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 پیشگفتار

  ءويژه تولیدات خبري که نوآوري جزبهاي اي بودن و نبود خالقیت در تولیدات رسانه اي است. کلیشه  ي رسانه خالقیت در قلب محتوا

ست    ذات اين ست، ممکن ا شکل کند.     در کوتاه مدت و گونه محتواها سانه را دچار م شد و رقابت ر سوژة  بلندمدت ر سب    يافتن  منا

پژوهش براي خبر از مراحلي است که پیش از پرداختن به موضوع    خبري، پروراندن سوژه، پیدا کردن زاويه ديد مناسب و در نهايت   

 خبري مورد نیاز است.

 مطرح کرد: زيربناي تولید خبري عنوانتوان بهمي االتي راؤس رسدبه نظر مي

 ؟بايد سوژه مناسب را برگزيدچگونه  .1

 ؟يابي چه الزاماتي داردسوژه .2

 ؟گیردبودن موضوع خبري چگونه صورت مي ملموس و عیني جزئي، .3

 ؟رايند تولید خبر داردپژوهش خبري چه نقشي در ف .4

 ؟با نگاه عمیق و خالقانه ايجادکرد را زمینه تولید خبري ،موضوع يا مسئله هرتوان با  مطالعه و بررسي چگونه مي .5

پستتتند  هاي نو و مخاطبدة موجود را با قالبکننهاي تکراري و خستتته کلیشتته  هاي نو و بکر؛با استتتداده از ايده  توانچگونه مي .6

 ورد نظر را به مخاطب هدف منتقل کرد؟هنرمندانه پیام مجايگزين کرد و  به صورت 

یري از  گآوري و بهرهجمعنیل به اين هدف به براي لذا  ؛پاسخ گويد  االت باال به سؤ تا است  تالش کرده تا حدودي  مطالب اين کتاب

خالقیت در خبر تولیدات  هاي شماره  از سري کتاب  ،است. اين کتاب  دهش  اي استداده و کتابخانه ناديشیوه اس   با برخي متون و کتب

ه  ل اين کتاب بفصو  د.شو مندان ميهاي ديگر نیز به مرور تقديم عالقهو کتاب فصل آماده شده است    4در  راديو و تلويزيوني است که 

صل اول  ترتیب عبارتند از: سوژه خبر » ؛ف صل دوم «ايده تا  صل  ، «يابي خالقانه در خبرسوژه » ؛، ف نقش پژوهش خبري در  » ؛سوم ف

 «عیني و واقعي کردن گزارش خبري ،نحوه ملموس» ؛چهارمو فصل « تولید خبر راديو و تلويزيوني
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 مقدمه 
سیاري  اعتقاد به  خبر در ماه چند که هرکس. دهدمي تشکیل  سوژه  را خبري فراورده هر تولید درصد  50 نظرانصاحب  از ب

 چون دهد. جاي خبر قالب در را سوژه  چگونه که يابددرمي خوبي به باشد  داشته  مستمر  فعالیت خبرنگار نقش در تلويزيون

  اياولیه خام مادة سوژه،  که است  آنجا اصلي  مشکل  اما. است  پذيرانجام کار اين پردازش، و خبرنويسي  هايفرمول به اتکا با

ست  صي  فرمول برايش که ا سترس  در راحتيهب لذا و ندارد وجود خا ست  د صل در اين  .نی سوژه و پردازش    ف به نحوه يافتن 

 پردازيم.    مي آن

شود   نام برده مي 1مايه است که از آن به تم هنري، مضمون يا درون  و نمايشي اثر ادبي، اولین گام در مسیر آفرينش   مضمون: 

(THEME شه مرکزي معني کرده سه کلمه بیان مي  درمعموالً اند و (. تم را اندي اندوزي،  مالحرص،  مثالً شود؛ قالب دو يا 

شه جاه ست        ايطلبي.. اندي صي ا شخ صي و  صو شد ن  ،خ صورتي کامالً  و خام و غالباً کندمير ه ذهن  بیني بغیر قابل پیش به 

آن را تبديل به شعله يا شراره     پايد و براي باقي ماندن بايد فوراًاي بیش نمياست که لحظه اي جرقهکند. نويسنده خطور مي 

 نامند.در مسیر نگارش که آن را موضوع مي آتش کرد. يعني گام بعدي

 نه دارند، ماجرايي نه. اندبشري  هايخصیصه   بیانبراي  چون ،هستند  کليمداهیمي  آن نظاير و طلبي جاه و حرص موضوع: 

بین دو جناح متضاد    نزاعاند که به شکل درگیري و  شامل ماجرا و حوادثي تعريف کرده  را 2اي. موضوع نتیجه نه و شخصیتي  

ستي مي     : مثالً (PREMISE) افتداتداق مي شخص را به نی شش بیجا  سه گ   بخ شاند. در اينجا اجزا  ضوع خود را   ک انه مو

شکار مي  ست آ شنده، دوم   ،کنند. نخ شامل مرگ و         ،شخص بخ سوم نتیجه که  شخص و  شش بیجاي  ساس بخ ماجرايي بر ا

 نیستي چنین افرادي است.

سانه  شابه در نظ    هاي در ر سوژه م ضوع با  ست. حال آن   خبري، مو شده ا سوژه ر گرفته  شکل تعريف   که  در متون ادبي به دو

شخص بازي       ست آن،  ست. حالت نخ صلي ماجرا  گرشده ا زند. در مدهوم دوم،  ست که همه وقايع گرد او دور مي يا کاراکتر ا

ست.         ومنظ شامل شخص، ماجرا و نتیجه ا ست که  سوژه همان موضوع ا سوژه را در مدهوم دوم  ر از    يعني هملذا از اين پس 

 گیريم.  راستا با موضوع در نظر مي

(   Subject( و ستتوژه )Ideaايده ) ،معني تداخل دارند. در نظر اول ستتوژه و ايده دو شتتاخصتته اين مبحد هستتتند که غالباً

شابه به نظر مي  سند؛ مدهومي م شانگر  يابیم کاما با کمي دقت در مي ر ست.      زاويه ديد روزنامهه ايده ن سوژه ا سبت به  نگار ن

ست از يافتن موضوعات م  سوژه  ست از موضوعي       اي و همچنینناسب براي تولید محتواي رسانه  يابي عبارت ا سوژه عبارت ا

 .استکه داراي يک يا چند ارزش خبري بوده و براي مخاطب جذاب 

 پردازانهای سوژهویژگی

 شم خبري .1

 و از عهده ارزيابي نسبي ماجراها برآمدن.   خبر از غیرخبر تشخیص مفهوم شم خبري:

 دانند:کارشناسان شم خبري را شامل ده ويژگي مي

 

                                                           
1 THEME 
2 PREMISE 
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 زاويه ديد .2

سترش  ست       توجه و دقت نظر از موارد گ سي عمقي، ج ست. تحلیل و برر سب ا ضوع،  وزاويه ديد منا جو در ابعاد پیراموني مو

شکار و پنهان       سايي زواياي آ ضوع جالب راهنما   پرداز را سوژه  ،تواندو رويداد ميپديده شنا سیدن به مو يي کند. تدکر  در ر

 هاست.ها در راستاي رسیدن به ايدهها همان يافتن زاويه ديد مشخص براي تبیین سوژهسوژه نگار دربارةروزنامه

 اطالعات .3

ديشه محدود است. اطالعات کافي نه تنها    مناسب، ضعف اطالعات و ان   حاصل در يافتن سوژة  جوي بيوتترين علل جس مهم

 آورد.هاي ديگري را به دنبال ميبلکه سوژه ،شودموجب پر بار شدن سوژه مي

 سواد  اطالعاتي.4

توانايي شناسايي اطالعات مورد نیاز، درک نحوه سازماندهي اطالعات، شناسايي بهترين منبع اطالعاتي، تعیین محل   تعريف:

هاي تحقیق  از روشمعموالً گذاري اطالعات استتت که در اين دانش انتقادي و در نهايت به اشتتتراکبع منابع، ستتنجش منا

 شود.استداده مي

هم   اطالعات با ارزشاما در عین حال گاه در آن  ،منتشتتر شتتده و تهي از ارزش استتت  اطالعاتدان اينترنت بزرگترين زباله

سقم        شود. پس از میان حجم عظیم اطالعات دنبا يافت مي صحت و  ست آوريم و  ضوعي بگرديم و چگونه آن را بد ل چه مو

 است. پردازهاي اساسي فراروي سوژهي از پرسشآن را بدانیم؟ يک

شود و سواد    ها ميشناسي، اطالعات کم منجر به افسردگي و اطالعات زياد موجب اضطراب در انسان     اساس مطالعات روان  بر

عتماد  ابل اچون در اقیانوسي از اطالعات گرفتاريم و بايد منابع اطالعاتي معتبر، صحیح و ق  اطالعاتي از اين زاويه مهم است.  

 گمراه کننده و نادرست تشخیص دهیم.را از منابع سوگیرانه، 

مايز میان اطالعات             نداخت که ت يد از قلم ا با به آگاهي         (Data)ها  با داده  (Information)اين نکته را ن ها  بديل آن و ت

(Knowledge) نگار است.ترين وظیده روزنامهمهم 

داشتن ذوق نويسندگي و تسلط
بر انتخاب کلمات و ساختن  

جمالت

کنجکاوي، تيزبيني، نکته 
سنجي

داشتن هوش بيش از حد 
متوسط جامعه

داشتن توانايي جسمي و رواني  
براي دوندگي هاي اضطراري

صبر و حوصله زياد

توانايي جوشش با طبقات  
مختلف 

قدرت تفکر سريع

عشق به کار خبري
اعتقاد به رعايت اصول اخالقي  

و داشتن تقوا

نداشتن خودبيني، غرور، تکبر، انزوا 
جويي، ساده لوحي، تعصب فکري، 
فضل فروشي، گزافه گويي، تندخويي
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 ايسواد رسانه .5

ريزان و درک اهداف برنامه ،هااختار رستتتانهدرک ستتتستتتازي در آنها، ها و معنيدرک نحوه کارکرد رستتتانه  قدرت   تعريف:

مطالب در    ثیرات ناخودآگاه آنها بر مخاطبان، درک نحوه ارائه       تأ  ها، درک زبان تصتتتاوير و  تولیدکنندگان محتواي رستتتانه     

 اي است.هاي مهم سواد رسانههاي نوشتاري و يا تصويري از جنبهقالب

 نگرش جامعه شناختي .6

توان نگرشي جامعه شناسانه و علت و معلولي دانست که منجر      خبرنگار بايد نگرشي عمقي داشته باشد. نگرش عمقي را مي   

 شود.نگري ميها و پرهیز از سطحي به فرو رفتن در عمق موضوعات و سوژه

شد     هاي اجتماعي( را دارد بیش از آنکه به معلولها )واقعیتپردازي که قدرت تحلیل اطالعات و دادهسوژه  شته با ها نظر دا

ها را به عنوان ستتوژه انتخاب کرده و حتي به بهترين نحو نیز به آن کند. ژورنالیستتتي که معلولها تکیه ميبیشتتتر به علت

سردگي مردم نتیجه       بپردازد، جز بر انگیخ سردرگمي و اف سات و در نهايت  سا ست نخواهد آورد. در حالي که   تن اح اي به د

هاي بکر و جذابي را خواهد ا ستتوژهد نه تنهکنشتتناستتانه و عمقي کنکاش قرار ميها را با نگرش جامعهیستتتي که علتژورنال

اي جديدي را فراروي مخاطبان، اعم از  و انديشه بلکه با پرداخت مناسب و تشخیص راهکارهاي مناسب، شرايط فکري     ،يافت

 اي در توسعه اجتماعي داشته باشد.تواند نقش برجستهمي نگرش دهد و اينمردم و مسئوالن قرار مي

 نگري و دقت نظرهمه جانبه .7

بر اثر فقر  تواند مي يابي هستند. ديدهاي بسته و محدود،  هاي بن بست سوژه  ديدهاي محدود، تک بعدي و يک جانبه، کوچه

شي، گم بودن  ست      اطالعاتي، جزم اندي سیا شديد به  ستگي  سانه يا واب اي پديد آيد. اما تعمق در وجوه پنهان و پیداي  هاي ر

 رساند.به يافتن سوژه جذاب ياري مي ،جامعه از زواياي مختلف

 يأاستقالل ر .8

سايه    شهريان و  ، همکاران، هاشنیدن نظرهاي مردم اعم از خانواده، هم ست    ...هم سوژه  ،ضروري ا يابي بايد از اين نظرها اما 

 تحلیل اجتماعي واقع گرايانه بهره گیرد نه اينکه آنها را دربست بپذيرد. براي

 شناسي و ارتباط با آنانمخاطب .9

سته )امیال(   شناخت نیاز مخاطب )احتیاج،  سوژه    خوا ست.  صلحت( اولويت مهمي ا سد     پرداز بايد مخاطب خود و م شنا را ب

صاد، فرهنگ، و...(      سواد، اقت سن، جنس،  سه جز مهم مثلد ) سندگي  و بداند که يکي از  شکیل مي  طاليي نوي را مخاطب ت

 ارچوب است.هعمق و ژرفاي مطلب در کنار انتخاب زبان و بیان مناسب براي برقراري ارتباط با مخاطبان در همین چ دهد

درباره مخاطبان   قطعيبراي حدظ جلب توجه مخاطب مهم است. شناخت م   ،دو عامل محتوا و شکل ارائه خبر  زمینهدر اين 

  ها و ارتباطتلدنها، ، پیامکهابلکه شتتناستتايي هويت، نگرش و مطالبات آنان مدنظر استتت. )تحلیل نامه  ،کارستتاز نیستتت 

 شداهي(
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 بومي، جهاني شدن .10

 پرداز خوب است.ويژگي سوژه از ،عمل کنیدي عبارت جهاني بینديشید، محل

زمان   شود. موقعیتي که با حذف تنوع و تکثر فزاينده منابع ارتباطاتي و اطالعاتي جهان امروز به جهاني شدن تعبیر مي  تعريف:

 .است براي مخاطب فراهم ساخته را هاي نو و جديديمکاني فضاي مجازي، امکان تجربهفضايي و بيو مکان و رسیدن به بي

ها و استتتانداردهاي زندگي  ها، فرهنگها، ايدئولوژيمديريت شتتده، حضتتور ارزش يدر جهاني شتتدن به منزله فرايند يا روند

ه است   ني مواجغیربومي به صورت غیرقابل تصوري در سطح جهان گسترش يافته است. در چنین فضايي، رسانه با مخاطبا        

سته عوامل غیربومي به شکل  کنند و جهاني زندگي مي تتتتکه در فضاي بومي  هاي مختلف، برخواست و عاليق آنها اثر  ناخوا

 هاي آب و برق، واريز پول به کارت عابر بانک، پیامک ضروري تعاوني مسکن و ...(گذارد )پرداخت قبضمي

سانه    ضا ر ستاندارد به تولید برنامه بپردازند در اين ف شدن    تولید برنامه در ،ها بايد به مالحظه باالترين ا صر جهاني  مقبول   ع

  پديدصله جدي بین مخاطب و رسانه گرايي محض، فاگرايي صرف يا جهانياعم از بومي نگريشده است و هرگونه تک بعدي

ر به هاي منحص لدهبلکه انعکاس مؤ ،ت ملي و محلي نیست جهاني انديشیدن نه تنها به معناي ترک هوي  –. بوميآورده است 

 ها کردن است.ات فرهنگي و جغرافیايي خود را وارد محیط سیال رسانهها و مشترکفرد يا مشابهت

 نقادانه انديشيدن .11

 گیري قرار دارد.ارزيابي و نتیجه تدکر نقادانه بر پايه پرسیدن و همچنین کسب اطالعات و استدالل در مرحله

ولي فکر نقاد، نقد و بررستتي همه جانبه نقاط   ،که هدف از انتقاد، ايراد گرفتن استتتنقاد، متداوت از انتقاد استتت. چراتدکر 

 .ضوع و مقايسه آنها با يکديگر استمثبت و مندي مو

 های سوژه خوب ویژگی
سوژه    سوژه خوب، اولین قدم در  صل  آن از پس و ست ا يابييافتن    مطالعه سوژه،  کردن غربال شامل  که دارد قرار ماجرا ا

 .است نظر مورد ايده اساس بر نگارش و اطالعات گردآوري ايده، پروراندن مقدماتي،
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 هاغربال سوژه

 
 مطالعه مقدماتی

ل  مندع ،نداشته باشد  در مصاحبه  اگر اطالعات کافي گزارشگر   مثالً :مطالعه ابتدايي روي موضوع )پرورش سوژه(  تتتت 

مصتتاحبه جذابیت نخواهد داشتتت. مخاطب انتظار دارد اطالعات ستترشتتار خبرنگار با طرح    در نتیجهکند و عمل مي

ت هوشتتمندانه در مقابل اطالعات نادرستتت يا غیرواقعي مصتتاحبه شتتونده قرار گیرد و او را به مستتیر اصتتلي   ستتؤاال

شگري که در حوزة باز شناس     گرداند. گزار شد به تدريج کار شته با صاحب نظر آن    کاري خود مطالعه و اطالعات دا و 

 شود.حوزه مي

شخص     زمینه و ي هدف اولیه را تغییر دهدتواند حتمطالعه مقدماتي مي سیدن به يک ايده م شد ساز ر شايد براي  با  .

