسكن سركالس درس حاضر شـود و بـا خيـال آسـوده بـه تعلـيم و تربيـت                          آ معلم با    .آرمان

  . آموزان بپردازد دانش
  

را مطـرح كـرد كـه در نهايـت          » ايـده «ها، چنـد     توان در كنار بيان واقعيت     رمان ياد شده در گزارش مي     آبنابراين براي دستيابي به     
  .اعي در جامعه ايجاد كندحركتي اجتم

تر اين است كه دو واقعيـت        شيوة ظريف . عنوان بخشي مستقل از واقعيت آورد           الزم به اشاره است كه هميشه نبايد ايده را به         
تـداي  حاال نگاهي به دو مثالي كـه در اب        . اند ها و آرمان نهفته    درون دو واقعيت متضاد، ايده    . با هم مقايسه شوند   به نحوي استادانه    

، پايين شهر و چهار شيفتي نشان       ةآموزي را در خانوادة فقير؛ در مدرس       ، دانش 1واقعيت  : اندازيم ايم، مي  آرمان زده + ث واقعيت حب
حاصلي كه گزارش دارد، در برگيرنـدة  . دهد مرفه نشان مي آموزان مرفه و نيمه    ، مدرسة يك شيفتي را با دانش      2يت  عدهد و واق   مي

، از آزمايـشگاه فعـال      )ايـده (اي كه يك شـيفته اسـت         مدرسه: كند را عنوان مي  » مدرسه آرماني «خره يك   ألباهايي است كه    »ايده«
آموزاني كـه از لحـاظ    و دانش) ايده(آموزان دارد   ، محل استراحت براي دانش    )ايده(شناسي برخوردار است   مي، زيست يفيزيك، ش 

درحالي كـه  ). آرمان+ واقعيت(شوند  آموزان قبول مي  درصد دانش95 تا 90در نتيجه   ). ايده(در رفاه هستند    ... تغذيه، سرويس و    
هـاي متـضادشان مقابلـه و        هايي كه با پديـده     هركدام از پديده  . افت تحصيلي ميزان بااليي دارد    ) واقعيت(در مدرسة چهار شيفته     

شود يك شـيفته داراي آزمايـشگاه، زمـين          ي مي ا لذا آرمان ما مدرسه   . پرورانند هايي را مي   شوند، در ذهن خواننده ايده     مقايسه مي 
 بـزنيم و پيـشنهادات را در آن         16با حـروف    » ميان تيتري «آنكه بخواهيم    پس بي ... آموزان مرفه و     ورزش، معلمان ورزيده، دانش   

پديـدة مـورد    هـا، آن نظـم عـالي از          ها و مقايسة بين پديـده      ها و بيان واقعيت    ها، توصيف  خود در طول مصاحبه    بگنجانيم، خودبه 
  .شود بررسي ارائه مي

  
  نوشت پي

  
هاي اجتماعي ديگر  و پديده را در يك مجموعه و نظام در رابطه با پديده. گيرد  نگرشي است كه از باال به پايين انجام مي    ،نگرش طولي به يك پديده     .1

  . دهد مورد بررسي قرار مي
 ).7/6/69(يط خالق در واحدهاي توليدي قسمتي از سخنراني دكتر علي اسدي در سمينار چگونگي ايجاد مح .2

  .166): 1367كيهان، : تهران(فرهنگ علوم اجتماعي، آلن بيرو، ترجمة باقر ساروخاني  .3
  
  
  



 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه 

  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

83  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ارتباط رودررو و هدفدار: مصاحبه
  

  ترجمة محسن كريمي،  گوال گمبل"تري" و "ميشل"
  )27-31: 1372 تابستان ،2، ش 4، سال رسانه : ازبرگرفته(

  
هر يـك از ايـن دو موقعيـت، داشـتن           . شونده قرار گيريم   گر يا مصاحبه   در زندگي روزمره، همة ما ممكن است در مقام مصاحبه          

ات رأي، اعتماد بـه نفـس، درك مطلـب و بازتـاب صـحيح مطلـب بـه                   بث. كند  و خصوصياتي را براي شخص ايجاب مي       طشراي
گر يا مخاطـب     صحيح از آن در برقراري ارتباط، مشخصاتي است كه مصاحبه         گوينده، ارتباط غيركالمي، تسلط بر زبان و استفادة         

مـثالً،  . كنـد  توجه به هدف مـصاحبه تغييـر مـي         اين زمان با  .  بسيار مهم است   تنظيم زمان براي انجام مصاحبه    . او بايد داشته باشند   
  . كند تفاوتي را اقتضا ميهاي م ه نسبت به مصاحبه با يك وزير، زمانرانجام يك مصاحبه براي استخدام در ادا

ان يتركيب اين دو نوع ارتباط، تمايزي م. شود      اگرچه مصاحبه نوعي ارتباط گفتاري است، ولي با ارتباط رودررو نيز تلفيق مي
 هـا  دريافت پاسخو ها  در اين ارتباط دست كم يكي از طرفين از انجام صحبت . آورد هاي گفتاري پديد مي    مصاحبه و ساير ارتباط   

هـاي روزمـره ميـان       ايـن امـر فراتـر از صـحبت        . رود ها پيش مي   العمل قصد خاصي دارد و ضمن طرح سؤاالت ودريافت عكس        
در . شود و بايـد بـه مقاصـد خاصـي منتهـي شـود              ريزي انجام مي   انجام يك مصاحبه حتماً با قصد قبلي و برنامه        . اشخاص است 

  » .گيري است و و نيازمند به تصميمردار، رودر ده، هدفمصاحبه يك ارتباط طراحي ش«توان گفت كه  حقيقت مي
مـصاحبه نـوعي    «:  مصاحبه چنين تعريف شده اسـت       1، تأليف گوير، ردنيگ و ريچي     هاي مصاحبه  اصول و مهارت       در كتاب   

هر دو . كند ريزي قبلي در آن شركت مي    كم يكي از طرفين با برنامه      ارتباط شفاهي است كه در آن دو طرف حضور دارند و دست           
  ».دهند كنند و به ديگري گوش فرا مي طور متناوب صحبت مي طرف به

 دارد اين واقعيت مسلم است كه در جريان مـصاحبه، مبادلـه اطالعـات    وجود  به     بدون توجه به تعاريف مختلفي كه از مصاح     
  .شوند گيرد و هر دو طرف متقابالً در اين جريان منتفع مي صورت مي

  
  
  



 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه 

  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

84  

  
  ها  احبهاهداف مص

آوري اطالعات، ارزيابي طرف مقابل، اقنـاع و تغييـر           منظور جمع  ممكن است انجام مصاحبه به    . ها اهداف گوناگون دارند    مصاحبه
بدين ترتيب براي دستيابي به هر يك از اهداف ذكر          .  ده شخص، راهنمايي و توضيح برخي مسائل و يا جهت استخدام باشد           يعق

  . جهت انجام مصاحبه مورد نياز خواهد بودريزي متفاوتي  شده، برنامه
  

  آوري اطالعات  مصاحبه براي جمع
تنظـيم سـؤاالت در ايـن       . آوري اطالعات، اخبار يا عقايد در مورد يك موضوع يا شخص است            اي، جمع  هدف از چنين مصاحبه   

سؤاالت بايد بـه    . ورد موضوع بيفزايد  گر را تأمين كند و به اطالعات او در م          نوع مصاحبه بايد به نحوي باشد كه اهداف مصاحبه        
. هاي مصاحبه شونده در مورد موضوع خاص دريافت گردد نحوي طراحي و مطرح شوند كه نظرات، ادراكات، موضع و برداشت         

شود كه داراي تخصص، صالحيت و موقعيت شـغلي متناسـب بـا موضـوع                ها معموالً از اشخاصي سؤال مي      در اين نوع مصاحبه   
  . مصاحبه باشند

  
  مصاحبه جهت ارزشيابي 

كنـد   تر از خود سؤاالتي را مطرح مي گونه مصاحبه معموالً شخصي كه داراي موقعيت شغلي باالتري است براي مقام پايين        در اين 
 اطالعاتي نظير، چگونگي انجام كار، كيفيت و شرايط فعلي، امكان انجام          . ببرد كار پي  ها دريافت شده به موارد مرتبط به       تا از پاسخ  
انتظـارات   هايي، روحيات و در طي چنين مصاحبه. تواند انجام دهد اينكه شخص مصاحبه شونده چه كاري را بهتر مي         بهتر كار و  

  .يابد نظرات ديگران نسبت به كارشان و نسبت به خودشان آگاهي مي گر از نقطه شود و مصاحبه شخص بهتر ارزيابي مي
  

  مصاحبه اقناعي 
. شونده را نـسبت بـه موضـوعي تغييـر دهـد      گر قصد دارد، نظر، عقيده، رفتار و يا برخورد مصاحبه بهدر اين نوع مصاحبه، مصاح    

تـر شـود و      گـر نزديـك    شونده به هـدف يـا اهـداف مـصاحبه          فت مراحل مصاحبه اين انتظار وجود دارد كه مصاحبه         شرهمراه پي 
رگاني و فروش محصوالت ميان خريدار و فروشنده انجـام          ها معموالً موارد باز    گونه مصاحبه  اين. العمل متناسب نشان دهد    عكس

  .شود مي
  

  مصاحبه جهت راهنمايي و مشاوره 
شناختي، شخص آگاهي است و قـصد دارد بـا ارائـه سـؤاالت و دريافـت        گر از نظر روان    هايي معموالً مصاحبه   در چنين مصاحبه  

شونده بـراي حـل      ها، مصاحبه  گونه مصاحبه  در اين . اندشونده را راهنمايي كند و به هدف خاصي برس         ها، شخص مصاحبه   واكنش
ي امشكالت و مقابله با مسائل، كار مثمرثمر، برخورد مناسب با ديگران، كسب توانايي در ايجاد ارتباط با سـايرين و در كـل بـر                        

  .شود آميز در زندگي روزمره راهنمايي مي برقراري ارتباط صحيح و موفقيت
  

  مصاحبه توديعي 
هـاي   شود علـت   در اين مصاحبه سعي مي    . شود كه كارمندي قصد خروج از سازماني را دارد          معموالً زماني انجام مي    اين مصاحبه 

اطالعـاتي كـه از     . مختلف عدم مطابقت و علل اختالف ميان كارمند و كارفرما كه موجب خروج كارمند شده است، كشف شود                 
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وسـيله   بـدين . شـود  كساني كه قصد استخدام دارند به كار گرفتـه مـي  آيد در مورد اشخاص ديگر و        مي دست بهاين نوع مصاحبه    
در نتيجه انجام كارها با رضايت بيشتر طـرفين و برخـورد كمتـر صـورت                . شود موارد اختالف كمتري در روابط شغلي ايجاد مي       

  .گيرد مي
  

  مصاحبه استخدامي 
ه است كه هر شخصي به احتمال زياد در طول زندگي           ترين نوع مصاجب   مصاحبه جهت استخدام يا پذيرش، كاربردترين و معمول       

اي اين است كه شخص براي انجام كاري يا پذيرش مـسئوليتي، مناسـب يـا غيرقابـل        نتيجة چنين مصاحبه  . كند در آن شركت مي   
صل كـار   ماحـ . شـونده ايجـاد شـود      گر و مصاحبه   دار ميان مصاحبه   اي بايد ارتباطي مفهوم    در چنين مصاحبه  . شود قبول معرفي مي  

در مـصاحبة اسـتخدامي،     . وجود آمدن همكاري متقابل و سـازنده وجـود خواهـد داشـت يـا خيـر                 كند كه آيا امكان به     تعيين مي 
. هاي دريافـت كنـد   شونده نيز سؤاالتي را در مورد شغل آينده مطرح و پاسخ آورد تا مصاحبه وجود مي  گر اين امكان را به     مصاحبه

  . و پاسخ دوطرفه خواهد بودبنابراين در اين مصاحبه پرسش
  

  آمادگي جهت مصاحبه 
 و آمادگي جهت شـركت در مـصاحبه ايـن    ستوگو خاطر داشته باشيم كه مصاحبه چيزي فراتر از صحبت و گفت      هميشه بايد به  

  .آوريمدست  شونده بهترين نتيجه را از مصاحبه به گر و چه در مقام مصاحبه آورد كه چه در مقام مصاحبه امكان را فراهم مي
كار از انجام مصاحبه هراس دارنـد و ايـن هـراس بـه دليـل هجـوم                    شوندة تازه  گر و مصاحبه    معموالً مصاحبه  .ترس از مصاحبه  

  : آورند توجه كنيد گر هجوم مي هايي كه به ذهن مصاحبه اي از تشويش به نمونه. كند سؤاالت مختلفي است كه ذهن را اشغال مي
  ! ناسبي مطرح كنمهاي م  نخواهم توانست پرسش

  ! رفتار عصبي خواهم داشت
  !  غيرقابل اطمينان جلوه خواهم كرد

  ! شونده اطالعات بسيار كم و يا بسيار زياد خواهم داد  به مصاحبه
  ! ها اطالعي ندارمني خواهد شد كه از آت دربارة شركت از من سؤاال

  ! از خودم شخصيت ضعيفي نشان خواهم داد
  ! شونده برقرار كنم  ارتباط مناسبي با مصاحبه نخواهم توانست

  ! برنامه جلوه خواهم كرد نظم و بي  بي
  !  در مورد كسب اطالعات بيشتر ناتوان خواهم بود

  !  شخص مناسب را جهت استخدام انتخاب نخواهم كرد
  

  :شونده است هاي شخص مصاحبه و موارد زير نيز برخي از هراس

  ! توانم پاسخ دهم شود كه نمي ي از من سؤاالتي پرسيده م
  !ام  لباس مناسب جهت شركت در مصاحبه نپوشيده

  ! نظر برسم  ممكن است عصبي به
  ! صالحيت جلوه كنم  ممكن است بي

  !طور غيرمستقيم خواهد آزمود گر مرا به  مصاحبه
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  !  خيلي كوتاه يا خيلي طوالني جواب خواهم داد
  !شوم  دروغگو قلمداد مي

  !گر ارتباط برقرار كنم طور مناسب و صحيح با مصاحبه اهم توانست به نخو
  !  در مورد خود شكسته نفسي يا اغراق خواهم كرد

  !  استخدام نخواهم شد
: گيريم      براي اينكه به ميزان ترس از شركت در مصاحبه واقف شويد براي هر مورد هراس شش درجه شدت در نظر مي                    

مـأيوس و  . 5زده؛  بسيار وحـشت . 4كمي نگران؛ . 3متعادل؛ . 2 اضطراب؛ نتا حد زيادي بدو  . 1اب  ون اضطر دكامالً ب . صفر
  .عصبي

ترتيـب   آوريـم و بـدين     دست مـي   شونده مجموع اعداد انتخابي را به      گر و مصاحبه        حال در هر يك از دو حالت مصاحبه       
  .ستشويم كه درجة ترس از شركت در مصاحبه به چه اندازه ا متوجه مي

گـر    نـشان  44 تا   35مجموع بين   . ترسد شدت از شركت در مصاحبه مي       باشد شخص به   50 تا   45     اگر مجموع اعداد بين     
 چندان هراسي ندارد و مجموع بين صـفر تـا   20 تا 11مجموع بين   . ا حدي بيمناك  ت 34 تا   20مجموع بين   . ترس زياد است  

  .گر حالت عادي و بدون دغدغه است  نشان10
  

  ل مصاحبه مراح
اي داراي يك مقدمه، يك بخش اصـلي و          طور خالصه هر مصاحبه    به. كنند هاي موفق از نظم خاصي پيروي مي       اكثر مصاحبه 
  .يك انتهاست

بخش اصـلي مـصاحبه در برگيرنـدة بيـشترين           .     مقدمه يا گشايش مصاحبه در حقيقت راهگشاي ورود به مرحلة اصلي است           
وگـو،    خالصـة گفـت    زگيري كلـي ا    در انتها نيز ضمن يك نتيجه      .گوهاي دو جانبة طرفين است    و ث انجام شده و شامل گفت     حب

  . رسد مصاحبه به پايان مي
تواند احساس اعتماد و دوستي را بين طرفين حاكم سـازد و شـرايطي را ايجـاد                       در شروع مصاحبه، يك معارفة صميمانه مي      
رود  در اين مرحله احساس ترس از طرف مقابل از بين مي          . يح با يكديگر باشند   كند كه هر دو طرف قادر به برقراري ارتباط صح         

ث حـ برقراري چنين حالتي به منزلة كليـدي بـراي ورود بـه ب   . شود و به جاي آن احساس اطمينان و حس همكاري جايگزين مي 
شـود كـه      از اين دست باعـث مـي       ها، اخبار روز و مسائلي     وگو از آب و هوا، وضعيت خيابان       معموالً گفت . اصلي مصاحبه است  

  .سازد و آرامش بيشتري بيابد گر را از خود دور مي شونده، ترس از مصاحبه مصاحبه
  

تـوانيم   از طريق اين سؤاالت مي    . شوند داراي چند جنبه است      سؤاالتي كه ميان اشخاص مطرح مي      .سؤال، بخش اصلي مصاحبه   
نسبت به آنچـه تمايـل داريـم، آگـاهي بيـشتري بيـابيم و يـا                 . را ارضا كنيم  كنجكاوي خود   .  آوريم دست بهاطاعات مورد نياز را     
بـه همـين دليـل،     . كنـد  هاي خود را براي ما آشكار مـي        با مطرح شدن سؤال است كه شخص مقابل، دانسته        . شخصي را بيازماييم  

ندي مصاحبه هستند، بلكه نوع و      ب سؤاالت نه تنها استخوان   . ترين وسيله براي كسب اطالعات در يك مصاحبه است         سؤال ابتدايي 
  .كند برد و سودمندي مصاحبه كمك ميش ارائة سؤاالت به پيةنحو

  
  : گر و پاسخگو داراي چهار جنبه است هر سؤال براي پرسش

  .شود، هدف سؤال، اطالعاتي كه انتظار دريافت آن را دارد  سؤال، شخصي كه از او سؤال مي.گر پرسش
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  . عنوان پاسخ بيان شود هدف سؤال، آنچه بايد بهگر،   سؤال، شخص پرسش.پاسخگو
در طول مصاحبه، . چه كسي، كي، كجا، چه، چرا، چگونه:      در طرح سؤال معموالً شش كلمه استفهامي معروف آغازگر هستند       

اي هـستند   سؤاالت كوتاه، سؤاالت حساب شـده . شوند طور مستقل يا مركب مطرح مي  سؤاالت اوليه، ثانويه، تشريخي و كوتاه به      
  : شود كه با كلماتي نظير بلي يا خير يا كلمة كوتاه ديگري به آنها پاسخ داده مي

   يا تحصيالت عالي داريد؟ 
  كنيد؟   در كدام شعبه كار مي

   چند سال داريد؟ 
  :  دارند به عكس، داراي دامنه وسيعي براي پاسخگويي هستند و معموالً حالت نظرخواهي يا شرح موضوع.سؤاالت تشريحي

  نظر شما موفقيت چيست؟   به
  اهداف شما در زندگي كدامند؟ 

   كمي درباره شغلتان صحبت كنيد؟
  

عالوه  به. هاي خود را منعكس كند آورد تا احساسات، تمايالت و خواسته      سؤال تشريحي براي پاسخگو اين موقعيت را فراهم مي        
  .گر تمايل دارد نسبت به افكار و گذشتة او آگاهي بيابد د كه مصاحبهانگيز چنين سؤاالتي اين احساس را در پاسخگو برمي

االت اوليه براي طرح كردن يك موضوع يا آغـاز يـك   ؤس.      سؤاالت تشريحي يا كوتاه هريك ممكن است اوليه يا ثانويه باشد  
  : شوند بحث جديد عنوان مي

   سرگرمي مورد عالقة شما چيست؟ 
 توضيح دهيد؟  دربارة تحصيالت خود كمي 

  

گر خوش فكر، پيش از شروع مصاحبه فهرستي از سـؤاالت         يك مصاحبه . اولين سؤال، كوتاه و دومين سؤال، تشريحي است       
سـؤاالت  . اي كه ممكن است از او پرسيده شود فكر كنـد    شوندة باهوش نيز بايد، به سؤاالت اوليه       مصاحبه. كند اوليه تهيه مي  

اين سـؤاالت، پاسـخگو را بـه        . بخشند شوندو به موضوع مورد بحث دقت بيشتري مي        رح مي ثانويه در پي سؤاالت اوليه مط     
شوند كه پاسخ قبلي به قـدر كفايـت، كنجكـاوي يـا دقـت نظـر                  كند و هنگامي مطرح مي     دادن توضيحات بيشتر ترغيب مي    

  : گر را برطرف نكرده باشد پرسش
  خوب منظورتان چيست؟     

  هيد؟  ممكن است بيشتر توضيح د
   ممكن است در اين مورد مثالي ذكر كنيد؟

  

بايد به احساسات و حركـاتي كـه ضـمن          . براي اينكه بتوانيد سؤاالت ثانوية مناسبي مطرح كنيد، الزم است شنوندة خوبي باشيد            
جـود دارد كـه   فنون ديگري نيـز و . كنند به دقت توجه كنيد و حقايق و نظريات نهفته در آن را كشف نماييد        پاسخگويي بروز مي  

شـونده   گر با نگاه كردن در چشمان مـصاحبه        مثالً مصاحبه . گر خوب بايد به آنها دقت نظر و توجه كافي داشته باشد            يك مصاحبه 
  .تواند به احساس دروني او در هنگام پاسخگويي پي ببرد مي
  

  شونده  مصاحبه
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چگونگي برخـورد بـا سـؤاالت و حركـاتش نيـز مـورد               ،ها العمل الوه بر پاسخگويي به سؤاالت را روي عكس       عشونده   مصاحبه
به دليل كوتاه بودن مـصاحبه،      . كنند ترين نقش را ايفا مي     شود و چگونگي مهم    آنچه به عنوان پاسخ بيان مي     . گيرد ارزيابي قرار مي  

مـصاحبه  هـا و حركـات ضـمن     بنابراين صـحبت . گيرد شونده مورد دقت نظر قرار مي العمل و حرف مصاحبه  ترين عكس  كوچك
در . گيرند كوتاه مورد ارزيابي قرار مي     هاي فرد در اين مدت     در حقيقت، شخصيت، توانايي، دانايي و قابليت      . داراي اهميت هستند  

گر بـه عاليـم غيركالمـي كـه از     مصاحبه. شونده غافل شد گر و مصاحبه  ميان مصاحبهارتباط غيركالمي گاه نبايد از     اين ميان هيچ  
  . دهد كند اهميت خاصي مي ت ميشونده درياف مصاحبه

  
  :مثالً 

  شونده حين صحبت؛  هاي مصاحبه آرامش چشم .1
 شونده و كوتاهي و بلندي صدا؛  طنين صداي مصاحبه .2

» ...آ«يـا   » هـو «ها اصواتي نظير     كند و يا در ميان جمله      كند، براي ادامه صحبت صبر مي      ميانة صحبت سكوت مي    آيا در  .3
 برد؟ كار مي به

 شود؟ و، روي ميز خم ميلدهد يا به طرف ج نشيند و تكيه مي ام روي صندلي مييا راحت و آرآ .4

 زند؟ آيا در حين صحبت كردن لبخند مي .5

 ها و حركات بدن او چگونه است؟  حالت دست .6

 كنند؟ وضعيت قرار گرفتن پاها به چه صورت است، آيا پاها حركت مي .7
  

حتي نحوة لباس پوشيدن، نوع و رنگ لبـاس و تناسـب            . دهند خبر مي سخگو  اها و رفتارها از وضعيت دروني پ       تمامي اين حالت  
  .ميان اجزاي لباس گوياي نوعي اطالعات هستند

شونده بايد سعي كنـد عالئمـي        مصاحبهگر است،   گر نوعي ارتباط غيركالمي براي مصاحبه      شونده بيان       چون حركات مصاحبه  
گاه نبايد احـساس خـستگي، كـسالت يـا گرفتگـي را بـه                هيچ. و بيفزايد ارسال كند كه بر جنبه مثبت شخصيت، فكر و موقعيت ا          

  .وجود آورد كه اين مصاحبه نوعي وقت تلف كردن است گر انتقال داد و اين تصور را به مصاحبه
  

  گر مصاحبه
ود نيز از سوي او     دهد، خ  شونده را مورد ارزيابي قرار مي      گر ، مصاحبه   الوه بر اينكه مصاحبه   عالزم به گفتن است در هر مصاحبه        

 شونده است و به ادامة     گر نسبت به مصاحبه    گر واكنش مصاحبه    از اين جهت اهميت دارد كه بيان       ارزيابي متقابل  .شود ارزيابي مي 
گر در برقراري اسـتحكام و       توانايي و تأثير مصاحبه   . كند گر كمك مي   شونده از مصاحبه   روند مصاحبه و دريافت احساس مصاحبه     

  . احبه و پيشبرد آن بسيار مهم استتوازن در مص
  : گر بايستي اين موارد را در نظر داشته باشد      در حين انجام قسمت اصلي مصاحبه، مصاحبه

  به تناوب و تغييرات مراحل مختلف مصاحبه دقت كند؛ . 1
 داشت كند؛ اي قابل درك ياد گونه ها و نظرات ارائه شده را به  سخهاي رد و بدل شده و پا مفهوم صحبت. 2

 ها، ساير حواس او نيز فعال باشند؛  در حين گوش دادن به صحبت. 3

 محيطي دوستانه و همراه با تفاهم ايجاد كند؛ . 4
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عهـده   از ميان اطالعات دريافتي موارد مرتبط را از ميان مطالب غيرمرتبط شناسـايي و جـدا كنـد و در پايـان ايـن وظيفـه بـه                           . 5
 .ونگي به پايان بردن مصاحبه را تعيين و اعالم كندگر است كه زمان و چگ مصاحبه

     
رف طاوست كه بايد در زمان مناسب به        . كند هاي غيركالمي براي طرف مقابل ارسال مي       شونده، پيام  گر نيز مانند مصاحبه    مصاحبه

گـر در زمـان      صاحبهها و سر م    حركات دست . مقابل بفهماند كه توضيحاتش كافي است و يا زمان پرسش بعدي فرا رسيده است             
 گر تأييد ضمني و كالمي مصاحبه. شونده گرد تواند موجب تضعيف يا تقويت ذهن و روحيه مصاحبه شونده مي صحبت مصاحبه 

احـساس او، عـدم همراهـي و         خـشك و بـي     طرف مقابل تأثير مثبتي بر ادامة صحبت او دارد و به عكس نگاه               تدر ضمن صحب  
  .شود ير مصاحبه نظير هر ارتباط فردي ديگري، با مساعدت، مهارت و تعهد دوجانبه تأمين ميتأث. رساند گي وي را مي عالقه بي
  

  :براي يك مصاحبة خوب آماده شويم
  : تري ايفا كنند توانند در مصاحبه نقش مناسب با دانستن و عمل كردن به نكاتي كه در پي خواهد آمد هر دو طرف مصاحبه مي

  

. سؤاالتي را كه قرار است بپرسيد يا از شما پرسيده شود مـرور كنيـد              . د از انجام مصاحبه را بداني     منظور. آمادگي داشته باشيد  . 1
  اهداف خود را به خوبي درك كنيد و سعي كنيد با در نظر داشتن اين اهداف به بهترين نحو منظور خود را تفهيم كنيد؛ 

مصاحبه الزم است كه هر دو طرف مصاحبه، توانايي ارسال           به دليل ماهيت     .براي دريافت و ارسال منظور خود تمرين كنيد       . 2
اين توانايي نه تنها در مورد ارسال و دريافت پيام بلكه در     . و دريافت پيام را به هر دو صورت كالمي و غيركالمي داشته باشند            

 هاي طرف مقابل و كسب اطمينان از درك صحيح او الزم است؛  مورد دريافت واكنش

دهنـد كـه ناشـي از درسـت       ها روي مي   ن مصاحبه مدر ض التي  ا معموالً اشك  .ك شنوايي خود را فعال كنيد     گوش دادن و در   . 3
شود گوش فرا دهند و پس از پايـان صـحبت طـرف              اگر طرفين فقط به آنچه گفته مي      . هاي طرف مقابل است    صحبتنشنيدن  

 مقابل در مورد آن فكر كنند، بهترين نتيجه را خواهند گرفت؛ 

اگـر شـما در مـورد عقايـد،         .  در طرح سؤاالت و پاسخگويي، نظر خود را با اطمينان بيان كنيـد             .عقيده و جهت باشيد   داراي  . 4
 هاي خود اطمينان نداشته باشيد، چگونه انتظار داريد ديگران در مورد آنها اطمينان حاصل كنند؛ ها و توانايي نظرات، مهارت

در مورد سؤاالت و سخنان طرح شـده        . هاي از پيش حفظ شده را بيان نكنيد        ف سعي كنيد جمالت و حر     .پذير باشيد  انعطاف. 5
 اكم را داشته باشيد؛ حتوانايي مطابقت خود با طرف مقابل و فضاي . فكر كنيد و براي پاسخگويي آمادگي داشته باشيد

هاي  دقت كنيد پيام  . شود توجه كنيد    به عاليم غيركالمي كه از طرف مقابل يا از سوي خودتان فرستاده مي             .به دقت نگاه كنيد   . 6
 .ارسالي شما حامل بار معنايي مثبت باشند

  

.  باشـند  فرسـتنده و گيرنـدة خـوبي بـراي اطالعـات          كننـد    شوندة خوب در طي انجام مصاحبه سـعي مـي          مصاحبهگر و   مصاحبه
هاي مصاحبه از رموز موفقيـت       شموقع و صحيح نيز آمادگي، صداقت، اعتماد به نفس و توانايي انجام صحيح رو              گيري به  تصميم
  .هستند

  :اي از متن حاضر ترجمة خالصه شده
 
"Interviwing: from Both Sidlis of the Desk". in Communication Works, Michael Gamble, Teri Kwal Gamble McGraw-Hill. 
 

