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 پيشگفتار
چود و ساختاري و فنون هارائه خبر به مخاطب ريزه کاريارائه خبر از اهميت بااليي برخوردار است. در مکانيسم ا ساختاري مکانيسم

باني خبر، استتفاده از ستبک مناستب و در نهايت چينش خبري را لتامل مي لتود. بهتريو محتواها ا ر در ستاختار دروازهدارد که 

لد. دروازه باني خبر در فرايند توليد خبر کنترل جريان و  ردش اطالعات  سند مخاطب با شود، نمي تواند مورد پ سب ارائه ن ا رمنا

کنند و چينش خبري اولويت هاي بسته و بخش خبري را معيو بر را تعييو ميبرعهده دارد،  سبک هاي خبري ساختار و اسکلت خ

 را مرور« باني خبر دروازه»مي ستتازند. در ايو موموعه در چهارفصتتل به بررستتي اوزه ستتاختاري خبر مي پردازيم: در فصتتل اول: 

را  بررسي خواهيم  «مکانسيم چينش خبري»پردازيم، در فصل سوم مي« خالقيت در سبک هاي خبري»به  کنيم، در فصل دوممي

 کرد و در نهايت در  فصل چهارم: به اکوسيستم جديد خبري خواهيم پرداخت.
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 باني خالقانهدروازه :فصل اول
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 مقدمه
 نوعي هب که اخباري و لودمي  زينش خبري  روه مدير توسط که رسدمي ايمراله به لد توليد و  رفت لکل خبر اينکه از پس

 تهطوالني  ذل مسيري از و متعدد هايدروازه از يابدمي پخش راه به که خبري. کنندمي پيدا انتشار فرصت است سازمان صالح به

 لتتما نگاه دروازة بر که دهيدمي اجازه آيا. داندمي  ر زينش را آخريو لتتما  يرد،مي قرار لتتما ديد ان مقابل در که خبري. استتت

 تعدادي و باز نيمه برخي باز، هادروازه ايو از برخي  ذرد،مي هاي متعدددروازه از لودمي تبديل خبر به که رويدادي هر جاي  يرد؟

سته نيز کامالً ستند ب لکرخواه،  .ه سدمي ايو باره در 1لرام ويلبر( 1949) بعد دهه يک از بيش (143ص ،1391)  از يک هيچ": نوي

 در نتخابا نظريه اما ."نيست مؤثر  رارتباط و  يرنده افکار دهيلکل در انتخاب عدم و انتخاب زياد اندازة تعداد به ارتباط هايجنبه

 به 4وايت منينگ ديويد لويو، از بعد. بود نشده پرداخته آورد، وجود را به 3باندروازه اصطالح 2لويو کورت که زماني تا ارتباط، فرآيند

صطالح، ايو ستعار  تحت نام ا شيد زند ي "دروازه آقاي"م ليابي براي چارچوبي "باندروازه" مفهوم .بخ صان به ارز ص  ات داد متخ

 ايبر ساختاري همچنيو مفهوم ايو. لوندمي رد خبري عناويو از بعضي و چرا  يرندمي صورت چگونه هاانتخاب که لود مشخص

شخ زمانش و مکان و لودمي ساخته  يرد،مي لکل چگونه محتوا نظير اينکه کرد؛ فراهم انتخاب جز به فرآيندهايي مطالعة  صم

 هب جامعه در اي ستتترده اجتماعي تغييرات تواندمي نفر يک چگونه که آمد وجود موضتتوب به ايو درك براي لويو نظريه. لتتودمي

 (33، ص 1372)بروجردي علوي،  .آورد وجود

 بانيو دروازهبان مفهوم دروازه، دروازه
باني فرا رد کنترل جريان و  ردش اطالعات در در وستتايل ارتباط جمعي محل عبور جريان اطالعات و اخبار استتت و دروازه 5دروازه

هاي خبري در و همة کساني که در رسانه( 123، ص 1388)عباسي، هاي  ونا ون اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است سيستم

 (39، ص 1389)نصراللهي، لوند. بان ناميده مي ر يا دورازهکنند،  زينشها تالش مي زينش و انتشار آن کار تهية اخبار،

لد لفظهمان شتر  فته  سط بار اوليو براي باندروازه طور که پي  از يکي لوئيو. لد بيان جهاني دوم جنگ زمان در لوئيو کورت تو

 تهيه پروسة در را لفظ ايو او واقع در ندارد؛ نگاريروزنامه ارفة به ارتباطي هيچ او تحقيقات و امريکاست اجتماعي علوم کارلناسان

 نگاريروزنامه قلمرو وارد خود خاص کاربرد و موضوعيت دليل به اصطالح ايو بعدها اما. است برده کاربه مصرف تا توليد از غذايي مواد

سه هر در بهتر عبارت به. لد خبرنگاري و س لت روي آ اهانه افرادي خبر، توليد مؤ  و فردي معيارهاي.  ذارندمي تأثير خبر سرنو

 بانيدروازه» را خبر توليد مسير در موجود موانع و روند ايو که لودمي خبر از قسمتي يا و کل انتشار از مانع  اهي سازماني ضوابط

 . ويندمي «خبر

اند. دارتباط جمعي و اجازه عبور دادن به خبرها يا ممانعت از عبور آنها ميجيمز واتسو دروازه باني را بازکردن يا بستو مواري وسايل 

 لود. هاي ارتباطي  زينش و جرح و تعديل ميدانند که اطالعات به صورت پيامباني را فرا ردي ميپتر وال و ديگران دروازه

اند: هر لخصي که توانايي محدود کردن، افزودن، هباني به ايو لرح دادمايکل  امبل و تريک وال  امبل تعريف مشترکي از دروازه

ود. لبان تلقي ميتأييد يا ردکردن، تحليل يا دوباره تحليل کردن اطالعات ارسالي توسط رسانه يا دريافتي از آن را دارد، دروازه

                                                           
1- Wilber Schramm 
2- Kurt Lewin 
3- Gate keeper 
4- David Manning White 
5-  Gate 
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عات از ااکمان به مردم و بالعکس و  ويد: در کشورهاي در اال توسعه، فرايند انتقال اطالبان ميويلبرلرام درباره اهميت کار دروازه

 (123، ص 1388)عباسي، بان بستگي دارد. بيو مردم، آلکارا به دروازه

 کند:بانان را به لرح ذيل بيان ميجان بيتنر سه وظيفه دروازه

وظيفه دروازه بانان از نظر جان بيتنر

 
 (124، ص 1388)عباسي، 

 جمعي، ارتباط وسايل لناسيجامعه کتاب از "تلويزيون سياست" فصل در 1هود استوارت نگارروزنامه و مترجم نويس،رمان

 باناندروازه از طيفي توستتط که استتت انتخاب چنديو ااصتتل تلويزيوني برنامة يک: نويستتدمي2کوايل مک دنيس ويراستتتة

 تعييو را پولتتش مورد موضتتوب که دبيري: لتتوندمي افراد ايو لتتامل باناندروازه ايو. استتت  رفته صتتورت(  ران زينش)

سان که ايدهنده سازمان کند،مي ضوب تهية براي را  ران زارش و عکا ست که فيلم کنندةتدويو کند،مي توجيه مو  هب د

ستخراج نوارها از را مقوالت که نهايي سازندة زند،مي انتخاب ست سوژه مسئول که فردي معاون کند،مي ا  طرح مسئول و ا

 (145و  144 ، صص1391 )لکرخواه،کند. مي تأييد را کار نهايي لکل که

 هاي مشهور دروازه باني خبرمدل
(، 1950ها مربوط به ديويد مينينگ وايت )هاي متعددي مطرح لده است که پنج مدل مشهور آنباني خبر مدلدربارة دروازه

 ( است.1969)( و زد باس 1965(،  التونگ و روگ )1959(، مک نلي )1957وستلي و مک ليو )

                                                           
1- Stuart Hood 
2- Denis McQuail 

سه وظيفه دروازه بانان

ـ محدود کردن اطالعات 1
دريافتي از طريق جرح و 

تعديل آن

ـ توسعه حجم اطالعات 2
ع و دريافتي با افزودن وقاي

ايده ها

يم ـ تحليل دوباره و تنظ3
مجدد اطالعات
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 خبرهايي تمام که خواست او از و ناميد "دروازه آقاي" را او و کرد انتخاب را هاخبر زاري اخبار يک اديتور وايت، مدل وايت:

 يک طرح ايو اجراي مدت. دارد نگه کند،دريافت مي "(INC)المللي بيو خبرنگاري" و "يونايتدپرس" هايخبر زاري از که

 رولو کوتاه، توضيح يک با را آن علت کند،مي رد "دروازه آقاي" که را خبري هر که لد قرار و بود 1949 در فوريه هفته

 .سازد

اي آق ذهني هايارزيابي بر اساس نشده انتخاب مطالب سوم يک. بود ذهني کامالً  دروازه، آقاي هايانتخاب تحقيق، ايو طبق

ه لد رد است، چاپ اال در يا لده چاپ مشابه مطالب که علت ايو به يا و جا نبود يا کمبود علت به بقيه سوم دو و دروازه

 لد. داده نشان 1 لکل صورت به کوئل مک ويندال و توسط وايت بانيدروازه مدل 1981 سال در .بودند

 
 1شکل 

لد نفر چند يا يک تواندمي باندروازه مدل، ايو در ست ايو مدل ايو محدوديت. کنندمي عمل هماهنگ طور به که با  که ا

 دخواهن پيام ارائة نحوة و دهيلکل آوري،جمع دربارة متفاوتي نظرهاي نقطه بان،دروازه چند که نکرده توجه ايو موضوب به

 .دالت

ستلي و مک لين:  بانيدروازه که اينظريه از بود تلفيقي که کردند ارائه مدلي 1ليو مک و وستتتلي 1957در ستتال  مدل و

 (2نيوکام. )لکل  ABX نظريه با دانستمي سازماني فعاليت را يک خبر

                                                           
1-  Westly and Maclean 

مدلهاي 

مشهور 

دروازه باني

مدل وايت

مدل وستلي و 

مک لين

مدل مک نلي
مدل گالتونگ

و روگ

مدل زد باس
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 2شکل 

 ،A . يردصورت مي ارتباط هارسانه طريق از هاآن مورد در که است اجتماعي محيط در ايواقعه و رويداد هر نشانة X مدل ايو در

 يک سياستمدار، تواندمي A. دارند  فتو براي ارفي X دربارة که هاييسازمان و افراد به دارد الاره و دارد امايتي و مُبلّغ نقش

. است سازمان آن داخل افراد يا ايرسانه سازمان يک ،C .است 1هدفمند  رارتباط يک A کلي، طور به. بالد خبر منبع يا چيتبليغات

  روه يعني ،B .است "غيرهدفمند ارتباط" عبارتي به و کندمي دريافت A از طريق يا و مستقيماً  را مختلف مخاطبان نيازهاي او

 انوام را  زينش خود، عمل خبري نيازهاي به با توجه لده ارائه اخبار ميان در و دهدمي ادامه را  ري زينش کار نيز مخاطبان،

 .دهدمي

 او .کرد ارائه اوليه خبري بانيدروازه مدل از ترييافته تکامل مدل 1959 سال در سال بعد از وايت يعني 9مک نلي  مدل مک نلي:

 را يجاي يعني  رفت؛ هدف را خبرنگاران بانيدروازه به رفتارهاي معطوف کند؛ تمرکز آنان رفتارهاي و دبيران روي بر آن که جاي به

 .دالت قرار خبر عنوان تحت نهايي محصول و واقعي بيو رويداد که

 
 3لکل 

  E :از اندعبارت مدل ايو دهندة تشکيل عناصر. اندقرار  رفته نظر مد هاباندروازه از بيشتري تعداد نلي مک باني دروازه مدل در

 ايمنطقه دفتر سردبير C2 است؛ خارجي خبر زاري يک خبرنگار C1 است؛ لده انتخاب خبري ارزش خاطر به که است رويدادي

 اصلي کشور در مزبور منطقة سردبيرC4  است؛ خبر زاري ايمنطقه دفتر هميو باالتر مسئولC3  است؛ خارجي خبر زاري همان

 دهدمي لکل تغيير مدام که است E؛ خبر S ،S1، S2، S3، S4 است؛ درخبر زاري مزبور خبر مخابرة مسئولC5  است؛ خبر زاري

 افواه در خبر لکل تغيير SRهستند؛  اقوام و دوستان خانواده، ها اعضايRو ساير  R1 ،R2، R3است؛   يرنده R لود؛مي ترکوتاه و

هاي از دروازه خبر عبور نحوة نمونه ايو در لتتودمي ديده که طور همان .استتت خبر فرستتت پس چيونقطه خطوط استتت؛ عمومي

 .است لده تشريح ادودي تا مختلف

                                                           
1-  Purposive Communicator 
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 در :کردند ارائه را خود نمونة و لدند خبري بانيدروازه عرصة ( وارد1965) بعد سال روگ لش و  التونگ اما مدل گالتونگ و روگ:

 خبر ايو اآي که است نکته ايو تعييو آن و کندمي ايواد را اوليو دروازه رويداد، قبال در رسانه اندرکاراندست دريافت نحوة نمونه، ايو

 صورت ترکيبي االت در چه و تنهايي به چه 9 تا معيارهاي يک براساس  زينش بعد، دروازة در سپس و نه؟ يا دارد ارزش چاپ

 (4)لکل  . يردمي

 

 

 

 

 

 

 
 

 4لکل 

 

 باندروازه است، دو روه خبري بانيدروازه مورد در نلي مک و وايت آراي بنديجمع آميزه و واقع در که باس، نظر طبق مدل زد باس:

 2خبر  رانپردازش. 2 1خبر  ردآورند ان. 1 :دارد وجود

 مراله اول    مراله دوم                 

 

 

 

   مثالً              مثالً    

 

 

 

 5شکل 

 در آنان. کنندمي تهيه را آن و روندمي خبر وجويجست به که دهندمي تشکيل  راني زارش و نگارانروزنامه را اول  روه

 انيکس همة بر مشتمل دوم  روه. کنندمي ارزيابي ارائه غيرقابل را خبرها از برخي و ارائه قابل را خبرها از برخي مسير ايو

 مفهوم شپاالي» عنوان با ايمقاله در "باس". لودمي خبر توقف يا عبور غربال يا صافي يعني"فيلتر" آنان "قضاوت" که است

 محلي دبيران و  ران زارش: نولت رسيد، چاپ به( 1969 سال ،46 لمارة) کوارترلي ژورناليسم فصلنامه در که «بانيدروازه

 دورتري فاصلة در مترجمان و هاخوان نسخه سردبيران، آن که اال ،(اول مرالة) هستند ترنزديک "خبري خام مواد" به

 مدل در( 1969 باس، بانيدروازه ايدو مراله مدل) ترندنزديک "قدرت هايکانون" به عرض در اما ،(دوم مرالة) دارند قرار

                                                           
1- News gathers 
2- News Processors 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
9 

 دريافت 

 رسانه ها
رويدادهاي 

 جهان 

تصوير يا انگاره 

 رسانه اي 

 عناصر خبري موثر بر  زينش

خبر 

 خام

آورند ان  رد

 خبر
 خبر

پردازلگران 

 خبر

محصول 

 نهايي

 سردبيران

 نسخه خوانها

 مترجمان

 نويسند ان

  زارش  ران

 دبيران محلي
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 ها،هنوار با اول مرالة اندرکاراندست با مقايسه در قدرت، هايکانون به نزديکي بر عالوه دوم، مرالة اندرکاراندست "باس"

 (152تا  145 ، صص 1391)لکرخواه ، (5 لکل. )هستند آلناتر کنند،مي کار آن براي که سازماني هايميثاق و هاارزش

