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پیشگفتار
روزنامه نگاری و فعالیت های رسانه یی با اذهان عامه رابطه ی مستقیم داشته 
پروسه ی  و  روزنامه نگاری  دارد.  پی  در   جدی  تأثیرات  انسان ها  زندگی  بر  و 
جهت  در  اجتماعی  رسانه های  و  همگانی  رسانه های  طریق  از  اطالع رسانی 
جمع آوری، تنظیم و نشر اخبار، گزارش ها و مطالب مرتبط به زندگی انسان ها 
می کنند.  بازی  را  اساسی  نقش  عامه  افکار  شکل دهی  در  و  می گیرند  شکل 
نیازمندی های جدی  از  یکی  مفید  و  موثق  معلومات  و  اطالعات  به  دسترسی 
انسان ها و جوامع انسانی محسوب می شود که در راستای متحول شدن و بهبود 

زندگی فردی و اجتماعی آن ها نقش بازی می کند. 

در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک، عرصه ی روزنامه نگاری شاهد 
پیشرفت های جدی در بخش های فناوری و سهولت های کاری روزنامه نگاری، 
گسترش روز افزون فعالیت های رسانه یی و رشد بی سابقه ی تجارب و مهارت های 
مسلکی بوده است. همچنان، با پیدایش انترنیت و سریع شدن پروسه ی اطالع 
رسانی، فعالیت های روزنامه نگاری و  استفاده از محتوای نشراتی رسانه ها، عام 
در  می شوند.  محسوب  انسان ها  روزمره ی  زندگی  از  بخشی  و  گردیده  شمول 
دارد،  فعالیت  رسانه های همگانی  از طریق  که  روزنامه نگاری حرفه یی  پهلوی 
با عام شدن دسترسی به سهولت های مهیاشده از طریق انترنیت و به  میان  آمدن 
و رشد سریع رسانه های اجتماعی، روزنامه نگاری شهروندی نیز پا به عرصه ی 
وجود گذاشته و در عرصه ی اطالع رسانی و فراهم سازی برقراری ارتباطات میان 

مردم نقش جدی بازی می کند.

گسترش  و  شهروندی  روزنامه نگاری  و  اجتماعی  رسانه های  پیدایش 
فعالیت های رسانه یی از سطح رسانه ها و دفاتر و نهادهای نشراتی به سطح افراد 
و خانه ها و کوچه ها، باعث فراهم شدن و به میان آمدن یک سلسله همسویی ها 
و رقابت ها در میان روزنامه نگاری حرفه یی و روزنامه نگاری شهروندی گردیده 
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هر  شدن  مبدل  و  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  نحوه ی  شدن  همگانی  اند. 
فراهم کردن سهولت های  احتمالی، ضمن  به یک شهروند روزنامه نگار  انسان 
بی سابقه در عرصه ی اطالع رسانی و برقراری ارتباطات، عرصه ی روزنامه نگاری 

را به یک سلسله چالش های جدی مواجه ساخته اند. 

داشتن ظرفیت و تعهد، ارزش قایل شدن به خود، مخاطب، وقت و رسانه و 
همچنان رعایت نورم های اخالقی و کاری باعث می شوند تا انسان ها به گونه ی 
مفید و مثمر در عرصه ی اطالع رسانی فعالیت نمایند. فعالیت های مسووالنه و 
مفید رسانه های همگانی و رسانه های اجتماعی می توانند در جهت بهبود زندگی 
باالی  و مضر  بی مورد  برنامه های  بر عکس  و  کنند  بازی  مثبت  نقش  انسان ها 
به مورد  باشند. استفاده ی  بد داشته  تأثیرات  انسان ها  زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها را  برای اطالع رسانی  از فرصت ها و سهولت های مهیا شده  و سازنده 
کمک می کنند تا در جهت آموزش دهی به گونه ی سالم، شکل دهی ذهنیت های 

مثبت و به میان آمدن جوامع پویا و ارزش مدار نقش بازی کنند. 

این اثر به تاریخچه ی پیدایش رسانه های همگانی و رسانه های اجتماعی، 
شهروندی،  روزنامه نگاری  و  حرفه یی  روزنامه نگاری  رشد  و  پیدایش  روند 
در  جایگاه یابی  چگونگی  و  اطالع رسانی  عرصه ی  دو  این  در  فعالیت  نحوه ی 
به اخالق  متعلق  مباحث  پرداخته است. همچنان،  روزنامه نگاری  بستر کاری 
روزنامه نگاری، مهارت های مسلکی و فردی، نحوه ی سهیم شدن در پروسه ی 
حرفه یی  روزنامه نگاری  میان  در  موجود  تفاوت های  و  رابطه ها  و  اطالع رسانی 
اثر  این  خواندن  اند.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  نیز  شهروندی  روزنامه نگاری  و 
و  معلومات الزم  روزنامه نگاری  پیرامون عرصه ی  تا  می کند  را کمک  انسان ها 
و  بیشتر  روزنامه نگاری خویش  فعالیت های  در عرصه ی  و  آورده  بدست  مفید 

موفق باشند. 

عبدالقهار سروری
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مقدمه
روزنامه نـگاری )Journalism( یکی از عرصه های مهم کاری می باشـد 
کـه بـر زندگی روزمـره ی انسـان ها تأثیـرات جـدی و مهـم دارد. روزنامه نگاری 
عبارت از پروسـه و فعالیـت جمع آوری، ارزیابی، تنظیم، تقسـیم بندی و ارایه ی 
خبـر، معلومـات و گزارش هـای خبـری می باشـد. روزنامه نـگاری به صـورت 
خـاص کـه در برگیرنـده ی فعالیت هـا در رسـانه های چاپـی می باشـد، تاریـخ 
 طوالنـی دارد و با اختراع ماشـین چـاپ در نیمه ی قرن شـانزدهم میالدی 

ً
نسـبتا

و فراهـم شـدن زمینه ی نشـر و پخش خبرهـا و گزارش های مختلـف، دیدگاه ها 
و مطالـب مرتبـط بـه کار و بـازار، مباحث علمـی و ادبی و غیره، پـا به عرصه ی 
وجـود گذاشـت و انسـان ها را کمـک کرد تـا از حـال و احوال یک دیگـر با خبر 
شـوند. امـا، به گونه ی کلـی روزنامه نـگاری شـامل فعالیت هـای کاری در تمام 
رسـانه ها )چاپـی و برقـی( می باشـد، در قـرن بیسـتم میـالدی شـاهد متحـول 

شـدن و رشـد سـریع بوده است.

بـه گفتـه ی زیلیـزر )2004(، از زمانی کـه انسـان ها به نیازمنـدی و اهمیت 
شـریک سـاختن معلومـات خـود بـا دیگـران پی بردنـد، روززنامه نـگاری بـه 
نحوی وجود داشـته اسـت. بـا آنکه پدیـده ی روزنامه نـگاری به گونـه ی ابتدایی 
آن تاریـخ طوالنـی دارد، اما شـامل شـدن ژورنالیـزم به حیث یـک بحث علمی 
و اکادمیـک یـک پدیده ی نـو و معاصر اسـت. بـژورک )1996(، معتقد اسـت 
کـه روزنامه نـگاری به گونـه ی حرفه یـی در آغـاز قـرن بیسـتم شـامل عرصه های 
کاری شـد و  فصـل روزنامه نـگاری حرفه یـی حضـور خویش را در غـرب آغاز 
کـرد. بـا ازدیـاد تجـارب کاری در عرصـه ی روزنامه نـگاری و رشـد صنعـت و 
فنـاوری اطالع رسـانی، روزنامه نـگاران و رسـانه ها را کنـار هـم قـرار داد تـا بـا 

تشـریک مسـاعی به گونـه ی حرفه یی تـر و مفیدتـر کار کننـد.
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اتحادیه هــای  شــکل گیری  بــا  ژورنالیــزم  مســلک  شــدن  حرفه یــی 
ــک  ــت. در بعضــی ممال ــوده اس ــراه ب ــز هم ــکیالتی نی ــاختارهای تش و س
رســانه ها و ژورنالیســت ها در کنــار هــم اتحادیه هــای را شــکل دادنــد و 
ــط  ــمی مرتب ــای رس ــکیل نهاده ــه تش ــا ب ــم دولت ه ــورها ه ــی کش در بعض
بــه فعالیت هــای روزنامه نــگاری مبــادرت ورزیدنــد )بــژورک، 1996(. 
ــتم  ــرن بیس ــی در ق ــع غرب ــه جوام ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــن )1992( ب هالی
روزنامه نــگاری را برمبنــای مــودل حرفه یــی آن نهادینــه ســاختند کــه ایــن کار 
بــا ایجــاد نهادهــای آموزشــی روزنامــه نــگاری، صــدور جوازنامه هــای کاری، 
شــکل دهی و ایجــاد نورم هــای کاری و شــکل گیری کدهــای اخالقــی و 

اتحادیه هــای روزنامه نــگاری همــراه بــوده اســت. 

حرفه یـی  فعالیت هـای  شـاهد  هـم  همـواره  روزنامه نـگاری  عرصـه ی 
به مثابـه ی فراینـد اصلـی کاری در ایـن بخـش و هـم فعالیت هـای آماتـور و 
غیرحرفه یـی بـوده اسـت. گاهـی، در شـرایط خـاص و بـر مبنـای یک سلسـله 
محدودیت هـا، انسـان ها بـه رسـانیدن پیام هـای خویـش بـه دیگـران اولویـت 
کم تـر  ژورنالیـزم  مسـلک  تخصصـی  نورم هـای  و  مسـایل  بـه  و  شـده  قایـل 
پرداختنـد. امـا، همواره بسـتر اصلی روزنامه نـگاری را روزنامه نـگاری حرفه یی 
شـکل داده اسـت. روزنامه نگاری حرفه یـی عبارت از انجـام فعالیت های منظم 
و قانون منـد رسـانه بـا داشـتن دانـش و تجربـه ی مسـلکی، هویـت مشـخص 
کاری و مرتبـط بـودن بـه یـک رسـانه و یا هـم پایگاه خبر رسـانی می باشـد. در 
رسـانه های حرفه یـی، روزنامه نـگاران به گونـه ی حرفه یـی و مسـووالنه بـه جمع 

آوری، تنظیـم و نشـر اخبـار و مطالـب خبـری می پردازنـد. 

تـا اواخـر قـرن بیسـتم، رسـانه های همگانـی و روزنامه نـگاری حرفه یـی 
)Professional Journalism( بـدون موجودیـت کـدام رقیـب جـدی 
فعالیـت نمـوده انـد. البتـه، فعالیت هـای غیرحرفه یـی رسـانه یی هـم در حـد 
و  شـده  پنداشـته  رقیـب  حرفه یـی  روزنامه نـگاری  عرصـه ی  بـه  کـه  نبودنـد 
فعالیت هـای حرفه یـی را تحـت شـعاع قـرار دهنـد. فعالیت های رسـانه یی غیر 
 در قـرن بیسـتم از سـوی جریان هـای آزادی خـواه، گروه های 

ً
حرفه یـی معمـوال
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چریکـی و حلقات فعال سیاسـی کـه کمتر به امکانـات الزم و تجارب تخنیکی 
و مسـلکی روزنامه نگاری دسترسـی داشـته ولی در پی نشـر و پخش معلومات 

پیرامـون فعالیـت خویـش بودند، بیشـتر انجام شـده اسـت. 

هم چنـان، در بعضـی از مناطـق و شـهرهای کـه تـازه از مزایـای رسـانه ها 
الزم  معلومـات  و  تجربـه  می کردنـد،  اسـتفاده  رسـانه یی  فعالیت هـای  و 
غیـر  رسـانه یی  فعالیت هـای  بـه  نه داشـتند،  رسـانه یی  هـای  کار  قبـال  در 
حرفه یـی می پرداختنـد ولـی در هـر حـال هـدف اصلـی شـان کسـب تجربه و 
مهارت هـای حرفه یـی بـرای گسـترش فعالیت هـای روزنامه نـگاری حرفه یـی 
بـوده و بـا گذشـت زمـان به بسـتر کاری روزنامه نـگاری حرفه یـی می پیوسـتند. 
یعنـی، در همـه جـا قدم هـای ابتدایـی در عرصه ی اطالع رسـانی بـا معلومات 
 به گونـه ی آماتور 

ً
و ظرفیت هـای بسـیار انـدک و ابتدایـی همـراه بـوده و معمـوال

آغـاز شـده اسـت. اما، بـا گذشـت زمـان و ازدیـاد تجربـه و امکانـات، حالت 
حرفه یـی را به خـود گرفتـه اسـت.

روزنامه نـگاری  عرصـه ی  در  اساسـی  عنصـر  یـک  روزنامه نـگار 
در  و  همگانـی  رسـانه های  در  کـه  کسـانی  می آیـد.  به حسـاب  حرفه یـی 
روزنامه نـگار  دارنـد،  فعالیـت  حرفه یـی  به گونـه ی  روزنامه نـگاری  عرصـه ی 
گفتـه  کسـی  بـه  )حرفه یـی(  روزنامه نـگار  می شـوند.  گفتـه   )Journalist(
می شـود کـه بـا داشـتن معلومـات و تجـارب مسـلکی، به گونـه ی منظـم و در 
چوکات یک رسـانه ی صاحب هویت و بر مبنای برنامه و مسـوولیت مشـخص 
کاری، فعالیـت نمایـد. همچنـان، قـادر بـه خوانـدن، نوشـتن و درک و تحلیـل 
اوضـاع به مثابـه ی فکتـور هـای ابتدایـی عرصـه ی کاری در مسـلک ژورنالیـزم 
باشـد. همانگونـه  کـه روزنامه نـگاران حرفه یی در رسـانه های همگانـی فعالیت 
داشـته و دارنـد، در کنـار شـان روزنامه نگاران آماتـور و روزنامه نگاران شـهروند 
نیـز با اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نگاری شـهروندی، به اطالع 

می پردازنـد.  رسـانه یی  فعالیت هـای  و  رسـانی 

در اواخـر قـرن بیسـت و اوایـل قـرن بیسـت یکـم، عـام شـدن اسـتفاده از 
انترنیـت و پیدایـش رسـانه های اجتماعـی و فراهـم شـدن زمینه هـای شـریک 
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سـازی معلومـات، نشـر  و پخـش اخبـار و مطالـب مـورد نظـر افـراد از طریق 
شـبکه های اجتماعـی و ارزش دهـی انسـان ها بـه این عرصه، باعث شـد بسـتر 
آیـد.  به میـان  روزنامه نـگاری  مسـلک  و  رسـانه یی  کار  عرصـه ی  در  تـازه ای 
این بـار موضـوع بیشـتر جـدی و قابـل توجـه بـوده اسـت؛ چـون، بسـتر اصلی 
و  همگانـی  رسـانه های  اجتماعـی،  رسـانه های  در  فعـال  افـراد  فعالیت هـای 
روزنامه نـگاری حرفه یـی نبـوده و نیسـت. فراهم شـدن زمینه ها و سـهولت های 
الزم و سـهیم شـدن توده های مـردم در عرصه ی اطالع رسـانی و شریک سـازی 
معلومـات از طریـق شـبکه های اجتماعـی، بسـتر گرم و همیشـه قابل دسـترس 
انترنیـت باعث ظهور جنبه و بسـتر تـازه ی روزنامه نگاری، یعنـی روزنامه نگاری 

شـهروندی )Citizen Journalism( گردیـد. 

و  فعالیـت  محـدوده ی  مطالـب،  پخـش  و  نشـر  نحـوه ی  قسـمت  در 
رسـانه های  منتشرشـده،  برنامه هـای  و  مطالـب  بـه  دسترسـی  فرصت هـای 
یعنـی،  پیشـتر گذاشـتند.  قـدم  یـک  و روزنامه نـگاری شـهروندی  اجتماعـی 
زمینه هـا را بـرای مخاطبـان خـود مهیـا نمودنـد تـا در هـر حالـت و تحـت هر 
شـرایط، در صـورت وصـل بـودن بـه انترنیـت، بتواننـد بـه مسـایل نشـر شـده 
دسترسـی پیـدا نمـوده و آن را بخواننـد و ببیننـد. چون، بـرای توزیع رسـانه های 
چاپـی بـه مخاطبـان بـه وقـت، امکانـات و وسـایل نیاز اسـت و گاهـی ممکن 
اسـت عوامـل بیرونـی و اوضـاع جـوی باعـث جلوگیـری از ایـن کار شـود. 
سـاحه ی پوشـش شـبکه های رادیویـی و تلویزیونـی هـم محدود بـوده و مهم تر 
از همـه، انسـان ها فقـط یک بـار فرصـت دارنـد تـا برنامه هـای منتشـر شـده از 
طریـق رادیـو و تلویزیـون را بشـنوند و ببینند، یعنـی در همان لحظـه و وقتی که 
نشـر می شـود؛ مگـر این که رسـانه بگونه ی تکـرار آن را نشـر کند. امـا، برنامه ها 
و نشـرات رسـانه های اجتماعـی را در هـر شـرایط و در هـر زمان می تـوان دید، 

شـنید و مطالعـه کرد. 

همچنـان، رسـانه های اجتماعی زمینه هـا را برای روزنامه نگاران شـهروندی 
مهیـا کـرده انـد تا بـا اسـتفاده از یـک صفحه هـم کار روزنامـه را انجـام دهند، 
هـم کار رادیـو را و هـم کار تلویزیـون را؛ یعنـی، هـم مطالب خواندنی را نشـر 
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کننـد، هـم پیـام هـای صوتـی و هـم مطالـب و پیـام هـای صوتـی و تصویـری 
حرفه یـی  روزنامه نـگاری  و  همگانـی  رسـانه های  همـه،  ایـن  پهلـوی  در  را. 
به صـورت یـک جانبـه پیـام هـای خـود را بـه خواننـدگان و مخاطبـان خویـش 
می فرسـتند و مخاطـب نقـش منفعـل دارد و نمی تواند سـهمی داشـته باشـد در 
ایـن پروسـه. اما، رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نـگاری حرفه یی این مشـکل 
را مرفـوع سـاخته کـه مخاطبـان می تواننـد به گونـه ی هم زمـان بـه برنامه هـا و 
مطالـب پاسـخ ارایـه نمـوده و خـود نیـز بـه نشـر مطالـب و نظریـات خویـش 
شـهروندی  روزنامه نـگاری  و  اجتماعـی  رسـانه های  یعنـی،  نماینـد.  اقـدام 
فعالیت هـای اطالع رسـانی و رسـانه یی را دو جانبـه و جالـب سـاخته اسـت. 
امـا بـا ایـن همـه، رسـانه های همگانـی  و روزنامه نـگاری حرفه یـی ویژگی ها و 
مزایـای خـاص خـود را دارنـد کـه در اکثر مـوارد بـرای رسـانه های اجتماعی و 

روزنامه نـگاری شـهروندی دسـت یافتنـی نیسـتند.

ــب  ــار و مطال ــر اخب ــش و نش ــارت از پخ ــهروندی عب ــگاری ش روزنامه ن
ــا اســتفاده از رســانه های اجتماعــی  ــراد یــک جامعــه ب خبــری به واســطه ی اف
شــهروند  می باشــد.  انترنیــت  به واســطه ی  شــده  مهیــا  ســهولت های  و 
ــا  ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کس ــگار )Citizen Journalist( ب روزنامه ن
ــبکه های  ــت و ش ــطه ی انترنی ــده به واس ــم ش ــهولت های فراه ــتفاده از س اس
ــع روز، حــوادث جالــب،  ــر، یوتیــوب و ...( وقای اجتماعــی )فیســبوک، توییت
ــردی  ــای ف ــی و ... و فعالیت ه ــی، سیاس ــث اجتماع ــده، مباح ــب آموزن مطال
و اجتماعــی خــود و دیگــران را نشــر نمــوده و به گونــه ی ســریع دیگــران را در 
جریــان وقایــع روز و تحــوالت زندگــی اجتماعــی قــرار دهــد. یعنــی، هــر فــرد 

ــد.  ــگار باش ــهروند روزنامه ن ــک ش ــد ی ــانی می توان ــه ی انس ــک جامع ی

از  اسـتفاده  بـا  شـهروندی  روزنامه نـگاری  و  اجتماعـی  رسـانه های 
انترنیـت در عرصه هـای عـام شـمول  به واسـطه ی  فراهـم شـده  سـهولت های 
اسـت.  بـوده  شـاهد  را  جـدی  رشـد  کاری  اهمیـت  و  تأثیرگـذاری  شـدن، 
شـناخته  ارتباطـات  برقـراری  قـوی  وسـایل  به مثابـه ی  اجتماعـی  رسـانه های 
شـده و بـر مردمـی شـدن ارتباطـات سـازمانی نیـز نقـش جـدی داشـته اسـت 
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)فیشـر، 2011؛ کیتزمـن و دیگران، 2011(. رشـد سـریع رسـانه های اجتماعی 
باعـث فراهم شـدن زمینه های دسترسـی سـریع و بـدون حد و مرز انسـان ها به 
اطالعـات شـده و تبـادل اطالعـات در میـان انسـان ها زمینه هـای شـکل دهی 
جریـان و حـرکات تـازه را مهیا سـاخته اسـت. رسـانه های اجتماعـی می توانند 
در شـکل گیری افـکار عامـه و متحـول سـاختن زندگـی فـردی، اجتماعـی و 

سیاسـی انسـان ها و جوامـع انسـانی نقـش جـدی بـازی کننـد. 



تاریخچه ی رسانه های همگانی و فعالیت های روزنامه نگاری
روزنامه نـگاری و انـواع متفـاوت فعالیت هـای روزنامه نـگاری بسـتگی بـه 
رسـانه ها و انـواع مختلف وسـایل همگانـی و اطالع رسـانی دارند کـه زمینه ی 
آمـدن  به میـان  کـه  می کننـد. همان گونـه ا ی  فراهـم  را  رسـانه یی  فعالیت هـای 
وسـایط و وسـایل مختلـف و متعـدد حمـل و نقـل ماننـد موتـر، هواپیما، خط 
آهـن و ... باعـث شـد تـا فعالیت هـای ترانسـپورتی اشـکال متنـوع را به خـود 
گرفتـه و عرصه هـای کاری متفـاوت در بسـتر فعالیت هـای حمل و نقـل به میان 
آینـد، به میـان آمـدن رسـانه های متعـدد نیـز عرصه هـای متفـاوت کاری را در 
رادیویـی،  روزنامه نـگاری  ماننـد  آوردنـد.  به میـان  روزنامه نـگاری  مسـلک 
همانگونـه ی  امـا،  شـهروندی.  رونامه نـگاری  و  تلویزیونـی  روزنامه نـگاری 
کـه از نـام عرصـه ی روزنامه نـگاری پیـدا اسـت، ایـن مسـلک و ایـن عرصه ی 
سـازنده در زندگـی بشـر بـا به میـان آمـدن روزنامه های چاپـی به مثابـه ی اولین 
رسـانه ی همگانی شـامل عرصه های کاری و مفاهیم ارزشـمند انسـانی شـده و 
 به میان آمده و شـامل این عرصه شـدند، 

ً
رسـانه ها، و سـایل دیگـر هم کـه بعـدا

در زیـر همیـن چتـر از قبـل تعییـن شـده ی )روزنامه نـگاری( قـرار گرفتنـد؛ با 
آن کـه نام هـا و عنوان هـای فرعـی متفـاوت را به خـود اختصـاص دادنـد.
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بـر مبنـای شـواهد تاریخـی موجـود در جهت اسـتفاده ی انسـان از صنعت 
چـاپ، نخسـتین نـوع طبع شـده ی وقایـع روز در تاریخ زندگی بشـر بین سـال 
 )Tang( هـای 618 الـی 906 میـالدی در زمـان زمامداری سلسـله ی تانـگ
در چیـن  منتشـر گردیـده کـه محتـوای اصلـی آن را دسـتورات محاکـم و اوامر 
حـکام بـرای مـردم در بـر می گیرنـد. امـا، از این کـه از شـیوه ی کنـدن کاری و 
پروسـه ی غیـر صنعتـی اسـتفاده می کـرده اسـت، تـداوم نیافتـه و ظرفیـت عـام 

شـمول شـدن را نیز نداشـته اسـت. 

بـه گفتـه ی آیزنشـتاین )1979(، روزنامه هـای چاپـی برای نخسـتین بار در 
اوایـل قـرن هفدهم میـالدی در اروپـا ظاهر گردیده و اسـاس انقـالب طباعتی 
را گذاشـته انـد. رشـد صنعت چـاپ و چاپ روزنامـه و دیگر رسـانه های چاپی 
باعـث شـکل گیری تاریـخ روزنامه نـگاری شـد )تومـاس، 1970(. هم چنـان، 
ارزش دهـی انسـان ها به خبـر و شـریک سـاختن معلومـات با هـم بمثابه ی یک 
وسـیله ی مهـم وصـل کننـده ی آنها نیـز در شـکل گیری حرفـه ی روزنامه نگاری 
نقش بازی کرد )اندرسـون، 1983(.  به گفته ی گولدفرب )2006(، اطالعات 
به مثابـه ی یـک منبع ارزشـمند بـرای هر جامعه ی انسـانی نیاز اسـت، از این رو 
فعالیت هـا در جهـت دسـت یابی و شـریک سـاختن معلومات و اسـتفاده ی آن 

به گونـه ی الزم از جملـه کار های مهم انسـانی محسـوب می شـوند. 