  
  نوشت پي
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1. Interviewing Principles & Techniques, by: Goyer, Redding, Richey. 
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  مصاحبة مطبوعاتي
  الدين شريعت پناهي حسام

  )55-59: 1371تابستان، 2، ش 3، سال رسانه :  ازبرگرفته(
  

مناظره، مشاجره، مباحثه، مكالمه و مصاحبه اصطالحاتي شبيه يكديگرند كه هركدام از آنها در عرصـة روابـط متقابـل اجتمـاعي،                   
رود  شمار مـي   مصاحبه نه مناظره به   . گر است  يرة مطبوعات، مصاحبه ابزار اصلي خبرنگار و گزارش       اما در دا  . اي دارند   كاربرد ويژه 

هـاي   شناسـيِ عمـوم رشـته      ن پيچيـده و ظريفـي اسـت كـه در روش           فـ نه مشاجره، نه مباحثه و نه مكالمه؛ بلكه مصاحبه هنر و            
 .اي دارد انساني و اجتماعي، جايگاه ويژه علوم

گـران و   درمانگران، مددكاران اجتماعي، بازپرسان و كارآگاهان، محققان و پـژوهش  شناسان، روانكاوان، روان       براي عموم روان  
مـصاحبه، دريچـة ورود     . هاي جمعي، مصاحبه و ابزار عمدة كار است        گران رسانه  شناسان، و باألخره خبرنگاران و گزارش      جامعه

لب و نكات جـذّابي را جمـع آورد و          اطمتوان داشت كه      مصاحبه، انتظار نمي   گيري از فنون   هاست و بدون بهره    به دنياي ناشناخته  
تـوان   اما ضمن آنكه وجوه مشتركي در اسـتفاده از مـصاحبه بـين بـه كارگيرنـدگان آن وجـود دارد، مـي                      . به خواننده عرضه كرد   

  . هاي مصاحبه قابل شد گيري از تكنيك مرزبندي نسبتاً روشني هم در بهره
  : اند هاي عمومي مصاحبه را در سه مقولة زير خالصه كرده ، هدف»مور«و » بينگام     «

  ,آوري اطالعات جمع. 1
 آگاهي دادن و مطلع ساختن؛ . 2

  . تحريك و برانگيختن. 3
  

 كنند؟ ابتدا بايد مرز بين مصاحبة      اما آيا همة صاحبان فنون، به يك ميزان و با روشي يكسان، اهداف عمومي مصاحبه را دنبال مي                 
  .تري به مصاحبه در گزارش بپردازيم طور عميق و جامع مطبوعاتي را با مصاحبه در گزارش مشخص كنيم و سپس به

   
  شناسي و مددكاري اجتماعي  كاربرد مصاحبه در روان

اگر . هدد گيرد، معني مي هايي كه مصاحبه را در برمي   ها و ساخت يا ساخت     عموماً كالبد شكافي مصاحبه با توجه به اهداف، نقش        
يابد كه در رابطه با كل در نظرگرفته شـود؛ بـه ايـن     از ديدگاه مكتب گشتالت اين موضوع را بررسي كنيم، مصاحبه وقتي معنا مي   
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توان مصاحبه را مؤثر دانست كه هماهنگ بـا ديگـر         طور تجريدي مفهوم ندارد، و فقط مي       مفهوم كه مصاحبه به خودي خود يا به       
در اينجاسـت كـه مـصاحبه       . نظام معين يا ساخت مشخّص به اسـتخدامِ مـصاحبه كننـده در آيـد              اجزايِ يك ساخت در خدمت      

يـك  ) شـود  كه خـود شـاخه شـاخه مـي        (بندي دارد و در امور پليسي يا در درون يك نظام مطبوعاتي              شناسي يك استخوان   روان
هاي گونـاگون يكـسان    ندگان نيز در رشتهشو كنندگان و مصاحبه به همين خاطر است كه نقش همة مصاحبه. تركيب مستقل ديگر  

گـر، و نيـز      اي كه بازپرس است و آنكه خبرنگار و گزارش         كننده اي كه روانكاو است، با مصاحبه      كننده مصاحبه. آيد به حساب نمي  
هـاي آنهـا هـم كـه همگـي           هـدف . گيرند پذيري اجتماعي روي يك خط يا مرز مشتركي قرار نمي          شوندگان از نظر نقش    مصاحبه
پـذيري    مـسئوليت  عهـا و نـو     هـا، شـكل و محتـواي هـدف         زيـرا سـاخت سـازماني، تركيـب ارزش        . گرند، واحد نيست   مصاحبه
ماند كه اجزاي ديگر يك كل يـا         بنابراني، فنّ مصاحبه در ارتباط با موارد ياد شده، به منزلة مومي مي            . شان متفاوت است   اجتماعي

  . دهد اص مينظام اجتماعيِ معين، آن را شكل و هيئتي خ
ـ    كنندگان و حتـي مـصاحبه           از اين گذشته، از ديدگاه خود، عموماً كاربرد مصاحبه با توجه به اهداف مصاحبه               بشـوندگان قال

شناسان و مددكاران اجتماعي از مصاحبه، اصالح رفتارهاي فرد ناسازگار يا            هدف روان . آيد صورت معيار درمي   پذيرد و گاه به    مي
رو، طـرف    از ايـن  . دهنـد  شناسي را بيشتر از موارد ديگـر مـدنظر قـرار مـي             ن دسته از متفكران اجتماعي، آسيب     اي. ناهنجار است 

بندي شدة  هاي زمان گري است و مددكاران در اثناي مصاحبه   كننده نيز درمان   مصاحبه هميشه بيمار يا مددجوست و نقش مصاحبه       
و بنابراين، هدف و نتيجة مـصاحبه، درمـان پاسـخگو يـا طـرف               . دارند يگيري گام برمي  پخود، در سه مرحلة تشخيص، درمان و        

هـايي   مصاحبة باليني، مصاحبة سازمان نيافته، مصاحبة عميق، مصاحبة آزاد و مصاحبة رهبـري شـده، از مـصاحبه                 . مصاحبه است 
هاي درونـي آنهـا را بيرونـي      عقدهكنند تا تمايالت و وگو ترغيب مي گفتشناسان، بيمار يا مددجو را به  هستند كه به اعتقاد روان  

تخـصص بـاليني، بـه جـاي        مگويد كه هنر يك      شناسي، دربارة خصوصيت مصاحبة باليني مي      پياژه، يكي از علماي روان     ژان. كنند
عالوه بر انـواع    . پوشي از محتواي ذهني ، عبارت از اين است كه موقعيت هر يك از آثار بيماري را در آن محتوا تعيين كند                      چشم

تـدرج شـكل گرفتـه اسـت كـه هـدف اولـي، تهيـة                 تي بـه  رهاي يادشده، مصاحبة تشخيصي و مصاحبة درماني يا مـشو          صاحبهم
و هدف مصاحبة درماني يا مشورتي نيز، سازگار كـردنِ          . نامة طرف مصاحبه و تعيين عقايد و رفتارها و مشخصات اوست           زندگي

  . باشد ي وي ميفرد ناهنجار از لحاظ اجتماعي و تجديد سازمانِ عاطف
  

  بازجو و متّهم در يك مصاحبه 
از افسر نگهبان يك كالنتري گرفته تا كارآگاهان و بازجويان، همگي براي كسب اطالعات و خبر در زمينة جرمـي كـه بـه قـوع                          

خشن و جـدي بـا      گران از موضع باال و برتر با لحني          معموالً، مصاحبه . گيرند پيوسته، از فن مصاحبة منحصر به فرد خود مدد مي         
هاي ناشي از آن و ساختار روابط اجتماعي در نظـامي كـه              زيرا هدف و ارزش   . كنند مصاحبه مي ) متهم يا متهمان  (شونده   مصاحبه

كند كـه مـصاحبه را بـه         مجرم و متهم در يك سوي رابطه و كارآگاهان و بازپرسان در ديگر سوي آن قرار دارند، چنين حكم مي                   
هاي مرمـوز   اين نوع مصاحبه براي پيوند دادن رابطه. شود ناميده مي» بازجويي«در واقع مصاحبة اين قشر . اين سبك هدايت كنند   

طـور متمـادي و    هاي اين نوع مصاحبه، تكـرار بعـضي سـؤاالت بـه     از ويژگي. رود تا سرنخ اصلي به چنگ آيد   كار مي  و نهايي به  
شونده سعي دارد اطالعـات   مصاحبه. گيرد ديداً زيرفشار قرار مي، ش )بازجو شونده (بديهي است كه طرف مصاحبه      . مسلسل است 
دار خـود، بـا    هـاي هـدف   كند بـا پرسـش   نيز تالش مي) بازجو(كننده  ي و كوتاه بدهد و در مقابل، مصاحبه       لهاي كُ  غلط يا جواب  

ـ         ، وي را به ورطة تناقض     )متهم(گرفتن تمركز فكري طرف مصاحبه       وگـو   اي از گفـت    ه مرحلـه  گويي اندازد و او را ناخودآگـاه ب
كنند طـرف    شناسان و مددكاران سعي مي     توجه اين است كه روان      نكتة قابل . هدايت كند كه ناچار باشد اسرار نهايي را برمال كند         

 كننـد، امـام در امـور پليـسي و بـازجويي، طـرف مـصاحبه را بـه                    »ترغيب«شان   وگو  و بيان دردها و مسائل       مصاحبه را به گفت   
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هاي اين مصاحبه، آن است كه سؤاالت، كوتاه و تند و درحد جوابگـوي               از ديگر ويژگي  . كنند مي» وادار«بارة حقايق   وگو در  گفت
  .كند شونده سؤال مي كننده پشت سر هم با ريتمي متناوب، از مصاحبه مصاحبه. است» خير«يا » آري«
  

  مصاحبه، ابزار اصلي محققان 
) شناسـي  سنخ(شناسي  بندي و تيپ هاي انفرادي، كسب اطالعاتي در زمينة گروه احبهشناس از محتواي مص مقصود محقق و جامعه 

  . افكار، تمايالت، روابط و در نهايت كشف روابط علّي يك پديدة اجتماعيِ معين است
 روابـط علّـيِ     كند كـه   شناس كمك مي   ـ به محقّق و جامعه    ـاي يا مصاحبة كتبي      ويژه از نوع پرسشنامه    ـ به ـ     در واقع، مصاحبه    

هـا و در نهايـت    مورد نظر را از محتواي صدها مصاحبه درآورد و با شيوة علمي متكي بر آمار و رياضيات، به اثبات يا رد فرضيه                   
شناسـان   به همين دليل، مـردم    . گران نزديك است   شناسان، بيش از بقيه به گزارش      اي مردم  قلمرو حرفه . ارائة تئوري خود نايل آيد    

كننـد و مـصاحبه    استفاده مـي  ) Particpant Observation(زيرا آنها از روش مشاهدة مشاركتي . گران هستند گزارشخود بهترين 
البتـه، زمـان    . شـنودها و وشنود است و گاهي گوش سپردن به گفت        مصاحبه در اين روش، گاهي گفت     . يكي از ابزار كار آنهاست    

ت وسعت زيادي هم داشته باشد، يعني بيـشترِ عناصـر تحقيـق را در               مصاحبه در روش مشاهدة مشاركتي، عام است و ممكن اس         
  .بربگيرد

  
  مصاحبه در گزارش 

اي  مـصاحبه . شـود  تر از مصاحبه در ديگر صفحات مطبوعات نمايان مي         تر و گسترده   مصاحبه در صفحة گزارش، به مراتب متنوع      
هـاي   د، معموالً شاملِ چند سؤال و در پي آن جـواب          آي  اجتماعي، آموزشي، هنري و ورزشي مي      ،كه در صفحة سياسي، اقتصادي    

  .شود كوتاه و بلند مصاحبه مي
زيـرا ماهيـت    . تواند ابتكار و خالقيت خود را در مصاحبه و آرايش و پيرايشِ محتـواي مـصاحبه اعمـال كنـد                    گر مي       گزارش

 هر چيـزي      البته لزوماً   . تواند باشد  هنه نيز مي  هاي قديم و ك    ضمن آنكه، درهم شكنندة قالب    .  طلب و نوگراست   گزارش، خالقيت 
توان بـه خـدمت تنـوع بخـشيدن بـه چـارچوب و               هاي قديمي را مي    بلكه حتّي قالب  . خورد نمي» باطل شد «كه قديم است، مهر     

  .بندي صفحة گزارش درآورد استخوان
انـد، گـزارش يـا      كـه گفتـه   گونـه  همـان . كند دا ميشود، مفهوم پي      مصاحبه در گزارش نيز باتوجه به تعريفي كه از گزارش مي   

بـه اضـافة    . به عبارتي ديگر، گزارش، تلفيق خبـر و تحقيـق اسـت           . بيان توصيفي و تصويري يك واقعه يا موضوع است        «: رپرتاژ
ارش توانيم بـراي گـز   تعريف ديگري كه مي   » .ها، موضوعات، حوادث و واقعيات مهم زندگي اجتماعي        بازسازي هنرمندانة صحنه  

بـين   اي خـاص را زيـر ذره   اي پديـده ه مطبوعاتي قايل شويم، آميختن هنرمندانة خبر، داستان، مصاحبه و تحقيق است كه موضوع 
  .دهد گرانة خود قرار مي گرانه و تحليل توصيف

سـتون در دل    تواند مستقالً يك يـا چنـد         اي از يك گزارش مطبوعاتي است كه ضمن آنكه مي               بنابراين، مصاحبه بخش عمده   
  .كند هاي ديگر گزارش را هم تهيه مي گزارش پر كند، در عين حال، مصالح و مواد خام بخش

اي بـه    لنگـد و گـزارش جـذاب و زنـده          ط كافي در زمينة مصاحبه نداشته باشد، يـك پـاي گـزارش مـي              لگر تس       اگر گزارش 
  .خوانندگان ارائه نخواهد شد

  .ترين نكات آن بپردازيم وار به مهم طور فشرده و اشاره كنيم به رش مفصل است، سعي مي      با اينكه بحث مصاحبه در گزا
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  قدم اول 

هاي مصاحبه را در اندام گزارش خـود بگنجـانيم، در اولـين گـام،                هاي موفقي داشته باشيم تا برگزيده      براي اينكه بتوانيم مصاحبه   
 پـس از شـناخت معلومـات و    .يزان اطالعات آنهـا از موضـوع چقـدر اسـت     بهتر است ببينيم خوانندگان چه سؤاالتي دارند، و م        

 رو ها هـستند و دو    ن، بايد سؤاالتي طرح كنيم كه مردم تشنة دانستن آ         )مند گيري هدف  با استفاده از روش نمونه    (هاي مردم    آگاهي
اي از   د را كـه شـامل مجموعـه       گـر، مـصاحبة خـو      براي رسيدن به اين مقصود، بهتر است گزارش       . كنند بر آن دايم كنجكاوي مي    

 بريزد تا در هنگام مصاحبه، يـا موقـع گـزينش مطالـبِ              صسؤاالت به هم پيوسته و مربوط به يكديگر است، در يك قالب مشخ            
  . و در نهايت نگارش گزارش، گيج نشود) از مطالب زايد(مفيد 

يد راجع به گزارشي تهيه كنيد، الزم است چند فرضيه خواه اي كه مي        پي از بررسي و مطالعه مقدماتي دربارة موضوع يا سوژه         
. هـاي شخـصي و ذهنـي پـاك كنيـد           داوري بسازيد و سعي كنيد با طرح چند سؤال براي هر فرضـيه، گـزارش خـود را از پـيش                   

كند كه درون يك چارچوب مشخص به طرح سؤال پرداخته و در فضاي مصاحبه حاضر و آمـاده                   سازي به شما كمك مي     فرضيه
  . كردم كاش فالن سؤال را هم مي رسد، با خود نگوييد كه اي  پايان ميهبه نحوي كه وقتي مصاحبه بشويد 

كـي  تخواهيم دربارة مسئلة مبارزه با قاچاق مواد مخدر گزارشي تهيه كنيم، بهتر است چند فرضيه را كـه م                   براي مثال، اگر مي        
  :بر مطالعات مقدماتي است، در نظر بگيريم

  
باز بودن مرزهاي شرقي، باعث زيـاد شـدن مـواد            :ل فرضية او

 .شود مخدر در داخل و افزايش معتادان مي
  : اندركاران نيروهاي انتظامي مصاحبه با دست

چند كيلومتر از مرز شـرقي بـدون حفاظـت          . 1سؤال  
  است و شرايط طبيعي آن چگونه است؟

دارد كـه از مـرز حفاظـت         چقدر هزينه برمي  . 2سؤال  
  شود؟ 

چيان از كجا مواد مخدر را وارد كشور         قاچاق. 3سؤال  
  كنند و چگونه؟  مي
  ...5 و 4سؤال 

تعــدد و ناهمــاهنگيِ نيروهــاي مبــارزه كننــده بــا  :فرضية دوم
 .كنند قاچاق مواد مخدر ، كار مبارزه را كُند مي

  : همصاحبه با مسئوالن نهادهاي مبارزه كنند
مـواد  در حال حاضـر چنـد نهـاد بـا ورود            . 1سؤال  

  كنند؟ چگونه؟ با چه تعداد نيرو؟  مخدر مبارزه مي
ارتباط نهادهاي مبـارزه كننـده در عمليـات         . 2سؤال  

  اطالعاتي نظامي و فرهنگي در چه سطح است؟
 ...4 و 3سؤال 

بيكــاري و فقــر مرزنــشينان و مــردم، ورود مــواد  : فرضية سوم
 .مخدر را به كشور پر سود كرده است

  ان، معتادان و كارشناسان وگو با مرزنشين گفت
  ...1سؤال 
   ...2سؤال 
  ...4 و 3سؤال 

  
 ذهنـي هـم از ايـن        گر وقت خود را صرف تنظيم چنين جدولي كنـد، امـا اگـر بتوانـد بـه                  البته، حتماً الزم نيست كه گزارش          

 نكته ضروري است كـه ايـن      همچنين يادآوري اين  . هايش توفيق بيشتري خواهند داشت     شك مصاحبه  چارچوب استفاده كند، بي   
هاي احساسي و عاطفي، كـاربرد محـدودتري         هاي تحقيقي و پژوهشي قابل استفاده است و در گزارش          شيوه، بيشتر براي گزارش   

  .دارد
توان از قبل سؤاالتي طرح كـرد و         هايي كه جنبة احساسي و عاطفي دارند، مي             براي انجام دادن مصاحبة مورد نياز در گزارش       

احبة باز و مصاحبة آزاد بهره جست و در چنين شرايطي هر چه تعداد سؤاالت برانگيزينده احساسات و تنوع آنهـا بيـشتر                       از مص 
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بـه همـين    . شود آورد و اسير سكوت و سكون نمي       گر سؤال كم نمي    و به قولي گزارش   . تري خواهيم داشت   باشد، مصاحبة موفق  
  .شونده باعث خالقيت احساسيِ بيشتر شد در بيان مصاحبهتوان هر لحظه  دليل، با طرح سؤاالت بيشتر، مي

  
  ثبات  مصاحبة پويا يا بي

اي اسـتفاده كـرد كـه مـن آن را            توان از شـيوه    هاي تحقيقي، مي   هاي عاطفي و احساسي و حتي مصاحبه       براي انجام دادن مصاحبه   
طـور مـشخص در ذهـن يـا كاغـذ  يادداشـت               و بـه  ها، سـؤاالت از قبـل        در اين نوع مصاحبه   . نامم  مي »ثبات پويا يا بي  «مصاحبة  
آوري  هاي آرشيو و خلقِ سؤاالت غيرتكراري و غيرمعمول و جمع          گر، با استفاده از پرونده     شود، بلكه گزارش   گر ثبت نمي   گزارش

 ضـميرِ   هـاي ذخيـره شـده در ذهـن و          ها و تجربـه    كند تا از اطالعات، آگاهي     اطالعات الزم، خود را براي يك مصاحبه آماده مي        
اول، آمـادگي   : گر در اين نوع مصاحبه، بستگي  به چند عامـل دارد            موفقيت گزارش . شونده، نكات با ارزشي بيرن بكشد      مصاحبه

شونده و در  كننده؛ دوم، اطالع او از مصاحبة رواني؛ سوم، مهارت خاص در ايجاد ارتباط و نفوذ عاطفي در مصاحبه             قبلي مصاحبه 
ك و سـياقي كـه      باو از فضاي مـصاحبه و عواقـب و نتـايج آن؛ چهـارم، پـيش بـردنِ مـصاحبه بـه سـ                       ضمن، ايجاد اطمينان در     

ن ترتيـب،   يبه ا . موقع يا پرحرفي دوطرف    شونده از آن لذت ببرد يا حداقل احساس مسئوليت كند، كُندپيمايي، درنگ بي             مصاحبه
  .ضاي مصاحبه را كنترل و هدايت كندگر، طبق برنامة موردنظر خود مصاحبه و ف توان اميد داشت كه گزارش مي
  

  اي از يك مصاحبة پويا  نمونه
. هدفمان آشنا شدن با ديدگاه اهل تسنن در قبال مصرف مواد مخدر بود. خواستيم مصاحبه كنيم  يت م با بعضي از علماي اهل سنّ     

ورد آنها نداشتم از ديگر سوي، ذهنم       سنن برخورد داشتم و اطالعات چنداني در م       تاز سويي، من اولين بار بود كه با علماي اهل           
دانند، يا اينكه خريـد و فـروش آن را    آيا آنها خريد و فروش و استعمال موادمخدر را حرام مي   : پرسيدم مشوش بود و از خود مي     

ـ  هاي معمولي، اولـين پرسـشم را ايـن         وبش كنند؟ خيلي ناشيانه بود اگر پس از خوش        مجاز، اما مصرف آن را گناه فرض مي        ه گون
» .خواهيم تهيـه كنـيم     ما راجع به قاچاق موادمخدر و مصرف مواد افيوني گزارشي براي روزنامه مي            «: گفتم كردم و مي   انتخاب مي 

و شايد آنها از چنين پرسش مستقيمي ناراحـت         . رسيد نظر مي  وارد مصاحبه شدن، به اصطالح عاميانه آب در هاون كوبيدن به           اين
» .به نظرم آينده دارد . شهري كه در آن اقامت داريد، شهر خوبي است        «:  سؤال به اين نحو طرح شد      لذا اولين . شدند و عصباني مي  

آقـاي مولـوي، راسـتي چـه        : ادامـه دادم  . آميز هم در زمينة مشكالت شهر اضـافه كردنـد          آنها تأييد كردند و يكي دو جملة گاليه       
ها، و نبود دانشگاه  آبي، فقر، جوان شكل را برشمرد؛ از قبيل كممشكالتي ديگري وجود دارد؟ آن مولوي كه ارشد بقيه بود، چند م     