 اخبار بانيدروازه جديد و خالقانه در هايمدل
کنترل جريان  و اخبار و اطالعات پااليش براي را افرادي متعدد، هايايستتتگاه در و اخبار پخش و توليد فرايند در هارستتانه

ست ارتباطي هايپيام فيلترکردن هاآن وظيفه که اند مارده اطالعات سانه اخبار بانيدروازه. ا  انوام مراله 3 در معموالً اير

 .است ايرسانه درون آن مرالة 2 و است ايرسانه برون آن مرالة يک که لودمي

 

 بريخ هاي روه براي محدوديت ايواد و اطالعات کردن فيلتر با خبري منابع ايرسانه برون مراله دراي: سانه برون بانيدروازه: الف

 هارسانه دسترسي امکان خود، نظر مورد اطالعات  زينش با و دهندنمي را هارسانه در لدن مطرح اجازه هاواقعيت از هاييبخش به

 وزها يک در چالش برانگيز رويدادي وقوب يا و امرش تحت اوزة عملکرد دربارة دولتي مقامي با مصتتاابه. کنندمي فراهم را آنان به

 .است  ونه ايو از هايينمونه کاري

 هاسانهر در دسترس عامدانه اوست، اختيارات و مسئوليت از نالي که را عملکردش منفي نقاط  اه هيچ دولتي مقام يک يقيو طور به

 يباييز منظرة و جلوه آن، خبرنگاران به دسترسي براي سهولت ايواد و کاريش اوزة مثبت نقاط طرح با کندمي تالش و دهدنمي قرار

 .کند ايواد عمومي افکار براي کارش از

 صحنه هب از دسترسي را و  زارلگران محدوديت، خبرنگاران ايواد با محلي مقامات برانگيز، چالش رويدادهاي وقوب هنگام به همچنيو

 .دهندمي قرار هارسانه اختيار را در خود پرداخته و ساخته هاياطالعات،  زارش جريان درآوردن کنترل به با و کنندمي محروم رويداد

 .است اخبار پخش و توليد فرايند در اطالعات کردن فيلتر عمدة مراال از يکي مراله ايو

سانه درون بانيدروازه: ب سانه درون بانيدروازهاي: ر  و اخبار( )توليد خبري  روه بانيدروازه مراله لود،مي انوام مراله 2 در اير

 .اخبار( )پخش خبر اتاق بانيدروازه مراله

 و ويدادر اطالعات فيلترکردن با يک هر صدابردار و تصويربردار خبرنگار، زارلگر، از متشکل  روه عوامل :خبري گروه بانيدروازه

چند  رويدادي بيان يعني زمان فشرده کردن زيرا دهندمي را دروازه از عبور اجازه اطالعات از هاييبخش به تنها آن  ذارياولويت

 يدهبر ز اطالعات انتخاب تشخيص و است پذيررويداد امکان اطالعات از توجهي قابل اذف با فقط اي،دقيقه چند خبري در ساعته

 .است رويداد از اطالعات هاييبخش اذف به نا زير که است خبري  روه عهدة به

مدل هاي جديد 

دروازه باني اخبار

دروازه باني برون 

رسانه اي

دروازه باني درون 

رسانه اي

دروازه باني گروه 

(توليد اخبار)خبري 

دروازه باني اتاق خبر 

(پخش اخبار)



 

12 
 

 خبري روهتوليدات   خبري، عوامل ديگر و ها رافيست  ران،تدويو خبر، دبيران و سردبيران در ايو مراله نيز :خبر اتاق بانيدروازه

 .نندکمي پرداخته و مخاطبان ساخته براي را خبري  زارش يک  ونا ون، فيلترهاي اعمال و خبر مختلف هايپردازش با و دريافت را

 زنده پخش ليوة اي بهرسانه اعتبار و مخاطب اعتماد کسب و مخاطبان بر تأثير ذاري براي جهان خبري هايلبکه کنوني عصر در

 .است کرده ايواد آنان براي ايهاي رسانهرقابت چهارچوب در را  ونا وني هايمزيت ليوه، ايو و اندآورده روي وقايع و رويدادها اخبار

 صحنه رد خبري  روه بيو زنده ارتباط پخش زيرا لودمي اذف بارزي لکل به خبر اتاق توسط اخبار بانيدروازه امکان زنده پخش در

 فعاليت اذف به و لود ارائه مخاطبان به مستقيم صورت به  زارش رويداد لودمي موجب رسانه در خبر پخش استوديو و رويداد

 ا ذاريو براي هارسانه زيرا است قضيه ظاهري اليه ايو ولي رسدمي نظر به کننده که خولحال  رددمي منور خبر اتاق در بانيدروازه

 و اندکرده محول خبري  روه عوامل به را وظايف ايو که ايو آن و اندآورده روي ديگر مدرن هايليوه به اتاق خبر باناندروازه وظايف

 .کندمي اعمال مستقيم ارتباط ايواد از قبل را اي سترده فيلترهاي  روه خبري

 حنهص در و صدابرداري تصويربرداري انوام رسانه، نظر مورد هنوارهاي اساس بر لوند انمصاابه دقيق انتخاب لامل فيلترها ايو

 به را داديک روي هايها، واقعيتليوهبه ايو  اي است کهارفه تصويربرداران توسط لده تعييو پيش از ريزيبرنامه اساس بر رويداد

  دهند.مي قرار تأثير تحت لدت

 مصاابه و آوردعمل مي به را الزم هماهنگي خبر، محتواي چگونگي درباره لوند ان مصاابه با قبل از خبري  روه زنده، پخش در

 يباندروازه اعمال براي تنها ضرورتي نه دهد.مي ارائه را خبري  روه موردنظر درخواستي موارد فقط اطالعات کردن فيلتر با لونده

 لک يچه هاآن پخش هنگام به مخاطبان است که لده بنديقالب و بنديبسته طوري لوند ان مصاابه مطالب بلکه نيست اخبار

 .دهندنمي راه خود به نيز لده ارائه اطالعات اعتبار در ترديدي و

 ادرق چنان که اندداده پرورش را، دسترس در کارلناسان عنوان با ايارفه لوند ان مصاابه از نسلي خبري هايرسانه ااضر اال در

 ،بالد دالته جريان چند ماه است ممکو که را از آن بعد اوالي و رويداد يک وقوب مثال طور به که هستند زمان کردن فشرده به

 . است باني اخباردروازه مدرن هايسبک از يکي ايو و دهندمي ارائه مخاطبان به و خالصه دقيقه 3 يا 2 در

 در و هيهت خود را نظر مورد کارلناسان از ليستي ديگر سوي از و کنندمي تظاهر واقعيت دقيق انتشار به سو يک از هارسانه اکنون

 ناسبمت و هستند خوبي آلنا به نظر مورد رسانه هنوارهاي با نيز کارلناسان ايو. کنندمي مراجعه هاآن به بالفاصله ضروري مواقع

 .کنندمي تنظيم را خود رفتار و آرا هنوارها، ايو با

 هليو مقايسه ايو. است برخوردار ضعف و از لدت البته و است جهاني سطح در ايرسانه همگاني قاعده يک تقريبا موضوب ايو

 بانانروازهد وظايف زنده اخبار، پخش اتخاذ با که است آن بيانگر ضبطي، پخش صورت به بانيدروازه ليوه ب،ا زنده پخش در بانيدروازه

 .است لده محول خبري  روه باناندروازه به خبر اتاق اخبار

  در را برخ اخبار و دبيران سردبير وظايف از بخشي خود، وظايف بر عالوه توانندمي اکنون بيشتر، اختيارات کسب با خبري هاي روه

 رصحنهس وقايع بيان به بطور مستقيم  زارلگر که نيز مواردي در البته. دهند انوام اخبار زنده پخش هنگام به و رويدادها صحنه سر

 . دهدمي ارائه مخاطبان به و انتخاب را هنوارهاي رسانه با مطابق اطالعات سليقه، اعمال و  ذارياولويت با او پردازدمي رويداد

 آن فقط هک کنندتنظيم مي اي ونه به رويداد صحنه در را دوربيو چرخش و ارکات صحنه، سر بانيدروازه اعمال با نيز تصويربرداران

 و افقي هايچرخش طريق کار از ايو و کنند پيدا را دروازه از عبور امکان است، رسانه هنوارهاي با مطابق که اطالعاتي از دسته

 انتخاب ا،صد ميکروفون  رفتو قرار معرض رويداد در چگونگي و نورپردازي و  ونا ون، کادربندي لنزهاي از استفاده و دوربيو عمودي
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 تأثير هاواقعيت بر بارزي لکل به طريق ايو از که لودانوام مي رويداد فضاي کردن بسته يا باز و زمان کردن فشرده منظور به زاويه

 (100تا   98، صص 1394)افضلي و صادقي،   ذارند.مي

 جمعي هايرسانه روي پيش هايفرصت و چالش نويو؛ هايرسانه
 ذيرپرا امکان پايانبي اطالعات به دستتتيابي و استتت ارتباطي وستتايل جهاني لتتبکه اينترنت، مانند نيز جمعي هايرستتانه صتتنعت

 از شرن که االي در انتشاردهد پيامي تواندمي کسي هر اينترنت در: است نهفته عمده تفاوت دو تشابهات، ايو وراي در اما. سازدمي

سانه طريق ستآن مالکيو کنترل در جمعي هاير سيعي طيف. ها  و و فت و بحث اما لود،مي اينترنت يافت در عموم تفکرات از و

 .هاستمالکيو آن بيني انعکاس جهان ايلده اساب طور به و محدود جمعي هايرسانه در

 وستتعت محتوا به که استتت ايو معني به اينترنت در موضتتوب ايو. هاستتتآن مالکيو عاليق و منافع دهندهنشتتان اطالعات، محتواي

 روزافزون صورت به جهاني بعد در جمعي هايمالکيت رسانه که است اقيقت ايو دهندهنشان جمعي، هايرسانه در اما است، جامعه

 آموزش  فتمان، خدمت در جمعي هايرسانه. رودمي پيش ادغام لده درهم هاياز لرکت بزرگ باند در يک لدن متمرکز سوي به

 رسانندب کنند انمصرف به را هالرکت نظر مورد توليدات که لوندمي اي طرااي ونه به عوض در و نيستند مشارکتي دموکراسي و

 .برآيند افکارعمومي پس از و

 صنعت است، استوار مشارکتي، صورت به يکديگر به لهروندان اتصال براي سايبر، فضاي بالقوه امکان بر اينترنت، رويه االي که در

 از ملوم و افکار براي کنترل ايوستتيله و توليدات توزيع نظام مثابه يک به را ستتايبر فضتتاي ها،لتترکت زيرستتلطه جمعي هايرستتانه

  انگارد.مي ايدئولوژي به متعهد و مسلط باناندروازه

 و داص هاي ضبطدوربيو با لهروندان ايرسانه اضور  سترد ي دهي، زارش ميز، روي از خبر انتشار چون هاييپديده که االي در

 در ستند،ه همگاني هايسنتي رسانه باناندروازه و خبري انحصار ران توسط لده تحميل قيود از سرپيچي اال در ديويتالي، فيلم

 متعامل کارهاي و ساز طريق از اختياري، و باني عمديدروازه نتيوه عنوان به سازيذهنيت و خبري دستکاري ديويتال، هايرسانه

 . يردمي صورت ايرسانه

 خاصيت دليل به هاي نويو،رسانه در لده ارائه متون که است ايو نويو الکترونيکي هايرسانه بانيدروازه با ارتباط در توجه قابل نکته

 ايرسانه محتواي هر نتيوه در. دستکاري لوند مختلف طرق به و  يرند قرار متعدد نويسند ان اختيار در توانندمي خود ديويتالي

 مالاع را خود مدنظر تغييرات آن روي بتواند ايدريافت کننده لخص هر و لود بدل و رد الخاص بيو مختلف طرق است به ممکو

 افراد ي،ديويتال هايرستتتانه محتواي در بانيدروزاه با ارتباط ترتيب در ايو به. بماند باقي اثر توليدکننده از اثري که آن بدون کند

 . ذارند جاي بر خود را اثر و لوند بانيدروزاه چرخه وارد توانندمي بسياري

 تزايد هب پيچيد ي رو با را بزرگ و معتبر هايرستتانه خبري ستتنتي بانيدروازه مختلف، ايدئولوژيهاي و ها رايش با باناندروازه تعدد

 هايرسانه سوي از ارائه لده اخبار تا است لده موجب خود، خاص زاويه با اطالعات و اخبار به نويو مخاطب نياز. است کرده مواجه

 متنوب و ديدج لکلي به و داده را تغيير خود لکل اخبار تاثير تحت نيز واقعيت و بگيرند خود به مختلفي زواياي نيز متنوب و فراوان

 .درآيد

سانه اکنون هم سانه واقع در دهند ومي اهميت آن عيني انتقال از بيش واقعيت ساخت به هار  داراي همواره ايات خود طول در هار

 انتقال و ساخت جريان در که آنان است از يک هر بر ااکم ترمينولوژي هميو. بالندمي خود 1اي خاص در اخباراصطالاات رسانه

 دمور خبري هايروش و هاتاکتيک از انواب  يريبهره با اخبار ترتيب ايو به. لتتتودمي آنان اخبار مستتتير کننده تعييو واقعيت،

 (102و   101، صص 1394)افضلي و صادقي،   يرند.مي قرار بانيدروازه

                                                           
1 - News Media Terminology 
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 معيارهاي مطلوب  دروازه باني در رسانه ملي
 

 هاي ديني و اسالميارزش

جا زني بيپرهيز از  مانه -عدم تشويش اذهان  -پراکنيعدم لايعه -تهمت نزدن  -دروغ نگفتو 

سرار  -جا بيعدم توسس  - شاي ا لاعه فحشا  -عدم اف صداقت  –عدم ا لتو  موثق بودن  -دا

 مقيد -طلبياقيقت - ويياق -امانتداري  –کنترل منبع خبر  -رعايت ادب و اخالق  -خبر 

و  فصاات -مستندبودن خبر -افشاي اخبار دروغ  -مقابله با تحريف  -توجه به مخاطب  -بودن 

 هارعايت پيوسته ارزش -بندي رعايت طبقه -لفافيت 

 منافع ملي و امنيت ملي
ساندن به امنيت ملي سيب نر شور -آ سرار ک ستگي-تاميو منافع واقعي ملي -افظ ا  ايواد همب

 تشخيص درست منافع ملي از منافع ازبي و  روهي -ترجيح منافع ملي بر منافع  روهي -ملي

قانون اساسي و قوانين 

عمومي کشور و مقررات 

 ايحرفه

لنايي دروازه شورآ صالح از قانون -بانان با قوانيو ک سير مرجع ذي ت پرهيز از رعاي -توجه به تف

 -نظارت بر اجرا و تصويب قوانيو مفيد -کمک به اجراي بهتر قوانيو در کشور  -اي قانونسليقه

 اي و صنفيرعايت مقررات ارفه -انعکاس مشکالت و نواقص قانون

همبستگي ملي و توجه به 

ع قومي، زباني، مذهبي، تنو

 ديني موجود در کشور

تقويت  -ها، مذاهب و اديانها، زبانعدم توهيو به قوميت -عدم تضتتتعيف همبستتتتگي ملي 

ها و استتتتفاده از چهره -هاي ملي در پولتتتش خبريتوجه به زيرموموعه -همبستتتتگي ملي

زبان فارستي و  ستازي نمادهاي ملي مانندبرجستته -هاي ملي در خبرهازيرموموعه لتخصتيت

 ارائه الگوهاي عيني از ميهو دوستي -پرچم کشور

ها و تهديد موقعيت فرصت

ژئوپلتيک ايران در منطقه و 

 جهان

استتتفاده از پتانستتيل همستتايگان ايران و قرار  رفتو در منطقه استتاس خاورميانه در پولتتش 