به صـورت اساسـی، روزنامه نـگاری در دهـه ی سـوم قـرن هفد هـم میالدی 
بـا منتشـر شـدن نخسـتین روزنامـه ی کـه از خصوصیات ابتـدای یـک روزنامه 
برخـوردار بـود، در سـال 1605 در جرمنـی آغـاز شـد. بـه همیـن ترتیـب، در 
 La( گزیتـه  لـه  نـام  زیـر  معیاری تـر   

ً
نسـبتا روزنامـه ی  میـالدی  سـال 1631 

Gazette( در فرانسـه شـامل زندگی روزمره ی انسـانها شـد. در اواخر نیمه ی 
اول و در نیمـه ی دوم قـرن هفد هم میـالدی، حرفه و عرصـه ی روزنامه نگاری با 
تأسـیس و منتشـر شـدن روزنامه هـای متعدد در گوشـه و کنـار دنیـا، به مثابه  یی 
یـک حرفـه و یـک عرصـه ی کاری پذیرفتـه شـد و فعـاالن و عالقه منـدان ایـن 
عرصـه قسـمت از وقـت و زندگـی شـان وقـف فعالیت هـای روزنامه نـگاری 
کردنـد. نشـریه های چاپـی متعدد از جملـه در سـال 1641 در پرتـگال،1645 



روزنامه نگاری حرفه یی و روزنامه نگاری شهروندی / 17

در سـویدن و  1661 در هسـپانیا بـه فعالیـت آغـاز کردنـد. همچنان، نخسـتین 
 The Daily( روزنامـه معیـاری بـه زبـان انگلیسـی در سـال 1702 زیـر نـام
Courant( بـه فعالیـت آغـاز کـرد کـه به حیـث یـک روزنامـه موفق شـناخته 
 .)2012 ،ODLIS 2012؛ ویبـر، 2006؛ پلمبیـک، 2010؛ ،WAN( شـد

البتـه، اسـاس پیدایش تـرم روزنامه نـگاری )Journalism( نیز روزنامه و 
رسـانه های چاپـی می باشـد. چون، با آغـاز فعالیـت روزنامه در فرانسـه و دادن 
نـام ژورنـال بـه ایـن رسـانه ی چاپـی، کار در این عرصـه نیـز ژورنالیـزم نامیده 
شـد. واژه ی ژورنـال کـه اکنـون یـک واژه ی مهـم در عرصـه ی روزنامه نـگاری 
و فعالیت هـای علمـی و اکادمیـک پنداشـته می شـود، در ابتـدا به معنـای ثبـت 
حـوادث و وقایـع جـاری بـود و چـون روزنامه هـا نیـز حـوادث و وقایـع جاری 
را جمـع آوری و جمـع بنـدی نمـوده و منتشـر می کردنـد، از این رو ایـن پدیده 
را بـه نـام ژورنـال نامیده و پروسـه و فعالیـت پیرامـون جمـع آوری، جمع بندی 
و متشـر نمـودن حـوادث و وقایـع روز را بـه نـام ژورنالیـزم یـا روزنامه نـگاری 

نمودند.  مسـمی 

بـه هـر حـال، در قـرن هفـده و نیمـه ی اول قـرن هژدهـم، روزنامه هـا و 
روزنامه نـگاری مراحـل ابتدایـی خـود را طـی می کـرد و هنـوز به گونـه ی جدی 
بـه حرفه ی اساسـی مبدل نگردیـده و روزنامه نگاری حرفه یی نشـده بود. بیشـتر 
فعالیت هـای روزنامه نـگاری بگونـه ی آماتـور انجـام می شـد. نیمـه ی دوم قرن 
 اساسـی در عرصه ی فعالیت هـای روزنامه نگاری 

ً
نزدهم شـاهد تحوالت نسـبتا

بـود. در اواخـر نیمه ی دوم قـرن هژدهم، فعالیـت روزنامه نگاری گسـترش پیدا 
کـرد و بـه کانـادا، آسـترالیا، امریکایی شـمالی و قسـمت های از امریکای التین 

از جملـه برازیـل رسـید )ویرنـر، 2000؛ ODLIS، 2012 ویبر، 2000(.  

بـا تحـوالت عمیـق اجتماعـی، صنعتـی و  در نهایـت، قـرن نزدهـم کـه 
اقتصـادی در غـرب و نقـاط مختلـف دنیـا همـراه بـود، شـاهد رشـد سـریع 
رسـانه های چاپـی، جهان شـمول شـدن صنعـت چـاپ و فعالیـت رسـانه یی و 
رشـد و عام پذیر شـدن مسـلک ژورنالیـزم بود. در قـرن نزدهـم، روزنامه نگاری 
بـه یـک حرفه و عرصـه ی کاری مسـتقل تبدیـل شـد و روزنامه ها و رسـانه های 
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چاپـی در میـان جوامـع انسـانی از جایـگاه خاصی برخـوردار شـدند. انقالب 
صنعتـی قـرن نزدهـم در غـرب باعـث رشـد کار روزنامه نـگاری و انکشـاف 
ظرفیـت تخنیکـی ایـن عرصـه ی مهـم کاری شـد. به گونـه ی مثـال، در سـال 
1814 میـالدی ظرفیـت چـاپ روزنامـه ی تایمـز لنـدن بـه حـدود یک هـزاز و 
یک صـد نسـخه رسـید کـه ده هـا مرتبـه بیشـتر از ظرفیـت موجود در سـال های 
قبـل بـود. در سـال 1836، روزنامه هـای چاپـی در فرانسـه با پیش کـش نمودن 
نشـر اعالنـات بـا هزینـه ی کـم، یـک بافـت جـدی و حیاتـی را میـان عرصه ی 
کاری روزنامه نـگاری، صنعـت و تجـارت به میـان آوردنـد )انفالیـس، 2002؛ 

ویرنـر، 2000؛ مارگریـت، 2000(.

نقـاط  بعضـی  در  روزنامه نـگاری  فعالیت هـای  آنـگاه  نزدهـم،  قـرن  در 
جهـان، از جملـه امریـکا و بعضـی از کشـور هـای اروپایـی تجـارب ابتدایـی 
کـه  مطالـب  را  نشـریه ها  و  روزنامه هـا  اکثـر  محتـوای  می پیمـود،  را  خـود 
بخاطـر بـر انگیختـن احساسـات خواننـده، خـوش سـاختن خواننـده و یـا هم 
خشـمگین سـاختن خواننده هـا تهیـه می شـدند، در بـر می گرفـت و ایـن نـوع 
کار روزنامه نـگاری را ژورنالیـزم زرد می گفتنـد. اما، آهسـته آهسـته با گسـترش 
رفتـن  بلنـد  انسـانی،  جوامـع  میـان  در  روزنامه نـگاری  و  روزنامـه  جایـگاه 
ظرفیـت چـاپ، نشـر و بلنـد رفتـن ظرفیت هـای مسـلکی و کاری عرصه هـای 
روزنامه نـگاری، کار روزنامه نـگاری حالـت حرفه یـی را به خود گرفـت. در این 
مرحلـه، روزنامه نـگاری بـه اطالع رسـانی، رونق دهـی بـازار، تأمیـن ارتباطات 
میـان مـردم، کمک رسـانیدن بـرای مـردم در جهت فـرا گیری مهارت هـای تازه 

و حیاتـی، نشـر اعالنـات تجارتـی و صنعتـی پرداخـت. 

نیمـه ی دوم قـرن نزدهـم که بـا انکشـافات صنعتـی، اقتصـادی و اجتماعی 
همـراه بـود، مرحلـه ی حرفه یـی شـدن روزنامه نـگاری نیز محسـوب می شـود. 
نخسـتین برنامه هـای آموزشـی روزنامه نـگاری نیـز در نیمـه ی دوم قـرن نزدهم 
بـه راه انداختـه شـد. در سـال 1860 میالدی، نخسـتین پروگرام منظم آموزشـی 
ژورنالیـزم در دانشـگاه واشـنگتن-لی در ایالت ویرجینیای امریـکا آغاز گردید. 
همچنـان، در سـال 1899 میـالدی یـک مرکـز آموزشـی ژورنالیـزم در پاریس، 
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فرانسـه نیـز افتتـاح شـد. امـا، نخسـتین مکتـب آموزش هـای روزنامه نـگاری 
به گونه ی اساسـی در سـال 1908 در دانشـگاه میـزوری امریکا پایه گذاری شـد 
 .)2002 ،ODLIS انفالیـس، 2002؛ ویرنـر، 2000؛ مارگریـت، 2000؛(

روزنامه هـا و رسـانه های چاپـی بیشـتر از سـه قـرن را بـدون کـدام رقیـب 
سـپری کردنـد، طبع و نشـر یگانه وسـیله ی اطالع رسـانی باقی مانـد. در مدت 
بیشـتر از سـه قـرن، روزنامه هـا و فعالیت هـای روزنامه نگاری به پیشـرفت های 
جـدی دسـت یافت، امـا پروسـه ی رشـد عرصـه ی روزنامه نـگاری خیلی بطی 
و در عیـن حـال در اکثـر مـوارد غیـر حرفه یـی بـود. در دو قـرن اول فعالیـت 
در عرصـه ی  و کسـانی که  هـا  روزنامه نـگار  قـرن هژدهـم(  و  )قـرن هفدهـم 
روزنامه نـگاری فعالیـت داشـتند، ایـن کار را بخشـی از مصروفیت هـای شـان 

می دانسـتند، نـه همـه ی مصرفیـت. 

امـا، در اواخـر دهـه ی اول قـرن بیسـتم روزنامه ها یک رقیب جـدی به خود 
پیـدا نمودنـد و ایـن کار باعـث پویایـی بیشـتر و رشـد بیشـتر روزنامه هـا شـد. 
ایـن رقیـب نیـاز بـه رنـگ و کاغـذ نداشـت و برای رسـیدن بـه مخاطـب موانع 
و فکتورهـای کـه بـاالی پروسـه ی توزیـع روزنامـه تأثیرگـذار بـود، بـاالی ایـن 
رقیـب تـازه ی روزنامه هـا کـدام تأثیـر جـدی نداشـت. ایـن رقیب تـازه و جدی 
روزنامه هـا، رادیـو بـود. گـر  چه تجـارب ابتدایـی برای کشـف امـواج رادیویی 
و اختـراع سیسـتم، فرسـتنده و گیرنده هـای رادیویـی از نیمـه ی دوم قـرن نزدهم 
آغـاز شـده بـود و در حـدود نیـم قـرن محققیـن به خاطـر ایجـاد رادیـو و قـادر 
سـاختن انسـان بـرای انتقال دهـی پیام هـای صوتی خویـش تالش نمودنـد، اما 
به گونـه ی ابتدایـی آن در دهـه ی اول قرن بیسـتم در زندگی عملی مورد اسـتفاده 
قـرار گرفت، به خصوص در سـال 1904 میـالدی اداره ی پسـت بریتانیا از رادیو 
به خاطـر رهنمایـی مشـتریان خـود اسـتفاده کـرد. در دهـه ی دوم قرن بیسـتم از 
 همگانـی اسـتفاده شـد؛ به گونـه ی مثال، 

ً
رادیـو به مثابـه ی یـک وسـیله ی نسـبتا

بـی بی سـی زیـر نام رادیـو تایمز به گونـه ی عملی از رادیو اسـتفاده کرد )سـارکر 
و دیگـران، 2006؛ کارلسـون، 2003؛ سـترلینگ، 2004(. 
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موفقیـت بشـر در عرصـه ی تحقق ذهنیـت، برنامه و تالش هایـش در جهت 
ایجـاد کـردن و مـورد اسـتفاده قـرار دادن رادیـو، همچنیـن حـس کنجـاوی و 
عالقه منـدی دسـت یافتـن بـه اکتشـافات و نوآوری هـای تـازه باعـث شـد تـا 
محققیـن و دانشـمندان در پی جسـتجو راه حل های ممکن بـرای انتقال تصاویر 
هم زمـان بـا صدا، به خصـوص تصاویر متحرک باشـند. حدود سـه دهـه، رادیو 
بـدون موجودیـت کـدام رقیب جـدی در عرصـه ی فعالیت های رسـانه یی برقی 
حضـور گـرم داشـت. موجودیـت رادیـو به مثابه ی یک دسـت آورد مهم بشـری 
در عرصـه ی اطالع رسـانی و ارتباطـات، باعـث شـد تـا محققین و دانشـمندان 
روی تلویزیـون به مثابـه ی یـک فرصـت احتمالی کار کننـد. کارهـا روی انتقال 
تصویـر و صـدا به گونـه ی هم زمـان و تحقـق آرزو بشـر بـرای انتقـال پیام هـای 

 نیـم قرن طول کشـید. 
ً
تصویـری تقریبـا

ابتدایی تریـن دسـت آوردهـا در عرصـه ی فعالیـت تلویزیونـی در دهـه ی 
دوم قـرن بیسـت بـود، امـا به گونـه ی اساسـی در سـال های 1950 تلویزیـون 
به حیـث یـک رسـانه ی همگانـی و یـک رقیـب جـدی بـرای رادیـو و روزنامه پا 
بـه عرصـه ی وجـود گذاشـت. در اوایـل دهـه ی 50 ام قـرن بیسـتم، تلویزیـون 
به گونـه ی سـیاه و سـفید به مثابـه ی یـک رسـانه ی مهـم، تأثیرگـذار و جالـب 
شـامل فعالیـت رسـانه ی به گونـه ی همگانـی شـد. بعـد از تالش هـای فـراوان 
محققیـن، در دهـه ی 60 قرن بیسـتم زمینه ی نشـرات تلویزیـون به گونه ی رنگه 
فراهـم شـد و دسـتگاه های گیرنـده ی رنگـه ی تلویزیـون به بـازار عرضـه گردید 

)کمپیـل سوینسـتون، 1908؛ ُبرنـس، 1998؛ میلـر و سـترنج، 1938(. 

ــو و  ــش رادی ــوژی، پیدای ــک و تکنال ــریع تخنی ــد س ــواد، رش ــترش س گس
ــه  ــان ب ــن ش ــت یافت ــانی و دس ــع انس ــرفت جوام ــان پیش ــون و هم چن تلویزی
زندگــی مرفــه و امکانــات و ســهولت های زندگــی مــدرن و ارزش دهــی 
انســان ها بــه کســب معلومــات و تبــادل پیام هــا باعــث رشــد ســریع 
رســانه ها و روزنامه نــگاری شــد. رســانه های چاپــی، رادیــو و تلویزیــون 
ــازی  ــگاری و فراهم س ــد روزنامه ن ــت رش ــی در جه ــانه های برق ــه ی رس به مثاب
زمینه هــای تأمیــن ارتباطــات و تبــادل پیام هــا در میــان انســان ها نقــش بــازی 
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ــارب  ــا و تج ــق آرزوه ــت تحق ــان ها در جه ــم انس ــای پیه ــد. پیروزی ه کردن
شــان به خاطــر اختــراع و انکشــاف صنعــت چــاپ، اختــراع و همگانی ســازی 
رادیــو و تلویزیــون، رشــد ســریع صنعــت و اقتصــاد، موجودیــت رقابت هــای 
جــدی اطالعاتــی و نشــراتی میــان ابــر قدرت هــای ســنتی و ابــر قدرت هــای 
ــع  ــان ها، جوام ــوی انس ــا و تکاپ ــث تالش ه ــتم باع ــرن بیس ــور در ق ــو ظه ن
ــریع تر  ــیع تر و س ــای وس ــه فرصت ه ــت یابی ب ــرای دس ــورها ب ــانی و کش انس

ــد. ــیع تر ش ــای وس ــا در محدوده ه ــادل پیام ه ــانی و تب ــالع رس اط

تـداوم تالش هـا و ازدیـاد تجـارب انسـان ها باعـث به میـان آمـدن بسـتر و 
تکنالـوژی جدیـد و مهم دیگر شـد کـه زمینه هـای متحول سـاختن عرصه های 
کاری روزنامه نـگاری را به گونـه ی وسـیع مهیـا کرد. ایـن پدیده انترنیـت نامیده 
می شـود کـه بعـد از تالش هـای فـراوان، به گونـه ی ابتدایـی در اواخـر دهـه ی 
شـصت و اوایـل دهـه ی هفتـاد قرن بیسـتم میـالدی در امریکا به میـان آمد و در 
دهه ی هشـتاد در نهادهـای امنیتی، نظامی و اکادمیک به حیث یک بسـتر وصل 
کننـده و وسـیله ی تبـادل اطالعـات و معلومات مورد اسـتفاده قـرار می گرفت. 
تـا این کـه، در دهـه ی نـود قرن بیسـتم انترنیـت به حیث یـک پدیـده ی همگانی 
وارد بـازار شـد تـا همـه از آن اسـتفاده نمایـد و بـه این ترتیـب نحـوه ی برقراری 
ارتباطـات، سـرعت عمل در رسـانیدن پیام هـا، وصل کردن انسـان ها و جوامع 
انسـانی، پخش و نشـر معلومـات و مهم تر از همـه ارتباطـات و روزنامه نگاری 

را به گونـه ی جـدی متحول سـاخت. 

به گونـه ی اساسـی، انترنیـت در سـال 1995 همگانـی و تجارتـی شـد و 
از انحصـار نهادهـای مخصـوص خـارج گردیـد. بعـد از عـام شـدن اسـتفاده 
از انترنیـت در سـال 1989 میـالدی، تعـداد اسـتفاده کننده هـای انترنیـت بـه 
500000 می رسـید. امـا، بعـد از عام شـدن بدون قید و شـرط تعداد اسـتفاده 
کننـدگان انترنیـت هـر سـال در حدود 100% افزایش داشـته اسـت که در سـال 
2011 میـالدی تعـداد اسـتفاده کننده هـای انترنیت بیشـتر از دو میلیارد انسـان 
بـوده اسـت )لینـر و دیگـران، 2003؛ کیـم، 2005؛ فریـزر، 1995( . بسـتر 
وسـیع و بی حـد و مـرز رشـد سـریع پدیـده ی جهـان شـمول تـازه ی )انترنیت( 
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آمـدن رسـانه های  به میـان  و  روزنامه نـگاری  متحـول شـدن عرصـه ی  باعـث 
جدیـد و بی حـد و مـرز )رسـانه های اجتماعـی( و شـاخه ی جدیـد و در حـال 
پهلـوی  در  یعنـی،  شـد.  شـهروندی(  )روزنامه نـگاری  روزنامه نـگاری  رشـد 
رسـانه های اصلـی و سـنتی رسـانه های اجتماعـی ظهـور کردنـد و در پهلـوی 

روزنامه نـگاری حرفه یـی هـم روزنامه نـگاری شـهروندی پدیـدار گردیـد. 

رسـانه ها و روزنامه نـگاری الزم و ملـزوم هـم بـوده و هم دیگـر را در جهـت 
رشـد و عام شـمول شـدن کمک جدی کرده اند. امکان رشـد و همگانی  شـدن 
عرصـه و مسـلک روزنامه نـگاری بـدون موجودیت رسـانه ها و وسـایل پخش و 
نشـر ممکـن نبـود. به همیـن ترتیب، بـدون موجودیـت مسـلک روزنامه نگاری 
و فعالیت هـای رسـانه یی، امـکان انکشـاف سـریع و همگانـی  شـدن وسـایل 
و  همگانـی   رسـانه های  عرصـه ی  در  اسـتفاده  قابـل  تخنیگـی  تجهیـزات  و 
رسـانه های اجتماعـی ممکـن نبـوده و این ارزشـمندی و جایگاه  مهـم اش غیر 
قابـل تصـور پنداشـته می شـد. فعالیت هـای روزنامه نـگاری، رسـانه و وسـایل 
نشـراتی یک دیگـر را کمـک کردنـد تا به گونه ی سـریع رشـد نمـوده و از جایگاه 

برجسـته و سـازنده برخودار شـوند. 

بـرای همیـن، بـا به میـان آمـدن و رشـد رسـانه ها و وسـایل پخـش و نشـر 
داشـتن  بـا  مختلـف،  مراحـل  در  انسـان ها  اندیشـه های  و  افـکار  هـا،  پیـام 
ظرفیت هـا و سـهولت های مختلـف عرصـه ی روزنامه نـگاری نیز شـاهد رشـد 
سـریع و متـوازن بـوده اسـت. هم چنـان، بـا به میـان آمـدن رسـانه های متفاوت 
از جملـه روزنامـه، رادیـو، تلویزیـون و انترنیـت، روزنامه نـگاری نیـز صاحـب 
شـاخه های متفـاوت مرتبـط بـه وسـایل مـورد اسـتفاده ی خـود شـده اسـت. با 
متحـول شـدن وسـایل ارتبـاط همگانـی  و فراهـم شـدن زمینه های انتقـال پیام 
بـا ظرفیت هـای  به شـیوه های چاپـی، شـنیداری و دیـداری و  انسـان ها  هـای 
متفـاوت و متعـدد، روزنامه نـگاری نیز در جنبه هـای مختلف و متفـاوت تحول 
و  رسـانه ها  کلـی،  به صـورت  اسـت.  کـرده  تجربـه  را  چشـم گیر  انکشـاف  و 
عرصـه ی روزنامه نـگاری در چهـار مرحله ی اساسـی شـاهد انکشـاف و تحول 

جـدی بـوده اند. 



مراحل رشد روزنامه نگاری 
مرحلـه ی نخسـت انکشـاف و همگانـی  شـدن روزنامه نـگاری هم زمان با 
پیدایـش ماشـین آالت چـاپ و قادر شـدن انسـان برای نشـر و پخـش پیام های 
خویـش از طریـق رسـانه های چاپی بوده اسـت. طوالنی ترین مرحلـه ی تجربه 
و تـالش انسـان بـرای رشـد رسـانه ها و روزنامه نـگاری که حدود بیشـتر از سـه 
قـرن بـدون رقیـب و بیشـتر از یـک قـرن در پهلوی رقبـای دیگـر ماننـد رادیو و 
تلویزیـون دوام کرده اسـت، مرحله ی کار بـا روزنامه هـا و روزنامه نگاری چاپی 
 طوالنی تـر دارد و 

ً
بـوده اسـت. مرحلـه ی دوم که بعـد از روزنامه هـا عمر نسـتبا

بیشـتر از یـک قـرن در عرصـه ی اطالع رسـانی نقش داشـته اسـت، اسـتفاده از 
رادیـو و فعالیت هـای رادیویـی بوده اسـت.

البتـه، رادیـو همواره به مثابه ی یک رسـانه ی مهم، مفید، دارای سـهولت های 
جـدی و فراهم کننده ی نشـرات ارزان و عام شـمول در عرصـه ی روزنامه نگاری 
نقش مهم داشـته اسـت. مرحله ی سـوم رشـد و انکشـاف رسـانه های همگانی  
و مسـلک ژورنالیـزم مرحلـه ی پیدایـش و عـام شـدن تلویزیـون به مثابـه ی یک 
رسـانه ی مهـم، جـدی و جالـب در اواسـط قـرن بیسـتم میـالدی می باشـد. 
تلویزیـون در رشـد کار هـای روزنامه نـگاری و عینی سـازی برنامه ها و نشـرات 
رسـانه یی نقش اساسـی داشـته اسـت و دارد. مرحله ی چهارم رشـد و انکشاف 
رسـانه های همگانـی  و متحـول شـدن مسـلک ژورنالیـزم کـه به گونه ی سـریع 
شـکل گرفته و در حال رشـد روز افزون اسـت. مرحله ی پیدایش و عام شـمول 
شـدن انترنیـت در اواخـر نیمـه ی دوم قـرن بیسـتم می باشـد. انترنیـت به گونه ی 
جـدی نحوه ی فعالیت و حد پوشـش رسـانه های همگانی  و مسـلک ژورنالیزم 
را متحـول سـاخت و همچنـان به گونـه ی جـدی و عمیـق بـاالی ایـن دو عرصه 

تأثیـرات روز افـزون خود را داشـته و دارد. 

ــمول  ــام ش ــای ع ــهروندی پیامده ــزم ش ــی و ژورنالی ــانه های اجتماع رس
شــدن انترنیــت و اســتفاده از ظرفیــت و ســهولت های گســترده ی انترنیــت در 
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ــانه های  ــند. رس ــگاری می باش ــانه یی و روزنامه ن ــای رس ــه ی فعالیت ه عرص
ــادگی  ــه س ــا ب ــد ت ــا نمودن ــه مهی ــرای هم ــهولت های الزم را ب ــی س اجتماع
ذهنیت هــای  و  معلومــات  جانبــه  چنــد  و  جانبــه  دو  به گونــه ی  بتواننــد 
ــوند.  ــر ش ــا خب ــع روز ب ــوده و از وقای ــریک نم ــر ش ــا یک دیگ ــش را ب خوی
انترنیــت، رســانه های اجتماعــی و روزنامه نــگاری شــهروندی زمینه هــا را 
قســمی فراهــم ســاختند تــا هــر شــهروند یــک ژورنالیســت بالقــوه در بســتر 
روزنامه نــگاری شــهروندی بــوده و فرصــت پخــش مطالــب مــورد نظــر 

ــد.  ــته باش ــی داش ــانه های اجتماع ــق رس ــش را از طری خوی

ــان آمــدن  ــت باعــث به می ــزون انترنی ــر شــدن روز اف گســترش و عــام پذی
ــث  ــت باع ــه انترنی ــی ب ــای مردم ــی توده ه ــی و دسترس ــانه های اجتماع رس
ــه  ــه رســانه های اجتماعــی وصــل شــده و ب ــا صدهــا میلیــون انســان ب شــد ت
ــگاری  ــتقیم روزنامه ن ــر مس ــم غی ــا ه ــتقیم و ی ــای مس ــوی در فعالیت ه نح
شــهروندی نقــش بــازی کننــد. مهمتریــن شــبکه های اجتماعــی عبــارت انــد 
از فیســبوک )Facebook( کــه در ســال 2004 میــالدی به میــان آمــد، 
ــوب  ــد و یوتی ــاد ش ــالدی ایج ــال 2006 می ــه در س ــر )Twitter( ک توییت
)Youtube( کــه در ســال 2005 میــالدی ایجــاد شــد. ایــن ســه رســانه ی 
روزنامه نــگاری  فعالیت هــای  رشــد  و  شــکل گیری  در  اجتماعــی  مهــم 

ــد.  ــد و دارن ــته ان ــی داش ــش اساس ــهروندی نق ش

بایـد متوجـه بـود کـه، با رشـد و متحـول شـدن رسـانه ها به گونـه ی جدی، 
اکنـون روزنامه هـای بـا تیـراژ چند میلیونـی در جهان وجـود دارند کـه هم زمان 
در شـهرهای مختلـف دنیـا منتشـر شـده و حتـا بـه زبان هـای مختلـف و بـه 
و هم زمـان چـاپ  به گونـه ی جداگانـه  انسـانی  متفـاوت زندگـی  عرصه هـای 
و  امکانـات  بـا  تلویزیونـی  و  رادیویـی  شـبکه های  هم چنـان،  می شـوند. 
برنامه هـای وسـیع فعالیـت دارنـد کـه بـه زبان هـای متفـاوت و بـا اسـتفاده از 
 تمـام جهـان را به گونـه ی زنـده و در طـول 24 

ً
چینـل مختلـف نشـراتی تقریبـا

سـاعت تحـت پوشـش خویـش قـرار می دهنـد. 
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همان گونـه ای کـه اسـتفاده  کننده هـای انترنیـت بـه میلیاردهـا نفـر رسـیده 
مهـم  رسـانه های  در  رسـانه یی  فعالیت هـای  شـاملین  و  مشـترکین  اسـت، 
اجتماعـی نیز افزایش چشـم گیری داشـته و به گونـه ی نمونه اسـتفاده کننده های 
فیسـبوک از مـرز یـک  و نیـم میلیارد گذشـته اسـت. این همه نشـانه های رشـد 
و متحـول شـدن رسـانه های همگانـی  و اجتماعی و رشـد بی حـد و روز افزون 
نیـز  اکنـون، تکنالـوژی طراحـی و چـاپ  مسـلک روزنامه نـگاری می باشـد. 
به گونـه ی جـدی رشـد نموده اسـت کـه کارکنـان و طراحان رسـانه ها را قـادر به 
طراحـی و دیزایـن نشـریه ها بـه بهتریـن وجـه بـوده و  زمینـه ی چـاپ میلیون ها 

نسـخه در یـک سـاعت را مسـاعد سـاخته اند. 

