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  ديباچه
  
  
  

هـا نقـشي مهـم و انكارناپـذير در جهـت            امروزه با گـسترش و پيچيـدگي ارتباطـات، رسـانه          
  .ها و راهبردهاي هر مجموعه به عهده دارند تأثيرگذاري سياست

ها به ويژه مطبوعات توانسته اند به عنوان يك اهرم تأثيرگذار در افكـار              در طول تاريخ، رسانه   
تري از ايـن اهـرم كـرده، طبعـاً منـافع          اي كه استفاده بهينه   جموعهعمومي به شمار آيند و هر م      

نشريات دانشجويي به عنوان يك رسانه نيمه فراگير يا به تعبير           . بيشتري نصيب خود كرده است    
ديگر رسانه فراگير در محدوده خاص نقش مهمي در تأثيرگذاري بر افكار عمومي دانشجويان در               

گيـر و   هاي تصميم     تواند عواقب ناگواري براي دستگاه     اين امر مي   امور گوناگون دارند كه غفلت از     
  .ذيربط داشته باشد

ساز كه نقش ها به عنوان يك مجموعه تصميم  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه      
هـا بـه طـور اعـم و سياسـت اسـالمي شـدن                 هاي نظام در دانـشگاه      اساسي در پيشبرد سياست   

 برعهده دارد، بايستي با تدوين سياستي راهبردي، جامع و در عين حال             ها به طور اخص     دانشگاه
ها مشغول به تحـصيل بـوده و          فراگير، سخن و پيام خود را به نسل جواني كه امروزه در دانشگاه            

در آينده مديران و مسؤوالن اجرايي كشور خواهند بود به بهتـرين نحـو ممكـن انتقـال دهـد و                     
  .باشدرترين ابزارها براي نايل شدن به اين مهم مينشريات دانشجويي يكي از مؤث

هـاي    هاي ويژه در جذب مخاطب و نيـز بـه كـارگيري قالـب               استفاده هوشمندانه از خالقيت   
-خصوص رسانه   از موارد مهمي هستند كه رعايت آن در هر رسانه به          ... اي، به روز و     متنوع، حرفه 

  . هاي مكتوب در تأثيرگذاري آنها بسيار مهم است
اي قدرت انتخاب هاي ماهوارههاي محلّي، تلويزيون، اينترنت و شبكه   مروزه با گسترش رسانه   ا

 منجـر بـه كـاهش       ها نسبت به گذشته بسيار بيشتر شـده اسـت و ايـن پديـده              مخاطبين رسانه 
اي پديده. ها به طور عام گرديده است     فراگيري هر رسانه به طور خاص و افزايش فراگيري رسانه         

كنند، چرا كه در گذشـته بـسياري از    ها ياد مي  زدايي از رسانه   ارتباطات از آن به انبوه     كه در علم  
توانستند پيام خود را به مخاطبان وسيعي برسانند، ولي امروزه بـا گـسترش و تنـوع             ها مي رسانه
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با اين حال نشريات دانـشجويي بـا توجـه بـه            . ها اين فراگيري به شدت كاهش يافته است       رسانه
تـوان گفـت كـه در         آيند، يـا حـداقل مـي      ها به شمار مي     نوين در دانشگاه    اي بالنسبه پديدهاينكه  
هاي اخير گسترش فراگير آن امر نويني است و كاركردها و مخاطبان خاص و اصـلي آن تـا             سال

خود را از دست نداده و به       ) فراگيري(اي متفاوت است، هنوز جايگاه      حد زيادي با نشريات حرفه    
. تا چند سال ديگر هم اين جايگاه را حداقل در محدوده دانشگاهي حفظ خواهند كردطور يقين   

البته شكي نيست كه يكي از عوامل مهم حفظ اين جايگاه حركت نشريات دانشجويي به سـمت                 
هاي ضروري و  اي است و يكي از شرايط مهم حركت در اين مسير فراگيري آموزشرويكرد حرفه

  .نگاري است زنامهكاربردي ژورناليستي و رو
ها، نشريات دانشجويي براي جذب مخاطب        با توجه به گسترش و تنوع اين رسانه در دانشگاه         

اي و  هـاي حرفـه   بايستي با يك جهش و حركت رو به جلو و كاهش فاصله خود بـا سـاير رسـانه           
قدرتمند، گام مهمي در جهت جذب و گـسترش مخاطـب برداشـته و بـه صـورت مـستقيم يـا                      

رساني، آمـوزش، تحليـل، نقـد، ارزيـابي و نيـز        به اهداف متنوع خود كه همانا اطالع      غيرمستقيم
عناصري كه بسياري از نشريات دانشجويي در رسيدن به آنها توفيـق            . است، برسند ... سرگرمي و 

  .اند چنداني كسب نكرده
واي نگـاري و محتـ    اي، اصـول روزنامـه    هاي حرفه   اينكه نشريات دانشجويي تا چه حد از قالب       

كنند، بسيار مهم است و رعايـت       هاي خود استفاده مي     پسند براي ارسال پيام   متناسب و مخاطب  
اي اثري مهم در رونـد انتقـال پيـام بـه مخاطـب              هاي حرفه ها و شاخص    يا عدم رعايت اين قالب    

اي اثري معكـوس      چه بسا يك محتوا و پيام خوب كه به خاطر انتقال نامناسب و غيرحرفه             . دارند
-هاي حرفـه  شته باشد و برعكس يك محتواي نامناسب كه به جهت استفاده از اصول و قالب           گذا

  .اي بسيار تأثيرگذار باشد
اند كه هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ فرم و هم البته در اين ميان معدود نشرياتي هم بوده  

 خـوبي   هـاي   اي بـه موفقيـت      هاي حرفه   از جهت جذب مخاطب و حركت به سمت اصول و قالب          
هايي بوده كه هيچگاه فراگير نشده و يـا حـداقل   اند، ولي اين امر متأسفانه تك جرقه       دست يافته 

  .توان گفت كمتر فراگير شده است مي
شايد يكي از داليل عدم جذب مخاطب در بـسياري از نـشريات دانـشجويي گـسترش ايـن                    

 نشريات در ابعاد گوناگون     اين» كيفيت نامناسب «و نيز   » نيازسنجي از مخاطبان  «نشريات بدون   
هـاي    شكلي و محتوايي باشد، امري كه با قدري تأمل و بررسي در نشريات دانـشجويي دانـشگاه                

نشريات دانشجويي با توجه به اينكه در محدوده دانشگاه و براي . گرددمختلف به خوبي عيان مي
وظـايف خـود را بيـشتر    گردد، بايستي كاركردهـا و   دانشجويان و دانشگاهيان توليد و منتشر مي   

براساس اين مؤلفه در نظر بگيرند و نيازهاي واقعي مخاطبان دانـشگاهي خـود را شـناخته و بـر                 
رساني جامع، فراگير، دقيق، شفاف و تحليـل و نقـد و ارزيـابي مناسـب بـا فـضاي ذهنـي                        اطالع
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ود را  دانشجو تأكيد داشته و زبان و سبك مناسب براي ارتباط تنگاتنگ با مخاطبـان خـاص خـ                 
اي كه در كـار خـود بـه           نشريه دانشجويي . شناخته و با همين سبك و زبان با آنها سخن بگويند          
بـه  . طلب و تجددگراي دانشجو توجه نكند اين علل و عواملي از قبيل روحيه آرمانخواهانه و تنوع        

 اي بـا  تواند ارتباط مناسـب و دوسـويه   طور يقين در جذب مخاطب توفيقي نخواهد داشت و نمي 
آرايـي   اي كه از جهـت ظـاهري و صـفحه     همچنين است نشريه  . مخاطبان خاص خود برقرار كند    

هـاي گونـاگون مطبوعـاتي از قبيـل خبـر، مقالـه، گـزارش،                 جذابيت چنداني ندارد و يا از قالـب       
  .كند استفاده نمي... يادداشت، طرح و عكس، طنز، مصاحبه و

ي به خصوص بعـضي از نـشريات غيرمـستقل           با مطالعه و تورق بسياري از نشريات دانشجوي       
هاي بكر باشند بيشتر به روابط      يابيم كه اين نشريات به جاي آن كه خالق خبرها و گزارش           درمي

اين نشريات به جاي انتقال غيرمـستقيم  . اند اند، تبديل شده اي كه به آن وابسته     عمومي مجموعه 
كنند كه امروزه در      راي انتقال پيام استفاده مي    ترين راه ب  ترين و مستقيم    ترين، كوتاه   پيام از آسان  

حرفـة  » خبرنگـاري «علم ارتباطات روشي منسوخ است و متأسفانه در بسياري از موارد به جاي              
البته حال و روز نشريات مستقل هم چندان بهتر از همنوعان           . اندرا در پيش گرفته   » خبرگيري«

ها و نقايص، عدم آموزش صحيح،  گونه ضعفشان نيست و شايد يكي از داليل مهم اين غيرمستقل
  . اندركاران نشريات دانشجويي باشد به روز، كافي و الزم براي دست

هاي مطبوعـاتي از      دانشجويان اهل قلم نشريات دانشجويي پيش از آنكه در زمينه انواع قالب           
ــل  ــسي«قبي ــزارش«، »خبرنوي ــسي گ ــصاحبه«، »نوي ــه«، »م ــسي مقال ــفحه«، »نوي ــي ص ، »آراي

انـدوزي در حـين       آموزش اصولي و صحيح ديده باشـند از طريـق تجربـه           ... و» نويسي  داشتياد«
اي كــه در ميــان ايــن  فعاليــت عاشــقانه در نــشريات دانــشجويي و اســتعداد و ذوق خــدادادي 

اند و اگر اين دانـشجويان از ابتـدا بـا گذرانـدن               دانشجويان وجود دارد به اين عناصر دست يافته       
شـدند، وضـعيت نـشريات آنهـا بـه مراتـب              صولي با اين عناصر آشنا مـي      هاي صحيح و ا     آموزش

اندركاران نشريات دانشجويي، تازه پـس از         بود و بدتر آن كه دست       مطلوبتر از وضعيت كنوني مي    
شان و قـرار گـرفتن در         كنند با اتمام تحصيالت     آنكه تجربيات گوناگوني در اين عرصه كسب مي       

 از دانشگاه و نشريات دانشجويي منقطع شده و در بسياري از مسير آينده شغلي و اجتماعي خود 
هـاي خـود بـه دوسـتان جديدشـان را نيـز پيـدا         موارد حتي فرصت انتقـال تجربيـات و داشـته       

توان در توقف انتشار بـسياري از نـشريات دانـشجويي       امري كه ظهور و بروز آن را مي       . كنند  نمي
  . قايم به شخص مشاهده كرد

اي و مبـاني      هـاي حرفـه      از راهكارهـاي اساسـي در رسـيدن بـه قالـب            شكي نيست كه يكي   
انـدركاران نـشريات      نگاري آمـوزش صـحيح، تخصـصي و اصـولي ايـن مبـاني بـه دسـت                   روزنامه

  .دانشجويي است تا سطح كيفي آنها ارتقا يافته و بسترهاي الزم براي پيشرفتشان فراهم شود
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رگاه آموزشي و كالس عملي و به صـورت         البته آموزش مطلوب آموزشي است كه از طريق كا        
منـدان نـشريات دانـشجويي ارايـه گـردد، امـا از آنجـا كـه              اندركاران يا عالقـه     حضوري به دست  

