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 پيشگفتار
 از. اردد خبرنگار زیاد جسارت و پشتکار هوش، به نیاز که است نگاریروزنامه هایشاخه دشوارترین از یکی تحقیقی نگاریروزنامه

 بر هک در این نوع گزارش .است ای خبرنگاریحرفه کار اوج نقطه تحقیقی نگاریروزنامه نگاران،روزنامه و محققان از بسیاری دیدگاه

 زارشگ در فرضیات تأیید یا شود، ردمی ساخته گزارشگر محکم هایاستدالل بر مبتنی و منطقی هایتحلیل و محاسبات اساس

 تشریحی گزارشگری به رویدادها عمق به توجه نیز و هاگزارش وسعت حیث از که این عین در تحقیقی گزارشگری. دارداهمیت باالیی 

 را باید تحقیقی گزارشگری. است متفاوت هاآن با اجتماعی نگرش و برداشت نوع جهت از دارد، شباهت عمقی گریگزارش شیوه نیز و

 . هستند آن دانستن منتظر دیگران است و شده پنهان حقیقتی که جایی در حقیقت به دستیابی برای دانست تالشی

 که سیرهاییتف به ندارند توجهی تحقیقی، گزارشگران. شود منعکس طرفانهبی تحقیقات که نتایج شودمی تالش این نوع گزارشدر 

 ما در را نادرست از درست تشخیص حس و اندیشندمی تفاسیر این ورای به همیشه بلکه ؛ شودمی ارائه مردم به واقعه و رویداد هر از

 یپژوهش هایگزارش نشر و تهیه در باید. شود آماده پخش برای تا بکشد طول هاماه است ممکن پژوهشی گزارش .کنندمی تقویت

موضوع گزارش تحقیقی در خبر بررسی در این کتاب در سه فصل  .«کرد بررسی دقت به را موجود اطالعات تکتک و بود صبور»

ویژگی»م: و فصل سو« تحقیقی گزارش تکوین سیر» فصل دوم:، «یست؟گزارش تحقیقی چ»فصل اول:  شود که به شرح زیر است:می

 «.تحقیقی گزارش های
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   ؟چيستزگارش تحقيقي   فصل اول:

  
  



 

5 
 

 مقدمه
ساس محاسبات و تحلیل    گزارش تحقیقی یکی از انواع گزارش ستدالل های خبری است که بر ا حکم  های مهای منطقی و مبتنی بر ا

اخته  های مختلف س ها که در زمینهشود که به دنبال رد یا تأیید فرضیات در گزارش خود است. این گونه گزارش   میگزارشگر ساخته   

ها هسووتند. در این نوشووتار به معرفی این نوع گزارش خبری و اازامات آن   زدایی از واقعیتسووازی و ابهامشووود در پی شووفا  می

 پردازیم.می

 گزارش تحقيقي چيست؟
ه دهد. تحقیقات به سموضوع تشکیل می دربارهآن را پژوهش و تحقیق  یقی، گزارشی است که اساس و شااودةارش تحقمنظور از گز

ویری را صوتی و تصگیرد. تحقیق اسنادی منابع مکتوب، تجربی صورت می میدانی و بعضاً ای یا اسنادی، اجتماعی یاروش کتابخانه

دست هها به روز نبودن اطالعات بآن . اما اشکال عمدةها ارزان و کم هزینه استدسترسی به آنشود که از هر نظر گسترده و شامل می

نیز  ید به تحقیق میدانیاهمیت غیر قابل کتمان این شیوه تحقیق با با وجودآزمایی است. به همین دایل به راستیداشتن آمده و نیاز 

میدان و فضای مورد اشاره در موضوع پای نهاده و از نزدیک فرایند مربوطه را  یعنی نوعی از تحقیق که گزارشگر شخصاً به روی آورد؛

پردازد. حسن این روش در دقت زیاد و حتی به ارزشیابی مکتوب و آمارگیری می ؛کندکند، با افراد مختلف مصاحبه میمشاهده می

 اطمینان و باورپذیر است. دو شیوة اما نتایج آن قابل .تر هزینه اسبر و پُزمان ها است. این تحقیقاطمینان از درستی و صحت یافته

برای  هحقیقت آن چنان پنهان و در پس پرده قرار دارد ک ،دهند اما در بسیاری از موارداساس گزارشگری تحقیقی را تشکیل می ،فوق

ه و تالش خود درگیر موضوع شد سوم در تحقیق یعنی تحقیق تجربی است. در این نوع تحقیق پژوهشگر بر مال کردنش نیاز به شیوة

نش شود و در نتیجه آن واکای است که به یک تعادل شیمیایی تزریق میکند با وارد کردن کاتاایزور به تعادل )کاتاایزور مادهمی

خاطب کند، م. این تحقیق، حقایق پس پرده را به سرعت و شفافیت بر مال میدست پیدا کندشود( نتایج در کمترین مدت سریعتر می

بلی و برای های قرساند و نتایج آن غیرقابل انکار و قطعی و غیر قابل تشکیک است. تحقیق تجربی گرانتر از نمونهرا به یقین می

 نامند.یاب هم میها را حقیقتگونه گزارش هایی توام است. اینپژوهشگران با مخاطرات و آسیب

های محکم است. رد یا تأیید فرضیات در منطقی و مبتنی بر استدالل هایهای تحقیقاتی بر اساس محاسبات و تحلیلگزارش

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ها در زمینههای تحقیقی نیاز به مستندات قوی و قابل اثبات دارد. این گونه گزارشگزارش

های فیت یا تخلف از قانون رخنه کرده باشد، گزارششفا نبودجا فساد یا  قابل استفاده است. در واقع باید گفت هر ...فرهنگی، هنری و 

دین ها هستند. بزدایی از واقعیتخواری و ابهامسازی و بر مال کردن زد و بندها و انحرافات و رانتتحقیقاتی با حضور خود در پی شفا 

 نیاز باشد.ها بیگونه گزارشننده اینکساز و پاکر ساامای در جامعه و مناسبات اجتماعی نیست که از حضوخاطر هیچ حوزه یا حیطه

و برای احظاتی مخاطب را به وجد  کندمیکننده گزارش را کمتر های توصیفی و تصویری، حاات کسلگاهی اوقات استفاده از جاذبه

قیقی ارشگری تحاما در هر حال توصیف و تصویر نقش محوری ندارند. گز .آورد تا آماده پذیرش ادامه گزارش تحقیقاتی شودو نشاط می

شود. در گزارشگری تحقیقی سنتی، گزارشگر به صورت عمقی صحت در مطبوعات به دو روش سنتی و با استفاده از رایانه تقسیم می

کند. در گزارشگری آوری میقانونی و تخلف پایدار جمعوعی بیموضوع خاصی را بررسی و دالیل آشکار و روشنی را از ن و سقم

ز ابه جای آن اطالعات در سطحی بسیار گسترده و عظیم  شود وای چاپی و کاغذی استفاده نمیهدیگر از پرونده ،یاتحقیقاتی رایانه