صالح ملي کشو-رعايت اسو هموواري در پولش اخبار منطقه  -خبري رهاي منطقه رعايت م

اي هتوجه به ايواد ارتباطات ميان فرهنگي و آلنا نمودن ملت -با توجه به منافع ملي کشورمان 

تغيير ستتياستتت انعکاس اخبار منفي صتترف از اروپا و امريکا براي  -باني خبرهمستتايه در دروازه

باني ازهوتغيير سياست ناديده  رفتو برخي کشورهاي منطقه در در -باورپذيرلدن بيشتر اخبار

توجه هولمندانه به منافع و امنيت ملي در پولش خبري داخلي براي  -دار خبر به توجه جهت

 بيرون از کشور

 کشوري جغرافيايي عدالت
لتو -جغرافيايي عدالت رعايت شخص برنامه دا  هب توجه – مختلف مناطق اخبار انعکاس براي م

يا مادي عنوان به جغراف يت از ن نگ قوم فاده -و فره ها نرم از استتتت لت تحقق براي خبر  عدا

 خبر بانيدروازه در جغرافيايي

 

فرصت و تهديد مخاطب 

 گر که به ديگر مقايسه

 ها نيز دسترسي داردرسانه

سانه -پرهيز از تاکتيک اذف کامل خبر ضاي خبري ر سريع  -هاي رقيبتوجه به ف شخيص  ت

هاي نويو ستتانستتور براي مواقع لتتيوهاستتتفاده از  -اقناب کامل مخاطب -نياز خبري مخاطب

 افظ اعتبار رسانه نزد مخاطب -الزم

فرصت و تهديد گسترش و 

هاي عموميت نفوذ شبکه

 اجتماعي

ايواد امکان تعامل براي  -هاي اجتماعي به عنوان رقيب و منبع خبريدر نظر  رفتو لتتتبکه

ها براي جذب و پرورش چهره -هاي انحصتتاري در منابع و ارائه اخبارايواد جذابيت -مخاطبان

هاي لتتهروند خبرنگار به عنوان منبع خبري و پخش کننده استتتفاده از ظرفيت -ايواد تمايز

ها براي درك مستتتقيم فضتتاي ااکم بر کاربران ايو بان در ايو لتتبکهاضتتور دروازه -اخبار

هاي در لتتبکهتوليد اخبار ويژه ارائه  -هاي اجتماعيامکان دريافت اخبار در لتتبکه -هالتتبکه

 اجتماعي

رسالت اطالع رساني، آگاهي 

بخشي، آموزشي و سرگرمي 

 رسانه

ترجيح آ اهي بخشتتي بر  -توجه به نيازهاي آموزلتتي مخاطب -ايفاي نقش نظارت بر محيط

ستفاده از هيوان کاذب سالت -ا سبت توجه به ايو ر لرايطتغيير ن سب با  لت عدم غف -ها متنا

 باني خبردروازهها در از ايو رسالت
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اميدبخش بودن خبر در 

 مجموع

ارکت در چارچوب رعايت  -هاي خبري بالدسالمت رواي و رواني مخاطب مقدم بر سياست

باني يک موموعه خبري را در موموب با تراز مثبت و اميدبخش دروازه -هنوارهاي اجتماعي

 فضاي يک بخش خبري استفاده از ابزارهايي چون چينش و نرم خبر براي مثبت لدن -کرد

 پوشش خبري فراجناحي
لش خبري جريان سي اجتماعي درون نظامپو سيا سان با  -هاي مختلف  لنا ستفاده از کار ا

افظ  -مراقبت از هزينه نشتدن رستانه ملي براي يک جريان خاص -ستاليق مختلف در اخبار

 داخلي هاي سياسيطرفي نسبت به جريانرعايت بي -هاباالنس در پولش خبري جريان

 کنترل خشونت

شو ستفاده از  -کنترل ميزان انعکاس خبرهاي خ سالمت رواني جامعه به پاي ا قرباني نکردن 

شونت براي جذابيت شوتفکيک بخش -خ ساني  -هاي خبري در انعکاس خبرهاي خ اطالب ر

صل اطالب رساني در مورد خبرهاي خشو  -در مورد ميزان انعکاس خشونت در خبر اکتفا به ا

 جاي الباب در اقناببه 

 سرعت در انتقال خبر
افظ دقت در ايو  -باني خبر متناستتب با نوب رستتانه و مخاطبتوجه به ستترعت در دروازه

  در نظر  رفتو -هاي خبري براي انعکاس ستتريع اخبارپيش بيني اوزه -انعکاس ستتريع اخبار

 اي بکار بستو سرعت در انعکاس اخبارفضاي جديد رسانه

ها و اوت شبکهتوجه به تف

 هاي خبريبخش

لبکه لبکه ايم، دروازههاي مختلف در نظر  رفتههمانند کارکردهايي که براي  باني هم خاص 

لد در توليد  -هاي خبري متفاوت مديريت اخبارلان کامل در دست خودلان بالدبخش -با

 هاکهبهاي مستقل خبر براي لمديريت -خبر نيز تفکيک لبکه و بخش خبري مد نظر بالد

توجه به نوع )مديوم( و 

 هاي رسانهقابليت

سانه سي اجتماعي ر سيا سانه -توجه به تعريف و قدرت  وجه ت -توجه به ميزان تعاملي بودن ر

 توجه به قدرت مقابله فرهنگي رسانه -توجه به ميزان فرا يري رسانه -به ذات رسانه

 اي خبراصول حرفه
مستندات  -سبک نگارش خبر -فرم خبري )عنوان، ليد و ...( -عناصر خبري -هاي خبريارزش

خبر -خبري منتتاستتتتب  موري  نگتتار و  خبر تختتاب  ن خبتتار -ا منتتاستتتتب ا   -چينش 

 اي ، فناورانههاي هنري،  بصري، ارفهجذابيت
 (56تا  50، صص 1393)نعمت نيا و غالمي، 

 منابع:

ضلي -1 سانه بر کنترل و نظارت نويو هايليوه سيبرر"مهدي،  -صادقي ميترا و -اف سانه موله مديريت ،1394 ،"هار خالق،  هايسازمان و ر

 13 لماره

 1372، "کيستند؟ بانان دروازه چيست؟ خبر باني دروازه-موموعه مقاالت روزنامه نگاري ارفه اي "مهدخت،  -بروجردي علوي -2

 چاپ دوازدهم، انتشارات اوقاف، 1391، "خبر"يونس ، -لکرخواه -3

 ، انتشارات دانشکده صدا و سيما1388، "تلويزيوني خبر"،  اهلل اوت -عباسي -4

  24فصلنامه راديو تلويزيون، لماره  ،1393معيارهاي مطلوب دروازه باني در رسانه ملي، "غالمرضا،  -جاسم و غالمي -نعمت نيا -5

 1389، "اصول خبرنويسي"علي اکبر ،  -نصراللهي -6
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 مقدمه
 ونه که بدن ما را اسکلت لکل داده است، اخبار نيز به لحاظ لکل نيازمند  طور که ساختمان نياز به يک ساختار دارد و همانهمان

ضوب را به خوبي درك مي ستند. خبرنگاران توانا ايو مو ساختار ه لکلکنند و مطمئناً سبک و  لان از  سبکجعبه ابزار ي هاها و 

يرد.  ها لکل ميهاي خبري نيز معموالً توسط هميو تنوب سبکها پر است. بهتريو داستانمتنوب براي پرداختو به اخبار و  زارش

بک بيان ريو راه و سبهت ؛ لذا بايد بتوانند دربارة يرند بسيار محدود استلان بهره ميمواردي که خبرنگاران از آن براي بيان داستان

توانيد براي امل فيلي که درون کشتتتي استتت، يک جعبه کفش طرااي کنيد. آن تصتتميم اصتتولي و درستتت بگيرند. لتتما نمي

ونه، سبک تاريخي، سبک کنند، سبک هرم وارهاي آزمايش لده پيروي ميها و فرمخبرنگاران نيز مانند نويسند ان بيشتر از فرمول

ها آلنا لوند. هاست که الزم است خبرنگاران با ايو فرمو ... از جمله آن ک باز شت به عقب، سبک تشريحيسب انگيز،پايان لگفت

 هاي جديد.هاي قديمي کامل کند يا از راهسبکم خواهد  رفت تا خبرش را با همان اال خبرنگار تصمي

 هاي خبريانواب سبک

 ويد: هنگام سازماندهي داستان خبري خود، منطقي فکر کنيد. او ايو ميجک هارت سردبير و استاد نويسند ي در نشريه ار نيو 

سل و تطابق دادن مي سل سير منطقي طبقها»نامد. روند را ت لوند چگونه يک طالعات را در يک م بندي کنيد که مخاطبان متوجه 

 داستانش کند تا برايمييسنده کمک دي و تسلسل مطالب به نوبنهارت معتقد است، سکانس« کند.نکته، نکته ديگري را کامل مي

سازي کند. به عقيدة صوير ستان پيش مي ت سند ان تا ميانه دا سياري از نوي ساختار ويژهروند بيوي ب ستفاده آنکه بدانند از چه  اي ا

 کنند.مي

که آن را براي يک   ونهتوصيه اغلب مدرسان خبر ايو است که خبرنگاران اجازه دهند داستان مسير طبيعي خود را طي کند همان

نقاط برخورد، پيش زمينه و راه ال ها بايد به مخاطب در درك کانون ماجرا و کشتتمکش و کنند. تمام داستتتاندوستتت تعريف مي

ستان صلي کمک کنند. اغلب دا سائل ا ضوعات، نقطه نظرات يا ترتيبها را ميم شي ازتوان به ترتيب مو  هاي زماني براي تمام يا بخ

 مرتب کرد. ،داستان خبري

ختلف موجب موار موجب بدنامي و به طرق اي و فرمولبه  فته بيل ميشل  زارلگر و سردبير کهنه کار پوينتر آناليو، نولته کليشه

سخ ميها مياز بيو رفتو خالقيت ستي خبر پا سند ي به خوبي پيوند لود و تنها به نيازهاي دم د لگري را به نوي دهد. آنچه  زار

لکل مي ست که براي توليد کردن بهتر اخبار به کار  رفته ميدهد  لناخت مدل لود. برمنظم و متمرکزي ا ساس   هايهميو ا

تواند به ما در طرااي سازمان خبرمان کمک کند. انتخاب هر يک از ساختارها به نوب موضوب خبر ما بستگي مختلف ساختار خبر مي

 پيشرفته خبري به قرار ذيل است: تريو سبکهايدارد. ساختارها فراوانند اما رايج
 

 هاي پيشرفته خبري: سبک1شکل 

 

سبکهاي 

نوين خبري
سبک ساعت 

شني

سبک گيالس

سبک وال استريت 

ژورنال

سبک 

سبک فهرست فصل بندي

نويسي

سبک داستاني

سبک الماس 

خبري
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 1 لني ساعت سبک

 .کرد نامگذاري مدرن خبرنويستتي ستتبک بايد را لتتني ستتاعت ستتبک

ست نامش از که طورهمان  يعني دارد لني ساعت مانند ساختاري پيدا

 سبک ايو. است رويداد اطالعات تريومهم بر يرنده در آن انتهاي و صدر

 مدل و دارد نگه راضتتي را خبر مخاطبان  ونا ون هايستتليقه استتت قادر

ست( ليد با همراه تاريخي) تلفيقي سبک يافته  سترش  بک،س ايو در. ا

 ما ،تلفيقي ستتتبک در. لتتتودمي آورده ترکامل و ترمشتتتروح کمي ليد

 اما کنيم، رعايت را( کلمه ۳۵ تا ۲۵) لماري کلمه قوانيو که ايمپذيرفته

ست ممکو لني ساعت سبک در شتر اتي يا کلمه ۶۰ ما ليد ا  هم بي

 .لود تشکيل پارا راف چهار يا سه از ليد يک است ممکو بالد،

ست تکه سه پازل يک لني ساعت سبک کهايو ديگر، تفاوت در  داابت. ا

 هرم ستتبک به که دالتتت خواهيم پارا رافي چند ليد يک باال، قستتمت

ستان که هرم يک پاييو در. است لده تنظيم وارونه  يبترت به را واقعه دا

 را وارونه هرم که عبارت يا جمله يک وستتط در و کندمي  زارش تاريخي

 جمله عبارت، يا جمله ايو به.کند مي متصتتتل( ترتيبي) هرم ستتتبک به

  ويند.مي چرخشي

 شني ساعت : سبک2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چيزهاي نولتو به لروب او کهايو از بعد ۱۹۸۳ در کالرك پيتر روي" وسيله به ابتدا لني ساعت سبک که لودمي  فته

سيدمي نظر به. بود خالقانه خبري سبک يک آن نبود؛ خبر آن. لد  ذارينام ،کرد خود صبح روزنامه در نو لگران. ر   زار

 ستتبک ايو مبدب توانمي را کالرك ااتماالً. برندمي بهره ستترايي داستتتان و وارونه هرم فرم دو تلفيق از خبرهايشتتان در

 رمف ايو به لتتکني ستتاختار با خبر اتاق در توربياتش و هامهارت از استتتفاده با بود ادبي محقق و پژوهشتتگر که او. دانستتت

 بکستت ايو توصتتيف به کرد چاپ( فعلي رويوو جورناليزم امريکو) "ريوو جورناليزم والتتينگتو" در که ايمقاله در".رستتيد

 ".کرد مطرح جايگزيو يک عنوان به را آن و  ذالت لني ساعت سبک را آن نام و پرداخت خبري

ستان اطالعات مهمتريو وارونه، هرم مانند تواندمي لني ساعت ساختار  جاي مطلب ابتداي در سخت اخبار لکل به را دا

 .کند ترتيبي لکل به داستان اصل وارد را لما چرخشي عبارت يک با سپس. دهد

 ادس پليس" مانند، مختصتتتري و اجمالي هايانتستتتاب از توانمي اغلب زماني، ترتيب به داستتتتاني روايت يک ارائه براي

 رچه . کرد استفاده "کنندمي توصيف  ونه ايو را ماجرا هاهمسايه" يا "کردند تعريف  ونه ايو را ماجرا لهود،" يا "زندمي

ساب نوب ايو  موض. لوند ارائه مخاطب سوي از مطلب  وينده نکردن فراموش منظور به و پارا راف چند در بايد تنها هاانت

 نظر اظهار جديد منبع لود، عوض  وينده چنانچه. دارند نياز( مطلب  وينده نام ذکر) انتساب به نيز هاقول نقل تمام کهآن

 .لود ذکر بايد

  در آن عيب اام. است زماني ترتيب افظ و روايي  وييداستان لکل دليل به داستان خبر به دراماتيک بار افزودن ساختار، ايو امتياز

  وارونه هرم از را آن و لوند داستان خبر تکرار آغازيو بخش کليدي اطالعات بعضي است ممکو زماني، ترتيب در که اينواست

 .کنند ترطوالني

                                                           
1-  Hourglass structure 

پايان به سبک هرم 

و به ترتيب وقوع 

 رويداد

 عبارت چرخشي

 شروع به سبک هرم وارونه 
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  وييقصتته به که دليل ايو به نيز مخاطبان نيازهاي به استتت پايبند خبرنويستتي ستتنتي هايارزش به کهآن ضتتمو لتتني ستتاعت

لان تا کندمي کمک خبرنگاران به سبک ايو. کندمي توجه – پردازدمي لگري از جديدي سطح به را خود سانند  زار  اعتس" .بر

ستفاده قابل خبرها همة تواند برايمي لني لد؛ ا سم  زارش اتي و دولت توارت، جنايت، اخبار با سب ليوه ايو ها،مرا  تريومنا

 ".است

ست ايو از 1ميامي هرالد در داردنباله هاي زارش " ست د ست هنرمندانه فرم يک لني ساعت. ا لمندانه نظم که ا  خبر به ايهو