اکنـون، تکنالـوژی و ماشـین آالت چاپ به گونـه ی خـودکار کار می کنند و 
پیشـرفت های جـدی در ایـن راسـتا انسـان ها را قادر سـاخته اسـت تـا یک نفر 
از پشـت یک کمپیوتـر بتواند تمام پروسـه ی چاپ را مدیریـت و کنترول نماید. 
ایـن کار در گذشـته ها به واسـطه ی افـراد متعـدد و بلـد بـا فـن و توانایی هـای 
مختلـف و بـا اسـتفاده از وسـایل و ماشـین آالت متعـدد و مختلـف صـورت 
می گرفـت. امـا، اکنـون همه ی سیسـتم چاپ  و بسـته بندی، از دیزاین شـروع تا 
چـاپ  همـه با هـم وصل انـد و به گونـه ی دیجیتـال و آنالیـن انجام می شـوند. 

در عرصـه ی رشـد رسـانه های همگانـی ، رشـد و حرفه یـی شـدن مسـلک 
ژورنالیـزم پنـج عنصـر و فکتور نقش اساسـی داشـتند و دارند. سـواد و ظرفیت 
خوانـدن و نوشـتن به مثابـه ی عمده تریـن عنصـر زبانـی و عقالنـی مهم تریـن 
فکتـور اسـت که با شـکل دهی محتـوا و مطالب قابل نشـر در رسـانه ها، باعث 
عام پذیر شـدن و رشـد آن ها گردیده اسـت. پیدایش تکنالوژی و ماشـین آالت 
مـورد نیـاز بـرای پخـش و نشـر برنامه ها مانند ماشـین چـاپ بـرای روزنامه ها، 
فرسـتنده ها، آنتن هـا و گیرنده هـا بـرای رادیـو و تلویزیون که زمینه هـای فعالیت 
رسـانه یی به گونـه ی گفتـاری و شـنیداری را مهیـا کردند، نیز فرصـت مهمی بود 

بـرای شـکل گیری و رشـد رسـانه های همگانـی  و مسـلک ژورنالیزم.

کـه  مؤثـر  و  مهـم  خیلـی  وسـیله ی  یـک  به مثابـه ی  کمپیوتـر  پیدایـش 
باعـث بهبـود کیفیـت کاری در رسـانه ها، سـریع شـدن پروسـه ی کار، تهیـه و 
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فراهـم  و  الکترونیـک  به گونـه ی  نشـر  قابـل  و محتویـات  نگهـداری مطالـب 
شـدن سـهولت های بیشـتر بـرای دیزایـن و طراحی رسـانه های چاپـی و تهیه ی 
برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونـی بـا اسـتفاده از نرم افـزار های متعـدد، باعث 
بهبـود شـرایط کاری در رسـانه ها و رشـد سـریع فعالیت هـای روزنامه نـگاری 
شـد. پیدایـش انترنیـت و عام شـدن اسـتفاده از آن بـا ظرفیت هـا و ظرافت های 
خاصـی کـه دارد، زمینه هـا را بـرای رشـد بی سـابقه ی فعالیت هـای رسـانه یی و 

روزنامه نـگاری مهیـا کـرد. 

 انترنیـت محدودیـت زمانـی و مکانی را برای شـریک سـاختن معلومات و 
فرسـتادن خبـر هـا از بین بـرد و نهادهای خبری و رسـانه ها و هم چنـان کارکنان 
عرصـه ی روزنامه نـگاری را کمـک کرد تـا به گونه ی فـوری و هم زمـان مطالب، 
معلومـات و گزارشـات خـود را بـا هم شـریک بسـازند. ایـن کار، به پروسـه ی 
تهیـه و نشـر برنامه هـا و فعالیت هـای نشـراتی سـرعت بی سـابقه بخشـید و بـا 
فراهـم کـردن زمینـه ی کسـب معلومـات بیشـتر و تـازه، بـه کیفیـت محتوایـی 
نشـرات رسـانه ها افـزود. در پهلـوی ایـن همـه، ازدیـاد تجربـه و رشـد مهارت 
مسـلکی و تخصصـی کارکنـان رسـانه ها بـا گذشـت زمـان نیز در جهت رشـد 
و تخصصـی شـدن فعالیت هـای رسـانه یی نقـش اساسـی داشـته انـد. این پنج 
فکتور اساسـی، در کنار هم باعث شـدند تا رسـانه ها رشـد سـریع و همه جانبه 
داشـته و فعالیت هـای رسـانه یی در زندگی انسـان ها نقش اساسـی بـازی کنند. 

ــانی  ــای اطالع رس ــدن فعالیت ه ــام ش ــی و ع ــانه های اجتماع ــا، رس ام
ــتر  ــتفاده از بس ــا اس ــز و ب ــر متمرک ــهروندی و غی ــگاری ش ــتر روزنامه ن در بس
ــاهد  ــی، ش ــانه های اجتماع ــرز رس ــد و م ــهولت بی ح ــت و س ــیع انترنی وس
ــدی در  ــد ج ــک تهدی ــد ی ــه می توان ــن پروس ــت. ای ــوده اس ــریع ب ــد س رش
ــود. در  ــوب ش ــی محس ــگاری حرفه ی ــنتی و روزنامه ن ــانه های س ــل رس مقاب
ــتر  ــه ی بس ــی به مثاب ــگاری حرفه ی ــنتی و روزنامه ن ــانه های س ــه، رس حالی ک
ــد  اصلــی و ســتون فقــرات فعالیت هــای منظــم و مســووالنه ی رســانه یی، بای
جایــگاه خــود را حفــظ کننــد. بــدون شــک، بــرای حفــظ جایــگاه خویــش، 
ــا و  ــله برنامه ه ــک سلس ــه ی ــی ب ــگاری حرفه ی ــنتی و روزنامه ن ــانه های س رس
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مهارت هــای جــدی نیــاز دارنــد، در غیــر آن تحــت شــعاع رشــد روز افــزون 
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــهروندی ق ــزم ش ــی و ژورنالی ــانه های اجتماع رس

ــوان نقــش ارزشــمند و ســازنده ی رســانه های اجتماعــی  ــان، نمی ت هم چن
و روزنامه نــگاری شــهروندی را نادیــده گرفــت و در پــی رد آن شــد. رســانه های 
ــر و  ــدی، مؤث ــت ج ــه ی فرص ــهروندی به مثاب ــگاری ش ــی و روزنامه ن اجتماع
ــی عــام شــمول رســانه یی  ــد در جهــت فعالیت هــای ارزان ول ــر می توانن فراگی
، رســانه های ســنتی و رســانه های اجتماعــی 

ً
مفیــد واقــع شــوند. ضمنــا

می تواننــد ممــد هــم قــرار گرفتــه و ژورنالیــزم شــهروندی در پهلــوی ژورنالیــزم 
ــالم در  ــای س ــاد رابطه ه ــه و ایج ــکار عام ــازی اف ــن س ــرای روش ــی ب حرفه ی

ــازی کنــد.  ــان انســان ها، نقــش ب می

در کل، حـد ظرفیـت و نحـوه ی مدیریـت کارکنـان و گرداننده هـای ایـن 
دو عرصـه می تواننـد در جایـگاه یابـی عرصه هـای یـاد شـده و در پروسـه های 
فعالیت هـای همآهنـگ میان این دو بسـتر مهـم مرتبط به هم، نقـش بازی کنند 
و از جدایـی ایـن دو و از زمین گیـر شـدن یکـی آن توسـط دیگـرش، جلوگیـری 
عرصـه ی  کارکنـان  و  سـنتی  رسـانه های  گرداننده هـای  و  صاحبـان  کننـد. 
روزنامه نـگاری حرفه یـی بایـد خیلـی محتـاط و فعـال باشـند. چـون، عرصه ی 
کاری و آدرس کاری بـرای رسـانه های سـنتی و روزنامه نـگاران حرفه یـی همه ی 
زندگـی و سرنوشـت کاری شـان را در بـر می گیـرد. در حالی کـه، رسـانه های 
اجتماعـی و فعالیـت در بسـتر روزنامه نـگاری شـهروندی فقـط یـک قسـمت 
از وقـت و زندگـی فعالیـن ایـن عرصـه در حـال رشـد انعطـاف پذیـر و دارای 

سـهولت های متعـدد را در بـر می گیـرد. 

ــاخص های  ــت و ش ــکل گیری هوی ــت و ش ــوه ی فعالی ــال، نح ــر ح ــه ه ب
ــد  ــایلی دارن ــانه ها و وس ــه رس ــتگی ب ــگاری بس ــه ی روزنامه ن کاری در عرص
کــه از آن اســتفاده می شــود. رســانه های همگانــی  وســیله ی پیدایــش و 
ــو  ــه، رادی ــد روزنام ــانه مانن ــر رس ــوده و ه ــی ب ــگاری حرفه ی ــد روزنامه ن رش
ــد  ــود را دارن ــخص خ ــرایط کاری مش ــدوده و ش ــدام مح ــر ک ــون ه و تلویزی
حرفه یــی  روزنامه نــگاری  چتــر  زیــر  متفــاوت  بخش هــای  به حیــث  و 
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ــدن  ــم ش ــی و فراه ــانه های اجتماع ــش رس ــه، پیدای ــد. همینگون کار می کنن
فعالیت هــای ســاده و مســتقل اطالع رســانی از طریــق شــبکه های اجتماعــی 
ــل از  ــن رو، قب ــد. از ای ــهروندی ش ــگاری ش ــدن روزنامه ن ــان آم ــث به می باع
ــد  ــهروندی، بای ــگاری ش ــی و روزنامه ن ــگاری حرفه ی ــه روزنامه ن ــن ب پرداخت

ــی.  ــانه های اجتماع ــی  و رس ــانه های همگان ــه رس ــت ب ــی داش نگاه

رسانه های همگانی 
رسـانه های همگانـی )Mass Media( عبـارت از مجموعـه ی بـه هـم 
بـا داشـتن  فعالیت هـای می باشـند کـه  برنامـه و  فراینـد،  فنـاوری،  پیوسـته ی 
مخاطبـان گسـترده، از طریـق فعالیت های منظـم زمینه های برقـراری ارتباطات 
همگانـی  را مهیـا می کننـد. رسـانه ی همگانی  نیـز عبارت از یـک مجموعه یی 
تکنالـوژی، برنامـه و ظرفیـت کاری منظـم و مرتبـط به هم اسـت کـه از هویت 
و آدرس مشـخص برخـوردار بـوده و بـر مبنـای لوایـح و نورم هـای قانونـی و 
مسـلکی مرتبـط بـه عرصـه ی کار خویـش فعالیت داشـته باشـد. تکنالـوژی و 
تجهیـزات، برنامـه و سـاختار کاری، ظرفیت و نیروی بشـری و هم چنان هویت 
و آدرس مشـخص از جملـه فکتورهـای اصلـی بـرای شـکل گیـری یک رسـانه 

محسـوب می شـوند. 

رسـانه های همگانـی  در جهـت متحـول سـاختن جوامـع انسـانی نقـش 
اساسـی را بـازی می کننـد. ارتباطـات همگانـی  و فعالیت هـای رسـانه یی وارد 
یـک عصـر جدید شـده کـه رسـانه ها به گونـه ی زندگی انسـان ها را تحـت نفوذ 
خویـش قـرار داده انـد کـه هرگـز سـابقه نداشـته اسـت؛ خوانـدن مقاله هـای 
آنالیـن در صبـح، چـک کـردن پیـام گیـر مبایـل و توییتـر در جریـان روز و یـا 
مشـاهده ی برنامه هـای تلویزیونـی در جریـان شـب بـه بخشـی از زندگی مردم 
در سراسـر جهان مبدل شـده اسـت )ایس ایف سـی جـی، 2016( . هم چنان، 
همیـن منبـع معتقد اسـت کـه روزنامه نـگاری به مثابه ی یـک حرفـه ظرفیت آن 
را دارد تـا بـاالی توده هـای مـردم  تأثیـر همگانی  داشـته  و اثرات خـود را باالی 
جامعـه و تاریـخ به جا بگـذارد؛ یعنـی، روزنامه نگار هـا در موقعیتی قـرار دارند 
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کـه می تواننـد در جوامـع انسـانی تغییـرات جـدی را به میـان آورند.  

البتـه، نحـوه ی ملکیـت، حـد آزادی و نحوه ی تمویـل رسـانه های همگانی  
بـر کیفیـت کاری و حـد تأثیرگـذاری آنهـا نقـش اساسـی دارنـد. رسـانه های 
مالـی  منابـع  و  امکانـات  از  و  بـوده  آزاد  توقـع  پـر  مراجـع  بنـد  از  بایـد  آزاد 
کافـی برخـوردار باشـد. در غیـر آن، موضـوع هزینـه ی مـورد نیـاز بـرای تداوم 
سلسـله  یـک  شـدن  متحمـل  بـه  وادار  را  رسـانه ها  رسـانه یی،  فعالیت هـای 
انحرافـات فرمایشـی و پالن شـده می سـازد. دوهنانـی و مولـر )2003( معتقد 
انـد کـه، ارزش قانونمنـد رسـانه ها فراتـر از منافـع مالی افـراد و یـا کمپنی های 
نشـراتی می باشـد و موضـوع خطرنـاک بـرای رسـانه ها ایـن اسـت کـه گاهـی 
مراکـز رسـانه یی روزنامـه و فـر آورده های رسـانه یی را مشـابه به دیگـر تولیدات 
قابـل عرضـه در مارکیـت می داننـد. در حالیکـه، روزنامه نـگاری و فعالیت های 

رسـانه یی مشـابه بـه فعالیـت تجارتـی نیسـت. 

در هـر حالـت، رسـانه های آزاد و مسـتقل بایـد دارای یـک پایـه ی مالـی 
ثابـت باشـند. همچنـان، انحصار و مراقبت رسـانه ها و داشـتن مالـک خارجی 
به مثابه ی موانع سـاختاری در جهت آزاد بودن رسـانه های آزاد و کثرت گرا عمل 
می کننـد )دوهنانـی و مولـر، 2003(. در حالی که، مردم حـق دارند تا صاحب 
یـک سیسـتم رسـانه یی باشـند کـه معلومـات همگانـی  را به گونـه ی متـوازن، 
کامـل و متنـوع فراهـم کنـد و موجودیت هم چو یک سیسـتم رسـانه یی از جمله 
نیـاز هـای جـدی یک دیموکراسـی واقعی محسـوب می شـود )ُبـرک، 2002(.

ــدد  ــانه های متع ــت رس ــی و فعالی ــرت گرای ــای کث ــودن زمینه ه ــم ب فراه
ــالم  ــت س ــدن رقاب ــان آم ــانه ها، به می ــه ی کاری در رس ــد عرص ــث رش باع
ــار  ــس، انحص ــر عک ــود. ب ــان می ش ــرای مخاطب ــر ب ــات بهت ــه ی خدم و ارای
فعالیت هــای رســانه یی و تمرکــز بــر فرصت هــای موجــود در عرصــه ی 
فعالیت هــای رســانه یی به مثابــه ی فرصت هــای تجارتــی باعــث محــدود 
ــردم  ــی م ــش دسترس ــی  و کاه ــانه های همگان ــد رس ــای رش ــدن زمینه ه ش
ــزارش  ــن )1998( و گ ــد. کاوالی ــد ش ــق خواه ــوازن و موث ــات مت ــه اطالع ب
اتحادیــه ی اروپــا )2002( در قبــال فعالیت هــای رســانه یی بــه تأثیــرات 
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ــر فعالیت هــای رســانه یی  منفــی انحصــار فعالیت هــای رســانه یی و تمرکــز ب
به واســطه ی شــرکت ها و حلقــات خــاص بــاالی پروســه ی کثرت گرایــی 
رســانه یی و گســترش فعالیت هــای متنــوع رســانه های مختلــف باورمنــد 

می باشــند.

ــایل  ــوژی و وس ــام تکنال ــامل تم ــورت کل ش ــی  به ص ــانه های همگان رس
برنامه هــای تفریحــی،  پیام هــا،  انتقــال  می شــوند کــه زمینــه ی نشــر و 
ــه  ــک جانب ــورت ی ــی و به ص ــای مردم ــه توده ه ــره را ب ــر و غی ــیقی، خب موس
مســاعد می ســازند. در تعریــف کلــی رســانه های همگانــی ، در پهلــوی 
روزنامــه، رادیــو و تلویزیــون، ســینماها، دســتگاه های پخــش کننــده ی 
گاهــی دهــی محلــی نیــز شــامل رســانه های  موســیقی و دســتگاه های آ
همگانــی  می شــوند. امــا، تمــام ایــن وســایل همگانــی  شــامل عرصــه ی کار 
ــره ی  ــی روزم ــف زندگ ــای مختل ــه بخش ه ــوند و ب ــگاری نمی ش ــه ن روزنام
ماننــد ســینما،  و رســانه ها  وســایل  از  بخشــی  انــد.  مرتبــط  انســان ها 
شــبکه های ویدیویــی شــهری و غیــره شــامل ســهولت ها و وســایل خدمــات 
ــوند.  ــی می ش ــای فرهنگ ــم نهاده ــا ه ــم و ی ــدات فل ــکتور تولی ــهری، س ش
ــی در  ــانه های اصل ــون رس ــو و تلویزی ــه، رادی ــون روزنام ــانه های چ ــا، رس ام
ــانه های  ــر از رس ــن اث ــور ای ــوده و منظ ــگاری ب ــت روزنامه ن ــه ی فعالی عرص
همگانــی  نیــز همیــن رســانه های می باشــند کــه در عرصــه ی روزنامه نــگاری 

ــد. ــرد دارن کارب

بـا گذشـت زمـان، رسـانه های همگانـی  شـاهد تحـوالت و پیشـرفت های 
جـدی بوده اسـت. رشـد تکنالوژی و وسـایل شـکل دهنده ی وسـایل همگانی 
، ازدیـاد تجـارب مسـلکی و بلنـد رفتن سـطح ظرفیت هـای کاری و تخنیکی و 
به میـان آمـدن همآهنگی هـای الزم میـان کارکنـان رسـانه های همگانـی  باعث 
انکشـاف و پیشـرفت رسـانه های همگانـی  شـده انـد. بـه همیـن، ترتیـب بـا 
گذشـت زمـان و بـا فراهـم شـدن زمینه های تولیـد، حمـل و نقـل، تکنالوژی و 
تجهیـزات فراهم کننـده ی فعالیت های رسـانه های همگانـی  در اختیار مردمان 
متعلـق بـه شـهرها و کشـورهای مختلـف قـرار گرفتـه و رسـانه های همگانـی  
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به مثابـه ی وسـایل اطالع رسـانی و تأمین کننـده ی ارتباطات همگانـی  در میان 
مردمـان مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. رسـانه های همگانـی  که 
بـه نـام وسـایل ارتبـاط همگانـی  نیـز یـاد می شـوند، به طـور کلـی شـامل دو 

کتگـوری انـد کـه عبـارت از رسـانه های چاپـی و رسـانه های برقی. 

رسانه های چاپی
رسـانه های چاپـی کـه قدیمی تریـن نـوع رسـانه های همگانـی  می باشـند، 
اخبـار، معلومـات، مطالب علمـی و ادبی، اعالنـات تجارتی و دیگـر محتوای 
قابـل نشـر را بـا اسـتفاده از فناوری و ماشـین آالت چاپ، در کاغـذ طبع نموده 
و به گونـه ی فزیکـی بـه مخاطبـان انتقـال می دهـد. گرچـه، کتاب هـا، بولتن ها 
و اوراق تبلیغاتـی نیـز شـامل وسـایل چاپـی پنداشـته می شـوند، امـا از این کـه 
دارای زمـان بنـدی مشـخص نشـراتی نبـوده و از عنـوان و آدرس مشـخص و 
در  اسـتفاده  مـورد  رسـانه های همگانـی   شـامل  نیسـتند،  برخـوردار  دایمـی 
عرصـه ی کاری روزنامه نـگاری نمی باشـند. بـا آنکـه اهمیـت جـدی خـود را 
دارنـد، ولـی شـامل دیگـر کتگوری هـای نشـراتی می شـوند. رسـانه های چاپی 
قابـل اسـتفاده در عرصـه ی روزنامه نـگاری عبـارت انـد از روزنامه، هفتـه نامه، 

مجلـه و بولتن هـای خبـری. 

فعالیت هـای  در عرصـه ی  به مثابـه ی مهمتریـن رسـانه ی چاپـی  روزنامـه 
روزنامه نـگاری، هـر روز یـا حـد اقـل هفته ی دو بـار منتشـر می شـود. روزنامه 
بـوده و در شـکل دهی  برخـوردار  ارزشـمندی خاصـی  و  از جایـگاه  همـواره 
زیردیـک )2003(،  گفتـه ی  بـه  اسـت.  داشـته  اساسـی  نقـش  عامـه  اذهـان 
خوانـدن روزنامـه فهـم و مهارت هـای اجتماعـی و سیاسـی انسـان ها را بهتـر 
می سـازد. روزنامه هـا به گونـه ی بهتـر می تواننـد زمینـه ی فهـم عمیـق و بهتـر 
اجتماعی و سیاسـی را در یک بسـتر وسـیع  مهیـا کنند )دوهنانـی و مولر، 2003(. 

 نشـریه های چاپـی کـه به گونـه ی هفته وار نشـر می شـوند، هفته نامـه گفته 
می شـوند. هفتـه نامه هـا هفتـه ی یک بار و یـا هم به گونـه ی دو هفته نامـه، یعنی 
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در هـر دو هفتـه یک بـار منشـتر می شـوند. نشـریه های چاپـی کـه بیشـتر از دو 
 هر 

ً
هفتـه زمـان می گیرنـد، بـه نـام ماهنامـه یـاد می شـوند. ماهنامه ها معمـوال

مـاه یک بـار منتشـر می شـوند. هم چنـان، نشـریه های چاپـی کـه بدون داشـتن 
زمـان بندی مشـخص و بـر مبنای نیازمنـدی و تصمیم نهادهای مربوطه منتشـر 

می شـوند، بـه نـام گاه نامـه یاد می شـوند. 

بایـد دانسـت کـه، زمـان و محـدوده ی زمانـی در عرصـه ی فعالیت هـای 
رسـانه یی نقـش اساسـی دارد. از ایـن رو روزنامه هـا از ارزشـمندی خاصـی 
برخـوردار بـوده و بـرای نشـر خبـر هـا و اعالنـات تجارتـی به گونـه ی چاپـی، 
و  پژوهشـی  نوشـته های  و  برنامه هـا  بـرای  امـا،  می باشـند.  گزینـه  بهتریـن 
تهیـه ی گزارش هـای جـدی پیرامـون فکتورهـای مهـم و تأثیـر گـذار بـر زندگی 
مـردم، هفته نامه هـا بـا فرصـت بیشـتر زمانـی کـه دارنـد، گزینه هـای مناسـب 
پنداشـته می شـوند. بـا آنکـه، بخشـی از مطالـب و محتـوای روزنامه هـا را نیـز 
 در قطـع 

ً
گزارش هـای جـدی و پژوهشـی در بـر می گیرنـد. روزنامه هـا معمـوال

اسـتندرد روزنامـه و یـا هـم در قطـع تابلویـد )نیـم قطـع( منتشـر می شـوند. 

ــا به میــان آمــدن رادیــو، تلویزیــون و انترنیــت و به خصــوص رســانه های  ب
حــد  و   موقعیــت  روزنامه هــا  تــا  بــود  ایــن  بــر  گمان هــا  اجتماعــی، 
ارزشــمندی خــود را از دســت داده و به گونــه ی تدریجــی از میــان برونــد. امــا، 
ــوص  ــی، به خص ــات چاپ ــه ی مطبوع ــدگان عرص ــم گردانن ــای منظ برنامه ه
روزنامه هــا، فعالیت هــای حرفه یــی و ارزشــمندی کار در روزنامــه باعــث 
ــک  ــاهد ی ــا ش ــوده و حت ــظ نم ــود را حف ــمندی خ ــان ارزش ــا هم چن ــد ت ش
سلســله پیشــرفت های تــازه نیــز باشــد. روزنامه هــا و دیگــر رســانه های 
چاپــی از انترنیــت و حتــا شــبکه های اجتماعــی به مثابــه ی فرصت هــای 
مهــم بــرای انکشــاف فعالیــت خویــش اســتفاده نمــوده و بــا طراحــی صفحات 
مخصــوص انترنیتــی، زمینــه ی دسترســی مخاطبــان و خواننــدگان بــه نشــرات 
خــود را به گونــه ی آنالیــن نیــز مهیــا نمــوده انــد. هم چنــان، بــا ایجــاد 
صفحــات مخصــوص در شــبکه های اجتماعــی، به خصــوص فیســبوک و 
توییتــر و بــا روی کارگیــری برنامه هــای فشــرده و برابــر بــا ظرفیــت و نحــوه ی 
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ــر  ــش و نش ــرای پخ ــز ب ــم نی ــت مه ــن فرص ــی، از ای ــانه های اجتماع کار رس
ــد.  ــتفاده می کنن ــود اس ــب خ مطال

اسـتفاده  تعـداد  اسـاس گـزارش جهانـی رونـد مطبوعـات )2012(،  بـه 
کننده هـای روزنامـه و نشـرات چاپـی به گونـه ی مسـتقیم بـه دو نیم میلیـارد نفر 
در سـال 2012 رسـیده و همچنـان به گفتـه ی کیلمـن )2012( تعداد اسـتفاده 
کننده هـای روزنامه هـا و رسـانه های چاپـی به گونـه ی آنالیـن در سـال 2012 
بـه حـدود 600 میلیـون نفـر رسـیده اسـت. یعنـی، در مجمـوع بیشـتر از سـه 
میلیـارد نفـر )نصف نفـوس جهـان( از روزنامه ها و رسـانه های چاپی اسـتفاده 
می کننـد. بـدون شـک، در مـورد حـد اسـتفاده کننـدگان از رسـانه های چاپی، 
ایـن یـک رقم بی سـابقه می باشـد که انترنیـت در جهـت افزایش ایـن رقم نقش 

مهم داشـته اسـت.   

بعـد از روزنامه، یکی از رسـانه های مهـم و با اعتبار چاپی مجله می باشـد. 
مجله هـا کـه از لحـاظ سـایز، تعـداد صفحـات و نحـوه ی طراحـی و دیزایـن 
 به گونـه ی هفتـه وار و ماهـوار نشـر می شـوند. 

ً
بـا روزنامـه متفـاوت انـد، غالبـا

مجله هـا از لحـاظ شـکل بـا هم مشـابه انـد، یعنـی معموال در سـایز اسـتندرد 
مجلـه طراحـی و چـاپ می شـوند و بعضـی از مجله ها هم سـایز خـاص خود 
را دارنـد. امـا، از لحـاظ محتـوا و عرصه ی تمرکـز، مجله ها متفاوت انـد. مانند 
مجله هـای خبـری، مجله هـای علمـی، مجله های ورزشـی، مجله هـای مود و 

فیشـن و غیره. 