ضریب خطای تر و تر وای پرهزینهاابته این روش مدرن .شوندآوری و تحلیل میهای پیچیده جمعافزارهای ویژه و به روشنرم طریق

شود. در گزارشگری تحقیقی از خالل ی است. خطری هم متوجه گزارشگران، در تحقیقات میدانی و تجربی نمیآن بسیار اندک و جزئ
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د. شونتالش مبتکرانه و خالق گزارشگر یا گروهی متشکل از گزارشگران، موضوعات مهم مورد تفحص و نظارت پیگیر واقع می

 به صورت راز باقی بماند و آشکار نشود.ها مایلند ها یا سازمانموضوعاتی که برخی اشخاص یا گروه

 پيشينه گزارش تحقيقي
های بنیان گذاشته شد. او که از گزارش 1840در دهه  ،ناشر نیویورک هرااد ،گزارش تحقیقی از قرن نوزدهم توسط جیمز گوردون بنت

 های مربوطراهی برای گزارش و تالش کرد دانستکننده میکردند ناراضی بود و آنها را کسلها را نقل میمعموای که حوادث دادگاه

نوزدهم گزارشگر زنی به نام نلی بلی به عنوان بیماری روانی به مدت ده روز  قرن اواخر . دربیابد را های جااب از جنایات مهمبه داستان

اما  ،ااجات دربارة او اعمال شدکه در این مدت بدترین معاین با وجودبه تیمارستانی در نیویورک رفت و به عنوان دیوانه بستری شد و 

زنامهوهای او از وضعیت تیمارستان شهرت جهانی یافت. در اوایل قرن بیستم، تعداد زیادی از رتوانست از تیمارستان بگریزد و گزارش

بدرفتاری و ، ها فسادآنرا مورد تفحص و تحقیق قرار دادند. سسات خصوصی و دواتی ای از مؤمجموعه نگاران و گزارشگران محقق،

اجتماعی  ها در توسعةسسات خصوصی و دواتی آن زمان بود، کشف کردند و به نمایش گذاشتند. مشارکت آنمؤ جنایت را که مشخصة

 گذاران را به تدوین و تصویب قوانینی بر انگیخت که تأثیراتبلکه قانون ،نه تنها مطااب خواندنی و جاابی برای خوانندگان فراهم کرد

 1970های گیت مربوط به سالارشگری تحقیقی افشای ماجرای واترگز ها دربارةبر زندگی امروزی دارند. از بهترین مثال مثبت زیادی

ارد از شتاین و رابرت وودوریچارد نیکسون و سرانجام استعفای او شد. کارل برن ،جمهور وقت آمریکانگرانی دوات رئیس موجببود که 

شان برمال در پنهان داشتن اقدامات غیرقانونیرا کارکنان کاخ سفید و سیا و دیگران  ی خود توطئةگرواشنگتن پست با افشا روزنامة

 کردند.
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 هاي تحقيقيهاي توليد گزارشها و ملزومات و پيش شرطويژگي

 خصوصيات کاربردي گزارش تحقيقي
 های علمی است.و حاصل یافته

 گیرد.های عمومی نیز در موضوعات اجتماعی مورد استقبال قرار میاما در رسانه ،های تخصصی کاربرد داردو بیشتر در رسانه

   .گیری منطقی از مستندات و بر پایه شواهد قابل اثبات استوار استساس ارائه سند و استدالل و نتیجهو بر ا

 و در موضوعات علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاربرد زیادی دارد.

 های برجسته آن است.پرداخت به جزییات و تحقیق عمقی از ویژگییابی موضوع، و ریشه

 دهد.گرایی تحت تأثیر قرار میو مخاطب را از طریق درک عقالیی و واقع

 گیری منطقی از آمار و ارقام مستند هد  گزارشگر است.و نتیجه

 و پرداخت احساساتی موضوعات در این نوع گزارش جایگاهی ندارد.

  

وجود گزارشگر پر تالش و خستگي ناپذير و عالقه مند

قي وجود فضاي رسانه اي استقبال کننده از سوژه هاي تحقي

آشنايي با فنون مصاحبه و مراحل و انواع آن

رعايت اصل بي طرفي

هايي پژوهش در ابعاد مختلف موضوع تا رسيدن به نتيجه ن

پرهيز از ديدگاه يکسونگرانه و تالش براي ايجاد مدل 
چندصدايي و چند آوايي در گزارش  

مهارت در تسلط به فنون زيبايي شناسي تلويزيون و تسلط و
به کارگيري شيوه هاي بياني صدا و تصوير 

و ارائه مستندات قابل دفاع براي هر ادعا و ادله اي در برنامه
پرهيز جدي از ادعاهايي که بدون ذکر سند و منبع باشد
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 ر گزارشگري تحقيقيسه عنصر اصلي د
که بر مبنای تحقیقات  دهد نه اینمی صورتگزارشگری که مشخصاً تحقیقات را  .1ر گزارشگری تحقیقی عبارتند از: سه عنصر اصلی د

ای عده .3اطبان رسانه دارای اهمیت باشد. موضوع تحقیقی و خود گزارش باید برای مخ .2ن گزارشی را تهیه و منتشر کند. دیگرا

 (366 ، 1387 دنیس، و دفلور) .قانونی که اتفاق افتاده است از دیدم عموم پنهان بماندفساد و بی مایلند

 هاي تحقيقي در خبر تلويزيونگزارش
ها را گونه برنامهگانه اینههای دوازدسازی نرم خبر است و طبعاً ویژگیها، گزارش تحقیقی نوعی برنامهبندی انواع گزارشدر طبقه

شوند که مهمترین آنها های متفاوتی ظاهر میهای تحقیقی در قاابمراجعه شود( گزارش شود. )به پژوهش گزارش از شئمیمل شا

یعنی داشتن جذابیت برای مخاطب و  شود؛میها به دو دایل ذکر دهد. این نوع گزارشرا پکیچ و فیچر و مستند خبری تشکیل می

های توایدی در خبر ها و فساد و تخلفات قانونی، پتانسیل باالیی در میان انواع گزارشسازی و پاک کردن محیط از آاودگیشفا 

توان به دو نوع درونی و بیرونی گیرند. دالیل این امر را میاما با وجود این هیچ وقت به طور جدی مورد توجه خبر قرار نمی ،دارند

 تقسیم کرد.