هاي ديگر هم احساس كردند كه بايد در اين مصاحبه شركت فعال داشته باشند، چون پـاي شهرشـان                    مولوي. و چند مقولة ديگر   
. دمخدر و اعتياد هدايت كردمهايي كه داده شده، بقية مصاحبه را منحصراً به بحث در زمينة موا       سپس از دل جواب   . در ميان است  

توانستم رونـد مـصاحبه     نبود، نميسشان در دستر و چون منابع شناخت قبلي از افراد مورد مصاحبه و نظرهاي فقهي و اجتماعي 
رو، از دل هر جوابي كه آنهـا در          از اين . ها را در يك نظام پرسش و پاسخ قابل انتظار قرار دهم            بيني كنم و سؤال و جواب      را پيش 

  .پرسيدم ، سؤال ديگري طراحي كرده و مي)و با حفظ چارچوب مورد نظر(بايد سريعاً  دادند، مي پاسخ به سؤاالتم مي
هـايي كـه پاسـخگو يـا پاسـخگويان در            تواند از جـواب    گر مي  گزارش. بيني دارد       بنابراين، مصاحبة پويا روندي غيرقابل پيش     

البته سرعت عمل در اينجا خيلي مهم است و نياز به تمرين و ممارست زيـادي                . زدگذارند، سؤال بعدي خود را بسا      اختيارش مي 
شوند، و اين محتواي مصاحبه است كـه          ها در جريان مصاحبه تعيين مي      ها و جواب   كالم آخر اينكه، در مصاحبة پويا، سؤال      . دارد

  .دهد ساخت پرسش و پاسخ را شكل مي
  

  نوشت پي
  

  .13): 1366سخن، : ترهان(ترجمة محمد حسين سروري ناهوم شارل؛ . مصاحبة رواني .1
  .46، ص  همان .2
 ).1364مؤسسة كيهان، : تهران(محمدمهدي فرقاني  . اصول گزارش مطبوعاتي .3
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  نويسي هاي سرمقاله شيوه
  ترجمة قاسم طلوع

  )43-45: 1370پاييز ، 3، ش 2، سال رسانه : ازبرگرفته(
  

توسـط يـك نفـر    » گـروه مهندسـي  «، يـا  »گروه توليد«، »گروه ترافيك خبري«هايي مثل  ويي، ادارههاي رادي در بسياري از ايستگاه  
البته اگر واقعاً يك نفر بتواند اين كارها را انجام دهد، اعتراضي نيست، در بخش تحريريه نيز ممكن است فقط                    . شوند گردانده مي 

ز متخصصان در آن حضور داشته باشند كه كوشش گروهي از آنها يك صاحب امتياز يا مدير امور عمومي كار كند، و يا گروهي ا
  .تري منجر شود به نتيجة مهم
ايـن  ) در كـانزاس   (امپوريا  گازت هاي آتشين خود در مجلة     وايت با سرمقاله   آلن.و. خودي خود كيفيت آفرين نيست          كميت به 

يكـي از  . نويسي بـرد  خاطر سرمقاله  جايزة پوليتزر را به   1932معروف بود و در سال      » حكيم امپوريا «وايت به   . حرف را ثابت كرد   
خواه تجديـد چـاپ و منتـشر شـد و اعتبـار زيـادي در                 وسيلة حزب جمهوري   ، به »در كانزاس چه خبر   «هاي او با عنوان      سرمقاله

  .كينلي به رياست جمهوري آمريكا، كسب كرد انتخاب ويليام مك
توانـد   مند باشد، مـي    دل به اجتماعش عالقه    امتياز آن از ته    وچك، در صورتي كه صاحب         يك ايستگاه راديويي در يك منطقة ك      

هاي خـارج را مطالعـه كنـد، و سـپس بـا              ا روزنامه يهاي خبري    گزارش تواند حداقل، او مي  . هاي بسيار خوبي ارائه دهد     سرمقاله
ها به نتيجه نخواهد رسيد، اما ممكن اسـت          اين صحبت البته لزوماً   . اطمينان بيشتري دولت و كارگزاران محلي را هدف قرار دهد         

  .گر باشد براي نمايندگان دولت، روشن
بپيونـدد و فلـسفة     » از مـا بهتـران    «بماند؟ يا بايد بـه گـروه        » طرف بي«هاي حزبي    بندي  امتياز بايد در مقابل جناح     ب     آيا صاح 

اما مسئولي كـه بـه   . در امور دولت آزاد است» خودي«و غير » يخود«طرف در انتقاد از  البته مسئول بي خاصي را در پيش گيرد؟  
ايـن  . دهـد  هاي شديدتري ارائه مي تر با اتفاقات، سرمقاله خاطر آشنايي بيشتر و نزديك فالن يا بهمان جناح وابسته است، اغلب به       

  .شدت به وسايل خبري در دسترس فرود و به شعور او بستگي دارد حكم به
هايش وابستگي به حزب سياسـي خاصـي را نپـذيرفت، گرچـه هميـشه از يـك ديـدگاه                      هرگز در سرمقاله   لندن      گوردن مك 

كـار در مقابـل كانديـداي جنـاح چـپ،            عنوان يك محافظه   او در انتخابات مجلس سناي آمريكا به      . كرد كارانه حمايت مي   محافظه
كرد، هرگز به سـادگي      هايش بيان مي   كارانش را در سرمقاله    حال كه فلسفة محافظه    او در عين  . كرد سناتور رالف ياربورو، عمل مي    

كارانه يا   افكار محافظه . هاي سياسي محلي يا دولتي كند      بندي توانست حزب ناسيونال را كامالً بپذيرد يا خودش را تابع جناح           نمي
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د را در انتقـاد از مخـالفينش آزاد         او هنـوز هـم خـو      . كند  خارج نمي » ها طرف بي«لندن را از ليست      فعاليت براي سناي آمريكا مك    
  .كرد حس مي

هاي  شود كه با كارمندان اندك، چگونه سرمقاله        همين مسئله مواجه مي    ه     سردبير يا ناشر روزنامة يك شهر كوچك نيز اساساً ب         
صوصي و منـابع    هاي خـ   نويس با اداره   همكاران او در شهرهاي بزرگ گروهي سرمقاله      . طرف هم باقي بماند    مؤثري بنويسد و بي   

گران مسني هستند كه براي به پايان        ها، گزارش  نويس در موارد بسياري، از اين سرمقاله     . اطالعاتي واقعاً نامحدود، در اختيار دارند     
قلم اين افراد قديم گاهي سنگين و غيرقابل فهم         . گذرانند رساندن روزهاي فعاليت قبل از بازنشستگي، در دفتر تحريريه وقت مي          

هـم  جو هنوز   «: گفت بار يكي از ويراستاران مي     يك. سازد لي تعهد روزنامه را به چاپ صفحة سرمقالة سنتّي، برآورده مي          است، و 
همـم كـه او راجـع بـه چـه چيـزي             فمرا لعنت كند كه اگر ب     اما خدا   . نويسد مشغول كار است، هر روز در همان ستون مطلب مي         

نگار جوان و  هاي مهم، گروهي روزنامه هايي را محكوم كنيم، اكثر روزنامه  بخشالبته منظور اين نيست كه چنين    » .كند صحبت مي 
گيرند، مـورد    كنند، به استهزا مي    دهند، افشاگري مي   هاي ارزشمند و مهمي انتشار مي      قع سرمقاله وپركار را در اختيار دارند كه به م       

  .هاي سرمقاله بايد انجام دهند فحهدهند كه ص اي را انجام مي دهند، و در يك كالم، وظيفه بحث قرار مي
هايي را كه در ادارات شهر بزرگ ايفـا   عهده دارد كه تا حد امكان نقش      صاحب امتياز يا ناشر شهر كوچك اين مسئوليت را به     

  .، از زيربار رهبري شانه خالي كرد»وقت ندارمعالً من ف«توان به سادگي به بهانة اينكه  نمي. شود، اجرا كند مي
گري هـستند، ايـن نـوع آمـوزش و تجربـه بـراي نوشـتن يـا پخـش                     نويسان، داراي سابقه گزارش      گرچه بسياري از سرمقاله      

يك نفر با سابقة خبري ممكن اسـت بـراي چنـين كـاري، در منـزل             . اي يا راديوـ تلويزيوني، اساسي نيست      هاي روزنامه  سرمقاله
نـويس عبـارت اسـت از داشـتن حـس قـوي بـراي               الزم براي يك سـرمقاله     آنكه ويژگي واقعاً   حال   . بيشتر احساس راحتي كند   

ها كه مديريت آن وقت      برخي ايستگاه . اي كه آن را جلو بدهد و در مورد آن مشكل صحبت كند             تشخيص مشكل اجتماع و سينه    
خيلـي از   . اي بنويـسد   دهنـد تـا تحقيـق كنـد و سـرمقاله           نويسي را ندارند، به يك نويسندة خارجي پـول مـي           و استعداد سرمقاله  

  . شكنند خاطر پول زياد، بر اي اين نوع كارها سرودست مي گران خبري، به گزارش
 آشناست، بـدون در نظـر گـرفتن         1هاي كميسيون فدرال ارتباطات    امتيازي كه به وظايف خود تحت قواعد و سياست              صاحب

اگـر او بخواهـد از راه       . گـذارد  عرصـه مـي    اي پـا بـه     هـاي الزم، بـا همـان دل و جرئـت همكـار روزنامـه               تحصيالت و آموزش  
. نويسي معمولي رهبر اجتماعي شود، فقط بايد قوانين را مطالعه كند و قبل از بازكردن ميكروفن، چند مطلب را آماده كند            سرمقاله

تواننـد   ر دارند و مـي    هايي كه چندين ميليون دالر بودجه و تسهيالت در اختيا          نفره با بخش   يك» بخش تحريريه «اهداف و فلسفة    
آلي، كه در اينجا توصيف شد، وجـود خـارجي           بخش تحريرية ايده  . نيروي انساني و تشكيالتي عظيم داشته باشند، تفاوتي ندارد        

هـاي   ايستگاهحال راهنمايي براي مسئوالن      هاي بزرگ قابل استفاده باشد، و در عين        ايستگاهمنظور ساختن مدلي كه براي       به. ندارد
  .هاي متعدد درست كرديم آل را از تركيب ايستگاه  نيروي انساني و تجهيزات زياد در اختيار ندارند، اين بخش ايدهكوچك كه

  
  دپارتمان امور عمومي 

هـاي اصـلي     وجود دارد كه با شـبكه VHF TVدر اين شهر، سه ايستگاه . شهر فرضي ما جمعيتي در حدود يك ميليون نفر دارد
.  اسـت  (P.B.C)پراكني عامـه      در اختيار بنگاه سخن    13كانال  .  مستقل UHF و دو ايستگاه     VHF ايستگاه   اند، به اضافة يك    مرتبط

هـاي خـدماتي     هاي حـوزه   دهند، در حالي كه ايستگاه     هاي اوليه به منطقه سرويس مي       با سيگنال  FM و   AM ايستگاه راديويي    16
ال يك سـرمقالة جـدي پخـش        ح ا به تيك از اين امكانات      هيچ. نندك در داخل شهر را ارسال مي     » قابل شنيدن «هاي   ديگر، سيگنال 

  .نكرده است، و دومين روزنامة بزرگ شهر با تنها رقيبش ادغام شده است
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كننـد منتهـا در يـك     هاي مشترك صبح و بعدازظهر، به اسم موافقتنامـة ادغـام، همچنـان در دو روزنامـه منتـشر مـي                    روزنامه
انتخـاب   C.G.G.Aفرماندار شهر، سال به سال توسط انجمن محلي به نام           . موعة انتشاراتي واحد  ساختمان و تحت سردبيري مج    

دهنـدة بـسته بـودن رهبـران         حال شانس انتخاب را به دست نياورده است، و اين نشان           خواه تا به   هيچ كانديداي ترقي  . شده است 
C.G.G.Aد، پيران كاركشته كن مديران شركتي كه روزنامه مشترك شهر را منتشر مي.  است C.G.G.A سال است كـه  25هستند و 

 است جلوي اجـراي      ، توانسته C.G.G.Aهاي داهيانه و پدرانة      شوراي شهر، تحت رهبري   . حاكميت شهر را در دستان خود دارند      
رامي ولـي   آ به   C.G.G.Aرهبران  . ـ بگيرد ـ از ادارة پليس گرفته تا زندان شهر         ـهاي مربوط به مدرنيزه كردن هر چيزي را ـ         طرح

  .»كنيم طور كه دلمان بخواهد آن را اداره مي اين شهر خودمان است و هر«اند كه  ها فهمانده به نحو مؤثري اين را به فضول
اش را در مورد مـسائل اجتمـاع،     را نيز در اختيار دارد و مطالعهAM-FM يك بخش VHF TV     يكي از صاحبان امتياز اصلي 

-KXXX-TV-AMانـد از     اين مسئول عبـارت 2حروف شناسايي. فدرال مشخص كرده، تكميل كرده است   طور كه كميسيون     آن

FM    ًو ضمنا C.G.G.A   نتياز و سه تـن از مـديران        موسيلة اين صاحب ا    تحقيقي كه ابتدا به   . شناسد مي» بيگانه«عنوان يك    ، او را به
. شـد  از تمامي مراحل حيات اجتماع مـي      » رهبران اجتماع «طالح   نفر از به اص    200امور عموي او، در اجتماع انجام گرفت، شامل         
  : كند اين تحقيق، مسائل و شكايات زير را آشكار مي

  مكانات تفريخي ناكافي و ناقص شهر؛ا .1
 آلودگي هوا كه اساساً ناشي از دو كارخانة محلي بود؛  .2

 غيرقانوني شوراي شهر؛ » جلسات اجرايي« .3

 گيرند، و اغلب حتي قادر به ذكر مخالفان سياسي آن نبودند؛  ي شهر را ناديده ميهاي محلي هميشه فرماندار روزنامه .4

 هاي ارزيابي دارايي؛  عدالتي در سياست بي .5

 تبعيض در امور استخدامي كشور؛  .6

 هاي جمعي شهر؛  هاي پليس توسط رسانه بر رسوايي گذاري سرپوش .7

 كند؛   ميفرمانداري شهر قوانين سختي بر ادارة آموزش و پرورش اعمال .8

 هاي فدرال در سازندگي و تجهيزات؛  امتناع فرمانداري از استفاده از سرمايه .9

  .هاي مشكوك در اعطاي قراردادهاي سازندگي استفاده از شيوه .10
  

: اجتماعي و اعضاي جامعه كه مورد بررسي قرار گرفته بودند، مطرح شـد، از جملـه               » رهبران«مشكالت بسيار ديگر نيز از طرف       
يـف  د مشكلي كه در باال ر     10اما  . هاي باال، و فقر    ، حمل و نقل عمومي، امكانات عمومي با كيفيت پايين و هزينه           هزينه مسكن كم 

دانـد كـه    اي مـي  مسئول مورد نظر ما، كه خود را موظف به ارائه برنامـه . شوندگان مطرح شده بودند شد، عمدتاً از طرف مصاحبه   
هـاي   اجتماع بپردازد و بيشتر وقت ايـستگاه گيرد كه به بيان مسائل حل نشده،      م مي مسائل باشد، تصمي  » كمكي براي حل  «حداقل  

هايي كه او  همكار، براي تجديد پروانة كار در زمينه» بيگانگان«به عالوه، او شنيده است كه گروهي از  . خود را وقف اين كار كند     
با در نظر   . اند، ممكن است با او به مبارزه برخيزند        برنياوردهنيازها و عالئق شهروندان را      ) هاي سخن پراكني محلي    و ساير بنگاه  (

  :كند گرفتن اين نكته، او طرح زير را براي مديران امور عمومي تنظيم مي
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  اهداف 
اي ديگر بـراي شـهروندان حـوزة تحـت            از ايجاد گروه امور عمومي، عبارت است از تأمين يك ديدگاه تحريريه            KXXXهدف  

. داري بحث كرد   ترين مسائل اجتماع را آزادانه و با امانت        اي كه از طريق آن بتوان مهم       طور فراهم كردن وسيله    پوشش ما، و همين   
  : مسئوليت اين گروه عبارت خواهد بود از 

   ؛هاي تحقيقي ارائه گزارش .1
 اي براي پخش؛  قالهمتوسعة مواد خبري و سر .2

 بررسي و شناخت مخالفان با ارزش؛  .3

 هاي خدمات عمومي؛  هيريزي آگ تهيه و طرح .4

 دار در مورد مسائل اجتماع؛  اجراي يك تحقيق دنباله .5

در .  ديگـر، حـل كنـد   ق بتواند مسائل را از طريق امواج صوتي و تصويري يا طـر  KXXXسيلة آنها،   و افزايش وسايلي كه به    .6
 راديو ـ تلويزيون اسـتفاده   هاي محلي براي انجام تحقيقات در بين كساني كه از   قسمتي را در نشريهKXXXصورت لزوم، 

هاي ما در امـور      اليتعخواهد خريد و بروشورهايي را آماده و پخش خواهد كرد كه نه تنها منعكس كنندة ميزان ف                . كنند نمي
صـورت منبـع    طور كلي، گـروه مـا بـه    به. خاطر مصالح اجتماع نشان خواهد داد عمومي است، بلكه دستاوردهاي گروه را به     

در » امـر شخـصي   «صـورت يـك      رآلود شهروندان در خواهد آمد، و هركس را كه بخواهد حكومت را بـه             اعتماد و نيش زه   
 .نيافتني ندارد و ما تمام آنها را فتح خواهيم كرد دولت يا جامعه هيچ حوزه مقدس و دست. آورد، اذيت خواهد كرد

  

تمـام  . ، مديران طـرح برنامـه، و مـدير مـسئول           سه مدير عمومي، مديران اخبار     تند از اعضاي يك هيئت تحريرية غيررسمي عبار     
ها و امور عمومي پيشنهاد شده از طرف هيئت نيز           هاي سرمقاله  ها قبل از پخش بايد به تصويب هيئت برسد، ضمناً عنوان           سرمقاله

ضا در نظر همة اع. هاي رسمي، هيئت دخالتي نخواهد داشت در صورت وجود جلسه. بايد به مالحظة مدير بخش تحريريه برسد
هاي مربوط به امور عمومي بايد مطرح شود، حرف آخر در مورد تمام موضوعات سرمقاله،                هاي پيشنهادي و پروژه    مورد سرمقاله 
  . امتياز خواهد بود حرف صاحب

دير طرح مديراخبار، م(يسان ، گروه   ئعهدة سردبير خواهد بود كه از نظر مقام و مرتبه با ساير ر                  مديريت گروه امور عمومي به    
  . گزارش خواهد داد   KXXX-TVمساوي خواهد بود، و مستقيماً به مدير عمومي) و برنامه، و ديگران

منـابع  . شـوند  گر، يك نويسنده ـ محقق، و يك منشي، كارمندان هيئت محـسوب مـي         مدير خدمات عمومي، مجري مصاحبه
  . گروه اخبار و طرح و برنامه در دسترس سردبير خواهد بود

  
  سردبير 

ه اجتماع و حيات اجتماعي و سياسي       بگري سياسي سابقه داشته باشد، و        عمومي و گزارش   نگاري، روابط  سردبير بايد در روزنامه   
خـوبي بـا قـوانين       سردبير بايـد بـه    . هاي مهمي در انتخاب مديريت نيستند      سن، جنس، نژاد، يا مذهب مالك     . آن كامالً آگاه باشد   

ريزي و امور عمومي آشنا باشد، اساسـاً كـار سـردبير             نويسي و برنامه   هاي مربوط به سرمقاله     و سياست  كميسيون فدرال ارتباطات  
گـر،   او بركار مدير خدمات عمومي، مجري مـصاحبه       . كار بگيرد  ارائه شده در اين يادداشت را به      » ها و وسايل   شيوه«اين است كه    

هـا، رهبـري تحريريـه، و اسـناد و      و شخصاً مواد الزم را براي سـرمقاله به عالوه، ا. نويسنده ـ محقق و منشي نظارت خواهد كرد 
  .مدارك فراهم خواهد كرد
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  گر  مجري مصاحبه

او . او بايد مسائل اصلي انسان را خوب خوانده و فهم عميقي از آنها داشته باشـد            . ها را داشته باشد    گري در نمايش   اين فرد بايد سابقة مجري    
مجري در بسط موضـوعات     . زنند، طوري كه ناراحت نشوند، دست به سر كند         هايي را كه تلفن مي    »وقت كُش «اند  بايد سخنوري بداند و بتو    

او نسبت به مديريت، مسئول اسـت كـه بـه هـر دو طـرف                . براي بحث در جنگ شبانه، مستقيماً با سردبير و هيئت تحريريه كار خواهد كرد             
وقتـي  . مجري هراز چندگاهي، طرف يكي از مخالفان را خواهد گرفـت          . پخش خواهد شد  شان   موضوع مورد منازعه اطمينان دهد كه نظرات      

اگر اين هم ممكن نباشد، مجري      . كند تا موافق و مخالف موضوع بحث كنند        اين كار عملي نباشد، مجري، مهماناني را به استوديو دعوت مي          
» گيـري  موضـع «، بدون تصويب سردبير و هيئـت تحريريـه، حـق            مجري. موضع مخالف را خواهد گرفت، و نظرات آنها را بيان خواهد كرد           

گاه، نظرات خودش را بيان كند، مجري بايد اين را بفهمد كه قبل از هر چيـز او داور بحـث                      به اگر سردبير به مجري اجازه دهد كه گاه       . ندارد
  .عمومي بين شنوندگان و بينندگان است

  

  مدير خدمات عمومي 
تـالش اصـلي مـدير خـدمات        . ، مددكاري اجتماعي و مدني، تجربه در امر دبيري، و سخنگوي گروه داشـته باشـد               نگاري بايد سابقه روزنامه  

هايي كـه نيازمنـد    ها و مؤسسه اين كار، شامل تنظيم ليستي از سازمان . عمومي عبارت خواهد بود از گسترش امكانات خدمات عمومي پخش         
» اي سربـسته  «(PSA) هـيچ مطلـب اضـافي     . شود هاي با معني و سودمند هستند، مي       آگهيزمان نمايش و كار با رهبران محلي براي افزايش          

، تحـت  KXXXپخش نخواهد شد، هر مطلب اضافي يا محلي خواهد بود يا گوشه چشمي بدان خواهـد داشـت، و صـرفاً در اتـاق توليـد                     
ي عمومي را خواهد پذيرفت و نظـرات مـديريت   هاي سخنران مدير خدمات عمومي، دعوت.  تهيه خواهد شد(PSD)مديريت مدير مربوطه  

  .شود، حضور خواهد يافت ميهايي كه در آنها راجع به مسائل مهم عمومي بحث  ايستگاه را بيان خواهد كرد، ضمناً در ساير جلسه
  

  نويسنده ـ محقق 
نگـاري و توانـايي كـشف واقعيـت و           نامـه گري روزنامه يا راديوـ تلويزيون، آموزش رسـمي روز         سابقة اين فرد بايد شامل تجربه در گزارش       

اين شخص تحت رهبري و نظارت سـردبير عمـل          . ها يا تحقيقات پليسي نيز سودمند خواهد بود        تجربه در گزارش  . گزارش دقيق آنها بشود   
محقـق بايـد    ــ    يك نويـسنده  . شود آوري اطالعات براي استفاده مجري مي      مسئوليت او شامل تحقيق و نوشت سرمقاله و جمع        . خواهد كرد 

  .هاي تلويزيوني، چه در محل و چه در استوديو را رهبري كند بتواند مصاحبه
  

  منشي، دبير
هـاي   منـشي بايـد تمـام مهـارت    . گري؛ ترجيحاً در راديو ـ تلويزيـون يـا هيئـت دولـت باشـد       سابقة اين شخص بايد شامل تجربه در منشي

هاي  ارتباط با تمام اعضاي گروه، نگهداري فايل      :  از تندوظايف او عبار  . العاده كار كند   طور فوق  الت و به  يگري را بداند و بتواند در تعط       منشي
ها، آنهـا را     گروه، همكاري در تحقيق و نوشتن، در صورت لزوم، و اطمينان يافتن از اينكه همة اعضاي هيئت تحريريه قبل از پخش سرمقاله                     

هـاي امـور عمـومي همـاهنگي      هاي خبـري و برنامـه   ريزي و سرمقاله  ح ويزيوني در طر  هاي راديوـ تل   منشي با پرسنل برنامه   . اند تصويب كرده 
  . خواهد كرد

بسياري از مـسئوالن و مـديراني كـه         . روند شمار نمي  نويسي موفق و مفيد، امري اساسي به       هاي مفصل، براي سرمقاله         مسلماً، اين سرفصل  
هـاي رهبـري در      آنهـا بـه راحتـي نقـش       . اي نبودند  هاي رسمي يا اعالم شده     ين سياست  قرار گرفتند، داراي چن    صاحبهبراي اين متن، مورد م    

  .امتياز است نويسي با صاحب ها و وسايل سرمقاله اساساً شيوه. روند كنند و به دنبال وظايف خود مي اجتماع خويش را فرض مي
  

  نوشت پي
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  .ها است مرزي و بين ايالت ه مسئول تنظيم ارتباطات بروناي است در دولت آمريكا ك ، اداره(FCC)كميسيون فدرال ارتباطات  .1
2. Call Lettersحروف يا ارقام مشخص كنندة يك ايستگاه سخن پراكني ـ م ،.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  نويسي مقاله

  افشار حسين عماد
  )44-47: 1369پاييز ، 3، ش 1، سال رسانه : ازبرگرفته(

  
 از كتاب يا رساله آمده و فرهنگ معين يكي از معاني اين كلمه را               مبحث، سخن، قول و فصلي    مقاله در لغت به معني گفتار،       

اي كه براي درج در روزنامه و مجله         غالباً نوشته «: ته كه دربارة موضوعي نويسند و در توضيح آن افزوده است          ساي دان  نوشته
  » .تهيه شود
سي معمول است، سابقة چنداني ندارد و قـدمت         صورتي كه امروز در زبان و ادبيات فار        نويسي به شيوة جديد و به           مقاله

  .رود آن در كشور ما از نيمة دوم قرن سيزدهم هجري قمري فراتر نمي
در واقع روزنامه و مقاله همزاداني هستند كـه در يـك            . نويسي را بايد مقارن چاپ و نشر روزنامه دانست              آغاز كار مقاله  