همچنـين  ... هاي گوناگون دولتي، آزاد، پيـام نـور، غيرانتفـاعي و            گستردگي و پراكندگي دانشگاه   
تن اين عزيزان به همـه نقـاط        نبود اساتيد مناسب و مجرّب در همه شهرها و مشقت بار سفر بس            

ها وجود ندارد، چنين به نظر        هايي در همه دانشگاه     كشور ، در عمل امكان برگزاري چنين كارگاه       
انـدركاران و     حـل در جهـت ارتقـا كيفـي دسـت            تـرين راه    تـرين و عملـي      رسد كـه كـاربردي      مي

ريـق كتـاب و جـزوات    نگاري از ط هاي فني روزنامه مندان نشريات دانشجويي، ارايه آموزش     عالقه
  .آموزشي ساده، روان و حاوي اطالعات ضروري باشد

هاي مختلف مطبوعاتي  نگاري و قالب  كتب، مقاالت و جزوات زيادي در زمينه آموزش روزنامه        
نگـاري  بـوده و تعـداد          هاي ارتباطات و روزنامه     وجود دارد كه بيشتر جزء واحدهاي درسي رشته       

هاي ديگـر قابـل       نوشته شده و براي بسياري از دانشجويان رشته       آنها به زبان تخصصي       زيادي از   
از اين رو اداره نشريات دانشجويي نهاد نمايندگي مقام معظم          . باشد  استفاده مناسب و بهينه نمي    

ها در راستاي اهداف راهبردي خود در جهت تقويت و ارتقاي كيفي نـشريات                رهبري در دانشگاه  
اندازي و ادامـه فعاليـت        ترين اصولي كه براي راه       و ضروري  ترين  دانشجويي تصميم گرفت اساسي   

يك نشريه دانشجويي الزم است را به صورت علمي و آكادميك و در عين حال به زبـان سـاده و               
االمكان جديد بـه صـورت يـك كتـاب در دسـترس        هاي گوناگون و حتي     كاربردي همراه با مثال   

اي كه خوانندگان آن بتواننـد    قرار دهد به گونه    مندان نشريات دانشجويي    اندركاران و عالقه    دست
از آن به صورت خودآموز استفاده كرده و نيازي به آموزش حضوري و شركت در كالس درس يا                  

  .كارگاه آموزشي نداشته باشد
نگـاري    هـاي آمـوزش روزنامـه       مؤلف محترم در چندين دوره مطالب اين كتاب را در كارگـاه           

ها برگـزار      كه توسط اداره نشريات دانشجويي نهاد و ساير ارگان         هاي مختلف،   دانشجويي دانشگاه 
هـا   شده، تدريس كرده و در مقاطع مختلف با توجه به تجربيات به دست آمده و بازخورد پرسش              

ها، در پيرايش و پااليش اين اثر در حد توان خـود   كننده كالس هاي دانشجويان شركت و واكنش 
هاي انجـام شـده توسـط مؤلـف،      اب و اصالحات و بازبيني پس از آماده شدن كت      و كوشيده است 

كتاب در اختيار اداره نشريات نهاد قـرار گرفتـه و توسـط ايـن اداره بررسـي و ويـرايش شـده و                      
  .هاي كتاب اعمال شد اصالحات موردنظر اداره توسط مؤلف در بعضي قسمت

ن به اينكـه مـا مـدعي        هاي احتمالي موجود در اين اثر و اذعا         در پايان ضمن اعتراف به نقص     
نگاري و نشريات دانشجويي را جهـت         اندركاران روزنامه   كمال اين اثر نيستيم دست تمامي دست      

 و پيشنهادهاي تمامي اين عزيزان هافشاريم و از انتقاد ها به گرمي مي كژي اصالح عيوب و راستي
  .كنيم استقبال مي
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  مقدمه 
  
  
ي كه عصر ارتباطات نام گرفته دنياي ارتباطات ، عصر كنونكردتوان اذعان  ترديد مي بي

كرد كه در  هنش خطور ميذ كه كمتر كسي در گذشته اين باور به  پيچيده شدآنقدر گسترده و
  . آينده زندگي بشر، تا اين حد به علوم ارتباطات وابسته شود

 علمي قرار هاي خدمت همه علوم و زمينهدر ،  ارتباطاتآوري توسعه و رشد فن امروزه
 وجود هزاران .علمي به نحوي وابستگي اساسي به اين عرصه دارندها  رشتههمه و گرفته است 

خبرگزاري، سايت و ساير منابع ارتباطي ديگر با درنورديدن مرزهاي جغرافيايي و غلبه بر 
هاي مختلف علمي به  باعث شده است تا رشد علمي و فني زمينه محدوديت مكان و زمان

 با تمام  شايد بتوان گفت، علوم پزشكيبراي مثال در زمينه. پذير شود مكانسادگي ا
 و توسعه ارتباطات، در رشد اين زمينه علمي نيز تا حد زيادي پيشرفتكه دارد  هايي حساسيت

با هدايت راه ، هاي جراحي حساس بارها عملآوري روز،  ترين فن مؤثر بوده است و در پيشرفته
هاي   و يا هر لحظه مقاله به صورت تصويري با موفقيت انجام شده استدور رهبري تيم پزشكي،

شود كه براي  هاي مختلف دنيا درج مي مجالت و رسانه ها،  جديدي از دنياي پزشكي در سايت
هاي فنيو  اين مهم براي ساير زمينه. رشد اين حرفه در ساير كشورها بسيار مفيد و موثر است

يافته بر اين  اي كه عقيده كشورهاي توسعه  به گونه.يز صادق استن... مهندسي، علوم انساني و 
  .است كه؛ در دنياي كنوني زندگي بدون عرصه ارتباطات مقدور نيست

رساني و   عرصه اطالعخدمت  در همهازبيشتر وري اطالعات آ فن رشد تكنولوژي و اما
 در واقع .اند وابسته شدهبيشتر از همه به آن  ها  رسانه اصحاب وهاي گروهي بوده است سانهر

 به زبان، به بهترين امروزه با پيشرفت تكنولوژي، رويدادهاي ريز و درشت، دركمترين زمان
 به عنوان ها، گزارشگران و خبرنگاران شود كه در اين ميان خبرگزاري  مخابره مي،ن مكانيدورتر

  .كنند اي ايفا مي نقش اساسي و تعيين كننده، منبع خبر
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اي به چند   و تغيير وضعيت يكه رسانهآوري اطالعات  فن رشد روزافزون باوزي،در دنياي امر
به (هاي قدرتمند چرا كه با وجود آمدن رسانه.  ديگر مرزهاي جغرافيايي معنايي ندارداي رسانه

، در  كوچكترين رويدادها در اقصي نقاط جهان،)طور عمده در كشورهاي توسعه يافته قرار دارند
تواند تأثير بسيار مهمي در  كه مي رسد مي اطالع مردم در كشورهاي مختلف به اندك زماني
 در جهتي كه ،هاي مختلف داشته باشد و احساسات و عواطف مردم جهان را واكنش ملت

  .خواهد سوق دهد مي
 جامعه و نشريات ها و نشريات مختلف ها، روزنامه كه براي خبرگزاريي لذا خبرنگاران

 ، ژورناليستيشمنگاري و  اي روزنامه كنند، با استفاده از اصول حرفه مي گزارش تهيه دانشگاهي
بر خالف رسالت اصلي عرصه رسانه كه (همچنين با به كارگيري خالقيت و هنر نويسندگي خود

هاي مربوط به رويدادهاي كوچك  توانند گزارش  مي)طرفانه است رساني سالم، شفاف و بي اطالع
  با اعمال سانسورتوانند  ميبرعكسلي و هيجاني برجسته نمايند و طور جنجا اهميت را به و بي

كوچك جلوه داده و با بزرگنمايي خبرهاي كم اهميت ديگر، خبر و ،  بسيار مـهم رارويدادهاي
 منحرف خواهند، به سمتي كه مي و اذهان عمومي را ايندموضوع اصلي را از اهميت ساقط نم

  .سازند
 جهان سوم به دليل مشكالت فراوان و عملكرد ضعيف  كشورهاي بسياري از درالبته

بيشتر از جوامع  سانسور خبري ،)دموكراسي(مردم ساالريمسؤوالن و مقامات و پايين بودن 
  . استيافته  توسعه 

ها، نواقص و كوتاهي خود را به نوعي  تا ضعف كوشند  قدرت ميصاحباندر اين كشورها 
دارند و كمترين  رشگران و در نهايت مردم مخفي نگهتوجيه كرده و از ديد خبرنگاران و گزا

 ضعيف و رساني اطالعدر واقع از . اطالعات را در مورد مسايل جاري كشور به مردم بدهند
شود و  رو مي در اين صورت كرسي قدرت آنها كمتر با خطر روبه چرا كه ،خرسندندشفاف غير

 حفظ و تداوم قدرت آنها محسوب جهالت و عدم رشد سياسي و فكري مردم، يك امتياز براي
شود كه  اي پردازش مي  بوده و اغلب خبرها به گونهباالبه همين دليل سانسور خبري . شود مي

 در اين  و نشريات دانشگاهيپرواضح است مطبوعات. قدرت و عوامل آنها باشدصاحبان  عبه نف
و انتقاد از عملكردها و  ف برجسته كردن نقاط ضع انعكاس و قادرند با،ر آزاد باشندگكشورها ا

 منجر به استعفا يا ، حتي را نزد افكار عمومي تخريب نمايندوجهه اشخاصمشكالت موجود، 
  .شود آشكار ميا نگاهي اجمالي به تاريخ صدق اين گفتار ب.  شوندآنهابركناري 
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وجود نيامده است كه در  در طول تاريخ زندگي بشري، هيچ انقالب، اصالحات و تحولي به
 نقش اصلي را ايفا نكرده  و قلمها ن نويسندگان، روشنفكران، فرهيختگان و اصحاب رسانهآ

  .باشند
 بر روي شود و  از مطبوعات استفاده ابزاري شود  تالش مي به طور معمول، اساساينبر 

   جلوههستمشكالت و نواقص سرپوش گذاشته و كارهاي انجام شده بسيار بزرگتر از آنچه كه 
و ثبات  كه با حفظ استقالل شود پيا ميكمتر كسي  در چنين ساختار و شرايطي، .دن شوداده

اي كه در آن زندگي   براي خدمت به مردم و جامعه، جرآت پيدا كندشخصيت نويسندگي
،  از مشكالت و مسايل جامعهطلبي ، يا بدون جانبداري يا منفعتكند در مطبوعات قلم بزند مي

  . كند  انتقادبه شكل سازنده
 با انتقاد  به بهانه آزادي مطبوعات، نيز و اصحاب رسانهاز طرف ديگر تعدادي از نويسندگان

شود   تمام ميحاكميتمغرضانه، زننده و تند كه در نهايت به نفع شخص وگروهي ديگر غير از 
خواهند با استفاده از مطبوعات عامل براندازي و انتقال قدرت  افتند و مي از سوي ديگر بام مي

 چون كه هيچ دولتي در ،، جاي تعجب نيستشود در اين صورت اگر با اين افراد برخورد .دشون
  .كند دهد و با اينگونه موارد برخورد مي  اجازه براندازي نمي و مخالفان به مطبوعاتدنيا