و  پرداختـه  عمیق تـر  و  جدی تـر  به گونـه ی  مسـایل  بـه   
ً
معمـوال مجله هـا 

خبرهـای را کـه روزنامه هـا به گونـه ی خبـر و فـوری نشـر می کننـد، مجله هـا 
مـورد ارزیابـی قـرار داده و بـا روشـن سـاختن ابعـاد مختلـف آن، به گونـه ی 
گـزارش منتشـر می نماینـد تـا چیز تـازه ی بـه خواننده های خود داشـته باشـند. 
گاهـی، مجله هـا نیـز به گونـه ی روزانـه منتشـر می شـوند و خبـر نیـز بخشـی 
زیـر  مجله هـا  و  روزنامه هـا  حـاالت،  بعضـی  در  می باشـد.  آن  محتـوای  از 
یـک عنـوان در پهلـوی شـماره ی اصلـی خویـش، ضمیمه هـای بـرای ورزش، 
شـدن  وصـل  می سـازند.  منتشـر  نیـز  غیـره  و  تجارتـی  اعالنـات  صحـت، 
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فعالیت هـای روزنامه نـگاری بـا بـازار کار و عرصه ی تجـارت و صنعت، باعث 
ازدیـاد سـطح عوایـد روزنامه هـا و مجله هـا  گردیـده و روزنامه هـا و مجله ها را 
قـادر سـاخته اسـت تا به گونـه ی وسـیع در فعالیت هـای رسـانه یی خویش و در 
بـازار پـر رقابـت کار و بار با دسـت بـاز تصمیم بگیرنـد و به مخاطبـان خویش 
نشـریه های چاپـی با طـرح و دیزایـن متفـاوت و محتـوای متفاوت ارایـه دهند.

بولتن هـای خبـری کـه از جمله نشـریه های بـا صفحـات کم و تیـراژ اندک 
گاهـی  می باشـند، از سـوی آژانس هـا و نهادهـای خبررسـانی و یـا هـم دفاتـر آ
عامـه متعلـق بـه نهادهـای مهـم منتشـر می شـوند. محتـوای اصلـی بولتن های 
خبـری را اخبـار، اعالمیه هـای مطبوعاتـی، بیانیه های قابل نشـر در رسـانه ها و 
نظریـات رسـمی مقامـات و نهادهـای مربـوط احتـوا می نمایند. امـا به صورت 
کل، بولتن هـای خبـری حـاوی خبرهای روز بـوده که از سـوی آژانس های خبر 

رسـانی بـه مشـترکین، رسـانه ها و مراجع زی ربط ارسـال می شـوند. 

در  را  چاپـی  رسـانه های  اصلـی  محتـوای  تصاویـر  و  نوشـتاری  مطالـب 
ماننـد  مختلـف  اندازه هـای  و  اشـکال  در  نوشـتاری  مطالـب  می گیرنـد.  بـر 
خبـر، گـزارش، تبصـره، شـعر و غیـره بـا محتـوای متفـاوت در روزنامه ها نشـر 
می شـوند. تصاویـر نیـز یـا به گونـه ی ضمیمـه ی نوشـته های چاپـی به خاطـر 
شـرح دهـی بیشـتر مطالب و کمـک کردن به مخاطبـان در جهـت درک مباحث 
قابـل نشـر از طریـق دیـدن تصاویـر نشـر می شـوند و یـا هـم تصاویـر جالـب 
به گونـه ی مسـتقل بـا یـک شـرح کوتـاه پیرامـون تصویـر. در رسـانه های چاپی 
مطالـب و محتـوای قابـل نشـر به صورت کتبـی ارایه می شـوند، از ایـن رو زبان 
معیـاری نقـش اساسـی دارد. در رسـانه های چاپـی بایـد با دقـت توجه صورت 
گیـرد تا از زبان معیاری اسـتفاده شـده و از اشـتباهات زبانـی و تایپی جلوگیری 
شـود. همچنـان، از ایـن کـه رسـانه های چاپـی بعـد از طبـع شـدن به گونـه ی 
فزیکـی در اختیـار خواننده هـا و مخاطبـان قـرار می گیرنـد، مخاطبـان در هـر 
حالـت می تواننـد از مطالـب آن اسـتفاده نمـوده و آن را بـا خـود داشـته باشـند. 



رسانه های برقی
و  پیام هـا  کـه  بـوده  همگانـی   رسـانه های  جملـه  از  برقـی  رسـانه های 
برنامه هـای صوتـی و تصویـری را به گونـه ی برقی و با اسـتفاده از امـواج الکترو 
مقناطیسـی بـه سـاحات تحـت پوشـش خویـش پخـش می کننـد. مخاطبـان 
برنامه هـای  برقـی  گیرنده هـای  طریـق  از  تـا  انـد  قـادر  رادیویـی  شـبکه های 
منتشـره را بشـنوند. رسـانه های برقـی شـامل رادیـو و تلویزیـون انـد. رادیـو بـا 
عمـر در حـدود یـک قـرن فعالیـت خویـش به حیـث یـک رسـانه ی همه گانـی 
فعالیت هـای رسـانه یی  و  یاالکترونیـک و صوتـی در عرصـه ی اطالع رسـانی 
نقـش اساسـی داشـته اسـت. با گذشـت زمـان و بـا انکشـاف تکنالـوژی مورد 
اسـتفاده در سیسـتم نشـرات رادیویی، این رسـانه پیشـرفت های چشـم گیری را 

شـاهد بوده اسـت. 

تلویزیـون نیـز به حیـث پخـش کننـده ی موثرتریـن و عینی تریـن برنامه ها و 
نشـرات، بـا حضـور بیـش از نیم قرن خـود در عرصـه ی فعالیت های رسـانه یی 
به مثابـه ی یـک رسـانه ی مهـم و سـازنده حضـور داشـته اسـت. ایـن رسـانه، 
بـا انتشـار برنامه هـای تصویـری و قابـل دیـد در روشن سـازی افـکار عامـه و 
رونق دهـی زندگـی فـردی، اجتماعـی و اقتصـادی انسـان ها و جوامـع انسـانی 
نقـش اساسـی را دارا بـوده اسـت. دیـا )2002( معقتـد اسـت کـه رسـانه های 
برقـی و سـکتور صدا و سـیما بـاالی متحول شـدن و انکشـاف جوامع بشـری، 
گاهی هـای سیاسـی نقـش  به خصـوص در جهـت آمـوزش، اطالع رسـانی و آ
مهـم دارنـد. همچنـان، پیشـرفت های مهـم در عرصـه ی تخنیـک و تکنالـوژی 
باعـث شـد تـا رسـانه های برقـی و سـکتور صـدا و سـیما شـاهد متحول شـدن 
جـدی در  تکنالـوژی مـورد اسـتفاده و سـاختار کاری خویـش باشـند. ایـن 
متحـول شـدن سـاختاری و تخنیکـی رسـانه های برقـی )رادیـو و تلویزیـون( 
باعـث شـد تا مخاطبـان به شـیوه های مختلـف برقـراری ارتباطـات و خدمات 

 .)2013 ،OECD( رسـانه یی دسترسـی پیـدا کننـد
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بـا گرم شـدن عرصـه ی رقابـت در میـان رسـانه های سـنتی و رسـانه های 
نظرداشـت دسـت یابی  در  بـا  مخاطبـان  توقـع  رفتـن حـد  بـاال  و  اجتماعـی 
به گزینه هـای متعـدد، رسـانه های برقـی مانند رسـانه های چاپی تـالش نمودند 
قناعـت مخاطبـان  بـا متحول سـاختن نحـوه و کیفیـت نشـرات خویـش،  تـا 
خویـش را حفـظ نمـوده و اهمیت و جایـگاه خـود را در عرصـه ی فعالیت های 
رسـانه یی حفـظ کنند. رسـانه های برقـی نیز مانند رسـانه های چاپـی از انترنیت 
و شـبکه های اجتماعـی به مثابـه ی فرصـت مهـم اسـتفاده نمـوده و بـا اسـتفاده 
بـا  برقـراری تمـاس مسـتقیم  انترنیـت و شـبکه های اجتماعـی زمینه هـای  از 
مخاطبـان، دسترسـی سـریع بـه اطالعـات و حتـا منتشـر سـاختن قسـمتی از 
برنامه هـای خـود از طریـق انترنیـت را فراهـم سـاختند. از این طریـق، انترنیت 
و شـبکه های اجتماعـی ضمـن رقیـب بـودن به رسـانه های برقـی کـه از طریـق 
فرسـتنده ها و بـا اسـتفاده از امـواج الکتـرو مقناطیس نشـرات دارنـد، در جهت 

رشـد آن هـا نیـز مفیـد واقع شـدند.

بـرای دسترسـی بـه اطالعـات به گونـه ی سـاده و ارزان در مناطـق کـه از 
امکانـات کمتـر برخـوردار انـد  و یـا هـم بـرای مردمـان مصـروف کـه بـرای 
خوانـدن روزنامـه و مشـاهده ی تلویزیـون و سـر زدن بـه رسـانه های اجتماعـی 
وقـت کافـی در اختیـار ندارنـد، رادیـو یـک رسـانه ی مناسـب و موفق پنداشـته 
می شـود. چـون، بـا امکانـات انـدک و ارزان در هر حالـت می تواند به نشـرات 
رادیـو دسترسـی داشـت و آنـرا شـنید. به گفتـه ی فامیلوسـی و پیتـر )2014(، 
به خاطـر بدسـت آوردن اطالعـات نسـبت به هر رسـانه ی دیگر، از رادیو بیشـتر 

اسـتفاده شـده است. 

بایـد متوجـه بـود کـه، نبـود اطالعـات و معلومات کافـی و مفید یـک مانع 
جـدی در سـر راه پیشـرفت و ترقـی جوامع انسـانی محسـوب می شـود. پوپوال 
)2009( بـه ایـن بـاور اسـت کـه اطالعات یـک منبع مهـم اقتصادی اسـت و 
در جهـت کاریابـی نقـش مهـم دارد. رادیو به مثابـه ی یک رسـانه ی موفق و یک 
وسـیله مؤثـر در جهـت اطـالع رسـانی و رسـانیدن پیام هـا و اطالعـات متعدد 
به گونـه سـریع به مخاطبان شـناخته شـده اسـت ) فامیلوسـی و پیتـر، 2014(.
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تلویزیـون نیـز بـا ویژگی هـای خـاص کـه دارد، در عرصـه ی اطالع رسـانی 
به گونـه ی عینـی و دیـداری از جایـگاه مهـم و سـازنده ی برخـوردارد اسـت. در 
صـورت فراهـم بـودن زمینه هـای دسترسـی بـه نشـرات تلویزیـون به گونـه ی 
همگانـی ، هیـچ رسـانه ای به انـدازه ی تلویزیـون بـرای توده های مردمـی مؤثر 
و جالـب نخواهـد بـود. چون، هـم خصوصیـت دیـداری دارد و هم شـنیداری 
و در یـک حـدی هم نوشـتاری. با گذشـت زمـان و در اثـر تالش هـای پیگیر و 
خسـتگی ناپذیر انسـان های فعال، تکنالوژی و سیسـتم نشـراتی و سـهولت های 
تهیـه و پخـش برنامه هـای تلویزیونـی به گونـه ی جـدی متحـول شـده و رشـد 
سـریع و چشـم گیر را همراه بوده اسـت. کسـب تجارب مسـلکی، تـالش برای 
بهبـود شـرایط نشـرات و کیفیـت برنامه هـا و همچنیـن فراهم شـدن هزینه های 
برنامه هـای  و  اعالنـات تجارتـی  نشـر  از طریـق عـام شـدن  مالـی  هنگفـت 
گسـترش  و  کیفیـت  و  سـرعت  بهبـود  باعـث  نشـراتی،  نهادهـای  اقتصـادی 
محـدوده ی نشـرات در عرصه هـای فعالیت هـای رادیـو و تلویزیـون شـده انـد.

بـه گفتـه ی پیشـارودی )2013(، صنعـت تلویزیـون بـا ظهور و عام شـدن 
خـود در سـال های 1950 بـرای بیشـتر از نیـم قـرن یـک نمونـه بـرای ثبـات و 
پیشـرفت کاری و رسـانه یی پنداشـته می شـد. امـا، بـا نـو آوری هـای جدی در 
عرصـه ی تکنالـوژی و فعالیت هـای رسـانه یی، اکنـون تلویزیـون تحـت فشـار 
جـدی قـرار دارد تـا در بازار گـرم رقابت در مقابل رسـانه های انترنیتـی، جایگاه 
و موقـف خـود را حفـظ کنـد. بـه گفتـه ی وی، متحـول شـدن ظرفیت هـای 
رسـانه یی، رشـد تکنالـوژی و بـا متغییـر شـدن حالـت زندگـی، پیوسـتن بـه 
رده ی  از  بیـرون شـدن  از خطـر  را  تلویزیـون  آنالیـن  فعالیت هـای  عرصـه ی 
نشـرات نجـات خواهـد داد. در نهایـت، نشـرات تلویزیونـی از حالـت پخـش 
بـا اسـتفاده از فرسـتنده های سـنتی، نشـرات ماهـواره ی و نشـرات کیبلـی، بـه 
نشـرات آنالیـن و انترنیتـی که ارزان، سـریع و به سـادگی قابل دسـترس اسـت، 

تغییـر خواهـد کـرد )پیشـاوردی، 2013(. 

اما، با وجود پیش بینی های پیشاوردی، هنوز هم تلویزیون جایگاه ارزنده ی 
خود را حفظ نموده و باالی سیستم نشرات دیجیتال و ماهواره یی بیشتر تمرکز 
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شده  تهیه  گزارش  می کند.  استفاده  نیز  انترنیت  سهولت های  از  آنکه  با  دارد؛ 
در  موجود  رقابت های  پیرامون   )2013  ،OECD( دی  سی  ِای  و 

ُ
ا به واسطه ی 

کید دارد که، سکتور نشرات تلویزیونی با در  عرصه ی فعالیت تلویزیون به این تأ
نظرداشت تحوالت در عرصه ی فناوری و نحوه ی زندگی مردم، شاهد متحول 
زمینه های  تا  است  بوده  فعالیت  نحوه ی  و  فناوری  عرصه ی  در  جدی  شدن 
دسترسی به اطالعات و معلومات گسترده و متنوع را برای مخاطبان خویش مهیا 
کند. تحوالت جدید در عرصه ی فعالیت های رسانه یی نشان دهنده ی موجودیت 
اطالعات،  به  یافتن  دست  برای  انسان ها  توقع  حد  و  فناوری  شدن  متحول 
موجودیت رقابت جدی در میان رسانه های سنتی و انترنیتی و هم چنین متعهد 
صحنه ی  در  حضور  برای  تلویزیون،  چون  سنتی،  همگانی   رسانه های  بودن 

فعالیت های رسانه یی می باشد. 

از  نشراتش  بودن  دیداری  ویژگی  داشتن  با  تلویزیون  آنکه  با  حال،  هر  به 
جایگاه  خاصی برخوردار است، ولی رادیو به خاطر ارزان بودن نشرات و ساده 
بودن دسترسی به آن در حاالت مختلف و در شرایط مختلف و همچنان به خاطر 
موفق  رسانه ی  یک  بی سواد(،  مردمان  )حتا  مردم  عام  برای  بودن  استفاده  قابل 
نیستند،  بلد  را  نوشتن  و  خواندن  که  انسان های  چون،  است.  بوده  عام پذیر  و 
نمی توانند رسانه های چاپی را بخوانند. همچنان، کسانی که توان خرید گیرنده ی 
از  به سادگی  نمی توانند  ندارند،  دسترسی  برق  به  هم  یا  و  نداشته  را  تلویزیون 
اما، چون دستگاه گیرنده ی  تلویزیونی مستفید شوند.  فعالیت های شبکه های  
به بطری های  نه، فقط  به برق  برای استفاده کردن  بوده و  ارزان  رادیو کوچک و 
کوچک و ارزان نیاز دارد، از این رو در هر حالت امکان استفاده از رادیو وجود 
به  دسترسی  زمینه های  بودن  مهیا  صورت  در  که،  کرد  فراموش  نباید  دارد. 
نشرات تلویزیونی و معیاری بودن برنامه های تلویزیونی، تلویزیون مهم ترین و 

تأثیرگذارترین رسانه ی همگانی  در زندگی انسان ها محسوب می شود.

رسانه های همگانی ، به خصوص مجله های چاپی و برنامه های تلویزیونی 
زندگی  مزایای  از  مختلف  فرهنگ های  به  متعلق  مردمان  تا  می شوند  باعث 
با  خویش  معلومات  و  تجارب  ساختن  شریک  با  و  شده  خبر  با  یک دیگر 
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گاهی خویش نسبت  یک دیگر، زمینه های برقراری ارتباطات وسیع، ازدیاد حد آ
رنگ  چند  و  تازه  نورم های  آوردن  به میان  و  متفاوت  فرهنگ های  و  به مردمان 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در زندگی خویش تجربه کنند. تبادل تجارب 
میان  در  غیره  و  فیشن  و  پوشی  لباس  طرز  متنوع،  غذاهای  تهیه ی  قسمت  در 
جوامع مختلف انسانی و فرهنگ های متفاوت پیامد فعالیت های مداوم و مثمر 

رسانه های همگانی  می باشند. 

همگانی   رسانه های  خویش،  ارزشمند  و  مفید  پیامدهای  پهلوی  در  البته، 
در بعضی موارد ممکن پیامدهای منفی و مضر نیز داشته باشند که در هر حال، 
آنها  نشراتی  محتوای  و  فعالیت  نحوه ی  کاری،  نیت  به  بستگی  رسانه ها  پیامد 
تعلق دارد. به هر حال، رسانه های همگانی  ظرفیت ها و فرصت های خوبی اند 
برای روشن سازی اذهان عامه و متحول ساختن جوامع انسانی که در سده های 
کار  وقتی  اما،  و می بینند.  اند  دیده  را  نتایج اش  به وضاحت  ملل جهان  اخیر 
رسانه ها مفید و ارزنده اند که به گونه ی مفید و ارزنده برنامه تهیه نمایند و مطالب 

و مسایل مفید و ارزشمند و سازنده را به مخاطبان خویش ارایه نمایند. 

 باید دانست که، در تمام رسانه ها و در هرنوع فعالیت رسانه یی، زبان یک 
برای  اصلی  وسیله ی  به مثابه ی  زبان  می شود.  پنداشته  مهم  و  اساسی  فکتور 
پیام ها و مطالب  ارایه دهی  و  شکل دهی محتوای گفتاری و نوشتاری رسانه ها 
به مخاطبان، نقش تعیین کننده را در فعالیت های روزنامه نگاری و در عرصه ی 
ارتباطات بازی می کند. از این که، در رسانه های برقی از زبان گفتاری استفاده 
استفاده  فهم  عام  و  معیاری  لهجه های  از  تا  گیرد  باید تالش صورت  می شود، 
شده و نحوه ی گفتار، نحوه ی تلفظ واژه ها و نحوه ی ارایه دهی مطالب با محتوای 
شنونده ها  توجه ی  جلب  باعث  و  داشته  هم خوانی  برنامه  روحیه ی  و  مطالب 
بی مورد، حاوی مفاهیم  واژه ها و جمالت  استفاده ی  از  باید  بیننده ها شوند.  و 
زشت و جمالت و صداهای نا موجه و تحقیر آمیز جلوگیری شود. برنامه ها و 
محتوای نشراتی رسانه ها باید به گونه ی مسووالنه و منظم به گیرنده ها ارایه شوند. 



رسانه های اجتماعی 
رسـانه های اجتماعـی )Social Media( کـه رسـانه های انترنیتـی و یـا 
هـم شـبکه های اجتماعـی نیـز نامیده می شـوند، بـا همگانی  شـدن اسـتفاده از 
انترنیـت در سـال 1995، شـامل عرصـه ی فعالیت هـای رسـانه یی شـد. امـا، 
به گونـه ی جـدی و اساسـی با به میـان آمدن فیسـبوک )Facebook( در سـال 
2004 و رشـد سـریع ایـن رسـانه ی اجتماعـی، تـرم رسـانه ی اجتماعـی عـام 
گردیـد. رسـانه های اجتماعی از سـهولت های فراهم شـده به واسـطه ی انترنیت 
کـه بـا گذشـت زمـان سـریع تر، بـا کیفیت تر شـده و سـاحه ی پوش اش وسـیع 
می شـود، در یـک فاصلـه ی زمانـی کوتـاه رشـد بسـیار سـریع را تجربـه کـرده 
اسـت. هم چنـان، رسـانه های اجتماعی که در بسـتر شـبکه های بـزرگ »مادر« 
ایجـاد گردیـده و دسـت به فعالیـت می زننـد، بـه آدرس مشـخص، زمان بنـدی 
مشـخص، جـواز کار، بودجه و تشـکیل مشـخص و برنامه ریزی مشـخص نیاز 
نـدارد. بلکـه، فعـاالن رسـانه های اجتماعی با اسـتفاده از یک کمپیوتـر و یا هم 
یـک مبایـل در هـر زمـان و در هر مکان که خواسـته باشـند، در صـورت وصل 
بـودن بـه انترنیـت، می تواننـد فعالیت نمـوده و معلومـات و پیام های مـورد نظر 

خویـش را با دیگران شـریک سـازند. 

گوشـی های هوشـمند و مجهـز بـا کمره هـای بـا کیفیـت، انسـان ها را قادر 
سـاخته انـد کـه در هـر حالـت و در هـر جای کـه باشـند مطالـب نوشـتاری، 
تصاویـر و حتـا ویدیـو هـای مـورد نظـر خـود را تهیـه نمـوده و بصـورت آنی و 
فـوری از طریـق رسـانه های اجتماعی منتشـر نماینـد. بدون شـک، فقط حدود 
یـک و نیـم دهـه قبـل فراهـم بـودن هم چـو سـهولت ها و فرصت هـا به صـورت 
عـام کمتـر قابـل تصـور بود. بـا آنکـه موجودیـت انترنیـت در یک حـدی برای 
عـده ا ی از افـراد چنین شـرایط را با سـرعت کمتـر و کیفیت پایین تر در تناسـب 
بـود. همیـن فرصت هـا و سـهیم  امـروز، مهیـا کـرده  بـه سـرعت و کیفیـت 
شـدن مـردم در پروسـه ی اطالع رسـانی و اسـتقبال گـرم مـردم از رسـانه های 
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اجتماعـی باعـث تالش های بیشـتر و سـرمایه گذاری های وسـیع تر در راسـتای 
انکشـاف فعالیت هـای رسـانه های اجتماعـی گردیـده و باعـث به میـان آمـدن 
و  فعالیت هـای رسـانه یی  تـازه، مهـم و متفـاوت در چـوکات  یـک عرصـه ی 

گردیـد.  اطالع رسـانی 

رسـانه ی اجتماعـی عبـارت از مجموعـه ای از فناوری هـای سـخت افزاری 
و نرم افـزاری و فراینـد متکـی بـر سـهولت های مهیـا شـده به واسـطه ی انترنیت 
اسـت کـه انسـان ها را در جهـت پخـش و نشـر مطالـب، تبـادل معلومـات و 
از  مجموعـه ای  اجتماعـی  رسـانه های  می کنـد.  کمـک  ارتباطـات  برقـراری 
فنـاوری و شـبکه های مرتبـط بـه هم در بسـتر انترنیت می باشـند کـه زمینه های 
برقـراری تماس، تبادل معلومات و منتشـر سـاختن پیام ها و مطالب نوشـتاری، 
شـنیداری و دیـداری را بـرای انسـان های متعلق بـه سـرزمین های مختلف مهیا 
می نماینـد بـدون آنکـه فکتور هـای زمانـی و مکانـی بـاالی ایـن سـهولت ها 
تأثیرگـذار باشـند. در حالیکـه، فکتورهـای زمانـی و مکانـی بـاالی پروسـه و 

نحـوه ی نشـرات رسـانه های همگانـی  تأثیـر جـدی دارند.

بـه بـاور اونـوک )2013(، فنـاوری انعطاف پذیـر، متحـرک و قابـل توزیـع 
شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده کننده هـای آنالیـن را قادر سـاخت تـا گروه های 
مردمـی را کـه قبـل از به میـان آمـدن ایـن پدیـده امکان وصل شـان کمتر میسـر 
بـود، بـا هـم وصـل نماید. ایـن شـبکه فرصت هـای بی سـابقه را برای انسـان ها 
مهیـا کـرده اسـت تـا مسـایل و مفاهیـم عـام را بـا هـم شـریک سـازند و با هم 
وصـل باشـند. بـا توسـعه ی سـریع و بی سـابقه ی وسـایل ارتباطـات، از جملـه 
انترنیـت، سیسـتم تبـادل معلومات و رسـانه های اجتماعی باعث متحول شـدن 
رسـانه های نوین شـده اسـت )پیکتون و برودیریـک، 2005(. به گفته ی فیشـر 
)2011(، در سـال های اخیـر رسـانه های اجتماعـی از لحاظ اهمیـت، نحوه ی 

اسـتفاده و حـد تأثیـر گذاری شـاهد رشـد چشـم گیر بوده اسـت. 

بـر مبنـای معلومات اتاق خبـر فیسـبوک )2016(، تعداد اسـتفاده کنندگان 
فیسـبوک از مـرز یـک میلیـارد  ششـصد میلیـون نفر گذشـته اسـت. این رشـد 
سـریع فقـط در مـدت 12 سـال میسـر شـده اسـت و در گذشـته رسـانه های 
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همگانـی  و سـنتی هرگـز شـاهد چنین رشـد سـریع نبوده اند. این رشـد سـریع 
مدیـون بسـتر بی حـد و مـرز و سـهولت های روز افـزون انترنیـت و عالقه مندی 
انسـان ها بـه کسـب معلومات، برقـراری تمـاس با دیگـران و ایجاد شـبکه های 
هم زمـان  به گونـه ی  گذشـته ها  در  کـه  می باشـد  آنالیـن  به گونـه ی  اجتماعـی 
میسـر نبـوده انـد. فیسـبوک بزرگ تریـن شـبکه ی اجتماعـی بـوده کـه با داشـتن 
بیشـتر از یک میلیارد و ششـصد میلیون اشـتراک کننده، سـهولت های بیشـتری 
را برای پخش و نشـر مطالب نوشـتاری، تصاویر، برنامه ها و مطالب شـنیداری 
و دیـداری حتـا به صـورت زنـده مهیـا کـرده اسـت و همـواره در حال نـو آوری 

می باشـد.