اند، تا جايي كه با شنيدن كلمة مقاله لفظ روزنامه يا مجله به ذهن متبادر                يافتهوجود آمده و در بستر روزگار پرورش         زمان به 
  .  دارندينگويي اين دو با هم ارتباط دائمي و ناگسست. شود مي

هـاي   كه نخستين نـشريه    ـنويسي به سبك كنوني با اوايل قرن هفدهم ميالدي ـ               در كشورهاي باختري نيز آغاز كار مقاله      
نويسي چنـدان رونقـي نداشـت و آنچـه بـه رشـته         در اين مرحله مقاله1. مقارن استـ اروپايي انتشار يافت ـ   اي كشور  دوره

هاي خودكامه وقت بود، اما در مرحلة دوم كه عصر مطبوعات عقيـدتي و سياسـي                 آمد، زبان تبليغاتي حكومت    تحرير در مي  
هاي استقالل آمريكا و انقالب كبير فرانسه در اواخـر            جنگ شود و تا پيروزي    آغاز مي ) 688ـ    89(است با انقالب انگلستان     

در . آيـد  شمار مـي   نگاران به  هاي تند و آتشين از طرف روزنامه       ترين دوران نگارش مقاله    يابد، درخشان  قرن هجدهم ادامه مي   
» ادمونـد بـورك   «گيري از آزادي بيان، حافظ دموكراسي معرفـي شـدند تـا جـايي كـه                  همين دوره بود كه مطبوعات با بهره      

  2».آقايان شما ركن چهارم دموكراسي هستيد«: نگاران را مخاطب قرار داد و گفت  سياستمدار انگلستان روزنامهف فيلسو
كار سودمند و تـا      نويسان به  ويژه مقاله  شود، ارباب مطبوعات و به          در مرحلة سوم كه از دهة چهارم قرن نوزدهم آغاز مي          

اگرچه كارشناسان امر و اهل فن، اين دوره را فاقد آوازه و اعتبار و نقـش اجتمـاعي مرحلـة    . دندحدي مؤثر خويش ادامه دا 
نگـاران   صورت يك فعاليت تجارتي درآمده و دسـت روزنامـه          دانند و معتقدند كه از آن تاريخ به بعد، مطبوعات به           قبلي مي 
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ن وجود، هنوز تصور عمومي بر اين پايه استوار اسـت           انقالبي و دارندگان عقايد خاص سياسي از آن كوتاه شده است، با اي            
توانند در بسياري از مـوارد بـه يـاري           كنند و مي   عنوان ركن چهارم دموكراسي همچنان ايفا مي       كه مطبوعات نقش خود را به     

  .مردم بشتابند و رسالت خود را در دفاع از حق و عدالت برعهده گيرند
زيـرا در همـين دوره،   . تواند شاهد صادقي بر اين مدعا باشد  اوايل قرن بيستم، مي      كوشش پيگير و مداوم نويسندگان در     

هاي گوناگون، خواب  د از جنگ جهاني اول كه بيم و هراس گرسنگي همه جا را فرا گرفته و ترس از بيماري                عخصوص ب  به
هـاي تنـد و     بودند كه بـا نگـارش مقالـه   دستان متعهد و دلسوز و ياريگران افرد جامعه از ديدگان مردم ربوده بود اين قلم به       

هـاي   ها و رنـج    و بار سنگين سختي   . رساندند دردهاي مردم را به گوش مسئوالن امر مي       هاي سودمند،    آتشين و انتشار كتاب   
نهادنـد و در همـه    هايشان مرهم مي كشيدند و با اميد دادن به دل افسردة آنان، بر زخم درماندگان و بيچارگان را بر دوش مي    

  .دانستند ترين وظايف نويسندگي مي هاي مردم را جزء اساسي اوضاع و احوال، بازگو كردن دردها و رنج
اي دانسته است كه براي درج در روزنامـه يـا مجلـه تهيـه                كه گذشت، فرهنگ معين مقاله را نوشته            در هر صورت چنان   

ها منحصر به مقاله نيست،      ، اما مندرجات و مطالب روزنامه     ها است  ها يا مجله   ها اغلب روزنامه   اگرچه جاي درج مقاله   . شود
شـود كـه    ها تهيه مي ها و مجله هاي ديگري از قبيل خبر، گزارش، تفسير و حتي آگهي نيز براي چاپ در روزنامه    بلكه نوشته 

يـسندة آن بررسـي يكـي از        شود كـه هـدف نو      ها اطالق مي   گونه از نوشته   معموالً مقاله به آن   . توان نام آنها را مقاله نهاد      نمي
مسائل علمي، ادبي اجتماعي، اخالقي و جز آنها باشد و بخواهد با پژوهش دقيق و دقت در جوانب امروز، موضوعي را بـه                       

  .اثبات رساند يا آن را نفي كند
  

  انواع مقاله
 كه انسان در زنـدگاني فـردي و         گيرند و هر يك از مسائلي      ها را در برمي     از نوشته  ها انواع گسترده و گوناگوني     اگرچه مقاله 

ها را به سـه      توان مقاله  طور كلي مي   شماري باشد اما به    هاي بي  ها و نوشته   تواند موضوع مقاله   ست، مي رو هاجتماعي با آن روب   
  : تحقيق، اجتماعي و انتقادي تقسيم كرد و هر يك را جداگانه مورد بحث قرار داد: دسته نسبتاً متمايز

  

نامنـد    تحقيقي مـي اها ر اي از مقاله قيق و بررسي استوار است، اما گونه حها برپايه ت   با اينكه همه انوع مقاله    . مقاله تحقيقي  .1
دسـت آمـده از يـك     هاي علمي تهيه شـود و در آن آخـرين نتـايج بـه        كه صرفاً پس از تحقيق و بررسي همه جانبه به شيوه          

شناس يا هر شخص ديگري كه در يكـي          اس، اديب، مورخ، روان   شن هرگاه طبيب، گياه  . پژوهش معين مورد بحث قرار گيرد     
اي بربخورد كه قابل طرح در محافل علمـي   هاي علوم و فنون داراي تخصص است، به موضوع جديد و كشف تازه             از رشته 

فن  فاده اهلكند ا مورد است اي منتشرمي صورت مقاله زند و نتيجة مطالعات خود را به و ادبي و غيره باشد، دست به تحقيق مي    
  . قرار گيرد

هاي علوم و فنون به درجة كمـال رسـيده           هايي در حد كساني است كه در يكي از رشته          قاعدتاً تهيه و تنظيم چنين مقاله          
هايي را براي نوشتن اختيار كنند كـه متناسـب بـا             نويسندگان بايد موضوع  «: گويد غزلسراي بزرگ التين مي   » هوراس«باشند  

  .»عدادهاي آنان است و آنگاه آنها را كامالً مورد بررسي قرار دهنداطالعات و است
هـايي   اي اصول الزم در تحقيق را كامالً رعايت كند و به مسائلي از قبيل يافتن نكته يـا نكتـه                  هرگاه نويسندة چنين مقاله        

بيان نمايد و از استناد به حـدس        هاي منطقي    صورت استداللي و با خجت     بديع در موضوع توجه داشته باشد و مطالب را به         
تواند از پژوهش خود نتيجة مطلوب را بگيرد و در عين حـال كـه بـه عـالم علـم و ادب خـدمت               و گمان اجتناب ورزد مي    

  .هاي مادي و معنوي آن نيز برخوردار شود كند، از ثمره اي مي شايسته
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باره موضوعاتي از قبيل امور تربيتي، وضـع خـانوادگي،          كه از نامش پيداست در     هاي اجتماعي چنان   مقاله. مقاله اجتماعي  .2
چـون انـسان در اجتمـاع    . دنـ ياب  جامعه ارتباط دارد، نگـارش مـي  انحاطور كلي مسائلي كه به نحوي از  مطالب اخالقي و به  

 را به خود ناچار با بسياري از مسائل اجتماعي در برخورد است و همين برخورد همواره انديشه و ذهن او كند، به زندگي مي
از آنجايي كه هركس به مقتضاي نوع تربيت، وضع خـانواده، شـغل، ميـزان معلومـات و عوامـل ديگـر، از                        .دارد مشغول مي 

نگرد بنابراين ممكن است، يك امر اجتماعي در نظر فـردي مفيـد و قابـل قبـول                   ديدگاه خاص خود به مسائل اجتماعي مي      
جاست كه در بسياري از مسائل اجتمـاعي، برخـورد           از همين . اسب جلوه كند  آور و نامن   باشد و در نظر شخص ديگري زيان      

كند، نحوه تفكر و كيفيت برداشت خـود را   آيد و هر گروهي كه طرفدار نظرية معيني است، كوشش مي آرا و عقايد پيش مي    
 .نشانددر آن مورد با اقامة داليل و آوردن شواهد به گروه مخالف بقبوالند و نظر خود را بر كرسي ب

هـاي اجتماعي،تـضادها،     ها، وضع عموم مردم، روابط آنان با يكديگر، مشكالت زندگي، نـاهمواري            گونه از مقاله        در اين 
دارد كه به تجزيه و تحليل       مي گيرد و آنان را وا     ث نويسندگان قرار مي   حها و مطالبي از اين قبيل، مورد ب        گري ها، بيداد  تبعيض

  .و نظارت خود را براي افراد جامعه ابراز دارندچنين مسائلي بپردازند 
هاي علمي يا امور مربوط به جامعه باشد، از روش مشاهده و تجربه              هاي اجتماعي، اگر مقاله مربوط به موضوع            در مقاله 
  3.گيرند هاي ادبي و تاريخي ارتباط پيدا كند، از مطالعه بهره مي كند و اگر با موضوع استفاده مي

  

گويد، به ذكـر   ها سخن مي اي از فضيلت مالزمه دارد، زيرا وقتي نويسنده هاي اجتماعي اغلب با انتقاد مقاله. ه انتقادي مقال. 3
گيـرد،   پردازد و آنگاه كه براي ارشاد جامعه به راه ترقي و تكامل، از قلـم خـود مـدد مـي                     ها هم مي   مفاسد اخالقي و رذيلت   

ناخواه  دهد خواه  هاي صحيح را مورد تأييد قرار مي       دهد و زماني كه اصول و روش       هاي ضعف را نيز نشان مي      دردها و نقطه  
آورد و الجرم در بسياري از مسائل اخالقي و رسـوم و عـادات غلـط اجتمـاعي                   هاي ناصواب هم سخن به ميان مي       از شيوه 

 هرحـال چراغـي فـراراه آنـان         سـازد و در    زند و افراد اجتماع را از كارهاي درست و نادرست آگـاه مـي              دست به انتقاد مي   
گذارد تا صحيح را از سقيم بازشناسند و خوب و بد را از هم تشخيص دهند و همة امور را با مقياس و ميزانـي درسـت                   مي

  .بسنجند
  

  نويسان هاي مقاله ويژگي
وامـع بـشري اشـاره     نويسان سخني به ميان آوريم، بايد به يك اصل پذيرفته شده در ج             هاي مقاله  پيش از آنكه درباره ويژگي    

انـد كـه همـة       ز ديرباز افراد جامعه براي نويسندگان و شاعران رسالتي قائـل شـده و معتقـد بـوده                 اكنيم و آن، اين است كه       
ها و نيازهاي مردم را همچون       هنرمندان به اجتماع خويش تعلق دارند و بايد به حكم وظيفه و اخالق در آثار خود، خواست                

دارند، مردم   ميهاي مؤثر بر   هاي الزم و بيدار ساختن جامة خويش گام         آنكه در راه دادن آگاهي     آيينه منعكس سازند و ضمن    
نگاران، مخصوصاً نويـسندگاني     يد روزنامه ددر اين ميان بدون تر    . هاي عمومي ياري دهند    را در جهت تحقق اميدها و آرمان      

هاي مـردم    زنند و در طريق حفظ حقوق و آزادي        م مي كه دربارة مسائل مختلف علمي، ادبي، اجتماعي، اخالقي و جز آن قل           
به همين دليل نيز سطح انتظارات و توقعات جامعه از آنان بيش از ديگران . دارند، از مقام باال و وااليي برخوردارند قدم برمي

هـدايت جامعـه بـه      نويس بايد واجد شرايط و دارنده خصوصياتي باشد تا بتواند رسالت خود را در                بنابراين هر مقاله  . است
  .نحو مطلوب انجام دهد و در كار خويش توفيق يابد
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نويسان بايد نخست، از موضوع مورد بحث، اطالعات كافي داشته باشـند و بـا تـسلط كامـل بـه مـسئله، مطالـب                          مقاله     
به نگارش مطلبي،   هاي الزم دست زدن      طبيعي است كه بدون داشتن آگاهي     . بنويسند تا از نوشتة خود نتيجة مطلوب بگيرند       

  .اعتباري حاصلي نخواهد داشت جز سرافكندگي و بي
اي را مـورد بحـث و    نويس بايد احساس آزادي كند تا بتواند با اطمينان و بدون تشويش خـاطر، مـسئله               دوم اينكه مقاله       

 و چه از جهت اينكـه مبـادا         زند چه از نظر شيوة نگارش      اي مي  دست به نوشتن مقاله   اي   آنگاه كه نويسنده  . بررسي قرار دهد  
ترين نگراني پيدا كنـد، قـادر نخواهـد بـود            مورد تمسخر ديگران قرار گيرد يا خشم و غضب اين و آن را برانگيزد، كوچك              

  . ي انجام دهدتدرس رسالت خود را به
ميميت مورد بحث قرار    نويسد، اعتقاد كامل داشته باشد و مطلب را با صداقت و ص            سوم اينكه نويسنده بايد به آنچه مي           

  .دهد تا سخن از دل برآمدة او الجرم بر دل نشيند
از . چهارم آنكه نويسنده بايد در همه احوال عفت كالم را حفظ كند و پا از دايرة اصول و موازين اخالقي بيـرون ننهـد                            
از . بـه ديگـران را روا نـدارد       ناسـزاگويي و تـوهين      . هاي ركيـك و ناشايـست و دور از ادب پرهيـز كنـد              كار بردن كلمه   به

  . به شخص يا گروه خاصي اجتناب ورزد و همواره انصاف و مرورت را درمد نظر قرار دهدتورزي نسب غرض
كاهـد و آن در       نيست كه تملق و چاپلوسي و مجيز كسي يا گروهي را گفتن نيز از اعتبار و اهميت نوشـته مـي                     يترديد     

  .دهد لوه ميمقدار ج نظر خوانندگان حقير و بي
  

   مقالهةعناصر تشكيل دهند
اند هر مقاله بايد از چهار عنصر موضوع، مقدمـه، مـتن و نتيجـه     مؤلفان شيوة نگارش براي مقاله چهار ركن قايل شد و گفته  

  . تشكيل شود
صـلح، اميـد،    جنگ،  : مانند. ها ممكن است يك كلمه باشند      هاي مقاله  توان گفت كه عنوان    موضوع همين قدر مي   دربارة       

يا از دو كلمه تشكيل شوند مثل دردكار، مرگ گرگ، پول و شـيطان، راه راسـت؛                 . طوفان، فساد، امنيت، احتياج و مانند آنها      
هـاي مغـرب،    طوفـان در سـرزمين  : ها تشكيل دهنـد ماننـد      موضوع مقاله را نيز ممكن است گروهي از كلمه        ... كباب غاز و    

همچنين امكان دارد كه موضوع مقاله يك . مثال آنهااما در جامعه و ننگهاي ، نقش سيترين مرد جهان، يك شب در شا بزرگ
به پيـامبري رسـيد، خورشـيد هميـشه زيـر ابـر             ) ص(جمله خبري، پرسشي يا امري باشد، كلمه خبري مثل شبي كه محمد           

رد؟ كدام راه را انتخاب كنـيم؟  جمله پرسشي مثل براي رسيدن به خودكفايي چه بايد ك      . ماند، راه راست گم شدن ندارد      نمي
  .درياب ضعيفان را در وقت توانايي. چنان رو كه رهروان رفتند. جمله امري مثل بخند تا دنيا بر تو بخندد  رويم؟ به كجا مي

ها ماننـد     در برخي از نوشته    اگرچه. اردداما دربارة ضرورت عنصر دوم يعني نگارش مقدمه در مقاله جاي ترديد وجود                   
تـوان يـك    رشي فني و اداري رساالت و تأليفات و تصنيفات، آوردن مقدمه تا حدود زيـادي ضـروري اسـت، امـا نمـي            گزا
هـايي   هرگاه مقدمه مربوط به تعريف كلمه يـا كلمـه  . اي آغاز كند نويس را ملزم ساخت كه مقاله خود را حتماً با مقدمه          مقاله

اي  اما در غير اين صورت، ضرورتي ندارد كه مقاله با مقدمـه           .  تراشيد توان براي آن محملي    باشد كه موضوع مقاله است، مي     
چه بسا كه اجبار نويسنده به آوردن مقدمه، سبب انحراف وي از مسير اصـلي نوشـته باشـد و آزادي عمـل در                        . همراه باشد 

  .نگارش را از وي سلب كند
 و در غيـر     داي بنويـس   داند براي مقالة خود مقدمـه      ي مي اين امر را بايد به ذوق و سليقة نويسنده واگذاشت تا اگر مقتض                 

  .اين صورت، بدون هيچ درآمدي وارد مطلب شود
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ترين قسمت مقاله و در حقيقت حاوي پيام نويسنده است، بايد به تجزيه و تحليل و توجـه و تفـسير        در متن كه اساسي        
  . ه اثبات رسانيدمسئله پرداخت و موضوع را با اقامة داليل روشن و قابل قبول ب

نظر خوانندگان  بيشتر مواقع نويسندگان مسلط، پيام خود را در متن به. هم در مقاله چندان مورد توجه نيست    گيري نتيجه     
توان مقالـه را بـا كلمـات         اما در اين مورد هم مي     . گذارند عهدة خود آنان وامي    قضاوت را به   گيري و  رساند و نتيجه   خود مي 

  .زرگان دين و دانش يا بيتي از شاعري معروف كه مؤيد نظر نويسنده باشد، پايان دادقصار يكي از ب
آوريم و بقية    اختصار مي  اند كه در پايان مقاله آنها را به        نويسي قايل به مراحلي شده     اهل فن و متخصصان امر، براي مقاله           

  : مراحل مورد بحث عبارتنداز . گذاريم مسائل را به ذوق سليم و تمرين و ممارست نويسندگان اين راه وامي
  دقت نظر در موضوع و تفكر در اطراف مسئله؛  .1
 يادداشت رئوس مطالب؛  .2

 ها؛  تنظيم ياداشت .3

 نوشتن بندها؛  .4

 پاكنويس؛  .5

 خواندن پاكنويس؛  .6

  .ذكر منابع و مأخذ .7
  

  نوشت پي
  

، تـأليف دكتـر مـصاحب و        دائـره المعـارف فارسـي     (ام منتشر شـد      يمالدي در آمسترد   1620نخستين روزنامة منظم به زبان انگليسي در اواخر سال           .1
  ).1118، ص 1همكاران ، ج 

أليف آقاي دكتـر كـاظم معتمـدنژاد، ص         ت،  نگاري روزنامهنگاري در كشورهاي باختري بنگريد به كتاب         گانه روزنامه  ل سه حراي آگاهي بيشتر از مرا    ب .2
458. 

نامند و آن عبارت  مي» مشاهده«نخستين طريق را در اصطالح روش تحقيق .  و خواندن انجام دادپرسيدنديدن، توان از سه طريق  هر پژوهشي را مي  .3
تـرين و    پـژوهش از راه مـشاهده سـريع       . ريستن به ديدة تأمل در طبيعت براي آگاهي صحيح از عـالم خـارج             گكار بردن دقيق حواس و ن      است از به  

شـود و آدمـي بـه يـاري آن بـسياري از               مشاهده و تجربه اساس دانش بشري شـمرده مـي          دست آوردن اطالعات است، چه     ترين راه براي به    مطمئن
. صورت درستي انجام پذيرد بايد محقق از چنـد وسـيله مـادي و معنـوي سـود جويـد             براي اينكه مشاهدة علمي به    . مجهوالت را كشف كرده است    

حواس ظاهره كه الزاماً بايد دقيـق، سـالم و ورزيـده باشـند، بنـابراين              : زد، وسايل طبيعي عبارتند ا    نوسايل مادي ممكن است طبيعي يا مصنوعي باش       
 :وسايل مصنوعي كه بايد در اختيار محقق باشد سه نوع است. چشم و گوش معيوب براي تحقيق از راه مشاهده مناسب نيست

بين، تلفن يـا ميكروفـون و وسـايلي از ايـن       ند دوربين، ذره  كنند مان  دهند و برد آنها را بيشتر مي       آالت و ادواتي كه حد و عمل حواس را گسترش مي          . الف
  قبيل؛ 

  افزايند مانند گرماسنج، هواسنج و برق سنج؛  ابزاري كه بر دقت مشهودات حسي مي. ب
  .ل آنهانگار و امثا نگار، دم بضن: كنند، مانند شوند و امور مورد مطالعه را با دقت تمام رسم مي ابزاري كه قائم مقام محقق واقع مي. ج

براي آگاهي بيشتر از اين مطالب و (سنجي و باريك بيني است  ده از وسايل معنوي برخورداري از وقت، صبر، استقامت، فراست، نكتها     و اما الزمه استف
سينا چاپ و منتشر شده است،   ابنوسيلة كتابخانه اكبر سياسي، كه به ويژه منطق و فلسفه، تأليف دكتر علي هاي فلسفه و منطق به روش علوم طبيعي به كتاب  

  ).رجوع فرماييد
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  هاي ويراستاران خوب ويژگي
  ترجمة محسن تقوي، مارتين گيبسون

  )40-42: 1370پاييز  ،3، ش 2، سال رسانه :  ازبرگرفته(
  

ـ   نگاري، و يا هردو،       يا گذراندن يك دوره آموزش روزنامه      ب چند كتا  كنيد كه با خواندن    اگر تصور مي   ف را  زَخواهيد توانست خَ
متنـي  در بهتـرين حالـت، تنهـا خواهيـد توانـست      . آيد اين شعبده از عهدة ويرايش برنمي    . چون لعل بنماييد، سخت در اشتباهيد     

شما بايد قبل از نشستن پشت ميز خبر، اين اختالف را كامالً تميـز              . آميزي كنيد كه ظاهري آراسته پيدا كند       ضعيف را چنان رنگ   
  .دهيد

ـ شـكار آن اسـت،   آهـاي ناهنجـار و     فراز و نـشيب اد حذف و جرحِدتوان دربارة متن ضعيف انجام      بيشترين كاري كه مي      ا ت
ولي فرصت . ترين راه اصالح هر مطلب زمخت، بازنويسي آن است         مناسب. خواننده بتواند با كمترين تالش آن را به آخر برساند         

توانيد كاري كنيد كه مطلب براي خواننده قابل فهم باشـد و بتوانـد تمـام            تيجه، فقط مي  شود، در ن   محدود، اغلب مانع اين كار مي     
متأسـفانه،  . توان يافت كه خواننده از روي اشتياق بـه مطالعـة دوبـارة آن بپـردازد                كمتر مطلبي مي  . اجزاي آن را به روشني دريابد     

  .معني ناخشنودي خوانندگان و به ـمطالعة دوباره اغلب به معني سختي و ناهنجاري مطلب است ـ
عكس، بسياري   به. فرسا دارند  بار و طاقت   اي كسالت  ها، آينده       البته اين تذكرات به اين معني نيست كه ويراستاران آتي روزنامه          

ه در ايـن حرفـ    . برنـد  رغم كمي فرصت احتياج به بازنويسي دارند، لـذت مـي           از افرد، از كار ويرايش حتي بر روي مطالبي كه به          
.  و چرا نيست كه ميز خبر سلسله اعصاب مركزي روزنامه استنتقريباً هميشه فرصت خالقيت و ابتكار فراهم است و جاي چو

عالوه بـر ايـن،     . شود گيري براساس اخبار و تحوالت روز، انجام مي        در اينجاست كه كار گردآوري و پااليش محصول و تصميم         
حضور در رأس اين هرم البتـه بـه تنهـايي امتيـازي             . به رأس سلسله مراتب روزنامه است     ترين راه براي ترقي      ميز تحريريه كوتاه  

  .رود، اگرچه حقوق و مزاياي آن حتماً بيشتر است شمار نمي به
هـاي ادواري بـه ويراسـتاران     بيـشتر نـشريه  .  احتيـاج دارنـد  (Copy Editor)ها نيستند كه به ويراستار يـا دبيـر         فقط روزنامه

هـاي گونـاگوني كـه بـه         تقريباً همـة مؤسـسه    . دهند غلب وظايفي اضافي و حتي عناويني متفاوت به آنها مي         اد، هر چند    نيازمندن
هاي راديو و تلويزيوني ـ كاركنان را براي انجام   ـ از جمله شبكهـكنند  هاي مختلف مطالبي را براي توزيع عمومي آماده مي شكل
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ـ      يرند، فعاليتي كه عبارت است از بررسي و حذف نواقص نوشته          گ فعاليتي از سنخ ويرايش در اختيار مي       مين ضهاي ديگـران، و ت
  ).خواننده، شنونده، بيننده(درك آسان مطلب براي استفاده كننده 

دهنـد، از     ارائـه مـي    ــ آن هم در شرايطي دشـوارتر ــ        ـ     ويراستاران روزنامه، به اين دليل كه حجم بسيار زيادي از مطالب را             
سـردبيران  . گردنـد  در دنبـال آنهـا مـي    بـه  ويراستاران خوب روزنامه، نخبگاني هستند كه همـه در . اران ديگر متمايز هستند  ويراست

ويراسـتار خـوب بـه سـختي        : واقعيت ساده چنين است   . هاي مناسب، شكوه دارند    همواره از نبود ويراستاران خوب و جايگزين      
  . شود يافت مي

در مقابله با دوران ويرايش با قلم و       ). هاي پردازش كامپيوتري   ويرايش به كمك دستگاه   (الكترونيكي       انتقال به دوران ويرايش     
رو، احتمـاالً در آينـده بـا كمبـود           از ايـن  . تر و حتي مسئوليت بيشتري را بـه دوش ويراسـتاران گذاشـته اسـت               كاغذ، بار سنگين  