شد     شخص نبا شکل خبر نیازي به ايده م ست و با        ،انعکاس يک رويداد به  شما شار رويداد، تنها ايده  صرف انت چراکه 

از  سبه ايده مشخص ندارد، چراکه خبر عمراني نیازي سخنراني يک شهردار در حوزة کم و کیف آن کاري نداريد. مثالً

سوژه مي تواند تکراري، متداول، روزمره، 
ه ابتکاري يا مناسبتي و تقويمي باشد ب

شرط آنکه متمايز باشد متمايز بودن در 
انتخاب موضوع، انتخاب . سه مرحله است

.زاويه ديد، انتخاب ايدة برآمده از سوژه

تازه باشد

.بکر باشد

آموزش دهنده، اطالع  
رسان و يا سرگرم کننده  

.باشد

به يک ابهام عمومي پاسخ 
(مثالً شايعه)دهد 

نسبت به يک رويداد واقع 
شده يا در حال وقوع  

.آگاهي دهد

.مخاطب پسند باشد

مشخص بودنفراگير و مهم باشد

روزآمد بودن

جذاب و جالب بودن

انطباق با شرايط 
اجتماعي داشتن

متناسب با زمان بودن

اثرگذار در اصالح اوضاع و 
احوال

آرمان گرايانه بودن

سوژه ابتدا بايد با 
معيارهاي گزينش 

(  ارزش هاي خبري)
سنجيده شود

عوامل درون سازماني

قانون، )عوامل برون سازماني 
سانسور، گروه هاي فشار، 

سوژه هاي ...( )صاحبان آگهي و 
ز پيشنهادي سردبير و مدير ا

(اين غربال استثناء است

به روز باشد

دست )فراگيري وسيع 
روزنامه بازتر از مجله است
چون عام تر است و فراگيري

(بيشتري دارد

شناخت مناسب از 
رسانه و ماهيت آن و 

سياست هاي خبري آن 

شناخت مناسب از 
مخاطبان رسانه
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نتخاب  ا دهد،کند. )البته خبرنگار خبر را نیز با زاويه ديد خود انعکاس مياين رويداد، محتوا را تعیین و آن را ارائه مي

بیشتتتر مويد اين مطلب استتت( اما براي تولید يک محتواي ارتباطي در قالب گزارش فیچر،    ؛ها و جايگاهمحتوا، واژه

ستند خبري و ... حتماً    صاحبه، م سوژه     م ضرورت دارد. چرا که  شتن ايده  ستند و اين ايده   دا ضوعات کلي ه ها  ها مو

سازند. اما براي رسیدن    موردنظر، هدفمند مي ار را در مواجهه با سوژه نگها برآمده و روزنامهز درون سوژه هستند که ا 

 ها چه بايد کرد؟به ايده از درون سوژه

 هارسیدن به ایده
به يک مشتتکل  معموالً مقاله يا گزارش،  خاص نستتبت به يک موضتتوع استتت. ايدة ايده در واقع زاويه ديد يا رويکرد 

سش، ت    شمکش، پر ضطراب مي خاص، تنش، ماجرا، چالش، ک سوژه و   رديد يا ا پردازد. ايده توجه به وجهي خاص از 

 دادن زاويه ديد به آن است.

 تحديد موضوع از بعد جغرافیايي، زماني و غیره نیز يکي از راهکارهاي رسیدن به ايده است.

شد    ايده حتماً ست که پرطمطراق و پیچیده با رت آورديد،  عباهمین که هدف خود را معین کرديد و در يک  ،قرار نی

ید  کدادمدار بیشتر به توصیف وقايع تأ ايده رويدادمدار با فرايندمدار متداوت است. در رويکرد روي  .همان ايده شماست  

  ولي در رويکرد ،ستتتت که در يک زمان و مکان معین روي داده     شتتتود و خبرنگار به دنبال انعکاس رويدادهايي       مي

ص فرايندمدار خبرنگار به دنبال تأ سقم مباح يید يا رد  ست و همین رويکرد، ايدة حت و  گار  نيک روزنامه د مطروحه ا

ست و    براي تولید محتواي ارتباطي شته نمي  روي کاغذمعموالً ست. ايده همواره در ذهن خبرنگار ا  برايلذا  .شود نو

 تواندايده مي کرد.يک ايده در نظر گرفت و مستندات و مدارک مورد نظر در قبال آن ايده را گردآوري بايد هر سوژه  

شد يا اثبات اثرگذاري     سخنراني با شد. ايده    يافتن جنبه مثبت يا مندي از يک  صوبه قانوني مجلس با وچک  کيک م

 هاي خبري( آن را گنجاند.)مدل قیف وارونه( توان در ظرف زماني يک مصاحبه يا گزارش )قالباست و مي

 سوژه: کاهش مصرف انرژي )کلي(

 خودروهاي کم مصرف )هیبريدي و ...()جزئي(ايده: ضرورت تولید 

 (minds maps)های ذهنی تکنیک نقشه
برداري مصور است    هاي ذهني يک نوع يادداشت قع نقشه شود. در وا هاي نو استداده مي از اين تکنیک براي رسیدن به ايده 

تواند توسط يک ندر و يا گروهي از افراد تهیه شود. در کانون نقشه، سوژه و يا موضوع اصلي قرار دارد. سپس از اين         که مي

شعب مي شاخه کانون،  شان   هايي من سوژه   ايده دهندةشوند که ن صلي بوده و همه آنها به  شه قرار   هاي ا اي که در مرکز نق

ستند. از ه    صل ه شاخه    دارد مت صلي،  شاخه ا سي قرار مي    ر  شتري مورد برر ضوعات را با عمق بی دهند  هايي فرعي که مو

ش  منشعب مي  شاخة هاي فرعي نیز مياخهشوند. به هر کدام از اين  ضافه کرده    توان  و اين ايده را به طور  فرعي بیشتري ا

 .کردبررسي قرار تر جزئي

ها با يکديگر در ارتباط بوده و اين موضتتوع به تند، تمام ايدهها همگي به يکديگر متصتتل هستت که اين شتتاخهاز آنجا

،  فنها هرگز چنین توانايي ندارد. در اين ستتاده از ايده يدهد که فهرستتتچنان وستتعت و عمقي مي «نقشتته ذهن»

سترش يافته و تدکر خالق  افزايش مي  ايده سرعت گ سوژه  يابد. اين روش در ها به  سیدن به  ر ثهاي بکر و خالقه مؤر

 است.
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 پروراندن ایده
 تواند از سه منظر قابل مالحظه باشد:ايده برآمده از سوژه مي

ر يک  د يکند. مانند بررسي تصادفها بررسي مييک پديده را به صورت مجزا و مستقل از ديگر پديده: از منظر ذره .1

 .روز مشخص

همانند     ؛کنند بهتر، ذره را در محیط بررستتتي ميعبارت  دهد، به  ديده را در محیط قرار مي يک پ   از منظر مدار:  .2

 .تصادفات صورت گرفته در ايران در يک روز معین بررسي تمام

موضتتتوع  دهد. مثالً بیني آينده مورد توجه قرار مي  منظر تاريخ، تحوالت امروزي و پیش پديده را از    از منظر موج: .3

سي تعد    صادف خودروها در ايران، از ابتدا تاکنون با برر سال یشاد، عوامل و در نهايت پت هاي آتي، مورد  بیني آن در 

 آورد.گیرد. در واقع تلدیق منظر ذره با مدار در پهناي زمان و مکان، منظر موج را پديد ميکنکاش قرار مي

 گیرد.هاست که با حرکت از منظر ذره به مدار و موج صورت ميبسط ايده اولین قدم در پرورش ايده

جو، تعمق، طرح پرسش و يافتن   وتحقیق و گردآوري اطالعات است. گردآوري اطالعات شامل جست   مرحله بعد تتتت 

 نگار خواهد بود.او را ياري کند، منبع روزنامه ،ارنگهاي روزنامهدر پاسخ به پرسش پاسخ است و هر عاملي که بتواند

 یابی نقش منبع در سوژه
  خ يافتن موضوعات مناسب، گردآوري اطالعات و استخراج مواد خام   که سرن چرا ؛يابي داردسوژه منبع نقش مهمي در 

 دهد.ياب قرار ميرا در اختیار سوژه

 انواع منابع از دیدگاه گردش کار روزانه
 شامل دو دسته هستند: (Diary) منابع روزانه و عادي .1

سته از   ضوعات روزانه،  هايي که خبرنگاران بهسوژه منابع اول آن د سروکار دارند مثل آتش    پيدرپيعنوان مو با آنها 

 ها و ... نشاني، مدارس، و انجمن

سطة تهیه اطالعات دربارة  دوم آن دسته از منابع  شت    يرويداد يا اتداق که به وا نه  روزانه دفتر رسا که در لیست ياددا

 80به ذکر است که  شايانالمللي. محلي و بینتتت هاي ملي اند. مثل رويدادهاي مناسبتي در تقويماست بدست آمده

 از منابع خبري روزمره است. درصد اخبار 
 

 : (off diary) منابع غيرروزانه و غيرعادي .2

شمندي او مي اين منابع با کنجکاوي خبرنگار و تیزب ضوع   تواند زمینهیني و هو سب براي گزارش   م يساز يافتن مو نا

 پوستر، آگهي روي ديوار، بريده مطلب نشريه، شنیدن مکالمات مردم و... باشند مثل مشاهدة

 انواع منابع از دیدگاه ارزش خبری
   کند.بندي ديگري، منابع را به دو دسته اولیه )اصلي( و ثانويه )فرعي( تقسیم ميتقسیم

 شود در آن صورت:مياعمال بندي بر اساس ارزش خبري معمول اول اينکه اين دسته

 هاها، اورژانسنشاني، بیمارستانها، مجالس پارلمان، پلیس، آتششامل دادگاه منابع اوليه )اصلي( .1
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ها، دفاتر پستي  مراکز خیريه، ارتش، رستورانتتت هاي محليها، باشگاهدانشگاه ،مدارسشامل  منابع ثانويه )فرعي( .2

 و غیره

 .نشینان قدرت و غیره استزيست و حاشیهطرفداران محیطدود، ها، احزاب محشامل اقلیت ساير منابع .3

 انواع منابع از دیدگاه اصالت 
خبرنگار يا بر مبناي اصتتالت و اهمیت منابع   از طريقديدگاه ديگر منابع اولیه و ثانويه را براستتاس نحوه کستتب اطالعات  

 کند:بندي ميتقسیم

  شود آوري ميخود وي جمع از طريقاست که شخصاً     نگارها و مشاهدات شخصي خبر   شامل مصاحبه   منابع اوليه: .1

سطه  ست.  و هیچ وا صان اتحاديه     کندرانسمانند؛ اي در کار نبوده ا ص سالي )عکس و ...( متخ ها  هاي خبري، اخبار ار

   ها، حضور در اجتماعها، تماسها، دادگاه، افشاگرياصناف، خیريه

اهمیت آنها کمتر   که درجة مطبوعاتي يمنتخب از نامه يا اطالعات مطلبشتتامل آمار گزارش، قطعه  منابع ثانويه: .2

ولي از آنها بهره  ،نقشتتي در تهیه و تولید آنها نداردستتت که خبرنگار خود ا از منابع اصتتلي استتت و شتتامل منابعي 

ه اطالعات،   هاي خبري، نامه، نظرستتتنجي و پايگا      ها، ديگر ستتتازمان  برگزاريخ تحقیق،مثل آمار يا نتايج      ؛گیردمي

 گیرند.در اين دسته قرار مي آرشیو شخصي ت، آرشیو بريده جرايد، متون مرجع وها، اينترنپیگیري

 مخاطب
زمان، مکان )بعد     براي مثال مخاطبان را بر حستتتب     ،مدهوم مخاطب از ابتدا نیز مبهم، گنگ و پیچیده بوده استتتت     

سن، جنس،  لدهجغرافیايي( يا مؤ سیم   درآمد، نوع و ماهیت هاي  سانه تق سیم بندي کردهر بندي براي اند که همین تق

امروزه شناخت مخاطب همان مدهوم سنتي از مخاطب نیست.   کند.نشان دادن ابهام موجود در اين مدهوم کدايت مي

يا روزنامه را بخواند و فردا نیز همین   خبري تلويزيون را ببیند و بشتتنودمخاطب امروزه کستتي نیستتت که يک بخش 

 هاي جديد را دارد.هاي برآمده از رسانهتکرار کند. مخاطب امروز ويژگي روند را

شنوندگان  سانه نیستند   بینندگان،  شمار مي   ؛يا خوانندگان امروز ديگر مخاطبان ر سانه به  روند همین  بلکه کاربران ر

سانه   سانه   (Audience media)تغییر از مدهوم مخاطب ر نگار  روزنامه عالیتتغییر نوع ف (user media)به کاربر ر

   کند.را معین مي ايو فرد رسانه

سانه    تا پیش از اين، اطالع صار ر ساني در انح سترده بود ر سايت هم اکنون وبالگ ، اماهاي جمعي گ هاي مختلف،  ها و 

سانه    صارر ست.    اند و روزنامههاي جمعي بزرگ را از بین بردهانح شده ا شهروندان به مدد اينترنت محقق  پس   نگاري 

سطه  هاي جديد بر خصلت عملکرد رسانه  توان گدت اينمي   هاي نوين ارتباطي تأکید داردفناوريهاي ارتباطات به وا

هاي  هايي مثل دو سويگي، مبتني بودن بر شبکه اينترنت، تعاملي بودن، فرا زمان بودن و شکستن محدوديتو ويژگي

 مکاني، استوار است.



 

14 
 

 
سانه   ست. عالوه بر اين     ها بهامروزه گزارشگري ر شهروندان به   سمت گزارشگري مخاطبان تغییر جهت داده ا حضور 

نگاران جديد که توانايي خلق، پردازش و ارستتال اطالعات و بالک خود را به مخاطبان گستتترده جهاني  عنوان روزنامه

 داده است.

 ي سوژه تکراري داشتن(فرمول سوژه = نياز مخاطب + اهداف رسانه + غير تکراري بودن )زاويه جديد برا

 شود.حق مالکیت معنوي شامل سوژه نمي

 يابد.يابي خبري است، چراکه رسانه با مخاطب موجوديت مينیاز مخاطب اساس سوژه

 شوند؟چه موضوعاتی سوژه خبری محسوب نمی

 
 یابیهای سوژهروش

صي:   .1 شخ ست       تجربه  شکالت مخاطب هم ه شما م شکالت  سرهاي خريد و فروش    ؛اطراف خود را ببیند و م مثالً درد

 آپارتمان.

ی 
ی ها

ی با فناور
ن رسانه ا

ت عمده در مخاطبا
تغییرا

ی
ن ارتباط

نوی

فراهم شدن امکانات جدید برای پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره، کابل و 

.اینترنت و وفور نسبی رسانه ها و قابلیت انتخاب بیشتر مخاطب

علت آن گسترش . بررسی زمان دریافت، از فرستنده به دریافت کننده انتقال یافته است

.سریع شیوه های جدید ضبط و نگهداری و بازیابی صدا و تصویر است

فراملی شدن هر چه بیشتر جریان اطالعات که علت آن رشد جهانی خدمات جدید، امکان و 

ظرفیت متکثر پخش اینترنتی و ماهواره ای برنامه ها تا ورای مرزهای ملی و حجم بیشتر 

. صادرات و واردات اطالعات رسانه های جدید است

امکان فزاینده استفاده دو سویه از بسیاری رسانه ها که نتیجه به کارگیری سیستم های 

.کامپیوتری در آنهاست

تصويري نباشندکلي باشند
از)قابل اجرا نباشند 

دو ديدگاه موضوعي و
(فني

تکراري باشند

براي مخاطب مهم  
نباشند

جذابيت نداشته 
.باشند

در توان خبرنگار 
نباشد
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ها و ارتباط علت  سازد تا ظاهر، روابط، ويژگيمشاهده فراگردي فعال پويا و جامع است که گزارشگر را قادر مي مشاهده: .2

  بازديد و سرکشي به حوزة خبري ابزار کلیدي مشاهده فعاالنه    ،و معلولي را از اطراف کسب کند. نگارش مشاهدات میداني  

 . مشاهده، مقدمه سؤال و سؤال ابزاري براي کشف است.است

طوفان ذهني يا طوفان فکري و  انگیزه؛  ،هاکارگیري مهارتهب ،عناصتتر خالقیت: استتتعداد، آموزش و تجربه خالقيت:  .3

 (Snow Balling) 1گلوله برفي

آيند.  ندر هستند دورمیزي گرد مي  10تا  4در روش طوفان ذهني چند کارشناس مطالعاتي در امور رسانه که حدود   

منشي    رااين موضوعات   کنند کهرا عنوان ميخارجي  تتتتترين موضوعات جاري داخلي  در مرحله اول هر يک، مهم

هاي پخش رستتانه  د. در اين مرحله خودستتانستتوري يا در نظر گرفتن مالحظات و اولويت کنجلستته يادداشتتت مي 

 زماني و موضوعي، ويژگي مهم اين مرحله از طوفان است. تهاي مکاني دوديتجايگاهي ندارد. تخیل آزاد، فارغ از مح