يك الگوي جديد از حكومت كه كشور اسالمي ما نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه، 
ويژه عرصه مطبوعات هنوز به يك الگو و  ها به كند، در همه عرصه  تجربه ميرا  دينيمردم ساالر
  .استنيافته آل متناسب با فرهنگ غني اسالمي دست  فرهنگ ايده

 هاي مختلف از جمله ، عرصه و اغراض شخصي افراداي افراط و تفريط و برخوردهاي سليقه
 نشريات ، كه در اين ميان.استقرار داده امور كشور را بارها تحت تأثير  ها و به دنبال آن رسانه

  .اند  بي نصيب نبوده از آسيب آندانشجويي نيز
ها و شرايط فرهنگي و  روشن است كه كشور اسالمي ما به دليل تأكيدات ديني و توصيه

، شود  كه عرصه قلم و رسانه را نيز شامل مي برخوردار است هايي، از ويژگيخاص خوداجتماعي 
 نيز در سازي خبري هاي شكوفايي در شفاف  بارقه،رشد فرهنگي كشور  پي در رود انتظار ميو 

ها، به عنوان   گامي مؤثر در راستاي به رسميت شناختن رسانه ووجود آيد بههاي كشورمان  رسانه
 بدون در نظرگرفتن مالحظات جناحي و گروهي اشخاص و  كه ايجاد شودركن چهارم و آزاد

جامعه كمك ها و كمك به سالم سازي  داشتن جايگاه اي سالم نگه بر،مقامات در معرض اتهام
  .كند
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 نگار و گزارشگر چه در نشريات دانشجويي و چه در ك نويسنده، روزنامهاينجانب، يبه نظر 
 بايد فارغ از هرگونه جناح بازي و ،هاي جامعه، در هر كشور و با هر فرهنگي كه باشد  رسانهساير

ويژه نشريات  ه مطبوعات ب، چون مردم و كشور خود بنويسدزد و بندهاي سياسي به نفع
توانند بر روي اقشار مختلف  مي و اي برخوردار هستند دانشجويي در هر كشوري از جايگاه ويژه

  .سازي نمايند  فرهنگ منتاسب با شرايط خاص كشور خود،گذاشته و زيادي جامعه تأثير
 و تحليلگران شود و نويسندگان، خبرنگارانراموش  فبايد رسالت اصلي مطبوعاتن بنا بر اين

 تفاهم، در راستاي خدمت به جامعه و ايجاد سعي كنندويژه نشريات دانشجويي،  به ها، رسانه
  . مختلف، هنر خود را به كار گيرندهاي زمينه دوستي، همدلي، همكاري و توسعه در اتحاد،

ن تلقين و تحميل به رشته تحرير  بدو،بينانه و شفاف مهمتر آنكه رويدادهاي مختلف را واقع
 حضور مطبوعات در در اين صورت .درآورند و قضاوت را به مخاطبان و خوانندگان بسپارند

تواند حضوري سالم، فعال، مفيد، ثمربخش، سازنده و نشاط آور باشد و رسالت اصلي  جامعه مي
 سازنده، بدور از حب و سازي سالم، شفاف و انتقادهاي رساني و آگاه مطبوعات كه آموزش، اطالع

در اين ميان نشريات دانشجويي به عنوان نماينده  و يابد  بغض است به شكل مطلوب، تحقق 
  . اي برخوردار هستند قشر دانشجو، از جايگاه و سهم ويژه

جايگاه  ساز، دانشجويان به عنوان قشر روشنفكر، تحصيل كرده و فرهنگبديهي است اگر
توانند زمينه ساز و عامل بسياري از رويدادهاي مهم و سرنوشت ساز  واقعي خود را دريابند، مي

  .در هر كشور باشند
هيان و جامعه بسيار ضعيف  در حال حاضر در كشور ما، تأثير نشريات دانشجويي بر دانشگا

شوند سطح كيفي چندان  هاي منتشر مي است، زيرا عمده نشريات دانشجويي كه در دانشگاه
توان دريافت كه در بسياري از نشريات دانشجويي،   نگاهي اجمالي به آنها ميمناسبي ندارند و در

 و نگاري روزنامهفني  اصول  رعايت همچنين. اقتباسي است به روزه نبوده وبيشتر مطالب
  .شود كار گرفته مي  بهكمتر نيز گرافيكي

ت دانشجويي، نگاري در نشريا رسيد، تأليف كتابي با مضمون روزنامه به هر حال به نظر مي
مند به فعاليت در عرصه نشريات دانشجويي و مطبوعات هستند،  براي دانشجوياني كه عالقه

سطح كمي و كيفي نشريات ارتقاي ضروري باشد، تا بدينوسيله گامي هر چند كوچك جهت 
  .دانشجويي برداشته شود

، تجربيات و لذا احساس نياز به تأليف در اين حوزه، مرا بر آن داشت تا حاصل مطالعات
ي خود در حوزه نشريات دانشجويي را با عنايات خداوند منان به رشته تحرير   ساله10فعاليت 



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

20

 چاپ  صورت كتاب به1383در سال  به صورت جزوه و79 در سال در آورم، البته اثر اينجانب
رت  كه استقبال از آن باعث شد تا با ويرايش و رفع نواقص كتاب گذشته، كتاب فعلي به صوشد

تواند كمك خوبي براي دانشجويان  معتقدم اين تأليف مي. تر آماده چاپ شود تر و جامع كامل
مند و فعال در زمينه نشريات دانشجويي باشد و در تبديل اين قشر از تأثيرپذير به  عالقه

  .تأثيرگذار گامي كوچك بردارد
يم خبرها، تيترها، كاران نشريات دانشجويي براي تنظ اندر تواند به دست اين كتاب مي

هاي  كارگيري قالب هاي خبري و به سوتيترها، ليدها، پردازش خبر و شناختن اركان و ارزش
آرايي،  صفحهاصول همچنين ... نگاري شامل گزارش، مقاله، تحليل، مصاحبه، خبر و  روزنامه

يز  در اين كتاب ننواقصي به وجود .كند مديريت در نشريات دانشجويي و فن نوشتن كمك 
 تا حد زيادي براي نشريات تواند دانم كه اثر موجود مي مي، اما با اين وجود اذعان دارم

 براي دوستان دانشجويي باشد كه  خوبيدانشجويي مفيد واقع گردد و محرك و مشوقي
هاي گروهي هستند، تا  زدن و فعاليت در عرصه نشريات دانشجويي و رسانه مند به قلم عالقه

و آغازي براي به رشته تحرير درآوردن افكار، نظرات و تجربيات اين دوستان بدينوسيله بهانه 
  .گردد

براي همه دوستان دانشجو و پويندگان علم و انديشه از درگاه خداوند آرزوي موفقيت و     در پايان   
   .يمنما ميبهروزي 

  خدايا چنان كن سرانجام كار      كه تو خشنود باشي و ما رستگار
 

                                                                                             
  

  هوشنگ قلندريامير
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  نگاري تاريخچه روزنامه
  
  
  

باستان  از زمان رم نگاري در زندگي بشري سابقه چند هزار ساله دارد و روزنامه
  .ها نهاد  و گام بر زندگي انساندگرديخلق 

گايوس «هاي كهن رم به نام  اولين روزنامه جهان در زمان يكي از امپراتور
 اين روزنامه به صورت .ام داشتن» اكناسفاتوس «منتشر شد كه »  ژوليوس سزار

زمان نوشته و به شكل روزنامه  بسيار ابتدايي و دست نويس روي پوست با خط آن
به دليل  و كرد خبرهاي مجلس سناي روم را منتشر ميكه  ،شد ديواري منتشر مي

كرد و حكومتي بودن آن، مورد  اينكه فقط خبرهاي مجلس سنا را منتشر مي
  .فتاستقبال مردم قرار نگر

قدم به عرصه مطبوعـات گذاشـت       » يورناداكتا«مدتي بعد روزنامه ديگري به نام       
هـاي    كه نسبت به روزنامه قبلـي از تنـوع بيـشتري برخـوردار بـود و حـاوي سـتون                   

نـويس و ديـواري      صـورت دسـت    سياسي، مذهبي و ورزشي بودكه اين روزنامه نيز به        
  . شد منتشر مي
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 ،هاي مختلف و درج خبرهاي مرتبط با مردم         نستو اما به دليل دارا بودن تنوع و      
  .قبال مردم قرار گرفتستمورد ا

 سبك پيـشرفته     آرايي به  كه اين روزنامه تصاوير و صفحه       البته بايد توجه داشت   
 و در حــد بــسيار ابتــدايي وســاده بــدون رعايــت اصــول و اســاس نداشــتامــروزي 
  .شد  منتشر ميهاي امروزي روزنامه

دهم ميالدي ادامه پيدا كرد تا اينكـه بـا توسـعه صـنعت در               اين روند تا قرن هف    
  .تر گرديد گسترده و پيشرفته جوامع غربي عرصه مطبوعات نيز

در شـهر   » فرانكفورت ژورنال « اولين روزنامه معتبر جهان به نام        1615 در سال   
فرانكفــورت آلمــان منتــشر شــد كــه گــامي مــؤثر بــراي گــسترش دامنــه فعاليــت  

  .  زندگي انسان بودنگاري در روزنامه
 در فرانسه مطبوعات وارد مرحله جديدي شد كه در انقالب كبير            1632در سال   

  .بيشتر شد  اين نقش پس از انقالب فرانسهكهفرانسه نيز نقش بسزايي ايفا كرد 
در كشور فرانسه با استفاده از شـيوه  » سوار پاري«در اواسط قرن نوزدهم روزنامه    

 خـود را در اروپـا بـه دو ميليـون نـسخه در روز                شـمارگان  جديد خبري و تصويري،   
كه باعث گرديد رقابت مطبوعاتي در كشورهاي اروپايي وارد مرحلـه جديـدي             ،رساند

تـرين تكنولـوژي روز بـراي         ها كوشيدند تا از پيشرفته      اندركاران روزنامه   شود و دست  
ريات عقـب    در رقابـت بـا سـاير نـش         كـه  ،گسترش دامنه فعاليت خود استفاده كنند     

  . نمانند
 از نظر كمي و كيفـي       مطبوعات  در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم حوزه        

و اكثر كشورهاي جهـان بـا عنـاوين و محتـواي مختلـف              رشد چشمگيري پيدا كرد     
  .شروع به انتشار نشريه و روزنامه كردند

 آگهـي    گونـاگون،  هـاي   ستونهاي آمريكايي با اضافه كردن        در اين ميان روزنامه   
 مورد توجه مخاطبان و خواننـدگان قـرار          ،بازرگاني و تبليغاتي و استفاده از مصاحبه      

وجود آمدن عـصر ارتباطـات        ات به م مقد تا رفت،  بسيار باال     گان آنها   گرفتند و شماره  
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 و كـشورهاي اروپـايي   بـين كه آغاز رقابتي جديـد در عرصـه مطبوعـات         .رددگمهيا  
  .بودآمريكا 

نيز اولين بـار  » جي.تي.هان« نخستين خبرگزاري جهان با نام ؛الزم به ذكر است   
تـر شـدن عرصـه رقابـت          در كشور ايتاليا تأسيس و شروع به كـاركرد و موجـب داغ            