  :توان برشمرد علت چيست؟ سه علت را مي. ويراستاران خوب مواجه خواهيم شد
رسند كه كار كردن در حاشيه چيزي جـز تلفيقـي از كـسالت و فـشار                  بسياري از ويراستاران بالقوه، خيلي زود به اين باور مي          .1

   ديگر گمارده شوند؛ يفرسا نيست، و هر آن ممكن است به كار طاقت
 هاي زباني الزم را براي اين حرفه ندارند؛  تكنند، مهار شماري براي راديو و تلويزيون كار مي هاي بي بسياري ديگر كه ساعت .2

بـاز  ) هـاي آن  براي حفظ جذابيت(گذاري الزم بر روي ميز تحريريه  ناشران بر اين باورند كه مالحظات مالي آنان را از سرمايه    .3
 .دارد مي

  

.  سرودسـت بـشكنند    گران است، ولي تفـاوت آنقـدر نيـست كـه بـراي آن              درآمد ويراستاران فقط اندكي بيشتر از درآمد گزارش       
  .ورزند دستي نسبت به ويراستاران دريغ مي ها جملگي از گشاده روزنامه. انگيز است تأسف

اند و معموالً تجربة  نگاري  روزنامهسالتحصيل مدار ويراستاران  جديد اكثراً فارغ... آيند؟       پس از اين همه ويراستار از كجا مي   
 هوسـتون پـست   سـردبير سـابق روزنامـه    (Arthur Laro)آرتـور الرو  . اند سب كردهگري در حين تحصيل را ك سال گزارش يك

(Houston Post)قبل از شروع به كار ويـرايش در پـشت ميـز خبـر،     : بست كار مي ، دستورالعمل زير را، البته با انعطاف كافي، به
ـ افـراد  ــ  و تعديل مطالـب ديگـران        ح قبل از جر   ـمشي روشن است ـ    مقبوليت اين خط  . گري كند  شخص بايد پنج سال گزارش    

گـري اسـت، خـود     ناپذير كه الزمة فعاليت گـزارش  هاي اجتناب وآمد و تماس عالوه، رفت به. اي باشند بايد خود نويسندة ورزيده 
باعث آشنايي و تسلط فرد به روش حل مشكالتي است كه روزنامه همواره درگير آنها است، مسائلي نظير دعـاوي لـه يـا عليـه                          

  .امهروزن
آنها هر نيرويي را كه در دسترس قرار        . مشي است       متأسفانه تعداد كم ويراستاران ورزيده، مانع پافشاري سردبيران بر اين خط          

اگرچه جا دادن يك تازه كار در صـف ويراسـتاران      . گمارند ها را به اين كار مي      التحصيالن همين امروز دانشكده    گيرد، و گاه فارغ   
اين عده معموالً كساني هستند كـه هنگـام گذرانـدن واحـدهاي             . آيند ولي سرانجام تعدادي از عهدة كار برمي      غيرمنصفانه است،   

ويـژه اگـر     هـاي دانـشگاهي، بـه      روزنامـه . انـد  ويرايش در دانشكده از خود مايه گذاشته و احتماالً در روزنامة دانشكده كار كرده             
هـاي همـواري بـراي پيـشرفت بـه       مايي داشته باشند، عرصهنرصت كافي براي راهگردانندگان با سابقة آنها و يا استادان راهنما ف        

  .سوي هدف هستند
هـا،   هنگام مالحظة اين بررسي   . ها و مشخصات ويراستاران صورت پذيرفته است       هاي نه چندان فراوان دربارة ويژگي            تحقيق

تالش براي  . مان و البته مشاهدات از نزديك، استوارند      گس و   شويم كه برپاية حد    رو مي  ي روبه يها بالفاصله با فهرستي از ويژگي    
تواند خطرآفرين باشد، چرا كـه بـدون ترديـد ويراسـتاران هـر يـك شخـصيتي                   هاي ويراستاران مي   عموميت بخشيدن به ويژگي   
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پـشت ميزهـاي    ر در   ابا اين حال، اجازه دهيد خصايص و شرايط تلخ و شيريني را كـه الزمـة كـ                 . منحصر به فرد و مستقل دارند     
  : تحريريه است، برشمريم

  

كننده   فردي كه با خواندن و نوشتن انس نداشته باشد، خيلي زود كار ويراستاري را خسته               .آشنايي ديرينه و روزافزون با نوشتار     
بتوانـد  شناسي مسلط باشد، ولي قطعاً بايد        البته ويراستار مجبور نيست به فرهنگ اصطالحات زبان       .  يافت فرسا خواهد  و طاقت 
  .نگاه تشخيص دهد و آنها را اصالح كند هاي هر نوشته را با نيم ها و غلط نارسايي

شـما بايـد در     . بخشد دهند، متن را بهبود مي     ويراستاران بايد بر اين باور باشند كه اصالحي كه انجام مي          . اعتماد به نفس سرشار   
. تـان نوشـته باشـد       ناشـر روزنامـه    وف و يـا مـثالً دامـاد       اي درنگ نكنيد، گرچه آن را شخصيتي معر        تصحيح مطلب بد، لحظه   

ويراستاري كه از ترس اشتباه احتمالي، از اصالح مطالب گريزان باشد، هميشه چون پركـاه در دريـاي ترديـد و ابهـام شـناور                         
  .خواهد بود
در غيـر  . آيـد  نگردد، الزم مي اين بلوغ فكري براي آنكه اعتماد به نفس سرشار، به خودخواهي عنان گسيخته تبديل        .بلوغ فكري 

 آن هـم سـبك و سـياق خـود وي ـ      ـشود كه ويراستار تصور كند كه فقط به يك سياق ـ  ميباين صورت، غرور و تكبر سب
شود كه ويراستار نه از سرهوس، بلكه فقط براي بهبود مطالـب دسـت بـه                 بلوغ فكري باعث مي   . توان مطلب خوب نوشت    مي

تواند صرف اصالح    كند كه مي   بهايي را تلف مي    ريزد، وقت گران   ري كه مطلب خوب را درهم مي      ويراستا. حك و اصالح بزند   
  .مطلب بد شود
ويراسـتاران  . گـر نخواهـد كـرد      گران، مسلماً هيچ كمكي به رشـد گـزارش         انگارانة مطالب گزارش    پذيرش سهل  .وسواس منطقي 

 به توهم دچار آيند، با در نظر داشتن ويراستاران بايد بدون آنكه. دـ و شك خود را آگاهانه ابراز كننـناگزير بايد شكاك باشند   
ويژه در يك نشريه روزانه زمينه و امكان زيادي بـراي خطـا و اشـتباه وجـود          به. هاي آن سوي پرده، پشت ميز قرار گيرند        نكته
عنـوان منـشأ     ان به ناچار بايد هر عنصر را به       ويراستار... صدها و هزاران خبر، كلمه، آمار، ارقام، واژه، نقل قول، تاريخ و             : دارد

  .احتمالي يك غلط يا اشتباه از نظر بگذرانند
توان كارها را به پيش برد، ولي در اين صـورت بايـد بتـوان از هرگونـه غفلـت در               مي زبدون يك ذهن بدگمان ني     .ذهن بدگمان 

بـه  . غلبه خواهد كرد  » بودار«برداشت كرد، به يقين مفهوم      اگر از عبارت يا تيتري بتوان دو مفهوم متفاوت          . كار پرهيز كرد   حين
اين تيتـر  » .شود هاي شما پذيرفته مي سيستم فاضالب افتتاح شد، ذخيره«: تيتر واقعي زير كه از آرشيو استخراج شده، نگاه كنيد        
  .اشته استدنبال د ي را براي ويراستار روزنامه بهخاحتماالً  در نهايت حسن نيت نوشته شده، اما هفتة تل

چه بسا يك ويراسـتار     . ها باشد  بسياري از گزارش  تواند پايگاه نهايي      ميز خبر مي   .هاي مورد عالقه   وسعت دانش و كثرت مقوله    
مطالبي پيرامـون يـك جنايـت، يـك         : هاي مختلف دريافت كند    هاي مختلفي را در عرصه     در اولين ساعت كار روزانه، گزارش     

داند كـه   مثالً مي. ر بهترين حالت، وي اطالعات معيني را دربارة هركدام از سه موضوع داردد. بحران نفتي و يك اليحة مسكن 
هـا چيـست و سـوابق مـسئله          هاي خارجي در روزنامـه     شود، امالي رايج نام شخصيت     ها كجا رسيدگي مي    گونه جنايت  به اين 

زيده همواره اطالعات مهم را در      را ويراستاران و  ام. به يقين ويراستاري كه همه چيز را بداند وجود ندارد         . مسكن چگونه است  
ويراستاران بايد هم بدانند و هم درك كنند، بايد هم          . وجوي اطالعات بيشتري هستند    كنند و پيوسته در جست     جايي ذخيره مي  

ي قـرارداد  عنوان مثال، دانستن اين موضوع كه دو كشور مفروض در چه سـالي و در چـه پـايتخت    به. آگاه باشند و هم فراگيرند  
  .اند، يك روي سكه است، و تالش براي درك علل تيرگي روابط كنوني آنها، روي ديگر آن صلح را امضا كرده
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دهند و بعضي ديگر به عكس، در حضور  ها زير فشار عامل زمان، بهترين كيفيت كاري خود را ارائه مي            بعضي .تسلط بر اعصاب  
هر چند بيشتر ساعات كار بـا سـرعتي ماليـم    . خير بايد از ميز خبر دوري گزينندگروه ا. شوند اين فشار از كار كردن عاجز مي  

توان مراكز كاري ديگري را در روزنامه انتخـاب كـرد كـه              مي(شوند   شود اما معموالً مطالب در آخرين دقايق تنظيم مي         طي مي 
  ).فشار عامل زمان در آنجا كمتر است

شما كـسي   » دار جان«هاي   براي نوشته . مهم است، ميز تحريريه جاي مناسبي نيست       اگر تشويق و قدرداني برايتان       .قناعت روحي 
گـاهي و    از ه هـر  تالب. اند نگام معارفه به ياد نخواهند آورد كه در كجا چه تيتري را از شما خوانده              هها به    غريبه. كشد هورا نمي 

اما اين قدرشناسي يا از طرف سردبير صـورت          شود، ميهايتان از شما قدرداني      خاطر تيترها و مقدمه    طور مرتب، به   شايد هم به  
طور غيرمستقيم از طرف ديگر ويراستاران، مگر آنكه ضوابط بازنشستگي بـه شـما اجـازه دهـد كـه در هـشتاد                  گيرد و يا به    مي

گـران از    رشگران قرار گيريد، وگرنه احتماالً دفعات تـشكر گـزا          گزارشكار ادامه دهيد، و مورد احترام و سپاس          سالگي هم به  
البتـه نبايـد زيـاد      (ايد، از تعداد انگشتان دست تجـاوز نخواهـد كـرد             شان كشيده  زحمتي كه روي مطلب به شتاب تحرير شده       

). دانند، ولـي اغلـب راه ابـراز تـشكر آن را بلـد نيـستند                شك نيست كه گزارشگران ارزش كار ويراستاران را مي        . بدگمان بود 
بعضي ديگـر  . كنند گران و ويراستاران ياد مي   هاي داخلي خود، به نوعي از گزارش       ها و يا اعالن    ها در جلسه   بسياري از روزنامه  

آميـز   هـاي سـتايش    آيد كه در پايان كار روزانه آماج جملـه         ندرت پيش مي   با اين همه، به   . كنند هاي نقدي قدرداني مي    با پاداش 
  .ديگران قرار گيرند

نهايي مطلـب بـه اقتـضاي ذوق و          حك و اصالح  . يفاگر نقش كليدي در توليد روزنامه است           به هرحال، ويراستار صد البته ا       
ـ كه اگر بخت ياري كند خواننده را نه فقط مطلع، بلكه خـشنود نيـز                ـبندي آن با يك تيتر كوتاه و رسا          عالقة خواننده و جمع   

  .ـ در حيطة كار ويراستار استـكند  مي
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  اترنگ و گرافيك در مطبوع
  بهروز موسوي

  )38-43: 1373،  بهار3، ش 5، سال رسانه:  برگرفته از(
  

  گرافيك مطبوعاتي چيست؟ 
ما اين ويژگي را در مورد بروشور و  . كند كه موضوع فروش برايش بسيار مهم است        اي فعاليت مي   هدگرافيك مطبوعاتي در محدو   

وقتي شما با   . گيرد كه مقبوليت از آن جمله است       ائل ديگر را در برمي    بنابراين فروش، مس  . بينيم بندي نمي   هاي بسته  پوستر و طرح  
. تـوان تخمـين زد   راحتـي نمـي   پسنديد يا نه، تأثير و تأثرات و ميزان مقبوليـت آن را بـه             كنيد، آيا آن را مي     يك پوستر برخورد مي   
برد، خوانندگان خود   آن را نيز زير سؤال ميهاي بعدي اي به فروش نرسد، شماره رسد يا نه ولي اگر مجله كااليي يا به فروش مي   

بنابراين تداوم حضور اثر و عـادت بـه آن و در انتظـار مانـدن،                . آورد دست مي  هدهد و بنيان اقتصادي نااستواري ب      را از دست مي   
قابـل تـأملي   هـاي   بينيم كه گرافيك مطبوعاتي ويژگـي      پس مي . هاي ديگر گرافيك مطبوعاتي است     يعني عامل زمان نيز از ويژگي     

  .توان مطبوعاتي فني و غيرفني را از هم جدا كرد در آغاز كار مي. دارد
براي نمونه، مجله ساختمان مورد استفاده مهندسان سـاختمان يـا كـساني             . تر هستند       خوانندگان مطبوعات فني، افرادي جدي    

طـراح يـك    . گونه مطبوعات است   زو خصلت اين  ايستادگي و استواري ج   . است كه مستقيماً در جريان ساخت مسكن قرار دارند        
تواند زيـاد بـه مـسائل فـانتزي          هاي يك ساختمان است نمي     هاي صفحات خود كه در حكم ستون       اي در تنظيم ستون    چنين مجله 

هنگي تصوير و نوشته، زيبـايي      اهم. هاي سخت محاسبه شده و دقيق استفاده كند        برعكس يك نشريه فكاهي نبايد از فرم      . بپردازد
  .آورد وجود مي  هرا ب

شناسـانه آن   آنكـه بـه محتـوا و ارزش روان       پرداختن صرف به تصوير زيبا بي     .      گرافيك مطبوعاتي بايد ماهوي و صوري باشد      
توانـد خواننـده را مجـذوب كنـد و           هارموني بين فرم و كالم است كه مي       . گيرد توجه شود در قالب گرافيك مطبوعاتي قرار نمي       

  . واقع شودنشريه مقبول او
  

  تنظيم روي جلد 
صورت ايـن انـسان در   . روي جلد مجله يا كتاب در حكم صورت انساني است كه قرار است خوانندگان با او هم صحبت شوند    

در نگاه اولي كه خواننده به مجلـه دارد مجلـه           . تواند داراي هويت تصويري باشد     اي مي  هر نشريه . حكم هويت تصويري اوست   
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چنان باشد كه ما تمامي      يعني زاويه ديد تصوير روي جلد بايد آن       . نده نگاه كند، اين برخورد اول بسيار مهم است        نيز بايد به خوان   
ها در حكم يك تصويرند و داراي زاويـه ديـد و             ها و نوشته   از نظر گرافيك تمامي شكل    . آن را در يك نگاه ببينيم     » كمپوزيسيون«

به سمت راست يا به چـپ اسـت         اگر نگاه به تصوير     .  كه ما هستيم راحت و زود ببينند       بايد اجازه داد خوانندگان، مجله را     . نگاه
جلـه يـا    معطف مجله يا كتاب برابر است بـا دوخـت           . كندنبه عطف مجله يا كتاب نگاه       بايد توجه داشت كه به هرحال تصوير        

  . بست است ـ چسب و بستن، يعني عطف، انتهاي يك جادة بنــ شيرازه ـ كتاب
هـاي جديـد هـدايت       هـاي نـو و سـرزمين       كند به جـاده    ا خواننده را از سوي نگاه تصوير كه به سمت تورق مجله نگاه مي                  م
بسياري از  . زبان در درجه اول نگاه به خواننده و در درجه دوم نگاه به سمت چپ خواهد بود                 طبعاً در مطبوعات فارسي   . كنيم مي

هاي تازه آنهـا شـوق       هاي آشنا و شنيدن حرف     نندگان در انتظار ديدن اين چهره     گاه خوا .مطبوعات داراي هويت تصويري هستند    
ايـن يـك   . گذرد ولي پر از شوق ديـدار اسـت   اي از خوانندگان به كندي مي دهند، لحظات انتظار در پاره زيادي از خود نشان مي   

  . او شويمهاي تازه موفقيت است كه هويت تصويري، دلبستگي صوري ايجاد كند و ما پذيراي حرف
كنـد و مـا      ايد اشخاصي را كه ظاهري جالب ندارند ولي گرمي كالم و اعتقاد به بيان، جلوة دومي از شخص ايجـاد مـي                           ديده

نخستين . استلوموند  يرا روزنامه فرانسوي    گنه يك نشريه با هويتي تصويري نه چندان         ونم. كنيم كم به همان ظاهر عادت مي      كم
 شد كه در دوران قبـل از جنـگ جهـاني دوم         TEPS منتشر شد و جايگزين روزنامه       1944سال قبل يعني     51شماره اين روزنامه    

. كنـد  ندرت از عكس اسـتفاده مـي    بهلوموند. يافت و تا حدودي از سبك تصويري و نوشتاري همان نشريه پيروي كرد            انتشار مي 
است كه از لحـاظ شـكل ظـاهري همـان جلـوه كالسـيك               اي   روزنامه لوموند   .شكل تيترها يكسان، كوچك و بدون پيرايه است       

كارانه، از لحاظ مطالعه مشكل و گاهي همه مطالب آن    آرايي محافظه  سركليشه و نوع صفحه   . قرن قبل خود را حفظ كرده است       نيم
 (Super Seriuve)» سوپرسـريو «در هرحال به جهت همان هويت تصويري ثابت، اين روزنامه بـه  . بسيار خشك و جدي هستند

 كـردن ظـاهر     نداند كه تغييـر هويـت تـصويري و مـدر           مديريت اين روزنامه مي   . يعني روزنامه خيلي جدي شهرت يافته  است       
كلـي دگرگـون    آرايي و سركليـشه خـود را بـه    روزنامه خطري بيش نيست، تا به آن حد كه اگر ظاهر خود را تغيير دهد و صفحه           

ترتيب روزنامـه بـسياري از       ندگان با آن احساس بيگانگي خواهند كرد و بدين        ولي خوان . سازد بسياري از مبهوت خواهد ساخت     
  . ترديد اين يك شكست است خوانندگان خود را از دست خواهد داد كه بدون

  
  حروف و اندازه آن در مطبوعات 

مونه يك گرافيست براي ن. روف پيش از آنكه خواندني باشند، ديني هستندحدر قلمرو گرافيك، حروف در حكم تصوير هستند،       
شناسـانة   تواند اظهارنظر كند كه هر نمونه خط چه بيان روان          هاي حروف مي   شناسد با تماشاي نمونه    ژاپني كه خط فارسي را نمي     

  .گرافيكي دارد
دانيم كه پس از سپري شدن يك قرن از زمان و حضور و خط تعليق عربي در قرن هـشتم هجـري، ميرعلـي تبريـزي بـا                                  مي
هايي است برابر با ماليمت و آرامش پرشور  اين خط داراي ويژگي. وجود آورد خسط نستعليق را به» نسخ«ين خط با خط تلفيق ا

اين خط از همه انواع ديگر خطـوط ماننـد كـوفي، محقـق، ثلـث،           . وار در گرافيك است    و با جذبه و اين توصيف خطوط منحني       
گري و خوانايي در درجه دوم قرار دارد ولي از نظر  از نظر نمايشي و جلوه. ستزيباتر ا...  شكسته، رقعه، ريحان و ،نسخ، ديواني

بـه همـين دليـل خـط نـستعليق          . ن قدرت قابل انعطـاف هـستند      يهايش در ع   سحرانگيز است و پيچش   . زيبايي درجه يك است   
انگيـز   اي، هيجـان   ف خط نـسخ روزنامـه     در مقابل، حرو  . آيد كار بيان خبر نمي    اي داشته باشد و به     تواند بيان تراژيك و حادثه     نمي

  .تازد و بيان خبري بسيار قوي دارد كند و پيش مي است و خطرگونه؛ در حكم صداي محكمي است كه امر مي
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با نمايش سنگيني و قـدرت زيـاد، معـرف          » پر«حروف  . اشاره نمود » پر«و  » تهي«توان به حروف          براي ادامه اين موضوع مي    
  .استگر استحكام و درون

  
  
  
  
  
  
  
  

  .گراست وزني، معرف پرواز است و رهايي و برون با بيان سبكي و كم» تهي«حروف 
  
  
  
  

معـروف اسـت طراحـي نمـود بـا حـروف       » قـديم «كار گرفتن حروفي كه به گرافيك  توان با به      مطالب تاريخي و كهن را مي  
  .داشت» مدرنيته«توان بياني نو  كامپيوتري مي

به يك  . كارگيري حروف فانتزي نامتناسب است     هاي استفاده نمود و ب     روزنامه» نسخ« مهم و جدي بايد از خطوط            براي مطالب 
  .اداري توجه كنيد  مطالب جدي استخراج شده از يك بولتنزنمونه ا

  
ناسب حروف خيلي بـا     رعايت اندازه و ت   . مورد تنزل داده است         خط نازيبا و نامتناسب موضوع خبر را در حد يك شوخي بي           

  : آور با حروف درشت بايد چاپ كرد يك خبر مهم و هيجان. ارزش است
  
   

  
  . اهميت را نبايد با حروف درشت چاپ كرد خبرهاي كم

  
  

 قدرت قريحه و عظمت نبوغ

 خيابان پرآدم بود

 هاي محكم يك استداللپايه

  ريال كاهش يافت100ارزش برابري دالر با ريال به

 درجه هواي تهران نسبت به روز گذشته يك درجه كاهش يافت
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اين اهميت خبر است كـه      . شد در همين خبر اگر درجه كاهش باال بود مثالً ده درجه، حروف چاپي نيز بايد درشت انتخاب مي                   

هاي موجود در آناتومي بدن     نسبت. سازد كند و اين كاراكتر خبر است كه شكل حروف را مشخص مي            ه حروف را تعيين مي    انداز
تيتر يك مقالـه در     . توان به نسبت سر به بدن انسان اشاره كرد         براي نمونه مي  . شود انسان در گرافيك بسيار مورد استفاده واقع مي       

يك تيتر بزرگ همـراه بـا يـك مـتن مختـصر و              .  انسان كه به نسبت طاليي مشهور است       حكم سر انسان است و متن اندازه بدن       
رود و نابـاوري     اي زيبايي و گرافيك زيرسؤال مي      در يك چنين صفحه   . كوتاه حكم سر بزرگ روي بدن كوچك و نحيف را دارد          

  . كند خواننده رشد مي
اي  ههافـزار گرافيكـي شـك و شـب         عنوان يك نـرم    بر و مقاله به        در ضرورت انتخاب شكل و اندازة حروف در رابطه با نوع خ           

يـا نويـسنده هـم       اما در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران انتقال اين فكر گرافيكي گاه هم سوي ارزش مقاله نيست و                  . نيست
  :  يافته توجه كنيد در يكي از مطبوعات تهران انتشار1361براي مثال به اين خبر كه در سال . كند پاي گرافيست تالش نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سـياه فارسـي     48از تيتر خبر در صفحة اول روزنامه باالي سركليشه روزنامـه نـوع حـروف                تند     مشخصات فيزيكي خبر عبار   
  . دهد اي قرمز رنگ و نگاتيو، اختصاصي بودن خبر را مژده مي است كه تيتر را به شكل عمودي در برگرفته، كليشه

  . همان اشاره اعالم شده است14در صفحه متن خبر      
  .خارجه سياست دولت در مورد خروج از كشور و اعزام دانشجو را اعالم كرد معاون فرهنگي وزارت: تيتر خبر     

  : گويند پرسم، مي وجود آوردن مقررات جديد در اين زمينه مي      در مورد رفع ممنوعيت خروج از كشور و يا به
تواند با تغيير شرايط سياسي و اجتماعي كشور تغييـر كنـد و احتمـاالً تغييـرات                  قررات خروج از كشور طبعاً مي     م: متن خبر      «

  ».گونه طرحي براي تغيير كلي اين مقررات نداريم جزيي در آينده خواهد داشت اما فعالً هيچ
  : نقد گرافيكي و خبري

  اختصاصي
خانه سياسـت    معاون فرهنگي وزارت  

دولت در مـورد خـروج از كـشور و          
  اعزام دانشجو را اعالم كرد 

رخواسـت تأسـيس    بسياري از كـشورها د    *
ــران در    ــالمي اي ــوري اس ــدگي جمه نماين

  .كشورهاي خود را دارند
   در طول سال گذشته موفق شديم* 

هـاي   تغييرات وسيعي در سـطح نماينـدگي      
وجـود   سياسي ايران در خارج از كـشور بـه        

  .آوريم
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   سياه؛ 48: اندازه حروف  تيتر  .1
 متر؛ سانتي) 18×8(متر   انتي س144: مساحت حروف تيتر .2

 متر؛  سانتي) 5/1 ×8(متر   سانتي12: مساحت حروف متن خبر .3

گونه عملكرد متـداول      تيتر به خبر است كه هيچ      1/12 تيتر به خبر، نسبت موجود       3/1جاي نسبت    به: نسبت تيتر خبر به متن خبر     
هـاي   تر از بدنش است كـه جـزو خلقـت     برابر بزرگ12خبر در حكم انساني است كه سر آن         . شود گرافيك مطبوعاتي ديده نمي   

گونه مطلب مفيدي     هيچ اتر اينكه متن خبر كه اختصاصي هم بوده، محتو         مهم. نام گرافيك مطبوعاتي است    افزاري به  بسيار نادر نرم  
  .نبوده است

  
  ها اندازه نشريه و تنظيم صفحه

 كـار يعنـي از   عطراح مجله بايد از لحظه شرو    . ه سبك معماري اثر است    قطع مجله و نيز زيبايي آن تا اندازه بسيار زيادي بسته ب           
خصوص  شان، را با هم بسنجد و به       هاي گوناگون آن، تنوع آن و تناسب       زماني كه نام مجله انتخاب شده، سبك كلي اثر، قسمت         