شند مورد توجه قرار مي        سب کرده با شترين آراء را ک ضوعاتي که بی شنا در مرحله بعد مو بر  سان گیرند و بحد کار

کار   محصتتتول شتتتوند.هاي رستتتانه مطرح ميارچوب اولويتهگوها در چواما اين بار گدت يابد،ها تداوم ميمحور آن

اي است. هر نشست طوفان فکري حدود دو تا سه ساعت       ها موضوع مناسب با رويکرد و مالحظات رسانه   استخراج ده 

پرداخت آنها نیز به  فنيبلکه راهکارهاي  ،شتتودد و در جريان آن نه تنها ستتوژه و زاويه ديد مطرح ميکشتتطول مي

   .عادات پیشین ذهن و مقاومت در برابر يافتن راه حل تازه استترين عامل بازدارنده خالقیت، اصلي آيد.دست مي

 باشد. يابي داشتهاند نقش مهمي در سوژهتوها ميايتعامل با همکاران و ارتباط نزديک با حرفه همفکري: .4

 ارتباط مستمر با حوزه کاري .5

 رصد تحوالت .6

 مردم و مردم و مردم .7

 منابع رسمي .8

 های مونتاژی پودوفکین(روش ابتکاری )مثالًهای یافتن سوژه روش
 تشابه .1

)آنچه هست و آنچه بايد باشد/ آنچه هست و آنچه بود/ میان واقعیت و ظاهر قضايا/ میان شخص         يزتعارض يا تمي .2

 (شود و ...شود و عمل ميهاي او/ آنچه گدته ميو ايده

ي  هاي جهاني در محل بسط زمان و تبعات تصمیم  آثارالمللي( از طريق بررسي  )مثل محلي کردن اخبار ملي يا بین تعميم .3

بسط علت به معلول )اثر به نتیجه( بسط از معلول به علت )نتیجه به اثر( بسط   ـها و مکاني سوژه، بسط از آشناها به ناشناخته

 .از کل به جز ـاز جز به کل 

 های مخاطباساس دغدغهیابی بر سوژه
ستتت به ا کافي ايم.مان فکر نکردهیازهاي واقعيشتتويم. اما هیچگاه آگاهانه به نهمه ما مخاطب رستتانه محستتوب مي

 يابي قرار دهیم.هژها را معیار سوترين دغدغهعنوان مخاطب عام به ترتیب مهمدهیم و بهمان گوش نداي درون

                                                           
1. Snow Balling 
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 تشخيص دهيم؟چطور قابليت اجراي سوژه را 

 شخصیت، مکان و سند. پرداخت هر سوژه منوط به در اختیار داشتن سه پارامتر مهم است که عبارتند از:

  از یاريبس  اعتقاد به براي اطمینان از قابل اجرا بودن سوژه، خبرنگار بايد بتواند حداقل ده مورد در هر پارامتر را بیابد. 

شکیل  سوژه  را خبري وردهفرآ تولید صد  در 50 نظران صاحب    نقش در تلويزيون خبر در ماه چند که هرکس. دهدمي ت

  هب اتکا با چون دهد. خبر جاي قالب در را ستتوژه چگونه که يابددرمي خوبي به ،باشتتد داشتتته مستتتمر فعالیت خبرنگار

  هک ست ا اياولیه خام ماده سوژه  که آنجاست  اصلي  مشکل  اما. است  پذيرانجام کار اين پردازش، و نويسي  خبر هايفرمول

  هاييخبر رسانه از اين قاعده مستثنا نیست و با چالش    .نیست  دسترس  در راحتيهب لذا؛ ندارد وجود خاصي  فرمول برايش

 شود:وار ذکر مييابي خالق در اين رسانه فهرستدر اينجا شماري از موانع سوژه .روستهيابي روبدر زمینه سوژه

 .نیروي اصلي مولد خبر يعني خبرنگار و سردبیر پخشديوار حائل بین دو  -

 .ظفنبود اتاق فکر مؤ -

 .هاي خبريجو در حوزهوجاي سرکشي و جستبر بهحضور اجباري خبرنگار در دفتر خ -

 .اييابي حرفههاي نوين و انبوه سوژهبا شیوه آشنا نبودن -

 .خبرنگار و سردبیر پخشندس و آزادي عمل هن و اعتماد بتلقي ضعیف مسئوالن نسبت به شأ -

 .گذاري و نرخ بندي غیر اصولي تولیدات خبرنگارانارزش -

 .هاي خبري و در نتیجه کم انگیزه شدن خبرنگار و سردبیررقابت در بین بخشنبود  -

 .میداني براي تجربه اندوزي نیروهاي خالقنبود  -

 .آموزش پويايي و نوگرايي و استمرار در نبودفرسودگي و  -

 .ها و ساختارهاي مدرن تلويزيونياخت قالبو شن عدم توجه -

 .)خبر، رويداد محور شده است( )آفیش روتین( و نه انتخابي اي تصادفيتلقي سوژه به عنوان حادثه -

 .شکلي آن فنونهاي هنري تلويزيون و نسبت به قابلیت آشنايي -

روحی و )سالمت 

(جسمی

داخلی و )امنیت 

خارجی، شغلی و 

..حقوقی و 

آموزشاقتصاد و معاش

رفاه و سرگرمی
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 .اي خبرهاي آنها مثل ساختارهاي قصههاي نوين خبري و توانمنديبا سبک آشنايي -

 .نامه مدون براي اتاق خبرمشخص نبودن ضوابط و آئین -

 .ايضعف در تحقیق رسانه -

 .هاي اجتماعيتهديد شبکه -
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 یابي خالاقهن رد خبرسوژه :دوم فصل
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 مقدمه 

  داشتتتن با جز که بزنند نو هايحرف بايد مرتب هاآن استتت؛ شتتده دشتتوارتر امروز مخاطبانِ نظر جلب براي خبرنگاران کار

ساس . نیست  ممکن خالقیت ست  اين خبرنگاري ا   تيح خبرنگاران همه. بگويند مردم به توجه جالب و گیرا تازه، حرفي که ا

  کجا از را بعدي تازة و خبرنو و دارد تازگي مخاطب براي حرفشتتان چقدر که نگرانند همیشتته مشتتهورند، خیلي که آنهايي

سانه  و هاراه اين، وجود با البته، دارند کم حوصله  و وقت کنند؛نمي توجه چیز هر به ديگر امروز بیاورند؟ مردم،   طيارتبا هاير

ست  زياد هم رقیب ست  طبیعي. ا ست  مشکل  خبرنگاران براي شرايط  اين در کار که ا ست  اين واقعیت. ا صالً  که ا   رنگار،خب ا

  نوآوري رو اين از. بگويد نو هايحرف بايد پس .استتت وابستتته مخاطب به او ايحرفه هويتِ يعني ؛ندارد وجود مخاطب بدون

 .خبرنگارست هر هدف

  ناي خبر روايت در اول قدم  است. شانايحرفه زندگي طول در خبرنگاران دائمي مشغله خبر، فرد به منحصر و جذاب روايت

  در تنها اخبار، در آن پوشش ادامه و است آن بودن جديد خبر، لدهمؤ ترينمهم چیست؟ خبر موضوع کنیم مشخص که است

ست  معقول صورتي  شته  گدتن براي جديدي حرف که ا شد  وجود دا ضوعات  نبايد» گاردنر گدته به با   دظح براي تنها را مو

شت  نگه اخبار در ظاهر شیه  «دا شته  گدتن براي چیزي فقط که گدتن سخن  طوالني و روي )حا شیم(. میزان  دا   یتجذاب با

ستگي  شما  خالقیت حدود به دهیدمي ارائه خبر از شما  که روايتي   که شود مي پخش سريع  چنان خبر امروزه ولي. دارد ب

  .نیستتت  خبر پرداخت و ستتاخت در جز ايچاره خالقیت براي و کند بر طرف را نیاز اين تواندنمي تنهايي به خبر موضتتوع

(http://pana.ir) 

 سوژه پردازی خالقانه
ستین  يابيسوژه  ساس  و ترينمهم حقیقت در و مرحله نخ ست  خبري کار مرحله ترينح ستین  اين اگر. ا   را گام نخ

  ستتتوژة انتخاب. بود نخواهیم موفق بعدي مراحل در يقیناً برنداريم،  ايحرفه  اصتتتول بر منطبق و مطمئن درستتتت،

سب،  سیار    اعتمادزدايي يا اعتمادزايي در سوژه  صحیح  و موقع به سريع،  پرداخت منا سانه ب ست  مهم از ر سوژه  .ا

ها  دنبال سوژه نباشد و بر مبناي شناخت سوژه و شکار آن      دارد، اگر رسانه به پردازي در تولید خبر اهمیتي مضاعف  

  شتتناستتايي پاية هاي خبري برفعالیت دهد. در واقع بخش عمدةعمالً امکان فعالیت را از دستتت مي ،خبر تولید نکند

اندرکاران خبر  ها وقتي شناسايي و معلوم شدند آن وقت دست    . سوژه گیردصورت مي اي آن ها و پرداخت رسانه سوژه 

صمیم مي     و ستند، ت ساني که در تولید خبر دخیل ه سوژه ک هاي خاص خبري بپردازند و آن  ها در قالبگیرند که به 

  ها خواندني، شنیدنيهاي تولید خبر از تعدد و تنوع برخوردارند تا سوژهاز اين رو قالب را به مخاطبان خود ارائه کنند.

 و ديدني شوند.

ها، بايد به اصتتل خالقیت توجه نشتتان  ر داد و آن اينکه در پرداخت ستتوژهاي را بايد مورد توجه قرانکته ،با وجود اين

توجه بیشتري    ،دهندرا مالک پرداخت سوژه قرار مي قیت پردازي، خالبه عبارت ديگر کساني که در سوژه   داده شود. 

  که خبري يا فردي تصاويري  خبر، اجزاي در تواندپردازي ميکنند. خالقیت در سوژه از سوي مخاطب به موضوع مي  

 .باشد کنید،مي استداده مصاحبه براي

کار قرار گیرد تا هم جذابیت الزم را براي  هاي خالقانه، بکر و تازه، دستتتمايهاي مانند تلويزيون بايد ستتوژهرستتانهدر 

شته باشد و هم احساس رضايت را براي آن      سوژه ها به همراه آورد. بيمخاطبانش دا توجهي  هاي خالق بيتوجهي به 
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سانه لطمه مي     ضوع به نگاه مثبت مخاطب به ر ست که اين مو سوژه به مخاطب ا سوژه زند. مديري که    پردازييابي و 

اي که از چند ضتتلع مخاطباز منطق رستتانه ،مورد توجه قرار ندهد اشتولید و انتشتتار خبر در رستتانهخالقانه را در 

 (1396)انارکي،  شود، شناخت دقیقي ندارد.شناسي، تولید محتوا، انتشار، نظارت و ارزيابي پیام تشکیل مي

  خبرنگاران ،دارد وجود که ايرسانه  رقابت با امروز. است  آموختني که مهارتي. دارد نیاز مهارت به خالقانه خبرنگاريِ

  تاس اخبار فرآوري بیشتر خبرنگار کار که بیندازد فکر اين به را هاآن است ممکن تولید فشار. کنند تولید بیشتر بايد

  همه اختیار در را اطالعات راحتيبه اينترنت به دسترسي کهاين ويژههب ،دارد کار و سر تحقیق و جووجست با کمتر و

  .کند گم را راه است ممکن حقیقتي جوياي هر آن در که است غلط و درست اطالعات از اقیانوسي اين وليگذارد مي

  طرز به مداوم و زياد کار نیستتت، اشتتتیاق کم افراد کارِ اين. دارد وقت صتترف و زياد زحمت و کار به نیاز بودن نوآور

 (1395)مارش،  شماست. با انتخاب بنابراين ؛دارد نیاز پیشین هايعادت تغییر و تازه فکري

 :که شود تواند موفقمي خبرنگاري عصر، اين در ،بنابراين

 

 امکان وقوعه به لحاظ انواع سوژ

 

 

 

 

 نوع مصادیق ه به لحاظانواع سوژ

 نيو ضبط کردن است. مثالً گزارش از بزرگتر دنيآنها قابل د يريو تصو يکه مواد خام صوت ياسوژه :ينيسوژه ع  .1

ه  از اجزا سازنده کارخان کيدور و نزد يبه سراغ نماها نیاست که دورب يضبط آن کاف يکه برا مانیس دیکارخانه تول

سان و مد     شت مشابه   هاسوژه گونه  نيآن برود. ا رانيو مصاحبه با کارشنا را در ذهن اغلب گزارشگران    يمعموالً بردا

موضوع قابل مشاهده   ت صوتي تصويري قيو مصاد آن ابعاد روشن موضوعات ساده و لیقب نيا ي. کار روکنديم جاديا

 و ضبط و ثبت است. تيرو

  نینوار دورب يبر رو میو ضبط مستق   تيخود قابل رو ياست که به خود  ييهامنظور سوژه  (:يي)معنا يسوژه ذهن  .2

  شتتود. آنگاه قابل لياستتناد قابل ضتتبط تبد ايو مشتتاهده  تيقابل رو قيمصتتاد ايبه مصتتداق  دي. موضتتوع باستتتندین

ز  ا يریبه همنوع و دستگ  يکیمحبت، ن يچون کسب حالل، ارزش واال  يمیمثال مداه يخواهد بود. برا يساز برنامه

  يو آشتکار  انیو ع ينیچون مصتداق ع  ستتند، یموضتوعات قابل ضتبط ن   نياز ا چکدامیه ي. در حالت عادازمندانین

که در   يریفرد خ ،يکوکارین ينیدارند. مثالً نمونه ع ينیع قيشدن به مصاد ليبه تبد ازیموضوعات ن گونهنيندارند. ا

  يستيکودکان معلول مراکز بهز ازیلباس نو و رفع ن ديبه خر ره،یهمسر و غ يماریمانند ب يمشکالت جد تنداش نیع

.سوژه های مورد نیاز مردم را سریع انتخاب کند( الف

.ابزار انتقال و انتشار سوژه را خوب بشناسد( ب

.به سوژه های انتخابی در بسته بندی مناسب بپردازد( ج

 .افتتاحیه ومناسبتي  ،هامثل همايش (Diary)ريزي شده و قابل پیش بیني . سوژه عادي و روزانه برنامه1

 حوادث و بالياي طبیعي مثل اورژانس و ... (off – diary)سوژه غیرعادي و غیرمترقبه  .2

 جوي اطالعات و ذهن خالقونگاري )تولیدي( از طريق جست. سوژه ابداعي روزنامه3
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  قابل پرداخت ينیوجود مصداق ع  لیحالت سوژه به دل  نيداشته باشد. در ا   يچشمداشت ماد   نکهيبدون ا پردازد،يم

 است. يريو تصو يو پوشش صوت

ضوعات  ضرورت   ندهيفزا قیبه تحق ازین لیبه دل ييمعنا اي يذهن مو صداق ع  افتنيو  ضرورت   ينیم ردن  ک سازگار و 

سبد آثار گزارشگران کمتر به آنها بر    لیدل نیبه هم رسند يموضوع به شکل قابل اجرا، دور از دسترس به نظر م     در 

 گزارشگران ارشد دارد. يو نوآور تیبه خالق ازین يموضوعات نیاز نظر دور داشت که چن دينبا . البتهميخوريم

 هاسوژه بندیطبقه
سر  آنها بنديطبقه با هاسوژه  دقیق شناخت . دارند مختلدي انواع هاسوژه    کندمي کمک ما به امر اين. شود مي می

 .ديد خواهد را ما خبر مخاطب ترتیب بدين و کنیم انتخاب سوژه بینانهواقع و باشیم داشته تريعمیق درک

 نوع و زمان موضوع، نظر از بنديتقسیم همچنین و مناسبتي فصلي، هايسوژه خبرنگار، مشاهدات شامل هايابيسوژه

  رد که ثريمؤ عوامل. هستند ...(  و ايمنطقه محلي، ملي،) پوشش  سطح  نظر از ،(مطبوعات و تلويزيون راديو،) رسانه 

ارزش از سوژه  منديبهره میزان و خبرنگار موضوع،  شامل  ؛برد نام توانمي آن اثرگذاري میزان و سوژه  انعکاس دامنه

 (1385)قندي، .  است خبري هاي

سانه  اعتبار خوب سوژة  سانه  به عمومي اعتماد سلب  در تکراري سوژة  دهد،مي افزايش را ر  نوع .دارد مخربيآثار  ر

  و قالب رسانه، هر خاص هايويژگي به توجه با موضوع پردازش نوع خبري، هايارزش از سوژه منديبهره میزان نگاه،

ضوع  ارائة شکل  ست  يابيسوژه  در مهم عوامل از مو ستداده  البته. ا سانه  ديگر اطالعاتي منابع از ا   ابييسوژه  براي هار

 ( 1385)نصراللهي، . است برخوردار خاصي جايگاه از ابتکاري هايسوژه اما است؛ مهم

 (78-80؛ 1387)شريعت پناهي،   :کرد بندي تقسیم مختلدي ابعاد از توانمي را هاسوژه

 زمان نظر از سوژه .1

  شکارآ انتقاد و عصبانیت موجب راديو يا تلويزيون در آن نشدن پخش که هستند هاييسوژه :فوريتي هايسوژه( الف

