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 در رسانه های کشورهای اسکاندیناوی به ویژه  2007خبر سازنده، برای اولین بار در سال موضوع

 دانمارک ظهور و بروز  یافت.

شم نگاریروزنامه شیسازنده بدنبال چ شش یا منفی اخبار از پو  خوب و کوتاه رویدادهای دادن پو

 ای  نهزمی برانگیزد، مناقشه و رویدادهای منفی به فقط اینکه جای به سازنده نگاری روزنامه نیست،

 .گرا متمرکز باشد حل اخبار راه کند تا  بیشتر برگزارشمی فراهم را

 در بخش اخبار « توانیمبله ما می»ای با عنوان خود، فرمت ویژهشبکه دو دانمارک در بخش خبری

 پردازد.کند که در آن فقط به اخبار مثبت، خوب و امید آفرین میشبانه پخش می

شوند ایده ها  شکوفا ست،  تاا شرایطی از استفاده و سنجش ، مطالعه مثبت روانشناسی هدف . 

سی مثبت تاکتیک های شنا مخاطبان را بهبود  اجتماعی و سالمت فردی ی،تولیدات خبر در روان

 می بخشد.

رویدادهاست. به دادن شکل در درگیر خبرنگار و فعال نقش ازندهسنگاری  منظور از روزنامه 

 ــازنده بررویکرد نگاری روزنامه ــارکتی س ای تاکید فعال روزنامه نگاران درفعالیت های حرفه مش

 دارد.

سازنده خبرنگار سواالتبا  در خبرنگاری   همکاری تقویت تعارض، باعث جای به گرا حل راه طرح 

 شوند. بین مخاطبان می

مهم است. واقعیت اجتماعی ساخت در نگاری روزنامه کند کهمی تأکید سازنده نگاری روزنامه 
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 تعاليبسمه 
  تاريخچه 

ویژه دانمارک بروز ه در رسانه های کشورهای اسکاندیناوی ب 2007برای اولین بار در سال ، 1خبر سازنده موضوع

نام برلینگسکه،  (، رئیس تحریریه یک شرکت رسانه ای باLisbeth Knudsenو ظهور یافت. خانم لیسبث نودسن)

سرررملاله ای نوشرر ه و در هن به تاتیرای یبی د و در حین تال ت یین کننده اخبار من د و بد بر ماایبان تاکید 

از هن  2در ملال خواس ار ان شار اخبار امیدهفرین، مثبت و خوب در رسانه ها برای باالبردن روتیه هنها شد.کرد و 

سه با اخبار  ش ری در ملای شار اخبار امیدهفرین و مثبت بی سانه های دانمارکد، م اتر از این دیدگاه به ان  زمان، ر

 در باب «توانیمبله ما می»ای با حنوان ویژه من د پرداخ ند. شررربکه دو دانمارک در باب خبری خود، فرمت

شبانه پاب مد سرحت در ن فلط به اخبار مثبت، خوب و امید هفرین مدکند که در هاخبار  شیوه به     پردازد. این 

سانه شار اخبار ر سد از دانمارک، ان  سوئد نیز به تا سری یافت. مدی کوتاهد ب د، رادیو و تلویزیون  های دیگر ت

سال خوب و  شد که هلند نیز از  س ور کار قرار داد. تاتیرای مثبت این رویکرد باحث  به  2009امیدهفرین را در د

به حنوان گروه در اولویت قرار دادن اخبار خوب در پاب تاق خبر خود، باشرررد  های خبری توجه کند و در ا

 3هورد.خبرنگاران برای پیشرفت و گروه خبرنگاران برای اخبار مثبت و سازنده روی 

سال  ست در  سازنده روی هورد و باب ویژه برای اولین بار به 2011هافینگ ون پ صاص داد. خبر  ای به هن اخ 

س وند با حنوان خوش بینانه به راه انداخ ه است. شبکه تلویزیوند ملد بلژیک  2014واشنگ ن پست نیز از سال 

غییر به روی هن ن برد که در هن چشم انداز و هینده را ای با حنوان ت، مجله ماهانه2012نیز در سال  RTBFبا نام 