 برتري طراح احساس شود، اگر      در اين لحظه بايد استادي و     . نگاري را مجسم سازد    ميزان موفقيت در تركيب گرافيك و روزنامه      
 نقطـه آغـاز     Titleنـام مجلـه يـا       . شود اثر را اجرا كـرد      طراحي او چنين احساسي را بخشيد بايد گفت هنرش كامل است و مي            

اگـر نـام    . ماجراست، مفهومي را كه نام مجله در بردارد بايد با معناي گرافيكي آن تلفيق كرد تا گرافيك مطبوعاتي حاصل شـود                    
پيكـري را بـا خطـوط        ي است، معماري اثر نيز بايد نشان از ماشيني بودن آن مجله داشته باشد و نيز صـفت سـخت                   مجله صنعت 

يك نكته  . ها جنانچه نام مجله غيرصنعتي است بايد از خطوط ماليم سود برد مانند انواع منحني             . دار مجسم سازد   راست و زاويه  
  .ا استفاده از خطوط متداول روزطراحي شودنيز بسيار مهم است و آن اينكه نام مجله نبايد ب

و ! هاي نو وبـديع  ست با حرف  ا  اي نگاري و گرافيك همراه با تيمي قوي در صدد ايجاد مجله           اه به مسائل روزنامه   گ     سردبير آ 
كننـده  خواننـده نـوعي مـصرف       . بايد با طراحي نو و نه آنچه متداول است كار را شروع كند و سادگي را هرگز فراموش نكنـد                   

  .رود است، يعني كسي كه با اشتهاي كم يا فراوان سراغ غذا مي
مفهوم باشد كه بگذارد فكر خواننده با كمال راحتي پيش بـرود و همـه                هاي بي       زبان طرح بايد به قدر روان و دور از پيچش         

ه كند كه خود دامنه بـسيار وسـيعي   سان طراحي در نظر ما بايد نوعي اثر هنري جلو   بدين. توجه خود را معطوف به مطلب سازد      
هايي كه بـراي مـا خوشـايند هـستند چنـين احـساسي را در درون مـا بيـدار                      بينيم كه بسياري از مجله     با كمال تعجب مي   . دارد
فـرم يعنـي    . شايد علت اين باشد كه طراح با همه كوششي كه دارد به ارتباط فرم و محتوي زيـاد بهـا نـداده اسـت                       . سازند نمي

آرايي سبكي است كه از تفـاهم   بهترين سبك براي صفحه. هاي مجله هستند بايد همساز شوند       كه متن و نوشته    ا محتو گرافيك و 
به گفته آندري   . راحتي به معني برسد    دست بيايد ولي صورت، خواننده را به خود مشغول ندارد تا خواننده به             صورت و معني به   

توان گفت كه قطـع مجلـه و         به تأكيد مي  . توانيم آن را حس كنيم     يست و تنها مي   درك يك اثر زيبا براي ما ممكن ن       : تاركوفسكي
هاي نو هست كه     شناسي است و هم سليقه سردبير و مدير هنري، گاه همين سليقه            آن، هم تابع قوانين زيبا    » اوت لي«نحوه تنظيم   

  .آورد وجود مي قوانين جديدي در قلمرو گرافيك مطبوعاتي به
احوال بايد كوشش شود از نام مجله تا نقطه پايان مجله، منش هنري و ادبـي آن حفـظ شـود و آرايـش تمـامي                               با همه اين    

صفحات از يك كليت استوار برخوردار باشد به طريقي كه وحدانيت و يكپارچگي و تعلق كار مجلـه را بـه نـام مجلـه آشـكار                           
  .سازد

  
  نقش رنگ دوم در مطبوعات 
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هاي رنـگ نظـر      جاي رنگ دوم بايد گفته شود رنگ اول، زيرا تئوريسين          دي علمي داشته باشيم به    اگر بخواهيم با موضوع برخور    
ها هـستند و اصـوالً بـه جهـت ديـده             رنگ  يا بي  (Achromatic)» ها آكروماتيك«اند كه سفيد و سياه و خاكستري جزو دستة           داده

لبته بايـد توجـه داشـت كـه قـرار نداشـتن سـفيد و سـياه و          ا. شود نشدن آنها در طيف رنگين كمان به آنها عنوان رنگ داده نمي           
منظـور   بندي صـرفاً بـه     اعتبار بودن آنها نيست و اين تقسيم       ها به معناي كم     يا كروماتيك  (Chromatic)ها   خاكستري در دسته رنگ   

هـا نيـز     ري از ارزش رنـگ    اي موارد اعتبار سفيد، سياه و خاكست       هاست، در پاره   رنگ ها و بي   نمايش واقعي نقش هر كدام از رنگ      
گونه جا افتاده كه وراي شكل علمـي   ولي در گذر زمان موضوع اين   . شود و درست اين است كه گفته شود رنگ اول          تر مي  افزون

اي  وسـيله  بـه به اين توضيح مختصر بايد افزود كه هدف از رنگ دوم دسـتيابي              . شود گفته مي » رنگ«ها   ه آن به همه اين نوع پديد     
اي را بازي كند كه      عبارتي نقش تبديل كننده    به. واند ايجاد جاذبه كند و ميزان شوق مطالعه را در خواننده تشديد نمايد            است كه بت  

  .و اين رنگ دوم معموالً قرمز است. خيال در زمان كوتاه به خواننده مصمم تبديل شود گر بياتماش
رنگ «. هاي ديگر استفاده شده است      سبك كالسيك بيشتر از رنگ     شود كه از رنگ سرخ يا قرمز در             در تاريخ نقاشي ديده مي    

العـاده زيـاد ايـن رنـگ در      اين جمله معروف اشاره دارد به قدرت فوق     » .تر است  سرخ، رنگ خون است كه از من به من نزديك         
توانـد   تـاه مـي   اي كو  رنگ سرخ از نظر فيزيك رنگ داراي طول موج باالست و تماشاي آن حتي در لحظـه                . جلب توجه ديگران  

حروفي كه به اين رنگ آغشته شـود در كنـار حـروف مـشكي روي     . ضربان قلب را تشديد كرده ايجاد و هيجان و اشتياق نمايد         
در درجه سوم، رنـگ دوم آبـي اسـت كـه بـه      . توان از رنگ نارنجي سود برد زمينه سفيد خيره كننده خواهد بود و پس از آن مي      

را از دسـت    » جاذبـه «هـا ويژگـي      نوشـته » آبي«در انتخاب   .  تأثيري آرام و ماليم خواهد داشت      جهت دارا بودن طول موج پايين،     
هـا بـه     البته در اينجا بايد به اين موضوع نيز اشاره كرد كه چون صاحبان آگهـي              . توانند نوعي تنوع ايجاد كنند     دهند و فقط مي    مي

اين حالت نشريه از حضور رنگ قرمز آگهي براي تيترهاي خـود            در  . پسندند جذب مشتريان توجه دارند، رنگ قرمز را بيشتر مي        
ها اين كار را پسند نكننـد و         چه بسا بسياري از صاحبان آگهي     . كند كه اين نيز داراي قوانين است       هاي رايگان ايجاد مي    نيز جاذبه 

بيشتر خواهد بود و گـاه بـه همـين    مند باشند كه رنگ قرمز فقط در محدود آگهي آنها ديده شود كه اثرش به مراتب                بسيار عالقه 
  .كنند هاي خود را با سرخاب مجاني سرخ مي هاست كه نشريات نيز گونه دليل يعني وجود رنگ سرخ در آگهي

  
  استفاده از فضاي سفيد 

تـوان   هاي بسيار روشن نيز مـي  البته به كمك رنگ   . دهد فضاي سفيد در هنرهاي تجسمي و نيز گرافيك معني فضاي تنفس را مي            
هـر سـطري   . از نظر معماري هر بنايي به فضاي باز متناسب با حجم خود نياز دارد. در معماري هر اثري اين حالت را ايجاد كرد     

ايـن درسـت نيـست،    . پندارند گروهي فضاي سفيد را محيطي خالي مي. در حكم بخشي از يك بناست كه نياز به فضاي باز دارد      
هاست، هـر لكـه      رنگ ترين بي  زمينه سفيد به جهت اينكه روشن     . ت رواني وسيعي است   گر مختصا  زيرا سفيد با ويژگي خود بيان     
هـز  : بايد در جواب گفـت    . شود ها چرك مي   بعضي اعتقاد دارند كه سفيد زودتر از ديگر رنگ        . دهد رنگي را به خوبي نمايش مي     

ولي . شود ها و به همان اندازه چرك مي گر رنگشود، سفيد نيز همانند دي     زمينة رنگي در مقابل عواملي مانند گردوغبار، چرك مي        
به جهت همين تضاد و كنتراست شديد . دهد ها اين تغييرات را نشان مي چون سفيد درجه وضوحش باالست بيشتر از ديگر رنگ 

  .كند شود و خواندن را راحت مي هاي مشكلي قابل تفكيك مي است كه فرم
صداي سفيد كـه  .  بيان هيجان و غوغا را داردـها ـ هاي تمامي رنگ موع طول موجعني مجي ـ     سفيد با طول موج باالي خود ـ  

وگـو از هيـاهوي      عنوان يك عامل مضر در شهرها شناخته شـده اسـت و گفـت              العاده زياد را دارد هم اينك به       معناي صداي فوق  
  .بسيار دارد
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وزيري  در زمان نخست. بندي فضاها دقت كافي شود در تقسيمآيد كه  وجود مي      رابطه بين پيام و معنا و فنون بصري، زماني به
اي منتـشر كنـد      هاي سياسي خانم گاندي خواست سـرمقاله       عنوان اعتراض به برخي از برنامه       به زمتاي ايندينخانم گاندي روزنامه    

كالمـي چنـد بـا خـانم        «ن  طراح نشريه پيشنهاد سركليشه، و تيتـري بـا عنـوا          . داد ولي قانون مطبوعات اجازه چنين كاري را نمي       
ترتيب نماي سفيد بيش از بـسياري     چاپ شود و تمامي ستون انتقاد سفيد بماند و مطلبي در آن چاپ نشود و بدين               » وزير نخست

دار نشود، اعتراضي به گوش  فضاي سفيد گرافيك كمك كرد در حالي كه قانون مطبوعات خدشه   . از كلمات هدف را از پيش برد      
  .مردم برسد

طراحـي آن  . شـود  ج زبان منتشر مـي ناي است كه از سوي انجمن چاپ فرانكفورت به پ نشريه. كنم  اشاره مي Scalaه مجله     ب
شـود و در   يـده مـي   د درصد فـضاي سـفيد       30در دو صفحه شناسنامه و فهرست مطالب حدود         . چسب و گيراست   العاده دل  فوق

صحبت از هـشتي    . بينيم خوبي مي  س را در معماري سنتّي ايراني به      اين فضاي تنف  . صفحات ديگر اين فضا حدود ده درصد است       
. ها برسيد شويد تا به اتاق توانيد ميزبان را ببينيد، از چند فضاي باز رد مي و داالن است يعني شما به محض باز شدن در منزل نمي

ز شود، يك فضاي باز در آغاز مـاجرا و          با شروع صفحه نبايد مطلب آغا     . ها است  اين قضيه خيلي شبيه سرآغاز مطالب در نشريه       
ع در راحت خواندن، خسته نشدن و در نهايت احساس رضايت نمودن خواننده تـأثير  واصل موض هدايت قدم به قدم خواننده به    

بنابراين بايد گفت هر موضوعي متناسب حجم خود نياز به فضاي سفيد دارد و اگر زيبايي، راحت خوانـدن،              . بسيار مطلوب دارد  
  .اي از آن سود ببرد شود هر نشريه  بهتر و لذت بردن از مطالب، هدف سردبير باشد، توصيه ميدرك

  
  رنگ در مطبوعات 

نقش نيروي تخيل، رؤيا و هم و خواب در باب هنر و نيز گرافيك يعني بازگشت هنرمند از دنياي واقعي به يك دنياي فرا واقعي                
. هـا نيـز سـود ببـرد     طبوعات هم الزم است خواننده براي تجسم اين رؤيا از رنـگ در قلمرو م. شناسي بر مبناي ساختارهاي روان 

نهد تا تصوير رؤيايي بديعي را شـاهد         خواننده با تماشاي يك پديده رنگي و به ياري نيروي تخيل خود پا به دنياي فراواقعي مي                
  . باشد

يـت را   ؤولي براي اين آفرينش بايد دنياي قابـل ر        . آفريند  مي يتؤكند، بلكه دنياي قابل ر     يت تقليد نمي  ؤز دنياي قابل ر   ا     هنر  
  .خوب تجربه كند

     تصويرهايي كه تا قبل از تولد عكاسي، فيلم و چـاپ رنگـي از رويـدادهاي زنـدگي تهيـه شـده اسـت اغلـب غيرواقعـي و                            
جهان در آفرينش تمام رنگي بـوده       علت اساسي آن اين است كه دنياي واقعي ما سفيد و سياه نيست و               . شوند غيرمستند تلقي مي  

اي كه نتوانـد رنگـي منتـشر         نشريه. ها نخواهد داشت   بنابراين نشريات سياه وسفيد در اين ميانه راهي جز به سرزمين رنگ           . است
 و رو است كه مردم نيز عنايت چنداني به نشريات سياه يابد و از اين  شود خود را در خيل نشريات رنگي بسيار حقير و ناتوان مي           

البتـه بـه مجـرد اينكـه تـصميم          . هاست گونه نشريات حضور در دنياي رنگ      چسب براي اين   تنها را ادامه حيات دل    . سفيد ندارند 
ها استفاده شود كه خود  طور رنگي منتشر شود بايد توجه داشت كه از اصول و قواعد پيشرفته تئوري رنگ گرفته شد كه نشريه به

جـاي يـك نـشريه رنگـين وزيـن يـك        بدون توجه به مسائل فوق بـه   . دنبال دارد  و تجربه به  آغاز يك ماجراست و دنيايي سخن       
  .هدف منتشر خواهد شد نامه بي رنگين
در نشريات سفيد و سياه اولين قدم براي رنگي شدن، چاپ روي    . دانيم كه هزينه چاپ يك نشريه رنگي بسيار زياد است               مي

. توان ايـن هزينـه را كـاهش داد    پ يك آگهي رنگي هم زمان در پشت جلد تا حدي مي          جلد رنگي است كه به اين ترتيب را چا        
  .ها دوري جست هنگي داشت بايد در چاپ از ساير رنگاهاي سفيد، سياه و خاكستري با اصل نوشته هم چنانكه رنگ
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فنا؛ مرگ و انهدام كه گـاه ممكـن         خبري؛ جدايي؛         براي بيان ويژگي شب؛ تاريكي؛ ابهام؛ راز و رمز؛ عدم وضوح؛ ويراني؛ بي            
ما به هيچ عنوان قادر نيستيم احساس تيرگي مطلـق را           . است سوژه موضوعي باشد بايد از سفيد و سياه و خاكستري سود جست            

  .ها در خواننده زنده كنيم با نمايش ساير رنگ
 مذاكرات سران؛ مرگ يك دانـشمند؛ سـقوط   گيري از       تيرگي روابط سياسي دور كشور؛ ابهامات در تنظيم بودجه؛ عدم نتيجه       

  .نقش بسيار مهمي در تفهيم آن دارد» سياه«دهد  هايي است كه نشان مي كوپتر از جمله سوژه يك هلي
ويراني ونابودي و فنا و نيستي را جز بـا سـياه            . ها بيان كرد   توان با درخشندگي رنگ         خبر ويرانگري يك سيل و زلزله را نمي       

سازي را در اختيار طراح مجلـه قـرار داديـم،            در نشريات رنگي نيز نبايد صرف اينكه تمامي امكانات رنگي          .ش داد توان نماي  نمي
تر آن است و اگـر       درك راحت  منظور تفهيم مطالب و    ها در درجه اول به     رنگ. چاپ كنيم  ها را رنگي   همه صفحات و همه نوشته    
ها و چاپ بسيار خوب در اختيار باشد  لي چنانچه كاغذ، رنگوة زيبايي است گويند كه اين مجله، مجل چنين باشد خوانندگان مي

ها و سوژه با هم تطبيق نداشته باشند؛ عدم درك سريعِ موضوع از سوي خواننـده باعـث                   رنگ» هارمونيزاسيون«هنگي و   اولي هم 
  .شود كه نارضايتي از آن نشريه حاصل آيد مي

نـان نمـايش   نچرنـگ آ  هاي رسيده و خوش ز ميوهاسياه، يك باغ مركبات را كه پر است            ما قادر نيستيم با يك عكس سفيد و         
هاي جهان را در اختيار داشته باشيم        از سوي ديگر اگر تمامي رنگ     . ها را نيز حس كند     دهيم كه خواننده با تماشاي آن، طعم ميوه       

ثال باغ مركبات نياز به عكس رنگي دارد و در كنار           م. كاري از پيش نخواهيم برد     غال سنگ، هيچ  زبراي نمايش ريزش يك معدن      
  .غال سنگ را بخواهيم چاپ كنيم حتماً بايد به سفيد و سياه و خاكستري متوسل شويمزآن اگر خبر ريزش معدن 

ارائه ها صامت    زماني كه امكانات تكنولوژي تا اين حد پيشرفته نبود، فيلم         . هاي صامت و ناطق مثال خوبي است            مقايسه فيلم 
شده اگـر الزم شـد سـكوت را نمـايش            هايي كه در اين زمينه     ها ناطق هستند اما با همة پيشرفت       ولي امروزه همه فيلم    .شدند مي

  .دهيم بايد به فيلم صامت فكركنيم
ي سفيد و سـياه     ها امروزه فيلم . شد و علت آن نيز نبود امكانات البراتوارهاي رنگي بود          مي هاي سفيد و سياه تهيه          زماني فيلم 

ولي چنانچه كارگردان در تالش تفهيم تيرگي اسـت بايـد از     . شود و تماشاچي نيز عنايت چنداني به آن ندارد         ندرت ساخته مي   به
  .سفيد، سياه و خاكستري استفاده كند و مسلماً تماشاچي نيز راضي خواهد بود

هاسـت كـه بايـد     رنـگ  هـا و بـي      و درك سريع، تئوري رنـگ           ديديم كه يكي از عوامل زيباسازي نشريات براي بهتر خواندن         
در اين تحوالت نظرات شخصي نقـش  . پيوسته در تغيير و تحول باشد، تحول نشريه به تحول سردبير وطراح نشريه بستگي دارد              

وح رنگي مناسب هنگ كند و مدير هنري نيزبايد راسردبير بايد پيوسته خود را با مدير هنري نشريه هم         . كنند كوچكي را بازي مي   
  .زمان و مكان خود را در نشريه بدمد
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  آرايي صفحه

  نسرين بنيادي
  )46-48: 1369 بهار 1،، ش 1، سال رسانه:  برگرفته از(

  
طـور   بـه . هاي تدوين شده و مشخـصي دارد  ها و دستورالعمل آرايي مجله اگرچه كاري ذوقي و احساسي است، ولي قانون          صفحه

  .هاي حسي، منطقي و تجربي نهفته است ها، استدالل ك از اين دستورالعملطبيعي در پس هري
 ــ كه تا آن زمـان يكـي بـود ــ          ـها مورد توجه قرار گرفت، اختالف بين روزنامه و مجله            آرايي در نشريه        از زماني كه صفحه   

هـا   هـا و روزنامـه     آرايي مجلـه   صفحه. د، جريان طرح ريزي و الگوي بصري مجله ش        )وتا لي(آرايي   عبارتي صفحه  به. آشكار شد 
  .آرايي مجله با روزنامه متفاوت است هاي صفحه گرچه در بعضي موارد وجوه اشتراكي دارند، ولي معموالً ويژگي و خصوصيت

  
  مجله چيست؟

قطع، تعداد  . ارندگذ مي» مجله«بار باشد، بر آن نشريه، عنوان        اي حداكثر ماهي يك    در عرف مطبوعات، هرگاه ترتيب انتشار نشريه      
گيرد، از جمله مواردي اسـت كـه تفـاوت           ها، تركيب موضوعي مطالب و حتي نوع ماشين چاپي كه مورد استفاده قرار مي              صفحه

  .توان تشخيص داد ميان تركيب ظاهري مجله و روزنامه را مي
شود؛ مطالبي كه دربارة يـك يـا چنـد            مي هاي معين زماني منتشر    طور مرتب با فاصله    اي از مطالبي است كه به           مجله مجموعه 

امـا خريـدار مجلـه تمـام اجنـاس را           .  به معناي بازار يا انبار اجناس گوناگون اسـت         Magazineكلمة  . باشند موضوع مختلف مي  
 گـاه بـه انتظـار شـمارة بعـد     نكنـد و آ  برداري مـي  كند و از ميان اجناس، آنچه را كه مورد توجه اوست، بهره            جا خريداري مي   يك
  . ماند مي

هاي مختلف   اي است كه براي روشن كردن افكار مردم در زمينه          مجله، نشريه «:      بنابراين تعريف قانوني مجله بدين قرار است      
المنفعه و انتقاد و     اجتماعي، سياسي، علمي، فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطالعات و مطالب عام                   

: اولـين ارزش و اهميـت مجلـه، ظـاهر آن، ماننـد     » .شود طور منظم و در زمان معيني منتشر مي ر امور عمومي، به   اصالح انديشه د  
آرايـي   صفحهاست كه كل اين مجموعه در ... هاي رنگي، كيفيت كاغذ، تصويرپردازي استادانه و استفادة مناسب از رنگ و        عكس

ها؛ اما در اصطالح بـه       ريزي براي يك صفحه يا گروهي از صفحه        ت از طرح  آرايي عبارت اس   ت يا صفحه  او  لي. شود گنجانيده مي 
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اي براي ارائه اطالعـات نويـسنده در انـواع     وت وسيلها از طرفي لي . شود وت گفته مي  ا هاي چاپ شده نيز لي     الگوي نهايي صفحه  
  .هنده استد ها از قبيل متن، تصوير يا تركيب متن و تصوير و ساير عوامل نمايش شكل

شوند كه كاربرد هر كدام از آنها پيرو اصول و قواعد مخصوصي است؛ هر چند كـه                  كار گرفته مي   آرايي به      عناصري در صفحه   
نام مجله، قطـع، رنـگ، عكـس،    . آرايي تخصصي و جذاب دارد  در مجموع ذوق و سليقه هنرمند نقش غيرقابل انكاري در صفحه          

  .روند شمار مي آرايي يك مجله به  و انتخاب حروف، از جمله عناصر مهم صفحهبندي ها، تيتر و سوتيتر، ستون طراحي صفحه
  

  نام مجله 
. حال  جالب باشـد     آساني قابل شناسايي و در عين      گير و به   نام، بايد مشخص، چشم   . نام مجله، يك عالمت تجاري يا نشانه است       

عنوان .  آسان و جذابيت بصري بايد در آن رعايت شودشود و سه اصل ظاهر خوشايند، درك  نام، معموالً در باالي جلد چاپ مي      
  .مجله بهتر است طراحي شود تا اينكه حروفچيني شود

  
  قطع مجله 

جـويي و اجتنـاب از دور        منظور صرفه  تر از روزنامه است و انتخاب آن با توجه به اندازة كاغذ معيار به              قطع مجله معموالً كوچك   
هـاي كاغـذ يكـي از داليـل          طع مجله، نبايد ناگهاني باشد، ولي در تجربه ثابت شده، بحران          تغيير ق . هاي بيشتر است   ريختن كناره 

 سـهولت و راحتـي       :بايد رعايـت شـود     چند اصل مهم وجود دارد كه در انتخاب قطع مي         . بوده است » قطع«اصلي تغيير ناگهاني    
  .دازه و محتواي مجلهنتناسب بين ا براي در دست گرفتن؛

. تـر چنـدان رواج نداشـته اسـت         هـاي بـزرگ    متر است و قطـع      سانتي 5/16× 21هاي كودكان در ايران      ع مجله      مثالً عرف قط  
هـاي ايـران     نگاهي به تاريخ مجله   . كنندة قطع مجله است    هاي چاپ نيز گاه تعيين     محدوديت فني از لحاظ اندازة معيار در دستگاه       

  .هاي تخصصي بوده است از مجلهتر  هاي عمومي معموالً بزرگ دهد كه قطع مجله نشان مي
  

  روي جلد 
 چند عامـل، طـرح ظـاهر و روي جلـد            .كند، روي جلد است    خود جلب مي   عنصر بعدي كه نظر جالب مخاطب و خواننده را به         

  : عوامل مزبور به قرار زير است. هاي معيار پذيرفته نشده است عنوان عامل ها به امام تمامي اين عامل. كند مجله را تعيين مي
  

  تخصصي يا عمومي بودن مجله؛ . الف
هـاي غلـط     هـا و ارزش    منظور باال بردن تيراژ تـا حـد سـقوط بـه سـليقة تـوده                 عوامل فرهنگي، مثل هدف جلب خواننده به       .ب

مـثالً در رژيـم     . مجلـه اثـر بگـذارد     ) روي جلـد  (تواند روي ظاهر     هاي نادرست فرهنگي كه مي     خوانندگان و پيروي از جريان    
عنـوان   فرهنگـي بـه    ف يك جريـان   عنوان تصوير روي جلد، معرّ     هاي خارجي و داخلي، به     هويژه هنرپيش  ر زنان به  گذشته تصوي 

  يكي از لوازم فرهنگ مصرفي بود؛
هـاي   كه تصويرهاي روي جلد مجله     چنان. كند  مخاطبان خاص، عامل ديگري است كه تركيب و ظاهر روي جلد را تعيين مي              .ج

  ي كامالً متفاوت است؛ هاي ورزش كودكان با مجله
صورت  شود، نيز به   هاي عمده در جامعه مي     هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه باعث دگرگوني        ها و دگرگوني    حوادث، تنش  .د

هـاي سياسـي      با مضمون  1331-33هاي   ها در سال   مثالً تصويرهاي روي جلد مجله    . ه است تها اثر گذاش   مقطعي بر روي مجله   
  .شد فراوان ديده مي) هاي سياسي شخصيت(اژ عكس صورت عكس و مونت به
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حال، ضروري است كه روي جلد توجه مخاطب را جلب           در عين . ي جلد مجله بايد درخور شخصيت و محتواي مجله باشد         ور
 اي انتخـابي از محتـواي   توانـد نمونـه   تصويرپرداري روي جلد مـي . كند و ميل به ورق زدن و توجه به محتوا را در وي برانگيزد         