بعـد از فیسـبوک، توییتـر )Twitter( کـه یکـی از رسـانه های اجتماعـی 
می باشـد، بیشـترین حـد اسـتفاده کننـدگان را دارا اسـت. تویتـر کـه در سـال 
2006 به میـان آمـد، به گفتـه ی لندیـن )2012(، مجمـوع اسـتفاده کنندهـای 
آن در جـوالی 2012 بـه 517 میلیـون مشـترک صاحب حسـاب در توییتر بوده 
اسـت و در همیـن سـال بیشـتر از یک میلیـارد تویت )پیـام توییتری( عـام رد و 
بـدل شـده اسـت کـه بیشـتر از پیام هـای متعلق بـه ایـاالت متحـده ی امریکا و 
شـهر هـای جاگارتـا )اندونیزیا(، لنـدن )انگلسـتان( و توکیو )جاپـان( بوده اند 
)لندیـن، 2012(.  توییتـر به مثابـه ی دومین شـبکه ی بـزرگ اجتماعی، نسـبت 
بـه فیسـبوک از شـهرت کمتـر برخـودار بـوده و پیام هـای قابـل ارسـال از آن که 
تویـت نامیـده می شـوند، کوتاه و کـم حجم می باشـند. یعنی، از سـهولت های 
گسـترده ی فیسـبوک برخـودار نیسـت، امـا بیشـتر به واسـطه ی سیاسـمتداران و 

چهره هـای برجسـته مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

سـومین رسـانه ی اجتماعـی مشـهور یوتیـوب )Youtube( می باشـد که 
زمینـه را برای انتشـار پیام هـا و مطالب ویدیودیی مهیا کرده اسـت. فعالیت های 
یوتیـوب بـه محتـوای ویدیویـی محدود اسـت و کسـانی که فقط یـک ایمیل در 
گـوگل دارنـد، می تواننـد ویدیـو هـا و برنامه هـای ویدیویی خویـش را از طریق 
یوتیـوب منتشـر نماینـد. یوتیـوب یکـی از شـبکه های اجتماعـی اسـت کـه در 
جهـت آموزش و شریک سـازی تجـارب علمـی و اکادمیک، پخـش معلومات 
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مفید و شـریک سـاختن تجـارب زندگی بـرای همکاری دیگران، نقش اساسـی 
دارد. یویتـوب از سـهولت های پخش وسـیع و سـریع برنامه و تأمیـن ارتباطات 
دو جانبـه کـه فیسـبوک دارد و تا یـک حدی توییتر نیـز دارا می باشـد، برخوردار 
نیسـت. امـا، امـکان ابـراز نظـر پیرامـون پیام هـا و ویدیوهـای منتشـر شـده و 

شـریک سـاختن آنها مهیا اسـت.

اجتماعـی  رسـانه های  از  یکـی   )Instagram( انسـتاگرام  هم چنـان، 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  به خاطـر شـریک سـاختن تصاویـر  فقـط  می باشـد کـه 
 بیـش از یـک میلیـارد کاربـر دارد و اکنـون تحـت تسـلط 

ً
می گیـرد و تقریبـا

فیسـبوک می باشـد. انسـتاگرام از سـهولت های کمتر برخـوردار بوده و اسـتفاده 
کننده هـای خـود را کمـک می کنـد تـا تصاویر خـود را با هم شـریک سـاخته و 

از طریـق زبـان تصویـر بـا هـم رابطـه برقـرار نمایند. 

لینکدیـن )LinkedIn( نیـز یـک شـبکه ی اجتماعـی حرفه یـی می باشـد 
کـه از سـوی متخصصیـن، پژوهش گـران و تجـار مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
لینکدیـن اسـتفاده ی عـام نـدارد و از سـهولت های زیـاد نیـز برخوردار نیسـت 
 مطمیـن و کم درد سـر بـرای رابطه ی هـای حرفه یی و 

ً
ولـی یـک شـبکه ی نسـبتا

تخصصی اسـت. لینکدین در سـال 2002 ایجاد شـد و در سـال 2006 تعداد 
اسـتفاده کننـدگان آن در حـدود بیسـت میلیـون نفر بـود. در شـبکه ی لینکدین، 
تعـداد معـدود افـراد بـا هـم وصـل انـد ، چـون فقـط کسـانی بـا هـم وصـل 
می باشـند کـه عرصه هـای کاری شـان بـه نحـوی با هـم مرتبـط انـد.  لینکدین 
بـه  اجتماعـی می باشـد.  میـان شـبکه های  در  وسـیع ترین شـبکه ی حرفه یـی 
همیـن ترتیـب، شـبکه های دیگـر نیز وجـود دارند کـه به گونه ی صوتـی و یا هم 
صوتـی و تصویـری ارتباطـات برقرار می کنند و در جهت وصل شـدن انسـان ها 
مفیـد انـد. مانند وتـس اپ )WhatsApp(، وی چـت )WeChat(، وایبر 
)Viber(، سـکایپ )Skype( و غیـره. امـا، ایـن شـبکه ها از سـهولت های 
انـد و نمی تواننـد ماننـد فیسـبوک، توییتـر و یوتیـوب در  محـدود برخـوردار 

عرصـه ی اطالع رسـانی به صـورت همگانـی   و سـریع عمـل نماینـد.



روزنامه نگاری 
 تذکـر رفـت، روزنامه نـگاری عبـارت از جمع آوری، 

ً
همانگونـه ای کـه قبال

تنظیـم و نشـر خبرهـا و وقایـع روز می باشـد کـه بـا اسـتفاده از وسـایل پخـش 
و نشـر انجـام می شـود. روزنامه نـگاری به مثابـه ی یـک عرصـه ی مهـم کاری 
بـا افـکار عامـه، پروسـه ی ذهنیت سـازی، رونـد تحـوالت اجتماعـی و زندگی 
روزمـره ی مـردم در جوامع انسـانی رابطه ی نزدیک و تأثیرگذار دارد. رسـانه های 
همگانـی  و رسـانه های اجتماعـی روزنامه نـگاران  و فعالیـن عرصـه ی اطـالع 
رسـانی را کمـک می کننـد تـا پیام هـا و معلومـات مرتبط بـه زندگی انسـان ها و 
تحـوالت محیطـی را بـه توده های مردمـی و مخاطبان بیشـتر برسـانند. در نبود 
رسـانه های همگانـی  و شـبکه های اجتماعـی، انسـان ها فقـط قـادر بودنـد تـا 
به گونـه ی مسـتقیم و یـا هـم از طریـق نامـه و بـا اسـتفاده از میانجی هـای خبـر 
رسـان، بـا اشـخاص معـدود تمـاس برقـرار کننـد و از حـال و احـوال خـود و 

محیـط و هـم محیطی هـای خویـش آنهـا را بـا خبر سـازند. 

امـا، بـا به میـان آمـدن رسـانه ها و سـهولت های کاری در عرصـه ی اطـالع 
رسـانی و برقـراری ارتباطـات، زمینه هـای اطـالع رسـانی و تبـادل معلومـات 
به مثابـه ی  حرفه یـی  روزنامه نـگاری  شـد.  مهیـا  وسـیع  و  سـریع  به گونـه ی 
سـتون فقـرات )تـا اکنـون( عرصـه ی روزنامه نـگاری، با اسـتفاده از رسـانه های 
همگانـی  و رسـانه های دارای هویـت، آدرس و تشـکیل مشـخص و بـر مبنـای 
برنامه های مشـخص امـا انعطاف پذیـر خویش نشـرات می نمایند. رسـانه های 
اجتماعـی نیـز بـا اسـتفاده از سـهولت های فراهـم شـده به واسـطه ی انترنیت و 
به واسـطه ی صفحـات و آدرس هـای شـخصی متعلـق بـه افـراد و بدون داشـتن 
سـاختار، تشـکیل و برنامه ی مشـخص نشـراتی فعالیـت می کنند. البتـه، هردو 
نـوع فعالیت هـای رسـانه یی تأثیـرات جـدی خـود را بـاالی انسـا ن ها و جوامع 

انسـانی داشـته و دارند. 
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می کنـد  اسـتفاده  همگانـی   رسـانه های  از  حرفه یـی  روزنامه نـگاری 
و  اجتماعـی  شـبکه های  و  رسـانه ها  از  هـم  شـهروندی  روزنامه نـگاری  و 
انترنیتـی اسـتفاده می نماینـد. بـا وجـود داشـتن رقابـت جـدی، به خصـوص 
رشـد و جایگاه یابـی سـریع و روز افـزون رسـانه های اجتماعـی و در بعضـی 
مـوارد تحـت شـعاع قـرار دادن جایـگاه و حد ارزشـمندی رسـانه های سـنتی و 
روزنامه نـگاری حرفه یـی، ایـن دو با هـم همکاری هـا و شـراکت های کاری نیز 
دارنـد. یعنـی، روزنامه نـگاری حرفه یی و روزنامـه نگاری شـهروندی گاهی در 

تغذیـه و تهیـه ی محتـوای نشـراتی هـم نقـش مهـم ایفـا می کننـد.

در اکثـر موارد، محتـوای خبری، معلومات مهـم، مصاحبه ها و گزارش های 
منتشـر  حرفه یـی  روزنامه نـگاری  طریـق  از  و  همگانـی   رسـانه های  در  کـه 
می شـوند، بخشـی از محتـوای نشـراتی رسـانه های اجتماعی و بخشـی مهمی 
از منابـع تغذیـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی را فراهـم می سـازند. رسـانه های 
اجتماعـی و فعـاالن عرصـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی قسـمت های مهـم 
منتشـر  همگانـی   رسـانه های  طریـق  از  کـه  را  مطالـب  و  برنامه هـا  هم چـو 
می شـوند، بـا اسـتفاده از صفحـات خویـش دوباره نشـر نمـوده و بـا یک دیگر 

شـریک می سـازند. 

هم چنـان، شـبکه های اجتماعـی و فعالیت هـای اطـالع رسـانی در بسـتر 
روزنامه نـگاری شـهروندی و انترنیتـی رسـانه های همگانـی  را کمـک می کننـد 
گاهـی حاصل نموده و بـه محتوا و  تـا به گونـه ی سـریع و گسـترده از وقایع روز آ
حـد ارزشـمندی برنامه هـای خویـش بیافزایند. با منتشـر شـدن خبر هـا، وقایع 
روز و مطالـب مهـم و مرتبـط بـه زندگـی انسـان ها، رسـانه های همگانـی  یا با 
اسـتناد از رسـانه های اجتماعـی آن مسـایل را نشـر می کننـد و یـا هم با کسـب 
موضـوع،  مستندسـازی  به خاطـر  اجتماعـی،  رسـانه های  طریـق  از  گاهـی  آ
گزارش گـران خـود را بـه محیـط می فرسـتند و یـا بـا برقـرار نمـودن تماس ها با 
اهـل نظـر در همان محیط، مطالب و موضوعات به دسـت آورده، از رسـانه های 

اجتماعـی را به گونـه ی حرفه یـی قابل نشـر سـاخته و منتشـر می سـازند.

ــی  ــگاری حرفه ی ــی  و روزنامه ن ــانه های همگان ــه رس ــم ب ــه ه ــن پروس  ای
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ــم  ــد و ه ــتر می رس ــای بیش ــه گیرنده ــان ب ــای ش ــه پیام ه ــد ک ــک می کن کم
بــه رســانه های اجتماعــی و روزنامه نــگاری شــهروندی کــه بــه مطالــب مهــم 
دســت پیــدا می کننــد و مطالــب را کــه هنــگام منتشــر شــدند در رســانه های 
همگانــی  نتوانســتند ببیننــد و بشــنوند و بخواننــد، می تواننــد از طریــق 

ــد.  ــدا کنن ــی پی ــه آن دسترس ــی ب ــبکه های اجتماع ش

و  صفحـات  از  اسـتفاده  بـا  همگانـی   رسـانه های  مـوارد،  بعضـی  در 
آدرس هـای متعلـق بـه خـود در رسـانه های اجتماعـی، قسـمتی از برنامه هـای 
خـود را بـه نشـر می سـپارند و ایـن کار نیـز یـک آمیـزش و باهمـی را میـان 
به گونـه ی  مـی آورد.  به میـان  اجتماعـی  رسـانه های  و  همگانـی   رسـانه های 
آفالیـن و خـارج از دفاتـر رسـانه ها و هـم بیـرون از بسـتر مجـازی انترنیـت، 
گاهـی کارکنـان رسـانه های همگانی  و فعالین رسـانه های اجتماعـی در زندگی 
واقعـی و اجتماعـی خویـش بـا هم تمـاس برقرار می کننـد و تبـادل معلومات و 
تجـارب می نماینـد. ایـن کار به گونـه ی جـدی بـاالی حـد تأثیرگـذاری متقابل 
روزنامه نـگاری حرفه یـی و روزنامه نـگاری شـهروندی و همچنـان بـاالی حـد 
نزدیکـی ایـن دو بسـتر متفـاوت ولی مرتبـط به هم تأثیـر جدی و حسـابی دارد. 

چون، کارکنان و فعاالن رسانه های همگانی  و رسانه های اجتماعی به گونه ی 
مستقیم و مسووالنه با هم تبادل نظر نموده و معلومات و تجارب خود را با هم 
آنها در قبال فعالیت های  شریک می سازند. این کار باعث روشن شدن اذهان 
بی مورد  مرزهای  برداشتن  میان  از  و  نیاز  مورد  مرزهای  ترسیم  و  یک دیگر 
می شود. هم رسانه های همگانی  و هم رسانه های اجتماعی یک سلسله مزایا 
به  قابل تطبیق نمی باشند و  و ویژگی های خاص خود را دارند که در یک دیگر 
همین ترتیب مسایلی زیادی را با هم به گونه ی شریکی و یا هم مشابه دارا اند 
تفاوت های  و  مشابهت  به  باید  شوند.  واقع  مفید  و  ممد  برایشان  می توانند  که 
دانستن  با  و  پرداخت  شهروندی  روزنامه نگاری  و  حرفه یی  روزنامه نگاری 
هم  به  مرتبط  ولی  متفاوت  بخش  دو  این  میان  الزم  مشابهت های  و  تفاوت ها 
عرصه ی روزنامه نگاری، فعالیت های کاری در این دو عرصه ی مهم و تأثیر گذار 

بر زندگی انسانی را پیش برد.



روزنامه نگاری حرفه یی 
شـامل   )Professional Journalism( حرفه یـی  روزنامه نـگاری 
فعالیت هـای رسـانه یی و روزنامـه نـگاری می شـود کـه توسـط روزنامه نـگاران 
مسـلکی و بـا تجربـه، از طریـق رسـانه های همگانـی  )چاپـی و برقـی( و بـر 
مبنـای برنامـه و زمان بنـدی خـاص کاری انجـام می شـوند. در عرصـه ی کاری 
کاری،  تجربـه ی  و  مسـلکی   معلومـات  داشـتن  حرفه یـی،  روزنامه نـگاری 
بلـد بـودن بـا نوشـتن و تهیـه ی مطالـب قابل نشـر در رسـانه ها، داشـتن آدرس 
و هویـت مشـخص کاری، رعایـت نورم هـا و لوایـح مرتبـط بـه فعالیت هـای 
رسـانه یی و رعایـت اخـالق روزنامه نـگاری از جملـه فکتورهای مهم به شـمار 
می رونـد. به گونـه ی کلـی، چهـار عنصـر اساسـی شـکل دهنـده ی عرصـه ی 
روزنامه نـگاری حرفه یـی انـد کـه عبـارت از رسـانه، روزنامه نـگار، برنامه هـای 

نشـراتی و مخاطـب اند. 

رسـانه های همگانـی  کـه زمینـه را بـرای پیدایـش روزنامه نـگاری حرفه یـی 
مسـاعد سـاخته و به حیـث و سـایل اساسـی نشـر و پخـش برنامه های نشـراتی 
و فرآورده هـای روزنامه نـگاری حرفه یـی پنداشـته می شـوند، بایـد صاحـب نام 
و هویـت، آدرس، زمـان بنـدی نشـرات و برنامه هـای نشـراتی خویش باشـند. 
برمبنـای  هـم  و  روزنامه نـگاری  حرفه یـی  فعالیت هـای  چـوکات  در  چـون، 
مکلفیت هـای کاری در عرصـه ی فعالیت هـای رسـانه یی به گونـه ی حرفه یـی، 
ممکـن نیسـت کـه یک مجلـه یا روزنامـه را یک روز با یک نام نشـر کـرد و روز 
دیگـر بـا نام دیگـر، یک روز از یک محل نشـرات داشـت و روز دیگـر از محل 
دیگـر. یـا ایـن کـه، وقتـی چیـزی در ذهـن کسـی ایجـاد شـد، عاجل بـرود به 
کـدام مطبعـه و در فکـر نشـر یک نشـریه شـود بدون کـدام برنامه ی مشـخص. 

چنیـن کارهای را ممکن کسـانی خـارج از چوکات روزنامه نـگاری حرفه یی 
انجـام دهنـد، ولـی در زیـر چتـر روزنامه نـگاری حرفه یـی معقـول و منطقـی 
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نیسـت. چون، برای تأسـیس هر رسـانه و برای تهیه و نشـر هر برنامه، باید پالن 
مشـخص وجـود داشـته باشـد و فعالیت هـای روزنامه نـگاری زیر نـام و هویت 
مشـخص کـه رسـانه ها بـه خـود انتخـاب می کنند، تـداوم یابنـد. همچنـان، از 
دیـد روزنامه نگاری حرفه یی نمی شـود سیسـتم نشـراتی و فرسـتنده ی تلویزیون 
و یـا رادیـو را بدون داشـتن برنامه ی مشـخص و زمان بندی شـده فعال و روشـن 
نگهداشـت و هـر لحظه ی کـدام موضوع به یاد کسـی آمد، بیایـد و بگوید و در 

غیـر آن بـدون کدام برنامه و محتوا فرسـتنده ها روشـن باشـند. 

از دیـد روزنامه نـگاری حرفه یـی، حتا نباید یک برنامه با داشـته های مشـابه 
به گونـه ی طوالنـی از طریـق رسـانه ها نشـر شـود، مگـر ایـن کـه نشسـت های 
مهـم و وقایـع سرنوشـت سـاز بـرای مـردم و یا هم مباحـث و تجمعـات جالب 
و مفیـد بـرای عـام مـردم باشـد و به گونه ی اسـتثنایی نشـر شـود. چـون، تنوع و 
تقسـیم وقـت نشـرات بـرای مباحـث و مسـایل مرتبـط بـه عرصه هـای متفاوت 
زندگـی انسـان ها، از جملـه ویژگـی فعالیت هـای رسـانه یی حرفه یی محسـوب 
می شـود. نبایـد تمـام یـک روزنامـه را بـا یک متـن و یـک مطلب پر کـرد، مگر 
ایـن کـه شـماره های ویـژه به خاطـر نشـر قوانیـن و لوایـح تـازه و فیصله هـای 
سرنوشـت سـاز بـرای زندگی مـردم، تهیه و چـاپ شـوند. در غیر آن، رسـانه ها 
بایـد حـاوی مطالب و محتوای متفـاوت بوده و بـرای مخاطبان متفـاوت برنامه 
و پیـام داشـته باشـند. از این کـه چارچوب و بسـتر اصلـی کاری روزنامه نگاری 
نورم هـای  بـا  متـوازن  و  حرفه یـی  به گونـه ی  بایـد  انـد،  رسـانه ها  حرفه یـی 

ژورنالیـزم تخصصـی عیار باشـند.

روزنامه نـگاران و کارکنـان مسـلکی رسـانه ها کـه مسـوولیت برنامه ریـزی، 
مشـاهده و تحلیـل اوضـاع، تهیـه خبـر و گـزارش، نوشـتن مطالـب متفـاوت، 
گاهی دهـی، آمـوزش و سـرگرمی را به عهـده دارنـد،  تهیـه ی برنامه هـا بـرای آ
در  می شـوند.  محسـوب  حرفه یـی  روزنامه نـگاری  و  رسـانه ها  اساسـی  رکـن 
مهارت هـای  و  دارای ظرفیت هـا  و  کارکنـان حرفه یـی  و  روزنامه نـگاران  نبـود 
مسـلکی، تکنالـوژی و تجهیـزات شـکل دهنـده ی سـاختار فزیکـی رسـانه ها، 
به گونـه ی مفهومـی و واقعـی نمی تواننـد رسـانه ی همگانـی  پنداشـته شـوند. 
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چـون، نیـروی فکـری و کاری بـا ظرفیـت و مسـلکی بـا طرح هـا، تالش هـا، 
برنامه هـا و پیام هـای تازه و مفید خویـش مجموعه  ای از تکنالـوژی، تجهیزات، 
وسـایل و فرصت هـا را بـه رسـانه مبـدل سـاخته و یـک هویـت مشـخص را به 

آنهـا می بخشـند.

عرصـه ی  و  رسـانه ها  در  اصلـی  کاری  نیـروی  به مثابـه ی  روزنامه نـگار 
بـه  مرتبـط  مسـلکی  معلومـات  و  دانـش  از  بایـد  حرفه یـی،  روزنامه نـگاری 
عرصـه ی کاری خویـش برخـوردار بـوده و همـواره در پـی کسـب تجربـه و فرا 
گیـری مهارت هـای الزم بـرای انجـام موفقانـه ی کار خویـش باشـند. آمـوزش 
مسـلکی در نهادهـای تحصیلـی عالـی، نیمه عالی و یـا هم مراکز آموزشـی که 
آموزش هـای حرفه یـی کوتاه مـدت و متمرکز روزنامه نـگاری را ارایـه می دارند، 
مسـلک  کلـی  قواعـد  و  اساسـات  از  تـا  می کننـد  کمـک  را  روزنامه نـگاران 
روزنامه نـگاری بـا خبـر شـوند. امـا، بـرای انجـام کار بهتـر و حرکـت متـوازن 
بـا زمـان و تحـوالت سـریع عرصـه ی کاری روزنامه نـگاری، روزنامه نـگاران 
و کارکنـان مسـلکی رسـانه ها بایـد همـواره مطالعـه داشـته باشـند و در پـی فرا 
گیـری تازه های مسـلک خویش باشـند. هم چنـان، باید همواره محیـط کاری و 
ماحـول خویـش را مـورد ارزیابی قـرار داده و به وقایع روز، تحـوالت محیطی و 
جهانـی و نحـوه ی کار در رسـانه های محلـی، ملی و بیـن المللی دیـد منتقدانه 

باشند.  داشـته 

تحلیل اوضاع و حضور و هم سویی با تحوالت روز افزون مرتبط به مسلک 
ژورنالیزم، روزنامه نگاران را کمک می کنند تا همواره حرفه یی و اهل حرفه باقی 
بمانند و در کارهای  شان موفق باشند. در غیر آن، یک روزنامه نگار که سه دهه 
و  رادیو  ابتدایی  یا هم نشرات  و  قبل در سیستم حروف چینی رسانه های چاپی 
نبوده است،  تازه  تلویزیون حرفه یی بوده است و در پی فرا گرفتن مهارت های 
و  دارد  تعلق  به گذشته  او  مهارت های  نمی شود. چون،  پنداشته  اکنون حرفه یی 
در بازار کار خریدار ندارد. برای همین، روزنامه نگاران باید همواره از تحوالت 
و  فناوری ها  و  فن  با  و  داشته  گاهی  آ خویش  کاری  عرصه ی  پیشرفت های  و 

مهارت های تازه و مورد نیاز خود را بلد بسازند. 
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خـود،  مسـوولیت  و  موقـف  درک  بـا  بایـد  روزنامه نـگار  هم چنـان، 
روزنامه نـگاری را شـغل و حرفـه ی واقعـی خـود پنداشـته و با تمرکـز همه جانبه 
داشـتن مصروفیـت  در صـورت  باشـد.  فعـال  آن  در  به گونـه ی همیشـه گی  و 
بایـد برمبنـای برنامـه  از فعالیت هـای رسـانه یی، روزنامه نـگاران  دیگـر بغیـر 
و زمـان بنـدی مشـخص وقـت مـورد نیـاز را بـرای کار هـای روزنامه نـگاری 
خـود اختصـاص دهنـد. از ایـن کـه زبـان ظـرف اصلـی بـرای پیشـکش کردن 
محتـوا و مطالـب قابـل نشـر در رسـانه های چاپـی و صوتی و تصویری اسـت، 
روزنامه نـگاران حرفه یـی بایـد زبـان گفتـاری و نوشـتاری را خـوب بداننـد و 
همـواره در پـی تقویـه ی مهارت هـای زبانـی و فـرا گرفتـن فکتورهـای زبانـی، 
کـه گاهـی برمبنای اسـتفاده ی خاص در عرصه هـای متفـاوت کاری تغییر پذیر 
انـد، تـالش نماینـد. صحبت کردن به گونه ی درسـت، خواندن و نوشـتن و درک 
مفاهیـم شـامل در سـخنان گفتاری و نوشـتاری از جمله مهارت هـای مورد نیاز 

انـد کـه روزنامه نـگاران بایـد برخـوردار باشـند. 

کرکتـر شـخصیتی و وجهـه  شـخصی روزنامه نـگار بـاالی حرفـه و ظرفیت 
کاری اش تأثیـر جـدی دارد. بایـد در پـی داشـتن یک کرکتر ظاهری و مسـلکی 
برابـر بـا عرصـه ی کاری خـود بـوده و همـواره بـه وجهـه شـخصیتی خویـش 
ارزش جـدی قایـل شـود. حـرکات نا موجـه و طرز لباس پوشـی نـا مطلوب به 
کرکتـر کاری روزنامه نـگار تأثیـر بد داشـته و طمع بی جـا و تن دادن بـه تطمیع، 
شـخصیتی  وجهـه  بـه  درسـت  نـا  مطالـب  نشـر  و  بی مـورد  جانبداری هـای 
بایـد  روزنامه نـگار لطمـه وارد می کننـد. کارکنـان رسـانه ها و روزنامه نـگاران 
بـه نورم هـای اخالقـی و لوایـح و مقـررات کاری توجـه جـدی داشـته باشـند. 
روزنامه نـگاران بایـد همـواره متوجه موضوعات یاد شـده باشـند و با ارزش دهی 
بـه مسـلک، کرکتـر و عـزت نفـس خویـش، در عرصـه ی روشن سـازی افـکار 

عامـه به گونـه ی ارزشـمند و سـازنده فعالیـت نمایند. 

و  رسـانه ها  کاری  پروسـه ی  در  فکتـور  عمده تریـن  نشـراتی  برنامه هـای 
فعالیت هـای روزنامه نـگاری می باشـد که تمـام زمینه هـا به خاطر تهیـه، ترتیب 
و پخـش برنامه هـا به مثابـه ی فـرآورده ی قابـل ارایـه ی پروسـه ی فعالیت هـای 
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روزنامه نـگاری مهیـا می شـوند. در عرصه هـای فعالیـت روزنامه نـگاری، امـور 
به دسـتان رسـانه ها و روزنامه نـگاران بایـد به کیفیـت و  حـد ارزشـمندی و حـد 
مؤثریـت برنامه هـای خویـش توجه داشـته باشـند. از این کـه، در عصر حاضر 
یـک بخـش عمـده ی وقـت و زندگـی انسـان ها بـا رسـانه ها سـپری می شـود، 
بـدون شـک رسـانه ها بـاالی زندگـی فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی انسـان ها 

تأثیـرات جـدی و عمیـق خواهند داشـت. 