 کرد. مثبت و سازنده ترسیم مد

                                                           
1 -Constructive journalism 

. Wayback Machine 21 at the-12-2014 Archived "Gode historier er negative historier" Knudsen, Lisbeth -2

"Berlingske". 1 December 2007. Retrieved 21 December 2014. 
. "The and boost audiences" –"How journalists could be more constructive  Gyldensted, Cathrine -3

Guardian". 24 October 2014. Retrieved 21 December 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://web.archive.org/web/20141221181806/http:/lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2007/12/01/gode-historier-er-negative-historier/
http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2007/12/01/gode-historier-er-negative-historier/
https://www.theguardian.com/media-network/2014/oct/24/constructive-journalism-de-correspondent/
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 اهميت و ضرورت خبر سازنده)خبر اميدآفرين(

به تحوالت حوزه روزنامه ند سااااير علوم درگزر زمان  نگاری نشاااان مینگاه کرنولوژيک  دهدکه اين علم همان

ستای ارتقای کيفی  سنجی ها در زمينه تحوالت زيادی را در را ست.نتايج تحقيقات و نظر  شته ا وتعامل با مخاطبان دا

 کند و همچنين اين امکان وجود دارد که افراددهد که اخبار منفی مخاطبان را از اخبار دور می اخبارمنفی نشاااان می

زمينه  حقيقات درهمچنين نتايج ت .نمايند اجتماعی مهم موضوعات مورد در اقدام برای تحرکی بی و ناتوانی احساس

 امدرهنگ کهافرادیدهد،  نشااان می"اخبار در مثبت احساااسااات برانگيختن"درخصااو   سااازندهدرروزنامه نگاری 

سات خبر يک خواندن سا ساس اند،کرده تجربه را مثبت اح سبت تریمطلوب نگرش از دارند، بهتری اح  رويداد هب ن

 که افرادی به نساابتبرخوردارند  اجتماعی رفتارهای از برخی در مشااارکت برای ترجدی اهداف واز بوده برخوردار

به  عاتاطال تأثير"در زمينه  طالعه. همچنين ماند کرده تجربه را منفی احساسات جديدرويداد  يک خواندن هنگام در

 کهمی شاااود باعث اجتماعی معضااال يک برای مؤثر حل راهدهد، بيان و طرح  نشاااان می "اخبار در حلراهمثابه 

 برای د.دارن تأثيرآنها  واقعی رفتارهای يا خوانندگان رفتاری اهداف راما د باشااند داشااته خوبی احساااس خوانندگان

 از ،بهتر جامعه هب دستيابی برای عناصر خبریعاله و بر پاسخ گويی به  هسازند نگاری روزنامه ، موضوع اين با مقابله

 روزنامه عنوان به اخير های سااال در سااازنده نگاری روزنامه بر اين اساااس. پرساادمی  "کرد؟ توان می چه اکنون"

 سازنده نگاری روزنامه اتتوليد نتايجاست.  کشيده چالش به را خبر های اتاق در متعارف شعار ،گرا حل راه نگاری

 وزهح های تکنيک از سااازنده نگاری روزنامه .دارد اجتماعی مثبت تغييرات ايجاد در سااعی جديد ژانرهای عنوان به

شناسی ستفاده خبردر کار مثبت روان  روزنامه صلیا کارکردهای به متعهد حال عين در و پربازديدتر اخبار تا کندمی ا

 شاااده طبانمخا در نامطلوب اثراتبه  منجر کهمنفی اخبار مداوم جريان به توجه با رويکرد اين. کند توليد را نگاری

ست، ست نخست  .دهد می ارائهدر قالب راه حل  نگاری روزنامه احيای برای راهی ا شده ا در مطلب پيش روتالش 

و در ادامه به علل گرايش به اين ساابک و کاربرد آن  سااازنده ها در زمينه روزنامه نگاریبه مفهوم و تشااريح ديدگاه

 پرداخته شده است.