عنوان عوامل مؤثر    توان به  چند عامل زير را مي    . كند داخلي مجله باشد كه در اين صورت، خواننده را به درون مجله راهنمايي مي             
  :در موفقيت روي جلد مطرح ساخت

  .طرح و تصويرپردازي در هر شماره، تنوع كافي را داشته باشد 
ـ         يادي به موفقيت مجله كمك مي     طرح روي جلد عجيب، و ناآشنايي آن با ذهن، تا حدود ز              نكند، مشروط بر اينكـه ميـزان اي

همچنين . زده كند، بلكه بايد چنان باشد كه، خواننده را مجبور به كنجكاوي كند             حدي نباشد كه تماشاگر را دل      عجيب بودن به  
  .در طراحي روي جلد به چند سؤال بايد پاسخ داد

  لي انتخاب شده است؟  آيا كاغذ روي جلد از جنس شميز، يا كاغذ عا
   مجله در چه مكاني براي فروش عرضه خواهد شد؟

  شود؟ هي منتشر ميو مجله براي چه گر
  

تي انتخاب شود كه زاوية نگاه تصوير بـه درون مجلـه            ا گونه شوند، بايد به   كار گرفته مي   هايي كه بر روي جلد به      تصوير شخصيت 
در هـر  . كار روند كه سنگيني تصوير حتماً در پايين صفحه قـرار گيـرد       روي جلد به   چنان بر  عالوه بر اين تصويرها بايد آن     . باشد

و تصوير روي جلد بايد حتماً رعايت شود        ) تيتري كه از مطالب داخل براي روي جلد برگزيده شده         (صورت، رابطة تركيب تيتر     
رساني دارد؛ در حالي كه ممكـن    خود، ارزش پيام  خودي   عكس در بسياري از موارد، به     . و چنان نباشد كه با يكديگر بيگانه باشند       

  .است پيام يا خبري را تكميل كند و گاه به جاي پيام يا خبر بنشيند
هايي كـه در     عكس. كند حال، او را سرگرم نيز مي      دهد و در عين    طور مستقيم در كوران حوادث قرار مي            عكس، خواننده را به   

  : شوند، چهار نوع هستند ها چاپ مي مجله
  هاي منفرد با تيتر و شرح عكس جداگانه؛ عكس. 1
  هاي منفرد، داخل يك متن و خبر؛  عكس. 2
  ؛ )مانند باندهاي تصويري(درپي  هاي پي عكس. 3
  .هاي مونتاژ عكس. 4
  

اگـر  . كنـد  اي است كه تصوير بـه آن نگـاه مـي           اين زاويه، مسلط به نقطه    . هر عكس يا تصوير داراي زاوية ديد مخصوصي است        
در مورد تـصويرهاي اشخاصـي كـه داراي         . تصويري به سمت چپ نگاه كند، عمل پياده كردن آن در سمت راست صفحه است              

هاي راست، يا چپ تمايل دارند، بايد دقت شود كه تا حد ممكن، آنهايي انتخاب                زاويه ديد خنثي نيستند، يعني به يكي از سمت        
  :  انتخاب عكس براي مجله چند اصل را بايد مورد توجه قرار داددر. شوند كه زاويه ديد به سمت داخل مجله باشد

  تواند قدرت تجسم را در بيننده تقويت كند؟  آيا عكس ارزش خبري دارد و مي 
  آيا عكس ارزش هنري دارد؟ 

   آيا عكس اختصاصي است؟
  

  طراحي صفحه
  :دار است طراحي صفحه اين چند وظيفه اساسي را در مجله عهده



 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه 

  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

121  

طراحي صفحه در واقع تركيبي اسـت كـه از تـصوير،        . سازد و آگاه مي  كند؛   سرگرم مي كند؛   دهد؛ توجه را جلب مي     ع مي      اطال
صورت زوج هستند، و بيننـده همـواره دو          ها به  باقي صفحه ) جز روي جلد  (در طراحي مجله    . آيد وجود مي  به... حروف، رنگ و  

آرايـي   در صـفحه  . آرايي شود  بدون در نظر گرفتن صفحه مقابل خود نبايد صفحه        اي   بنابراين هيچ صفحه  . بيند صفحه را با هم مي    
توان با عواملي ماننـد نـوع    رو را مي هدو صفحة روب. يك صفحة گسترده همواره الزم است كه بر حاشية بين دو صفحه غلبه شود    

از جملـه عوامـل     .  عوامل به هم ربط داد     ، و يا تركيبي از تمامي اين      رحروف، تصويرپردازي، رنگ، فضاي سفيد، حروفچيني، كاد      
  .برد سازد، عكس افقي است كه حاشية بين دو صفحه را از بين مي مهمي كه دو صفحه را به هم مربوط مي

.  استفاده كـرد تتوان از دو آرايش ستوني متفاو           براي مشخص كردن دو موضوع مختلف از يكديگر در يك شمارة مجله، مي            
حال، سليقة خواننـده را نيـز بايـد در نظـر             در عين . ن با موضوع هماهنگ باشد كه طراح آن را حس كند          طراحي صفحه بايد چنا   

وجود آوردن يك كار هنـري نيـست         يعني تنها براي به   . ها يك هنر و كار عملي است       بايد توجه داشت كه طراحي صفحه     . داشت
  .بلكه نتايج عملي آن نيز در طرح دخالت دارد

  
  رنگ

آميزي جالب روي جلد،     تأثير رنگ . كند هاي آني را در مخاطب ايجاد مي       العمل يار مؤثري در مجله است و عكس      رنگ، عنصر بس  
شود، در حالي كه تيتر جالب را بايد اول ديـد، بعـد       آميزي در زماني كوتاه ديده مي      زيرا رنگ . انگيز است  بيشتر از تيترهاي هيجان   

در حـالي   . اسـت ) متقابل(هاي كنتراست    ها براي روي جلد رنگ     بهترين رنگ . كردخواند و در مرحلة سوم آن را فهميد و درك           
رنـگ  . و تناليته اسـتفاده كـرد     ) هماهنگ(هاي هارمونيزه    كه براي ايجاد يك فضاي جالب، براي آسان خواندن الزم است از رنگ            

  .رسند نظر مي ، اغلب خاكستري به)زويژه حروف خيلي ري به(حروف متن، بايد كامالً سياه چاپ شود، چون چاپ سياه حروف 
يعنـي اگـر    .      استفاده از چاپ حروف رنگي بر روي متن تصوير، دقيقاً بايد با توجه به رنگ اصلي تصوير متن صورت گيـرد                    

  .رنگ در تصوير متن نارنجي است بهترين نوع رنگ حروف چاپ شده روي اين تصوير آبي است
  

  تيتر و سوتيتر
. آرايي مناسب خواننده را جذب كنـد       تواند با حروف و صفحه     شود، و مي   ننده بر روي موضوعي خاص مي     تيتر باعث تمركز خوا   

يعني نوع آرايش . كاربرد تيتر در مجله مانند تصويرپردازي است. كند سرعت با موضوع مربوط مي     حال، خواننده را به    تيتر در عين  
  .مناسب باشددهد  و اندازة حروف تيتر بايد براي موضوعي كه شرح مي

انـدازه  . در حقيقت يك تيتر ده حروفي در مجله، كمي غيرعادي است          . شود تر استفاده مي   ها معموالً از تيترهاي كوتاه         در مجله 
همچنين فـضاي سـفيد زيـاد و مناسـبي در اطـراف             . قدر بزرگ باشد كه توجه خواننده را به خود جلب كند           حروف تيتر بايد آن   

هاي مجله عادي بود، در  زماني كاربرد تيتر در باالي صفحه. ا تقابل در صفحه، باعث جلب توجه بيشتر شود      صفحه بايد باشد تا ب    
براي انتخاب اندازة تيتر با توجه به اهميت مطالب يـا           . تري از كاربرد تيتر در صفحه رايج است        هاي متنوع  حالي كه امروزه روش   

  : خبر، چند نكته را بايد در نظر داشت
  چقدر بايد باشد؟...) يك ستوني، (اي تيتر  پهن.الف
   تيتر چند سطري بايد باشد؟.ب
  ها و سطرها چقدر بايد باشد؟  تعداد حروف تيتر چند است؟ و اندازة آنها در ستون.ج
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بـا  تيترهـا را معمـوالً   . تر از آن هستند كه در يك خط جـاي بگيرنـد   ولي اكثر تيترها طوالني. ترين نوع تيتر يك خطي است  ساده
توان به تيتر يك سـتوني       تيترها را از نظر تعداد ستون و سطر مي        . دهند هاي هندسي خاصي در داخل ماكت صفحه قرار مي         شكل

هـاي ديگـر     شكل. يك سطري، يك ستوني چند سطري، چند ستوني، يك سطري سراسري، و چند سطري سراسري تقسيم كرد                
هـا   عالوه بر ايـن شـكل     . وي و متمايل به راست و چپ هستند       ا و متمركز، نامس   وارونه، مثلثي، نامساوي   آرايش تيتر، پلكاني، هرم   

  .االضالع يا نامساوي و امثال آن آرايش كرد هاي متساوي صورت لوزي، چند ضلعي توان تيتر را به مي
ا از نظـر انـدازه      توان در هر جاي صفحه به كار برد به شرطي كه قدرت كافي براي جلوه در فضاي سـفيد ر                         تيتر مجله را مي   

تر از تيتـر،     سوتيتر به لحاظ حروف كوچك    . شود سوتيتر بعد از تيتر، دومين متني است كه توسط خواننده مطالعه مي           . داشته باشد 
تر از متن اصلي است و وظيفة آن توسعه و توضيح ايده بعد از تيتر است و در قاعده توجه بيشتر به پيام يا مطلـب را                            ولي بزرگ 
  .بنابراين، سوتيتر بايد به اندازة كافي بزرگ باشد تا توجه الزم را در متن مطالب ايجاد كند. دشو باعث مي

  
  حروف 

هـاي   تـرين مشخـصة حـروف، انـدازه        مهم. آرايي مجله بايد به آن توجه كرد       از عناصر مهم ديگري است كه در صفحه       » حروف«
 پوينـت و    4ريزترين حـروف،    .  اينچ است  1/72هر پوينت، برابر    باشد و    مي» پوينت«گيري حروف    واحد انداز . متفاوت آنهاست 

  . پوينت است84ترين آن،  درشت
تـر از مـتن      تر از سـوتيتر و سـوتيتر بـزرگ         معموالً تيتر، بزرگ  .      اندازة حروف در تيتر، سوتيتر و ليد متن اصلي متفاوت است          

بندي  ستون. گيرد بندي صورت مي    صفحه، در قالب ستون    در) متن(آرايش حروف   . تر از حروف متن هستند     اصلي و ليد مشخص   
  .مجله ممكن است دو، سه، يا حتي چهارستوني باشد

ولي اغلب مواقع امكان انتخاب وجود دارد تا تصويرها و سـاير             .شود مي ها معموالً با روش و سبك مجله تنظيم             تعداد ستون 
  .عوامل مطلب را بهتر در صفحه جاسازي كرد

تـرين آن، حروفچينـي بـا ماشـين تحريـر، تايـپ، خطـوط تحريـري                  مهم. گيرد هاي مختلف صورت مي    فچيني به شيوه       حرو
ان، حروفچيني دستي، حروفچيني ماشيني، فتوتايپ، الينوترون، الينوفيلم، بتوترونيك، اينترتايـپ، الينـو             د، حروف برگر  )شابلون(

  .تايپ و فتوتايپ است
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  تحليل محتوا
   ترجمة محمد سعيد ذكايي،كريپندورفكالوس 

  )46-50: 1373زمستان ، 4، ش 5، سال رسانه:  برگرفته از(
  

هاي متن و زمينة       و معتبر از داده     (Replicable)تحليل محتوا را از نظر شكل بايد فني براي دستيابي به استنتاجات قابل بازنمايي               
داند و نيز    كه تحليل محتوا را با توصيف علمي از محتواي ارتباطات برابر مي           اين تعريف، تعاريف برنارد برلسون را       . آنها دانست 

هلـستي در    .آر.اُل. گيـرد  مـي  داند، در بر   مي» ها سازي محتواي مورد انتقال پيام     يكم«السول را كه تحليل محتوا را        تعريف هارولد 
و ) مجراي ارتباطي (» چگونگي«،  ) رمزيابي فرآيند(» چرا«،  )منبع ارسال پيام  (» كسي چه«هايي مثل    تعريف تحليل محتوا پيش زمينه    

  .كند را اضافه مي» مخاطبان«نتايج يا تأثيرات پيام بر 
در ) رسـد   چه كسي و به چه كـسي مـي         طپيام توس (هاي ارتباط    و زمينه ) انواع پيام (     اگرچه امروزه تصورات معمول از محتوا       

شـناختي   شرايط روان (كاوانه   هاي ارتباطي ديگر مثل شرايط روان      ، شرايط و زمينه   تحليل محتوا رايج هستند، در تعريف رسمي آن       
منافع اجتماعي و اقتصادي كـه اسـاس يـك برنامـة خـاص تلويزيـوني را تـشكيل                   (، نمادي   )سازند كه گزارة خاصي را تبيين مي     

  .ر دارندنيز قرا) دار هستند كاركردهايي كه آداب خاص فرهنگي را عهده(، و فرهنگي )دهند مي
  

  هاي مورد استفاده در تحليل محتوا  داده
. يابنـد  صـورت متعـارف بـه آنهـا انتـساب مـي       هاي مناسب براي تحليل محتوا، متوني هستند كه معاني به    ترين منبع داده   مشخص
نه براي چنـين     زمي نتري هاي جمعي مشخص   رسانه. اند هاي تصويري از جملة اين منابع      هاي شفاهي، اسناد كتبي و جلوه      سخنراني

هـاي كمـدي و      ها، نمـايش   هاي راديويي، فيلم   ها، گزارش   كتاب ،ها تحليل هستند و عرصة ادبيات متأثر از تحليل محتواي روزنامه         
. شـود  طور فزاينده استفاده مي    هايي كه عموميت كمتر دارند نيز به       با اين حال از اين فن در مورد داده        . هاي تلويزيوني است   برنامه
هاي سمعي و بصري از جلـسات        وگوي كودكان، مذاكرات خلع سالح، شهادت شهود در دادگاه، گزارش           شخصي، گفت  هاي نامه

هـايي كـه تنهـا     داده. گيرند هاي كامپيوتري در اين دسته قرار مي هاي عمومي و آزاد و كنفرانس  درماني، پاسخ به سؤاالت مصاحبه    
تـوان بـه     گيرند كه از جملة آنها مي      ند نيز در اين مقوله مورد بررسي قرار مي        دار هست  هاي كوچكي از كارشناسان معني     براي گروه 

هـا و    هاي سفالي قديم، اختالالت هنگام سخنراني، فرسايش و پـارگي كتـاب            هاي نقش بسته بر روي كوزه      تمبرهاي پستي، طرح  



 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه 

  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

124  

اني نسبتاً ثـابتي در نـزد گروهـي از افـراد            حد كافي فراوان باشد و از مع       در هر حال هر چيزي را كه به       . تحليل خواب اشاره كرد   
  .توان تحليل محتوايي كرد برخوردار باشد مي

  
  موارد استفاده از تحليل محتوا 

پيدا كردن موارد استفاده از كلمات زشت       . شود ندرت براي توصيف ساخت ادبي محتواي ارتباطات استفاده مي         از تحليل محتوا به   
استفادة منظم از   . بندي دقيق از تعهدات تبليغاتي سياستمداران را بايد مواردي استثنا دانست           ههاي راديويي يا جمل    در پخش برنامه  

. سـازد  هاي تحليل محتوا، امكان پذيرش استنتاجاتي را كه فراتر از فهم و درك متني دشوار هستند، تا اندازة زياد فـراهم مـي                       داده
دهنـد   انداز خويش را تغيير مي     لعة حجم زيادي از مطالب خواندني، چشم      معموالً با مطا  ) شامل محققان ادبي  (خوانندگان معمولي   

تحليل محتوا نه تنها بخـت و امكـان توجـه و            . بندند كار مي  هاي موردنظر خود نوعي ادارك انتخابي را به        و در حمايت از فرضيه    
علـت   سازد؛ بلكـه بـه    پايان ـ فراهم مي  خواه در آغاز متن آورده شوند و خواه درـپرداختن يكسان به همة واحدهاي تحليل را ـ

عالوه تحليل محتـوا     به. بخشد كار مي   را نيز به   (Objectivity)توجهي به فرد تحليل كننده يا مكان و زمان تحليل، نوعي عينيت              بي
اي غنـي از   كار بندند، و در نتيجـه بـاب مجموعـه    دهد تا چارچوب مورد نظر خويش را در تحقيق به    اين امكان را به محققان مي     

دار  گردد كه بر اثر آن متون نامأنوس براي يك گروه فرهنگي، محتوايي معنـي               اجتماعي علمي گشوده مي    (Constructs)هاي   سازه
سازند تا توصيفي جمعي از استنتاجات ذهنـي را    گر محتوا فراهم مي    دو خصيصة فوق اين امكان را براي يك تحليل        . كنند پيدا مي 

بردن به آنهـا در   هايي هستند كه پي ها نشان دهندة روندها، الگوها و تفاوت   اين داده . ها ارائه كند   ي از داده  براساس مجموعة وسيع  
  .ديده ميسر است اين مرحله تنها براي افراد آموزش

  
  ها  مطالعه در محتواي رسانه

ه مقوالت موضوعي خـاص احتمـاالً بايـد    ها ب  ها يا حتي كل فرهنگ     دريافت ميزان اهميت نويسندگان، پديدآورندگان آثار، رسانه      
استنتاجي معموالً فراواني و يا ميزان تكرار موضوع مورد توجه     براي چنين . ترين موارد استفاده از تحليل محتوا تلقي شود        گسترده
هـاي   يها به مقـوالت خبـري در طـول زمـان، نحـوة ورود آگهـ                عنوان مثال چگونگي تغيير در پرداخت روزنامه       به .گيرد قرار مي 

تـوان   جويي اخبار مربـوط بـه ورزش و جـرائم بـر اخبـار فرهنگـي را مـي                   تبليغاتي در پوشش مسائل مذهبي و نيز نحوة سبقت        
اند تا ميزان تفاوت در توجه و نوع پوشـش           گران تالش كرده   دستة ديگر تحليل  . اي از موارد تحليل محتوا دانست      هاي اوليه  نمونه

انگيـزة انجـام    . خواندني بودن مطالب، مسائل اقتصادي و مطالبي از ايـن قبيـل تبيـين كننـد                زانيمروزنامه را با توجه به قوميت،       
مثالً در بسياري از مطالعـات تحليـل        . طور كامل است   نگاري به  بسياري از اين مطالعات احساس رعايت نشدن معيارهاي روزنامه        

مناظرة عمومي و فقدان توازن، و برخورد طرفدارانه نسبت         محتوا كه با هدف آشكار ساختن نابرابري در پوشش خبر طرفين يك             
  .شود مورد تأكيد واقع مي (Fairness)گيرند رعايت انصاف  به يك مسئله يا شخصيت عمومي و يا كشور خارجي انجام مي

ص معطـوف   بردن به ميزان توجهي است كه بر پديده، انديشه يـا گرايـشي خـا                    هدف، در بسياري از تحقيقات اجتماعي، پي      
هـاي تخيلـي در طـي يـك      زان تغييري كه در تصوير قهرمانان مردمي در مجلهيدر يكي از مطالعات اولية تحليل محتوا م  . شود مي

براسـاس نتيجـة ايـن مطالعـه تـصوير ارائـه شـده از ايـن قهرمانـان از كارآفرينـان              . دست آمد  دورة چهل ساله پديد آمده بود، به      
(Enterpreneurs)   هـاي متفـاوت و در طـول         سان با استفاده از اين شيوه در رسـانه         به همان . كننده تغيير كرده بود    رگرم به افراد س

در يـك   . صورت تطبيقي مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت           زمان، تصوير معلمان، دانشمندان، افسران پليس و سياستمداران هم به         
هاي مربوط به اعمال نفوذ كه در چند كشور به عمل            اد، گزارش تحليل محتواي جهاني در مورد مظاهر يا نمادهاي سياسي در اسن          

تحليـل خـصوصيات   . ها تشخيص داده شوند و به پيشگويي انقالب بپردازنـد  آمد، كوشش شد تا تغييرات ساختاري در حكومت   
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يات مخاطبين  منعكس در تلويزيون در مقايسه با خصوص      ) جامعه آماري (اي جمعيت    جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، قومي و حرفه     
مطالعاتي كه در مورد نوع شدت و تداول خشونت تلويزيوني، گرايش نسبت به . اي بودند گر اغراض خاص و قابل مالحظه     نشان

هاي مردمي پذيرا هستند و مباحثي كه هنگام فروش كاال يا خدمات صـورت گرفتـه اسـت،                   هايي كه زنان در سريال     جنگ، نقش 
هـاي   داوري م ساختند و به آگاهي عامة مردم از نحوة آفرينش اعتقادات خاص و نيز تقويت پيش               مباني را براي نقد فرهنگي فراه     

  .ها كمك كردند موجود توسط رسانه
هاي گوناگون ملي، عدم توازن قابل مالحظه موجود              تحليل محتواي منابع و مراجع خبري براي كشورهاي خارجي در رسانه          

هايي براي ارزيابي محيط نمادين يك  ها و روش همچنين ايجاد نظام . ن توجه به آن را نشان داد      المللي و ميزا   در جريان خبري بين   
هاي مطبوعات در مورد مسائل خاص؛ گرايش مورد توجه عامـة مـردم بـه آن مؤسـسه؛      مؤسسه از طريق تحليل محتواي گزارش    

مده در تصور مردم از توليد مؤسسه، شرايط رقابت و          عمومي؛ نشان دادن تغييرات مهم پديد آ       هاي تجربي در روابط    انجام آزمايش 
  .مسائل ديگر را درپي داشته است

و تخلفات حق پديدآورنده و نيز در پروندة مـشهوري           (Plagiarism)هاي سرقت ادبي     هاي آمريكا در مورد پرونده          در دادگاه 
دسـت   واهدي استفاده شده كه بـا تحليـل محتـوا بـه           كه در برگيرندة هويت دفاتر خبر خارجي فعال در اياالت متحده است از ش             

هاي متفاوتي بودند كه دسترسي به اطالعات، همـسويي          عمل آمدند براساس آزمون    استنتاجاتي كه در مورد آن پرونده به      . اند آمده
  .دادند طرف را نشان مي ، و انحراف از منابع خبري بي)خارجي(با اهداف اعالم شده تبليغات 

  

  
  

   تحقيق تحليل محتوافرآيند) تحليل محتوا(. 1نمودار 
  

  آوري اطالعات سري و مطالعات سياسي  جمع
ها در مورد تحوالت سياسي در كشورهاي خارجي غالباً براساس ارتباطـات اسـت كـه ايـن ارتباطـات بـه شـكل            شناخت دولت 

هـايي كـه     بوعات داخلي و يا سـخنراني     نگاري در مط   هاي روزنامه  هاي سمعي و بصري، تحليل     مكاتبات ديپلماتيك، پخش برنامه   
گـران   اگرچه تحليـل  . پذيرد گردند، انجام مي   صورت ناخواسته براي تشريح اين تحوالت ايراد مي        وسيله رهبران سياسي غالباً به     به

لي بـا  آورند و عمل نمي ها به گيري از اين داده كار برده شده براي نتيجه هاي به  سياسي نوعاً كوششي جهت مشخص ساختن روش      
وسيله اعـضاي   هايي كه به خطابه. دست داده است هاي مهمي را به اين حال شواهدي وجود دارد كه در آنها تحليل محتوا شناخت   

دفتر سياسي حزب كمونيست به مناسبت زادروز ژوزف استالين ايراد شد، ساخت قدرت در هيئت رئيـسه حـزب كمونيـست را                  
همچنـين در   . آشـكار سـاخت   )  استالين به اثبات رسيد    گكه پس از مر   (رثان قدرت را    مورد انتظار وا   آشكار ساخت و جانشيني     
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خالل جنگ دوم جهاني استنتاجات در مورد شيوة جنگ در آلمان و تغييـرات پديـد آمـده در رابطـه بـين دول محـور براسـاس                 
هـاي ژوزف    سـان از سـخنراني     ه همـان  ب. صورت منظم تحت نظارت بودند، استوار بود       هاي داخلي راديوـ تلويزيوني كه به      برنامه

صـورت   استالين كه با هدف تقويت روحية آلمـاني و نيـز آمـاده سـاختن مـردم بـراي رويـدادهاي بعـد ايـراد شـده بودنـد، بـه                
استفاده از تحليـل محتـوا بـراي ارزيـابي رضـايت يـك كـشور از        . آميزي براي كسب اطالعاتي سري نظامي استفاده شد      موفقيت
  .هاي استراتژيك پيشنهاد شده است  ساختن سالحهاي محدود توافق

و نيـز در منازعـة      ) 1962(هاي ارتباطي در شب جنگ اول جهاني، در خـالل بحـران موشـكي كوبـا                       در تحليل محتواي پيام   
تيـك و   هـاي ديپلما   منظـور بيانيـه    ، از يك سازة تعاملي استفاده شده است و بدين         )1950اواخر دهة   (با سنگاپور   ] سابق[شوروي  

عالوه . اند عنوان يك مجموعة متوالي محرك و پاسخ قلمداد شده         اند به  عمومي كه رهبران كشورهاي درگير در جنگ تسليم كرده        
هـاي   هاي مطرح شده و نيز گرايش      تواند اطالعات روشني را در زمينة نوع ارزش        بر موارد استفادة سياسي فوق، تحليل محتوا مي       

ها را در واكنش به شـرايط خـاص و بـا             ها و گرايش   ر مورد مسائل خاص، و نيز تغيير اين ارزش        هاي سياسي د   نامزدهاي منصب 
هـاي   هاي رهبري و خواسته هاي موجود در ارزش اي بين كشورها، تفاوت   هاي مقايسه  تحليل. دست دهد  توجه به مخاطبان آنها به    