یعنـی، محتـوای برنامه های نشـراتی و نحـوه ی ارزش دهی رسـانه ها به وقت 
و نیازمندی هـای واقعـی جوامـع انسـانی، در شـکل گیری رابطه هـای انسـانی و 
متحـول شـدن زندگـی فـردی و اجتماعـی در میـان جوامع انسـانی نقـش مهم 
دارنـد. محتـوای ارزشـمند و برنامه های مفیـد جوامع انسـانی را کمک می کنند 
گاهانـه در جهت دسـت  تـا در مسـیر درسـت و مفیـد قـرار گرفتـه و به گونـه ی آ
یافتـن بـه زندگـی بهتـر تـالش نمایند. بـر عکـس، برنامه هـای مضـر و بی مورد 
باعـث ضایـع شـدن وقـت مـردم گردیـده، حالـت روحـی و روانی انسـان ها را 

برهـم می زننـد کـه ایـن کار موجـب سـردرگمی و تنبلی انسـان ها می شـود. 

کار  حرفه یـی  روزنامه نـگاری  چارچـوب  در  کـه  معیـاری  رسـانه های 
می کننـد، بایـد بر مبنـای یک محاسـبه ی دقیق و با شـناخت دقیـق از مخاطبان 
خـود برنامه هـای خـود را تهیـه نمـوده و بـه مخاطبـان خـود برسـانند. البتـه، 
شـناخت محیـط فعالیـت، مخاطبـان و بسـتر اجتماعـی و فرهنگـی کـه محـل 
تمرکـز نشـرات اسـت، بـر حـد ارزشـمندی و تأثیرگـذاری برنامه های نشـراتی 
تأثیـر جـدی خواهند داشـت. چـون، ممکن اسـت بعضـی برنامه هـا و مفاهیم 
در یـک محیـط و در یـک حـوزه ی فرهنگـی و اجتماعـی خـاص مفیـد واقـع 
 
ً
شـوند، امـا در محیـط دیگر بـر مبنـای تفاوت هـای اجتماعی و فرهنگـی کامال

بی اثـر باشـند و حتـا مضـر واقـع شـوند. از ایـن رو، رسـانه ها بایـد پویایـی و 
انتقـال  بـرای  پایپ الیـن  نقـش  در  تنهـا  و  باشـند  داشـته  را  ایجادگـری خـود 

برنامه هـای مصـرف شـده ی بیرونـی نقـش ایفـا نکننـد. 

فعالیت هــای  طوالنــی  ســفر  نهایــی  مقصــد  )مــردم(  مخاطــب 
روزنامه نــگاری اســت کــه از آغــاز کار تــا تهیــه ی برنامــه و نشــر آن از طریــق 
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ــرای رســانیدن  ــری ب ــی و تصوی ــا هــم رســانه های صوت ــی و ی رســانه های برق
ــای  ــه ی فعالیت ه ــن رو، در پروس ــت. از ای ــان( اس ــردم )مخاطب ــه م ــام ب پی
رســانه یی و روزنامه نــگاری، مخاطــب از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت. 
فکــر و ذهــن مخاطــب، زندگــی و نحــوه ی رفتــار مخاطــب و نحــوه ی خریــد 
و نوعیــت خــوراک و پوشــاک مخاطــب همــه و همــه بــرای ایجــاد کننده هــای 
ــد،  ــاص دارن ــت خ ــراتی اهمی ــای نش ــای برنامه ه ــه کننده ه ــانه ها و تهی رس

ــد. ــتقیم دارن ــط مس ــا رب ــه برنامه ه ــوه ی تهی ــون به نح چ

روشن سـازی  و  اطالع رسـانی  به خاطـر  یـا  نـگاران  روزنامـه  و  رسـانه ها 
افـکار  به خاطـر جهت دهـی  یـا  برنامـه و خبـر نشـر می کننـد،  اذهـان عامـه 
عامـه، یـا به خاطـر آمـوزش و رهنمایـی مخاطبـان بـرای بهترزیسـتن و یـا هـم 
به خاطـر رونـق بـازار کار و تجـارت از طریـق اعالنـات تجارتـی کـه بخـش از 
برنامـه نشـراتی رسـانه ها را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. در کل، مخاطبـان 
و نحـوه ی نقـش داشـتن در زندگـی فـردی، اجتماعـی و اقتصـادی آن هـا عامل 
اصلـی فعالیت هـای روزنامه نـگاری و هزینـه کـردن و وقـت گذاشـتن بـرای 
تهیـه، تنظیـم و نشـر برنامه هـا از سـوی رسـانه ها می باشـند. به همیـن خاطـر، 
حـد موفقیـت رسـانه ها و روزنامه نـگاران هـم بسـتگی بـه حـد رضایـت مـردم 
دارد. پـس، ژورنالیسـت های حرفه یـی و رسـانه ها بایـد به مـردم ارزش جـدی 

قایـل شـده و در پـی نشـر مطالـب و مباحـث مفیـد و سـازنده باشـند. 

اگـر رسـانه ها بـه مسـوولیت و حـد ارزشـمندی فعالیت هـای خـود توجـه 
نمـوده و در پـی تهیـه و نشـر برنامه هـای مفیـد بـرای مخاطبان خویش باشـند، 
می تواننـد بهتـر از هـر وسـیله ی دیگـر در جهـت آموزش دهـی مـردم و سـوق 
امـا، در صـورت  بـازی کننـد.  نقـش  پیشـرفت  و  ترقـی  به سـوی  آن هـا  دادن 
بی اعتنایـی و عـدم توجـه بـه محتـوای اصلـی برنامه هـا، رسـانه ها می تواننـد 
در  ارزشـمند  رابطه هـای  زدن  هـم  بـر  و  عامـه  اذهـان  تخریـب  جهـت  در 
میـان انسـان ها، خطرناک تـر از هـر وسـیله ی دیگـر نقـش داشـته باشـند. از 
به خاطـر  بایـد  روزنامه نـگاران  و  رسـانه ها  حرفه یـی،  روزنامه نـگاری  دیـد 
اطالع رسـانی، روشن سـازی افـکار عامـه و رهنمـای توده هـای مردمـی بـرای 
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همزیسـتی مسـالمت آمیز و بهتـر زیسـتن فعالیـت داشـته باشـند، نـه به خاطـر 
گمـراه کـردن مـردم و برهـم زدن اوضاع عمومـی در جوامـع انسـانی. البته، یک 
روزنامه نـگاری  فعـاالن  و  روزنامه نـگاران  مکلفیت هـا  و  مهارت هـا  سلسـله 
حرفه یـی را کمـک می کننـد تا به گونـه ی بهتر برنامه هـای خویـش را تهیه نموده 

و بـه مخاطبـان خویـش مفیـد واقـع شـوند. 

مهارت های تأثیرگذار بر فعالیت های روزنامه نگاری حرفه یی
یـک سلسـله معلومـات و مهارت هـای فـردی و مسـلکی باعـث می شـوند 
به گونـه ی حرفه یـی فعالیـت نمـوده و در کارهـای  بتواننـد  تـا روزنامه نـگاران 
خویـش موفـق باشـند. هـر کار و هـر مسـلک نیازمنـد یـک سلسـله مهارت ها 
و معلومـات اسـت کـه انسـان ها در پـی فراگیـری آن ها شـده و بخشـی از آن ها 
را به گونـه ی فطـری بـا خـود دارنـد. همچنـان، عالقه منـدی فردی به مسـلک و 
عرصـه ی کار نیـز از جملـه فکتورهـای تأثیرگذار بر حـد موفقیت هر انسـان در 
عرصـه ی کاری اش محسـوب می شـود. یـک سلسـله مهارت هـای مـورد نیـاز 

بـرای فعالیت هـای حرفه یـی روزنامه نـگاری در زیـر بیـان می شـوند.

مهارت های مسلکی
ــاز  ــورد نی ــات م ــتین معلوم ــه ی کار: نخس ــلک و عرص ــناخت مس - ش
ــگاه  ــرای موفقیــت در پروســه ی کار، شــناختن عرصــه ی کار و شــاختن جای ب
خویــش در بســتر کاری اســت کــه بــه آن تعلــق داریــم. شــامل شــدن در یــک 
عرصــه ی کاری بــدون داشــتن معلومــات دقیــق پیرامــون مزایــا و چالش هــای 
انســان ها خــود را در کار روزمــره ی  تــا  باعــث می شــود  احتمالــی آن، 
ــق  ــاد موف ــش زی ــی کاری خوی ــرده و در زندگ ــاس نک ــت احس ــش راح خوی
ــرارزش و در  ــم، پ ــلک های مه ــی از مس ــگاری یک ــلک روزنامه ن ــند. مس نباش
عیــن حــال پــر چالــش اســت. از ایــن رو، کســانی که می خواهنــد شــامل ایــن 
گاهــی کامــل بــه آن پیوســته و بــا دقــت تمــام  عرصــه ی کاری شــوند، بایــد بــا آ



54 /  روزنامه نگاری حرفه یی و روزنامه نگاری شهروندی

در پــی تعییــن موقعیــت مناســب بــرای خــود باشــند. شــناخت مســلک راه را 
ــودن بیشــتر همــوار می ســازد. ــد ب ــرای پیشــرفت و مفی ب

کسـب  مسـلک،  شـناختن  از  بعـد  مسـلکی:  مهارت هـای  کسـب   -
یـک سلسـله مهـارت و معلومـات مسـلکی از جملـه نیازهـای جـدی بـرای 
دانسـتن  می شـوند.  پنداشـته  حرفه یـی  به گونـه ی  رسـانه یی  فعالیت هـای 
اساسـات روزنامه نـگاری، بلدیت با شـیوه های خبر نویسـی و تهیـه ی گزارش، 
برنامه هـای  تهیـه ی  رسـانه ها،  در  اسـتفاده  قابـل  تصاویـر  تهیـه ی  چگونگـی 
صوتـی و تصویـری و غیـره از جملـه نیازمندی هـای ابتدای برای شـامل شـدن 
در عرصـه ی فعالیت هـای حرفه یـی روزنامه نـگاری اند کـه بایـد روزنامه نگاران 
بـرای فراگیـری آن وقـت بگذارنـد. آن هـا می تواننـد بـا شـمولیت در نهادهـای 
تحصیلـی و یـا هـم کورس هـای آموزشـی کوتـاه مـدت، هم چـو مهارت هـا را 
فـرا گرفتـه و بـا کارهـای عملـی و تجـارب روزمـره ی خویـش، در پـی تقویه ی 

مهارت هـای کسـب شـده باشـند. 

- فـرا گیـری زبـان: زبـان وسـیله ی اصلی بـرای برقـراری ارتباطـات میان 
فعالیت هـای  عرصـه ی  در  پیام هـا  انتقال دهـی  اصلـی  وسـیله ی  و  انسـان ها 
مسـلکی  کارکنـان  و  روزنامه نـگاران  رو،  ایـن  از  می باشـد.  روزنامه نـگاری 
رسـانه ها بایـد در پـی فرا گیـری زبـان و فکتورهای مهـم زبانی بـوده و به گونه ی 
معیـاری تـوان خوانـدن، نوشـتن و درک مفاهیـم شـامل در سـخنان و پیام های 

دیگـران را داشـته باشـند و بـه زبـان ارزش قایل شـوند. 

گاهی از لوایـح، مقررات و قوانین  گاهـی از لوایح و مقـررات کاری: آ - آ
کـه بـرای تنظیـم فعالیت هـای روزنامه نـگاری تهیـه و نافـذ شـده انـد، یکـی از 
نیازمندی هـای جـدی اسـت کـه بایـد خبرنـگاران و کارکنـان رسـانه ها از آنهـا 
گاه بـودن از قوانیـن و لوایح موجود در سـطح رسـانه و  گاهـی داشـته باشـند. آ آ
یـا هـم در سـطح مملکت، باعث می شـود تـا روزنامه نگاران به صورت درسـت 
و معیـاری کار نمـوده و از لغزش هـا و چالش هـای احتمالی دور باشـند. در هر 
گاهـی از لوایـح و قوانیـن مرتبـط به نحوه ی فعالیـت، یکی از  عرصـه ی کاری، آ

نیازمندی هـای جـدی بـرای اهل حرفه و مسـلک محسـوب می شـود.
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- ارزش دهـی بـه وقـت: وقـت یـک عنصـر اساسـی در زندگـی انسـان 
محسـوب می شـود کـه نمی تـوان بـر آن کنترول داشـت مگـر آن که بـا آن هم نوا 
و هم قـدم شـد. زمـان توقـف نمی کند، امـا اگر انسـان ها بـه زمان توجـه نکنند 
از تحـوالت زمانـی خـارج می شـوند. در مسـلک روزنامه نـگاری کـه سـرعت 
می شـود،  پنداشـته  اساسـی  عنصـر  وقـت  دارنـد،  اهمیـت  خیلـی  تازگـی  و 
روزنامه نـگاران و فعـاالن عرصـه ی روزنامه نـگاری باید به فکتـور زمانی ارزش 
قایـل شـده و پیرامـون تهیـه و نشـر برنامه هـای خویـش وقـت را در نظر داشـته 
و کارهـای خویـش را بـر مبنـای یـک زمان بنـدی منظـم و معقول انجـام دهند.

 مهارت های فردی
از هـر  قبـل  - تحلیـل اوضـاع و درک محیـط: روزنامه نـگار حرفه یـی 
کار بایـد محیـط کاری خـود و اوضـاع حاکـم در ماحـول خویـش را تحلیـل 
و ارزیابـی نمـوده و بـا یـک ذهـن روشـن شـامل فعالیت هـای روزنامه نـگاری 
مهارت هـای  از  یکـی  نیـز  و درک محیـط  ترتیـب، شـناخت  به همیـن  شـود. 
مهمـی اسـت کـه روزنامه نـگاران را کمـک می کنـد تا بـا در نظرداشـت نورم ها 
و ارزش هـای اجتماعـی و فرهنگـی محیطی فعالیت هـای خـود را تنظیم نموده 
بسـتگی  محیـط  درک  کنـد.  احتمالـی جلوگیـری  بـروز حساسـیت های  از  و 
به مهارت هـای فـردی روزنامه نـگار دارد کـه بایـد بـا هوشـیاری تمـام محیط را 
ارزیابـی نمـوده و نحـوه ی کار خـود را برمبنـای محیـط کاری خویـش تنظیـم 
نمایـد. چـون، محیط هـای متفـاوت ویژگی های خاص خـود را داشـته و همین 
ویژگی هـای محیطـی می تواننـد بـر نحـوه ی فعالیـت و حـد موفقیـت رسـانه و 

روزنامه نـگار تأثیـر جـدی داشـته باشـند.

یـک روزنامه نـگار  یـزی:  برنامه ر ایجادگـر و ظرفیـت  داشـتن ذهـن   -
حرفـه  و یـک کارکـن مسـلکی رسـانه های همگانـی بایـد دارای ذهـن ایجادگر 
بـوده و توانایـی برنامه ریـزی و طراحـی برنامه هـای مفیـد را داشـته باشـد. ذهن 
ایجادگـر کـه یکـی از ویژگی هـای مهـم کاری بـرای انسـان های موفق پنداشـته 
می شـود، نتیجـه ی تحلیـل و ارزیابی محیـط و ماحـول به گونه ی مـداوم، دنبال 
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کـردن حـوادث و فکـر کـردن پیرامـون وقایـع روز و هم چنیـن تفکر منسـجم و 
هدف منـد می باشـد. انسـان ها می تواننـد بر مبنـای مطالعه و تفکـر هدف مند و 
حسـابی، صاحب ذهن ایجادگر شـوند. باید دانسـت که، انکشـافات روزافزون 
نتایـج تـالش   در عرصـه ی روزنامه نـگاری و دیگـر عرصه هـای کاری، همـه 
انسـان های می باشـد کـه از ذهـن ایجادگـر و ظرفیـت برنامه ریـزی برخـوردار 

اند.  بـوده 

- پویایـی و بـودن بـا مخاطـب: پویایی یا متحـرک بودن در هـر عرصه ی 
زندگـی یـک فکتـور مهم محسـوب می شـود. در مسـلک ژورنالیرم کـه همواره 
بـا تازه هـا سـر و کار دارد، پویایـی یـک مهـارت و ویژگی مهم بـرای موفق بودن 
در کار روزنامه نـگاری محسـوب می شـود. هم چنیـن، بـودن بـا مخاطـب و در 
برنامه هـای  تهیه نمـودن  و  نیازمندی هـای مخاطـب  و  دیدگاه هـا  گرفتـن  نظـر 
الزم بـر مبنـای نیازمندی هـای مخاطبـان، باعـث موفقیـت در کار و مؤثریـت 

فعالیـت روزنامه نـگاری در میـان مـردم می شـود.

- جـدی گرفتـن حـوادث و وقایـع مرتبـط بـه زندگـی انسـان ها: یـک 
روزنامه نـگار حرفه یـی بایـد به گونـه ی جـدی و متفـاوت از مـردم عام بـه وقایع 
و حـوادث روز توجـه داشـته و بـر زمینه هـای وقـوع و پیامدهـای احتمالـی هـر 
حادثـه فکـر کنـد. گاهـی، سـازنده ترین معلومـات و اندیشـه ها از مباحـث و 
مسـایل خیلـی سـاده به میـان می آینـد. بایـد هـر موضـوع را یادداشـت نمایند و 

در قبـال آن فکـر کنند. 

تمــام  در  امانــت داری  و  صداقــت  امانــت داری:  و  صداقــت   -
عرصه هــای زندگــی، به خصــوص عرصــه روزنامه نــگاری و اطالع رســانی 
کــه بــا زندگــی، ذهنیــت و سرنوشــت مــردم رابطــه دارد، از اهمیــت خاصــی 
ــوده و  ــد همــواره صــادق ب ــگار حرفه یــی بای برخــوردار اســت. یــک روزنامه ن
ــگار  ــرد. روزنامه ن در عرصــه ی خبررســانی اصــل امانــت داری را در نظــر بگی
نبایــد عالیــق شــخصی و یــا هــم فرمایشــات بیرونــی را به خاطــر تغییــر دادن 
محتــوای خبــر و یــا هــم شــکل دهی محتویــات برنامه هــای نشــراتی خویــش 
در نظــر بگیــرد. بایــد به گونــه ی صادقانــه کارهــای حرفه یــی خویــش را پیــش 
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ــرای  ــم ب ــند و ه ــرو باش ــده و آب ــگاه ارزن ــب جای ــود صاح ــم خ ــا ه ــد ت ببرن
جوامــع انســانی مفیــد واقــع شــوند.

یک مسـاعی: فعالیت های  - داشـتن ارتباطـات فعال بـا دیگران و تشـر
رسـانه یی و کار در عرصـه ی روزنامه نـگاری از جملـه فعالیت هـا و کارهـای 
گروهـی انـد که به همـکاری اعضای تیم نیـاز دارند. از ایـن رو، روزنامه نگاران 
نیـک  رابطـه ی  خویـش  همـکاران  بـا  بایـد  همگانـی  رسـانه های  کارکنـان  و 
و نزدیـک داشـته و هـم واره بـا هـم هـم کار باشـند. تشریک مسـاعی و شـریک 
سـاختن تجـارب باعـث بلنـد رفتـن ظرفیـت کاری روزنامه نـگاران و رسـانه ها 
می شـود. روزنامه نـگاران حرفه یـی بایـد در پـی کسـب مهارت هـای الزم برای 
برقـراری ارتباطات سـالم و تشـریک مسـاعی با دیگـران بوده و تجـارب خود را 

بـا یک دیگر شـریک سـازند.

یابـی و تـداوم برنامه هـا: توانایـی ارزیابـی نتایـج برنامه های منتشـر  - ارز
شـده و بررسـی تأثیـرات احتمالـی آن بـر اذهـان عامـه و هم چنیـن توانایـی 
برنامه ریـزی و قناعـت دادن رسـانه ها به خاطـر تـداوم برنامه هـای مـورد نظـر، 
یکـی از مهارت هـای مهـم بـرای روزنامه نـگاران حرفه یی محسـوب می شـود. 
تـداوم برنامه هـای تأثیرگـذار، ضمن مفید بـودن به مردم، در جهـت جایگاه یابی 

روزنامه نـگار و حـد موفقیـت وی نیـز نقش جـدی دارد. 

فکتورهای محرک و مثمر در عرصه ی فعالیت روزنامه نگاری
تـا  می شـود  باعـث  کـه  مهـم  فکتـور  اولیـن  - عالقه منـدی شـخصی: 
انسـان در عرصـه ی کاری همیشـه فعـال بـوده و بـرای مفیـد بودن تـالش کند، 
عالقه منـدی شـخصی اسـت. چـون، در نبـود عالقه مندی شـخصی نسـبت به 
یـک کار، مشـکل اسـت انسـان به گونـه ی مـداوم در آن فعـال باشـد. انسـان ها 
بایـد مسـلک و پیشـه ای را انتخـاب کنند کـه مورد عالقه مندی شـخصی شـان 
اسـت. در مسـلک روزنامه نـگاری، عالقه منـدی شـخصی یـک محـرک مهـم 

محسـوب می شـود.
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- ظرفیت و تعهد فردی و مسـلکی: داشـتن ظرفیت کاری و داشـتن تعهد 
بـرای انجـام کار از جملـه فکتورهـای اند هـم واره انسـان ها را تشـویق می کنند 
تـا بیشـتر فعـال بـوده و بـرای تحقـق برنامه هـا و آرزو هـای شـان تـالش کنند. 
برخـوردار بـودن از ظرفیـت فـردی و مسـلکی و متعهد بـودن بـرای خدمت در 
عرصـه ی اطـالع رسـانی باعـث تشـویق روزنامه نـگاران حرفه یی بـرای حضور 
گـرم و همیشـه گی در کارهـای خبررسـانی و هم چنیـن تالش هـای پیگیـر و 

مثمـر شـان بـرای روشن سـازی افـکار عامه می شـوند. 

- مسـوولیت پذیری: در تمـام عرصه هـای کاری، واگذارشـدن انجـام یک 
بخـش از کارهـا برای کسـی یا کسـانی یک مسـوولیت مهم پنداشـته می شـود. 
انسـان های کـه بـه مسـوولیت های کاری خـود ارزش قایـل انـد و بـه آینـده ی 
کاری خـود توجـه دارنـد، همـواره تـالش می کنند تا فعـال و مفید باشـند. برای 
همیـن، داشـتن ذهنیـت مسـوولیت پذیری انسـان ها را تشـویق می کنـد تـا بـه 

کارهـای خود برسـند و همـواره فعال باشـند. 

سوژه یابی و سهیم بودن در پروسه ی اطالع رسانی

بـرای  کاری  مهـم  چالش هـای  از  یکـی  تـازه  )موضـوع(  سـوژه ی  یافتـن 
روزنامه نگاران محسـوب می شـود تـا بر مبنای آن گـزارش و برنامه هـای خود را 
تهیـه نماینـد. ژورنالیسـت های کـه از توانایی سـوژه یابی برخوردار انـد، هم در 
رسـانه ی محـل کار و هـم در میان هم مسـلکان خـود صاحب جایگاه برجسـته 
انـد. توجـه داشـتن بـه یـک سلسـله موضاعـات کـه در زیـر ذکـر می شـوند، 
روزنامه نـگار را کمـک می کنـد تـا از توانایـی سـوژه یابی و شـریک شـدن در 

عرصـه ی اطالع رسـانی برخـوردار شـود.

هدف مندانه  به گونه ی  کردن  فکر  مداوم:  و  جدی  به گونه ی  کردن  فکر   -
انسان ها  زندگی  به  مرتبط  مسایل  و  انسان ها  زندگی  ماحول،  پیرامون  مداوم  و 
و  فاکت ها  متوجه  و  شده  ایجادگر  ذهنیت  صاحب  انسان ها  تا  می شود  باعث 
فکتورهای شوند که دیگران به آن ها توجه  نداشته اند. پیدا کردن همین فاکت ها 

و فکتورهای تازه راه را برای انتخاب نمودن سوژه ی کاری باز می کنند.
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یه ها و رسـانه  یابـی برنامه هـا و مطالـب نشـر - مشـاهده، مـرور و ارز
هـا: توجـه داشـتن به مطالـب و محتویات نشـراتی رسـانه های چاپـی و صوتی 
به گونـه ی هدف مندانـه و مـداوم روزنامه نـگار را کمـک می کنـد  و تصویـری 
گاهـی کامل داشـته و در روشـنایی اوضـاع جاری در  تـا پیرامـون اوضـاع روز آ

ماحـول خـود، مسـایل و موضوعـات قابـل بحـث را پیـدا نماید.

به مثابــه ی  روزنامه نــگاران  عامــه:  ذهنیــت  بــا  هم گام بــودن   -
روشــنگران اذهــان عامــه، بایــد همــواره بــا توده هــای مردمــی تمــاس داشــته 
ــه،  ــان عام ــا اذه ــودن ب ــگام ب ــند. هم ــته باش ــه داش ــه رابط ــان عام ــا اذه و ب
ــدی  ــی و ج ــت واقع ــت ها و ذهنی ــا خواس ــد ت ــک می کن ــگار را کم روزنامه ن
مــردم را درک نمــوده و بــا ارزیابــی دقیــق و اولویت بنــدی، پیرامــون آن هــا کار 

ــد. ــه نمای ــه تهی ــزارش و برنام ــد و گ کن

- رفتـن بـه محـالت متفـاوت: رفتـن بـه محـالت متفـاوت و برقـراری 
تمـاس مسـتقیم بـا مردمـان صاحـب ذهنیت هـا و باورهـای متفـاوت باعـث 
انکشـاف ذهنـی روزنامه نـگار گردیـده و گزینه هـای متعددی را بـرای کار کردن 
در اختیـارش قـرار می دهـد. روزنامه نـگاران بایـد همـواره به محـالت متفاوت 
سـر زده و بـا مردمـان متفـاوت بـرای درک تفاوت هـا و پیـدا نمـودن مباحـث 

متفـاوت تمـاس برقـرار کنند.

- داشـتن تماس هـا با همـکاران و نهاد های همـکار: یـک روزنامه نگار 
حرفه یـی همیشـه بایـد بـا همـکاران خـود و نهـاد و افـراد همـکار متعلـق بـه 
گاهـی عامـه در تمـاس بوده  اداره هـای مختلـف، ماننـد سـخنگویان و دفاتـر آ
و در پـی تازه هـای خبـری باشـند. تماس هـای مـداوم بـا همـکاران و نهادهـای 
همـکار و همچنیـن داشـتن روحیـه ی همـکاری بـا آن هـا، باعـث می شـود تـا 
روزنامه نـگاران بـه مطالـب و مسـایل تـازه دسترسـی پیدا نمـوده و بـرای تهیه ی 
برنامه هـای کاری خویـش موضـوع و فاکت های کافی در اختیار داشـته باشـند.

جملـه  از  شـدند،  ذکـر  بخـش  چنـد  در  کـه  فکتورهـای  و  مهارت هـا 
نیازمندی هـای انـد کـه بایـد روزنامه نـگاران حرفه یـی بـه آن هـا توجه داشـته و 
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در پـی کسـب و یـا هـم برجسته سـازی آن هـا باشـند. مهارت هـا و فکتورهـای 
یـاد شـده روزنامه نـگاران را کمـک می کننـد تـا همـواره فعـال بـوده و به گونه ی 

موفقانـه و مثمـر در عرصـه ی کاری روزنامه نـگاری حضـور داشـته باشـند.