 (186تا  180، صص 1391)توکلي،  ". يردمي بهره کالسيک هايداستان سراييداستان خواص و وارونه هرم از که نظمي. دهدمي

 2 يالس خبرى سبک
 «ىلن ساعت» سبک لبيه ساختار در تفاوت کمى با  يالس خبرى سبک

 از قبل تا ستتپس و لتتودمى لتتروب «وارونه هرم» يک با نيز ستتبک ايو. استتت

 با معموالً و رودمى پيش( هرم ستتبک) تاريخى و ترتيبى لتتکل به پايانى بخش

 خبرى ساختار ايو. رسدمى پايان به است، ليد با مرتبط که عبارت يا جمله يک

لگر به  لود متمرکز خبر پايان يا و ليد روى آنکه از قبل تا دهدمى امکان  زار

 و بلتترو ستتبک ايو در. دهد قرار هم کنار پايان تا را اتفاقات ترتيبى ستتبک به

 پايان معموالً سبک ايو در لما. لودمى مهم اطالعات لامل دو خبر هر پايان

 عنوان به مواقع بعضتتتى تکنيک ايو از. زد خواهيد  ره آن لتتتروب به را خبر

 است. لده برده نام  3اىدايره پايان تکنيک

 

 شريه زارلگر ن وينر جنيفر زير مثال در. باز رداند  زارش لروب به را مخاطب پايان در کندمى سعى سبک ايو در خبرنگار

  زارلى .است نولته  زارلى «دد فول  ريت»  روه رهبر « ارسيا جرى» مرگ به مربوط واکنش دربارة اينکواير فيالدلفيا

  . ذاردمى نمايش به پايان و ليد در را او فقدان و طرفداران از تصويرى که

  گزارش شروع •

 و مخدر مواد از آنان استطوره استتفاده مورد در متعددى هاى زارش چون استت، راه در نا وارى خبر که دانستتندمى هاآن

ساعد همچنيو سمانى لرايط بودن نام سيده چاپ به وى ج  فول  ريت»  روه طرفداران بعدازظهر ديروز اال ايو با. بود ر

 قلب زمانى هک اىخواننده. بيايند کنار بود  روه ايو برجسته  يتاريست که  ارسيا جرى در ذلت خبر با توانستندنمى «دد

 است دالته اضور کنسرت ۴۰۰ از بيش در تاکنون و آيدمى لمار به موسيقى پيشکسوتان از يکى که راکول جان. بود آنان

  او بازنشستگى دوران همچنيو و پيرى لدن، ترچاق خواستيممى فقط ما. است بيمار جرى که دانستندمى همگان  ويدمى

 . است لده بازنشسته ديگر اى ونه به کنممى فکر اما رفته دنيا از وى کهآن با. ببينيم نيز را

                                                           
1- (Miami Herald) است ميامي لهر چاپ پرتيراژ هايروزنامه از ،۱۹۰۳ تاسيس. 

2- glass 
3- circle kicker 
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 در «وينر» را ها«ددهد»  روه غيرمعروف و معروف طرفداران واکنش و جرى مرگ دهدمى لتترح که زمينه پس يک از بعد

 . رساندمى پايان به پارا راف ايو با خود خبرى داستان

  گزارش پايان •

 خانم. يافت پايان  ارستتيا جرى مرگ با و يافتمى معنا «ددهد»  روه با که بود چيزى آن تنها موستتيقى هابعضتتى نزد در

 خبر همکارانش که زمانى از او. کرد ترك مقرر موعد از زودتر را خود کار محل ديروز فيالدلفيا لتترق لتتمال از هورن رندى

 در مو:  ويدمى وى. کندمى درد ااستتاس خود قلب در و استتت کرده  ريه مداوم طور به کردند اعالم وى به را جرى مرگ

 را آن خالى جاى آينده در مو که است چيزى آن ايو، کردممى فکر که االى در کردم، خرد را وى کاست نوارهاى خانه راه

سال مو. کرد خواهم اس سيار سال ام شت را بدى ب لتم، سر پ سرت چند در لرکت با کردممى فکر  ذا  ماه در جرى کن

 . امداده دست از را دو هر مو اکنون اما لوم، بانشاط ديگر بار توانممى سپتامبر

لته ياد به ليد دا ست بنيادى هاىسبک جزء که وارونه هرم سبک به خبر که با  از هک خبرنگارانى اما. ندارد پايان به نياز ا

 يونىتلويز  زارلگر يک. کنند در ير خبر با را او و دارند نگاه را مخاطب که کنندمى تالش کنند،مى استفاده  يالس سبک

 ستبک به طوالنى خبر بستط براى الزم زمان معموالً اما بزند،  ره آن لتروب با را خود خبرى داستتان پايان خواهدمى غالباً

 موثرتر هوارون هرم سبک نسبت به سازمانى درون نشريات براى را  يالس سبک غالباً عمومى روابط کار زاران. ندارد ترتيبى

 خوانند ان نستتتبت به تعويلى  ويندمى نيز داخلى نشتتتريه هاآن به که ستتتازمان داخل نشتتتريات خوانند ان. دانندمى

 چنيو. دهند ادامه پايان تا اوصتتله و صتتبر با را خبرى داستتتان يک که دالتتت انتظار توانمى و ندارند صتتبح هاىروزنامه

 اال عيو در و رستتاناطالب که را اخبارى و ندارند وارونه هرم ستتبک جدى و ستتنگيو اطالعات دريافت به نياز خوانند انى

 (20/1/1385، مگ ايران)بازيابي از سايت . دهندمى ترجيح اند،کننده سر رم

  1ژورنال استريتوال سبک
سياري از اخبار و  زارش ست که در ب ستريت ژورنال، فرمولي چند کاره ا خبري )فيچر(،  –هاي توصيفي سبک خبري وال ا

ليه صيفي دارنداخبار اا ساس ارکت از جزء به کل طرااي  ،اي و اخبار اوادث که رويکرد تو ساختار برا کاربرد دارد. ايو 

 لده و فرمول آن به قرار زير است:

 از توانيدمي. بالتتد اصتتلي موضتتوب از مثال يک بايد ليد ايو( تمرکز نقطه) کانون. کنيد آغاز  ونهداستتتان ليد يک با( الف

 .کنيد استفاده مربوطه هاياتفاق يا الخاص هايمثال

 ( يالس سبک لبيه. )لودمي نگالته ليد به مراجعه با و چرخشي صورت به معموالً خبر پايان( ب

لروب مي لده،  صحنه يا اادثه متمرکز  لخص،  ساختار با يک ليد نرم که بر يک  ستان از جزء به کل ايو  لکل دا لود. 

لود. موضوب اصلي در اي که توسم بخش نکته اصلي داستان است، آغاز ميهکند و با يک لخص، مکان يا واقعارکت مي

 لود.اي( بيان مي)پارا راف مهره 2يک نات  راف

                                                           
1 - Wall Street Journal 

2 - nut graf کندمي يادآوري مخاطب به را داستان خبري ارزش که لودمي  فته فيچر نولته در پارا رافي به 
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شي  ستان اغلب يک کيکر چرخ شت)پايان دا س (ليد به باز  ت ا

که با استفاده از نقل قول يا روايتي داستاني از لخص الاره لده 

ضوعي که در آغاز  سعه مبتني بر آيندة مو ستدر ليد و يا تو ان دا

به کار  رفته مي لتتتود. خبرنگاران هنگام نگارش ذکر لتتتده، 

از  تواند به عنوان يکي زارش، بايد به دنبال فردي بگردند که مي

در توضيح موضوب اصلي، مثال زده لود.  ،ها نمونه در دسترسده

همچنيو در جستتتتووي داستتتتاني بالتتتيد که نکته اصتتتلي را 

 تصويرسازي کند.

 : سبک وال استريت ژورنال3شکل 

 

 گراف نات دربارة بيشتر کمي

 داستان هک دهد توضيح بايد دارد،( ليد) پيچ براي را مهره اکم که پار راف ايو. لود  نوانده داستان اصلي نکته بايد  رافنات در"

 تکميلي توضيحات بايد ادامه در چي؟ که خب،: است پرسش ايو به پاسخ اقيقت در  راف نات دارد؟ اهميت چرا و چيست به راجع

شتيبان و ستان پيکره. لوند ارائه ليد پ سعه با يا مختلف نظرنقطه چند با توانمي را دا ستان کانون تو  دهيسازمان( تمرکز نقطه) دا

 ".کرد

 :کنيد توجه مثال ايو به

 (خبر ليد. )لود آنوا وارد تا کندمي تالش سرسختانه او و ندارد جا "دوکزپيماتيو" براي اتاقي هيچ پورتيج، زندان در -اوهايو راونا،

 محکوم روزه ۳۰ زندان دورة  ذراندن به رانند ي هنگام مستتتي جرم به بار لتتش ماه ۱۵ طي در دارد، اقامت پالز نيوتو در که وي

  .اندبر ردانده زندان، پُربودن علت به را او ماموران بار هر اما است، لده

 (پشتيبان پار راف)

 نوعي خود ،زندان به وي رفتو از جلو يري که است دالته اظهار و کرده تنظيم رسمي لکايتي کالنتر عليه و است رفته داد اه به او

  .است رامانهبي و معمول غير تنبيه

 ( راف نات)

سياري صربه خود نوب در پرونده ايو که معتقدند وکال از ب ست فردمنح شي طرح. ا ساني براي را راه که مدني هايآزادي آزماي  هک ک

  ذرانند،مي -کوچک هايستترقت انواب يا مستتتي اال در رانند ي جرم به خود زندان دورة  ذراندن انتظار در را مديدي هايمدت

  .کرد خواهد هموار

 در مردي و افتاده اتفاق عويب واقعة يک که استتتت زماني به مربوط "خبري بهانه" لتتتود،مي مالاظه خبر ايو در که طورهمان

 و تحريک را مخاطب خود، کوتاه و جذاب ليد در خبرنگار. است کرده لکايت کالنتر از برند،نمي زندان به را او چرا کهايو به اعتراض

 ليد

 نات گراف

 پشتيباني ليد

 اطالعات پشتيباني کننده

پاراگراف پاياني 

يا چرخش به 

 سمت ليد
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ساس شتيبان پار راف) بعد پار راف در و کرده ا ست ساخته فراهم " راف نات" به را او ورود مقدمة( پ ست، ممکو  راف نات .ا  ا

 .کند کامل را آن و بيايد ليد بعد بالفاصله

 :کنيد توجه زير مثال به

 (ليد. )کنيد قفل را درهايتان

 خوابگاه در" اشلتبانه هاي شتت از اخيراً که هايي زارش در يووا داد اه امنيتي بخش رئيس هر ان، دان که استت ايتوصتيه ايو

 ( راف نات. )است کرده مطرح کرده، ارائه "قفل بدون

 ارک به تواندمي وارونه هرم اتي هاستبک همة در بلکه ژورنال استتريت وال ستبک در تنها نه که استت( کليدي پارا راف)  رافنات

 جاي را ودخ سپس "؟چيست خبر ايو انتشار بهانه" کنيم السؤ خودمان از ابتدا کهايو يعني  راف نات ديگر، عبارت به .لود  رفته

 "بدانم؟ بايد که هست ايتازه ارف چه "،"چي؟ که خب": بپرسيم او زبان از و بگذاريم خبر مخاطب

 خبر را چک کنيد.

 خوب دلي يک آيا کنيد، چک خودتان خبر در را مراله چهار ايو اتماً  يالس سبک و ژورنال استريتوال سبک به خبر تهيه هنگام

 را رخب پايان بالتتتيد قادر که کنيد طرااي طوري را ليدتان بايد که ايدکرده فکر آيا ايد؟نولتتتته کند، جذب را مخاطب که جذاب و

 قوي ارساخت با بدنه يک آيا. ايدکرده توجه " رافنات" به اصالً يا ايدداده قرار خود جاي در را " رافنات" آيا بزنيد؟  ره آن به دوباره

 (197تا  190، صص 1391)توکلي،  بزنيد.  ره ليد به را آن هنرمندانه ايدرسيده خبر پاياني پارا راف به که ااال .ايدکرده ايواد

 

 : چهار مرحله ضروري در سبک گيالس و سبک وال استريت ژورنال4شکل

 

 بنديفصل سبک
هاي بسياري از  زارش توان درايو ساختار را مي. برد کار به خبري هاي زارش از بسياري در توانمي را بنديفصل ساختار و سبک

 يک هر که اي ونه به موزاست، فصلي در بخش هر  نواندن بنديفصل تکنيک در اساسي هاي خبري  نواند. نکتةفيچر و داستان

 نولتتتته روايي لتتتيوة به که خبري رويدادهاي در تکنيک ايو. کند مطالعه ادامة به موبور را مخاطب و دالتتتته را خود پايان و ليد

. است متفاوت نظرات از استفاده لده، بنديفصل خبري هايداستان در سازماندهي رايج هايراه از يکي. است ثرمؤ بسيار لوند،مي

  وانتمي کنند،مي از قبيل پيشنهادهاي جديد دفو زباله را مطرح دولتي برانگيز بحث هايموضوب که هاييداستان در مثال براي

 .داد کلل خبر به ترتيب ايو به و  نواند موزا بخش يک در هستند پيشنهاد ايو ثيرتأ تحت يا در ير که را هايي روه از هريک

چهار مرحله 
ضروري در سبک 

ال گيالس و سبک و
استريت ژورنال

تمرکز روي 

ليد

نات گراف

بدنه خبر

بازگشت به 

ليد
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 کار به لتتده بنديفصتتل هايداستتتان به دهيستتازمان براي اغلب که ديگري راه

ستفاده رود،مي ست زماني هايقالب از ا  و لروب اال زمان از مثالً که اي ونه به. ا

 ايبر دوباره کنيد،مي ارکت  ذلتتته ستتمت به زمينهپيش به التتاره براي ستتپس

 هچ ا ر. کنيدمي تمام را داستتان آينده، با و  رديدمي باز اال به داستتان توستعه

يب، ايو ندمي ترت ما. بالتتتد متغير توا غازيو، فصتتتل ا ماً آ يد ات   يک ااوي با

 اکنون چرا که دهد مخاطب توضتتتيح براي تا بالتتتد( ايمهره پارا راف)  راف نات

 .بنويسيد را داستان ايو داريد قصد

ستان در تکنيک ايو لته روايي ليوه به که خبري هايدا سيار لوندمي نو  ثرؤم ب

 آن رايب خير، يا است بنديفصل مناسب تانداستان آيا کهايو دريافتو براي. است

 نوانع هر براي آيا که ببينيد ستتتپس. کنيد انتخاب( تيتر ميان) فرعي عنوان چند

کلي، )تو بگنوانيد. جدا فصتتل يک در را آن تا داريد اختيار در کافي اطالعات جانبي،

 (201تا  197، صص 1391

 
 نويسيفهرست سبک

 آماري،-تحقيقي اخبار در ويژههب ستتبک ايو. دارد کاربرد کنند،مي ارائه کيديتأ مهم نکته چنديو که اخباري در نويستتيفهرستتت

 هايبرنامه و مردم دربارة توصتتيفي - خبري هاي زارش اتي ها،مالقات و هانشتتستتت جمله از دولت رويدادهاي به مربوط خبرهاي

 .رودمي کار به( هستند کليدي نکته چنديو ااوي ا ر) لناسيجامعه

 
 ااوي پارا راف آن پي در و ماجرا چکيده ااوي ليد يک با توانمي آن، پايان يا و خبر پيکرة در فهرستتت از استتتفاده براي

صلي نکتة ستان، ا ستفاده ليد تکميل براي دو هر يا صرف اقايق ذکر يا قول نقل از آن، دنبال به. کرد لروب دا  پسس و ا

 غازيوآ بخش در را فهرستتت اغلب پليستتي تحقيقات به مربوط هاي زارش. کرد بنديطبقه خبر انتهاي تا را کليدي نکات