طنتي بريتانيـا و شـعارهاي روز اول مـاه مـه شـوروي              هاي مقامات سـل    بي، سخنراني زهاي ح  نخبگان و مطالعات در مورد كرسي     
اي كـه بـراي     هـاي اوليـه    توان بـه تـالش     در كنار اين موارد مي    . ساز توجه و عالقه به دانشمندان سياسي بوده است         ، زمينه ]سابق[

  .بردند اشاره كردگراني كه از اين فنون براي تضعيف قوة تشخيص عقالني استفاده مي تشخيص فنون تبليغي و نيز شناسايي تبلغ
  

  كاربرد تحليل محتوا در علوم اجتماعي و ادبيات 
هـاي   هاي شفاهي به سؤاالت مصاحبة جلـسات ضـبط شـده روانكـاوي، يادداشـت      شناسي فردي غالباً از پاسخ  در مطالعات روان  

هاي خاص رواني است؛ فني      گر آسيب  كه نشان ) نطق(وجوي الگوي سخنراني     جست. گردد ها استفاده مي   ها و نامه   روزانه، نوشته 
دهند و  هاي به محركي معيار شده پاسخ شفاهي مي  را كه در آنها آزمودني(Projective Tests)هاي فراافكن  آزمون. متداول است

توان  همچنين از تحليل محتوا مي. بندي و شمارش شوند در حقيقت بايد نوعي تحليل محتوا دانست    ها در مرحلة بعد مقوله     پاسخ
و يـا   ) بيـاني (شناختي سخنران مثل ميزان اضطراب، براسـاس فراوانـي اخـتالالت كالمـي               بردن به حاالت مختلف روان      پي براي
هـايي كـه بـا       از سـازه  . شود استفاده كـرد    بيني خاص او براساس نوع اشتباهات منطقي كه در طي صحبت خود مرتكب مي              جهان

وگوهـاي افـراد الكلـي و نيـز          هاي خودكشي، گفـت     مطالعه و تحليل يادداشت    آيند براي  دست مي  استنتاجات ثانوي به  استفاده از   
هـاي فـردي و شخـصيت نويـسنده،          سان بـراي بازسـازي ديناميـسم       به همان . هاي تاريخي استفاده شده است     هاي شخصيت  نطق
شـمار   اي كسب آگـاهي بـه     هاي شفاهي در مورد رؤياها نيز منبع مشابهي بر         گزارش. گيرند هاي شخصي مورد تحليل قرار مي      نامه
در آموزش و پرورش از تحليل محتوا براي تجزيـه و           . سازد آيند كه تحليل محتوا امكان تحقيق منظم در مورد آن را فراهم مي             مي

تـوان بـه     هاي تحليل، مـي    از جملة موضوع  . هاي مربوط به مسائل نژادي و ملي متون كتاب استفاده شده است            داوري تحليل پيش 
هاي مهم آموزشي از تحليل محتـوا        از جملة استفاده  . اشاره كرد  هاي تاريخ  ازي متفاوت از دشمنان پيشين در كتاب      نحوة تصويرس 

توان به كسب آگاهي از ميزان خواندني بودن با عالقه برانگيزي متن با توجه به نوع كلمـات سـاختارهاي دسـتوري و عالئـم         مي
   .گذاري و موارد ديگر اشاره كرد نقطه

هاي ادبي، عالئم، موضوعات اجزاي بيان       ها و تحليل استعاره    ساختار بسامد واژه  .  يك زمينة طبيعي تحليل محتوا است      تبيا     اد
نـدرت   گيرند اما بـه    هاي خاص و مخاطبين موردنظر همگي در حوزة مطالعات تحليل محتوا قرار مي             ها در سبك   ها، تفاوت  سبك

شناسايي آماري مؤلف ناشناختة يك كتاب را بايد مورد استثنايي جالبي دانست كـه در               . شوند جزء اين مطالعات درنظر گرفته مي     
 فدراليـست هـاي امـضا نـشده     و چنـد مـورد از گـزارش    (De imitatione Christ) مـسيح  سلوكمورد متن كتاب قرون وسطايي 
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(Federalist)   تـوان   از ديگر موارد مـي . ر برده شدكا هاي يك متن كه توسط مؤلفان متفاوت نگاشته شده است به         و تفكيك بخش
ها و محتواي نوشته،     روشن ساختن تأثيرات ادبي، تالشي براي تعيين تاريخ اسناد از طريق تحليل سبك            : به نكات ذيل اشاره كرد    

قيـة  هـا را از ب  تـرين رمـان   وجو براي مضاميني كه پرفروش بردن به الگوهاي پيشرفت در آثار ادبي يونان و جست      تالشي براي پي  
  .سازند ها جدا مي  رمان

عنوان مثال براي بـه حـداقل        تر دانست به        تحليل محتوا را شايد بتوان جزء الينفكي از يك فعاليت تحقيقي، اجتماعي گسترده            
ـ     هاي مصاحبه غالباً در معرض تحليل محتوا قرار مي         هاي باز به سؤال    گر، پاسخ  رساندن خطاهاي مصاحبه   ي، گيرند تا توزيع فراوان

شـوندگان مـستقيماً    گيري مصاحبه توان آنها را با مشخصات قابل اندازه ها يا متغيرهايي را كه در مرحلة بعد مي      ها، شاخص  مقياس
سازي درمـاني، بـراي      ، شبيه (Simulation)سازي   هاي مختلف آزمايشي حل مسئلة شبيه      در شيوه . دست آيد  در ارتباط گذاشت، به   

دهـي   ، كمي ساختن سهم اعضا در اين تعامالت و مفهوم سازي نقشي كه آنهـا در جهـت                 )كالمي (تفكيك انواع تعامالت شفاهي   
همچنـين از طريـق   . كننـد  هـاي كوچـك اسـتفاده مـي     پيدايش ساختهاي اجتماعي برعهده دارند، از فن تحليـل محتـوا در گـروه           

ويزيون با برآوردهاي خـشونت واقعـي كـه از          تحليل محتوا، خشونت تخيلي تل     (Measures)ها يا معيارهاي     سازي معرف  همبسته
  .هاي جمعي مورد مطالعه قرار گرفته است دست آمده است، تأثيرات رسانه اي به اي و غيرحرفه مطالعه بر روي تماشاگران حرفه
. يا روشن سـاخت كار برد و اعتبار هر نوع يافته را كنترل و         توان به موازات ديگر فنون تحقيق به            تحليل محتوا را همچنين مي    

اي كه بين آمار واقعي جرم در يكي از شهرهاي اياالت متحده، نظرسنجي در مورد ميزان نگراني سـاكنان                    عنوان مثال در مقايسه    به
عمل آمد، ميـزان نگرانـي مـردم و پوشـش          هاي محلي به   م در روزنامه  ئاين شهر نسبت به خشونت و تحليل محتواي پوشش جرا         

اي مـشابه   گر پديده به اين ترتيب روشن گرديد كه دو متغير فوق هر دو بيان. داري را نشان داد  تگي معني ئم در روزنامه همبس   اجر
وسـيلة دانـشجويان نوشـته     كه به) هايي رساله(تحليل محتواي مقاالت . اند اي با حقايق در ارتباط هستند كه تنها به صورتي حاشيه   

وسيلة همان دانشجويان تكميل شده      دست آمده از پرسشنامة گرايش سنجي كه به        ي به ها دست داد كه با يافته     اند نتايجي را به    شده
دهنـد و    هايشان افـزايش مـي     گران را نسبت به اعتبار يافته      هاي اطمينان تحليل   چنين مشابهت . اي داشت  بود شباهتي قابل مالحظه   

هـاي گونـاگون     ي يافتن همبستگي قوي در بين شيوه      اي كه برا   از سوي ديگر مطالعه   . توجيهي براي قابليت جانشيني فنون هستند     
عنوان شاخصي براي محبوبيت يا اهميت آنها قلمداد         شمارش مراجع براي رؤساي جمهوري اياالت متحده انجام شد و عموماً به           

. دسـت نـداد    هاي كه نويسنده متن براي اهميت اين رؤساي جمهور قائل شده بود، همبستگي قابل قبولي را ب                 بندي شد، با رتبه   مي
  .دهد ها و اهميت اعتباردادن به هر نوع تحليل محتوا را نشان مي نكتة فوق زيان استفاده از شاخص

  
  مراحل و معيارهاي انجام تحليل محتوا 

  .سازند صورت منظم استفاده از اين فن را مشخص مي شود كه اين مراحل به تحليل محتوا عموماً از شش مرحله تشكيل مي
گران به تعريف زمينة كار خود و نيز آنچه مستقيماً امكان مشاهده              طرح مرحلة مفهومي است كه در آن تحليل        .(Design)  طرح 

وجوي منبع اطالعـات مهـم    گران به جست  در اين مرحله تحليل    همچنين. پردازند آن را ندارند و خواهان آگاهي از آنند، مي        
به آنها وجود داشته باشد، پذيرش يك سازة تحليل كه دانش موجود            كه ممكن است در دسترس باشند و يا امكان دسترسي           

بـه زمينـة ديگـر را در     كند و مرحلة استنتاجي ناشي از حركـت از يـك زمينـه               بندي مي   زمينة رابطة داده و متن را فرمول       در
هاي تجربـي    يم روش عالوه بر اين ترس   . دهند سه مشخصة اصلي فوق چارچوب تحليل را تشكيل مي        . كنند بردارد، اقدام مي  

تـوان معتبـر دانـست ـ سـنجش آنچـه مـدعي         مورد استفاده، شرايطي را كه تحت آنها استنتاجات حاصل از مشاهده را مـي 
  .گرداند ـ دقيقاً مشخص ميـگيري آن هستيم  اندازه
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. گوينـد  مي» واحدبندي«را هاي موجود  مرحلة تعريف و نهايتاً شناسايي واحدهاي تحليل از ميان داده   . (Unitizing)واحدبندي   
هـا،   گيري امكان تنظيم يك نمونة معرف آماري از جامعـه آمـاري را كـه ممكـن اسـت شـامل كـل كتـاب                         واحدهاي نمونه 

واحـدهايي كـه هريـك      . گيرنـد  و تبليغات باشد، در برمـي     ) ها رسانه(هاي تخيلي، مقاالت     هاي تلويزيوني، شخصيت   داستان
مثالً واحدها ممكن است به رخدادها و افـراد يـا   . شوند  گفته مي(Recording Unit)ثبت داراي معنايي مستقل است، واحد 

  .ها و مضامين ارجاع شوند كشورها، اظهارات ارزيابي كننده و گزاره
زم است حال ال  محتوا دانست اما با اين     هاي معرف را نبايد از مراحل طبيعي تحليل        نمونه  با اينكه فرآيند استخراج   . گيري نمونه 
هـاي افـراد مهـم در     مـثالً گـرايش  . اند از ميـان برداشـت   را كه در بيشتر مطالب نمادين مورد تحليل نهفته خطاهاي آماري . 1: كه

بايد اطمينان حاصل كـرد كـه سلـسله مراتـب غالبـاً شـرطيِ               . 2شوند تا گرايش عامة مردم؛       هاي جمعي بيشتر منعكس مي     رسانه
معـرف سـازمان    ) هاي روزنامه، تعداد صفحات، مقاالت، بندها، كلمـات        مثل نشريات، تاريخ  (ري  گي واحدهاي انتخاب شدة نمونه   

  . هاي نماديني مورد مطالعه باشند پديده
هـاي   بنـدي آنهـا برحـسب مقـوالت سـازه          مرحلة توصيف واحدهاي ثبت شونده و يا طبقـه        . (Coding)] كُدگذاري[رمزدهي   

تـوان هـم از    اين مرحله در حقيقت بازنماي تصور اوليه از معني است و آن را مي   . دگوين» رمزدهي«تحليلي انتخاب شده را     
دو اصل معيـار ارزيـابي و       . هاي صريح به كدگذاران آموزش ديده و هم از راه كدگذاري كامپيوتري انجام داد              طريق آموزش 

شـود،    مـي  يابي اهميتي مقوالت سـنجيده     از اهميت ] و تشخيص آنها  [ كه از طريق توافق بين كدگذاران        (Reliability)روايي  
وايي برخوردار نيستند اما در مقابل در تفـسير متـون پيچيـده از              ركدگذاران انساني معموالً از     . غالباً در تعارض با يكديگرند    

 يـك  سازي بخش اعظم استعداد زبـاني  كامپيوتر مشكل روايي را ندارد اما بايد براي شبيه . شناسي داراي استعدادند   نظر معني 
هاي عمده و قابل مالحظه در اسـتفاده از كامپيوترهـا وكـاربرد آنهـا معمـوالً معيـار            پيشرفت. سخنران بومي به آن برنامه داد     

  .كند را فداي روايي و سرعت مي» داري معني«
مـورد نحـوة   اين مرحله در واقع كسب شناخت ثابـت در  . گيري است مرحله در تحليل محتوا نتيجهترين   مهم. استخراج نتايج  

مراحل الزم براي   . اي است كه محقق خواهان آگاهي از آن است         هاي كدگذاري شده با پديده     پيوستگي توضيح متغير از داده    
گر توجه يك منبع به موضوع مورد توجه خـود اسـت،             اينكه فراواني مراجع چگونه نشان    . گيري معموالً روشن نيستند    نتيجه

اي كه تمايل به صفات خاص كالمي سخنران يـا      نندة يك مؤلف خاص است و نحوه      كدام سبك خاص ادبي منحصراً شناسا     
همچنـين الزم اسـت كـه چنـين     . هايي مستقل پاسخ داده شوند  سازند؛ سؤاالتي هستند كه بايد با روش       مستمع را متجلي مي   

» هـاي  نقـشه « خبري دشمن از     گران در استخراج اطالعات سري نظامي از منابع        حليلت. ، بسيار ساده باشند   يهاي تحليل  سازه
بـه  . كننـد  شـود، اسـتفاده مـي      دقيق روابط شناخته شده كه شامل نقش و تضادهاي ميان رهبري ملي و جمعيت مخاطب مي               

شناختي دقيق تشكيل    هاي روان  شود كه هر سطح از سازه      هاي خاص استدالل افراد از چند سطح تشكيل مي         سان سبك  همين
  .شود مي

گيري تحليل محتوا به استنتاج از       با وجود اين جهت   .  معتبرسازي آمال و غايت هركار تحقيقي است       .(Validation)معتبرسازي   
. سازد آنچه مستقيماً قابل مشاهده نيست و در دست نبودن شواهد اعتبار دهندة معتبرسازي نتايج تحليل محتوا را محدود مي                 

دسـت آوردن اطالعـات سـري        دنبال بـه   ريزي شده چرا باز به     اي برنامه ه مثالً بايد پرسيد كه با وجود آگاهي قبلي از فعاليت         
دنبال  ها چرا به   گيري مستقيم نوع موضوعات مورد توجه رسانه       نظامي از تبليغات دشمن هستيم؟ و يا با وجود قابليت اندازه          

ه مـثالً باكنـدي فـراهم بـوده         باألخره اگر امكان مـصاحب     وها هستيم؟    يابي از موضوعات مورد توجه رسانه      استنتاج و آگاهي  
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هـاي   هاي روبه تغيير كندي در خالل بحـران موشـكي كوبـا بـا اسـتفاده از پيـام                   دنبال كسب آگاهي از گرايش     است، چرا به  
  .دست داد ها به ارتباطي او بوديم؟ در هرحال پيش از انجام تحليل محتوا بايد شواهد اعتباردهنده را حداقل در مورد يافته

. هـاي ذاتـي برخـوردار اسـت        پذيري خود، از محـدوديت     غم داعيه تعميم  ر فن تحليل محتوا علي    .اي تحليل محتوا  ه محدويت 
دار آمـاري، مـستلزم واحـدهاي تحليـل          هاي معنـي   يافته. گيرد گيري علمي نشئت مي    اولين محدوديت از تعهد آن به تصميم      

اي بـراي تحليـل      چنين خصلتي انگيـزه   . گرايانه است  كميهايي معادل با يك تعهد       وجوي چنين يافته   بسيار هستند و جست   
  .كاوانه است  است كه مشخصة تحقيقات ادبي، تاريخي يا روان(Discourse)» گفتمان«ارتباطات ويژه يا 

  

گـر و    هاي ثابت و مستقل از مـشاهده       اين قاعده مستلزم تعيين رده    . شود دومين محدوديت از ضرورت قابليت بازنمايي ناشي مي       
اسـتفاده از تحليـل   . گر و موضوع مـورد تحليـل كُدگـذاري كـرد     هايي است كه بايد آنها را بدون توجه به تحليل      ز دستورالعمل ني

گيرنـد كـه     هايي مورد استفاده قرار مـي      ها در زمينه   با استفاده از كامپيوتر داده    . محتواي كامپيوتري ناشي از چنين محدوديتي است      
كنند و نيـز تغييراتـي       هايي كه معاني آنها در فرآيند ارتباطات تغيير مي         دارند و امكاني را براي داده     تفاسير ثابت و واضحي را دربر     

هـاي   چنين ابهامـاتي در رسـانه     . سازد هاي اجتماعي درگير است فراهم نمي      كه مشخصة ارتباط برقراركنندگان مختلف و يا گروه       
  .اند سياسي و شخصي متداول

اگـر مقـوالت    . شاركت در انباشت نظرية اجتماعي است و ايـن خـود سـومين محـدوديت آن اسـت                      تحليل محتوا مستلزم م   
اگـر  . ها فقط براي اطالعات موجود قابليت تعميم دارنـد         دست آيند، در آن صورت يافته      از خود اطالعات تحليل شده به     ) ها رده(

هاي موجود غالباً ناديـده گرفتـه        دين و خاص بودن داده    ها از يك نظرية كلي گرفته شده باشند، در آن صورت غناي نما             اين يافته 
  .ها غالباً با دشواري همراه است در هرحال پوشش اين محدوديت. شود مي
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  هفت قانون مطبوعاتي
  ترجمة بتول خدابخش

  )49-48: 1371بهار ، 1، ش 3، سال سانهر:  ازبرگرفته(
  
عوامل و كارگزاران كساني هستند كه قـدرت سياسـي و اقتـصادي از آنِ    هاي خبري  هاي مطبوعاتي، رسانه تمسدر تمامي سي  .1

ها، و مراكز پخشِ خبري، بازيگران مستقلي نيستند، گرچه از استعداد و توانـايي بـالقوة عملكـرد                   ها، مجله  روزنامه. آنهاست
  مستقل برخوردارند؛ 

 كنند؛  ست كه مطبوعات را تأمين مالي ميهاي خبري، هميشه منعكس كنندة منافع كساني ا ي رسانهامضامين و محتو .2

 هاي مختلف تعريف شده است؛  هاي اقتصادي بر آزادي بيان است، گرچه آزادي بيان به شيوه بناي تمامي سيستم .3

اَند كه در خـدمت منـافع و رفـع نيازهـاي             هاي مطبوعاتي بر دكترين مسئوليت اجتماعي صحه گذاشته، مدعي         تمامي سيستم  .4
 دارند؛  تمايل خود را براي ايجاد ارتباط با مردم ابراز ميمردم هستند، و 

 هاي ديگر امكان انحراف و به خطا رفتن دارند؛  در هريك از سه مدل مطبوعاتي، فرض بر اين است كه مدل .5

كـه  ناچـار، بـه كـساني        هاي ارزشيِ جوامع خود هستند و به       تمسنگاري، انتقال دهندة ايدئولوژهاي و سي      هاي روزنامه  مدرسه .6
 هاي خبري اعمال كنند؛  رسانند تا كنترل خود را بر رسانه قدرت را در دست دارند، ياري مي

  .مطبوعات در عمل هميشه با نوع تئوريك خود تفاوت دارند .7
  

اشـارة هـر دو اصـطالح ، بـه موضـوع      . اي و گاه عصر انفجار ارتباطي ناميده شـده اسـت    هاي هسته   قرن فعلي، گاه عصر سالح    
  : تواحدي اس

ر        شده است، جهان آرزوها و اميدهاست و در عـين          نوسيلة علم و تكنولوژي متحول و دگرگو            جهاني كه به   حـال، جهـاني پـ
زنان . ندا هاي دانش و مرگ    سرعت تكثيرشونده، آبستنِ دانه    اين ابرهايِ به  . مخاطره كه انهدام و نابودي آن يك تهديد بالقوه است         

اند، زيـرا آنهـا نقّاشـان تـصويرهاي          ـ عناصر اصلي در اين نظام اجتماعيِ دگرگون شده        ـ تاجران اخبار    ـ اين ـو مردان مطبوعاتي    
عدم موفقيت در ديك اين واقعيت اساسي، گرچه خوفناك است، امـا در    . ها هستند  جهان شكل گرفته برمبناي اعمال نهايي انسان      

سـمفوني مطبوعـات نواختـه نـشده     آخـر  هايِ   تنُهنوز  . ساني است واقع عجز در فهم و دريافت نقش مطبوعات در رفتارهاي ان          
  . است
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تواننـد ايـن     تر بنوازند تا بشر بتواند خود را نـابود كنـد، مـي             توانند آهنگ خود را آسان     مطبوعات مي :      سه احتمال وجود دارد   
تواننـد در    بنوازنـد، و مـي    » واگنـري «نـد   هايِ برهم خورنده، به شيوة موسيقي و آهنـگ ت          ها و سنج   آهنگ را همساز با نواي طبل     

و . باشـد » ويوالـدي «اي كـه نتيجـة نهـايي آن شـبيه كارهـاي              ساخت يك هارموني و هماهنگي جهاني همراهي كنند، هـارموني         
طرف بگذرانند و هرلحظه با جهت باد همسو شوند، همچون ربـاتي             توانند روزهايشان را چون ناظري بي      سرانجام، مطبوعات مي  

اي كـه وجـود دارد، آن    اميد گـستاخانه  .  و انديشه كه تنها در انتظار سرنوشت خود است، نه در كارِ ساخت و همراهي آن                فكر بي
وجـو   ها دور شده و نقش متفاوتي را جـست         نگارِ كورِ تضادها و درگيري     عنوان وقايع  است كه مطبوعات از نقش تاريخي خود به       

  .هاست جويانة تضادها و درگيري گي و حيات جهاني در گروِ حلّ صلحهماهن. كنند، نقش يك حالّل مشكالت را مي
تــضادها بــيش از . كنــد شــود، آســايش خيــال انــدكي ايجــاد مــي اي كــه در اينجــا عرضــه مــي بنــدي شــده      سيــستم طبقــه

» آنهـا «طـرف   هميـشه   هـاي بـد      آدم. خواهد باشد  هركه مي » ما«هستند، حال اين    » ما«هاي خوب هميشه طرف      آدم.هاست حل راه
تـر، تمايـل    ها و ساير مطبوعات مدرن   كند كه روزنامه   گونه القا مي   تاريخ مطبوعات اين  . خواهند باشند  كه مي  هم هر » آنها«هستند،  

انـد   در حالي كه در همان زمان، اين تصوير را ارائـه داده           . اند كنندگان مالي مطبوعات داشته    به خدمت به منافعِ خودخواهانة تأمين     
 درجه تغييـر مـسير دهنـد و بـه           180هاي خبري  اين انتظار كه رسانه   . لكرد مطبوعات در خدمت مشتريان اخبار بوده است       كه عم 
» اتوپيـايي «هـاي    بافيِ نامعقول از نـوع فـانتزي       كنندگان ماليِ خود با استهزا و تمسخر پشت پا بزنند، يك خيال            هاي تأمين  خواسته
  .است

هـا،   ها و اختالفات بين افراد و نيز بين ملت         كنند، بر اين باورند كه بيشترِ نزاع       تضادها مطالعه مي       دانشجوياني كه بر روي اين      
نيازهاي هر فرد يا هر ملتي، اقتضاي نوعي احـساس امنيـت            . مربوط به مسائلي همچون هويت، امنيت، شناسايي و استقالل است         

اگر اينان به نيازهاي خود دست نيابند، بنابراظهـار  . يا مليتي دارداز تجاوزات و تهاجمات غيرمعقول، و نيز احساس هويت فردي     
در چنـين   . نامنـد  مـي » رفتـار انحرافـي   «برد كه صاحبان قدرت آن را        اي از رفتار پناه مي     ، ملت يا فرد محروم به شيوه      »جان برتن «

كه رفتـارِ انحراقـي دارنـد،       » آنها«هستند و   » ها خوب«كنند،   يا كساني كه طبق هنجار و ايدئولوژي رايج زندگي مي         » ما«شرايطي ،   
نگاراني كه واقعاً قصد مطّلع كردن، آموزش دادن يا مساعدت براي حل مسائل و مـشكالت                 براي آن دسته روزنامه   . هستند» بدها«

آن نفـس   اي كـه در      را دارند، درك اين نكته ضروري است كه مردم، خارج از سيستم ايدئولوژيكيِ تسلّي بخش و پذيرفته شـده                  
هـاي   بـه رسـانه   » ها خوب«دست آيد، بايد امكان دسترسي       اگر قرار باشد يك در واقعي به      . كنند كشند، چگونه رفتار و فكر مي      مي

گويـد،   آن را ايفا كند، سخن مـي » گروه سوم«در حل تضادها كه يك  از يك نقش ارزشمند  » برتن«. باشد» بدها«خبري، به اندازة    
تـر، ايـن ايجـاد       دهـد؛ و از آن مهـم       غرضانة موضوعات مورد درگيري را به آنها مي        دن درست و بي   گروهي كه وي نقش جدا كر     

  .، بلكه درگيرِ حل مسائل و مشكالت خواهند شد»مقابله، رقابت، معامله يا قدرت«اطمينان را كه دوطرف درگير نه اينكه درگيرِ 
  توانند بازي كنند؟  تر را مي      مطبوعات، كدام نقش قوي

اصـالت  « : گفت 1975نگارِ برندة جايزة نوبل، هنگام پذيرش اين جايزه در سال            نويس و روزنامه   نويس، مقاله  رمان» آلبركامو     «
سرپيچي و خودداري از دورغ گفتن دربارة آنچه : فرياد ما، هميشه ريشه در دو تعهدي خواهد داشت كه رعايت آنها دشوار است

نگارش و پيرايشِ   : نگاران اضافه كند   توانست تعهد سومي را نيز براي روزنامه       او مي » .ابر ظلم و ستم   دانيم، و مقاومت در بر     كه مي 
  .نحوي كه به حلّ مشكالت بشر كمك كند، نه اينكه بر آنها بيفزايد مطالب، به
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