 داليل عدم استقبال از گزارش تحقيقي در خبر
 های شکلی و محتوایی این نوع گزارشگزارشگران با قابلیت نا آشناییو 

 آوری اطالعات، ویرایش و پخش یابی، جمعو طوالنی بودن فرایند چهارگانه سوژه

 سازی فضای جامعهاهمیت و قدرت تأثیر گزارش تحقیقی در ساام درک نکردنو 

ه مسکوت ماندن کار تواید برنامه یا محدود شدن مسیر تحقیق که به ناچار گیری یا ضعف اختیارات و در نتیجمیمتص ناتوانی در  و

 شود.رسد و کم تأثیر میبرنامه به نتایج قطعی و نهایی نمی

جوی وکند. برای مثال آزادی عمل و زمان الزم برای جستواحد سازمانی، پشتیبانی الزم و ضروری را نسبت به گزارشگر اعمال نمی  و

 های احتماای هم وجود ندارد.دهد، تضمینی برای مراقبت از سالمتی او در مقابل آسیبه او نمیهمه جانبه را ب

ضرر ماای و معنوی برای  موجببرای سرپرست مربوطه امتیاز ساخت گزارشگر تحقیقی و گزارش شهری یکسان است این امر  و

 و نا امیدی و یاس او را در پی دارد. شودمیگزارشگر 

 های مدرن فراخبر مثل فیچر و مستند خبری فراهم نشده است.الزم برای تواید قااب هایو زیرساخت

 برای تواید گزارش تحقیقی وجود ندارد. (Style book)و سازو کار و دستورااعمل مشخصی 

کنند و تا حد زیادی بسته عمل می شودبررسی میها، کامالً های خصوصی و دواتی باالخص واحد روابط عمومی آنفضای سازمان  و

 کنند.و در مواردی به عنوان مانع دسترسی گزارشگر به اطالعات الزم عمل می

 و اهمیت و تأثیر شگر  گزارشگری تحقیقی در جامعه نهادینه نشده است.
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   قيتحقي  سير تکوين زگارش  فصل دوم:
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 سير تکوين گزارش تحقيقي 
سفر و ... از انواع گزارش    شخص  و محل و  سانه گزارش تحقیقی در کنار گزارش از  ست. این نوع گزارش که  های ر آن را گزارش  ای ا

های مختلف موجود در جامعه و بین مردم اعم از اجتماعی،      مسوووائل، مشوووکالت و واقعیت   باره در  .نامند  اجتماعی نیز می  -تحقیقی

ترین  که جزو موثرترین و کارآمدترین انواع فرایندهای خبری و در عین حال از دشوارترین و هنرمندانه فرهنگی، سیاسی و غیره است    

 رود.آنها به شمار می

ترین ارتعاشات و نوسانات که در متن  یپردازد و با نگاهی عمیق به جزئمیهای موجود در جامعه اجتماعی به چااش وگزارش تحقیقی

از  پردازد که و بغض میها بدور از هر نوع تعصب و حب بندی آنو به تحلیل و جمع دهدمیتوجه نشان  ،و حاشیه موضوع وجود دارد 

انگشووت انتقاد داسوووزانه و خیرخواهانه بر آن   کند وامد اجتماعی را منعکس ناکارمعضوول، مسووئله یا واقعیت  هرتواند این طریق می

 راه درمان و چاره را نشان دهد. ذهان را نسبت به آن حساس و فعال کند و احتماالًا گذارد، درد را بشناسد و بشناساند و در نهایتب

سانه چهره مردمی  پيامد:   .شود آرامش و اطمینان مردم جلب میگیرد، اعتماد و در نهایت تری به خود میبا ارائه گزارش تحقیقی، ر

ی و حسن نیت داشته باشند     شناسند و در صورتی که توانای   ا را میها و نیازهشوند، اواویت مسئوالن از واقعیات اطرا  خود با خبر می 

بند و در نتیجه پیوسته نوعی ساز و کار و خود اصالحی     یاآورند و در غیر این صورت عرصه را بر خود تنگ می  جویی روی میبه چاره

 گیرند.مسئوایت خود در پیش می را در حوزة

 دارند.کننده روانی آن بر حذر میهای گزنده و فلجضههد و جامعه را به تدریج از عارنتحقیقی خط بطالن برهمه شایعات میگزارش 

ها به  برای اصالح امور و هدایت عارضه  که های جامعه است  کننده نیازها و درخواست ترین حاات منعکسگزارش تحقیقی در مطلوب

شوند.   ر آنها مشکل رسوخ کرده محسوب نمی    هایی که دسیستم  بازوی اجرایی و عملیاتی در . اما شود سوق داده می  مسیر طبیعی 

 حضور پررنگ دارد. ،ها در میدانافشاگر معضالت است و تا رفع کامل آن

ضروري محتوايي:  ويژگي ستعداد، آگاهی و اطالعات، یافته این نوع گزارشهاي  های گاه  های تحقیقی، واقعیتها ترکیبی از هوش و ا

نرمندانه و جذاب، ذهن نقاد و روشن بین همراه با توصیف و فضاسازی، تشریح و تجسم، نثر زیبا، ساده، جذاب         دار، بیان هتلخ و نیش

 گیری منطقی است.ارش، قدرت تجزیه و تحلیل و نتیجهو روان، وحدت و انسجام میان موضوعات مطرح در گز

یابی اینشود. بدین معنا که با ریشهوط میاجتماعی مربهای کارکردهای گزارش تحقیقی به بحرانیکی از  بحران و گزارش تحقيقي:

تواند در مقطع زمانی پس از  های جاری اجتماعی رسید. اذا گزارش تحقیقی می توان به برخی از معضالت و چااش ها میگونه بحران

ها را عیان سازد و در جهت اصالح    آنها را موشکافی کند و وجوه پنهان  ، اساس آسیب  هانشانه  عالئمها و با تعیین اواویت هر بحران،

 امور، گام بردارد.

اجتماعی، جامعه و مسائل مردم است. فرض کنید آاودگی هوا و عوارض ناشی      –های تحقیقینباید فراموش کرد که خاستگاه گزارش 

مردم داشان پر درد است    است.   کردههای متفاوت های مختلف دچار و یا مستعد بیماری بخش عظیمی از جامعه را به بیماریاز آن 

ها هم  ن سازماناما ای ،هایی هستند که مسئول رسیدگی به این گونه تخلفاتنددانند این معضل را به کجا ببرند، اابته سازمان وای نمی

  هایی نگران وها و ذهناز یک طر  ممکن است خود اسیر قید و بندهای مختلف باشند و از سوی دیگر تا احساس نکنند که چشم       

های اجتماعی نسبت به کارشان باال گرفته است، شاید چندان احساس وظیفه و مسئوایت         مراقب عملکردشان هستند و حساسیت     

اندازد و هم  جویی میهای مسووئول را به فکر چارهدسووتگاهشووود، های تحقیقی مطرح مینکنند. این مسووئله وقتی در قااب گزارش

شده بودند را عریان می    های مرتبطی که تا دیروز در پیلهواقعیت سکوت پیچیده  شهامت و جر غفلت و  شدن   أکند و هم  ت مطرح 
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سوواز تحرک و هوشوویاری ارزشوومند اجتماعی  کند و خالصووه سووببادی را ایجاد میافراد مطلع و حتی ع از طریقبسوویاری از ناگفته 

 .منجر شودودی اوضاع و حل نسبی مشکل هبه بشود که قادر است بمی

شگر:  هاي گزاويژگي ناپذیری در اسووتنتاج ارقام و توانایی تفسوویر و  شووجاعت و خسووتگی ی، عالقه به تحقیق،وجود روحیه کنجکاور

ها و آناایز و  قدرت فهم و درک یافته ها به صورت کاربردی و ملموس برای مخاطب است وآن ارائهآوری شده و تحلیل اطالعات جمع