ستان ست. کنند بنديطبقه را هايافته و تحقيقات روند تا  نوانندمي دا  به رخب هايميانه و آغاز در لده  نوانده هايفهر

سمت پنج لند بلندتر توانندمي انتهايي هايفهرست. لود محدود کمتر اتي يا ق سيفهرست ساختار در. با  سمتق هر نوي

 اعمال تا رودمي کار به هامالقات به مربوط اخبار در همچنيو نويستتتيفهرستتتت. لتتتود ارائه موزا پارا راف يک در بايد

سمت يک از عبور براي توانمي. کند بنديطبقه را ليد با غيرمرتبط سمت به ق  يا يگرد رويدادي در مانند عبارتي از ديگر، ق

 يگرد زامت پر اطالعات هر  ونه يا آمار دسته يک بنديطبقه براي نويسيفهرست. کرد استفاده  ذار عبارات دست ايو از

 به مثال زير توجه کنيد: .رودمي کار به داستان کليدي نکات ساختو برجسته براي همچنيو و

ليد

بدنه

بازگشت به ليد

ليد

بدنه

بازگشت به ليد

ليد

بدنه 

بازگشت به ليد

کاربردهاي سبک

فهرست نويسي

ه براي طبقه بندي يک دست

آمار يا هرگونه اطالعات 

پر زحمت ديگر

براي برجسته ساختن 

نکات کليدي داستان
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 ماجرا چکيده حاوي ليد

 دانشگاه پيچيده پرونده دربارة پنچشنبه روز فيلد، اسپرينگ در قاضي يک

ست ساوت" ستور "ميزوري و  عموم مردم براي جنايي پرونده ايو داد د

 .لود افشا

 العملعکس دهندهنشان قول نقل تکميلي اطالعات

 وستتتستتاوت ايالتي دانشتتگاه روزنامة ستتاله ۲۲ ستتردبير ،"باور تريستتي"

 .بالندب خود به بايد اندنولته را اساسي قانون که آقاياني:  فت ميزوري

 زمينه پيش

 هب جنايت  زارش ارائة در کاري پنهان را به دانشتتکده مستتئوالن ،"باور"

 فدرال قاضتتي ،"کالرك راستتل". کرد متهم مدرستته وجهة افظ منظور

 :داد اکم

شا ● سي قانون خالف سانحه،  زارش و جنايي تحقيقات نکردن اف سا  ا

 .است

 رسانيالباط قابل) باز تحقيقات قوانيو از دانشکده، جنايي پرونده سوابق ●

ستثني ميزوري منطقه( مردم به ست م شمول همچنيو و ني  تحقيقات م

 خواهدن پرورش و آموزش نظام به مربوط( رسانياطالب قابليت بدون) بسته

 .بود

 

 

 

سان لنا سانه قوانيو کار شگاه سابقة که اکم ايو معتقدند هار شکيل به همچنيو ؛کرد خواهد را مخدوش دان  عليه ديگري پرونده ت

 :لد مشخص لهود لهادت در نتيوه. لودمنور مي دانشگاه النمسؤ

 .نيست وارد اتهامي خصوص ايو در و نشده باز بوده، متصل قرباني ورزلکار به لودمي  فته که طنابي ●

 .است نشده ارائه فيلد اسپرينگ پليس به ديگر جنايي  زارش چنديو ●

 .اندلده امحا اطالب بدون و آوريجمع لده يافت مخدر مواد ●

شگاه سخنگوي "کيد کيو پل" سه هيات:  فت دان شگاه ايو رئي سي منظور به روز جمعه دان سئ برر بازيابي از ) .آِيندمي هم  رد لهم

 (6/10/1395سايت سامانه آموزش موازي، 

  1داستاني -روايي سبک
لخصيت)  وييقصه هايتکنيک تمام از دقيقاً  خبرنگار سبک ايو در. است کوتاه داستان لبيه داستاني –روايي سبک به خبر تنظيم

  عکس     بر و دارد اقيقت  ويدمي که را آنچه همة که تفاوت ايو با ؛بردمي بهره( اوج نقطه و هاموقعيت آرايي،صحنه پردازي،

 .نيستند ذهني رمان و داستان

                                                           
1- Narrative 
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ست زماني آن کاربرد بهتريو لگر خبرها  ونه ايو در. داريد  فتو براي 1مهيج خبر يک لما که ا  و پردازدمي جزئيات بيان به  زار

 .هستند ديالوگ لبيه که است هاييقول نقل لامل همچنيو روايي سبک.  ذاردمي نمايش به را مردم کردار

ضي ستاني، اخبار از بع ستند، بلند دا ستفاده با توانيدمي لما اما ه سيکوتاه هايتکنيک از ا   فتو براي مهيج خبري ا ر بويژه نوي

 .نيستند ناسبم براي اخبار تلويزيوني و بالند کتاب يک از هاييبخش مثل توانندمي بلند اخبار. ببخشيد تنوب آن به باليد دالته

 هايخصيتل توسط داستاني  فتمان لامل و توالي، بر مبتني و خبر مفصل لروب روي بر اصلي تمرکز با( روايي) داستاني سبک

لدمي خبر درون ضوعي اهميت خبر، لروب در نکات برخي چه، ا ر. با شخص براي لده، متمرکز آن بر خبر که را مو  مخاطب م

ستاني سبک به خبر .کندمي ستان اصول پيداست، اسمش از که  ونههمان. لودمي لروب روايت يک با دا  آن نگارش در نويسيدا

 .لودمي رعايت

 روايي کلل به خبر داستان مياني، بخش در دارد و ثير ذارتأ و بيادماندني پايان يک و جذاب لروب يک اصوالً داستاني سبک به خبر

 برخ آن، در که است( وارونه هرم) خبري هرم از استفاده بدون خبر تنظيم از مثال تريوواضح( داستاني) روايي روش" .يابدمي تداوم

 ايو به. تاس وابسته خبر داستان اصلي نکته به هم اغلب که يابدمي ادامه لکل هميو به انتها تا و لودمي آغاز دراماتيک ايلحظه با

لته توجه نکته ليد دا  يرويپ وارونه هرم سبک از روش ايو ".ايدکرده نابود را خبر کنيد، قطع آن انتهاي از را خبر روايت ا ر که با

 :لودمي لروب قبيل ايو از نکاتي با داستاني سبک به خبر در ليد. کندنمي

 ااساسي نکته يک با ت۱

 جذاب و  يرا لحظه يک ت۲

 مهم برخورد يک ت۳

 روايت يک يا ت۴

 :کنيد توجه مثال اين به
 .کنيد پرتاب سويشان به را هاکتاب

 (زيرتيتر) .لويد دستگير است ممکو دهيد، تحويل کتابخانه به مقرر موعد از ديرتر را کتاب ا ر پس ايو از

 (ليدنرم. )هستيد بازدالت افتاده خيرتأ به کتابي امل جرم به لما. بگيريد فاصله ماليو از و بيندازيد را رمان -

شنبه، روز از لتو پنو ست ممکو افتاده خيرتأ به کتاب دا لت موجب ا سط لما بازدا  رد جديد، قانون موجب به. لود پليس تو

 دالر ۵۰ از جريمه نرخ باالتريو قانون، ايو طبق. لودمي صادر برنده امانت لخص دستگيري ةاجاز کتاب، هر روزه ۳۰ خيرتأ صورت

 ( راف نات. )يابدمي افزايش دالر ۵۰۰ تا

 دالر، ۲۵۰ زا بيش ارزش با هاييکتاب ربودن براي اما کند،نمي تعريف افتاده، خيرتأ به کتاب يک براي را لرايطي قانون، ايو چه ا ر

 .است کرده مشخص زندان، سال ۵ يا دالر هزار ۲۵ معادل ايجريمه

 ".نيازمندند قوي اجرايي ابزارهاي به هاکتابخانه":  فت ماساچوست، در مديريت امور در مشاور ،"رندان ترنيکاوس  ر ور"

 لهر مردم جيب از که است مبلغي ايو و لود جايگزيو آنوا سوي از بايد بالد، نشده بر ردانده کتابخانه به که کتابي هر: افزود وي

 .کرد هزينه ديگر مصارف براي را آن توانمي که االي در لود،مي پرداخت

 به قاتالن و انتواوزکار دستگيري براي پليس مو نظر به":  فت عمل، ايو از انتقاد ضمو کمبريچ، در مدافعي وکيل لينسکي، ديويد

 ".دارند افتاده خيرتأ به هايکتاب که افرادي دستگيري به برسد چه دارد، مشکل کافي اندازة

                                                           
1- dramatic story 



 

26 
 

 متخلف راداف دستتتتگيري به مواز توهيو، و برخورد  ونههيچ بدون کتابخانه مقيم قانوني نمايندة دستتتتورالعمل، بنابرايو:  فت وي

 قادر ليسپ داريد، افتاده تعويق به کتابي لتتما که بگويد پليس به کتابخانه کارمند ا ر" .اجراستتت قابل غير ايو کهاالي در استتت،

 ".است مهيبي نمايش ايو و. بزند دستبند و کند دستگير عمومي مکان هر در را لما است،

 ياديز خيلي اهميت از که علت ايو به نه لزوماً است، اذف قابل غير پايان داراي مدرن خبري هايسبک ديگر مانند داستاني سبک

ست، برخوردار خبري لحاظ به سنده که علت ايو به بلکه ا  کرده يوادا خبر براي ثير ذارتأ يا و جذاب پاياني نقطه سبک ايو در نوي

 از سياريب. نيست اذف قابل رااتي به که است داده خبر پايان به لطفي کنيد، توجه "است مهيبي نمايش ايو و" عبارت به. است

سندمي را آن پايان و لروب چيز هر از قبل  يرند،مي نظر در خود خبر تنظيم براي را سبک ايو که خبرنگاراني  پازل سپس و نوي

 (208تا  204، صص 1391)توکلي،  .کنندمي پر را وسط

 خبري الماس سبک
سي سبک که کرده عنوان ايمقاله در لکرخواه يونس دکتر صة دو با خبري الماس خبرنوي صي ست ساز ار کامالْ وب خ : ا

 .لد خواهند بازنگري قدرت دو ايو پاية بر خبري هاياتاق در نولتو فرايند عمق؛ و سرعت

لاو پاول سانه  ويدمي 1 براد شر اجازة سو يک از نويو هاير  و موبايل بعد راديو، و تلويزيون) ؛دهندمي را خبرها سريعتر ن

هب که است نگاريروزنامه براي کامل ايرسانه وب؛ ديگر سوي از و( پايه موبايل هايوبالگ همان يا هاموبالگ ااال و ايميل

 .است موالت و هاروزنامه يعني تحليل؛ و محتوا سابق لاهان از تر سترده و ترعميق بالقوه طور

 :کشدمي تصوير به چنيو ايو عمق و سرعت عنصر دو بر کيدتأ با را آناليو دنياي در نولتو جديد فرايند او بنابرايو

  : سبک الماس خبري6شکل 

 

   

 
 

 

                                                           
1-  Paul Bradshaw 

هشدار

نسخه اوليه

بسته/ مطلب

بازتاب/ تحليل

بافت

حالت تعاملي

شخصي سازي

 کنترل کاربر

 سرعت

 عمق عمق
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 که هاييآن اي اخبار ايميلي و موبايلي مشترکان. فرستدمي دبير براي هشدار يک خبرنگار پيوندد،مي وقوب به خبر که هميو: هشدار

  هب خبر مالکيت انتستاب با اال عيو در هشتدار روند ايو.  يرندمي قرار خبر جريان در سترعت به کنند؛مي استتفاده هاخبرخوان از

 .است همراه آن اولية کننده اعالم

ست يک به دوم  ام :اوليه نسخه شتر وبال ي پ ست لبيه بي سخة. تلويزيوني و راديو يا چاپي مطلب يک به تا ا  از امايت در يهاول ن

 جزئيات چه هر و پردازدمي منابع و جزئيات ها،مکان ها،نام ارائه به هاخبر زاري هاي زارش مثل .استتت لتتده داده که هشتتداري

 االعيو در اما بکشاند؛ سايت به را هشدار خوانند ان که است ايو اوليه نسخة مهم نقش. لودمي آپديت آيد؛مي دست به بيشتري

 دهد.مي ادامه هم هاوبالگ فضاي در رسانياطالب به

سته:/ مطلب سيک مطلب يک هواي و اال تقريباً دارد، قرار عمق و سرعت بيو واقع در مراله ايو ب  لبيه و دارد را ايروزنامه کال

ست تلويزيون و راديو ايدقيقه 3 مطالب ست از را خودش تواندنمي کماکان آناليو نگاريروزنامه که بينيدمي) ا سته د  نتيس هايب

 مهم اينکته نه؛ يا استتت برخوردار اهميت از اصتتالً اينترنت آپديت در مطلبي چنيو آيا که باره ايو در قضتتاوت(. دهد نوات خبري

 .است

ضاي همان يا] بافت به توجه با و لودمي آناليو مطلب بافت: سط[ خبر بر ااکم ف  و اخليد هايلينک چه لينک از فراواني تعداد تو

 .لودمي تبديل منبع پورتال يک به خبر منبع مراله ايو در. لودمي آپديت خارجي هايلينک چه

 ضتتايف کواي هر در واکنشتتي هر که معناستتت ايو به امر ايو آناليو؛ فضتتاي در. رستتدمي تحليل نوبت خبر از بعد :بازتاب/ تحليل

 مربوط هاآن به خبر کهکساني و مطلع منابع و خودتان هايفروم و هاوبالگ طريق از ويژه به - لود آوري جمع دهد؛مي رخ هابالگ

ست بوده ست ممکو دهندمي پولش را خبر که افرادي - ا  در هم هاپادکست. کنند منتشر هايشانوبالگ در را خودلان توارب ا

 .کنندمي پا به بحث موارد ايو در که آيندمي لمار به منابعي جزو اينوا

 به و ندک موضوب در ير هم را کاربر اال عيو در تواندمي اما بالد؛ دالته نياز فراواني منابع به است ممکو مراله ايو :تعاملي حالت

 "بلندي دنباله" تواندمي 2ويکي يک يا و1اينتراکتيو فلش يا فروم يک. نيستند آن به قادر هارسانه ساير که کند رسانياطالب اي ونه

 .بکشاند خود دنبال به خبر توليد از پس هامدت تا را کاربران که بسازد

صي ستروزنامه سوي از سازياتوماتيک واقع در االت ايو :سازيشخ شترکان؛ ايپايه هايسرويس ارائه يعني. ها  آپديت مثل م

 .مطلب درباره اس اس آر بر مبتني و ايميلي

 در که - 3سديتابي بر مبتني نگاريروزنامه و( اندخوانده را خبر که خوانند اني ساير جديد عالئق با انطباق) اجتماعي نيازهاي به اتکا

سياري آن  دهد ارقر کاربر ارتباطي محيط اختيار در تواندمي ديتابيس که مواردي يا و لوندمي همگرا هاتگ متا اسب بر موارد از ب

 .است مطرح -

 . بالد دالته باور امکاناتي چنيو تحقق به که هست نياز هم فرهنگي به که ايو باالخره و

 به را ييکم و بيست قرن محصول يک به( خبر) نوزدهمي قرن محصول يک تغيير تا کولدمي خبري الماس : ويدمي برادلاو پاول

)لکرخواه،  .است "ناتمام" ابد تا خبر کهايو نويو؛ هايرسانه در( iterative journalism)  وينده مدام نگاريروزنامه: بکشد تصوير

 (30/6/1386آناليو، بازيابي از سايت همشهري 

 

                                                           
1-  Flash interactive 
2 - wiki 
3 -database-driven journalism 
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  مقدمه
 دخو يخيرتا يرتس در راتخبا راتنتشا دتنرو .تتسا دهبو تطالعاا به دممر سترسيد يهاهليو تريودهسا از يکي زيرباد از رخباا رنتشاا

 يلبکهها به هم وزهمرا و يافته مهادا نتلويزيو و يوراد نهايت در و بمکتو تنشريا ن،چيارجا توسط معالا تا زغاآ نباز به نباز نقل از

 ظلحا به و فتهر بيو از هاآن بر لقکنترتا مته و هدتل نساآ هاآن به سترسيد هم وزهمرا که وتتفا يوا با .ستا هلد ختم اييانهرا

 )پخش سانيربطالا و بخشي اهيآ نتلويزيو و وتيراد ايفتظو از يتيک .تتسا هتيافت يشازتفا هاآن رتب تکاا ،معاجو رساختا تغيير

خبرهاي روز برخوردار از قدرت بيشتري براي پخش  هاسانهر ساير به نسبت ،تصوير و اصد از دهستفاا ليلد به نتلويزيو .ستا ر(خباا

 کرماني اامدزاده) ست.ا تمطبوعا سپس و يوراد ن،تلويزيو ،ترتيب به نمخاطبا دهستفاا ردمو سيلهو مهمتريو تحقيق يک سساابراست. 