  .مطبوعات و شيوه نوين آن به شكل خبرگزاري شد
هـاي    ياي ارتباطـات و موفقيـت مطبوعـات و رسـانه          نامروزه با رشد روز افزون د     

  همچنـين    …رساني و ارتقاي علمي، فرهنگي، سياسـي و           ارتباط جمعي، در اطالع   
 جوامـع مختلـف،     ملل و ها در برقراري پيوند عميق با مردم، استقبال           موفقيت رسانه 

ويژه جوامع غربي و توسعه يافته از مطبوعات  باال گرفت و رفته رفته مطبوعات به                  به
  .شدها تبديل  يك نياز اساسي و جدي در زندگي انسان

 تـأثيرگزار و فراگيـر در زنـدگي           يك  صنعت   صورتبه  در حال حاضر    مطبوعات  
 مختلـف   امـع و ج ردم با رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسـي مـ         ه و  ظاهر شد  بشر

 اعتقاد دارند در كشورهاي پيشرفته زنـدگي        سياري كه ب  اي  گونه به   ه است، خورد گره  
  .  مقدور نخواهد بود،ارتباطاتدنياي بدون 

ميـزان  ، همچنين  از مطبوعات و  نشريات  اي  ال مردم در هر جامعه    تقبس امروزه ا 
گيـري پيـشرفت و توسـعه يـافتگي آن كـشور              گويا براي اندازه   معياريمطالعه آنها،   

  .شود محسوب ميهاي جهاني  توسط يونيسكو و سازمان
 در واقع ميزان مطالعه مطبوعات رابطه مستقيم با توسعه يافتگي و پيشرفت آن             

 بـسيار بـاال در كـشورهاي        شـمارگان  به همين دليل نشريات متنوع بـا           كشور دارد 
آوري  در آن كـشور در         با پيشرفت تكنولوژي و فن     ، كه شوند  توسعه يافته منتشر مي   

توان شاهد بود كه در كشورهاي پيشرفته مطبوعات با تنوع و             لذا مي . تناسب هستند 
  .تندتكثر فراوان، با شمارگاني باال با هم در رقابت هس

در كشورهاي جهان سوم در مقايسه بـا          گيري مطبوعات  شكلبايد اذعان داشت،    
  . متفاوت است،كشورهاي پيشرفته
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هاي كـشورهاي پيـشرفته و        ها به تقليد از رسانه      در كشورهاي جهان سوم رسانه    
 و يـا    هـاي حكـومتي     اند و بيشتر سياسي بوده و به جنـاح          وجود آمده  هب جوامع غربي 

رشـد و شـكوفايي     جلـوگيري از    اند كه سانسور خبري موجـب         بستهواجناحي خاص   
هـا   ت و مهمتر اينكه چون مطبوعات در اين كشور مطبوعات در اين كشورها شده اس     

  . وارداتي است فرهنگ وارداتي را نيز با خود به همراه داشته است
 كشورهاي جهان سوم حكومـت بـر مطبوعـات كنتـرل و نظـارت                بسياري از  در

 شعار ظاهري، در عمـل مطبوعـات را بـه عنـوان ركـن آزاد و                 برخالف و   اردشديد د 
 را كـه    حكومـت، منـافعي   در واقـع    . شناسند  متعلق به افكار عمومي به رسميت نمي      

 به همـين دليـل، در ايـن كـشورها        .ندك  خواهد براي مطبوعات مشخص مي      خود مي 
  .ها پايين است سطح استقبال مردم از روزنامه

  
  

   نگاري در ايرانتاريخچه روزنامه
  
  

 هجـري قمـري توسـط ميـرزا         1253در كشورمان اولين روزنامه در محرم سال        
و فن ترجمه از كـشور        انگليسي آموختگان رشته زبان   صالح شيرازي كه يكي از دانش     

  .انگليس بود، منتشر شد
 را منتـشر كنـد      ،»كاغذ االخبار « او موفق شد با موافقت دربار، در تهران روزنامه        

  . از سه سال انتشار آن متوقف شدكه پس
گـذاري    دومين روزنامه ايران توسط اميركبير صـدراعظم ناصـرالدين شـاه، پايـه            

  .شد  در چهار تا هشت صفحه منتشر مي»وقايع اتفاقيه«اين روزنامه با نام . گرديد
ــه   ــشروطه روزنام ــس از آن در دوران م ــاي  پ ــرافيل«ه ــساوات«،»صوراس ، » م

  . پا به عرصه مطبوعات گذاشتند»لقدسروح ا« و »المتين حبل«
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 ،»تجرد«،  » عدل «،  »حصار«،  » اطالعات «هاي در اوايل سلطنت رضاخان روزنامه    
هـاي    روزنامـه  همپس از آن. ند منتشر شد ...و  » آينده ايران «،  » آزادگان  «،» ايران «

 و  ها و صدها روزنامه      و اين روند رو به رشد تا به امروز كه ده           منتشر شدند جديدتري  
  .شوند، ادامه دارد هاي مختلف منتشر مي مجله در ابعاد و رنگ

  
  تحول تدريجي در مطبو عات

  
هـا و     اند خود را بـا خواسـته        اي به شكل مطلوبي توانسته        مطبوعات در هر دوره   

ي متناسب با مقتضيات زمان     يها نيازهاي مخاطبان خود هماهنگ سازند و دگرگوني      
  .  نمايندايجادتوا و شكل خود ساختار، محبهبود را در مورد 

رسـاني   هـاي نـوين اطـالع       امروزه با پيشرفت تكنولوژي و به وجود آمـدن شـيوه          
 و اينترنـت تـا حـدودي تقـسيم          راديو و تلويزيـون    مطبوعات و نشريات، با      مخاطبان

 بايكردند با پيدايش رق اي كه فكر مي   ولي با اين وجود، بر خالف تصور عده        ،اند  شده
، هـاي مختلـف       هاي قدرتمنـد خبرگـزاري      و سايت  راديو و تلويزيون  ن  قدرتمندي چو 

بيشتر از اينكـه يكـديگر را حـذف          اينگونه نشد و      اما مطبوعات محدود خواهند شد،   
  .چون مطبوعات در اين رقابت عقب نماندند. يكديگر شدندكنند، مكمل 
گيـري    هخوانندگان، و بهر   توانستند متناسب با خواست      اي   در هر دوره   مطبوعات

  . توسعه يابنداز تكنولوژي روز
چـاپ، امكانـات     هاي ارسال خبـر، صـنعت       پيشرفت صنعت و تكنولوژي در زمينه     

 كـه ،بـه وجـود آورد    تحولي عظيم در مطبوعات       …اي و     حرفه فني و  اي، كادر   رسانه
 قدرتمنـدي  بـاي د در رقابت بـا رق    شد و باعث    كردامنه فعاليت آن را بسيار گسترده       

  . عقب نماندهاي خبري ها و سايت ، خبرگزاري تلويزيونچون راديو و
هـاي نـوين      ،  اسـتفاده از شـيوه       چنـد رنـگ     اين رشد با استفاده از چاپ افست      

پردازش خبر و نويسندگي، همچنين بـه كـارگيري تكنولـوژي پيـشرفته در انتقـال                
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اي جديد براي توسعه هرچه بيـشتر مطبوعـات           سريع اخبار مضاعف گرديد و دريچه     
  .ز كردبا

آرايـي بـه عرصـه      و نرم افزارهـاي متعـدد طراحـي و صـفحه         رايانهبا پا گذاشتن    
 ان شد و توانـايي جـذب مخاطبـ        تر  مطبوعات، سير روبه رشد عرصه مطبوعات كامل      

  .  كه مهم در مورد نشريات دانشجويي نيز صادق است.بيشتر را، در مطبوعات باال برد
كردنـد در پربـارتر شـدن و          مـي همچنين كساني كه در عرصـه مطبوعـات كـار           

گسترش هرچه بيشتر دامنه فعاليت مطبوعات بـسيار مـؤثر بودنـد و نقـش تعيـين                 
  نـشريات،   مختلـف  هـاي   بخشكه در اين ميان دست اندركاران       .اي ايفا كردند    كننده

 هـر كـدام بـا       …صفحه آرا، عكاس و      و اعم از سردبير، خبرنگار، نويسنده، گرافيست     
در اي،    گيـري اصـول حرفـه        و به كـار    دست آمده خود   هتخصص ب استفاده از تجربه و     

ها و اهـداف خـود         باعث شدند تا مطبوعات در برآورده شدن آرمان        هاي خود   فعاليت
  .دنموفق باش

  
  نگاهي برنشريات دانشجويي

  
هــا فعاليــت  نــشريات دانــشجويي در ايــران، قبــل و بعــد از انقــالب در دانــشگاه

شـدند كـه بيـشتر زمينـه سياسـي            تلف منتشر مـي   هاي مخ   كردند و توسط گروه     مي
داشته اند، اما تعداد و سطح فعاليت آنها محـدود بـود بـا توسـعه، رشـد و موفقيـت                     

هاي گروهي در ارتقاي كمي و كيفي و جذب مخاطب، نشريات دانشجويي نيز               رسانه
  . اند ويژه در يك دهه اخير، رشد چشمگيري پيدا كرده از نظر كمي و كيفي به

اقرار كرد كه نشريات دانشجويي در كشور مـا تـا حـد زيـادي تحـت تـأثير                   بايد  
اي   هـاي دوره    ها و موج    باشند و فراز و نشيب      هاي سراسري خارج از دانشگاه مي       رسانه
ها، نشريات دانشجويي را بارها با اوج و ركود مواجه كرد، كـه نمونـه بـارز ايـن       رسانه

  .  مشاهده شد84 و 76هاي  ي در سالتأثيرات، همزمان با انتخابات رياست جمهور
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 آزادي بيشتر به مطبوعـات اعطـا       ،»دانستن حق مردم است   «دولت هفتم با شعار   
 مـوج آن نـشريات    وهـاي گروهـي شـد       موجب جهش و رونـق بـازار رسـانه         كرد كه 

 70كه تعداد نـشريات دانـشجويي از حـدود            به طوري . دانشجويي را نيز در بر گرفت     
  عنـوان  4000، بـه بـيش از       )76خـرداد   (كـار دولـت هفـتم     نشريه در شـروع     عنوان  
 عنوان نشريه،  وزارت بهداشت،      2000 علوم، تحقيقات و فناوري حدود        وزارت(نشريه

 آزاد اســالمي و   عنــوان نــشريه، دانــشگاه1000حــدود درمــان و آمــوزش پزشــكي 
تا  ) نشريه عنوان1000  نيز بيش ازها مؤسسات تحت پوشش ساير مراكز و وزارتخانه     

اسـفند مـاه    ( نشريات دانـشجويي كـشور        سراسري زمان برگزاري ششمين جشنواره   
  .  رسيد) در مشهد1383

هـاي گروهـي جامعـه، نـشريات          با فرو كش كردن موج فعاليت و بازار كار رسانه         
دانشجويي نيز دچار ركود و افول شده و سطح كمي و كيفي نشريات دانشجويي نيز               

رسـد نـشريات      اي كه امروزه به نظر مـي        به گونه . رفتپس از مدتي رشد رو به نزول        
دار و مـريض   شايسته دانشگاه را ندارند و كججنب و جوش الزم  و   ييدانشجويي پويا 