 سازندهمفهوم و تشريح روزنامه نگاری 

تفاوت و جزئی نکات درک، و سابقه ديدگاه، بافت يا زمينه،)رويداد  موضوع از جامع ديدگاه سازنده نگاریروزنامه

رايه ا مورد فردای بهتر به مخاطبان در عمومی هایکننده بحث وتساااهيل بخشبصاااورت الهام ،(ظريف و غيره های 

 ستشک شکست، جنگ، مرگ، خشونت، تنها نه کند،می فراهم را جهان از تریمتعادل ديدگاه رويکرد اين. دهدمی

شش را فاجعه يا شش را نيز محور حلرويدادهای راه  بلکه دهدمی پو  وزر هر برای تحريريه هایاولويت .دهدمی پو

 را کنيمیم زندگی آن در ما که دنيايی از تر عادالنه و تردقيق تصويری توانندمی که است رويدادهايی انتخاب شامل

 کنند. فراهم
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 اين حل یچگونگ بر متمرکز مشکالت و به پاسخ مورد در سخت هایگزارشسازنده، نگاری به تعبير ديگر روزنامه

. دارند اکيدت مشکالت اين حل چگونگی بر که است مشکالتی به واکنش ،سازنده است. روزنامه نگاری مشکالت

 يشپ درست که است چيزی دنبال به سازنده نگاریروزنامه است، دادن رخ حال در که آنچه مورد در تحقيق بجای

 دنز جرقه دنبال به رويکرد اين دهد.می ارائه و رويدادهای پيش روی مخاطبان جهان از تریکامل تصااوير و رودمی

ست، همکاری و سازنده گفتمان ست آينده سازنده، همکاری و گفتگو ايجاد هدف با رويکرد اين ا  می شانن و گرا

 .است ممکن تغيير که دهد

شمسازنده  نگاریروزنامه  شیبدنبال چ شش يا منفی اخبار از پو ست، خوب و کوتاه رويدادهای دادن پو  وزنامهر ني

سازنده نگاری شه و رويدادهای منفی به فقط اينکه جای به بر شتر  کندیم فراهم را ارتباطات زمينه برانگيزد، مناق و بي

ست حل اخبار راه برگزارش شتر زمينه پيش ارائه با سازنده  نگاری روزنامه ايده. گرا متمرکز ا  گزارش نهمچني و بي

 از انهبين واقع ديدگاهی ايجاد به قادر مردم هکبه اين موضوع می پردازد  ایگونه به است، رخ دادن حال که در آنچه

 بانمخاط که را آنچهسااازنده  نگاری روزنامه کند، گزارش را مسااائل فقط اينکه جای به نگار روزنامه. باشااند جهان

ندمی  و ؟دهد انجام تواندمی کاری تغييرآن، چه برای. دهد می قرار خطاب مورد نيز را دهد انجام اطالعات با توا

 .غيره

سبک   که در قالب  ار آنچه همچنين و کندنمی منعکس را خود عقيده خبرنگار ،خبرنگاریدر اين 

 ایه حل راه از را جامعه تا کندمی تالش بلکه ، کندنمی اجرا يا ارائه دهد می ارائه ها حل راه

 دليل به ، نگار روزنامه يک عنوان به کندکه شااما بيان می سااازنده  نگاری روزنامه پيشااگامان .کند مطلع موجود

 سااااخت در بيشاااتری دقت با بايد نگاران روزنامه. گزاريدمی مردم فکر طرز در زيادی تأثير ، اخبار سااااخت شااايوه

 بدبينانه اربسي روشی از نگاران، روزنامه از بسياری که کنندفکرمی آنها. شوند آگاه مسئوليت آن از رويدادهای خود

 جامعه يد،آمی پيش درآينده که چيز همه دادن گزارش با که کنندفراموش می کنند،می اساااتفاده خبر گزارش برای

 . آورندمی در حرکت به نيز را

 توليد برای ثبتم روانشناسی تحقيقات نتايج يافتن و منفی تعصب از جلوگيری سازنده روزنامه نگاری بنابراين هدف

 ، مشااکالت و ها درگيری از گزارش صاارفاً جای به از همين رو،. اساات نگاری روزنامه برای جديد هایچارچوب

 هدف با هدف اين.  آورد بدساات را نظر مورد موضااوعات از جامعتر تصااويری دارد قصااد سااازنده نگاری روزنامه

 به جامعه تغيير جهت ظهور حال در تحوالت و هاايده مورد در گزارش همچنين و مشاااکالت اصااالی داليل افشاااای