 ايهيژو هجايگا هاآن از امدترکته که دميلو پخش نتلويزيو -يوراد مختلف يبخشها از خبر ارانهز نهروزا (46ص  ،1391و فرهمند، 

 لتودا دجوو با سازمان ملل در رجمهوئيسر نياسخنر رتخب ل،اتمث انوتهعنتب. دتهنديتم صصاتختا دوتخ هتب را خبري بخش يک از

ي اتشهتبخ رکتوادتکن مختلف يهايفرد در بلکه دلونمي پخش مشابهي يهارده در ،مختلف ياتانههتسر در ن،يکسا يخبر ارزش

 در را يدتاوا خبر اچر خبر انبيردسر و انمدير ؟چيست رخباا چينش ستا يوا ساسيا السؤ. د يرمي يجا هاسانهر يخبر

 ؟مؤثرند رخباا چينش در ملاعو امکد و دارد دجوو هتمينز يوا در لگوهاييا چه ؟ميکنند پخش يخبر بخش مختلف يقسمتها

 و هاروش تابعن وتتلويزي در رتخب چينش. ستا حمطر خبر زةاو در مبااث ساير از بيش که ستا يعنصر مهمتريو زيبرجستهسا

 ت،تحقيقا و نشدا بر مبتني دارد دوتجو ابتيتث لوتصا سانهر در خبرها چينش ايبر هرچندهاي خاص آن رسانه است. لعملراستود

 اردند دوجزي ولبيهسا تطالعاا لنتقاا در و تتسا لنتقاا قابل يگرد جامعه به ايجامعه اتي ،يگرد سانهر به ايسانهر از لصوا يوا ماا

 ميکنند. زيبوميسارا  نشدا يوا ل،صوا بر تکيه با سانههارمديريت  و معاجو بلکه

 چينش اخبار )کنداکتور(
 براي خبري، موضوعات سازيبرجسته همچنيو و اخبار پخش خرتأ و تقدم و بندياولويت را تلويزيوني خبر چينش ،ارتباطات اساتيد

 يرانسردب .دهد تغيير را عمومي افکار اوليه تصوير تواندمي خبري چينش که معتقدند هاآن. اندکرده معنا مخاطب رفتار در تغيير و ثيرتأ

 در برخورد و مواورت لهرت، خبري ارزش و بالند دالته مدنظر خبري چيدمان بستو در را خبري هايارزش است ممکو خبري

ي صدا هاي خبري معاونت سياس) روه رسانه مديريت پژوهش .بالند دالته مدنظر را فراواني و بر يري در تاز ي، برعکس يا و بالد اولويت

 ( 1، ص 25/4/1395و سيما، 

.  يردمي صورت اخبار تنظيم و انتخاب از بعد که است تلويزيوني و راديو اخبار سردبيران عادي و معمول کارهاي جمله از اقدامات ايو

 ،(نمايند پخش همزمان را خبري بخش يک خبرهاي همة توانندنمي کهايو يعني)عملي  محدوديت به توجه با نا زيرند سردبيران

 دقيقاً را خبر هر ،نمايند مشخص و بندياولويت را خبري بخش هر اخبار، خبرهاي نامساوي اهميت و وزن همچنيو و مخاطبان نياز

 وبالگ اکبر نصراللهي(، بازيابي از 16/8/1386)نصراللهي،  دهند؟ قرار کنداکتور قسمت کدام در

 در .کنندمي اعالم مخاطبان به خود را  يريجهت مواقع برخي و ديد اه اخبار، بندياولويت و چينش با سردبيران کهايو ديگر نکته

 کنند. فکر چيزي چه به مخاطبان و دارد بيشتري اهميت خبر کدام رسانه و آنان نظر از  ويندمي مخاطبان به واقع

 ،1سازيبرجسته و رنگ تيتر، استقرار مکان و اندازه با که مطبوعات همانند درست. است سازيبرجسته نوعي اخبار چينش بنابرايو

 جلب و خبر به دادن اهميت هايراه از نيز يکي تلويزيون و راديو در کنند.مي را جلب مخاطب و توجه تعييو خبر را اهميت ،... و اوم

 .است آن  رفتو قرار ترتيب مخاطبان، توجه

                                                           
1 - Agenda setting 
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طرنج لنامند. ايو ترتيب به چيدن صفحه هاي زنده را در يک بولتو خبري، کنداکتور ميها و ارتباط رفتو خبرها،  زارش ترتيب قرار

لناسي اي و زيبايينامه سياسي، اصول ارفه. در اقيقت برآيندي از مراملبيه است. کنداکتور داراي دو وجِه لکل و محتواست

هاي خبري مناسب، چينش لود. فرآوردههم خوردن تناسب هر يک از ايو سه رکو موجب صدمه ديدن بولتو مي است. برتصويري 

اي و اجراي خالقانه و جذاب از مباني سياسي بولتو خبري است. هويت بولتو خبري از ديگر موضوعاتي است مبتني بر اصول ارفه

 رايش مخاطبان و زبان عرضه خبر دو عنصر اصلي هويت  دهند.مدنظر قرار مي که سردبيران معمواًل هنگام طرااي بولتو خبري

 اي و ... تقسيم کرد.توان به رسمي، محاورهبخش بولتو خبري است. زبان عرضه را نيز مي

داکتور ساخت کن هاي اصليپايهاي از طرااي و تدويو کنداکتور به دانش و توربه نياز دارد. برخورداري از آ اهي سياسي و دانش ارفه

پذيري با هدف سرعت بخشيدن و زيبالدن کنداکتور کمک خواهد کرد. تنوب موضوعي، تصويري ز به انعطافاست. توربه سردبير ني

 لود.و جغرافيايي موجب جذابيت خبري مي

اي طيف و بايد تالش کرد نيازهاي عمومي است از ايو رکنداکتور نبايد صرفًا سياسي، اقتصادي، فرهنگي يا ... بالد. تلويزيون رسانه

عابديني، ) اي از مخاطبان را برآورده کند. سردبير با هميو استدالل بايد تنوب تصويري و جغرافيايي را نيز مدنظر قرار دهد. سترده

 (49ص، 1391

   ملي رسانه براي خبري چينش اهميت
 با را ممه رويداد يک برعکس، و کرد تبديل مهم خبري به مناسب، چينشي با توانمي را خبر يک خبر: ملي اهميت و حساسيت 

 به و اناير رسمي تصويري و صوتي رسانه تنها ايران اسالمي جمهوري صداوسيماي. کرد اثربي و خاموش توانمي نامناسب، چينشي

 . است برخوردار ملي اهميت و اساسيت از رسانه ايو در آن چينش و اخبار ارائه لذا است، نظام ويتريو نوعي

 دارد يکانون نقش مخاطب روي ثير ذاريأت در تلويزيوني خبر چينش خبر: مديريت در دروازباني ابزار ترينمهم خبر چينش 

. دلومي متبلور اخبارلان محتواي در هارسانه نبايدهاي و بايدها. است خبري بنگاه هر اهداف تريواصلي از ثير ذاريتأ که چرا

. است مسير ايو در  ام نخستيو خبر بانيدروازه. است خبري نبايدهاي و بايدها هميو لامل اخبار پخش مرامنامه و  ذاريسياست

 بر را فرآيند ايو ساماندهي و کنند يهدايت نقش خبر مديريت. دارد پويا االت و است فرآيند يک اطالعات پردازش و بانيدروازه

-تسياس برخي تغيير و بوده خبر مديريت ايطة در پردازش تا بانيدروازه از آن اجراي اسو بر نظارت و مرامنامه تدويو. دارد عهده

   (4، ص 1386)بوالي، .  يردمي قرار زمره ايو در هم تاکتيکي هاي

 يتيااکم و اخبار سياسي معموالً . دارد وجود خبر چينش هايسياست در ثابت نسبتاً  روية : يکخبر چينش در ثابت نظم وجود 

 رد محور، پژوهش نگاهي با بايد اما داد تغيير را چينش ايو لودنمي سرعت با و اندکرده عادت چينش ايو به هم مردم. دارد اولويت

 .  لود لحاظ نيز مخاطب اولويت خبري هايبخش

 

 

 
  ملي رسانه خبري هايبخش در اخبار چينش الگوهايي

 لناسايي خبري مختلف هايبخش در توانمي را خبري چينش رايج الگوي سه صداوسيما: خبر چينش در خبري رايج قالب سه

 : کرد

اهميت چينش خبري 

:براي رسانه ملي

حساسيت و اهميت 

ملي خبر

چينش خبر مهمترين

ابزار دروازه باني 

در مديريت خبر

وجود نظم ثابت در 

چينش خبر
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 . است فرا ير و کلي و عام که ،21 خبري بخش مانند محور: پرونده( الف

 . دهدمي پولش خاص رويکرد با را خاص موضوعات که 20:30 خبري بخش مانندمحور:  موضوع( ب

  24 خبري بخش در روز مبااث مانند :جذابيت و استثناء( ج

 به پرداختو و ملي رسانه خبري ارزش تريورايج لهرت،خبر:  چينش در خبري ارزش ترينفراوان و ترينرايج ،برخورد و شهرت

 در و امنيتي -سياسي اخبار لامل خبرها اکثر و است رسانه ايو خارجي اخبار در خبري ارزش تريوفراوان اختالف، و برخورد اخبار

 . است اکومت و دولت اوزه

 استفاده چينش براي واره چيو الگوي از مشروح نيمه و مشروح خبري هايبخش در: خبري چينش براي ايرسانه اجتهاد از استفاده

 . الدب موضوعي چه بعدي خبرهاي و يک خبر که دهدمي تشخيص وي خود کندمي پيروي سردبير اجتهاد از که الگو ايو در. لودمي

  

 
 :کرد تقسيم سطح و دسته سه در توانمي را اخبار چينش از ديگري انواب

با  روه تروريستي صهيونيستي داعش در  جنگ اخبار توافقنامه برجام، :کشور سياسي هايبندياولويت اساس بر اخبار چينش( الف

 .  است کشور داخل در مدل ايو در مورد توجه هاينمونه جمله از... جنگ يمو و عراق و سوريه،

فلسفه چينش خبر افظ بيشتر توجه مخاطب است. براي رسيدن به ايو هدف، بايد  :مخاطبان نيازهاي اساس بر اخبار چينش( ب

 با مدنظر قرار دادن نيازهاي مخاطب، کنداکتور خبر چيده لود. 

ساس بر اخبار چينش( ج سانه هاياولويت ا   رستتانه يعني. استتت رستتانه هاي يريجهت چينش، معيار و مالك مدل ايو در اي:ر

سانه مديريت پژوهش .کند هدايت سمتي چه به را عمومي افکار خواهدمي سيما، ) روه ر صدا و  سي  سيا ، 25/4/1395هاي خبري معاونت 

 ( 4و  3صص 

و  و ا ر فاصتتله بيو انتخابزنند. بنابرايمخاطبان منفعل نيستتتند و دستتت به انتخاب مي اينکه فوق  انه ستته هايمدل در مهم نکته

 . بود خواهد کم نيز الگوها بيو تفاوت بالد، مخاطبان کم انتخاب با رسانه 1بانيدروازه

 

 اخبار چينش در موثر عوامل

                                                           
1 - gate kipping 

الگوهاي 

چينش اخبار

:  سه قالب رايج خبري

پرونده محور، موضوع 

محور، استثناء و جذابيت

شهرت و برخورد رايج 

ترين و فراوان ترين ارزش 

خبري در چينش اخبار

استفاده از اجتهاد رسانه 

اي براي چينش خبري
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 هر هب اعتقاد مردم، نيازهاي از سردبير لناخت ميزان خبر، محتواي و موضوب بر تسلط ميزان افکار، اعتقادات، لامل فردي: عواملـ 1

 کار ،خود، مخاطب به سردبير نگاه نوب هولمندانه، جسارت اي، ميزانارفه اصول بر تسلط و تعصب ميزان ارتباطي، هاينظريه از يک

 ي وباندروازه در عوامل ايو ... و سازمان با فرد اداري سيستم، رابطه اعتماد جلب در او موفقيت ميزان و سردبير عمومي روابط رسانه، و

 .است اثر ذار چينش سردبير

 اداعتق ميزان اي،ارفه نظر از سازمان سطح سازماني، نانولته يا اعالمي هايسياست و هااهداف، استراتژي لامل سازماني: عوامل ـ2

 ته ذل عمل نحوه رسانه، سازمان، مالکيت ايارفه استقالل ميزان مخاطب، و خود از سازمان تصوير کردن، عمل رقابتي به سازمان

 بريخ بخش هويت توليد، نوب و ميزان آن، القاي اداقل يا طرفيبي لعار به تقيّد سازمان مبتکر، ميزان افراد با مواجهه در سازمان

 ...و

 قوانيو نوب رسانه، از اقوقي و اقيقي هايلخصيت و نهادها ها،سازمان تسلط ميزان و توقع سطح لامل :سازمان از خارج عواملـ 3

 الت، تحصي نوب، جنس، سو، سطح اي،رسانه کار به اقوقي و اقيقي هايلخصيت اعتماد و اعتقاد رسانه، ميزان با مرتبط مقررات و

   مخاطبان هايويژ ي ساير و تولد محل

 عدادت و لبکه تعريف .باالست سهم داراي و مستمر تاثيرات ايو اما موثرند اخبار چينش در سازمان از خارج و سازماني عوامل چه ا ر

 (2، ص 11/7/1385)زارعيان،  ، بازيابي از وبالگ اکبر نصراللهي(16/8/1386)نصراللهي،  .بالند موثر اخبار چينش در تواندمي نيز  وينده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پخش سردبيران هاي ويژ ي و ايارفه جسارت مهارت، سطح و فردي عوامل

عوامل خارج 

از سازمان

عوامل 

سازماني
عوامل فردي
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 ( 6و  5، صص 25/4/1395هاي خبري معاونت سياسي صدا و سيما، ) روه رسانه مديريت پژوهش

  خبر چينش در سازماني غير و سازماني عوامل تاثير ميزان

ي عبور و حذف و اخبار و رويدادها تا به گوش ما برسند از صافي هاي زياد: چينش خبر متاثر از فعل و انفعاالت پشت صحنه توليد خبر( الف

حريف آن، بزرگ و نوع چينش اخبار، مسکوت گذاشتن بعضي خبرها، گفتن بخشي از واقعيت يا ت. اضافه اي در محتواي آنها ايجاد مي کنند

عل و يا کوچک کردن رويدادها، انتخاب زمان و نحوه تنظيم و آرايش مطالب و يا حتي نوع رسانه حامل پيام، خبر را در چنبره اي از ف

. انفعاالت گوناگون قرار مي دهد

در  بخش هاي با توجه به اينکه عوامل انساني نقش تعيين کننده در تهيه و چينش خبر دارند و: ايجاد رقابت در بين بخش هاي خبري( ب