  دهند فعاليت كم رمق خود ادامه ميبه 
مـشخص شـدن حـدود قـانوني فعاليـت نـشريات            ف سـازي و     اشفاميد است با    
ــشجويي در ــيندان ــشگاهي، توســ  آي ــشريات دان ــاظر مركــزينامــه ن ــه ن  در ط كميت

هاي نـاظر   كميتهو ابالغ آن به   اد اسالمي   ه آز هاي علوم و بهداشت و دانشگا       وزارتخانه
 همچنين  وهاي نشريات دانشجويي قانونمند و هدفمند شدن فعاليتبراي ها  دانشگاه
نـشريات   بـراي     پايـدار   و ، ثبات نسبي و رشد متـوازن       مربوطه هاي مسؤوالن   حمايت

 نامه   اي اصالحات در آيين      در حال حاضر با وجود اعمال پاره       .قق شود  مح دانشجويي
  .نشريات دانشگاهي و بهتر شدن آن، اما هنوز ابهاماتي در ان باقي است

و موانـع   با اين وجود هدف از تأليف اين كتاب اين است كه با وجـود مـشكالت                 
بنـا  . ه كمك كند  دانشگاشأن دانشجو و     مناسب و درخور     اي   انتشار نشريه  ، به موجود

بر اين اصول اوليه كار مطبوعاتي در فصول مختلف كتاب آمـده اسـت، كـه يكـي از                   
  .مهمترين لوازم كار مطبوعاتي و  انتشار نشريه است 
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يكي از شرايط ضروري براي موفقيت نشريه دانشجويي يا غير دانشجويي داشتن            
ريه دانـشجويي   نـش مدير مـسؤول و سـردبير        و   خبرنگاران و نويسندگان خوب است    

همكـاران  دوسـتان و    كند كه از      تر مي  هاي زنجيره موفقيت خود را كامل       زماني حلقه 
  . كار آزموده و با تجربه بسازدفعال،  خبرنگاران و نويسندگاني خود،
  

 اي كيست؟ خبرنگار حرفه
اي برخوردار    خبرنگاران از جايگاه ويژه   و نشريات دانشجويي     در عرصه مطبوعات    

  .جاي بحث دارداي كيست و تعريفش چيست؟   اين كه خبرنگار حرفهاما. هستند
هاي گوناگون تنظيم خبر، تهيـه و نـشر    ، شيوهها  رسانهتنوع  در حال حاضر   البته  

هـاي رشـد اسـتعدادهاي      زمينـه نگاري هاي مختلف روزنامه  و دورهخبرها و رويدادها 
 از جملــه ،گــاران خبرنتمــامي كــه ايــن امــر ه، فــراهم نمــودان رامختلــف خبرنگــار

 براي رشد، شكوفايي     الزم را  شود و زمينه   خبرنگاران نشريات دانشجويي را شامل مي     
  .كند ميو خودنمايي هرگونه استعداد فراهم 

 بايد تحصيالت پايه ، عالوه بر استعداد،كند ميفعاليت خبري شخصي كه 
، خبرنگاري شّمبا اين وجود داشتن   .هاي خبرنگاري را گذرانده باشد ضروري و دوره

چرا كه هنوز توانايي شخصي، . باشد عالقه و استعداد شرط اول براي اين حرفه مي
در اين عرصه قدرت قلم، خالقيت، شم خبرنگاري و تجربه اشخاص، حرف اول را 

  .زند مي
 از كساني كه در مطبوعات كشور ما فعاليت  زياديدر حال حاضر تعدادي

هاي خبرنگاري را   و يا حتي دورهنيستندرنگاري  داراي تحصيالت پايه خب،كنند مي
اند و فقط  با توجه به نويسندگي در يك يا چند روزنامه به اين حرفه روي  نگذرانده

نگاري است و از اين   كه شغل اصلي آنها روزنامهبعضي نيزدر اين ميان  .اند آورده
زمينه كنند با وجود اين كه داراي مدرك تخصصي در  طريق امرار معاش مي

 ولي به دليل ضرورت شغلي به طور تجربي، براي تهيه خبر و ،خبرنگاري نيستند
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 تبديل اي حرفهبه خبرنگاران كم  ند و كم ا نويسندگي، مهارت الزم را كسب نموده
  .اند شده

 هـا    زمان همهدر واقع خبرنگار حرفه اي كسي است كه تمام مشغله فكري او در              
پردازي و تهيه خبـري بهتـر بـا بهتـرين            نگاري، سوژه ، استفاده از شم خبر    ها  و مكان 

 و خالقيـت قلـم    و روان  سـاده  بيـاني  را بـا  ها تا بتواند رويداد   باشد،زاويه ديد ممكن    
مهمتـر اينكـه    .  و انتقـال دهـد     ه بـه رشـته تحريـر در آورد        ، در كمترين زمـان    ،خود

  .كند اي با خبر زندگي مي خبرنگار حرفه
آيد و كـسي      اي هنري و فني به حساب مي        گاري، حرفه ن   اما به طور كلي روزنامه    

شود كه با پشتكار، عالقه، ذوق و اراده راسخ به اين حرفه مهم و          در اين راه موفق مي    
  .جذاب روي آورد

مند به حرفه روزنامه نگاري اگر شّم خبرنگاري، اراده و پـشتكار               عالقه دانشجوي
رسـت، مطالعـه پيگيـر و كـسب تجربـه         تواند با تمرين و مما      مي ،الزم را داشته باشد   

  .تدريجي، به مرور زمان در اين قلمرو، پيشرفت نموده و موفق باشد
روزنامه نگار موفق كسي است كـه عـالوه بـر داشـتن ذوق و               : لذا مي توان گفت   

هاي كسب و نگارش خبر، گزارش، مقاله و نويـسندگي را بيـاموزد و بـا                  عالقه، شيوه 
  . نزديك برقرار كنداقشار مختلف جامعه ارتباط 

 آگـاهي و اطالعـات   ، بايد با استفاده از نظرات و افكار مختلـف و متنـوع           خبرنگار
كه اين مهم در مورد خبرنگاران      .عمومي خود را نسبت به محيط و افراد افزايش دهد         

 بايد مسايل مـرتبط بـا        دانشجوي خبرنگار  البته. نشريات دانشجويي نيز صادق است    
  . در اولويت اول قرار دهددانشگاه و دانشجو را
. تواند با نوشته خود تاثير بسزايي روي خواننده خبر داشته باشد يك خبرنگار مي

تواند   اما مييد،خبرنگار ممكن است نتواند به خواننده بگويد كه چگونه فكر كن
  .يدبگويد به چه چيزي فكركن
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  هاي خبرنگار ويژگي
االنتقال   موشكاف، باهوش و سريع، دقيق خبرنگار بايد صبور، منطقي، پرحوصله،

 ، جايگاه، حب و بغض شخصي، طرفداري از اشخاص وباشد و در تهيه خبر از منافع
ها را  خبرهاي احساسي بپرهيزد و با بينش عميق و عقالني واقعيتتنظيم جناح و 

رعايت حرمت اشخاص خبرساز نيز براي خبرنگار  .ببيند و به رشته تحرير درآورد
  . استضروري

  
  ارتباط

در واقع .  ابتدا ارتباط تعريف شود،الزم است قبل از پرداختن به بحث خبر
 با آ ن سر و كار شروع كار خوداي كه  يك خبرنگار براي   اولين واژه؛توان گقت مي

ي كار  خبرنگار بايد با حوزه. است» ارتباط «دارد و الزم است از آن استفاده كند 
  .ط نزديك برقرار كندخود به شكل مقتضي ارتبا

برقراري ارتباط تا حد زيادي به توانايي فردي، خلق و خوي، آداب و معاشرت، 
  .بستگي دارداشخاص اجتماعي بودن و قدرت تكلم فردي 

  
 ارتباط عبارت از فن انتقال اطالعات و افكار و رفتارهاي انساني از يك :ارتباط

ناسب با شرايط رويداد، از كه دانستن و اجراي آن مت.شخص به شخص ديگر است
هاي حوزه خبر،  در نشريات دانشجويي كه از محدوديت. الزمه كار يك خبرنگار است

  .تر است رو هستند، نحوه برقراري ارتباط مناسب سخت روبه...  زمان فعاليت و 
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  خبـر
  

 
 
 

اند با    هر يك از انديشمندان و صاحبنظراني كه در عرصه ارتباطات فعاليت نموده           
، تعريـف خـاص     مطبوعـات يات و ديدگاه و استنباط خود در عرصـه          باستفاده از تجر  

  .اند يه كردهخود را براي خبر ارا
 در عـصر حاضـر كـه اطالعـات و ارتباطـات بـر               توان اذعان داشت،     مي  بي شك 

هـاي مختلـف     در حـوزه يهـاي نـوين        هـر روز پديـده     افكنـده و  زندگي بشري سلطه    
  را در قالـب    بر و تعريف خ    هتر شد    تخصصي نيز حوزه خبر    ،آيد  ارتباطات به وجود مي   

  . دشوار كرده است در برگيرد راآنها و ابعاد  كه همه جنبهجمله ،يك 
لذا در مورد خبر تعاريف مختلفي ارايه شده كه در بعضي موارد تا حدودي با هم                

هر اطالعي كه به نحوي     (البته در حال حاضر خبر از حالت نسبي خود          . تفاوت دارند 
خارج شده است و به صورت وقايع و حوادث         ) هاي انساني مي رسد     به افراد و يا گروه    

 تلكـس،    همچـون؛  كه با ابزار و وسايل مختلـف ارتبـاط جمعـي           آمده است جاري در   
توده  به   …ها، نشريات، مجالت و         هميما، روزنا سهاي مختلف،صدا و      اينترنت، سايت 

  .شود يابد و عمل ارتباط و انتقال اطالعات را شامل مي  انتقال ميمردم
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  خبرصاحبنظران دربارهچند تعريف از 
  

 هر عمل و انديشه واقعي است كه براي عده زيادي از             خبر شامل  :ليل اسپنسر 
  . خوانندگان جالب توجه باشد

 خبر هر نوع موضوع جاري روز است كه به علت جالب بودن و طرف توجه :بالير
  .شود  در مطبوعات منتشر مي،قرار گرفتن آن از طرف خوانندگان

اپ  خبر نقل عيني حوادث جـاري مهمـي اسـت كـه در روزنامـه چـ                 :مولي.س
  .گيرد شود و مورد توجه خوانندگان قرار مي مي

هـاي    هـا و دانـش      خبر عبارت از انتشار منظم جريان وقايع و آگـاهي         : روندتفرنا
  .انساني و نقل عقايد و افكار عمومي است

  . خبر نقل ساده و خالص وقايع جاري است:روژه كلوس
 كـه مـورد      اسـت  خبر نخستين گزارش حادثه با معنايي     : هو پاوود .اريك بسي 
  .توجه عامه باشد

 

 ايـن   بـا . تـوان خبـر ناميـد       ها است اما هر واقعيتي را نمـي          گزارش واقعيت  ؛خبر
اند و يا گذشت زمان    تعريف چون بعضي از رويدادها حالت عادي و طبيعي پيدا كرده          

  .باشد اطالعات را كهنه كرده، قابل طرح شدن نمي
پزشـكي، حـضور دانـشجويان در        در خبـر افتتـاح دانـشكده دندان        به عنوان مثال  