نیـز   )Soft skills( نرم افـزاری  مهارت هـای  همـه،  ایـن  پهلـوی  در 
روزنامه نـگاران حرفه یـی را کمـک می کننـد تا در هر شـرایط بتوانند بـه مطالب 
و موضوعات تازه و مفید دسترسـی داشـته و در جهت اطالع رسـانی به دیگران، 
نقـش فعـال داشـته باشـند. مهارت هـای نـرم افـزاری عبـارت از مجموعه ی از 
ظرفیت هـا و مهارت هـای فـردی و درون- فـردی، ویژگی های شـخصیتی، حد 
هوشـیاری و مهارت هـای تحلیل اوضـاع و درک مفاهیم می باشـد که در زندگی 
پـر چالـش امـروزی از نیازهـای جـدی محسـوب می شـوند. مهارت هـای نرم 
افـزاری ژورنالیسـتان را کمـک می کنند تـا به گونـه ی ماهرانه از هـر مانع ممکن 
عبـور نمـوده و معلومـات، مفاهیـم و پیام هـای متنـوع، ارزشـمند و سـازنده را 

جمـع آوری نمـوده و به مردم برسـانند. 

تقویـه ی یـک سلسـله  پـی  بایـد در  یـک روزنامه نـگار حرفه یـی همـواره 
مهارت هـای خـاص و منحصـر بـه فرد باشـد کـه در شـرایط غیر عـادی بتوانند 
وی را کمـک نماینـد و زمینه هـای موفقیـت و انجـام کارهـای ارزنـده را برایـش 
مهیـا سـازند. ایـن مهارت هـا کـه مهارت هـای نـرم افـزاری گفتـه می شـوند، با 
تفکر، هوشـیاری، حسـاس بودن نسـبت به ماحول و جدی گرفتـن زندگی خود 
و دیگـران دسـت یافتنـی انـد. البتـه، مهارت هـای نـرم افـزاری یک فـرد ممکن 
اسـت بـا فـرد دیگـر تفاوت داشـته باشـند، چـون شـکل گیری مهارت هـای نرم 
افـزاری بـه طرز نگـرش، نحوه ی فکر کـردن، تجارب شـخصی از کار و زندگی 

و ویژگی هـای شـخصیتی افـراد متعلـق اند. 

در پهلـوی داشـتن مهارت هـای مسـلکی و مهارت هـای فـردی به مثابـه ی 
نیازهـای جـدی و فکتورهای تأثیرگـذار بر پروسـه ی کار روزنامه نگاری، اخالق 
نیازمندی هـای  جملـه  از  نیـز  اخالقـی  نورم هـای  رعایـت  و  روزنامه نـگاری 
عرصـه ی کاری روزنامه نـگاری حرفه یـی محسـوب می شـوند. یـک روزنامـه 
نـگار حرفه یـی کـه با افـکار عامـه، وقایـع روز و زندگی مـردم رابطه ی مسـتقیم 
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دارد، بایـد مفاهیـم و ارزش های اخالقـی متعلق به جوامـع مختلف و عرصه ی 
کاری خـود را بدانـد و رعایـت کنـد. رعایـت نورم های اخالقی باعث می شـود 
و در  برخـوردار شـده  اعتبـار خـوب  و  از جایـگاه  تـا روزنامه نـگار حرفه یـی 
پروسـه ی اطالع رسـانی و در جهـت روشن سـازی افـکار عامـه، موفقانـه عمل 

. ید نما

اخالق حرفه یی روزنامه نگاری
بحـث اخـالق و رعایـت نورم هـای اخالقـی متعلـق بـه عرصـه ی کاری و 
مرتبـط بـه باورهـا و ارزش هـای اجتماعـی و فرهنگـی سـاحه ی کار، یکـی از 
مباحـث مهـم در تمـام عرصه هـای کاری محسـوب می شـود کـه بـا زندگـی 
مـردم رابطـه دارنـد. روزنامه نگاری بیشـتر از هـر عرصه ی دیگر بـا زندگی مردم 
رابطـه داشـته و تأثیـرات جـدی خود را بـاالی اذهان و طـرز دید و طـرز زندگی 
نورم هـای  و رعایـت  اخـالق حرفه یـی  رو رعایـت  ایـن  از  مـردم می گـذارد. 
پذیرفتـه شـده ی اخالقـی در میان مـردم، از جملـه نیازمندی های اساسـی برای 

گاهی دهـی محسـوب می شـود. انجـام موفقانـه ی کار اطالع رسـانی و آ

بایـد بـه عرصـه ی کاری و جایـگاه کاری خـود  روزنامه نـگاران حرفه یـی 
ارزش جـدی قایـل شـده و بـرای مفیـد و مثمـر بـودن تـالش نماینـد. بایـد بـه 
صالبـت کاری عرصـه ی روزنامه نـگاری، ارزشـمندی فعالیت هـای روزمـره ی 
خویـش و عـزت نفس خـود توجه داشـته و از هر نـوع معامله گـری پیرامون این 
مسـایل خـودداری نماینـد. روزنامه نگاران بایـد به ارزش های دینـی، فرهنگی و 
اجتماعـی دیگـران احتـرام قایل شـده و از حرکات حساسـیت بر انگیـز اجتناب 
ورزنـد، مگـر ایـن کـه برنامه هـای را بـرای اصـالح جامعـه و تربیـه ی مـردم در 

نظر داشـته باشـند. 

هم چنـان، بایـد دانسـت کـه ارزش هـای اخالقـی، اجتماعـی و فرهنگی از 
یـک محیـط و یـک جامعه نسـبت بـه محیـط و جامعـه ی دیگر فـرق می کنند و 
بایـد در پـی درک تفاوت هـا و رعایت نورم هـای اخالقی بر مبنـای محیط کار و 
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محـدوده ی فعالیـت خویـش بود. باید بـه تفاوت ها ارزش قایل شـد و دانسـت 
کـه ارزش هـا، نورم هـا و باورهـای متفـاوت هیـچ کـدام بهتـر از یک دیگـر و یا 
هـم بـد نیسـتند و همـه متعلق به جوامـع متفاوت انسـانی انـد و دارای ویژگی و 
ارزشـمندی های خـاص خود. نبایـد عالیق شـخصی روزنامه نگار باعث شـود 
تـا بـر مفاهیـم متفاوت اخالقـی و اجتماعـی با دید تعصـب آمیز نـگاه کند، در 
ایـن صـورت از حد ارزش مندی کاری اش کاسـته می شـود. بلکـه، باید با درک 
تفاوت هـا و ارزش قایـل شـدن بـه تفاوت هـای انسـانی، در مباحـث و مطالب 

خـود به قضـاوت بپردازنـد و بی طرفـی خود را حفـظ کنند.

روزنامه نـگاران بایـد به حریـم خصوصی دیگـران احترام جدی قایل شـده و 
از تعـرض بـه زندگـی و ارزش هـای زندگی دیگران خـودداری کننـد. همچنان، 
بایـد اسـتقاللیت کاری خویـش را حفـظ نمـوده و از دخیل سـاختن نظریات و 
عالیـق شـخصی، فرمایشـات مبتنی بـر تطمیع و تزویـر و معلومات نا درسـت 
بایـد  کننـد.  جلوگیـری   

ً
جـدا اطالع رسـانی  پروسـه ی  و  خبـری  مطالـب  در 

تـالش نماینـد تـا معلومـات و اطالعـات را به گونـه ی کامـل، واضـح و پاک به 
مخاطبـان خویـش انتقال دهنـد. روزنامه نـگاران باید به تعهد مسـلکی و کاری 
خویـش ارزش قایـل شـده و بـرای تهیـه ی مطالـب مفیـد و برای سـهیم شـدن 
در عرصـه ی اطالع رسـانی، وقـت بگذارنـد و تالش کننـد. روزنامه نـگاران باید 
نتایـج کارهـای خویـش به نـام خود منتشـر نمایند و از سـهم هر شـخص و هر 
نهـاد پیرامـون تهیه ی برنامه ها و گزارشـات خویـش یاد آوری نمـوده و قدردانی 
کننـد. همچنـان، بایـد از سـرقت ادبـی و نشـر مطالب دیگـران به نام خـود و یا 

هـم بدون نـام به گونـه ی جـدی خـودداری نمایند. 

روزنامه نـگاران وقتـی متعلـق به یک رسـانه و عرصه ی کاری مشـخص اند، 
بایـد برنامه های خویش را از همان طریق نشـر نماینـد و مطالب و برنامه های را 
کـه در مقابل دسـت مزد مشـخص به یک رسـانه تهیه می نماینـد، نباید از طریق 
رسـانه ی دیگر  منتشـر کنند، مگر به موافقه ی رسـانه ی تمویل کننده. همچنان، 
روزنامه نـگاران حرفه یـی کارهـای را کـه بـه رسـانه های همگانـی در مقابل حق 
الزحمـه انجـام می دهند، قبل از منتشـر شـدن از طریق رسـانه ی مربوطه، نباید 
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به صـورت کامـل و یـا هـم بخشـی از آنـرا از طریـق رسـانه های اجتماعـی و 
صفحـات شـخصی متعلق به خود منتشـر کنند، مگر این که بـر مبنای موافقه ی 
رسـانه ی مربوطـه و به خاطـر جلـب توجـه مخاطبـان، ایـن کار انجـام شـود. 

روزنامه نـگاران حرفـه ی بایـد کارهـای خـود را به گونـه ی مسـووالنه انجـام 
داده و در قبـال مطالـب و برنامه هـای خویش پاسـخگو باشـند. همچنـان، باید 
مطالـب و مباحـث خویـش را به گونـه ی مسـتند و بـا داشـتن منابـع معتبـر و 
قابـل دسترسـی تهیـه نماینـد. در نهایت،روزنامه نـگاران حرفه یی بایـد به خاطر 
اطالع رسـانی، روشن سـازی اذهان عامه و بهبود زندگی فردی و اجتماعی مردم 
فعالیت داشـته باشـند، نـه به خاطر پخش معلومات نادرسـت، مغشوش سـازی 
اذهـان عامـه و برهـم زدن زندگـی فـردی و اجتماعـی مخاطبـان خویـش. باید 
مثبـت فکـر کننـد، کارهـای مفیـد انجـام دهنـد و مثبـت و مفیـد واقـع شـوند.

 Society of( حرفـه ی  روزنامه نـگاران  انجمـن  همچنـان، 
Professional Journalists( کـه یـک نهـاد بیـن المللـی اسـت و در 
از روزنامه نـگاران فعالیـت  جهـت رشـد فعالیـت روزنامه نـگاری و حمایـت 
 Code of( دارد، اخـالق کلـی روزنامه نـگاری حرفه یـی را زیـر کـد اخـالق
Ethics-SPJ, 2014( در چهـار بخـش عمـده ارایه داشـته اسـت. ماده های 
چهـار گانـه ی ایـن کـد اخالقـی حرفه یـی کـه در سـال 2014 تهیـه گردیـده و 

ارایـه شـده اسـت، عبـارت انـد از:

جستجو و گزارش حقایق
بـه  تـا همـواره  از ژورنالیسـتان مسـلکی می خواهـد  ایـن کـود اخالقـی   
دنبـال حقایـق باشـند و همینکـه به حقیقتی دسـت یافتنـد، بدون کم و کاسـت 
آنـرا انعـکاس دهنـد. اجـزای مهـم بنـد اول کـد اخالقـی بـرای روزنامه نگاری 

حرفه یـی عبـارت انـد از:

- گرفتـن مسـوولیت بـرای دقیـق بـودن کار، بررسـی اطالعـات و محتوای 
کاری قبل از نشـر آن و اسـتفاده از منابع اصلی در هر زمان و تحت هر شـرایط.
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- ترجیح دادن دقت بر سرعت و شکل کاری، جلوگیری از ارایه ی اطالعات 
به گونـه ی سـاده. اطالعـات  ارایـه ی  بـه  داشـتن  توجـه  و  نادرسـت  به گونـه ی 

- جمـع آوری، جدیدسـازی و تصحیـح اطالعـات بـر مبنـای زمنیه هـا و 
جریـان وقـوع یـک موضـوع خبری.

 - محتـاط بـودن در جهـت وعـده سـپردن بـرای انجـام یـک کار و جـدی 
گرفتـن و عـده ی سـپرده شـده به واسـطه ی خـود و دیگـران.

- تـالش نمـودن بـرای دریافـت منابـع معتبـر، ارزیابـی منابـع به صـورت 
دقیـق و شـریک سـاختن منابـع بـا مخاطبـان.

- ارایه ی شـجاعانه ی اطالعات، خودداری از کلیشـه سـازی، خودداری از 
انحراف مسـیر اطالع رسـانی و تـالش کردن بـرای بر جسته سـاختن بخش های 

متفاوت شـامل اطالعـات و برنامه های نشـراتی.

کاهش آسیب های احتمالی
کید بر کاهش آسـیب  ایـن بنـد در کـد اخالقـی روزنامه نـگاری حرفه یـی تأ
احتمالـی بـه روزنامه نـگار، منابـع مرتبـط بـه خبـر و برنامه هـای قابـل نشـر به 
مخاطبـان دارد. گاهـی ممکن اسـت نشـر اخبـار و اطالعات تـازه و جدی یک 
سلسـله آسـیب های را بـرای مراجـع شـریک کننـده و یـا هـم روزنامه نـگاران و 
رسـانه های کـه نشـر می کننـد، در پـی داشـته باشـند. بـرای همین، بایـد تالش 
صـورت گیـرد تا آسـیب های احتمالـی به حد اقـل آن برسـند. برای انجـام این 

کار، چنـد نکتـه تذکـر رفتـه اند کـه در ذیل نگاشـته می شـوند:

- در نظـر گرفتـن نیازمندی هـای مخاطبـان بـرای اطالعات و حفـظ تعادل 
در اطـالع رسـانی بـا در نظرداشـت آسـیب های احتمالـی؛ باید متوجـه بود که 

تهیـه و نشـر اخبـار نباید وسـیله ی غـرور بی مورد تلقی شـود. 

- ابـراز همـدردی با کسـانی که ممکن با منتشـر شـدن خبـر و برنامه ی تهیه 
شـده بـه نحـوی متأثیر شـوند؛ هم چنان، در نظـر گرفتن حساسـیت های ممکن 
هنـگام برخـورد بـا نوجوانان و افـراد بی تجربه، هنگام تهیه و نشـر خبـر در قبال 
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قربانیـان خشـونت های جنسـی و هم چنیـن هنـگام پرداختـن بـه تفاوت هـای 
فرهنگـی و اجتماعی.

- تـالش بـرای دسـت یافتـن به اطالعـات و معلومـات از راه هـای قانونی و 
معقـول و بررسـی مطالـب و معلومـات و اجتنـاب از کنجـکاوی بی مورد. 

- در نظـر گرفتـن حـق افـراد مظنـون و تفـاوت قایل شـدن میـان مظنونین و 
مجرمیـن در هنـگام تهیـه و نشـر خبر.

گزارشـات  و  اطالعـات  بلندمـدت  نتایـج  و  عواقـب  گرفتـن  نظـر  در   -
قابـل نشـر، کـه در یـک مـدت طوالنـی چـه نتایجـی را بر زندگـی مـردم به جا 

می گذارنـد.

استقاللیت کاری
اسـتقاللیت و مسـتقل عمـل کـردن در حرفـه ی روزنامه نـگاری از اهمیـت 
خاصـی برخـوردار اسـت. روزنامه نـگاران حرفه یـی همـواره باید تـالش نمایند 
به گونـه ی  را  و گزارشـات  اطالعـات  و  نمـوده  فعالیـت  به گونـه ی مسـتقل  تـا 
مسـتقالنه و عادالنـه به دسـترس مخاطبـان خویش قـرار دهند. برای اسـتقالل 
عمـل روزنامه نـگاران، چنـد موضوع در نظر گرفته شـده اسـت کـه در زیر تذکر 

داده می شـود:

- اجتنـاب ورزیـدن از فراهـم کـردن زمینه هـای تقابـل منافـع واقعـی و یـا 
هـم قابـل درک و مبـادرت ورزیدن به افشاسـازی مناقشـه های اجتنـاب ناپذیر.

-  رد و نپذیرفتـن هدیـه، تحفـه، مهمانی هـا، رد نمـودن پیشـنهادها بـرای 
سـفرهای رایـگان و تشـویق ها تحـت یـک سلسـله شـرایط خـاص و اجتنـاب 
ورزیـدن از آمیزش کارهای حرفه یی با مباحث و مسـایل جانبدارانه ی سیاسـی.

- جلوگیـری از پرداخـت پول برای دسـت یابی به اطالعـات و ارزیابی دقیق 
منابـع معلومـات که از مجرا هـای مختلف داخلی و خارجی به دسـت می آیند.

- اجتنــاب ورزیــدن از رفتــار خــاص بــا افــراد و حلقــات دارای برنامه هــای 
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تبلیغاتــی، اهــدا کننــدگان هدایــا و مقاومــت کــردن در برابــر فشــارهای ممکــن 
بــرای نفــوذ داشــتن در نحــوه ی اطالع رســانی.

- تفکیک اخبار و گزارش های خبری از مسایل تبلیغاتی و غیر دقیق.

پاسخگو بودن 
پاسـخگو بـودن در قبـال خبرهـا و مطالب تهیه شـده و نشـر شـده از سـوی 
روزنامه نـگاران یکـی از مکلفیت هـای مهـم در عرصـه ی کار روزنامه نـگاری 
حرفه یـی می باشـد. مکلفیـت پاسـخگویی باعـث می شـود تـا روزنامه نـگاران 
بـا احتیـاط رفتار نمـوده و مسـووالنه کار نمایند. همچنین، شـفاف بودن در کار 
باعـث کسـب اعتماد بیشـتر در میـان مخاطبان می شـود. اجزا و شـرایط مرتبط 

بـه ایـن بنـد کـود اخالقـی روزنامه نـگاری عملی در زیـر بیان می شـوند:

نورم هـای  مبنـای  بـر  فراینـدکاری  و  اخالقـی  گزینه هـای  توضیح دهـی   -
اخالقـی پذیرفته شـده بـه مخاطبـان و راه انـدازی گفتگوهای مدنی بـا مردم در 

قبـال فعالیت هـای روزنامه نـگاری و نحـوه ی پوشـش و محتـوای خبـری.

- ارایـه پاسـخ های سـریع، بـه موقـع و بـه مـورد بـه پرسـش های احتمالـی 
پیرامـون دقـت، وضاحـت و عدالـت در نحـوه ی فعالیت هـای روزنامه نـگاری.

- اذعـان و پذیرفتـن اشـتباهات احتمالـی و اصالح سـریع و بـه موقع آن ها 
و توضیـح اشـتباهات و نحـوه و دالیل وقـوع آن ها. 

- افشـای حـرکات و فعالیـت روزنامه نگاری غیراخالقـی در عرصه ی کاری 
و محیـط کاری خود.

حرفه یـی  فعالیت هـای  بسـتر  در  کـه  لوایـح  و  نورم هـا  از  پیـروی   -
کننـد.  رعایـت  تـا  داریـد  توقـع  دیگـران  از  کـه  روزنامه نـگاری 

فکتورهـا و نورم هـای اخالقی و مسـلکی یاد شـده روزنامه نـگاران حرفه یی 
گاهـی  را کمـک می کننـد تـا به گونـه ی درسـت از مکلفیت هـای کاری خـود آ
داشـته و در کارهـای مسـلکی خویـش بیشـتر موفـق و مؤثـر باشـند. البتـه، 
کسـانی که در بسـتر رسـانه های اجتماعـی فعالیـت دارنـد و شـامل کتگـوری 
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روزنامه نـگاری شـهروندی می شـوند و بـه کارهـای خویـش و جایـگاه کاری 
خویـش ارزش جـدی قایـل انـد، باید اکثر موارد فـوق را در نظر داشـته و تالش 

کننـد تـا به گونـه ی حرفه یـی و  مسـووالنه عمـل نماینـد. 

از فعالیـن عرصـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی و  چـون، عـده ی زیـادی 
رسـانه های اجتماعـی نیـز بـه موضـوع اطالع رسـانی و تأثیرگـذاری بـر افـکار 
عامـه توجـه جدی دارنـد و پیام هـا و مطالب روزمره شـان باالی ذهنیت سـازی 
فـردی و اجتماعـی تأثیـرات قابـل مالحظـه ی می تواننـد داشـته باشـند. از ایـن 
رو، بایـد به گونـه ی دقیـق، حرفه یـی و مسـووالنه عمـل نماینـد. امـا نمی تـوان 
ایـن توقـع را از تمـام فعـاالن عرصـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی داشـت، در 
حالی کـه تمـام کارکنـان روزنامه نـگاری حرفه یـی مکلف بـه دانسـتن و رعایت 

مسـایل مسـلکی و اخالقـی یـاد شـده اند. 

روزنامه نگاری شهروندی
شـریک  اطالع رسـانی،  پروسـه ی  از  عبـارت  شـهروندی  روزنامه نـگاری 
سـاختن معلومـات و مطالـب گوناگـون، برقـراری ارتباطـات و تبـادل افـکار و 
نظریـات از طریـق رسـانه های اجتماعـی می باشـد. روزنامه نگاری شـهروندی 
به بخشـی از فعالیت هـای انسـان ها در بسـتر وسـیع و بی حـد و مـرز انترنیـت 
گفتـه می شـود که افـراد، گروه ها و نهادهـای مختلف با اسـتفاده از فرصت های 
فراهـم شـده به واسـطه ی انترنیت و شـبکه های اجتماعی چون فیسـبوک، توییتر 
و غیـره اطالعـات و اخبـار را منتشـر نمـوده و از حـاالت و اوضـاع محیـط و ما 
حول خود دیگران را با خبر می سـازند. سـهولت های مهیا شـده توسـط انترنیت 
و شـبکه های اجتماعـی و دسـت یافتـن گسـترده ی انسـان ها بـه ایـن فرصت ها 
و  اطالع رسـانی  فعالیت هـای  سـریع  رشـد  و  گسـترش  باعـث  سـهولت ها  و 

گزارش گـری غیرحرفه یـی در میـان جوامـع مختلف شـده اسـت.

پیدایـش و رشـد رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نـگاری شـهروندی باعث 
شـد تـا انسـان ها به گونـه ی سـریع و گسـترده بـه اطالعـات و معلومات دسـت 
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رسـانه های  شـوند.  خبـر  بـا  جهـان  حـوادث  از  بی سـابقه  به گونـه ی  و  یافتـه 
اجتماعـی و روزنامه نـگاری شـهروندی باعـث شـد تـا انسـان های کـه روزی 
به دسـت  منتظـر  معلومـات،  آوردن  به دسـت  و  روز  وقایـع  شـنیدن  به خاطـر 
آوردن رسـانه های چاپـی و یـا هـم منتظـر سـاعات خبـری رسـانه های صوتـی 
و تصویـری باشـند، خـود بـه مراجـع پخـش کننـده ی خبـر و معلومـات مبدل 
و حسـاب  بـه صفحـات  بـا سـرزدن  بتواننـد هـر لحظـه  گردنـد. هم چنـان، 
مربوطـه ی خود در رسـانه های اجتماعـی، از تازه ترین تحـوالت و وقایع مرتبط 
بـه زنده گـی دوسـتان، محیـط و مملکـت خـود و حتـا جهـان بـا خبـر شـوند. 

گسـترش فعالیت هـا در عرصـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی باعث متحول 
شـدن نحـوه ی شـریک سـاختن معلومـات با دیگـران، نحـوه ی تأثیرگـذاری در 
اذهـان عامـه و جایگاه یابـی در میـان مـردم گردیـد. به خاطـر محدودیت هـای 
روزنامه نـگاری  کاری  و عرصـه ی  در رسـانه های همگانـی  موجـود  مسـلکی 
حرفه یـی، انسـان های کـه بـه نـدرت می توانسـتند تصویر، نوشـته و یا هـم پیام 
خـود را از طریـق رسـانه های همگانـی منتشـر نمایند و یـا هم این کار برایشـان 
نـا ممکـن و غیـر قابـل تصـور بـود، رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نـگاری 
شـهروندی آن هـا را قـادر سـاخت تـا هـر وقـت و هـر گونـه ی کـه خواسـتند 
تصاویـر، نظریـات و پیام هـای خود را نشـر نمایند و با دیگران شـریک سـازند. 
ایـن کار باعـث شـد تـا عـده ی به حیـث چهره هـای مطـرح در بسـتر تـازه ی 

روزنامه نـگاری )روزنامه نـگاری شـهروندی( به خـود جایـگاه کسـب کننـد.

روزنامه نـگاری شـهروندی  و  اجتماعـی  رسـانه های  و گسـترش  پیدایـش 
باعـث شـد تـا نحـوه ی اطالع رسـانی و پروسـه ی شـریک سـاختن معلومـات 
بـا دیگـران تغییـر کنـد. در گذشـته ها، رسـانه های همگانـی به صـورت یـک 
طرفـه مطالـب و برنامه هـای خـود را بـه مخاطبـان ارایـه می کردنـد و مخاطبان 
امـا،  نماینـد.  نظـر  ابـراز  شـده  دریافـت  پیام هـای  پیرامـون  نمی توانسـتند 
رسـانه های اجتماعـی ایـن فرصـت را مهیـا کرد تـا انسـان ها بگونـه ی دو جانبه 
و چنـد جانبـه معلومـات و مطالـب خـود را بـا هم شـریک بسـازند و در مقابل 
هـر پیام و مطلب نشـر شـده در رسـانه های اجتماعـی نظر خود را ابـراز نمایند.
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رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نـگاری شـهروندی انسـان ها را کمـک کرد 
تـا به گونـه ی مسـتقیم و سـریع بـه معلومات و مسـایلی دسـت یابند کـه متعلق 
بـه محیـط، دوسـتان و عرصه هـای مورد نظـر و مرتبط به خود شـان می شـوند. 
چـون، رسـانه های همگانـی و روزنامه نـگاری حرفه یـی مطالـب را به گونـه ی 
عـام و کلـی نشـر می کردند و فقـط گاهی اتفـاق میافتاد تا خبر یـا مطلبی مرتبط 
بـه زندگـی مخاطبان نشـر شـود. اما، از ایـن که در بسـتر رسـانه های اجتماعی 
انسـان ها بـا افـراد و حلقـات متعلـق بـه محیـط، محدوده هـای اجتماعـی و 
عرصه هـای کاری خـود وصـل انـد، قبـل از هـر موضوع دیگـر پیرامـون همین 
حلقـات مرتبـط بـه محیـط و زندگـی خـود معلومـات به دسـت می آورنـد. این 
گاه شـدن پیرامـون وقایع و حـوادث مرتبط  کار زمینه هـای تبـادل معلومـات و آ
زندگـی انسـان ها را بـرای آن هـا بیشـتر و سـریع تر از پیش مهیا سـاخته اسـت. 