بهبود چينش، مختلف خبري نيز تفاوت چنداني در چينش و توليد خبر مشاهده نمي شود، ايجاد رقابت بين بخش هاي خبري مي تواند باعث

. تهيه و توليد خبر شود

ود چينش خبر بازنگري در اقتضائات رسانه اي و آسيب  شناسي وضعيت موج: ضرورت بازنگري در شيوه هاي موجود تنظيم و چينش خبر( ج

.در چينش خبر، توجه به نيازهاي مخاطب در بخش هاي مختلف خبر احساس مي شود. ضروري است

سردبيران پخش براي انعطاف بيشتر و تفويض اختيار به سردبيران؛ نياز به آموزش: لزوم آموزش به سردبيران در صورت تفويض اختيار( د

. دهدمعموالً سردبير به کارهاي توليدي مجموعه خود که مستقيم تر در آن دخيل بوده اولويت مي. از لحاظ چينش خبر الزامي است

ي خبر، عوامل فردي در چينش خبر شامل اعتقادات، افکار، ميزان تسلط بر موضوع و محتوا: عوامل انساني موثر در چينش اخبار( هـ

ل حرفه اي، ميزان شناخت سردبير از نيازهاي مردم، اعتقاد و ميزان عمل به هريک از نظريه هاي ارتباطي، ميزان تعصب و تسلط بر اصو

ماد سيستم، ميزان جسارت هوشمندانه، نوع نگاه سردبير به مخاطب، کار و رسانه، روابط عمومي سردبير و ميزان موفقيت او در جلب اعت

.  است... رابطه اداري فرد با سازمان و 

ئوليت و دقت سردبير چينش خبر يا انتخاب خبر بايد با مس. چينش اخبار نوعي برجسته سازي است: مسئوليت باالي سردبير در چينش خبر( و

ثبت و منفي همراه باشد زيرا هر انتخاب يا تقدم و تاخري که از سوي سردبيري ايجاد مي شود بايد قابل دفاع باشد چون در برابر قضاوت م

.مخاطب قرار مي گيرند

تنوع . ته باشددر چينش بايد انگيزه و ارادة کافي داش( فردي)عوامل دخيل: انگيزه و اراده سردبيران براي چينش بهينه فرآورده هاي خبري

.موضوعي، مديريت زمان، نوع فرآورده هاي خبري مورد استفاده در چينش مهم است

مهيا باشد و تيم توانمندي سردبير زماني کارساز است که ميدان و شرايط عمل و اختيار براي او: اعطاي آزادي عمل بيشتر به سردبيران( ز

د شود بويژه در از سردبير بايد حمايت و پشتيباني شود و حاشيه امنيت براي او دربارة تصميمش ايجا. زير نظر او با وي هماهنگ باشند

در ...( ردبير و س)وجود انگيزه و اميد و روحيه نيروي انساني. بخش خبري و سردبير بايد داراي استقالل و اختيار باشد. مراکز استان ها

ن بايد مطابق با اختيار سردبيرا. بايد امکان بروز توانايي ها و خالقيت نيروي انساني ايجاد شود. توليد و چينش اخبار تأثيرگذار است

.ضوابط و اصول حرفه اي باشد نه نگاه سليقه اي، شخصي و سوگيرانه

.ته باشدبايد طرح و برنامه مدوني براي چينش خبر در تحريريه وجود داش: اهميت دانش عمومي و تخصصي سردبيران در چينش خبر( ح

سليقه اي و اما اگر گرايش. اگر نگاه حرفه اي باشد، نظر سردبيران مختلف تفاوت بارزي ندارد: ضرورت نگاه حرفه اي در چينش اخبار( ط

.نگاه حرفه اي بايد جايگزين نگاه سليقه اي در چينش گردد. سوگيرانه دخيل شود، عملکرد متفاوت مي شود
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 يرقابت به سازمان اعتقاد ميزان اي،ارفه نظر از سازماني نانولته يا اعالمي هايسياست و هااستراتژي اهداف، لامل سازماني عوامل

 مواجهه در سازمان  ذلته عمل نحوة رسانه، مالکيت سازمان، ايارفه استقالل ميزان مخاطب، و خود از سازمان تصوير کردن،عمل

...  و خبري بخش هويت توليد، چرخه نوب و ميزان آن، القاي اداقل يا طرفيبي لعار به رسانه تقيّد ميزان تأثير ذار، و مبتکر افراد با

 . هستند مؤثر خبر چينش در که لودمي لامل را

 يوقوان نوب رسانه، از اقوقي و اقيقي هايلخصيت و نهادها ها،سازمان تسلط ميزان و توقع سطح لامل که سازمان از بيرون عوامل

 تولد محل تحصيالت، سطح سو، جنس، نوب، اي،رسانه کار به اقوقي و اقيقي هايلخصيت اعتماد و اعتقاد ميزان رسانه، مقررات و

 .بالد موثر خبر بانيدروازه و چينش در تواندمي که است مخاطبان هايويژ ي ساير و

 بترغ  ويي،کلي از پرهيز و اطالعات ستتتردبير، نقش عمل، ستتترعت خبر، تاز ي: از عبارتند خبر چينش در تأثير ذار موارد ديگر

سب توزيع لکلي، هايجذابيت خبر، آوردن باال به و بندياولويت در سردبير   يريکاربه و خبر چينش در مختلف هايلکل و منا

 . خبري چينش در خبرها سخت و خبرها نرم

 مردم اقعيو نيازهاي به که دهدنمي اجازه مواقعي در خبر کم زمان مثالً . هستند تأثير ذار نيز زماني و مکاني اقتضائات خبر توليد در

 توجه وردم بايد خبر توليد در مکاني و زماني اقتضاي لذا. کرد استفاده سياسي هايبرنامه از توانمي موضوعات ايو براي که پرداخت

 ( 5و  4، صص 25/4/1395هاي خبري معاونت سياسي صدا و سيما، ) روه رسانه مديريت پژوهش .بالد

 اخبار  مطلوب چينش در مهم نکات
 سساا بر رخباا ستا بهتر يگرد رتاتعب هتب .لود توجه خبري هايارزش و موضوعات همه به توازن، و باالنس اصل به توجه با ت1

   د.لو يمتتنظ انهتسر تتسياس و ناتمخاطب زنيا ي،خبر يهاارزش

 ، نيازهاي(جامعه عفت عمومي، اخالقيات ارضي، ملي، تماميت امنيت) سازمان از خارج و سازماني مالاظات به توجه ضموت 2

 .قرار  يرد مورد توجه رسانه به مردم اعتماد فزاينده عوامل و رقيب هايرسانه به آنان دسترسي مخاطبان، ميزان

 دهد،مي اننش توربه از رسانه، خارج و غيرمسئول غيرمتخصص افراد نفوذ و ثيرتأ و سازماني مشکالت و هامحدويت برخي به علم با ت3

 .دارد اخبار چينش در کننده تعييو و اساسي نقش ايارفه و جسارت مهارت سطح و فردي عوامل

مي ربيشت اخبار چينش در را سردبير مانور قدرت مخاطبان، نيازهاي و خبري هايبخش هويت با متناسب توليد تنوب و افزايش ت4

 .کند

 سازيبومي زمينه ايو در را هاآن هايمدل اخبار، بايد چينش زمينه در کشورها ساير ايرسانه همکاران توربيات از استفاده ضموت 5

 ، بازيابي از وبالگ اکبر نصراللهي(16/8/1386)نصراللهي،  .کرد پرهيز مطلق و از تقليد

 . دلور ميخب تتلوياو بتموج ي،رتيگد لتاليد قعامو برخي .نيست آن هميتا نشانة هميشه خبر ترتيب ت6

  يرد.ميبردر هم را نهاآ يبند لويتاو و يروصاتت ت،جمال و هاواژه مديريت ،چينش بلکه ،نيست بموضو بعد در فقط رخباا چينش ت7

. دلو لتها ذ نميا در دممر با قانهدصا رشوتک متمه راتخبا ،عموميراتفکا تتاماي بتجل و ديعتماابي يشافزا از يجلو ير ايبر ت8

 يرتتتخب ياتتتولتوهتتتب رخباا چينش در نبايد ، رفته ارقر دوم و اول خبر وجز که جيرخا يلبکهها در مهم اديدرو يک ل،مثا ايبر

 (31، ص 1383)ملکي،  د.لو پخش را ذ رتصو به و خرآ يفرد در يتمل انةتسر

روح ارائه خبرهاي طوالني و بي ،تتسا شتهت زبا لمنز به نهروزا رکا از خسته و دارد اوانفر يمشغلهها که وزرتما مخاطب ايبر ت9

)ملکي، . دلو دهستفاا نرم خبرها از و جديسخت  يخبرها يالدر البه ق،تفاا يوا از يجلو ير ايبرآور استتتت. مالل کننده وخستتتته

   (32، ص 1383
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 هنگا بنو و سياست نداميتو يخبر ياتستههتب نيدد ربا چند با وي ،ستا هميتا اائز مخاطب نظر از رخباا چينش که نواآ از ت10

 آن اتپوي انةتسر هتظيفو ساتسا وتيا بر ارد.مي ذ تأثير مخاطببر  ه ادآناخو که ايو موضوبهد د تشخيص بيشو کم را آن بر ااکم

 ئقهذا تغيير به ب،جذاز ستتتپ يجردتتتت به و دارد لويتاو نمخاطبا ايبر که کند پخش را يخبر ابتدا رخباا وحمشر در هتتتک تتتتسا

 (180، ص 1386نصراللهي، ) هاي خود را به او ارائه بدهد.لويتاو و بينديشد

 خبرهاي پخش با غربي رستتانه يک در مثال عنوان به. کرد القاء را خاصتتي اطالعات توانمي خبر پخش در ستترعت و تنوب با -11

 ارکت ايو با و کندمي پخش لبنان جنگ از خبري بالفاصتتله ايران، ايهستتته انرژي اخبار آن پي در و خشتتونت و جنگ از متنوب

 بازيابي از وبالگ نصراللهي(، 1386)قندي،  .سازدمي مخاطب براي ايران مورد در منفي ذهنيتي

  ملي رسانه در خبري چينش نبايدهاي و بايد
 (ارتباطات منطق وجود و بودن مخاطب مدنظر اطالعات، وجود)اصل  سه رعايت  رو در اخبار اميدآفريو چينش -

 خبري بسته اميدآفريو، سر رم کننده و طنز در اخبار با نااميدکننده تلخ و اخبار فراواني در رعايت تناسب -

 خبري چينش نامنعطف و تکراري هايليوه يکنواخت کاربرد از پرهيز -

 منفي اخبار مناسب چينش و درست پرداخت -

 خبر در سکوت استراتژي از اداقلي استفاده -

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، اخبار بهتر چينش به دادن اهميت -

 خبر چينش در هولمند کنداکتور از استفاده -

 هارسانه خبري لکاف در ثير ذارتأ عوامل به توجه -

 هاي خبري) روه رسانه مديريت پژوهش خبري سرعت در نماندن جا براي جديد تکنولوژي و موازي هايلبکه امکانات از  يريبهره -

 (8و  7، صص 25/4/1395معاونت سياسي صدا و سيما، 

 خبر چينش در ثير ذارتأ محتوايي و لکلي عوامل به توجه -

 هاي مداوم ارزيابي کند.اي بايد هميشه عملکرد خود را با نظرسنويرسانهسازمان  -

هاي ها در پويايي برنامهاول و دوم متفاوت است. لناخت ايو ويژ ي هاي دهةسوم و چهارم انقالب با نسل هاي دهةانتظارات نسل -

 خبري موثر است.

ن با ايواد پارازيت و محدوديت ... محدود کرد براي جلب امايت افکار توابرخورد مخاطب با رستتانه پوياستتت و ايو ارتباط را نمي -

 عمومي، اخبار مهم کشور صادقانه با مردم در ميان  ذالته لود.

 تالش براي رفع آن نيازها استفاده از ابزارهاي جديد متناسب با فرهنگ جامعه و لناخت نيازهاي اصلي مخاطبان و -

 ها، جلو يري از تک صدايي لدن رسانهروهاستفاده از نظرات منطقي همه   -

 خبرها در کنداکتور خبريسر رمي )اينفوتيمنت(، طنز و نرم -خبر استفاده از سبک -

 اهميت لدن خبرهاي مهم بايد آنها را در چند قسمت براي بيننده و لنونده توليد و پخش کرد.براي جلو يري از بي -

 ختهداپر رمحو ردبرخو صرفاً يخبرها ساتنعکا به کمتر و توجه يخبر مختلف يهاارزش هب ن،مخاطبا بيشتر بجذ ايبر ستا بهتر -

 .دلو

 قرار  يرد. رکا رستود در اريندمدافر يخبرها توليد ،ينيد هيژو به يتفرهنگزة او رخباا در ييافزاثرا رمنظو به -

 تتيسز يطتمح و پزلکي و لتيابهد اردموزي سابرجسته به خبر رانکارندا ستد توجهضرورت  -
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 به دميلو دپيشنها ،بالد موثر مخاطب افظ ايبر يخبر يبرنامهها در بخش دلتعا لتتتعام انوتتتعن هتتتب نداميتو جيرخا رخباا -

 .دلو يترتبيش هتتوجدر ايو بخش  منرراتخبا توليد

 از خبر در دلتعا ديواا که نواييازآ و روديتم رماتل هتب رتخب زهوتا تکالتمش متها از نسانيا وينير بخش در نيافتگي توسعه -

 الامر به سانهر لدار نمسئوال ستا زمال دارد طاتتبار ايانهتسر ادسو با مستقيم رطو به توليد سبک و قالب ،ماهيت ب،موضو ايث

 د.بالن لتهدا کافي توجه خبر وينير زشموآ و بجذ

ستي با  - ست. باي سيار مهم ا لرايط بحراني، نوب چيدمان خبر ب ها رعايت نکات امنيتي، اطالعات و اخباري که مردم به دنبال آندر 

 هستند را در رديف مناسب و ابتداي پخش کنداکتور خبر قرار داد.