اما در روزهاي   . محوطه و كالس دانشكده، روز اول و افتتاحيه ممكن است خبر باشد           
تواند ارزش خبـري داشـته    آيد ديگر نمي بعدي چون به صورت يك كار عادي در مي        

  .باشد
  . پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود داردخبر ،

اي  گوي عاميانه و محاوره و نيست بلكه پيام و گفت بيان وقايعدر اين تعريف خبر 
 اما واقعيـت نداشـته باشـند و پـس از          ،است و ممكن است خبرهايي به چاپ برسند       

  .مدتي تكذيب شوند



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

37

 
  :مثال

شنيده شده پس از مراسم روز دانشجو در محوطه بيرون سالن گروه سياسي ـ 
  . ا كند احتمال دارد رييس دانشگاه عالمه طباطبايي استعفاست

 . الزامي نيست كه رويدادهاي جاري و تازه باشدخبر،
  :مثال

كه از طريق بناي فرهنگي سمبليك با  در جهان است دانشگاه تهران تنها دانشگاه
طبان خود القا ا علمي و فرهنگي را به مخ،هاي ويژه معنوي مهندسي پيچيده پيام

  .كند مي
هايشان  اي كه بال وير خيالي دو پرنده الهام گرفته از تصها سر در دانشگاه را بعضي

باز در   كتابي كه به صورتو يااند  را براي اوج گرفتن و برخاستن از زمين باز كرده
 تاريخچه و نحوه ساخت سردراطالعات و اما از. دانند مي، دن باششتهمقابل ديدگان گذا

  .ستدست نيدراسناد كاملي 
بين طراحي مسابقه  ،قت دانشگاه به دستور رياست و1345بنا بر قولي در سال 

» كورش فرزامي« دانشجويي به نام  كه طرحشد برگزار دانشجويان و طراحان مختلف
  . شدانتخاباز دانشكده هنرهاي زيبا به عنوان طرح برتر 

يسي واگذار شد كه ي، ابتدا به يك شركت پيمانكار سو انتخابي كار اجرائي طرح
يك شركت پيمانكاري ، ادامه كار به بندي ببه دليل نواقص مربوط به مراحل قال

 ، تومان500 هزار و 24مبلغ به  اي هزينه سپرده شد و با »شركت آرمه« به نام يايران
  تهران هيچ سندي در آرشيو دانشگاه1348 تا سال از سر در دانشگاه. پايان يافت

يي از سر ها  عكس،1348 تابستان» هنر معماري «2در نشريه شماره ولي . موجود نيست
 و محاسب »ش فرزاميركو« طراح آن در، كهدر دانشگاه تهران به چاپ رسيده است

   .ده استش ذكر »سيمون سر كيسيان«
آرمي نيز كه امروز به عنوان نشان رسمي دانشگاه تهران انتخاب شده، توسط دكتر 
 محسن مقدم استاد دانشكده هنرهاي زيبا طراحي شد، كه برداشت و تقليدي از نقوش

است و نمونه منشاء آن در » تيسفون«بري آثار مكشوفه دوران ساساني از شهر  وگچ
  .كاخ ساساني مكشوفه از دامغان به دست آمده است

ها در  هم در اين مورد و هم در موارد مشابه آن در مهرهاي ساساني، اكثريت نشان
اربرد آن درشكل است كه ك قرار گرفته ) تواند بال عقاب باشد مي(ميان دو بال تزييني

  . شود خصوص در اواخر اين دوره ديده مي هاي ساساني به تاج
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  . رويدادي است كه ممكن است اتفاق بيفتدخبر،
  

اين تعريف شامل رويدادهايي مي شود كه ممكن است اتفاق بيفتد، پيش بينـي              
وقوع سيل ، سفر يك مقام مسؤول به كشور خارجي، برگزاري كنكـور سراسـري در                

  …ه وماه آيند
  : مثال

شهردار تهران، اعالم كرد؛ شهرداري براي مسكن دانشگاهيان تـسهيالت ويـژه     
  .خواهد داد

 

 شامل هر انديشه و عمل واقعي است كه براي عده كثيـري از خواننـدگان                ؛خبر
شود كه بـراي      جالب است كه اين تعريف در نشريات دانشجويي شامل خبرهايي مي          

  .وجه باشدعده زيادي از دانشجويان جالب ت
 

  : مثال
سازمان پژوهش علمي و صنعتي به منظور بـستر سـازي بـراي      :ـ ايسنا تهران

هـاي     در دانشگاه  ،تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد را        
  .كند كشور راه اندازي مي

 
  :مثال

اي به ريـيس جمهـور، لغـو سـهميه      نماينده مجلس در نامه 158: تهران ـ ايرنا 
 .يتي را براي دانشجويان دختر خواستار شدندجنس

 

 هر موضوع جاري روز است كه به علت جالب بودن براي خواننـدگان در               خبر، 
  .شود  مطبوعات منتشر مي

 

  : مثال
دانشمندان ايراني براي اولين بار در دنيا موفق به درمان بيماران : تهران ـ ايسنا

 هزار نفر فلج نخاعي كشور براي 70ل قطع نخاعي شدند، با پيوند نخاع، اميد در د
 . معالجه توسط دانشمندان ايراني زنده شد
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 نقـل واقعـي و عينـي حـوادث جـاري مهـم اسـت كـه در روزنامـه و در                       ؛خبر 

شود و مورد توجه      ها در نشريات دانشجويي متناسب با دوره انتشار چاپ مي           دانشگاه
  .گيرد خوانندگان قرار مي

 

  :مثال
ـ  اي از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهـواز در مقابـل    عده  گروه اجتماعي 

  .سازمان آموزش پرورش استان تجمع كردند
كنند در اعتـراض بـه تـصميم          اين دانشجويان كه در رشته مشاوره تحصيل مي       

مسؤوالن دانشگاه مبني بر اخراج دانشجويان سهميه بورسـيه آمـوزش و پـرورش              
 .دست به اعتراض زدند

  

 . مناسب ، خالصه و دقيق يك رويداد است نه خود رويداد بيان؛خبر 
 

  :مثال
ـ  سـاالنه در  :  مسؤول دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات گفـت گروه اجتماعي 

 هزار نفر و در جهان پنج ميليون نفر به دليل استعمال دخانيات جان خود               50ايران  
اد قربانيان اسـتعمال   سال آينده تعد20دهند كه با ادامه اين روند در       را از دست مي   

  . رسد  ميليون نفر مي10دخانيات به 
سازمان جهاني بهداشت سن شروع استعمال دخانيات را در جهـان           : وي افزود 

  . سال اعالم كرد15 تا 13بين 
 14كـشند و       درصد نوجوانان ايـران سـيگار مـي        3ترين آمارها،     بر اساس تازه  

  .كنند اده ميدرصد آنان از ساير مواد به ويژه قليان استف
  

نخستين گزارش از يك  حادثه با معنايي است كه مورد توجه عامه باشـد،     ؛خبر
  .در نشريات دانشجويي اين حادثه بايد مورد توجه اكثريت دانشجويان قرار گيرد  

 

  : مثال
ـ  يك مقام مسؤول وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به   گروه فرهنگي 

  .هاي آمريكايي حوزه خليج فارس هشدار داد گاهجذب اساتيد ايراني در دانش
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  : مثال
غالمحسين الهام، ريـيس دفتـر ريـيس جمهـور، در خـصوص      : تهران ـ ايسنا  

:  آذر، روز دانشجو اعالم كـرد      16نژاد در دانشگاه، براي مراسم        حضور دكتراحمدي 
  .در اين روز رييس جمهور در تهران حضور ندارد

 

هاي انساني و نقل عقايد و       ها و دانش    ع و آگاهي   انتشار منظم جريان وقاي    ؛خبر 
هـا و نـشريات      شود كه هر روزه در روزنامـه        شامل خبرهايي مي   و   افكار عمومي است  

  .شود ه انتشار درج ميوردانشجويي متناسب با د
  :مثال

 70قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافـت و از مـرز   گروه اقتصادي ـ  
  .دالر گذشت

  :مثال
وزارت علوم دانشگاه آزاد اسالمي را بهترين مجري نقـل و           :   آفرينش روزنامه

  انتقاالت دانشجويان معرفي كرد
  .نقل ساده و خالص وقايع جاري است  ؛خبر 

  :مثال
چهره نماينده مجلس شوراي اسالمي در جمع استادان بسيجي كـاهش             خوش  

  .هاي زندگي، به جاي افزايش حقوق را پيشنهاد كرد هزينه
 .كنند محصول جهان سياسي و اجتماعي است كه آن را گزارش مي  ؛خبر

  :مثال
دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علـوم، تحقيقـات و فنـاوري از    : تهران ـ ايسنا 

 نفر از دانشجويان زنداني سياسي به قوه قضاييه بـراي آزادي آنهـا              17اعالم اسامي   
  .خبر داد

  .ندساز  چيزي است كه روزنامه نگاران آن را مي؛خبر
  .برند هايي است كه روزنامه نگاران آنها را به كار مي  نتيجه شيوه؛ خبر
 . ماده اوليه روزنامه است؛ خبر
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توان خبر را در يك جمله بـه تعريـف            بندي تعاريف باال مي     به طور كلي  با جمع     
  :كرد

طرفانه، دقيق و در عين حال صحيح و عيني از يك رويداد             خبر، بيان بي  
  .است

بالفاصله، پس از حادثه انعكاس يابد و حـاوي اطالعـات تـازه و دقيـق                خبر بايد   
  .باشد تا مورد توجه مخاطبان قرار گيرد

هنر يك خبرنگار در اين است كه يك خبر را در مدت زمان بسيار اندك كـسب                 
  . تنظيم نمايدترين شكل كند و آن را براي انعكاس به بهترين و جذاب

 و در انـدك زمـاني بـراي         كندامع وكامل تهيه    جخبر را     خبرنگار بايد   همچنين
   .انتقال دهد به انتشار

 كلمـه بيـشتر     20 جمالت خبر را طوري تنظيم نمايد كه از           خبرنگار، بهتر است 
  .نشود و با فعل به پايان برسد

كار بردن كلمات مبهم و سـنگين كـه هـضم آن              سعي شود در تنظيم خبر از به      
سـادگي و روان بـودن خبـر بـه صـورت            . شـود براي خواننده دشوار است خودداري      

  . دارد براي مخاطبآنيت عاميانه نقش مؤثري در جذاب
  

  : خبر در نشريات دانشجويي عبارت است از
  

و   دانشگاهيان   نظرات ودانشگاهي و نقل عقايد      جامعه   بيان رويدادهاي   
ـ      جامعه دانشگاهي  يار نظراتشان ب  كساني كه  ه متناسـب بـا      مهم باشـد، ك

  .گردد تنظيم مياين حوزه ها  محدوديتات و اقتضائ
  

و هاي محيط كـار       خبرنگاران دانشجو و نشريات دانشجويي بايد شرايط و ويژگي        
  . تفاوت داردخارج دانشگاههاي  خود را بدانند كه تا حدودي با رسانهمخاطبان 
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  : عبارتند ازهاي نشريات دانشجويي ويژگي
  ؛ـ محدوديت حوزه خبر