ستفاده  گیری منطقی از آننتیجه ها  با این توصیف  طلبی از ضروریات گزارشگر است.    نه و معقول از این نتایج و حقیقتهنرمنداها و ا

 در هر جامعه بسیار اندک باشند. ،گزارشگران تحقیقی ابل درک است کهق

 اجتماعي از چند رکن اصلي تشکيل شده است. –هر گزارش تحقيقي 

  

داليل گزارشگر حقيقت ياب که هدفش از پرده برون افکندن
.اصلي و بر مال کردن اساس مفسده است

عده اي محدود که سود و منفعت شاان در بااقي مانادن ريهاه هااي      
.نندبحران در پس پرده است و حاضرند براي اين منظور هزينه ک

.عارضه اي با ابعاد گسترده که ريهه هاي آن پنهان است
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 روند تکوين گزارش تحقيقي
 یا دگاهدی( بیمارستانی هایزبااه) موضوع تعیین از پس یعنی. روندمی پیش دانشگاهی یپژوهش همانند هاگزارش گونه این

 .گیردمی شکل فرضیه قااب در معموالً که شودمی ارائه پژوهش ایده یا دید زاویه

 روند تکويني گزارش تحقيقي

 
نتیجه تحقیق آن را ابطال کند. فرضیه را به صورت جمله خبری فرضیه مفهومی است که قرار است اثبات شود یا حتی در پایان،  فرضيه:  .1

 نویسند(ساده می

 شود.صورت بهداشتی و اصوای امحاء نمی های خطرناک بیمارستانی  بهمثال: زبااه

 کند.به آنها هد  تحقیق را برآورده میشود که پاسخ یه چند پرسش اصلی و فرعی مطرح میبر اساس این فرض .2

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میبرای مثال، 

 و زبااه بیمارستانی چیست و چرا برای محیط زیست انسان خطرناک است؟

 های بیمارستانی چیست؟دستورااعمل امحاء زبااهو 

 های بیمارستانی کدام سازمان یا نهادها هستند؟متوای امحاء زبااهو 

 رسانند؟به انجام می بارهفشان را در این و این نهادها هر یک چگونه وظای

 ها یا تخلفات در کجاست؟و منشاء نارسایی

 نگارش طرح اوليه .3

 و نام طرحااف

 و تشریح موضوعب

فرضيه
پرسشهاي 
اصليوفرعي

نگارش  
طرح اوليه

تحقيق و 
پژوهش

جمع بندي  
تحقيق
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 و هد  از طرح موضوعج

 دو ضرورت پرداخت

 رو مدت و تعداد برنامه

 زو قااب ساخت

 تحقيق و پژوهش .4

 و اسنادیااف

 و میدانی  ب

 و تجربیج

 بندي تحقيقجمع .5

 : اعمال کردتحقیق در ابعاد محتوایی و ساختاری باید مراحل زیر را  اجرایبرای 

 ـ در بعد محتواالف

 در بعد محتوا برای جمع بندی می توان به سازمان های متوای، اسناد معتبر، تیپ های مصاحبه شونده اشاره کرد:

 هاي متوليسازمان. 1
 اند.انجام نداده به درستی بیمارستانی کدامند و چرا کارشان را هایهای مسئول در موضوع ابعاد زبااهمثال: سازمان

 .دانشگاه علوم پزشکی استان .1

 .سازمان بهداشت .2

 .شهرداری .3

 .سازمان محیط زیست .4

 اسناد معتبر. 2
 های خطرناک بیمارستانی در محوطه بازتصاویر توایدی از تخلیه زبااه و

 ااعمل رسمیستورمربوط به نحوه  امحاء طبق د احکامو 

 های خطرناک بیمارستانیثر از زبااهو بیماران بستری شده متأ

ظرو  پالستیک همچون ایوان، های بیمارستانی در محل کارخانه مثل ها و محصوالت توایدشده از زبااهو آرم بیمارستان روی زبااه

 بشقاب و قاشق کاسه،

 هاي مصاحبه شوندهتيپ. 3

 

 

 مسئوالن

 دانشگاه علوم پزشکي استان پاسخ نمايندة -

 استان سازمان بهداشت پاسخ نمايندة -

 استان شهرداري پاسخ نمايندة -

 استان سازمان محيط زيست پاسخ نمايندة -



 

14 
 

  
 

 
 

 کارشناسان

 

 

 شاهد عيني       

 

 تحقيق در بعد ساختارـ ب
تحقیقی عبارتند از: مجری، گفتار متن، تصاویر توایدی، تصاویر آرشیوی، تصاویر دوربین ترین تمهیدات ساختاری در گزارش عمده .1

 مخفی، مصاحبه، انیمیشن و گرافیک

تواند به استحکام و پیوستگی موضوعی برنامه کمک ای، وجود مجری میها و موضوعات اصلی و حاشیهتوجه به پراکندگی صحنه .2

که خود اطالعات مهمی به  کندها را أخذ شوندهمصاحبه، بیان غیرکالمی مصاحبه فنونا تسلط بر تواند بکند. عالوه بر آن مجری می

، در همراهی نیروی انتظامی یا مسئوالنریزی شده حتی با ادر است با حضور سرزده یا برنامهعالوه بر این مجری ق دهد.مخاطب می

ها و ... مخاطب را با خود در کشف غیرمجاز محصول از مواد سمی زبااهها، کارگاه تواید اماکن مرتبط مثل محوطه تخلیه زبااه

 .کندهای پنهان شده همراه واقعیت

امکان که این صورت سریاای تواید و پخش شود. ضمن اینبه بایدهای خبری، مدت زمان کوتاه بواتنتوجه بهگزارش تحقیقی با  .3

 ای ویرایش مجدد شده و از تواید سیما پخش شود.دقیقه 40صورت یک مستند که پس از پخش از بواتن خبری، به وجود دارد

یابد. یبرداری افزایش مات استفاده از دوربین برای تصویرگیر است. به همان نسبت هم دفعگزارش تحقیقی بسیار زمان بر و وقت .1

نظر به اهمیت موضوع وخطرات  طوالنی مدت است. عالوه بر این آوردهای تحقیق بوده و معموالًتدوین آن هم تابعی از آخرین دست

های روتین بوده و باید پاسخگوی آن باید مجزا از برنامه اازحمةشگران متخصص، سازو کار پرداخت حقضرورت استفاده از گزار آن و

 میزان تالش عوامل خصوصاً گزارشگر باشد.

 شود.برانگیز آغاز می الآور یا سؤهای شوکعموالً با صحنهگزارش م .2

 های مجزا دارد.بندی موضوعات به صورت یونیتو نیاز به تقسیم است گزارش تحقیقی معموالً چند الیه .3

و به همین دایل در پایان کار  رسدحقیقی اغلب به نتایج قطعی میهای سخت خبر و برخی نرم خبرها، گزارش تبرخال  گزارش .4

 نیاز به اعالم دستاوردهای واقعی و قابل سنجش دارد.