 .ودشمي آغاز تحصیلي سال که موقعي يا دهدمي رخ کشور از اينقطه در ايزلزله که زماني مانند. شودمي بینندگان

ستند  هاييسوژه  :ضروري  اما فوريتي کم هايسوژه ( ب شود،  پخش راديو يا تلويزيون در آن گزارش اگر که ه   در ن

  منض کند،نمي ايدا نقشي ...(  و مخدر مواد با مبارزه جمعیت، بررسي  مثل) «اجتماعي حرکت» روند توسعه  به کمک

شیار  در کهآن ضطراريِ  کردنِ ه ست  ا سبت  مردم و اندرکاران د سئ  به ن   مثال براي. داردنمي بر گامي نظر مورد لهم

ضاربه  هايشرکت  در کالهبرداري موارد وقتي   هاشرکت  اين در گذاريسپرده  براي مردم هجوم و شود مي زياد ايم

شاگرانه  هايگزارش تهیة يابد،مي افزايش ست  هم تواندمي زمینه اين در اف ضايي  امنیتي، اندرکارانِد صادي  و ق   و اقت

 .دهد قرار امر جريان در را مردم هم و کند خطر متوجه را سیاسي

 .کرد پخش راديو يا تلويزيون در ديگر زمان هر در فوق، هايزمان از غیر به را هاسوژه اين :عادي هايسوژه( ج

 بیان نحوه نظر از سوژه .2
  و سرپرست  بي کودکان روحي مشکالت  سالمندان،  سراي  سالخوردگانِ  هايِدل دردِ مثل :احساسي   هايسوژه ( الف

 .است نظر مورد اهداف براي مردم انساني عواطف دادن جهت و برانگیختن هدف هاسوژه اين در... 
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  وضتتعیت»،«درآمد بر مالیات»،«اقتصتتادي توستتعه استتتراتژي» هايگزارش مثل :تحقيقي و عقالني هايسوژه ( ب

مي مطرح هارستتانه در و شتتده تحلیل ارقام، و آمار از استتتداده با زيادي حد تا آن، امثال و «بورس بازار» ،«نقدينگي

 .شوند

سي   هايسوژه ( ج سا ضي  :تحقيقي عقالني و اح سي    طريق از توانمي هم را، هاگزارش از بع سا ضاي  طرح با) اح   ف

  ارزيابي همچنین با و پديده  يابي علت  و آمارها   به  اشتتتاره با  هم و( برانگیز احستتتاس هاي واژه از استتتتداده  و عاطدي 

  مشتتکل» ،«مخدر مواد و معتادان» هايستتوژه مثال براي. کرد تهیه مردم، از نظرخواهي و «پديده» از کارشتتناستتان

  يا  «الف» گزارش آهنگ  کرد روشتتتن تواننمي دقیق طور به  البته ...  و «نوجوانان  و جوانان  فراغت  اوقات » ،«بیکاري 

سي،    بايد حتماً «ب» گزارش سا شد  عقالني صد  در صد  يا اح ضوعات  تدکیک اما. با   خواهیممي که نظري مورد مو

شي  آن دربارة سي  روان براي قدمي که شود مي موجب کنیم، تهیه گزار مخاطب. برداريم شنوندگان  و بینندگان شنا

 .کنیم انتخاب را گزارش ،تمِ موضوع البته و رسانه به توجه با کنیم، شناسي

 کیدیت نظر از سوژه .3
صوالً  :بديع و نو هايسوژه ( الف ستین  براي که هاييگزارش از مردم ا مي برخورد تلويزيونتتتت راديو در آن با بار نخ

 .شوندمي خرسند بسیار کنند

  فراغت اوقات »،«دارو نايابي و کمبود»،«دانشجويان مشکالت»،«مدرسه روز اولین از گزارش» :تکراري هايسوژه( ب

شي  سال،  هر يعني. شوند مي مطرحتتتتت تلويزيون  راديو در ،«بیکاري» ،«نوجوانان   و شود مي تهیه آنها دربارة گزار

 .نیستند آن از نیاز بي البته هم شنوندگان و بینندگان

  روي تاس  بهتر که است  اين همیشه  گزارشگران  و خبرنگاران به سردبیران  توصیه  :نو قالب با تکراري هايسوژه ( ج

شي  با تکراري سوژة  شاهده  عادت، وراي نگاهي آن به و شود  کار تازه نگر صاحبه  و م   نکرد نو براي البته. دکر...  و م

ست  بهتر سوژه،  قالب شگر  ا شم  از را «ديدن عادي» عینک گزار   دوري قالبي عقايد و افکار از سپس . بردارد خود چ

صاحبه  چند کردن جمع ،«دارو کمبود» سوژة  در مثال، طور به. کند ضه  بین شکاف  دربارة آمار گردآوري و م   و عر

 فمصر مثالً و داد قرار ترديد و شک مورد را «دارو کمبود» افتاده جا فکرِ اصل است، بهتر است، معمول روندي تقاضا

  گزارش اصتتلي محور و کانون را آن و داد قرار توجه مورد را شتتیمیايي، داروهاي به مردم نامعقول عادت و دارو باالي

 .برگزيد

  که است  اين بدهد، جواني و تازگي( طرح براي ضروري  حال عین در) تکراري و کهنه هايسوژه  به تواندمي که آنچه

شگر  صول  «احتیاط رعايت» با گزار   هايموفقیت کسب  صورت  در و دهد قرار شک  مورد را شده  پذيرفته و متعارف ا

سي  و تحقیق با که اولیه سیار  کار اين که سپرد  خاطر به بايد. کند تهیه را گزارش گیرد،مي صورت  برر   و ساس ح ب

 .است ظريف

 منابع نظر از سوژه .4
  اندرکاران دستتت و کارشتتناستتان قبیل از خاص افراد ها،ستتوژه از بعضتتي به مربوط دريافت منبع :خاص منابع( الف

  زارشگرگ شود تهیه گزارشي ،«تورم و نقدينگي رابطه» ،«دولت پیشنهادي بودجه»دربارة  است قرار که وقتي. هستند

 به  او خاطر،  همین به . آورد دستتتت به  بازار  و کوچه  مردم و عوام از را خود گزارش تخصتتتصتتتي اطالعات  تواند نمي

 .  کندمي مراجعه اقتصادي نهادهاي اندرکاراندست يا هادانشگاه استادان اقتصادي، کارشناسان
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  شتتهري، درون ونقلحمل مشتتکالت مثالً. هستتتند مردم عموم آن اطالعات خذأ منبع که هاييستتوژه :عام منابع( ب

  تواندمي کس هر و است جامعه افراد اغلب گريبانگیر.... میوه و گوشت گراني و درماني مشکالت هوا، آلودگي بیکاري،

 .بدهد قرار گزارشگر اختیار در را اطالعاتي آن درباره

 

 
  

طبقه بندی سوژه های گزارشی

سوژه از نظر زمان

سوژه های فوریتی

سوژه های کم فوریتی اما ضروری

سوژه های عادی

سوژه از نظر نحوه بیان

سوژه های احساسی

سوژه های عقالنی وتحقیقی

سوژه های احساسی و عقالنی تحقیقی

سوژه از نظر کیفیت

سوژه های نو و بدیع

سوژه های تکراری

سوژهای تکراری با قالب 

نو

سوژه از نظر منابع
منابع خاص

منابع عام
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 پردازهای سوژه و سوژهویژگی
 ختتتصلت از حتتتال عتتتین در و شود انتخاب حال زمان مناسب و داشته انطباق اجتماعي شرايط با است بهتر سوژه

  گاهي.نباشد تکراري و باشد نو و بديع بايد سوژه .باشد برخوردار( نظر مورد موضوع) اوضاع اصالح در تتتتأثیربختتتشي

ست  جديد سوژه  ست  نو و بديع سوژه  به پرداخت قالب نوع اما ،نی ستره  و تأثیر در توانندمي هااين دوي هر که ا   گ

  رياثرگذا مردم، نیاز با خبري سوژه  هماهنگي و سوژه، انطباق  بودن ملموس و عیني میزان .باشند  ثرمؤ آن اثرگذاري

بايد در انتخاب سوژه مدنظر    خبري از مواردي است که  هايارزش ساير  بودن مخاطب و دارا در سوژه  مندي يا مثبت

 خبرنگار قرار گیرد.

  خوب و بکر ستتوژة يک گزارش، يافتن ويژههب مطالب خبري، موفقیتِ از نیمي که دانندمي خوب اي؛حرفه خبرنگاران

ست  ضوع  هر پردازشِ و ا ست  بُعد دو داراي مو سي  چه ، اماسوژه  و خودِ پردازسوژه : ا  خوبي پردازسوژه  تواندمي ک

 .دارد نقش پردازيسوژه در خبرنگار نويسندگي قدرت و تجربه سابقه،باشد؟ 

 شوند؛  ديده خود مخاطب به کمکبرسند،   شغلي  رضايت  به شود خبرنگاران مي موجبيافتن موضوع يا سوژه خوب   

  تحت نوعي به را عمومي افکار عبارتيبه شتتود، گووگدت محافل در آنان به راجع شتتود، ديدهها آن هايگزارش يعني

 (77-78؛ ص 1387)شريعت پناهي، . دهند قرار ثیرتأ

ست؟  خوب پردازسوژه    قدرت ديگر برخي و مهم پردازيستتوژه براي را مطبوعاتي کار در تجربه و ستتابقه برخي کي

  :پرداخت خواهیم هاويژگي ديگر به و کنیممي يیدتأ را دو هر ما و دانندمي اولويت را خبرنگار نويسندگي

 
  .است نو و گسترده اطالعاتش خوب پردازسوژه :اطالعات .1

ده ویژگی  

یک سوژه  

پرداز

اطالعات
حشر و نشر  

اجتماعی

نگاه تربیت  

شده

احساس  

قوی

نگرش  

جامعه  طولی

شناسی

آگاهی و 

اطالع از 

روشهای  

تحقیق

استقالل رای

اخالق حرفه ای

کنجکاو  

بودن
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  زيرا ؛نیست  گرامندي نیز و اجتماعي هايواقعیت از بريده و منزوي فردي خوب پردازسوژه  :اجتماعي نشر  و حشر  .2

سي  چنین سالت  تواندنمي ک سب  هايسوژه  خالقیت ر شد  دوش به را منا ست  وقت هیچ معتقدند؛ که هاآن) .بک   در

 (.شوندنمي خوبي پردازسوژه دمند؛مي ناامیدي شیپور در همیشه و دارند باور و کرده تکرار جمله را اين و شودنمي

شه  که آموزدمي خبرنگار :شده  تربيت نگاه. 3 ست  تداوت البته و کند نگاه خوب همی  نگاه: کردن نگاه و ديدن بین ا

  و توجه با کردنِ نگاه»ديدن؛ اما استتتت؛ مندبهره آن از ستتتالم بینايي با فرد که ستتتتاگذر و غیرارادي يعمل کردن

ست  غیرارادي سیله هب هدفمند شکل  به که ديدني ،«ا سب  براي فرد و مي صورت  یاتجزئ به توجه با و اطالعات ک

شگر  ديد افق .گیرد ستن  کانون و زندگي بايد خبرنگار يا گزار شد  جامعه در زي شگر . با   که موزدآمي خبرنگار يا گزار

 (59؛ 1383)توکلي،  !باشد چیزداشته همه در کاونده و شده تربیت نگاهي ببیند، همیشه

  ارسرش ما زندگي کانون. باشد کشف  پي در و قوي بايد هالحظه همه در خبرنگار گانهپنج هايحس: قوي احساس  .4

ست سوژه  از ست  کافي فقط ؛ها ست  یاتجزئ به توجه هاراه از يکي .کنیم تقويت را خود حواس ا نمي ديگران آنچه .ا

  زاده،)قاضتتتي .استتتت جوينده  و تیز ايحرفه  کارآگاه   حواس مثل  او ديگر حواس و ها چشتتتم ،بیند مي خبرنگار  بینند 

 (57 ،1387 ؛«نگاريگزارش»

  ها آن از که  ايغیرمحرمانه   و محرمانه   اطالعات  و اجتماعي  هاي پديده   به  پردازستتتوژه نگرش طرز 1طولي: نگرش .5

شتر  دارد، ضي  نه ست طولي بی سي  مثال براي. عر شاهده  به اقدام تظاهرات داخل در که ک شف  و م مي هاواقعیت ک

  از اريبستتتی  ،کند مي نگاه  تظاهرات  به  باال  از وقتي که  حالي  در ببیند،  تواند نمي بیشتتتتر را خود قدمي  چند  تا  کند، 

شف  روابط   يا رهبر جايگاه و کرد بینيپیش توانمي را حرکت سیر  زد، تخمین توانمي را جمعیت تعداد شود، مي ک

شخیص  تظاهرکنندگان بین در را رهبران سوژه  هانکته همین. داد ت   در) طولي نگرش چراکه کند؛کمک مي پردازبه 

  آن ستتراغ به اجتماعي، هايپديده بین از تا دهدمي قدرت وي به( شتتودنمي فراموش هم عرضتتي نگرش حال عین

  هايناراحتي افزايش احتکار، کمیابي، گراني، مثل)رود. مي شمار  ديگر به هايپديده تحريک کانون که برود ايسوژه 

   (آن امثال و خواري رشوه ترافیک، رواني،

  باشد، شناسجامعه بايد خبرنگار. رسدمي نظر به ضروري امري اجتماعي علوم به پردازسوژه احاطة :شناسيجامعه .6

ست  جامعه وي کار قلمرو چون سي   جامعه علم. ا  به اجتماعي هايپديده تحلیل در که کندمي کمک خبرنگار به شنا

  هايواقعیت) هاداده و اطالعات تحلیل قدرت که پردازيستتوژه .هامعلول به تا باشتتد داشتتته توجه بیشتتتر هاعلت

 زج شود،  عرضه  بیان بهترين با ايسوژه  اگر حتي ترتیب، اين به و کندمي نظر هامعلول به بیشتر  ندارد، را( اجتماعي

سات   برانگیختن   تواندنمي و شود مي مردم سردرگمي  و افسردگي  موجب نتیجه در ندارد، ديگري کارايي مردم احسا

 .کند ايجاد آنها در را نو هايايده با برخورد و راه رهايي تشخیص توانايي

شد،  آگاه اجتماعي علوم در تحقیق هايروش از پردازسوژه  اگر: تحقيق هايروش از اطالع و آگاهي.7 سیاري  با   از ب

  هايموفقیت آن، نظاير و هاداده تحلیل مصاحبه، دربارة اطالعات آوريجمع در ويژههب شودمي آسان برايش هاسختي

 .آوردمي دست به بزرگي

  اندرکاراندست  و النمسئو  همکاران، دوستان،  خانواده، وسیلة  به جامعه، افراد همة مثل پردازسوژه : رأي استقالل  .8

شتخصتي،     منافع د، بنابهندار خود رستانه  در ايکنندهتعیین نقش وي که بدانند مذکور افراد اگر. استت  شتده  احاطه

                                                           
 .دکنمي بررسي ديگر اجتماعي هايپديده با نظام و مجموعه يک در را پديده و گیردمي صورت پايین به باال از که است نگرشي پديده، به طولي نگرش .1
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شت  ياخود،  طبقاتي و صندي  ضوع  تا برانگیزانند را او کنندمي تالش شان تلقي طرز و بردا شان  مورد مو   در ا،ر نظر

  قرار هاآن ثیرتأ تحت يا کند برخورد خنثي ها،محرک و نظرها اين مقابل در بايد پردازسوژه  آيا. کند مطرحاش رسانه 

 بگیرد؟

  هم را لتخص  اين شک بي قبلي، شرايط  دارندة البته باشد،  داشته  «رأي استقالل » که است  موفق خبرنگاري شک بي

  ناپذيرخدشه  را خود نظر و باشد  مستبد  و رأي خود فردي بايد وي که نیست  مدهوم اين به «يرأ استقالل » اما. دارد

 بهتر خبرنگار اما. است الزم بسیار تتت باشند که اجتماعي گروه و قشر هر از تتت مردم نظرهاي شنیدن بلکه ؛کند تلقي

 .شود کار سوژه ترينمناسب روي تا بگیرد بهره «گرايانهواقع اجتماعي تحلیل» براي نظرها اين از است

  و آمال بر مقدم را جامعه مصالح  و است  کرده اجتماعي رسالت  وقف را خود زندگي که خبرنگاري: ايحرفه اخالق .9

  خشم  و کینه حسادت،  ورزي،غرض يا ببازد را خود است  ممکن کمتر داند،مي اشطبقاتي و صندي  شخصي   آرزوهاي

  تعقل تأمل، بدون ندارد سعي  ،شود رو ميروبه ناماليماتي با شخصي   تجربه در که وقتي فردي چنین شود،  چیره او بر

شر  زود خیلي تا دهد خبري سازمان  به و کند «فوري سوژة » را آن تحقیق و   جهتي از پردازسوژه  واقع در .شود  منت

 کند.اجتماعي مي منافع و مصالح فداي را خودت صندي حتيت فردي منافع

صلي  بودن کنجکاو بودن: کنجکاو. 10 ساسي   ا   هايدمآ خبرنگار جماعت که نظر اين. است  خبرنگار فعالیت هر براي ا

ضولي  ستند  ف شده  شهره  جهتبي ،ه ست  ن ست  فکري دغدغه ديگري السؤ  هر از بیش «چرا» سؤال  !ا  چرا مثالً ؛او