 تحريف از جلوگيری با شاااود می تالش ، اين بر عالوه. دهد انجام ر راپايدا و بدون ساااوگيری مسااايرهای سااامت

. شاااود ارائه جهان از ترواقعی تصاااويری تا کند تقويت را نگاری روزنامه ها يا هنجار های اخالقیکد اطالعات،

 يا اعداد در اغراق بدون و درسااات واقع در که کند ايجاد را جزاب روايتی کندمی تالش ساااازنده نگاری روزنامه
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شد ها واقعيت ستفاده رفتاری علوم از صريحاً سازنده نگاری روزنامه. با  بر بتنیم مفهومی چارچوب يک تا کند،می ا

ستد و هرمانز) کند ايجاد را شواهد ستد و مکينتاير ؛ آينده ، گيلدن در زمينه پردازش اخبار و  مطالعات(. 2017 گيلدن

 مورد در افراد تفکر و قضاااوت  نحوه بر عاطفی هاینشااانه معرض در قرارگرفتن دهد می نشااان ،آن برمخاطبان تأثير

صب ، جامعه سطح همچنين در گزارد. می تأثير آنها ارتباط چگونگی و ديگران  به منجر ندتوا می اخبار در منفی تع

 غالباً که تلويزيونی اخبار تماشای اثرات مورد در اخير مطالعات. شود متقابل درک و تعامل کاهش و قطبيت افزايش

 سالمت بر منفی أثيرت تلويزيونی اخبار تماشای که گرفت نتيجه ، شوند می   متمرکز منفی تمرکز با و سخت اخبار بر

  (Boukes and Vliegenthart,2017) است. داشته افراد

 سازنده  و ديدگاه ها روزنامه نگاری  

 و ساانجش ، مطالعه مثبت روانشااناساای هدف سااازنده اساات .بنياد نظری روزنامه نگاری  روانشااناساای مثبت 

 ،Seligman) شوند تا ايده ها و خالقيت هايشان شکوفا دهد می اجازه افراد به که است شرايطی از استفاده

  .است برسازنده نگاری روزنامه نهايی هدف با مطابق هدف .اين( 2011

 شان میات در زمينه روزنامه نگاری ققيحنتايج ت سیر مثبت تاکتيک های بکارگيری ،دهد سازنده ن شنا  وان

 می بخشد. مخاطبان را بهبود اجتماعی و سالمت فردی ، توليدات خبری در

 الشت توليد خبرو فرآيندهای در مثبت روانشااناساای های تکنيک از اسااتفاده شااامل سااازنده نگاری روزنامه 

 .است نگاری روزنامه اصلی عملکردهای به تقيد عين در جزاب، پوشش ايجاد برای

 يعنی قديمی، نگاری روزنامه شااکل در ريشااه اما اساات، اخبار از جديدی شااکل سااازنده نگاری روزنامه 

 .(,Jay Rosen 1999) دارد شهروندی ژورناليسم

  Jay Rosenشارکت شهروندی نگاری ، هدف روزنامه ست اين هدفی ، "تر سالم عمومی فضای" در م  ا

سم با که ست همراه سازنده ژورنالي  سازنده نگاری روزنامه و شهروندی نگاری روزنامه های شباهت از. ا

 رويدادهاست. به دادن شکل در نگار درگير روزنامه و فعال نقش

  ردرويک که کندمی ملزم را نگاران روزنامه شهروندی، نگاری روزنامه جنبش مانند سازنده، نگاری روزنامه 

 .ای پی بگيرندتر در فعاليت های حرفهفعال مشارکتی

 سااازنده  اخبار  ساابک آزمايش حال در نگاری روزنامه های دانشااکده و خبر های در مقياس جهانی ،اتاق

 .تاس سازنده رويدادهای انتشار هدفش. شود گفته می حل گرا راه نگاری هستند، به اين سبک،روزنامه
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 گفتگوی در  نگاری در حوزه اخبار مثبت روزنامه از متخصصان وود داگان سون TEDx نگاری : روزنامه 

 و لزوم صااورت در تعادل ، حقيقت ، متعارف های گزارش به مثبت عناصاار کردن وارد معنای به" سااازنده