ود عمالً تحقیق تجربی است. در این نوع تحقیق، مجری و پژوهشگران خ ،ها داردگونه گزارشکه استفاده زیادی در این فنونیاز  .5

سرزده وارد کارگاه غیر مجاز تواید ظرو  پالستیک از  صورت شوند. در مثال فوق مجری بهگیر موضوع میشوند و دروارد عرصه می

 گذارد. های سمی بیمارستانی شده و سند تصویری آن را مقابل دید مخاطب میزبااه

ات مختلف، باید به صورت گروه عوامل سازنده و احتمال جدی مخاطر فنیهای تحقیقی تلویزیونی به دایل ضرورت مهارت گزارش .6

 .شودیف شود و مکانیسم عملیاتی خاصی  برایش تدوین خبری تعر ویژة

هاي مسئول و قراردادهاي مالي صوري را برمال هاي بيمارستاني و سازماندستورالعمل نحوة نابودي زباله -

 کند.مي

 پردازد.ها مثل سرنگ آلوده و ... ميها به تشريح خطر آنتخليه زبالهدر محل  -

 پردازد.در محل کارخانه توليد ظروف پالستيک به تشريح نحوه گسترش امراض مي -

هاي زباله  بر آبهاي زيرزميني و رسوخ امراض در آن هاي کشاورزي مجاور،  به نحوه تأثير شيرآبهدر محل زمين -

 گويد.ها ميتوجهي جداسازي نکردن زبالهها از بيکارگر تخليه زباله - پردازد.ي مثل سبزيجات ميمحصوالت کشاورز

 گويد.ها گاليه خود را ميدانيکي از ساکنان مجاور زباله -
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 به شرح زیر است: ایهای رسانهاجتماعی در سازمان واز گزارش تحقیقی نکردن ل استقبالمهمترین دالی

 های رسانه تعریف نشده باشند.موضوعات حاد در شمار اواویت .1

 ها باشد وجود نداشته باشند.گزارشگونه  کارگیری اینهکننده بمشکالت حادی که توجیه .2

 مند و خطرپذیر موجود نباشد.گزارشگر خبره یا عالقه .3

 .مین نکرده باشدی بستر ماای و عملیاتی الزم را تأسازمان خبر .4
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فصل       
 قيقيتح  وژيگي اهي زگارش  :سوم 
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 مقدمه

 که مواردی ردبرای گزارشگری تحقیقی . است شده داده نسبت نوزدهم قرن اواخر به انگلستان و آمریکا در تحقیقی گزارشگری سابقه

 منتشر و تهیه را هاییگزارش،کردنمی پیدا موریتمأ داد خبرنگاران تحقیقیمی رخ فسادی و استفاده سوء دواتی هایدستگاه در

 آن از کاملی شناخت ارتباطی دانشجویان از خیلی حتی که است غریب قدرآن ما جامعه تحقیقی در نگاریروزنامه رویکرد کردند.می

 نیاز هک است نگاریروزنامه هایشاخه دشوارترین از یکی تحقیقی نگاریروزنامه .اندنکرده درک را آن شناخت ضرورت شاید و نداشته

 کار وجا نقطه تحقیقی نگاریروزنامه نگاران،روزنامه و محققان از بسیاری دیدگاه از. دارد نگارروزنامه زیاد جسارت و پشتکار هوش، به

  .است عمقی نگاریروزنامه نوعی تحقیقی نگاریروزنامه عبارتی به. است نگاریروزنامه ایحرفه

 گزارشگري تحقيقي
 ینا. است هاانحرا  و هاسوءمدیریت فسادها، ها،سوءاستفاده عملکردها، بر ناظر و افشاگرانه ژورناایسم نوعی گری پژوهشیگزارش

 تاس طبیعی و است قدرتمندان جلوی آینه داشتننگه نوعی که چرا. دارد را خود خاص شرایط دنیا جای همه در گریگزارش سبک

  .نباشد نیز هاآن خوشایند که

 عین در تحقیقی گریگزارکند؛گونه تعریف می نگاری تحقیقی را اینارتباطات، روزنامهاستاد برجسته  ،دکتر کاظم معتمد نژاد مرحوم

 زا دارد، شباهت عمقی گزارشگری شیوه نیز و تشریحی گریگزارش به رویدادها عمق به توجه نیز و هاگزارش وسعت حیث از که این

 اطالعات و اخبار به خبرنگار اطمینان و یاعتماد بی سبب به دیگر، بیان به. است متفاوت آنها با اجتماعی نگرش و برداشت نوع جهت

 اطالعاتی به دسترسی امکان تا دهدمی انجام هاواقعیت کشف برای پیاپی هایکوشش رسمی، هایاعالمیه و هااطالعیه در مندرج

 .است شده داشته نگاه مخفی هاآن دسترس از عمداً که شود فراهم

 تیابیدس تحقیقی را تالشی برای گریگزارش خود، کتاب در «تمرین و مفهوم تحقیقی، نگاریروزنامه»  کتاب نویسنده برگ،دی هوگو

 تحقیقی گریگزارش شیوه دربیان کرده است.  ؛هستند آن دانستن منتظر دیگران که شده پنهان حقیقتی که جایی در حقیقت به

 قدرت صاحبان ای قدرتمندان که تفسیرهایی به توجهی تحقیقی، گرانگزارش .شود منعکس طرفانهبی تحقیقات نتایج شودمی تالش

 نادرست از درست تشخیص حس و اندیشندمی تفاسیر این ورای به همیشه بلکه ندارند؛ دهند،می ارائه مردم به واقعه و رویداد هر از

 «.اخالق و عداات قانون، حقیقت، به وفاداری»: است این آنها شعار. کنندمی تقویت ما در را

 ینا. سازدمی آشکار را آنها پنهان ماهیت و پردازدمی اجتماعی و سیاسی مسائل کندوکاو به تحقیقی گرگزارش برگ،دی نگاه از

 فعاایت جامعه در که را مختلفی هایسازمان و نهادها عملکرد بلکه شود،نمی محدود سیاستمداران سوء اعمال به تنها افشاگری

 است میمه هایموضوع دربارة داوطلبانه و خالقانه شخصی، کار تحقیقی، گزارشگری. دهدمی قرار بررسی و تحقیق مورد نیز کنندمی

 .دارند هاآن کردن پنهان در سعی هاییگروه یا افراد که

 او .باشند انحرا  مراقب و نظم نگهبان باید که کندمی معرفی مرزها پاسداران را تحقیقی نگارانگران و روزنامهگزارش برگ،دی

 ؛باشدن غیرقانونی اگر حتی آورشرم یرویداد کردن رسوا: بردمی نام گونهاین را هاییگزارش چنین به مربوط هایموضوع از هایینمونه

 فساد دادن نشان مهم؛ هایبیانیه واقعی مبنای درباره کردن وجوپرس قدرت؛ از سوءاستفاده کردن افشا اخالقی؛ یقانون از تخلف مانند

 سرپوش شوند؛ زده دور توانندمی چگونه قوانین که این کردن ثابت زمینه؛ هر در دواتی گزارش کشیدن چااش به عداات؛ دستگاه در

 دنبال به هاآن. کنندمی حرکت خود ملی و شخصی منافع ورای تحقیقی نگارانروزنامه... و شده گذاشته سرپوش موارد از برداشتن