  مدام پردازستتالخورده؟ ستتوژه دستتتدروش همه اين چرا اند؟شتتده زياد خیاباني کودکان چرا خندند؟مي کمتر مردم

  را هاحلراه يافتن و جديد لهمسئ  طرح ذهنش در او. مشغول است   هاچرا اين پاسخ  يافتن و گوييپاسخ  براي ذهنش

 (57؛ ص 1383)توکلي،  .کندمي جووجست

 سوژه یابی پشت میزی
  نیست  معني بدين موضوع  اين ،است  تخصصي   نشريات  خصوص هب روزنامه خواندن يابيسوژه  هايروش از يکي گرچه

سانه  مطلب که   و دزنمي جرقه خبرنگار ذهن در جديدي هايسوژه  ،مطالب خواندن با بلکه ؛کنیم کپي را ديگر هاير

 .شودمي موجب را بديعي و متداوت مصاحبه يا گزارش نگارش و طلیعه

  اخالق بلکه  ،کند مي کور را ارتباطي  هاي جريان  و خبري ناب  استتتتعدادهاي   جوشتتتش اينکه  بر عالوه برداريکپي

 .بردمي از بین را خبري خالقیت و ابتکار نام به چیزي و برده سؤال زير نیز را ايرسانه

 هن کنیم استتتداده ستتوء خودمان نام به ديگران خبري اطالعات پردازش و پردازيستتوژه توان از بخواهیم که زماني تا

سانه  حیثیت و اعتبار به بلکه ،زنیممي لطمه خود ايحرفه حیثیت به فقط سانه  سا ب چه و کنیممي وارد لطمه نیز ر   ر

سانه  خالقانه هايکاري اجراي براي البته. کنیممي تهمت و چالش دچار را خود متبوعه   و کارآمد نیروي فقط نه اير

  هک زماني باشتتد. تا فراهم بايد نیز خبري هايفعالیت مناستتب بستتتر و زمینه بلکه استتت، الزم مندعالقه خبرنگار

  انتظار ادزي نبايد ؛باشد سدارشي خبرهاي تولید و پوششي خبرهاي و خبري روتین و روزانه فشارهاي بار زير خبرنگار

  با باشد یاراخت در مناسب کیدي و کمي انساني نیروي اگر البته .باشیم داشتهاز وي  خالقیت بر متکي خبري کارهاي

سانه  مديريت سبي  خبري تولیدات و هاسوژه  توانمي اير شکل  اين رفع براي. کرد ارائه منا   از تعدادي توانمي نیز م

شت  آزاد جذاب هايمصاحبه  و خالقانه هايگزارش بکر، هايسوژه  تولید براي را فکر خوش خبرنگاران   از فارغ تا گذا
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  کردن خارج  معناي  اين اما  .باشتتتند   داشتتتته  اثرگذار  و متداوت  خبرهاي  تولید  ماموريت   خبري، روزانه  هاي دغدغه  

ست  خبري هايفعالیت مدار و گردونه از خبرنگار سانه  مديران و خبرنگار چون ؛نی ضاي  و محیط در که زماني تا ر   ف

 (13؛ ص 1396پاکزاد، ) .شودمي کاسته هاآن خالقیت قدرت از نگیرند قرار خبري

  سوژه گزینش نبایدهای و بایدها
   ید.کن پرهیز نباشد انتقال و دريافت قابل گانه پنج حواس کمک به آن هاينکته که غیرملموس هايسوژه گزينش از. 1

  هر،ش  به روستائیان  مهاجرت مثل .است  دانشگاهي  تحقیق مناسب  هاسوژه  اين ،کنید خودداري کلي هايسوژه  انتخاب از .2

ست  به چون ايران، در طالق علل شوار  افراد براي هانکته همه آوردن د شگر  فرد و د ست    با را گزار   جمله .کندمي روهروب شک

ست  کوچک» معروف شگري  در «زيبا ست  همین به گزار ضوع  با هاييگزارش ؛معنا   مخاطب براي خردتر و ترجزيي هايمو

 .است ترپذيرفتني

  زا همیشتته تکراري و روزمره مستتائل با برخورد در باشتتد. تازه برداشتتتي و ديد با که شتترطي به تکراري، موضتتوع گزينش .3

  شما  ست نی الزم کار اين براي که است  اين روش اين خوبي «باشد؟  نو و تازه که بگويم توانممي چیزي چه» بپرسید  خودتان

 :به نقل از پانا(1395)مارش،  .باشید کنجکاو و پرسشگر بايد فقط ،باشید داشته خاصي اطالعات

ضوع  .4 شد  او نیاز مورد و مدید مخاطب براي بايد( سوژه ) گزارش مو   يحرکت تواندمي مخاطب ذهن در عاطدي نکته مثالً ؛با

 .  کند اي ايجادبیننده زندگي در تغییر آموختني نکته يا آورد پديد

شي  اثر مخاطب ذهن در هاسوژه  شود  تالش .5 شته  انگیز شد  دا ش  مثالً ،با   هتوج و انگیزش سبب  سالمندان  خانه از يگزار

 .شود جامعه سالمندان به مخاطب

  و هسوي  يک دستوري،  حالت از خبر که اين براي است  ابزاري آن پايش و شود مي منتشر  مجازي فضاي  در مخاطبان نگاه .6

  خبرهاي در موردنظر گدتمان ذيل در را مخاطب صتتداي توانمي اجتماعي هايشتتبکه از استتتداده با .شتتود خارج غیرتعاملي

 .داشت مدنظر خبري محتواي تولید در را مخاطبان نیاز و ذائقه و کرد مطرح تلويزيوني ت راديويي

  اخباري. شود مي مخاطب ايرسانه  سواد  ارتقاي و فراگیري سرعت  موجب افزايش خبرها، نرم ويژگي با هاييسوژه  انتخاب .7

  به  ندارند،   خبر به  چنداني  عالقه  که  را افرادي خبرها،  نرم. رهاند  مي خبرها  ستتتخت  ايکلیشتتته ندوذ از را مخاطب   فهم که 

  طحستتت افزايش جامعه، امنیت ارتقاي به توانندمي خبرها نوع اين آن، از فراتر. کنندمي تشتتتويق رويدادها حواشتتتي پیگیري

صب متع حتي متداوت، هايديدگاه از رويداد يک ارائه با خبر نرم. شوند  منجر افراد رواني بهداشت  بهبود و معلومات سالمت، 

 .خواندفرامي خويش شدن ديده به را خبر سخت طرفداران ترين

  ندر میلیون 20 شتتتايد  که  کنیممي پخش میلیوني 80 کشتتتوري در را خبري وقتي. کنید  حذر  زرد اخبار  به  پرداختن از .8

شته  بیننده شد،  دا   ايهشبکه  در بارها. شود  انتخاب مطالعه با هاسوژه . داد انجام دقیق و علمي و عمیق را کار بايد خیلي با

  نبیا صِرف  به مجازي فضاي  از سوژه  انتخاب. شد  کشیده  هم خبري هايبسته  به که ديديم و شده  مطرح امري يک مجازي

   (7؛ ص 1395)سوالري، . اي نیستحرفه کار نقد، يک

 .مخاطبان جذب و حدظ براي مخاطب دائم نیازسنجي .9

  و هااولويت مطالبات، و مخاطب توجه مورد هايسوژه  اخبار، محتواي و ايجاد مجازي فضاي  براي بخشي  بايد ملي رسانه  .10

 .کند رصد را مخاطبان اصلي دغدغه
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  همان همچنان خبري هايارزش و اندنشده  مخاطب حوزة پايش وارد خیلي المللي،بین هايرسانه  برعکس ما هايرسانه  .11

  اب فعاالنه و شده  خارج اندعال پوسته  از مخاطب مجازي، فضاي  مدد به که حالي در ،است  سنتي  ژورنالیسم  خبري هايارزش

  نحوه و يابيسوژه  در موفقیت راز خود مخاطب از خبرنگار شناخت ( 3؛ ص 1396)عبدالهي نژاد، کند. مي برخورد ايرسانه  متن

ست،  خبر نگارش ست  سوژه  ا ساس  و پايهو  خبر مايه د سند  مخاطب و جذاب يخبر پرورش ا ست  پ ساس  بر اگر که ا   نیاز ا

 .کرد خواهد جذب را توجهي قابل مخاطبان شود پرداخت و انتخاب مخاطب

  انخبرنگار  توفیق که  چرا ،کنند  استتتتقبال  خبري هاي تیم و خبرنگاران  ابتکارات  و ها خالقیت  از بايد   ها رستتتانه  مديران  .12

ساساً   ولي .آنهاست  خود توفیق قالب زا ها،واکنش پذيرش و ريسک  جاي به دهندمي ترجیح و نیستند  پذيرريسک  مديران ا

  توان مديري کمتر اي،رستتانه هايستتیاستتت  و هامحدوديت دلیل به گاهي کهاين ضتتمن بگیرند؛ بهره شتتده تجربه هاي

 .دارد خالق نیروي کارگیريبه

شته  چیزي هاآن روي از کهآن بدون ،گرفت الهام خوب کارهاي ازبايد  .13 ست؛  مخاطب مالل موجب کاريکپي. شود  نو   ا

   کاري کپي به  رو که  بود خالق کار کپي فرد اگر هم و ندارد  تازگي  هم که  چرا! شتتتودنمي آن اصتتتل از بهتر کپي کار  هیچ

  اين و کندمي رستتتانه  به  اعتماد  بي و دلزده را مخاطب   هم و بردمي بین از را رستتتانه  اعتبار  و ارزش هم کاري کپي! آوردنمي

 .غیربومي رسانه به او رغبت و مخاطب رويکرد يعني

ضا  بايد خبر مدير .14 ستعد  خالقانه کار براي را ف ضا  اين در .کند م ستعدادها  ف شف  ا   و رهاخب تولید .شود مي شکوفا  و ک

 .است رشته اين هايايحرفه و رسانه براي حیاتي يالزام کند؛ اقناع و صید را مخاطب که خالقانه و ارزشمند هايگزارش

شته  عالقه خبر به بايد خودش خبرنگار .15 شد  دا شتیاق  اين و با ست  اين از پس شود،  سوژه ديده  ارائه نحوة در بايد ا   که ا

  بايد نید،ک پیدا را اتداق اين دارد، نیاز اتداق به شدن  انگیز هیجان براي خبر .شد  خواهد مشتاق  شنونده  يا و بیننده خواننده،

 .کرد پرهیز کندمي خسته را مخاطب که هاييسوژه تکرار از و کرد راهنمايي را مخاطب خبر در

  دهنادي اغلب که است  مواردي از اين نکند؛ مخاطب را خسته  اندازه از بیش اطالعات دادن با هايي انتخاب کنید کهسوژه  .16

صاوير  با که اطالعاتي حجم. شود مي گرفته شد ب معقول بايد شود مي منتقل مخاطب به ارقام و آمار و نمودار و گرافیکي ت .  ا

ضي  ستند  خبرنگاران بدترين خبرنگاران ترينمطلع سدانه متأ اوقات بع ضافي  بار و دانندمي زياد چون ه   خاطبانم دوش بر ا

 .اندازندمي خود
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 مقدمه
سهم کمي نداريم. اين            ست و ما هم در اين پیچیدگي  سیار پیچیده ا سادگي، ب سوالي که در عین  ست؟  پژوهش خبري چی

ژوهش  پکنیم:   عبور ميآن کنیم اما به سادگي از کنار ها را تکرار ميآشنا باشد چراکه بارها آن ماعبارات شايد براي خیلي از 

رابطه پژوهش و خبر چگونه   چیستتت؟ خبريهاي پژوهش ها و مشتتخصتتهوهش خبري چه تداوتي دارد؟ويژگيبنیادي با پژ

صل مي  سؤ    ... و شود؟ حا ست  سیار مي الاز اين د سادگ شنويم و  ها ب سخ   در عین  ست که پا شته   ي ممکن ا هاي متنوعي دا

    باشیم:    

 اهمیت پژوهش خبری
و   نگريدهد و خبر را از دو مشکله سطحي  اي است که به خبر عمق و ژرفاي بیشتر مي  به گونهدر کنار خبر ماهیت پژوهش 

شدن باز مي کلیشه  شد.     ميپژوهش  ،هاي خبري و تولیديبراي عمق بخشي به فرآورده  .دارداي  شالوده و مبناي کار با تواند 

صلي   ست.     « خبر»و  «پژوهش»پژوهش خبري از دو رکن ا شده ا شکیل  شاخص ت هاي تولیدات خبري  پژوهش خبري بايد 

تعريف زير شايد بتواند تصويري روشني از مدهوم   رسدبه نظر ميرا داشته باشد.  بودن يعني واقعي، عیني، ملموس و مصداقي 

 .هدپژوهش خبري به دست د

ست که          صداق ملموس، واقعي، عيني با نگاه عميق و خالقانه ا سئله يا م ضوع، م سي يک مو پژوهش خبري مطالعه و برر

هاي خبري و توليدي از جمله: گزارش خبري، فيچر، مستتتند خبري، اينفوگرافي، موشتتن گراف،       زمينه توليد فرآورده  

 و فضاي مجازي را فراهم آورد.        هاي گفتگو محور و... در حوزة راديو و تلويزيون برنامه

 هستیم؟ آنهاپژوهش خبری به دنبال پاسخ به  عناصری که در

  آن با را خود نسبت  توانيم که است  شناخت  نيا پرتو در. افتي دست  آن از يکامل شناخت  به ديبا دهيپد هر با مواجهه يبرا

  سه  و دریبگ صورت  االت زيربراي پاسخ به سؤ   بايد شناخت  نيا. داشت  آن برابر در يمناسب  برخورد اي مقابله و دیسنج  دهيپد

 .  هستند توجه قابل و مهم خود يجا در سؤاالت نيا از کي هر پاسخ. دهد پاسخ را زير ياساس سؤال

  را راه سؤال  نيا به پاسخ  يابي()ريشه  .کنديم آشنا  دهيپد آن يهاشه ير با را ما يست یچ سؤال  به پاسخ : چيستي پاسخ به   .1

  که است  دهيپد کي يست یچ از روشن  يريتصو  وجود صورت  در است  روشن . کنديم باز يبعد سؤال  دو پاسخ  افتني يبرا

 .کرد ارائه آن يچگونگ و ييچرا به يقیدق پاسخ توانيم

  ،کنیم، شتتتايد بتوان گدت توجه «چگونه؟» و «چرا؟» کلمه دو انیم يمدهوم و ييمعنا تداوت به اگر : پاستتخ به چرايي   .2

 .دارنديم بر پرده دهیپوش و يکل مسائل از همواره «هاييچرا»

سخ به چگونگي  .3 بدون ترديد، نگاه خالقانه و پرداخت نو و متناستتب با  . اندييجز مستتائل يگشتتاگره ،«هايچگونگ»: پا

خبري را   موضوع، رويکرد کانوني پژوهش  کردنمحدود و جزئي  اهربه هم هاو مکاني به موضوعات و مناسبت   اقتضائات زماني 

 دهد.شکل مي
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 هایی از چیستی، چرایی و چگونگیمثال

 
ضوع  :مثال ضوع  تهران شهر  کیتراف مو ست که   يمو شود با نگاه خالقانه و با زاويه ديد جديد )جهت    بايدکلي ا یري  گسعي 

شايد بتوان ده            سئله ترافیک  سئله تولید کرد. از م سب، کاربردي و منتهي به حل م شي منا سي(، پژوه سیا ها و يا  تبلیغي يا 

شده ماه ا          ستخراج کرد. به طور مثال نقش پرايدهاي پالک  سناريو ا سلبي مبتني بر  سوژه ايجابي و  یک،  خیر در ترافصدها 

 هاي ترافیک در بزرگراه چمران و...فروختن طرح ترافیک بدون ضابطه، گره

سوژه  سخ داد. در عین          در پرداخت به هر يک از اين  ستي، چرايي و چگونگي پا صر چی سه عن سب و فراخور به  ها بايد به تنا

شد که در               شته با سطح دربرگیري اين ظرفیت را دا شد و به لحاظ  سطحي نبا سوژه مورد نظر شت که  حال بايد در نظر دا

 هاي خبري به آن پرداخته شود.      بخش

توان به مصاديق جديد با زاويه پرداخت نو و خالقانه دست يافت که از منظر    کلي است، مي  يبیکاري که موضوع دربارة : مثال

راي  بله به ارائه راهکارهاي عملیاتي و کارشناسي براي حل مسئله بپردازد.    ئيابي مس چیستي، چرايي و چگونگي ضمن ريشه   

سوي مرکز آمار از    مي نمونه شده از  ستان توان، آمار ارائه  شته میزان بیکاري در ا هاي  ها و همچنین میزان بیکاري در میان ر

مختلف دانشتتگاهي و يا کم بودن میزان بیکاري در يک منطقه )چیستتتي، چرايي و چگونگي( آن را دستتتمايه قرارداد و به    

مثال چرا در   رايرد. بهاي جديدي دستتت يافت و با نگاه عمیق و پژوهشتتگرانه، ابعاد و زواياي مختلف آن را واکاوي کستتوژه

التحصتتیالن حوزة عملیاتي از جمله مهندس  هاي استتتان، ستتطح بیکاري بستتیار پائین استتت؟ چرا فارغ يکي از شتتهرستتتان