 (Dagan Wood,2014) "تواناتر و تر جزاب ای شيوه به دادن گزارش اما ، است انتقاد

 Jesper Borup ، ار سااازنده نگاری : روزنامه راديو اخبار ومجری دانمارکی نگار روزنامه 

 معمولی گرگزارش يک به نسبت رويداد يا داستان يک از پربارتر ای زاويه داشتن عنوان به

 را لیسااوا تواند سااوال سااطیی میبه جای يک  خبرنگار يک مثال، عنوان به. بيند می

 اعثتعارض، ب جای به بيشااتر سااالا ت نوع اين باشااد، حل راه دنبال به که کند مطرح

 شوند. می همکاری تقويت

 دهستن مهم واسطه واقعيت اجتماعی ساخت در نگاران روزنامه کندکهمی تأکيد سازنده نگاری روزنامه . 

 صور اين با سازگار سازنده نگاری روزنامه ست ت سئول تنها نه نگاران روزنامه که ا  و اخبار روند کيفيت م

 Costera).مهم می نگرناادنيز  را  جااامعااه و افراد بر اخبااار گاازاریتااأثير بلکااه ، هساااتنااد محصاااول

Meijer,2013.) 

 سازندهر علل گرايش به اخبا 

 های منفی را بخاطر نشااان داده اساات که مخاطبان ديدگاه روانی بهداشاات بر اخبار تأثير مورد در مطالعات

 .کننداحساس بی نظمی و ايجاد  بی انگيزگی و افسردگی  رد يا طرد می

 آگاهی، احساس ،سازندهگرا و  حل راه خواندن رويدادهای از بعد مخاطبان که اندداده نشان ديگر مطالعات 

 حساساتا که گزارند می اشتراک به را رويدادهايی زياد احتمال به و کنندمی بيشتری قدرت و بينی خوش

 باشد. برانگيخته راآنها  مثبت

 عالقمندند. سازنده بيشتر بر اخبار راه حل گشا و  جوانان، داد نشان سیبیبی جهانی نتايج تحقيق سرويس 

 بيشتری تمالاح مخاطبان باشد، مثبت يک رويداد خبری با همراه تبليغ اگر که کندمی ادعا حتی مطالعه يک 

 .کنند خريداری را محصولی که دارند

  با ار جهان از تری دقيق بازتاب ساااازنده خبرنگاری که کنندمی اساااتداللساااازنده مدافعان روزنامه نگاری 

ئه رويداد کل گفتن ندمی که کند،می ارا مه به اعتماد توا  ار خود مردم زيرا دهد، افزايش را نگاریروزنا

شتر را احتمال اين و می بينند اخبار در صادقانه  هاآن. شوند ردرگي مشکالت به پاسخ در افراد که کندمی بي

سخگويی کار اين که گويندمی همچنين شتری تاثير و دهدمی افزايش را قدرت در افراد پا  تغيير ايجاد در بي

 . دارد
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 سازنده تیولگرا يا ،روزنامه نگاری مثبت 

 از رويدادهايی  اغلب و اساات جدی ترکم موضااوع اين. نيساات سااازنده نگاریروزنامه همان روزنامه نگاری مثبت،

 گوييمب که نيست چيزی اين اما - ندارند جامعه برای بااليی اهميت که کندمی بازگو را فردی رويدادهای و قهرمانان

ی ساای از بی ب .تحول گرا نيز می نامند  را خبرنگاریسااازنده البته روزنامه نگاری . ندارند مفيدی نقش رويدادها اين

 اراياه پوشاااش تحاات مساااااياال برای را عملی هااایحاالکنااد کااه راه آن بااه رزونااامااه نگاااری متمرکز ياااد می

سازنده دامنه چتر بزرگ.روزنامهدهدمی شش میحلراهعالوه بر اينکه که داردی ترنگاری  همچنين به  .دهدها را پو