 .هستند جهان سراسر در مردم کردن آگاه و حقایق کشف

http://hamshahrionline.ir/details/32447
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 ینچن ساخت از پیش اما. دهیم ارائه مخاطب به و کنیم تلفیق صداها و تصاویر با را حقایق که دهدمی اجازه ما به پژوهشی گزارش

 زارشگ در شاید که هاییاتهام ماهیت و کرد برآورده را شاهدان نیازهای تحقیق و خوبی به موضوع مختلف ابعاد درباره باید گزارشی

 .گرفت جدی را شود مطرح

 یپژوهش هایگزارش نشر و تهیه در باید و به همین منظور، شود آماده پخش برای تا بکشد طول هاماه است ممکن پژوهشی گزارش

. کرد پیدا کاملی دید ماجرا کل به نسبت توانمی شکل این به تنها. «کرد بررسی دقت به را موجود اطالعات تکتک و بود صبور»

 برای. نیست عمومی منافع قبال در مسئوایت احساس روی از ازوماً که دهندمی شما به را اطالعاتی مختلف دالیل به مختلف افراد

  .نیست آسانی کار پژوهشی گزارش نکنید. تهیه اعتماد کسهیچ به و باشید حساس هایشاننیت و خود منابع به باید همین

 برجستهنمونه 
 واترگیت .افتاد آن متعاقب که اتفاقاتی و است میالدی 70 دهه اوایل در واترگیت ماجرای به مربوط گزارشگری تحقیقی عطف نقطه اما

 و استیضاح به منجر که افتاد اتفاق واشنگتن در نام همین به هتلی در 1972 – 1975 هایسال میان که شودمی اطالق وقایعی به

 تحده،م ایاالت جمهوری ریاست انتخابات جریان در. شد آمریکا متحده ایاالت وقت جمهور رئیس نیکسون، ریچارد گیریکناره سپس

 و شدند متحده ایاالت دموکرات حزب انتخاباتی ستاد استقرار محل واترگیت هتل ساختمان وارد آیبیا  ماموران از تعدادی

 شدن داپی با قانونیغیر اقدام این. بردند سرقت به مختلف اهدا  برای را مدارکی و اسناد سپس و گذاشتند کار شنود هایدستگاه

 نام هب خود نگارانروزنامه از تن دو به کمک پست واشنگتن روزنامه و رفت او تصادفی بطور هتل حراست مامور توسط کاست ینوار

 تاریخ در افتخار، قله یک عنوان به روی، هر به واترگیت. رساندند عمومی افکار اطالع به را آن «برنشتاین کارل» و «وودوارد باب» های

  .است مطرح تحقیقی نگاریروزنامه

 هاي گزارشگري پژوهشيويژگي

 :کرد بیان را زیر موارد توانمی پژوهشی گریگزارش هایویژگی از

 
 .شود منعکس طرفانهبی تحقیقات نتایج اصل بر این است که تحقیقی گزارشگری شیوة در طرفي:بي

 

نتيجهگيرينکردن

وقضاوت

...شناختواقعيتهاو

داشتندانش،اطالعاتو

بينشکافيبراي

تشخيصمسائل

بيطرفي

دانشاجتماعيباال

پژوهشمحوري
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  ایدب بنشینند،  کار میز پشت  خبری، هایسرویس  دیگر در خود همکاران مانند کهآن از بیش پژوهشگر،  گزارشگران  محوري: پژوهش

  حسوواس هایپرونده واکاوی و تجسووس مشووغول مطااعاتی، مراکز و هاکتابخانه آرشوویو کنج در یا خیابان و کوچه معابر، الیالبه در

 .باشند جامعه

 را چیزی هچ اجتماع مردم که دهد تشخیص بتواند تا باشد، داشته باالیی اجتماعی دانش باید پژوهشی گزارشگر باال: اجتماعي دانش

 بدانند؟ دارند دوست بیشتر مواردی چه در و پذیرندمی را چیزهایی چه که کند، اکتشا آن را  و ندارند دوست

 باید واقع رد بلکه کند، گیرینتیجه و قضاوت نباید پژوهشی، گزارشگر گاه هیچ تحقیقی،گزارش  در قضاوت: ونکردن  گيرينتيجه

 .بسپارد مخاطبان به را گیرینتیجه و دهد خرج به حقایق اکتشا  برای را تالشش تمام

 مسائل، تشخیص برای را کافی بینش و اطالعات دانش، که، این دیگر مسائل: تشخيص براي کافي بينش و اطالعات دانش، داشتن

 .باشد داشته شهروندان حقوق شناخت همچنین و هاواقعیت شناخت

 پیاپی هایکوشش ها،اعالمیه و هااطالعیه در مندرج اطالعات و اخبار به خبرنگار اطمینان و یاعتماد بی سبب به ها:واقعيت شناخت

 . تاس شده داشته نگاه مخفی آنها دسترس از عمداً که شود فراهم اطالعاتی به دسترسی امکان تا کندمی هاواقعیت کشف برای

 شکل دو ره چه اگر. نیست سُنتی گزارشگریِ ترِایحرفه شکل پژوهشی گزارشگری کنند،می تصور برخی که آنچه برخال ِ نکته:

 یپژوهش شکل در ،«چرا» یعنی متداول گزارشگری عنصرِ پنجمین اما اندکرده تمرکز کِی و کجا چه، که، عناصرِ روی گزارشگری

« که»اند. و کیفیت توسعه داده شده کمیّتنگاری عناصر دیگر نیز از حیث در این ژانر روزنامه است. داده «چطور» به را خود جای

فقط زمان رویداد خبر  «کِی»اش. ها و سبک خاص و هویت)چه کسی( فقط یک اسم و سِمَت نیست، یک شخصیت است با ویژگی

نها نشانی ت «کجا»هاست. ها و نتیجهای دارای علتصرفاً رویداد نیست، بلکه پدیده «چه»نیست، بلکه تدوام تاریخی یک روایت است. 

ژوهشی نگاری پیات به روزنامهئشود. این عنصرها و جزبیشتر می نیست، موقعیتی است که در آن امکان رخدادهای گوناگون کمتر یا

  د.کنثیرات عاطفی آن را بیشتر میأدهد که تکیفیت هنری پررنگی می

 هاي مورد نياز گزارشگر تحقيقيويژگي

 
 عمل هر زیرا است، سیاسی گیریجهت از پرهیز و بودن اخالقی و منصف تحقیقات، اعمال در تحقیقی گزارشگر موفقیت شرط

 گزارشگر حقیقاتت اعتبار تواندمی باشد، غیراخالقی و غیرمنصفانه شده،پذیرفته معیارهای براساس که سیاسی گیریجهت یا غیرقانونی

 . اندازد خطر به را او پشتبان یا روزنامه رسانه اعتبار همچنین و کند تخریب و مخدوش را

 در اشتباه ذیرشپ شجاعت و حقیقت کشف برای منظم و پیگیرانه صادقانه، تحقیقات اعمال در پشتکار داشتن و پیگیری شکیبایی،