  ؛ائات خاص هر دانشگاهو اقتضشرايط ـ  
  ؛ـ رسالت و وظايف دانشجو و انتظارات ويژه جامعه از نشريات دانشجويي

  ؛ نشريه…ـ سطح، دوره انتشار، وسعت توزيع و  
   ؛ـ  وقت كم دست اندركاران با توجه به دانشجو بودن

  ؛ـ پاسخگو نبودن دست اندركاران در مقابل كاستي و تأخيركار
  

يشرفت تكنولوژي در عرصه ارتباطات، تأثير بـسزايي در  امروزه توسعه صنعت و پ   
داشته اسـت و عامـل تحـولي        ها و به دنبال آن نشريات دانشجويي          رسانهحوزه خبر   

  .بزرگ، در اين حوزه گرديد
  

  :ها توسعه تكنولوژي و دانش روز بر عرصه رسانهتأثيرات 
   ؛ـ دگرگوني در سرعت و كيفيت انتقال اخبار     
   ؛و تنوع در منابع ارتباطي و اطالع رسانيـ تعدد      

   ؛ـ ايجاد حق انتخاب براي مخاطب
   ؛ـ تخصصي شدن حوزه خبر     
  ؛ـ دگرگوني در شيوه تحقيق     

  

  :عبارتند از اصلي حوزه خبر و مطبوعات رسالت
   ؛ـ اطالع رساني

   ؛ـ آموزش
   ؛ـ آگهي بازرگاني و تبليغات
   ؛ـ سرگرمي و اوقات فراغت

كند افراد بيشتري از جامعه را بـا خـود            ؛ هر رسانه سعي مي     ـ همگن سازي       
  .همفكر و همراه كند در واقع سياست و تفكر خود را در جامعه حاكم كند
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در مورد اطالع رساني و خبررساني بايد مفاهيم اساسـي در انتقـال خبـر توجـه                 
تي را مد نظـر داشـته       گردد كه هنگام تنظيم خبر قبل از انتشار آن بايد خبرنگار نكا           

  :باشد كه عبارتنداز
  ـ صحت يا درستي 

قبل از انتشار خبر بايد از درستي خبر اطمينان يافت و در صورتي كه خبرنگار 
 و از جمالت نقلي،شنيده شده از درستي خبر اطمينان ندارد بايد آن را نقل كند

 فاده شود، تا،به گفته يك منبع آگاه، و غيره است... ، گفته شده است ... است
 چرا كه ، به اعتبار منبع فعاليت او آسيب وارد نشود خبر،درصورت درست نبودن

   . رسانه است صداقت و راستگويياعتبار يك رسانه و همه سرمايه
  :مثال

گروه فرهنگي ـ به گفته يك مقام آگاه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
ارتخانه تغييراتي ايجاد خواهد كه نخواست نامش فاش شود، به زودي در اين وز

  . شد
  :مثال

 شوراي مركزي بسيج دانشجويي به نقل ازايسنا  خبرگزاري گروه سياسي ـ
نهضت عدالت طلبي و « دانشگاه تربيت مدرس، از آغاز جدي و همه جانبه 

   .خبر داد» مبارزه با فقر، فساد و تبعيض
  

  ح خبروـ روشني و وض
 كـه ماهيـت و      خبـر ليد  راحتي قابل درك باشد،      از كلماتي استفاده شود كه به       

ترين نثر و كلمات و در         بايد با ساده   كند،  كليات خبر را براي خوانندگان مشخص مي      
 در اين مورد هيأت تحريريه نقـش اساسـي          .نوشته شود    كلمه 40دو جمله و  حداكثر  

  :مثال .دارد 
المللي   بين در جشنواره امسالگروه اجتماعي ـ  دانشجويان هنرمند ايراني

  .كنند كانادا شركت مي» وليفيلد«تئاتر دانشجويي كالج 
هاي تئاتر دانشجويي از كشورهاي آمريكا،        در اين جشنواره معتبر جهاني،گروه    

  .فرانسه، كرواسي، بنگالدش و كامرون حضور دارند
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   ـ جامعيت و كامل بودن
بـه همـه سـؤاالت      خبر بايد براي خواننده به طور كامل گويا باشد به طوري كه             

 .خواننده پاسخ دهد
  :مثال

گروه سياسي ـ به گزارش ايسنا، سـمت مهـدي احمـدي نـژاد ، پـسر ريـيس        
  . جمهور در جامعه اسالمي دانشجويان تغيير كرد

اند كه    همانگونه كه آقاي رييس جمهور گفته     : دبير سياسي اين تشكيالت گفت    
نـژاد    آقـاي مهـدي احمـدي   شود و به دليل مـشكالت  انقالب در افراد متوقف نمي    

براي حضور فعال در اين تشكل، اعضاي شوراي جامعـه اسـالمي دانـشجويان بـه       
  .دار اين مسؤوليت شود اين نتيجه رسيدند كه بهتر است شخص ديگري عهده

 
تـوان بـه سـه        مـي هـاي سراسـري،       در نشريات دانشجويي، مثل رسانه     را   رويداد

  .صورت خبري، تحقيقي و توصيفي نوشت
تهيـه توسـط    ( ي انتشار رويداد در نـشريه بـه طـور معمـول اخبـار توليـدي               برا

برگرفتـه از  ( يا اقتباسي) نويسندگان و خبرنگاران نشريه از حوزه كاري دانشگاه خود      
  .هستند...) هاي اينترنتي و  ها، سايت  مجالت، رسانه

 تواننـد از    نشريات دانشجويي براي انعكاس رويداد يا محتـواي نـشريه خـود مـي             
هاي مختلف مطبوعاتي رايج استفاده كنند كه در بخش مديريت همين كتـاب               قالب

ها بـراي ايجـاد تنـوع در روش انعكـاس محتـواي               اين قالب . به آنها اشاره شده است    
 .نشريه و جذب بهتر مخاطب ضروري است
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  هاي خبري ارزش                              
 
  ؛در برگيريـ                                                 ؛شهرتـ 
  ؛ها  استثنا و شگفتيـ                      ؛برخورد، اختالف و درگيريـ 
  ؛مجاورتـ                            ؛ بزرگي، فراواني و تعدادـ

  ـ زمان تازگي؛
  

هاي خبري در دل رويداد قرار دارند كه يك خبرنگار با شـّم و درك خود،                 ارزش
  .كند  هاي خبري رويداد را كشف مي ارزش

باشـد كـه وجـود       هر رويدادي در درون خود حاوي يك يا چند ارزش خبري مي           
 و در جذابيت هر چه بيـشتر        دهد  ميهاي خبري، اساس خبر را تشكيل         همين ارزش 

  .كند خبر، نقش ايفا مي
بـديل  هاي خبري را دارد و در ت        اي خبرنگار، حكم ابزار استخراج ارزش        حرفه شم

  .دكن  آشكار مي رارويداد به خبر،  ميزان مهارت خبرنگار
  

  شهرت ـ 
 اشخاص، اشيا و نهادهايي كه از شهرت و اعتبار بيشتري برخـوردار هـستند بـه           

  .همان ميزان از ارزش خبري باالتري برخوردارند
در هر صورت هـر چـه   . البته شهرت شخص ممكن است حقيقي يا حقوقي باشد   

  .رزش خبري بيشتر استتر باشد ا شاخص
و ذهنيـت    اهميت   ،هاي خبري داشتن سنديت      علت مهم بودن شهرت در ارزش     

  . استبراي خوانندگان 
استان كردستان و افتتاح نيروگاه در اين اسـتان         خبر مسافرت رييس جمهور به      

از خبر مسافرت يك وزير به استان كردستان و افتتاح يك سد در اين استان مهمتر                
 رييس جمهور در صورت ارجـح        به ارزش خبري شهرت خبر مسافرت      جهبا تو . است

  .بيشتر استوزير از خبر مسافرت يك  هاي خبري نبودن ساير ارزش
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  : مثال
  :هاي فكر معاون اول رييس جمهور در همايش كانون        

  كند هاي فكر حمايت مي دولت احمدي نژاد از كانون
 

 دولـت  :عاون اول رييس جمهـور گفـت     دكتر پرويز داودي م   : خبرگزاري ايسنا 
  .كند ها حمايت مي نهم با توجه به تواني كه در اختيار دارد از اين كانون

: هـاي تفكـر، افـزود    وي با مبارك دانستن تقارن هفته بسيج با همـايش كـانون       
 ميان علم و جامعه ، پلي بين علم و حكومـت            ي تفكر، مركزي براي ايجاد پل      كانون

سايل كالن روز جامعه را مشاهده كرده و بـا توجـه بـه آراي               يا مركزي است كه م    
هاي بـومي را بـراي         آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سياست          ،صاحبنظران

  .كند مسايل مبتال به جامعه طراحي مي
  

    در برگيريـ 
هاي بيشتر در يك جامعه تأثير بگذارد اعـم از            يك رويداد هر چه بر افراد و گروه       

  .مثبت يا منفي ، مستقيم يا غير مستقيم داراي ارزش خبري بيشتري استتأثير 
 باشـد و   زيـادي تواند داراي در برگيـري  خبر بازگشايي مدارس سراسر كشور مي     

اكثر مردم جامعه را در برگيرد زيرا همه مردم به طور مستقيم و يا غير مـستقيم بـا                   
  .دانش آموزان  ارتباط دارند

يـا  تواند اكثر دانشجويان را به طور مستقيم           مي يانشجويدوام  يا خبري در مورد     
  .غير مستقيم در برگيرد

  :مثال
  :ها عضو شوراي برنامه ريزي دفاتر مشاوره دانشگاه

  بي توجهي به نيازهاي دانشجويان
  آورد آستانه تحمل آنان را پايين مي

  
يي از   جـوان بـا جـدا      ،در دوران دانـشجويي   :  در مصاحبه با ايـسنا گفـت       وي

 دچـار   ،ريـزي نـشده     اي نـا معلـوم و برنامـه          آينده قرار نگرفتن در مسير   خانواده و   
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آيد اين جاست كه آسـتانه        شود و قدرت تحمل او پايين مي        اضطراب و نگراني مي   
چـون دانـشجويان    . شـود   شته و دانشجو مستعد برخورد نامتعارف مي      گتحمل كم   

  .اند وزش نديدههاي زندگي را آم ، مهارت خودبراي حل مشكالت
  :مثال

   هزار دانشجو به عمره مفرده اعزام شدند14
  شوند مند مي ر از تخفيف يك ميليون ريالي بهرهئدانشجويان زا

  
 14امـسال  : عضو ستاد مركزي عمره دانـشجويان كـشور گفـت   : تهران ـ ايسنا 

  .شوند هاي سراسر كشور به عمره مفرده اعزام مي هزار دانشجوي دانشگاه
بر اساس توافق انجام شده با سازمان حج و زيـارت           : ا مسايلي افزود  دكتر رض 

 14 هزار زاير ايراني كه امسال به عمـره اعـزام مـي شـوند،                450كشور از مجموع    
  .هاي كشور اختصاص يافته است هزار سفر عمره به دانشجويان دانشگاه

مـره از   بندي اعالم شده، اعزام دانشجويان بـه ع        بر اساس زمان  : وي اظهار كرد  
 شهريور ماه سال جاري بـه اتمـام         3 تير ماه سال جاري آغاز و در تاريخ          21تاريخ  