 :استاين اهداف  دنبال 

 مطبوعاتی های توسعه مصاحبه 

 پزيری، يادگيری و منابعهای مشترک، پيشرفت، انعطافی زمينهبررس 

  بيشترها برای مرور از دادهاستفاده از 

 بيشترهای  از بين بردن پيچيدگی پوشش خبری، با اضافه کردن نکات دقيق و 

  فتگوی سازنده در آيندهگتسهيل 

 تقويت همکاری با خوانندگان، بينندگان و شنوندگان 

  شش نکته اساسی در کاربرد آنروزنامه نگاری سازنده و 

ست  سازنده نگاری روزنامه شاکله ای ا شامل  کاربردی برنامه چندين کهبه مثابه   جايگزينی برای نهالبته  شود میرا 

 و ترلمتعاد ، ترکامل پوشااش ساابک اين هدف  .آنها تکميل جهت در بلکه ساانتی نگاری روزنامه اخبار های شاايوه

 (.Gyldensted,2011) دهد می پوشش نيز را رو پيش مشکالت و مشکالت :است جهانی رويدادهای ترجزاب

 عناصر بندی طبقه گرفت تصميم هلند در ويندزهايم کاربردی علمی دانشگاه نگاری روزنامه گروه ، 2016 سال در

 نگاری روزنامه در موجود دانشاااگاه تدريس های روش ترکيب با ويندزهايم .دهد انجام را ساااازنده نگاری روزنامه

 :داد توسعه را سازنده عنصر شش ، حرفه اين در سازنده نگاری روزنامه کاربردهای و سازنده

 .کنيد اضافهرا نيز  حل راه ،اخبارچارچوب در  ، مشکالت شپوش هنگام: ها حل راه. 1

 چه ، کساای چه) ساانتی نگاری روزنامه سااؤاالت به "چه؟ اکنون" سااؤال يک کردن اضااافه: آينده گيری جهت. 2

 يندهآ مورد در احتمالی ديدگاه يک ايجاد امکان آينده گيری جهت يک کردن اضافه(. چگونه ، چرا ، کجا ، چيزی

 .آورد می فراهم را آنجا به رسيدن برای ما توانايی و

رويکرد چند صااادايی و ) اسااات اخبار در بيشاااتری های ديدگاه و صاااداها شاااامل: تنوع و جامعيت، فراگيری .3

 .خبری یها رسانه در شده ايجاد قطبی های پويايی برابر درداشتن کنشگری مثبت و فعال . تکثرگفتمانی(
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 الحاصاااط به توانمندساااازی برای را مختلفی انواع و کنيد مطرح را ديگری ساااؤاالت مخاطبان: توانمندسااازی -4

 مکنم های حل راه و مشترک های زمينه ، ها همکاری ، منابع درمورد بايد سواالت .کنيد درج متخصصان و قربانيان

 .کنند سؤال

ستفاده اينفوگرافيک ايجاد برای ها داده از ، اخبار توضيح درداده نمايی رويدادها:  -5  است ينا هدف. کنيد ا

 .در رويدادهای خبری برويم هازمينه پوشش به حوادث پوشش از که

شترک همکاری. 6 تقا ار شااهروندان بادر تعامل   را نگاری روزنامه محتوای. مخاطبان سااازی توانمند و مشااارکت: م

 (.Liesbeth Hermans,2018 &Cathrine Gyldensted )دهيد.

سازندهروزنامه نگاری  و مدل کاربرد 
 

 به تشريح اين مدل پرداخته شده است.ه و درادامه اينجا نخست مدل روزنامه نگاری سازنده ارائ در

 

 

 

سازنده مد شمندان ارتبایای، خبر  شدن از نظر اندی سردگد و مایوس  تواند در روان درماند به کار رود و مانع اف

های کم ر از جمله کارکردهای خبر ای با نگراندماایبان ناشد از تاتیرای من د اخبار بد باشد. نشان دادن هینده

 سازنده است. 
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صاتبه سازندهها مددر اخبار باب م شد، تواند  صاتبه های خبری بر چهارگونه  با از نظر مبدحان این نظریه، م

های چه کسررد، کجا، چرا چه چیز و چه وقت که در هن با پرسررب (The Detectiveکارآگاه گونه ) -1اسررت: 

سیده مد سانه ) -2شود. پر شنا سان  سائل و  (،Anthropologistان شت پرده م سئواالتد درباره پ که در هن 

شود: مثال اینکه چه چیزی بیش ر بر روی شما تاتیرگذار است یا نظر شاصد شما درباره فالن تلایق پرسیده مد

ست؟  سئله چی سازنده، مثبت و خوب در  (The Future Scientistسئواالت مربوط به آینده ) -3م که اخبار 

شما چه راه تل هاید برای این گیرد و این باب جای مد سب هاید مثل به نظر  سخ به پر به حنوان مثال در پا

که فرد مصاتبه شونده برای تل مسئله اتساس ت هد  سئواالت استراتژیک )همدالنه( -4مسئله وجود دارد. 