. باشد دارا دبای تحقیقی گزارشگر که هستند مواردی... و نادرست اطالعات فوری اصالح برای الزم هایگام برداشتن و حقیقت تشخیص

 یتحقیق گزارش محتوای و ساختارها ها،کارویژه ها،هد  شناخت با تحقیقی گزارشگر که آیندمی بدست زمانی هامهارت این اابته

جسوروريسکپذير

منظم

صبور

منصفدقيق

باوجدان

اخالقمدار

قانونگراباپشتکار

متعادل

فاقدجهتگيريخاص

سياسي

ترجيحمنافععموميبه

منافعفردي
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 نخواهد کسب چندانی نتیجه و اقدام نیاورد، دست به را زمینه این در الزم شناخت و علم تحقیقی گزارشگر تا زیرا. کند کار به اقدام

 .کرد

 پشتکار، اب مدار،اخالق باوجدان، منصف، دقیق، صبور، منظم، پذیر،ریسک جسور، فردی تحقیقی، گزارشگر گفت؛ توانمی کلی، طوربه

 خاطر به گاه و دهدمی ترجیح رسمی و فردی منافع بر را عمومی منافع او. است سیاسی خاص گیریجهت فاقد و متعادل و گراقانون

 . شود ناگوار پیامدهای پذیرش از ناگزیر است ممکن ترجیحاین

 رخال ب آن، بر عالوه... رسانه نهاد ارچوبهچ در رسمی یمأموریت اعمال تا دانندمی داوطلبانه را فعاایت نوع این بیشتر دایل همین به

 با را منابع این از آمده دست به اطالعات و کندمی استناد غیردواتی و غیررسمی منابع به اساساً تحقیقی گزارشگر عادی، گزارشگری

 (1392)فرقانی،  .دهد نشان هاآن در را تناقض یا نادرستی تا کندمی مقایسه رسمی منابع اطالعات

 گزارشگري تحقيقيقوانيني براي 
 عملکرد که نویسدمی و کندمی عنوان تحقیقی گزارشگران برای را قوانینی ،«تحقیقی گزارشگری» خود معرو  کتاب در ماانهو 

 رابرب در که ساخته دقیق و منصف فردی شما از قوانین، این رعایت خاطر همین به و دارد اهمیت بسیار تحقیقی گزارشگر صحیح

 .داشت خواهید کمتری پذیریآسیب جدی، هایحمله

 هب بتوانند همواره مخاطبان که ایگونهبه منطقی، و متعادل قضاوت با همراه شخصی صداقت و خلوص داشتن که کندمی یادآوری او

 غیرمسئول را هارسانه که دهدمی اجازه دیگران به جدی، خطای مورد چند تنها که است ضروری کنند، اعتماد او رسانه و گزارشگر

 .ببرند بین از را تحقیقی گزارشگر چندین کار ارزش و داده نشان

 

ت و گزارشگر بايد در خالل جمع آوري اطالعاتي که منجر به بروز حقيقات ماي شاودز از يا  ساو سرساخ      
.عيني گرا باشد و از سوي ديگرز براساس موازين اخالقي و عاطفيز عمل کند

.يدبايد از دخالت دادن عاليق حزبي و سياسي در جريان تهيه گزارش تحقيقي خودداري کن

درگيار  تالش کنيد برخوردتان باا افاراد  . هنگام جست وجوي حقايق و طرح سوال با وجدان باشيد
.ماجرا اعم از آنان که دوست شان داريد يا به آنها اعتماد نداريدز برابر باشد

يريادز  محادوده آن را در نظار بگ  . اطالعات و شناخت خود را درخصوص موضوعي که تحقيق مي کنيدز کامل کنيد
.هدف و انگيزه خود را از اعمال مصاحبه هاز طرح سؤال ها و مطالعه اسناد و پيهينه موضوع مهخص کنيد

.از اغراقز افراطز تفريط و تحريف حقايق خودداري کنيد

. با منابع و موضوع تحقيق  خود يکسان و مستقيم برخورد کنيد

اياد کاه خباري    سؤال هاي بي پرده بپرسيدز از فريبکاري بپرهيزيدز نام يا هويت نادرست به کار نبريدز اگر قاول داده 
اشاتن و جلا    محرمانه را حفظ کنيد به قول خود پايبند باشيد؛ حتي اگر اين کارز شما را به خطار بينادازدز احتارام گذ   

.   اعتماد منابعز اعتمادهاي بعدي را همراه خواهد داشت 
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  فرقانی،) قدر ارزش ندارد که اعتبار و شهرت خود و رسانه مطبوعتان را به خاطر آن به خطر بیندازید. یادتان باشدکه هیج گزارشی آن  

1392) 

 نبايدها و بايدها:تحقيقي گزارش
 و ماای فساد جرم، میان از هاگزینه عموماً که کنند،می گزینش را داغی یا و عالقه مورد موضوع کاوشگران، گری پژوهشی،گزارش در

ماه شاید هاگزارش سازیآماده معموالً که د،شومی بررسی عمیقاً شده، انتخاب موضوع گزارشگری، سبک این در .شوندمی انتخاب یا...

 هایسرویس ها،روزنامه میان از را درست و صحیح اطالعات عمدة نوعی، به باید سبک این در. بیانجامد طول به ها،سال حتی یا ها

 کرد. آوریجمع پشتکار و تالش با...  و دانشگاهی هایکتاب و هاجزوه گزارشگران، معتبر، خبری

 و قیقد پیگیر، فردی .کند حفظ خودش برای را اعتماد قابل هایآدم نیز و باشد داشته را خودش خاص منابع باید پژوهشی گزارشگر

 غدغهد به تبدیل شاید که مسائلی از یکی .بخرد جان به را خطر احیاناً و هزینه زمان، جمله از تحقیق دردسرهای و باشد تحقیق اهل

 .نشود او ایحرفه هایمسئوایت مانع ماای، مسائل تا باشد مینتأ باید او. است ماای مسائل شود، گزارشگر در

 ظرفیت باید او رسد،می پژوهشی گزارشگر دست به سازیسرنوشت و کنندهتعیین بسیار اطالعات بسا چه. است رازداری دیگر ویژگی

 توانا لمیق دارای باید همچنین گزارشگر .باشد داشته کند، منتشر کی و چگونه را اطالعات که این تشخیص و اطالعات این تمام هضم

 را مهم و دیکلی هایمصاحبه اعمال توانایی باید. کند ایجاد جامعه برای را نتیجه بیشترین هزینه، کمترین با بتواند باشدتا خالق و

 ارقام و آمار. دهد صورت هاآن با را ایحرفه و اول دست هایمصاحبه هم و کند جلب را اعتمادشان هم که بیابد را افرادی. باشد داشته

  .باشد داشته اطمینان کند،می آوریجمع آنچه صحت از و کند آوریجمع بتواند را دسترسی قابل غیر و اول دست

 احاظ از ارخبرنگ باید شود. تهیه تحقیقی گزارش باشد داشته پیامدی و بوده وقوع حال در و جریان در نظر مورد موضوع که زمانی باید