هاي زراعي به حضتتور در مشتتاغل کارمندي و پشتتت میزي   کشتتاورزان به جاي حضتتور در حوزه تولید و حضتتور در زمین 

شان مي   شتري ن سوژه دهند؟ البته بايعالقمندي بی شت  د در انتخاب  سلبي ندا سئله   ،ها فقط نگاه  صل را بر حل م و نه   بلکه ا

 توان با نگاه ايجابي به موضوعات نگاه کرد.      نیش و کنايه قرار دهیم. با اين نگاه مي

وزه  توان يکي از حوزه مناستتتبات دو کشتتتور يعني ح  در حوزة روابط ايران و ترکیه به جاي محدود ماندن در کلیات مي        الًمث

ها هدفمند به  و موازنه تجاري دو کشتتور را در يک بازه زماني بررستتي کرد و با طرح برخي پرستتش کرداقتصتتادي را انتخاب 

تر از اين چرا ما در  هاي عملیاتي رستتید. از جمله اين که چرا تراز تجاري ايران با ترکیه مندي استتت؟ و يا حتي جزئيستتوژه

ی افزایش بیکاری در میان رشته های فنیی و مهندسی  •

ا ناشی از چیست؟ و حتی موضوعات جزیی تر از ایین ر 

.در دستور کار قرار داد
چیستی

ه چرا تنش میان آمریکا و چین در حوزه اقتصادی روبی •

افزایش است؟ حتی موضوعات جزیی تر از ایین را در 

.دستور کار قرار داد
چرایی

چگونه می تیوان معلیل بیکیاری جوانیان را حیل      •

ار کرد؟حتی موضوعات جزیی تر از این را در دستور ک

.قرار داد
چگونگی
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شاورزي     صوالت ک صادراتي نداريم خودک با وجودبرخي مح ستیم  ؛دايي نه تنها  ي از  يا اين که چرا برخ بلکه واردکننده نیز ه

 محصوالت ايران با عبور از مرزها توانسته است، جهاني شود؟  

د.  رکاي خارج هاي تقويمي را با نگاه جديد، خالقانه و چند وجهي  از حالت کلیشهتوان بیشتر مناسبتمي ،مثال ديگر براييا 

ف به اين موضتتوع  لهاي گذشتتته از منظر و زواياي مختهدته دفاع مقدس استتت که در ستتال ها،يکي از مناستتبت براي مثال

بايد نگاه چند وجهي داشت و از زواياي مختلف فرهنگي، اجتماعي و    نخست پرداخته شده است. در پرداختن به اين موضوع    

سوژه        ضوع پرداخت. از جمله يکي از  سي و هنري به اين مو ضوع     هاسیا شايد بتوان با نگاه جزئي به آن پرداخت، مو يي که 

اند،  تويا اسناد جديد منتشر شده درباره دفاع مقدس مي   هاي حوزه دفاع مقدس است تقرير رهبر معظم انقالب بر برخي رمان

شد. يا با دعوت از پژ         بهانه شي و ... با ست پژوه ش ضوع در قالب ن شگران    اي براي پژوهش خبري و پرداخت عمیق به مو وه

 اي به اين موضوع دست يافت و...                  توان به زواياي جديدي براي پرداخت رسانهس ميدعرضه دفاع مق

توان ضتتتمن اشتتتاره به علل بحران، يکي از  گويي درباره تنش در روابط چین و آمريکا ميالمللي به جاي کلييا در حوزه بین 

صورت عمیق از منظر آمار و  محورهاي تنش يعني مبادله تجاري مندي چین و آ سي بازنمايي      هايديدگاهمريکا را به  شنا کار

سینما و تئاتر و ارائه محورهاي کلي در اين زمینه، اول به     به جاي کلي تواندر حوزه فرهنگي مي کرد. شکالت  گويي درباره م

يه پرداخت جديد به پرسشگري از سه     يابي از دو زاويه فرصت و چالش بپردازيم و پس از انتخاب سوژه پژوهشي با زاو   مسئله 

پژوهش خبري کاربردي با عنوان چرا آمار   ؛توان از زاويه اين پرسشمثال مي برايونگي بپردازيم. گمنظر چیستي، چرايي و چ

در مقايستتته با ستتتال قبل افزايش داشتتتته و يا اين که چرا نظارت بر روند تولید      96هاي طنز در چهارماهه اول     فروش فیلم

ترين دغدغه در  رو هستیم. مهمهاز مسائل روب  در حوزه اجتماعي با انبوهي پرداخت.اي سینماي در ايران ضعیف است؟    هفیلم

هاي اجتماعي در  براي عبور از اين وضعیت و فراهم شدن امکان حضور مؤثر سوژه نمايي است.افتادن در وادي سیاه اين حوزه

ضل افتادن د  راديوتتتت تلويزيون سیاه   بايد از دو مع شه و  ضرورت دارد با نگاه ايجابي و   ر کلی نمايي عبور کرد. براي اين منظور 

هاي  توان، ستتوژهامیدآفرين به مستتائل اجتماعي نگريستتت. از ستته منظر نگاه به گذشتتته، روندهاي موجود و آينده فرارو مي 

سترش . در نگاه از منظر آينده فرارو ميکرداجتماعي را انتخاب  سالمندي در ايران را مورد توجه      توان روند رو به گ سونامي 

ها پاستتتخ داد، ستتتالمند  قرار داد و اين پديده را از ابعاد و زواياي مختلف بازنمايي کرد. براي اين منظور بايد به اين پرستتتش  

ست؟ چرا مي       ضر چقدر ا سالمندان در ايران در حال حا ست؟ تعداد  سالمندي مي   کی سمت  رود؟ چه  گوئیم جامعه ايران به 

کنند؟ و  بیني شده است؟ کشورهاي ديگران با سالمندان چگونه برخورد مي     مهیدات قانوني براي حمايت از سالمندان پیش ت

سالمندي مي       شترين فراواني جمعیت را دارند به دوران  صت که بی ش سوژه   يا چه زماني متولدين دهه  سند. و يا حتي  هاي  ر

 تر از اين ...  جزئي

 هش خبریالزامات و بایسته های پژو
 هاي پژوهش خبري کاربردي به شرح زير است:با اين نگاه برخي الزامات و بايسته

سئله محوري(:   .1 سئله مداري )م سئله  م ست،     محقق در اين مرحله مهمترين م ضوع پژوهش مطرح ا هايي که دربارة مو

 اي به موضوع پژوهش داشته باشد.  کند تا بتواند نگاه و ورود هوشمندانهاحصاء مي

صداقي و ملموس:  .2 هايي همچون  ها را که واجد ويژگيپژوهشتتگر در گام دوم، يکي از مستتئله جزئي نمودن و نگاهي م

کند.  مسائل روز باشد، انتخاب مي   باشد و در عین حال بتواند پاسخگو  جزئي بودن، عیني بودن، مصداقي و ملموس بودن و ...  
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  موضوعات  و میبزن حرف مستند  و يتجرب ديبا ،هابرماس ریتعب به سرسري(.   هايگويي و تعمیم)شداف، دقیق و پرهیز از کلي 

  کردن يجزئشتتايد بتوان گدت يکي از کارهاي اصتتلي علم و پژوهش . میده حیتوضتت نانهیبواقع را امور و ميبگذار کنار را يکل

 .است

سئله و نه پژوهش براي پژوهش(:   .3 سيدن )پژوهش براي حل م شن     خوب پر خط تبلیغي و تحلیلي   کردنضمن رو

هايي را  ها(، در قالب سؤاالت اصلي و فرعي به دنبال بازکردن موضوع و فهم مسئله باشیم. بنابراين در مقدمه، پرسش      )فرضیه 

شخص        ستي، چرايي و چگونگي م سخ دهد، از منظر چی ست پژوهش به آن پا حداقل تکلیف خود را دربارة  و  کنیمکه قرار ا

مرکز  هايي تلدهو مشخص کنیم روي چه متغیرها و مؤ  هايي هستیم : به دنبال پاسخ به چه پرسش  مکنیها روشن  لدهاين مؤ

ها را از چه کستتاني يا چه منابعي خواهیم پرستتید و چگونه بايد اين  خواهیم داشتتت. همچنین تعیین کنیم که اين پرستتش

حل   ناسبي بیابیم. پس بايد اول بدانیم به دنبال هاي پژوهش پاسخ م ها يا فرضیه پرسش  برايها را بپرسیم تا بتوانیم  پرسش 

 هاي خوب    اي هستیم: توانايي خوب پرسیدن و توانمندي رصد پرسشچه مسئله

ست:     .4 ضوع چي شينه ماجرا يا مو ضوع را مي    پي شینه مو ستي مورد توجه پرداخت به پی قرار داد. اين    توان از زاويه چی

 د.رگذار ارائه کرو موجز و اما تأثیتوان کوتاه بخش را مي

سبت    .5 ضوعات و منا هايي نوآورانه  نگاه نو به موضتتوعي کهنه داشتتته باشتتیم و از روش ها:نگاه نو با زاويه جديد به مو

اي به موضوع استداده کنیم. به جاي تکرار مباحثي که به نوعي همگان با    همچون مصاحبه، نشست و ... براي پرداخت رسانه    

هاي خالقانه به اين موضوع با اهمیت، جاني   اويه جديد به اين موضوع نگاه کرد و با نگاه نو و پرسش  آن آشنايند از دريچه و ز 

شه ة زندگيمثال به جاي تکرار مباحد تکراري دربار برايتازه بخشید.   ي از  توان با تمرکز بر يکمي هاها و شخصیت  نامه، اندي

بي   نويسي از رگويي و ددارد، به جاي کليد. چه ايرادي کرن ارائه هاي شخصیتي و يا خاطرات، تصويري جديد از ايشا    ويژگي

شي               صورت عمیق و پژوه شیم و اين موضوع را به  شته با صیتي دا شخ نتیجه فقط نگاه عمیق و پژوهشگران به يکي از ابعاد 

قي، آمار و محورهاي  مصدا توان با نگاه هوشمندانه و  که به جاي پرداختن کلي به موضوع حقوق بشر، مي  يا اين واکاوي کنیم

هاي  دو مورد به صورت دقیق و مستند بررسي کرد و اين روند حرکتي را از منظر آموزهيا در غرب را در يک  نقض حقوق بشر

اي و مواردي از اين  در مداهیم صرفاً کلي و توصیه   حقوق بشر اسالمي مورد نقادي قرار داد. پرداخت کلي به موضوع و ماندن   

 هوشمند امروزي که به دنبال مقايسه، مصداق و... تأثیري نخواهد داشت.     دست در مخاطب

ضوع پژوهش:      .6 سازي مو ستند ضوع و م ستي،      بازکردن مو شگر به جاي ماندن در کلیات بايد با نگاه از زاويه چی پژوه

ب کم حوصله و در عین   تا مخاط هاي جديدي از موضوع را براي مخاطب باز کند چرايي و چگونگي، ابعاد و جزئیات و دريچه

اي داشته  گويي کنیم و نگاه کلیشههوشمند و کنجکاو امروزي بتواند بخشي از سؤاالت خود را در پژوهش بیابد. اگر کليحال 

رگذار نخواهیم داشت. در موضوعات اقتصادي،  امروزي جاي براي بروز و ظهور اثمحور اي مخاطبقطعاً در دنیاي رسانه ،باشیم

سیا  سناد تاريخي به خوبي        توان از ديدگاهالمللي و فرهنگي ميسي، بین اجتماعي،  ستندات آماري و ا سي و يا م شنا هاي کار

ن  طلب و در عیرگذاري براي مخاطب تنوعادل، عینیت و جامعیت راهي براي اثاستتتتداده کرد و با پیش گرفتن ستتته گانه تع

عمل زد و به جاي ماندن در گیرودار مباحد صرفاً اکادمیک از   حال دشوار پسند امروزي پیدا کرد. کافي است پلي بین نظر و

جواب امروز کشورمان يافت. به   هاي بيها پلي براي حل مسائل و مشکالت جامعه و يافتن پاسخي براي بسیاري از پرسش     آن

ضي جاي کلي نگر  د. اگر جزئيکر و کل را براي مخاطب قابل قبولد توان از جز به کل حرکت کرها مياز پژوهش گويي در بع

صوير دقیق     شايد بتوانیم ت شیم  شیم و بعد در نتیجه    با شته با سائل پیرامون دا راهبردي   گیري نهايي پژوهش با نگاهتري از م
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هاي گويا و روشن در اين زمینه بسیار است که     بینانه از فضاي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و... ارائه دهیم. مثال    تصويري واقع 

 ن به همه آنها در حوصله اين مختصر نباشد.  شايد پرداخت

هاي میان بر در مواقع محدوديت  استداده از راه  هاي پژوهشي و منابع دست اول از جمله مقاالت:  استفاده از ظرفيت  .7

هاي خوبي براي تولید  شتتي از ظرفیتهاي از مراکز دانشتتگاهي، مطالعاتي و پژوهها استتت. کشتتور ما با انبوهيکي از ضتترورت

و دانشتتجويان از   اندتاها و همچنین استتتوان با تعامل هدفمند با اين مجموعهمي هاي کاربردي برخوردار استتت کهپژوهش

را   يرهاي مختلف خبتر شدن بخش هاي آنها به خوبي بهره گرفت و  با تبديل آنها به زبان خبر و رسانه، زمینه عمیق ظرفیت

هاي مجلس و... يکي از  هاي ديگر از جمله مرکز پژوهشهاي پژوهشتتي مجموعهد. پس تعامل و استتتداده از ظرفیتفراهم کر

موضوع    هاي کانونيلهتوانند ضمن دستیابي به مسئ    هاي اصلي هر پژوهشگر است. پژوهشگران با رويکرد تعاملي مي     اولويت

هاي ما  پژوهش ين نگاه،. با ايا در مسیر درستي قرار دهد   پژوهشي به سؤاالتي دست يابند که مسیر پژوهش را به کلي عوض    

در  نیازي به شروع از نقطه ص  بنابراين، رگذارتر خواهند شد.  هاي کارشناسي هدفمند و اث  نشست  عمق بیشتري خواهد يافت و  

د و  کننده اطالعات موجوگیري مناستتب با مراکز پژوهشتتي در نقش تبديلتوانیم با شتتناستتايي و ارتباطبلکه ما مي ،نیستتت

هاي خبري و پژوهشي ايداي نقش کنیم. بر اين اساس، شناسايي مراکز پژوهشي و همچنین اتاق        پژوهش موجود به فرآورده

سیاري از موضوعاتي که ما به آنها    به خوبي مي هاي مرجع پژوهشي ضرورت دارد و  سايت فکرهاي پژوهشي و   دانیم که در ب

هاي قابل توجه صورت گرفته  هاي بنیادي بسیاري وجود دارد که در مراکز پژوهشي و دانشگاهي با هزينه  پژوهش ،پردازيممي

با ذکر رفرنس از آن  توانیم کنیم ميخبر و رستتانه کار مي که در حوزةما به عنوان فردي  استتت،استتت چه ضتترورتي به تکرار 

بهره بگیريم و متناسب با اقتضائات و مختصات      ،اندو دانشجوياني که در نگارش آنها همت گماشته   اندتامنابع و همچنین اس 

حوزة خبر و حتي فضتتتاي مجازي، آنها را با زبان خبر و رستتتانه به مخاطبان انتقال دهیم. زبان خبر به ويژه در حوزه فراخبر  

 بافي گريزان است.      گويي و کلياست و مخاطب امروزي از کليگونگي چرايي و چ

    ؟باید های پژوهش خبری چیست
 با اين نگاه ضرورت دارد:

شد و در نهايت بتواند زمینه عمق بخشي و نگاه فرايندي و مستمر        پژوهش .1 سئله محور، هدفمند و با زاويه ديد با هاي ما م

 به مسائل و موضوعات خبري را فراهم کند.

روزي  ماي باشد تا بتواند زمینه تأثیرگذاري در مخاطب کم حوصله اما هوشمند ا   خالقانه و توام با نوآوري در پرداخت رسانه  .2

 را فراهم کند.