 پيشرفت و رلد در که مهمّي نقش وجود با صنايع و علوم مختلف هاياوزه در تخصّصي به خبرنگاري معنوي و مادي جدّي توجّه -

 .کندمي ايفاء کشور علمي

 .نمايدمي چهره اقايق از آکنده فضاي در تنها اق، که دالت هراسي نبايد اخبار صادقانه ارائه از -

 به ولعو و امنيتي سطحي، کهنه، نگاه و عمومي افکار پيچيده مقوله درخصوص انگاريساده داخلي، خبري هايرسانه اصلي ضعف -

صة صي اي،ارفه کامالً عر ّص ضه و توليد روزآمد و تخ ست خبر عر شار از توجّهي قابل بخش اقبال موجب ضعف ايو. ا  به جامعه اق

 کنند.مي عمل زيرکانه و ايارفه لدّت به زمينه ايو در که لده بيگانه خبري هايبنگاه

 

 منابع:

، "لتتبکه دو ستتيماو  30و  20هاي خبري تحليل و بررستتي نحوه چينش اخبار در بخش"محمدرجب،  -و فرهمند اهللروح -اامدزاده کرماني -1

 اي، سال هشتم، لماره بيست و يکم، موله مطالعات رسانه1392

 اول ، چاپ1386 ،"سيما و صدا سياسي معاونت پژوهش و آموزش کل اداره نشر. خبر درسنامه"عبدالرضا،  -بوالي -2

 R-437، کد 11/7/85، اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي صدا و سيما، "خبر در يابي سوژه و نشست تخصصي چينش"زارعيان،  -3

 اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي صدا و سيما، 1391، "مباني کاربردي خبرنگاري تلويزني"اسو،  -عابديني -4

 بي از وبالگ اکبر نصراللهي، بازيا16/8/1386، "نقش توليد و سوژه يابي در چينش اخبار تلويزيوني"اسيو،  -قندي -5

http://modernmedia.blogfa.com/post-2.aspx 
 ، 26/4/1395، "اميدآفريني رويکرد و خبري چينشنشتتستتت "هاي خبري معاونت ستتياستتي صتتدا و ستتيما،  روه رستتانه مديريت پژوهش -6

  -21721RM کد

 31، چاپ اول، ص 1383، "موموعه مقاالت بايسته هاي خبر"مصطفي،  -ملکي -7

  3،  فصلنامه رسانه، سال هودهم، لماره 1386، "مديريت چينش اخبار راديويي و تلويزيوني"اکبر،  -نصراللهي -8

 نصراللهي، بازيابي از وبالگ اکبر 16/8/1386، "تلويزيوني چينش اخبار راديو و"اکبر، -صراللهين -9

http://modernmedia.blogfa.com/post-4.aspx 

 

 

http://modernmedia.blogfa.com/post-2.aspx
http://modernmedia.blogfa.com/post-4.aspx


 

38 
 

 : چهارمفصل 

 اکوسيستم جديد خبري
  



 

39 
 

 مقدمه
با توجه به رلد و توسعه فناوري با رقباي جديدي مواجه لده است که هر چند  در اال ااضرجريان غالب توزيع و مصرف خبري 

را در برخي از  يهاي خبرتوانند رستتانه، اما ميلتتونداداره مياي اي و غيرارفهي و تعدد نيرو به صتتورت نيمه ارفهاز لحاظ ستتازمان

آوري، جمع ها دراستتت، آن هاي جديد به کاربران دادهاوريها از جمله ستترعت ارائه خبر با چالش مواجه کنند. با امکاني که فنمزيت

شارکت دارند و ب سانهپااليش و توزيع اخبار م سانههاي خبريه نوعي رقيبي قدرتمند براي ر لتار آينده ر هاي خبري با اند. در ايو نو

 هاي سرعت، صحت و دقت بررسي لده است.مانلتوجه به اِ

 در جهان براي ارائه اخبار به لحظه هاي خبري تلويزيونيپيدايش لبکه
هاي ارتباط جمعي مثل راديو و رستتاني دانستتت، رستتانهد کارکرد ستتر رمي، آموزلتتي و اطالباي را بايتريو کارکردهاي رستتانهمهم

هاي تخصصي در برخي مواقع لبکه ،ايو وظايفعهده دارند و براي جامه عمل پولاندن  تلويزيون نيز در ايو خصوص نقش بارزي بر

لبکه تخصصي اطالبدر  لبکه تخصصيايو خصوص مانند  لبکه خبر(،  ساني ) لبکه ر لبکه آموزش(،  سر رمي) لا،  هاي  )تما

اي رقبايي در براي هر کدام از کارکردهاي رستتانههاي اجتماعي و توستتعة فضتتاي موازي و لتتبکه اند. با رلتتدنستتيم( ايواد کرده

ست؛ لبکه لده ا لبکههاي اجتماعي ايواد  سر رمي و آموزش ايو  لبکهتر ميکم ها،اما در اوزة  هاي توانند رقيب جدي براي 

  .ارتباط جمعي تخصصي مانند راديو و تلويزيون بالند

)راديو و  هاي ارتباط جمعيتريو و مهمتريو کارکردهاي رستتانهرستتاني و خبري يکي از قديميفة اطالبوظيدانيم، همانطور که مي

ه رصا به عپساعته تلويزيوني در دنيا براي انعکاس اخبار به لحظه از سراسر جهان  24هاي خبري به طوري که لبکه تلويزيون( است.

لبکه لتند، اوليو نوب ايو  سي ذا لبکه  سال ..انها در جهان  لد و تمام برنامه 1980ان بود که در  هاي خود را به پخش افتتاح 

تبديل به نخستيو  ۱۹۸۵در سال  ايو لبکه براي نخستيو بار اقصي نقاط جهان ايواد کرد.و لعبات خود را در  اخبار اختصاص داد

به اقدام  اي در هر نيم ستتاعته خبري ويژهبرنام با تهية ان براي اوليو بار.ان.هاي خبري لتتد. ستتيستتاعته برنامه ۲۴لتتبکه پخش 

 خبري در انعکاس اخبار بالد.  تريو رسانةنست سريع، به طوري که تواجهان کردتريو اخبار داخلي آمريکا و مهمانعکاس 

لبکه لبکه به تدريج  لد که د ساعتة 24هاي پس از ايو  لبکة بيوخبري تلويزيوني در جهان ايواد  لبکه بيوو  المللي خبر و 

افتتاح لدند و  1386و  1378هاي ها بودند که به ترتيب در سالانگليسي زبان پرس تي وي کشور ما نيز از ايو نوب لبکه المللي

 مهم خبري در کشور و جهان مطرح بالند.  اند به عنوان دو لبکةاکنون توانسته

 سرعت لعار منتخب خبر زاري هاي جهان

ست که ويژ ي ويژ ي لده ا سرعت در ارائةخبر  در ارائة سرعتهاي ذات خبر از جمله ارزش تاز ي آن باعث  لد، بنابرايو   مهم با

لبکهاخبار به عنوان يکي ا لعارهاي منتخب خبر زاري و  ست و از آن به عنوان مزيت خود نام ز  و  بردههاي خبري تلويزيوني دنيا ا

هاي زنده و با استفاده از  زارش کننداستفاده مياز دالتو خبرنگار و دفتر در سراسر جهان به عنوان وجه مميزه خود نسبت به رقبا 

اي است که به زنده بودن توليدات رسانه ويژ ي ،شند. بنابرايوکسرعت خود را در ارائة خبر به رخ اريفان مي ت خبري فوريو عبار

 هاي اجتماعي اطالعات به هنگامي دارد و بي اطالب نيست.دهد که از واقعيتمخاطب تضميو مي

سانه لده کم باها کماما ايو ر سوي دناند که انتقال رقيبي به نام اينترنت مواجه  سوي دنيا تنها به اندازةپيام در آن از ايو   يا به آن 

العاده زياد آن است. امروزه وسايل ارتباطي در فضاي موازي برد، همه چيز در فضاي موازي متأثر از سرعت فوقيک کليک زمان مي

ست. برخالف ابزاره لبانه روز در اختيار مخاطبان ا شه و در هر لحظه از  لتهمي زماني خاص  ه که در يک محدودةاي ارتباطي  ذ
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هاي زماني، هاي نويو ارتباطي با از بيو بردن محدوديتستتاخت. فناوريامکان برقراري ارتباط بيو فرستتتنده و  يرنده را فراهم مي

مخاطبان  ها اختيار و آزادي عمل بيشتري بهبديو ترتيب ايو فناوري اند.ها را هميشگي و دائمي نمودهپيامدسترسي به اطالعات و 

ان اي و از سوي ديگر امکاند. در ايو فضا به علت سرعت  رفتو ارتباطات و به عبارتي در ارتباط همه جا ااضر يا ارتباطات لحظهداده

 .معنا لده استدسترسي بدون وقفه در فضاهاي ديگر زمان و مکان بي

 اکوسيستم جديد خبري
ضاي موازي و توسعه و ست که ويژ ي  فرامکاني و فرازماني بودن ف لده ا ابتي رق ،اطالعاتسرعت و  سترد ي  سترش آن باعث 

که اي اي متغير و نو لوندهطالعات ايواد کند. در محيط رسانههاي خبري راديويي و تلويزيوني را براي دستيابي و انتشار ابيو لبکه

توانند در مواقعي اتي ستريعتر به اند که ميمواجه لتدههاي خبري با رقبايي ها و لتبکهاند، رستانهکاربران جاي مخاطبان را  رفته

ست يابند. شار خبر د سانه دريافت، توليد و انت سانهدر ر سهم مخاطب که همان توليد کنندهاي جدهاي تعاملي ر مي محتوا نيز ةيد 

توانست در مورد ب فعال ميط. يعني نسبت به  ذلته که مخااي بيشتر لده استاز سازمان و توليدکنند ان رسانه بالد، به مراتب

ساند، ااال چند قدم جلو آم سازمان خبري بر سوژه خبري را به اطالب  ست و در خبرها از طريق تلفو و يا پيامک نظر بدهد و يا  ده ا

 هاست.ار آنانتشار خبر در بعضي موارد در اختي و توليد باني،کند و اتي دروازهتوليد خبر مشارکت مي

رستد که ديگر ؛ به نظر ميد ر ون لتده استت يافتند، کامالًهايي که کاربران به خبرها دستت مييد، روشم جددر ايو اکوستيستت

اطالعات و ارائه يک خبر با بلکه بايد در دنياي فراواني  ؛هاي خبري بالتتدواند تمايزي براي رقابت بيو لتتبکهتستترعت ارائة خبر نمي

 نام دارند. صحت و دقتخبر تکيه کرد که  ر ارائةدهاي مختلف به دو ويژ ي ديگر مورد نظر روايت

 5/68( ايران داراي ضريب نفوذ اينترنتي 1395تير  10) 2016ژوئو  30با توجه به آخريو ارقام وب سايت آمار جهاني اينترنت در 

تا ادودي  کرده است رمنتش 1395در مرداد هاي ديويتال وزارت ارلاد اسالمي مرکز رسانهدرصدي است.  نظرسنوي جديدي که 

سانه صرف ر شان ميتغيير م شريح رفتا دهد و بهاي را ن ضاي موازي ميت شورمان در ف سنوير مردم ک  53» پردازد. طبق ايو نظر

لبکد ضو يک  صد مردم ايران اداقل ع ستند و  ةر صد جوانان  ۷۲اجتماعي ه لبکه ۲۹تا  ۱۸در ضويت سال در  هاي اجتماعي ع

ميانگيو ساعت ذکر لده است. در االي که  9تا  5روزانه  هاي اجتماعي لبکه در هاايراني اضور يانگيومدر ايو نظرسنوي  دارند.

اينترنتي آمار بااليي را نشان هاي اجتماعي همراه و داد کاربران ايراني ااضر در لبکهتع«. ساعت در ماه است ۱۶ايو اضور در دنيا 

واتس اپ ، ميليون ۲۴ را کاربران ايراني تلگرامتعداد  1395در آذر  ،عالي فضاي موازيدبير لوراي  ،ابوالحسو فيروزآبادي»دهد. مي

 «.برآورد کرده استميليون  ۱۴تا  ۱۲در ادود را هم اينستا رام  وميليون  ۱۴

 فراخبر کاالي آينده رسانه هاي خبري
ع خبر ويژ ي سري راي نو دراندازند، ديگر فقط ارائةهاي ارتباط جمعي کشور بايد طايو ضريب نفوذ فضاي موازي، رسانهبنابرايو با 

لبکه ستبارزي براي ايو  سرعت چون  ؛ها ني سانهو باال رفتو  ست تا نويو و تعاملي بودن آنهاي ظرفيت باالي ر لده ا ها موجب 

هاي ارتباطي بالند. در پيام "خود مصرف کننده"و  "خود توليد کننده"، "خود منتشر کننده"مخاطبان به کاربراني تبديل لوند که 

سانه چنيو لهروند خبرنگاران و کاربراني هستند لرايطي در کنار خبرنگاران ر صلي،  شار اخبار هاي جريان ا که خود مستقل به انت

شار خبر آنمي سرعت انت لهروند خبرنگاران در محل وقوب اادثه پردازند که اتي در مواقعي  ست و کاربران و  سريعتر ا سيار  ها ب

تماد و اي خبر و پاييو بودن اعتماد به ايو منابع خبري که بحث اعع خبري هستتتند. اما توليد غيرارفهدارند و خود تنها منباضتتور 
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لبکهاعتبار خبري را به پيش مي شد، اهميت  سير و دادن تحليلهاي خبري راديو ک هاي و تلويزيوني و مطبوعات را براي تأييد و تف

 هاي رسمي را به چالش بکشد. تواند آينده رسانهخبر از سوي لهروند خبرنگاران نمي کند و صرف ارائةچندان مي بيشتر دو

بر خهاي خبري رسمي را براي تأييد لود که وجود لبکهري تعييو صحت و سقم اخبار سخت مي اهي در چنيو لرايطي به قد

ها و مخاطب ورمان در ايو مواقع اتي با مشتتترياديو و تلويزيوني کشتتهاي خبري ررستتد که لتتبکهبه نظر مي .بخشتتداهميت مي

کنند و به عبارت ديگر به ها مراجعه ميها و تفستتيرهاي بيشتتتر به آنند، که مخاطبان براي  رفتو تحليلابيشتتتري نيز مواجه لتتده

ستند. نمونه ايو نوب اخبار شور ترکيه ب ، خبردنبال فراخبر ه لته در ک سال  ذ شتر همکودتاي  لب از طود که بي ريق وطنان نيمه 

لدند لبکه سقم و تحليلهاي اجتماعي از وجود آن مطلع  صحت و  لبکةو براي پيگيري  سيرهاي آن به  سيما  ها و تف صداو خبر 

ه به کرد و کارلتتتناستتتان مختلف نيز به طور زندايو کودتا را از ترکيه  زارش مي مراجعه کردند که خبرنگار آن به طور زنده وقايع

لبکه مي تحليل و سير ايو رخداد در ايو  لرايط چسبند ي مخاطب به ايو پرداختند و ايو ويژ يتف لده بود که در ايو  ها باعث 

 لبکه افزايش يابد.

کند، زيرا در چندان مي ها را در آينده دولتتتود اهميت وجود آنهاي تلويزيوني خبري ايواد ميتغيير روندي که در نگاه به لتتتبکه

ير صحيح و لود، امکان توليد اخبار نادرست و غپذير مياي و از سوي کاربران امکانکان توليد اخبار به صورت غيرارفهايي که امدني

ار صحيح ا اخبهاي خبري راديو و تلويزيوني بسازد که در ايو لرايط وجود رسانههاي ذي نفع نيز ممکو مي روهطرف لايعات را از 

 مايد تا بتوانند سره را از ناسره براي مخاطبان مشخص کنند. نو دقيق را ضروري مي

 هاي خبري راديو و تلويزيوني در جهاناتژي اضور موازي براي آينده لبکهاستفاده از استر
ستراتژي اضور مکمل در فضاي اينترنت اضور دارند در اال ااضر لبکه هاي خبري راديو و تلويزيوني و مطبوعات کشورمان با ا

هاي محصتتوالت و ظرفيت دهندةکننده و پولتتشبه عنوان کامل هاي اجتماعياده تکميلي از فضتتاي موازي و لتتبکهاستتتفکه به 

در را هاي اجتماعي لتتبکه و به عبارت ديگر فضتتاي موازي و ؛اندخود مبادرت کرده يهاني و روزنامههاي راديويي و تلويزيولتتبکه

هاي خود نده براي جبران ويژ ي سرعت رسانهدهمکمل و پولش شان به ايو فضا نگاهياند و نگاههاي خود قرار دادهخدمت رسانه

تواند پاسخگو براي کاربري بالد که قدرتش زياد لده است. بنابرايو در آينده بايد با استفاده از علم ايو نوب نگاه در آينده نمي .ستا

لت. پا لکللته کشف آينده  ذابيني و را فراتر از پيش آينده پژوهي ايده جديدي دا همت  مارد. يعني به  آينده و خلق دادنو بر 

فضاي پرداخت. برخالف استراتژي اضور مکمل درخبري سمت اضور موازي در فضاي موازي و تقويت صحت و دقت محصوالت 

هاي اجتماعي براي کهمندي مستقل و يکسان از فضاي موازي و لببايد به بهره هاي ارتباط جمعيموازي، در اضور موازي رسانه

  جذب مخاطب مبادرت ورزند و صحت و دقت خبري را سرلواه کار خود قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 