محیطـی  زندگـی  شـدن  متحـول  قبـال  در  شـهروندی  روزنامه نـگاری 
انسـان ها، شـکل گرفتن شـبکه های اجتماعی و مدنی، شـکل گرفتـن گروه های 
فکـری، به میـان آمـدن تیم هـای کاری در بخش هـای مختلـف زندگـی فردی و 
اجتماعی و تشـریک مسـاعی برای انجـام کارهای بهتر در محیـط کار و محیط 
زندگـی نقـش مهمـی را بـازی می کند. انسـان های متعلـق به نواحـی خاص در 
شـهرها و شـهرک ها، کارکنـان نهادهای مختلـف، دانش آموزان و دانشـجویان، 
انسـان های عالقه منـد بـه بازی ها و سـرگرمی های خـاص ورزشـی و اجتماعی 
بـا هـم  را  برنامه هـای خویـش  روزنامه نـگاری شـهروندی  از طریـق  غیـره  و 

شـریک سـاخته و فعالیت هـای خـود را رونـق می بخشـند.

تمـام  بـه  را  زمینه هـا  روزنامه نـگاری شـهروندی  و  اجتماعـی  رسـانه های 
انسـان ها مهیـا سـاخته اسـت تا هـر کـس یـک شـهروند روزنامه نـگار بالقوه و 
احتمالـی باشـد، حتـا انسـان های کم سـواد و بی سـواد. چـون، کسـانی که توان 
نوشـتن و صحبـت کـردن به گونه ی معیاری را هم نداشـته باشـند، بـه مخاطبان 
مـورد نظـر خـود می تواننـد از طریـق پیام هـای صوتـی و تصویری و بـا لحن و 
لهجـه ی خـاص خـود نظریـات و خواسـت های خویـش را بـا دیگران شـریک 
بسـازند. گاهـی، دسـت نیافتنی تریـن تصاویر، مطالـب و معلومـات ارزنده در 
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قبـال زندگـی واقعـی انسـان ها به همین شـیوه از طریـق رسـانه های اجتماعی و 
روزنامه نـگاری شـهروندی نشـر می شـوند و بـه دیگـران می رسـند.

رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نـگاری شـهروندی می تواننـد در قسـمت 
اشـتغال زایی، کاریابـی و رونـق بـازار نقـش مهـم ایفا کننـد. در شـرایط کنونی، 
نهادهـا و شـرکت های مختلـف با داشـتن صفحـات مخصوص در رسـانه های 
اجتماعـی، بـه نشـر اعالنـات و تبلیغـات می پردازنـد و حتـا در تـالش انـد تـا 
تبلیغـات از طریـق رسـانه های اجتماعـی را کـه خیلی کـم هزینه و حتـا رایگان 
انـد، جاگزیـن تبلیغـات پـر هزینـه و زمانگیـر در رسـانه های همگانـی نمایند. 
همچنـان، بعضـی از سیسـتم های خریـد و فـروش و معامالت آنالین در بسـتر 
رسـانه های اجتماعـی به میـان آمـده باعث ایجـاد مصروفیت و شـغل به عده ای 

از انسـان ها شـده است. 

نهادهـای  بـه  از طریـق مشـاهده ی اعالنـات متعلـق  ترتیـب،  بـه همیـن 
متفـاوت و یـا هـم از طریق تبـادل معلومات با دیگران با اسـتفاده از رسـانه های 
گاهی حاصـل نموده  اجتماعـی، افـراد می تواننـد پیرامـون فرصت هـای کاری آ
و صاحـب سرنوشـت شـوند. حتـا، گاهـی افـراد کـه دنبـال پیـدا نمـودن کار و 
رسـانه های  طریـق  از  را  خـود  مهارت هـای  و  ویژگی هـا  انـد،  مصروفیـت 
اجتماعـی در اختیـار دیگـران قـرار می دهنـد و نهادهای که نیاز داشـته باشـند، 
فرصت هـا  بهتریـن  مـوارد،  از  بعضـی  در  می شـوند.  آنهـا  اسـتخدام  پـی  در 
بـه بهتریـن کارکنـان فقـط از طریـق رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نـگاری 
شـهروندی مهیـا می شـوند، چـون کـدام فلتـر و میانجـی در بیـن نمی باشـد. 

شـهروندی  روزنامه نـگاری  بسـتر  در  فعالیت هـا  شـدن  عـام  و  گسـترش 
محدودیـت در قسـمت نشـر مطالـب و نظریـات انسـان ها را از بیـن بـرده و 
زمینه هـای سانسـور را محـدود سـاخته اسـت. چـون، در رسـانه های همگانی 
مراجـع پالیسـی سـاز و تصمیم گیـر گاهی مانع نشـر بعضی مطالـب و تصاویر 
می شـوند، امـا به میـان آمـدن روزنامه نـگاری شـهروندی ایـن محدودیـت را از 
بیـن بـرد و انسـان ها را قـادر سـاخت تـا هـر چـه را کـه دل شـان خواسـت، بـا 
دیگـران شـریک بسـازند. به هـر حـال، رسـانه های اجتماعـی و روزنامه نگاری 
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شـهروندی فرصت هـا و زمینه هـای مهمـی انـد بـرای پخـش و نشـر افـکار و 
اندیشـه های انسـان ها، تبـادل معلومـات و برقـراری ارتباطـات میان انسـان ها، 
پـس بایـد بگونـه ی بهتـر و سـازنده مـورد اسـتفاده و بهره بـرداری قـرار گیرند. 

مسایل تأثیر گذار بر پروسه ی کاری روزنامه نگاری شهروندی
در نظـر گرفتـن یـک سلسـله مسـایل مهـم انسـان ها را کمـک می کنـد تـا 
به گونـه ی موفقانـه و مثمر در عرصه ی روزنامه نگاری شـهروندی فعالیت داشـته 
و بـه خـود و دیگران مفید واقع شـوند. بدون شـک، وارد شـدن در یک عرصه ی 
گاهـی و بـدون ارزش دهی بـه کار خود و وقت دیگـران، نمی واند  کاری بـدون آ
زیـاد مفیـد واقـع شـود. از ایـن رو، در نظـر گرفتـن نـکات ذیـل بـرای انجـام 
کارهـای بهتـر در عرصـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی مفید واقع خواهد شـد.

شناخت خود، درک مخاطب و درک موقعیت حضور
کسـانی کـه وارد شـبکه های اجتماعی می شـوند و می خواهنـد در عرصه ی 
روزنامه نـگاری شـهروندی صاحـب جایـگاه بـوده و به گونـه ی مثمـر فعالیـت 
داشـته باشـند، بایـد در قدم نخسـت به شـناخت خود، شـناخت حد نیـاز برای 
سـهیم شـدن در فعالیت هـای روزنامه نـگاری شـهروندی و شـناخت اهـداف 
خویـش توجـه نماینـد. چـون، در صـورت شـناخت خـود، دانسـتن هـدف و 
می توانـد  انسـان  اجتماعـی،  رسـانه های  در  بـرای حضـور  برنامه هـای خـود 
درک  پـی  در  بایـد  انسـان ها  هم چنـان،  شـود.  عرصـه  ایـن  شـامل  گاهانـه  آ
مخاطبـان خویـش بـوده و بداننـد که چه کسـانی مخاطبـان احتمالـی آنها اند. 
شـناخت مخاطـب باعـث می شـود تـا انسـان ها پیام هـا و برنامه هـای خـود را 

به گونـه ی مناسـب تهیـه نمـوده و بـا دیگران شـریک سـازند. 

البتـه، کسـانی کـه در عرصـه ی روزنامه نـگاری شـهروندی فعالیـت دارند، 
وقتـی کـدام تصویـر یـا مطلـب را بـا دیگـران شـریک می سـازند، بایـد تمـام 
داشـتن  نظـر  در  بـدون  انـد،  وصـل  مربوطـه  شـبکه ی  بـا  کـه  را  انسـان های 
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تفاوت هـای اجتماعـی و فرهنگـی و فاصلـه ی جغرافیایـی، مخاطـب بالقـوه ی 
 جالـب را که یک روسـتا 

ً
خـود تصـور کننـد. چـون، گاهـی یک تصویـر نسـبتا

نشـین در افریقـا یـا آسـیا یا هر جـای دیگر با دوسـتان خود شـریک می سـازد، 
دوسـتانش با دوسـتان خویش شـریک می سـازند و در ظرف چند دقیقه یا چند 
سـاعت در سراسـر جهان منتشـر می شـود. برای همین، پیرامـون مخاطب باید 
همـواره دو دیـد داشـت یعنی یـک دید پیرامـون مخاطبان مشـخص و مورد نظر 
و یـک دیـد هم پیرامون مخاطبان احتمالی و نامشـخص و بایـد توازن را در قبال 
 ،

ً
خواسـت های مخاطبـان مشـخص و مخاطبـان احتمالـی حفـظ کـرد. ضمنـا

بایـد متوجـه بـود کـه در عقـب هـر کمپیوتـر یا هـر تلفن هوشـمند کـه زمینه ی 
تبـادل نظریـات و نشـر مطالـب را مهیـا می کننـد، یـک انسـان حضـور دارد. 

حتـا کسـانی کـه بـا هویت هـای غیـر حقیقـی وارد رسـانه های اجتماعـی 
می شـوند، در حقیقـت انسـان ها و دارای هویت هـای حقیقـی انـد. پـس، باید 
در قبـال اطالع رسـانی و تأمیـن ارتباطـات از طریـق رسـانه های اجتماعـی بـا 
دیگـران، حتـا کسـانی کـه هویـت شـان قابل شـناخت نیسـت، بـا دقـت رفتار 
کـرد و بـه مخاطبـان خود احتـرام داشـت و در کار خود جدی بـود. گرچه، وارد 
شـدن در رسـانه های اجتماعـی بـا هویـت جعلی یک اقـدام بی مورد اسـت که 
انسـان ها یـک فرصـت مهـم را از خـود می گیرند و به جای سـاختن شـخصیت 
واقعـی خویـش، باالی سـایه ی خود که قابل شـناخت نیسـت، سـرمایه گذاری 
می کننـد. امـا، وقتـی بـا هـر سـایه ی متعلق بـه انسـان مواجـه می شـویم، باید 
بدانیـم کـه در کنـار آن یا در عقب آن یک انسـان نشسـته اسـت و بایـد بمثابه ی 

یـک مخاطـب جدی بـا او رفتـار کرد. 

شـناخت موقعیـت و درک ارزشـمندی رسـانه های اجتماعـی نیـز انسـان ها 
کـه  دانسـت  بایـد  نماینـد.  به گونـه ی مسـووالنه عمـل  تـا  را کمـک می کنـد 
فرصت هـای مهیـا شـده به واسـطه ی انترنیـت و رسـانه های اجتماعـی، وقتـی 
کـه بـرای تهیـه و نشـر مطالب سـپری می شـود و پولی که بـرای خریـد کمپیتور 
و مبایـل مصـرف می شـود همـه فرصت هـا و امکاناتـی انـد که نتایـج زحمات 
انسـان ها می باشـند و  در اختیـار انسـان قـرار گرفتـه انـد، تـا به خوبی اسـتفاده 
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نماینـد. یعنـی، بایـد دانسـت هیـچ عنصـر شـامل در پروسـه ی فعالیت هـای 
فرصـت  یـک  یـا  و  نیسـت  بی مفهـوم  و  بی هـوده  روزنامه نـگاری شـهروندی 
مهـم متعلـق به انسـان اسـت، یا قسـمتی از سـرمایه انسـان و یا هم قسـمتی از 
عمـر و زندگـی انسـان. بـرای همیـن، باید بـه موقعیت خویـش در رسـانه های 
اجتماعـی و بـه جایـگاه و موقعیـت دیگـران ارزش جـدی قایـل شـده و از ایـن 

فرصـت به گونـه ی مسـووالنه و مثمـر اسـتفاده نمـود. 

حضور مسووالنه و جلوگیری از توهین و تحقیر دیگران
گانـه در بسـتر رسـانه های اجتماعـی و فعالیت هـای  حضـور مسـووالنه و آ
حـد  شـدن  بیشـتر  و  کار  ارزشـمندی  باعـث  شـهروندی  روزنامه نـگاری 
ارزشـمندی روزنامه نـگاری شـهروندی می شـوند. انسـان ها بایـد هـر تصویر، 
پیـام و مطلـب را کـه نشـر می کننـد، مسـووالنه و هدف مندانـه نشـر نماینـد. 
بایـد بـه کار خویـش ارزش قایـل شـده و در پـی اطالع رسـانی و روشن سـازی 
روزنامه نـگاری  عرصـه ی  و  اجتماعـی  رسـانه های  از  باشـند.  عامـه  اذهـان 
شـهروندی، ماننـد روزنامه نـگاری حرفه یـی، بایـد در جهت اطـالع رسـانی و 
گاه سـازی مـردم از تحـوالت روز، روشن سـازی افـکار عامـه، آموزش دهـی  آ
زمینه هـای  فراهم سـازی  و  اکادمیـک  و  علمـی  یافته هـای  شریک سـازی  و 
نزدیکـی و باهمـی در میـان انسـان ها اسـتفاده شـود. رسـانه های اجتماعـی و 
روزنامه نـگاری شـهروندی بـا سـهولت ها و بسـتر وسـیع کـه دارنـد، می توانند 
در قسـمت آموزش دهـی و متحول سـازی زندگـی انسـان ها، نزدیکـی انسـان ها 
و جوامـع مختلـف انسـانی، برقـراری ارتباطـات و هم چنیـن شـریک سـاختن 
ارزش هـا و تجـارب زندگـی بـا یک دیگـر نقـش مهمـی را بـازی کننـد. باید به 
ایـن ارزشـمندی ها توجـه کـرد و برای اسـتفاده ی بهتـر ازین فرصت آمـاده بود.

اسـتفاده کننـدگان رسـانه های اجتماعی و فعـاالن عرصـه ی روزنامه نگاری 
شـهروندی بایـد به گونـه ی جـدی از توهیـن و تحقیـر دیگـران و پخـش و نشـر 
مطالـب و مسـایل توهیـن آمیـز اجتنـاب ورزنـد. توهیـن کـردن بـه دیگـران و 
شـریک سـاختن مطالب تحقیر آمیز به جایگاه و شـخصیت و حد ارزشـمندی 
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خـود شـخص تأثیـر بسـیار بـد دارد و مانـع حضـور مؤثـر وی در رسـانه های 
اجتماعـی می شـود. بایـد بـه همـه احتـرام داشـت و به گونـه ی آبرومندانـه بـه 
فعالیت هـای اطـالع رسـانی و شـریک سـاختن مطالـب ارزشـمند از طریـق 
کـه  فعالیت هـای  و  حـرکات  از  هم چنـان،  پرداخـت.  اجتماعـی  رسـانه های 
منجـر بـه تشـنجات محیطـی و دامـن زدن بـه تفرقـه و تعصـب می شـوند، باید 
به گونـه ی جـدی و همیشـگی خـودداری نمود. چـون، هدف از اطالع رسـانی، 
شـریک سـاختن معلومـات و برقـرای ارتباطـات کمک کـردن به بهبـود زندگی 
فـردی و اجتماعـی انسـان ها اسـت، نـه به خاطـر بـر هـم زدن زندگـی فـردی و 

دیگران. اجتماعـی 

سازندگی و مسوولیت پذیری
حضـور انسـان ها در رسـانه های اجتماعـی  و فعالیت هـای شـان به حیـث 
شـهروند روزنامه نـگار بایـد به خاطـر سـازندگی در جهـت تحقق اهـداف نیک 
و سـازنده انجـام شـوند. باید بـا درک حساسـیت محیطی، حـد نیازمندی مردم 
بـه معلومـات و مسـایل مفیـد و همچنیـن حـد تأثیـر گـذاری در عرصه هـای 
معلومـات  و  آوردهـا  تجـارب، دسـت  انسـان ها،  کاری  و  زندگـی  مشـخص 
خـود را بـا دیگـران شـریک سـاخت. هم چنـان، بایـد همـواره در پـی شـریک 
سـاختن و نشـر معلومـات دقیـق و واقعـی بـود و از شـریک سـاختن و نشـر 
و  نوشـت  بایـد مسـووالنه  اجتنـاب ورزیـد.  نادرسـت  و  مطالـب غیرواقعـی 
خویـش  نوشـته های  و  گفته هـا  قبـال  در  همـواره  و  گفـت  سـخن  مسـووالنه 
منجـر  هدف مندانـه  و  مسـووالنه  فعالیت هـای  بـود.  پاسـخ گویی  آمـاده ی 
می شـود تـا یـک جامعـه ی مسـوول در قبـال مکلفیت هـای زندگی و پاسـخ گو 
در قبـال کارکردهـای روزمـره ی خویـش به میـان آیـد. ایـن کار باعـث تعالـی و 
ترقـی جوامـع انسـانی و شـهرها و کشـورها می شـود کـه رسـانه های اجتماعی 
و روزنامه نـگاری شـهروندی می تواننـد در قبـال تحقـق آن نقـش جـدی ایفـا 

. یند نما
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بر یک دیگر

ــه ی  ــی در عرص ــای کاری و اخالق ــیاری از نورم ه ــه بس ــت ک ــد دانس بای
ــم  ــا ه ــهروندی ب ــگاری ش ــی و روزنامه ن ــگاری حرفه ی ــای روزنامه ن فعالیت ه
مشــابه انــد و بایــد در هــر دو عرصــه بــه آنهــا توجــه داشــت. مســایلی چــون 
ــام و مطالــب قابــل نشــر، در نظــر گرفتــن تعــادل در  تازگــی و ارزشــمندی پی
ــتفاده  ــب، اس ــه مخاط ــدن ب ــل ش ــب، ارزش قای ــازی مطال ــوه ی شریک س نح
ــد کــه در هــر دو   ــاری و اســتقاللیت کاری از جملــه مســایلی ان ــان معی از زب
عرصــه ی اطالع رســانی بایــد بــه آنهــا توجــه داشــت. از ایــن کــه هــردو عرصــه 
به خاطــر اطالع رســانی و شــریک ســاختن خبــر هــا  و معلومــات بــا دیگــران 
فعالیــت داشــته و بــا افــکار عامــه و زندگــی مــردم رابطــه ی مســتقیم دارنــد، از 
ــه حــد ارزشــمندی و تأثیرگــذاری مطالــب  ــد ب ــن رو در هــر دو عرصــه بای ای
قابــل نشــر توجــه نمــوده و پیامدهــای احتمالــی کوتاه مــدت و بلندمــدت آنــرا 

دقیــق محاســبه کــرد. 

شــهروندی  روزنامه نــگاری  و  حرفه یــی  روزنامه نــگاری  آنکــه  بــا 
یک دیگــر  نشــرات  بهبــود  و  تغذیــه  در  و  داشــته  باهــم  مشــابهت های 
ــه  ــدی ب ــب ج ــک رقی ــهروندی ی ــگاری ش ــد، روزنامه ن ــدی دارن ــش ج نق
ــی  ــی و ســنتی محســوب می شــود. رســانه های همگان ــگاری حرفه ی روزنامه ن
و روزنامه نــگاری حرفه یــی به خاطــر حفــظ جایــگاه و حــد ارزشــمندی 
خــود در مقابــل رشــد و گســترش روز افــزون رســانه های اجتماعــی و 
ــوده و  ــالش نم ــام ت ــت تم ــت و دق ــا درای ــد ب ــهروندی بای ــگاری ش روزنامه ن
بــرای کســب رضایــت مخاطبــان برنامه هــای ارزنــده و متنــوع را نشــر نماینــد. 
رقابــت در میــان روزنامه نــگاری حرفه یــی و روزنامه نــگاری شــهروندی 
ــرای  ــهولت های الزم ب ــم آوری س ــانی و فراه ــت اطالع رس ــود کیفی ــه بهب ب

ــود.  ــد ب ــد خواه ــز مفی ــده نی ــرده و در آین ــک ک ــان کم مخاطب
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هــم  و  حرفه یــی  روزنامه نــگاری  فعالیت هــای  عرصــه ی  در  هــم 
روزنامه نــگاری شــهروندی، بــه مــردم به مثابــه ی مخاطبــان، بــه وقــت 
به مثابــه ی فرصــت کاری، بــه زبــان به مثابــه ی وســیله ی اصلــی تهیــه ی 
ــهولت های  ــلکی و س ــای مس ــه مهارت ه ــر و ب ــل نش ــب قاب ــا و مطال ــام ه پی
ــا و  ــش برنامه ه ــر و پخ ــه ی نش ــدگان زمین ــم کنن ــه ی فراه ــی به مثاب تخنیک
ــاد  ــه فکتورهــای ی ــد ب ــد توجهــی جــدی داشــت. بای ــل نشــر بای مطالــب قاب
ــب در  ــوازن و مناس ــه ی مت ــا به گون ــام آن ه ــده و از تم ــل ش ــده ارزش قای ش
ــرد. ــورت گی ــتفاده ص ــتر اس ــر و بیش ــات بهت ــه خدم ــر و ارای ــت کار بهت جه

روزنامه نگاری و آزادی بیان
آزادی بیــان و حــق اظهــار نظــر یکــی از حقــوق مهــم انســانی اســت کــه با 
در نظــر گرفتــن ایــن اصــل ارزشــمند، باید در پــی ارایــه ی حقایــق و واقعیت ها 
ــی  ــگاری حرفه ی ــم در روزنامه ن ــود. ه ــه ب ــر جانبداران ــح و غی ــه ی واض به گون
ــودن زمینه هــای  ــان و فراهــم ب ــگاری شــهروندی، آزادی بی و هــم در روزنامه ن
ــادر  ــان ها را ق ــد و انس ــا می کنن ــم ایف ــش مه ــه نق ــه ی آزادان ــر به گون ــراز نظ اب
ــا  ــش را ب ــکار خوی ــته و اف ــت داش ــات دس ــات، معلوم ــا نظری ــازند ت می س
ــان تنهــا حــق کار  ــد دانســت کــه آزادی بی ــا، بای دیگــران شــریک ســازند. ام
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــانه های اجتماع ــن رس ــی و فعالی ــانه های همگان ــان رس کن
ــات خویــش،  ــه ی نظری ــگام ارای ــد هن حــق همــه ی انســان ها می باشــد  و بای
بــه حقــوق، ارزش هــا و جایــگاه دیگــران نیــز به گونــه ی جــدی توجــه داشــت. 
یعنــی، پایــان مــرز آزادی هــر فــرد بــرای بیــان ارزش هــا و اندیشــه های 
خویــش، آغــاز مــرز آزادی هــای انســان های دیگــر اســت. در صــورت 
ــه باورهــا، ارزش هــا و  ــق ب ــی جــدی متعل ــی ول ــا مری گذشــتن از مرزهــای ن
ــد  ــردی انســان ها، به جــای مفی ــی، فرهنگــی، اجتماعــی و ف نورم هــای عقیدت
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــوه ی نادرس ــان، نح ــل آزادی بی ــان و اص ــدن بی ــع ش واق
ــازی  ــانی و روشن س ــای اطالع رس ــود و به ج ــع می ش ــر واق ــم مض ارزش مه
می شــود.  تشــنجات  و  باوری هــا  بــد  بــروز  بــه  منجــر  عامــه،  افــکار 
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یعنــی، آزادی بیــان یــک اصــل اساســی بــرای زندگــی انســان ها محســوب 
ــی حقــوق  ــه جهان ــای مــاده نزدهــم )Article 19( اعالمی می شــود و برمنب
ــرای  ــی ب ــق طبیع ــک ح ــه ی ی ــق به مثاب ــن ح ــد، ای ــل متح ــازمان مل ــر س بش
ــت آن  ــه رعای ــف ب ــو مکل ــورهای عض ــده و کش ــجیل ش ــان ها تس ــام انس تم
انــد. امــا، بایــد دانســت کــه حــق آزادی تنهــا متعلــق بــه یــک قشــر خــاص یــا 
کارکنــان یــک عرصــه ی خــاص نیســت، بلکــه متعلــق بــه همــه اســت. بایــد 
متوجــه بــود کــه در بســتر آزادی بیــان ممکــن اســت پیام هــای متفــاوت بیــان 
ــه  ــت و ب ــا را پذیرف ــد تفاوت ه ــوند، بای ــراز ش ــاوت اب ــات متف ــوند و نظری ش
ــا  ــه م ــابه ب ــه مش ــه هم ــت ک ــع داش ــد توق ــد. نبای ــل ش ــرام قای ــا احت تفاوت ه

نظــر و پیــام ارایــه نماینــد. 

ــق  ــده از طری ــم ش ــهولت های فراه ــازنده از س ــورد و س ــه م ــتفاده ی ب اس
رســانه های همگانــی و روزنامه نــگاری حرفه یــی، رســانه های اجتماعــی 
دست رســی  حــق  و  بیــان  آزادی  اصــل  و  شــهروندی  روزنامه نــگاری  و 
ــش  ــانی نق ــع انس ــوازن جوام ــد مت ــت رش ــد در جه ــات می توانن ــه اطالع ب
اساســی بــازی نماینــد. هم چنــان، ایــن فرصت هــای ارزنــده و نتیجــه ی قــرن 
هــا زحمــات و تالش هــای پیگیــر و هدف مندانــه ی انســان ها در جهــت 
ــری و  ــر پذی ــل و یک دیگ ــه ی تحم ــش روحی ــانی، افزای ــع انس ــی جوام نزدیک
ــد.  ــازی کنن ــم ب ــش مه ــد نق ــوم می توانن ــای بامفه ــا همی ه ــکل گیری  ب ش
بــا اســتفاده از فرصت هــای یــاد شــده، انســان ها می تواننــد تجــارب، 
ــاخته و در  ــریک س ــم ش ــود را باه ــات خ ــا و معلوم ــت آورده ــا، دس ارزش ه

ــد.  ــازی کنن ــش ب ــانی نق ــای انس ــی توده ه ــت آموزش ده جه

نگــرش مثبــت و نگــرش انســانی بــه فعالیت هــای روزنامه نــگاری و 
ــته  ــث برجس ــانی باع ــای انس ــانیت و ارزش ه ــه انس ــدن ب ــل ش ــرام قای احت
ــای  ــی( و عرصه ه ــی و اجتماع ــانه ها )همگان ــمند رس ــگاه ارزش ــدن جای ش
ــوند.  ــانی می ش ــع انس ــان جوام ــهروندی در می ــی و ش ــگاری حرفه ی روزنامه ن
از ســهولت ها، زمینه هــا و فرصت هــای بی ســابقه و وســیع موجــود بایــد 
ــد  ــا و هدف من ــع پوی ــکل دهی جوام ــان ها و ش ــی انس ــود زندگ ــت بهب در جه
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انســانی اســتفاده نمــود. ایــن دســت آوردهــای ارزشــمند انســانی را نبایــد در 
ــایل و  ــا وس ــه ب ــرار داد، بلک ــتفاده ق ــورد اس ــی ارزش م ــورد و ب ــای بی م راه ه
فرصت هــای ارزشــمند و ســازنده ی موجــود در عرصــه ی اطالع رســانی، 
ــمند  ــع ارزش ــراد و جوام ــکل دهی اف ــه و ش ــی و تربی ــی ارزش آفرین ــد در پ بای

ــود.   انســانی ب
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