هاي  هاي کاربردي از پژوهشبه چیستي، چرايي و چگونگي به ويژه چگونگي به عنوان مشخصه اصلي و وجه تمايز پژوهش .3

گويي باشتتد و پژوهش ما نتواند پلي میان مداهیم نظري و عملیاتي و مصتتداقي در حوزه خبر  بنیادي بپردازد. اگر قرار بر کلي

ي به ايجاد ادارة پژوهش خبري وجود داشتتتت. تنها کافي بود خبرنگار در اينترنت جستتتتجو کند و يا به           چه نیاز   ،ايجاد کند  

بتوانیم با ارائه اطالعات پژوهشتتگرانه، تازه و عمیق به  ما بايد بین نظر و خبر پل بزنیم که مقاالت دانشتتگاهي رجوع کند. پس 

با   ار افزايي حوزه نظر و علمتوانیم زمینه تعامل و همکنیم و ميدر رستتانه ملي کار ميما خبر عمق بیشتتتري بدهیم. چرا که 

 خبر فراهم کنیم.      
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سته  .4 ضوعات مطرح در پژوهش در قالب نو، بديع و ابتکار از حدا پردازش و د هاي يکي پژوهش خبري  قلبندي هدفمند مو

هاي  معمول، ساده و گويا بنويسیم و از ظرفیت   هايجاي درازنويسي، طوالني کردن، مقدمه و تعارف رگذار است. به کاربردي اث

ي  هاي کارشناس  خوبي استداده کنیم و با طرح ديدگاه هاي خبري بهالمثل و... در پژوهشتخیل و تصويرپردازي، خاطره، ضرب  

 .بدهیمو بوي نو متنوع، متن پژوهش را از حالت خشک و يکدستي خارج کنیم و به آن رنگ 
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 مقدمه
  گراندي براي را آن کهطوريبه کند، جلب خود به را شنونده  و بیننده نظر که باشد  جالب قدرآن بايد گزارش موضوع 

سید؟ مي را اين که دارد اهمیتي چه» بپرسد  شما  از گزارش موضوع  دربارة هر همکار خبري اگر. کند تعريف   و «نوي

سخ  شما  سبي  پا شته  آن براي منا شید  ندا ضوع  يعني ؛با سبي  مو  براي هک اينکته ترينمهم .ايدنکرده انتخاب را منا

عبارت است از    خوب سوژه  اصلي  هايويژگي. است  عیني و ساده  هايموضوع  انتخابشود  مي پیشنهاد  سوژه  انتخاب

  خوب گزارش .باشد  جالب مردم از وسیعي  قشر  براي که موضوعي . مردم همه براي ملموس و عیني جزئي، موضوعي 

ساس  بر شگران  را هاآن. شود مي تهیه و تولید مشخص  موضوع  درباره کامل آگاهي ا صوير يا    به تجربه صاحب  گزار ت

ستداده . کنندمي گزارش تهیه صرف  را زيادي وقتو  آورندمي درنگارش  سي  از ا   گزارشتهیه  دربینايي  از غیر حوا

شته  مطلب از ترعمیق درکي مخاطب شود مي باعد شد  دا ساس  و ترزنده گزارش و با شاره . شود  برانگیزتر اح  به ا

  رويدادها واقعیت از ايآيینه چون را گزارش مشتتخص، هدفي با فهم همه و ستتاده زباني به نوشتتتن و رويداد جزئیات

سي  چگونه که اين. کندمي تبديل ست،  مهم بنوي  بهتر اآي کارخانه، يا کارگاه يک شدن  تعطیل زمان در مثال براي ا

ست  شتر  ا سي  کارگرانباره در بی صورتي  کارفرما؟ و کارخانه صاحب  از يا کني حمايت آنها از و بنوي   صاحب  که در

  یزيچ چه يا کسي چه با بايد اولويت رويدادها، ديگر درباره يا. باشد شده خسارت دچار بین اين در کارخانه يا کارگاه

شد؟  شگر  درحقیقت، با سد  را حقیقت بايد و کند تبلیغ آنها براي و کند حمايت کدام هیچ از نبايد گزار   اهمیت. بنوي

  آمیخته در خالقیت با گزارش، يک. داد نشان را حقیقت بايد آن در و ندارد جاي آن در دروغ که است اين در گزارش

  و عیني کردن بدون خبر، تشتتريح اگر استتت؛ گزارشتتگر خالقیت ،دارد ايويژه اهمیّت تهیه گزارش در آنچه. استتت

سازي    صوير شد،  ت سبتاً  يخبر ماندمي گزارش از آنچه با ست  جذابیّت فاقد و نيطوال ن   رد خالقیت دلیل، همینبه. ا

  ايمتهدرياف را واقعیت اين بیدزايیم، را خالقیت گزارش به اگر. رودمي شمار به آن ارکان جزء بارزي نحو به گريگزارش 

  ديد  معرض در و کند مي خلق آنرا نويستتتندگي، تدوين و  هنر و مجاز  تخیّل  و خالقیت  از استتتتداده  با  گرگزارش که 

 (1394گنابادي،) .بگیرد قرار موضوع يا واقعه متن درمخاطب  تا دهد؛مي قرار مخاطب

 عینی کردن، واقعی کردن و ملموس کردن گزارش خبری
  در را حقو نیامیزيد باطل به را حق تعلمون؛ وانتم الحق تکتموا و بالباطل الحق والتلبسوا » :است  آمده کريم قرآن در

  حذف يا و خبر کردن کوتاه خبررساني  اخالق درو  (42)بقره، ص  «نکنید کتمان کنیدمي چه دانیدمي خود که حالي

  از. شتتودمي فوق شتتريده آيه مصتتداق و استتت مذموم ستتازد،مي مخدوش را خبر کلي مدهوم که خبر فرازهاي برخي

  تا کند تالش بايد نخستتت گام در خبرنگار .استتت مخاطبان برابر در صتتداقت خبرنگاري، ايحرفه اخالق مهم اصتتول

ست  در که اطالعاتي «صحت » به که هنگامي شده،  مطمئن دارد، د   مخاطب به «گزارش يا خبر» عنوان به را آنها ن

 بر خطیر بس رسالتي  هاواقعیت و حقايق به دستیابي  در جامعه هوشیار  و بیدار چشم  عنوان به خبرنگار. نکند منتقل

 (44-45صص  ،خبرنگاريآموزش ) .است رسانه و خبرنگار بودن اعتماد قابل و صداقت اهمیت، اين کانون و دارد عهده

  خبرنگاري در ايحرفه اخالق الملليبین اصول  مجموعه از 1983 سال  در يونسکو  چهارم نشست   دوم اصل نین همچ

  و عتبرم اطالعات به دستتتیابي براي مردم حق رعايت با که استتت اين خبرنگار وظیده بارزترين: »گويدمي چنین اين

  خود اصتتلي محتواي با هاواقعیت که نحوي به. دهد قرار عیني واقعیت خدمت در را خود ايحرفه شتترافت درستتت،
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شان  تحريف، ايجاد بدون و يابد انعکاس سي    ارتباطات دهندهن سا شد  ا شد  با امر اين. با   خالق هايقابلیت صحیح  ر

  طراحي در را آنان تا گیردمي قرار مردم اختیار در مناستتب  خبري خام مواد که طوري به د؛شتتو مي محقق خبرنگار

صويري  ساند  ياري جهان از جانبه همه و صحیح  ت سانه  و خبرنگار کار اهمیت .ر ست  اين در ر   حلقه را او جامعه که ا

سط  سانه،  از دريافتي اخبار و اطالعات پايه بر و داندمي حقايق با خود وا س  اگر. دکنمي ريزيبرنامه و تحلیل ر  به انهر

  کرده خیانت   خود به  جامعه   اعتماد  از اينکه  بر عالوه دهد،  قرار جامعه   اختیار  در را غیرواقعي اخبار  و اطالعات  عمد 

 (44-45، صص  خبرنگاري)آموزش  .دهدمي دست از نیز را خود اعتبار است،

ستتان تعريف مي    شما  ستاني را براي دو آن را با  »گويیدکند. براي اينکه او را مطمئن کنید، ميکنید، او تعجب ميدا

شم  شنیدم هاي خودم ديدم و با گوشچ شتر قانع مي  «هاي خودم  شود. لذا هنگامي که در میدان خبر   اکنون او  بی

هاي خبري مشاهدات خود را نشان دهید و بیان کنید. البته بديهي است منظور همه     ويژه در گزارشبهحضور داريد،  

ست. نکاتي را انتخاب کنید که      آنچه را که مي شي ا شاهدات هم مانند نقل قول گزين ست. م خبر   گضرباهن بینید، نی

شتتود براي ديدن صتتحنه از روي ستتر  ور و نیاندازيد تا بیننده خبر مجبکند. همه جا خودتان را جلشتتما را تنظیم مي

صحنه          ستید و تنها برخي  شد. دوش به دوش مخاطب باي سرک بک سته کنید. فکر کنید که   شما  ها را براي او برج

شما با انگشت دستتان او را متوجه نقطه          ست.  ستاده ا شلوغي درگیري خیاباني اي شما در  نید:  کاي ميمخاطب کنار 

 برد. ارائه مشاهدات عیني خبرنگار هم در همین حد است.کلت را با خود ميآنجا را ببین؛ سیل آن موتورسی

 : راههاي عيني کردن، واقعي کردن و ملموس کردن گزارش خبري1شکل

 ارائه مشاهدات عینی
صرفاً در اخبار میداني و   شاهدات عیني که  ضور فیزيکي دارد، کاربردي     ارائه م صحنه رويداد ح زماني که خبرنگار در 

یعي  سازد و طب کند. تُن خبر شما را داستاني مي  تر ميمزاياي ديگري نیز دارد. سدره خبري شما را متنوع  البته است.  

زماني که خبرنگاري  »ها توجه کنید: است که در اين صورت براي مخاطب خوشايندتر جلوه خواهد کرد. به اين مثال 

سرمربي تیم ملي پرسید: چرا از    ستداده نکرديد؟ او به شدت برآشدت و گدت      در ترکی جوانبازيکنان از  ب تیم ملي ا

وقتي دادگاه ستترپرستتتي فرزند را به پدر واگذار کرد، زن فرزندش را در آغوش  ». «به اين ستتؤال جواب نخواهد داد

 «ودند.ثر شده بحاضران و حتي رئیس دادگاه نیز متأکشید و با صداي بلند شروع به گريستن کرد به طوري که همه 

هاي خبري  تر و با حجم بیشتتتر قابل قبول استتت. اما غلظت آن در گزارش ها، کاربرديمشتتاهدات عیني در گزارش

شي و کم مي  پايین مي شدت گزين ضوع را در حد         آيد و در خبر به  سي اين مو شد در خبرنوي شه يادتان با شود. همی

ان خواهد افتاد. نبايد خودتان را در خبر پررنگ  نمک غذايتان متعادل کنید. اگر زياد شد غذا شور خواهد شد و از ده

شه در عکس     کنید. مثل عکاس شید، همی ضع با ستند   ها متوا سدي میان   تکرار مي شوند. اما ديده نمي ،شان ه کنم 

تسلط بر 

زبان و 

دایره لغات 
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  استتت؛ گزارشتتگر اختیار در تريمتنوع عناصتتر تلويزيون در (82-83؛ صتتص 1391)توکلي،  مخاطب و رويداد نشتتويد.

  کار ياندک. کندمي ايجاد تلويزيوني گزارشتتگر براي گستتترده امکاني صتتدا اضتتافه به حرکت تصتتوير، رنگ، ترکیب

صاحبه  با قرار تحقیقي، سه   مؤ متولیان و شوندگان م ضور  براي مختلف هايس شگر  ح   الزم هايمقدمه تدارک و گزار

  اثرگذارتر  و رتپذيرفتني  ها علت  همین به  تلويزيوني گزارش. بینجامد   تلويزيوني ديدني  هاي گزارش تهیه  به  تواند مي

ست  ضي زاده،    .ا ص 1387؛ گزارش نگاري)قا شاهدات  (215-217ص ،  صوير  با توانمي را عیني م   صورت  به يا صدا  و ت

 .پردازيممي آنها به مختصر صورت به که کرد ملموس و عیني مخاطب براي توصیف

 سازیکاربرد تصویر برای عینی
صوير   ساندن پیام هر  ت س    ؛گزارش، فیلم و عکسبراي ر شته دارد. حتي عک صر مطلوب  يکارکردي بیش از نو ،  با عنا

قادر است جايگزين چند ستون توصیف و توضیح شود. اگر گزارشگر بتواند کار تهیه فیلم و عکس از گزارش را خود         

ه  رسد ضمن اينکر ميبرعهده بگیرد حاصل کار دلخواه خواهد شد. اما چنین انتظاري از گزارشگر اندکي آرماني به نظ

ست که اين کار   . بهترين حالت حرفهکرد اجرانقص توان هم زمان به طور کامل و بياغلب اين دو کار را نمي اي اين ا

را به تصويربردار سپرد و میان تصويربردار و گزارشگر فضاي همکاري و هماهنگي پديد آيد و اين دو پیش از ورود به      

ستتیم کنند. خبرنگار بايد به همکار تصتتويربردار خود بگويد که در تصتتويربرداري از  صتتحنه گزارش وظايف خود را تق

کید شود. هر قدر تصويربردار از موضوع گزارش آگاهي بیشتري داشته  هايي بیشتر بايد تأها و نکتهموضوع به چه پیام

و با هم   کندگیرد. گزارشگر و تصويربردار بايد کار خود را همزمان شروع    تر و با معناتر شکل مي تصاوير عمیق  ،باشد 

ها بايد متناسب با متن خبر و گزارش باشد. تصوير بايد مدهوم     به پايان ببرند. زاويه، زمینه و موضوع تصاوير و عکس  

قلمي و ساده، تصاوير   توان از تصاوير گوياي  متن را کامل کند. جايي که دسترسي به تصوير و عکس وجود ندارد مي   

 (215-217صص  ،1387)قاضي زاده،   .گرافیکي و نمودار و .... براي ملموس کردن و واقعي کردن خبر استداده کرد

 سازیانواع کاربرد صدا برای عینی
هاي آن در اختیار گزارشتتگر نیستتت. در واقع پنج  ها و لحنهاي راديويي هیچ عاملي غیر از صتتدا و پیچشدر گزارش

 شکل از صدا به بیان، روايت و انتقال مداهیم به مخاطب نقش دارد:

اين صدا تربیت شده، شکل گرفته و ماهر است. گزارشگر آموخته است که چگونه با حالت دادن         صداي گزارشگر:   .1

صدا کیدیتي را بیان کند و   سوژه و کارکردن بر روي اجزاي آن    بابه  ي ه براداند هر خط روايي را چگونمي ،شناخت 

 مخاطب روشن کرد.

شونده:      .2 صاحبه  رستد. در   اي به گوش ميهاي حرفهاين صتدا حالتي طبیعي دارد و بدون رعايت مهارت صداي م

شده مي     شده و تربیت ن صدا را مهارن صدايي با ارتداع طبیعي، طنیني طبیعي، لهجه طبیعي و   واقع اين  دانند. چنین 

 شود.دامنه طبیعي پخش مي

تر موضوع به مخاطب نقش دارد. صداي رفت و آمد خودروها،    صداي محیط گزارش، به انتقال روان  ه:صداي صحن   .3

شگاه  همهمه ستان و ... بدون نیاز به تتتتتأ   ،جمعیت، کارخانه، باران، ورز شگر، جريان انتقال موضوع را    بیمار کید گزار

 کند.آسان مي
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سيقي:   .4 صله براي انواع  موزيک و مو شمار مي   گزارشانتخاب موزيک فا صص به  ضوع آيدها، خود تخ هاي  . براي مو

هاي مناسب با آن را برگزيد. موسیقي مناسب حس و فضاي گزارش را بهتر براي مخاطب مجسم       متداوت بايد نوامايه

سیقي گزارش مي سیقي  کند. مو ست  هاي خبري نوعي مو صیدي ا صیف   ؛تو سیقي تو کننده انواع مداهیمي  اين نوع مو

 زند.خیالي در ارتباط با خود پیوند ميريق تبادرات بصري انسان را با تصاوير نمايشي يا است که از ط

سکوت      سکوت:  .5 ست.  صدا در گزارش مهم ا سکوت مثل کاربرد  شمندانه به  کاربرد  هاي کوتاه و نیمه بلند، اگر هو

 کند.کارگرفته شوند، روايت موضوع گزارش را آسانتر مي

براي عيني سازي  : انواع کاربرد صدا2شکل  خبر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صد  شگري راديويي را امکان  ،اترکیب اين پنج عامل  ست. از      پذير ميکار گزار صوير ا صدا همراه ت کند. تلويزيون دو بعد دارد، 

  افزايند. در برخيهر فرصتتتي براي استتتداده از صتتداهاي طبیعي محیط استتتداده کنید. اين صتتداها بر کیدیت کار شتتما مي 

شد.    ها گزارش ستداده کنید نتیجه بهتري عايدتان خواهد  صداهاي طبیعي ا ؛ ص  1380)يورگ،  اگر حرف زدن را محدود و از 

118) 

  انواع کاربرد مصاحبه
  از مطلوب، گزارش تدارک براي الزم هايدريافت همه دارد، اهمیت موفق، گزارش دهيشتتکل در مشتتاهده و حضتتور

شاهده  شي  شود، نمي مینتأ م ست  و قول نقل راه از دريافت، اين از بخ ست  به ديگران زبان از هاواقعیت وجويج   د

  مکانمعموالً  عیني شاهدان . گیرندمي مصاحبه  نظرانصاحب  و عیني شاهدان  طیف دو ازمعموالً  گزارشگران . آيدمي

  ناي از استتتت الزم آنچه نتواند گزارشتتتگر اگر دارد وجود آنان با گووگدت و مالقات  امکان  بار يک  فقط و ندارند   ثابت  

  اين هب هستند  ناشناخته  معمول طور به عیني شاهدان . دوش مي ناممکن گاه آنان به دوباره دستیابي  بپرسد،  شاهدان 

 .  نیست دارند که شهرتي سبب به آنان قول نقل ارزش که معنا

  عمق معمول، طور به نظران صاحب . است  کارشناسي   و راهبردي ارزش داراي عیني شاهدان  برخالف آگاهان از قول نقل اما

سي  را پديده يا موضوع  کنه و سان    عیني، شاهدان  برخالف. کنندمي برر شنا   به انآن اعتبار دارند، ايشده  شناخته  مکان کار