هن را انجام برای تل این مسرررئله، خودتان چه کاری انجام داده اید یا اینکه چه زماند  :کند. سرررئواالتد مثلمد

 دهید. مد

سئوال یرح شده در مصاتبه مطبوحاتد چهار ساح ه ناست وزیر سابق دانمارک مشاص شد که  130با بررسد 

صاتبه، تدود  سئواالی، کارهگاهانه،  59در این م صد  صد همدالنه،  19.4در سد و  18.7در شنا سان  صد ان در

تواند سازنده باشد که از هر چهار ای مدشناسان، مصاتبهفلط سه درصد درباره هینده بود. در تالد که از نظر کار

 گونه به صوری م وازن سئوال شود. 

 ابعاد سوال های مطرح در روزنامه نگاری سازنده:

به عنوان   دکنمی کمک(درمانگر) مصااااحبه کنندگان  به که " راهنمايی يا جهت دهنده سااوا ت"بعد اول 

 الشچ به را شوندگان مصاحبه که "موثر هایپرسش" و (مشتريان) شوندگان مصاحبه مورد در را خود هایديدگاه

شند،می ستفاده درمانیروان از خارج در که هنگامی. تمايز ايجاد می کند ک ست ک خبرنگاری مانند شود،می ا  ه ازا

 . ودشمی تعبير آينده گيری جهت گزشته گرايی و زمانی بين دوگانگی عنوان به توجه حيث از بعد اين

ذهن  ماهيت رد بيتساااون  گريگوری آثار بر مبتنی نظری لحاظ به :دايره ای فرضاايات. مقابل در خطی بعد دومين

ست، ضات بين تمايز ا ضيات و قطعی گرا،تقليل رويکرد يک که از خطی مفرو ستند ایدايره فر  رويکرد کي که ه

 :از عبارتند سوال نوع چهار. گزاردمی تمايز کنند،می اتخاذ را فراگير و جامع

سی چه " با که پايه تحقيقی سواالت :("کارآگاه") خطی سوا ت  اين. " ؟چرا و کی؟ کجا؟ ، کرد؟ را کار اين ک

 .کندمی کمک مساله واقعی هایجنبه کشف به سواالت نوع
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. کندمی شفک را حقايق با مرتبط ایزمينه ديدگاه سواالت نوع اين (:"شناسیانسان") چرخه ای يا سيکلی  سوا ت

 B يا A برای شما توضيح" و  "؟(غيره/  افراد/  ديگر چيزهای يا) داد قرار تاثيرتحت را شما کار اين چطور": هامثال

 .  "چيست؟

راجع به  جديد ديدگاه يک به کنندهمصااااحبه ساااواالت تامل بر انگيز ، در (:"آينده دانشاامند") بازتابی  سااوا ت

 زا جديدی احتمال به تا کند را ملزم می مصااااحبه شاااونده از اين طريق به نتيجه در کند،می اشااااره خا  موضاااوع

ساله برای سازنده هایحلراه ساله يا م ست موقعيت آن در او وقتی کنيدمی فکر شما ": هامثال. کند فکر م  چهبه  ،ا

 انجام بايد اقداماتی چه B يا A انجام برای" و  "کنيد؟ حل را مشااکل اين توانيدمی چطور": پرساايد او د؟کنمی فکر

 "  "شود؟

ستراتژيک سوا ت صاحبه :("کاپيتان") ا  کاری هچ": ها مثال. کند می راهنمايی حل راه تعهد سمت به را شونده م

  "کنيد؟ می را کار اين زمانی چه" و ، "کرد؟ خواهيد را کار اين شما آيا" ، "شود؟ انجام بايد
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