 از را خبرنگاران باید .دهد انجام را الزم هایبررسی. . . و هزینه میزان کار، برای نیاز مورد افراد تعداد تنهایی،به تحقیق اعمال توانایی

 رد. بهک آگاه بودن برانگیز نزاعو  بودن حساس مسائل، از برخی باره در قرمز خطوط نبودن مشخص چون گزارشگری نوع این خطرات

 و ندبزن را خود خاص هایکانال و شگردها درست، و صحیح اطالعات به دستیابی برای و حرکت ظرافت با و سایه در باید آنان نوعی

 مردم با نگانگت ارتباط که بپردازد هاییسوژه به .است اشو رسانه وی در توانایی که باشد هاییسوژه پیگیر باید خبرنگار .نشوند داسرد

 مانند؛ کنندمی نرم پنجه و دست آن با مردم و دارند

 درکشور خارجی پیمانکار هایشرکت حضور: سوژهو 

  آیا دارند؟ ماای شفافیت و کنندمی منتشر را خود ماای اسناد هاآن آیا ،ماای اسناد بررسی: کار شروع برای هادیدگاه و هاپرسش نوع و 

  پیگیری و کشووور در محیطی زیسووت قوانین نبود دایل به دارند پیمان در را سووازیراه  و معدن هایطرح که خارجی هایشوورکت

  کار به را مردم از زیاد تعدادی کهاین از هاشرکت  آیا پردازند؟نمی زیست محیط و طبیعی منابع تخریب به ها،سازمان  سوی  از نکردن

 کنند؟نمی استفاده سوء هاآن از گیرندمی

 تجربيات گزارشگر تحقيقي
 2009 سال اندن در دانکستر منطقه در کودکان مرگ دربارة گزارش تحقیقی ساخت چگونگی از سی،بیبی خبرنگار پراجر، متو 

 ینا به. کند دنبال تصاویر تماشای با همراه را هاگزارش و اخبار تواندمی مخاطب آن در که است این تلویزیون ویژگی»گوید: می

 یپژوهش هایگزارش از ایعمده بخش که است حاای در این. شودمی ثبت تصاویر با خبری یگزارش در حقایق و شواهد همه ترتیب

 این گاهی .شود داده نشان تصویرشان یا شود ضبط صدایشان نیستند مایل که است شده ساخته نام بدون منابعی هایگفته اساس بر
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 .است آمده دست به نامتعار  هایروش یا سازیصحنه با یا رفته او آن از بخشی که آیدمی دست به مدارکی از استفاده با هاگزارش

 «.است مشکلی بسیار کار شواهد این اساس بر تلویزیونی گزارش ساختن شرایطی چنین در

 مسئول که محلی نهادهای در شد متوجه که بود اندن شمال در هرینگی در کودکی مرگ دربارة گزارش تهیة حال در پراجر متو 

 ردمو پنج که بودند مرده کودک هفت سال چهار عرض در که فهمید او. دارد وجود ساختاری مشکالت هستند کودکان به رسیدگی

 .بود داده رخ آخر ماه دوازده فاصله در هامرگ این از

 نممک که کسی هر با باید» .بود گزارش موضوع به مربوط جزئیات همه دربارة دقیق تحقیق گزارشی چنین ساخت در اول قدمو 

می زیادی توق. است مشکلی بسیار کار این. بپرسید موضوع جزئیات ریزترین باره در او از و بزنید حر  بداند چیزی باره دراین است

 دربارة مختلف هایدیدگاه فهمیدن برای روش تنها این. است گزارشی چنین ساخت راه تنها این اما. است زیاد هم اشهزینه و گیرد

 «.است موضوع

 مت. کنند صحبت باره این در مت با خواستندنمی بودند دانکستر در کودکان مرگ درگیر نوعی به که کسانی که نداشت تعجبیو 

 از قبل که است مهم بسیار": دهدمی توضیح طوراین کنند صحبت او با محرمانه خواستندمی که شاهدانی با مصاحبه روش دربارة

 به باره این در الزم هایاطمینان و باشند رسیده توافق به مصاحبه این انعکاس شرایط دربارة طر  دو شود شروع مصاحبه کهاین

 «.شود داده شوندهمصاحبه

 برای را او هویت و بریدنمی نامی خود گزارش در شوندهمصاحبه از شما یعنی محرمانه مصاحبه» چیست؟ محرمانه مصاحبه وایو 

 که ویمنگ جایی من داشتند اصرار که کردم مصاحبه گزارش این برای نفر چند با من»گوید: مت برایچر می. «کنیدنمی فاش دیگران

 «.شود فاش هاآن هویت ترتیب این به بود ممکن چون امکرده صحبت هاآن با

. بریتانیاست در خبری هایبرنامه ترینپربیننده از یکی برنامه این. ساختمی 1نیوزنایت برنامه برای را خود گزارش پرایچر متو 

 با وضوعم این دربارة خواهندمی شخصی هایحساب تصفیه برای هاخیلی که شدند متوجه سرعت به نیوزنایت برنامه کنندگانتهیه

 .کنند همکاری برنامه

: آوردمی یاد به طوراین را وضعیت مت .شود ساخته طرفه یک گزارشی که رفتمی سمتی به شرایط مصاحبه، از شهردار امتناع باو 

 دیگری ادافر با بودیم مجبور نتیجه در. نداشتیم قضیه این از را او روایت ما وای. بودند کشیده صف شهردار به حمله برای هاخیلی»

 شویم ئنمطم و بشنویم هم را داستان دیگر طر  کنیم سعی و کنیم صحبت داشتند مثبت نظری او به نسبت که شهر شورای در

 «.کنیممی نگاه گزارش به طرفانهبی

 طر  از حقوقدان یک کار اوایل همان از شد،می مطرح درگزارش که هاییاتهام جدی ماهیت به توجه با که بود این دیگر مهم نکتهو 

  .بود تیم همراه سیبیبی

 «.باشد حقیقت کشف باید درنهایت شما هد »: گویدمی متو 

 است ربهزینه و گیروقت هاگزارش این ساخت چون. نباشند هاییگزارش چنین ساخت به مایل زیاد است ممکن سردبیرها بعضیو 

 هاآن به گزارش در که کسانی که خطر این با همراه هااین همه. برسد نتیجه به نهایت در که نیست معلوم صد در صد هم ابتدا از و

  منصر گزارشی چنین ساخت از را خبرنگار محتاطی، سردبیر هر کنند، شکایت برنامه از بخواهند است ممکن شده وارد اتهامی

 .کندمی

                                                           
1. Newsnight 
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 فقط که نای. کنید آوریجمع بیشتری جزئیات و شواهد توانیدمی که جایی تا. نشوید مایوس»: است این مت توصیه شرایط این درو 

 اسناد و مدارک زاای پرونده باید نهایت در شما. نیست کافی «هست خبرهایی یک وای نیستم مطمئن» یا «میاد نظر به بودار» بگویید

 ودش پخش وقتی اما شودنمی پخش سریع هم شما گزارش و دهدمی نتیجه دیر است، کم آن پاداش است، سختی کار. کنید درست

  «.است کنندهراضی و بخش اذت واقعاً
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