.  گیردمي صورت  بیشتري  مسئولیت  و حساسیت   با همواره آنان از قول نقل و است  وابسته  آنان تجربه و کار اهمیت و شهرت 

صدای گزارشگر

صدای مصاحبه 

شونده

موزیک و موسیقیصدای صحنه

سکوت
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  يا نيعی شاهدان  قول نقل مطلوب شکل . يکديگر کننده تکمیل و است  الزم گروه دو هر از قول نقل هاگزارش از بسیاري  در

 (65-70ص ص ،1387)قاضي زاده،  .است متن در آن نامحسوس ممکن حد تا و روان گنجاندن گزارش، در نظران صاحب

 : انواع کاربرد مصاحبه براي عيني کردن خبر3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ربرد حواس پنجگانهکا
  هاست سوژه  از سرشار   ما زندگي کانون. باشد  کشف  پي در و قوي بايد هالحظه تمام در گزارشگر  پنجگانه هايحس

را   اشو بعد براي ملموس کردن آن براي مخاطب حواس پنجگانه کنیم قويو  تربیت را خود حواس است  کافي فقط

 کار گیريم.به

  همه بايد تیزبین يعقاب چون گزارشگر،  ادراک و حواس ساير  و چشمان . است  مشاهده  نويسي گزارش در رکن اولین

  و کندمي غیرجذاب و ساختگي  را شما  گزارش رکن، اين از غدلت. کند شکار  است،  گزارش موضوع  با متناسب  آنچه

  حس و درک آن از و ببیند مستتتقیم طوربه را موضتتوع بايد نخستتت گزارشتتگر .باشتتد شتتما زحمات بیانگر تواندنمي

صي   ست  مشخ ضي زاده،   .دهد انتقال مخاطب به قبولي قابل گزارش بتواند تا آورد بد شتن  (62-63ص ص ؛ 1387)قا   دا

ضور  و تیزي قوي، حس پنج   بخش پیرامون جهان از کلي شناخت  و سريع  گیرينتیجه و قیاس در توانايي ذهن، ح

  برخي کردن گوش .کندمي رگذاراث و قوي را شتتما گزارش که استتت آن مکمل و استتت مشتتاهده رکن از مهمتري

  در .است  چشمان  بر عالوه ءاعضا  و حواس ساير  همزمان کارگیريهب کلي طوربه و صحنه  عوامل برخي لمس صداها، 

 به موضوع  هواي و حال و حس انتقال آن، مستقیم  دريافت و مشاهده  بدون محور پديده هايگزارش انواع از بسیاري 

  نخست  که دهدمي را امکان اين گزارشگر  به«سوژه » موضوع  از رو در رو لمس و ديد .بود خواهد غیرممکن مخاطب

  آن از برخورداري با گاهآن و آورد بدست  کافي درکي و بپذيرد ثیرتأ آن از شود،  آگاه کار، مختصات  و زوايا از خودش

شي  هاتجربه سنده  «کري جاي». بگذارد میان در مخاطب با را خود هايدريافت از بخ   ماندگار هايتجربه» کتاب نوي

:  گويدمي و شناسد  مي واال جايگاهي نويسي گزارش کار در شخصي   تجربه و مشاهده  فرايند براي «نويسي گزارش در

صرار  شاهده  با گزارش کردن غني بر ا ست  هايم ستند  چه هر هدف با اول د صیف . گیردمي صورت  آن کردن م  تو

  و دهدمي پنداري همذات توانايي مخاطب به وصتتدي هايگزارش در ويژههب گزارش، در مشتتاهده مناستتب و دقیق

شاهد عینی

مصاحبه با 

کارشناس
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هاي عیني  هاي وصتتدي، غناي کار بستتتگي مستتتقیم با دريافتدر گزارش (http://pana.ir). کندمي غني را گزارش

 (63؛ ص 1397)قاضي زاده،  د.گزارشگر از موضوع دار

 جزئیات برای ملموس کردن گزارش به توجه
  چشماني با مردم مثالً ؛کنید سازيتجسم و تصويرسازي و دهید نشان را جزئیاتدر خبر براي ملموس کردن گزارش 

شتند مي سرپناهي  دنبال سو  هر از زنانندسندس و باضطر ا و ترس از پر راه زا يکي گزارش کردن ملموس براي .گ

  يک حواس مثل گزارشگر ديگر حواس و چشمان بیندمي گزارشگر بینندنمي ديگران آنچه ،است یاتجزئ به توجه ها

 .است جوينده و تیز ايحرفه کارآگاه

  ینیاتع از گزارش شود،مي گوکلي خبرنگار کلي موضوعات در بپرهیزيد، گزارش تهیه براي کلي موضوعات انتخاب از

  و مثبت جوانب همه بايد گزارش در...  و گیردنمي جديد مطلب مخاطب. شودمي دور مخاطب درک قابل هاينکته و

  همه و دباشتت واقعي بايد گزارش( مندي مطلقاً نگاه نه و مثبت مطلقاً نگاه نه ستتوژه به خاکستتتري نگاه) ديد را مندي

  زا داليلي به که هستند  نادري خیلي موضوعات  و سوژه  البته. )باشند  داشته  حضور  آن در سوژه  در درگیر هايطرف

 .(باشند بند اين شامل توانندنمي....  و ملي منافع جمله

 خبر1اشاره به سابقه و پیشینه
واقعه   يک به مربوط اخبار همه پربیننده و جذاب يسريال  تماشاي  مثل مخاطبان کنند؛مي تصور  خبرنگاران از بعضي 

  مهم اخبار در لذا. هستتتند آنان ستتوي پخش شتتده از اخبار ثابتِ پايِ و کنندمي دنبال کرده منتشتتر خبرنگار که را

  دا اکت خبر ستتتابقه  به  اياشتتتاره هیچ بدون  آني رويداد  همان  به پخش  فقط و بینند نمي خبر ستتتابقه  ذکر به  نیازي 

  و گذاردمي پاستتخبي را مخاطب تستتؤاال خبر نوع اين. «بوده خبر چه دانندمي همه خُب» که توجیه اين با کنندمي

ست  ابهام از پر صور  بايد همیشه  خبرنگار يک عنوان به شما . کاهدمخاطب مي عالقمندي و جذابیت از و ا   هک کنید ت

  روزهاي در مثالً ؛داندنمي چیز هیچ قبل از و گرفته قرار واقعه اين جريان در که استتتت بار نخستتتتین براي مخاطب

شده،  ،اخیر ست  الزم شما  دادگاه قاتل بنیتا برگزار  شاره  رويداد آن به خبر اين در ا صر  ولو ايا شته  مخت شید  دا   .با

  مثل) اندشده  سپرده  فراموشي  به بعد و اندکرده ايجاد جامعه در را جرياني که خبرهايي يا سريالي  خبرهاي از بعضي 

شینه  مقداري ذکر به نیاز( نجومي امالک يا نجومي هايحقوق ضیح  و پی ش پ ترپیش خبرهاي يادآوري يا تو   ده،خش 

  پیشتتتینه، (http://pana.ir/news) .شتتتودمي گدته خبر کردن قوي يا کردن روشتتتن براي هاپیشتتتینه اين .دارند

  بار اولین براي مثالً ؛شود  مشخص گزارش  داستان  دراماتیک ابعاد کندمي کمک داستان  زمینةپیش هارائ و توضیحات 

ست  شوري  انتخابات چنین که ا سیه  جمهوریسرئ يا ...شود مي برپا سومالي  در پر   يا آمد ايران به سال  60 از پس رو

 .شودمي ساخته دوبي در که است جهان در ساختمان بلندترين اين

 

 تسلط بر زبان و دایره لغات وسیع

                                                           
1.  Background and Context 
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 به مشترکي  مسیر  زباني، رمزهاي و هامدهوم ها،واژه ؛است  مهم بسیار  گزارش در زبان هايکاريريزه و 1)رمزها( زبان

  .ستازد مي ممکن ديگر جانب از را مخاطب و گزارشتگر  و ستو  يک از گزارش موضتوع  میان ارتباط که آيندمي شتمار 

سلط  سیع،  لغت دايره زبان، بر ت سب  کارگیريبه و هاواژه عاطدي بار و معاني به توجه و   گزارش جاي جاي در آن منا

 چرا است؛  مهم شود، مي تهیه گزارشيا براي آنها  آنها از که افرادي فرهنگ و زبان بر تسلط  نیز و موضوع  با متناسب 

  متداوت معاني گزارشتتگر هايواژه با استتت ممکن گزارش صتتحنه در هاآن توستتط گرفته کارهب هايواژه از برخي که

شته  شد  دا ستداده  هاواژه همان از دقیقاً بايد گزارش شدن  باجذ براي حتي گاه با   ترجمه را آنها بايد گاهي و کرد ا

  ،(باتجربه کارآگاه مثل) کارکشتتته گزارشتتگر .استتت مُیستتر زبان بر تستتلط راه از هااين همه که نکنید فراموش. کرد

ست  آموخته ست  توجه و اعتنا قابل اِدعاها کدام شد،  دقیق بايد عوامل کدام به که ا شنیده  و نديده بايد را کدام و ا   ن

 ((http://pana.ir/news .بگیرد

 راهکارهای پیشنهادی برای عینی و ملموس کردن گزارش
سوژه   شند   غیرملموس که ارکان و نکتههاي تتتت از گزينش  هاي آن به کمک پنج حس قابل دريافت و قابل انتقال نبا

 (58؛ ص 1387)قاضي زاده،  پرهیز کنید.

توان  هاي بسیار کلي )جامع( خودداري کنید. جمله معروف کوچک، زيباست را در گزارشگري ميتتت از گزينش سوژه

،  زاده ي)قاضتت  تر استتت. تر و خردتر براي مخاطب پذيرفتنيجزئيهاي هايي با موضتتوع چنین تعبیر کرد که گزارش

 (59؛ ص 1387

  به کمک دارند حق مردم، هاواقعیت جويوجستتت وو گزارش  خبر تهیه هنگام در هافرض پیش گذاشتتتن کنار تتتتت

صويري  به جامع و دقیق اطالعات ست  واقعیت از عیني ت سانه  طريق از آزادانه را خود آراي و يابند د   گوناگون هاير

 .کنند بیان ارتباطات و فرهنگ

 کند.گزارش شما را مستند مي ،ت مصاحبه با شاهدان عیني و کارشناسان

 کند.تر مي. منابع متنوع گزارش را از نظر استنادها مطمئناست خبر بودن واقعي هايراه از يکي منابع ذکرت 

  ،مستند البته و بخشندمي جان ،کنندمي زنده را ايرسانه مطالب هاقول نقل .باشید طاليي هايقول نقل دنبال به تتت

صانه  پس شید  طاليي هايقول نقل دنبال به حري ستان  .با ستند  هاآدم دربارة اغلب هادا   در هاآن صداي  بگذاريد ،ه

  نقل هر. شیدبا داشته قول نقل سه يا دو نويسیدمي که خبري داستان هر در کنید سعي .شود  شنیده  نويسید مي که گزارشي 

 .است کافي باشد که هم جمله يک قول

   .نوشت رتمشروح را خبر بايد باشد، بیشتر خبر از آگاهي براي متقاضیان عالقة اندازه هر بیشتر و خبر موضوع اهمیت هرچه ت

  بوعاتمط اينترنت، طريق از خود معلومات تکمیل حال دائم در بايد خبرنگار را به روز و تکمیل کنید.خود  عمومي معلوماتت 

 کتاب باشد.و مختلف

  دشو نوشته افتاد اتداق که شکلي همان به بايد و است نويسيقصه گرنه و باشد عیني يگزارش مبناي بر و درست بايد خبر تتت

 .خواهدمي خبرنگار که صورت آن به نه

                                                           
1 - codes 
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  را داستان فضاي تا کندمي اخبار مکتوب کمککند، مي ماندني ياد به را آن و کشدمي تصوير به را داستان ،یاتجزئ و رنگت  

   … مانده، معلق مینیاپولیس در پيسيسيمي رودخانه شده تخريب پل روي که مدرسه زردرنگ اتوبوس: بکشید تصوير به

  که اين دباش مخاطبان براي خبر يا عواقب تاريخچه ارائة شکل به تواندمي مختلف، زواياي از خبر نتايج و داليل به رداختنپت 

ست  افتاده اتداق خبر چرا   تايجن و داليل تعدد کند، جلوه متعادل خبر تا شود مي موجب نتايجي دربردارد، چه اتداق اين و ا

 .سازدمي گرجلوه را تريمتعادل شکل ارائه، نحوة نظر از

ست  ضروري  نکته اين به توجهتتتت  ساس  بر که ايرساني  خبر شکل  ارائه، قالب نظر از که ا   هحادث وقوع داليل ارائه ا

  و بردمي باال را مخاطب ادراک کند،مي فهم قابل و ملموس مخاطب براي را خبر باشتد،  آن از حاصتل  نتايج و خبري

سبت  نیز را او حافظة شد مي تحکیم شده  ياد خبر به ن   قبعوا و آن اتداق دلیل که خبري با برخورد در مخاطب، .بخ

-132صص؛ 1388)میرفخرايي،  کند.نمي صرف تجاري زاييهیجان يا و تبلیغ است، احساس شده مطرح آن فردي يا اجتماعي

131) 

  عمومي، اطالعات حالت بايد اين رسانه مايل به انتشار و همگاني شدن اطالعات يا خبري خاص نیست. در     گاهي اوقات  تتتت

سانه  به را او اعتماد بتواند تا گیرد قرار مخاطب اختیار در ملموس و عیني بديهي، ساس  اين بر. کند جلب ر   اين هايويژگي ا

 :از اندعبارت اطالعات دست

 
  اطالعات  نبود خالي  جاي  عامل   همین که  مندند  بهره جذابیت   نوعي از بودن، همگاني  و ستتتادگي عین در اطالعات  گونه اين

 (262-263؛ صص 1390)قرباني،  کند.مي پر را( شدهمخدي اطالعات) اول دست

و ماندگاري محتوا،   اثرگذاريجويي در زمان خبر، افزايش توان براي صتترفهتلويزيون بخشتتي از اطالعات را مي تتتتت در خبر

 ملموس کردن محتوا، جلوگیري از تکرار و ... به زيرنويس منتقل کرد.

  و رياثرگذا فزايشا براي. باشد نواز صداي شما گوش بايد بنابراين ؛دهندمي گوش را گزارش خبري شما راديو در ت مخاطبان 

 .دارد ضرورت افکت صدا از استداده محتوي، ماندگاري

صوير   اما موقعي که ت ،تتتت در جايي که تصوير نداريد يا تصوير ضعیف است، با گرافیک و نگارش جذاب، ضعف را جبران کنید     

   تر،خبر را قابل فهم   ،قوي و جديد استتتت، کمتر حرف بزنید و صتتترفًا چیزهايي را که در تصتتتوير نیستتتت بگويید. گزارش        

کند )توضیح بیشتر، ارائه جزئیات عیني، پاسخگويي به ابهامات احتمالي، ايجاد ارتباط میان      تر و باورپذيرتر ميتر، عینيواقعي

ستند کر      ستقیم در خدمت م ستقیم يا غیرم دن، اثبات، عیني کردن،  خبر و زندگي مخاطب و ...(. همه اجزاي گزارش بايد م

کنند از آشتدتگي دروني رنج   هاي متناقض و پراکنده مطرح ميهايي که حرفید و ... حرف اصتلي باشتد. گزارش  يتقويت و تأ

 برند.  مي

و( مستند شود )شاهد، دلیل و  تتتت هر ادعا و حرفي در گزارش )به غیر از بديهیات( بايد با ارائه تصوير يا صدا )يا هر د

 ثیرپذيري، سردرگم شدن مخاطب و ...( )کاهش ضريب تأ .ت به ضرر گزارش است. فراواني حجم اطالعا...(

شد )با توجه به ظرفیت وجودي         سب با شد و نه زياد بلکه منا شده در گزارش نه کم با تتتتت بايد حجم اطالعات ارائه 

ستتتوژه، مدت گزارش، ظرفیت و نیاز مخاطب، زمان پخش گزارش و ...( براي پرهیز از ارائه بیش از حد اطالعات در           

جزئی، ملموس، عمومی 

و عینی هستند

در اصل خبر و کیفیت آن

تاثیر چندانی ندارند

از نوعی جذابیت صوری 

.بهره مندند
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و محدود کرد. هر قدر اين     ارچوب ستتتوژه را مشتتتخصه بايد حرف اصتتتلي گزارش را به دقت انتخاب و چ      گزارش 

 شود. بندي دقیق، عیني و بدور از کلیات باشد امکان ارائه گزارش مناسب فراهم ميارچوبهچ

معموالً داراي جذابیت بیشتري هستند و ذهن مخاطب   ،هايي که از نوعي داستان، روايت و قصه برخوردارندت گزارش 

راين ضمن   بناب اي است براي بازتاب واقعیات؛ ینه؛ بلکه آئاما گزارش داستان نیست   ،کنندخوبي درگیر سوژه مي را به 

سوژه      ستاني در گزارش )البته در  ستداده از نوعي مايه و رنگ دا شخص    ا هايي که ظرفیت دارند(، بايد به مرزهاي م

 (1394)عاصمي،  داستان و قصه و ذهنیات توجه داشت.ارش در خبر با گز
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