  .خواهد رسيد
هـاي    از فرودگـاه   دانشجويان در طـول هفـت هفتـه پـرواز،         : مسايلي ادامه داد  

  .شوند تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد به عمره اعزام مي
بـا  : يك برادران و خواهران، افزود    وي با اشاره به برگزاري عمره مفرده به تفك        

 درصد دانشجويان اعزامـي را دختـران دانـشجو تـشكيل            70توجه به اينكه امسال     
دهند، لذا چهار هفته اول پروازي بـه دختـران و سـه هفتـه پايـاني بـه پـسران                       مي

  .دانشجو اختصاص يافته است
زاري هاي مختلف كه جهت برگ      اين مقام مسؤول با تقدير از مساعدت دستگاه       

بـا مـساعدت سـازمان حـج و         : كنند، افزود  مي سفر عمره مفرده دانشجويان تالش    
هـاي دسـت انـدركار، هزينـه          زيارت و شركت هواپيمايي ايران اير و ساير دستگاه        

هاي ساير اقشار جامعـه       تر از هزينه   اعزام دانشجويان به عمره، يك ميليون ريال كم       
  .است

هاي دانـشجويي   يت آميز بودن برگزاري عمرهمسايلي در پايان با اشاره به موفق     
 60در طول شش سال اعزام مستمر دانشجويان به عمـره، تـاكنون بـالغ بـر                 : افزود

  .اند هزار دانشجو به عمره مفرده دانشجويي اعزام شده
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   برخورد، اختالف و درگيريـ 
هـاي مختلـف      اين گونه از رويدادها حاوي برخوردهـايي هـستند كـه در شـكل             

  .گيرد  صورت مي مختلفها و كشورهاي ها، ملت  بين افراد، گروهوشوند  ر ميگ جلوه
ها به صورت فرهنگـي       ها عليه انسان     انسان  برخورد اين برخوردها گاهي به شكل    

ها عليه محـيط و طبيعـت، فجـايع طبيعـي و           انسان هاي ديگر    و در حالت   يا فيزيكي 
، اتها، تـصادف    ها ، قتل     ، جنگ  ها  اخبار مربوط به سرقت   .  مي باشد  ... و   حيات وحش 

 . از اين جمله مي باشند …ها و  ها، آتشفشان زلزله
  : مثال

  اي ايران از طريق مذاكره مستقيم حل اختالف هسته
دوتـن از سـناتورهاي آمريكـايي خواسـتار حـل اخـتالف             : خبرگزاري فرانسه 

  .اي ايران از طريق مذاكره مستقيم شدند فناوري هسته
  : مثال

  انشجويان دانشگاه آزاداعتراض د
  به خيابان كشيده شدبراي حل مشكل صنفي، 

  

گروه اجتماعي ـ تجمع صنفي دانشجويان دانشكده فني مهندسي دانـشگاه   
آزاد تهران مركز كه ظهر ديروز آغاز شده بـود، بـه بيـرون از دانـشكده فنـي                   

  .كشيده شد
عنوان اين كه بـا  دانشجويان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد تهران مركز با   

وجود داشتن سطح علمي باال از كمترين امكانات آموزشي و رفاهي برخوردارنـد،             
  . خواستار رسيدگي به مسايل رفاهي اين دانشگاه شدند خوددر تجمع دانشجويي

گو با خبرنگار ايسنا از عـدم پاسـخگويي مـسؤوالن             و  اين دانشجويان در گفت   
زماني كه به رياست دانشكده بـراي       : و افزودند دانشگاه به دانشجويان انتقاد كردند      

  .تغيير استادان رجوع كرديم، با برخورد نامناسبي از سوي آنها مواجه شديم
:  دانشجو براي تغييـر اسـتاد افـزود        150يكي از دانشجويان با اشاره به امضاي        

 مـا    ايم، پاسخ منفـي بـه نيازهـاي         تنها جوابي كه از معاونت آموزشي دريافت كرده       
  .اند ده و اين كه حاضر به هيچ همكاري براي تغيير استادان نشدهبو
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  ها  استثنا و شگفتيـ
اين نوع خبرها از نظر كم سابقه بودن، غيرعادي بودن، نادر بودن و عجيب بودن              

ــرد جهــان،    .داراي ارزش خبــري هــستند ــد گوســاله دو ســر، قــد بلنــدترين ف تول
 …آسمانخراش و زنده ماندن او و       ترين مرد جهان، سقوط شخصي از باالي          سنگين

توليد سلول بنيادين جنين توسط جهـاد دانـشگاهي،          .باشند  از اين جمله خبرها مي    
كسب مقام نخست در المپيادهاي جهـاني توسـط دانـشجويان ايرانـي، اختراعـات و                

 توسط پزشكان ايراني، پيوند كم سـابقه     حيوانات   ، شبيه سازي   دانشجويي  اكتشافات
قايعي كه حالت عادي و معمول را ندارد و به نوعي بـراي خواننـدگان               اعضاي بدن، و  

د كـه مناسـب درج و     نباشـ    نيز از اين دسـته مـي       …   و جالب و متحير كننده است    
  .باشند پردازش به صورت گزارش در نشريات دانشجويي مي

  :مثال
  :رييس جهاد دانشگاهي كشور

  سازي شده در ايران نخستين حيوان شبيه
 شود امسال متولد مي تا پايان 

  
اميـدواريم بتـوانيم    : رييس جهاد دانشگاهي كشور گفت    : خبرگزاري فارس 

تا پايان امسال ، خبر تولد نخستين حيوان شبيه سازي شده توسط پژوهـشگران              
  .و محققان جهاد دانشگاهي را به مردم شريف و جامعه علمي ايران بدهيم

المللي قنات در دانـشگاه        بين علي منتظري ديروز در حاشيه برگزاري كنفرانس      
سـازي شـده توسـط محققـان جهـاد        شـبيه  نخستين حيوانشهيد باهنر كرمان تولد 

هاي بنيـادي ارزيـابي       ،  هم رديف مسأله توليد، تكثير و انجماد سلول          را دانشگاهي
  .كرد

جهاد دانشگاهي همواره سعي دارد بـه عنـوان پـل ارتبـاطي بـين               :  وي افزود 
 شناسايي مشكالت و نيازهـاي جامعـه و در عـين            بال كند و    دانشگاه و جامعه عم   

لقوه فناوري كـه در دانـشگاه       اهاي ب   هاي علمي و پتانسيل     حال با استفاده از توانايي    
  .وجود دارد براي رفع نيازها گام بردارد
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   بزرگي، فراواني و تعدادـ
م و  شود و هر چه حجـ       اين ارزش خبري به طور عمده اعداد و ارقام را شامل مي           

  .آمار بيشتر باشد ارزش خبري بيشتر است
ارزش خبر سانحه تصادف و كشته شدن هفت نفر بيشتر از خبر سانحه تـصادف               

 .و كشته شدن دو نفر است 
  :مثال

        

  .آموخته دانشگاهي بيكارند  هزار دانش700دو ميليون و  
 

وردهـاي  براسـاس برآ  : دبيركل مجمع متخصصان ايران با اعالم اين خبر افزود        
ــشور     ــارج از ك ــاكن در خ ــي س ــون ايران ــار ميلي ــده از چه  درصــد 60انجــام ش

كـه در نـوع خـود از         ها هستند كه بايد زمينـه جـذب آنـان،           آموخته دانشگاه  دانش
  .هاي بااليي نيز برخوردارند، فراهم شود تخصص

  
  :مثال

   درصد ايرانيان داراي تحصيالت عالي  25
  كنند در اروپا زندگي مي

 
ن آموزش مجلس با تهيـه گزارشـي در خـصوص فـرار مغزهـا آورده                كميسيو

  . درصد است10 و 15اين رقم در مورد كشورهاي كره و فيليپين به ترتيب : است
 165 هزار نفر و چـين       228 هزار نفر، هند     105بر اساس اين گزارش از ايران       

  .اند هزار نفر با تحصيالت عاليه به كشور آمريكا مهاجرت كرده
 سخنگوي وزارت خارجه نيز چندي پيش در كنفرانس مطبوعاتي از            همچنين

  . ايراني به كشورهاي اروپايي خبر داد900مهاجرت حدود 
   

  مجاورتـ 
خوانندگان و مخاطبان مايلند كه ابتدا خبرهاي مربوط به محله، شهر، كشور      

 .و كشورهاي همجوار خود را براي خواندن در اولويت قرار دهند
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مكن است به صورت جغرافيايي، معنـوي، فرهنگـي، هنـري، صـنفي،             مجاورت م 
در نشريات دانـشجويي مجـاورت بيـشتر        .  باشد تيبه صورت جنسي   تحصيلي و حتي  

  .فرهنگي و تحصيلي استصنفي، 
 امـا بـه دليـل داشـتن         ،ممكن است دو دانشگاه از نظر فاصله  از هم دور باشـند            

 دانشجويان رشته هنر در نوان مثالبه ع. رشته مشترك مجاورت تحصيلي پيدا كنند
  .  دارندمعنوي  و مجاورتكارهاي هنري با هم اشتراك

مجاورت جغرافيايي، محله، شهر، استان، كشور و به طور كلي منطقـه مجـاور را               
  .شود شامل مي

  . كاربرد داردتي معنوي و جنسي،ها بيشتر مجاورت فرهنگي در دانشگاه
  :مثال

  نشگاه ها زن هستنديك سوم اعضاي هيأت علمي دا
  

هـاي گذشـته زنـان نقـش          به رغم اين كه در دهه     : ـ خبرگزاري مهر    تهران
اند، امروزه بيش از يك      هاي مختلف علمي و فرهنگي داشته      كمرنگي در عرصه  

  .هاي علوم پزشكي در تصاحب زنان است سوم، اعضاي هيأت علمي دانشگاه
در حـال حاضـر     : افـزود دبير ستاد رفاه اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت،         

 نفر به عنوان اعضاي هيأت علمي در دانـشگاه هـاي علـوم              300 هزار و    10حدود  
دهند و ايـن رقـم قابـل          پزشكي فعاليت دارند كه يك سوم آنها را زنان تشكيل مي          

  .اي است مالحظه
دكتر عليرضا صديقي در گفت وگو با خبرگزاري مهر بـا انتقـاد از مـشكالت                

ه اعضاي هيأت علمي دانشگاه هـا بـا آن دسـت بـه گريبـان      معيشتي و اجتماعي ك 
 تير ماه، مصوبات    22البته با توجه به تشكيل جلسه هيأت دولت در          : هستند، افزود 

مؤثري در اين راستا اتخاذ شده است كه اميدواريم مسؤوالن اجرايي در اجراي آن              
  .سرعت بيشتري داشته باشند

توانند با شعار زنـدگي كننـد     عه نمي اعضاي هيأت علمي به عنوان نخبگان جام      
بلكه مسؤوالن بايد با ايجاد بسترهاي مناسب حداقل امكانات رفاهي را بـراي ايـن     

  .اعضا مهيا كنند
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ها انتظار مزايايي اضافه بر  اعضاي هيأت علمي دانشگاه: دكتر صديقي افزود
زندان آنها اي ويژه براي فر خواهند كه سهميه حق خود نيستند و به عنوان مثال نمي

در كنكور در نظر گرفته شود ولي ممنوعيت نقل و انتقال فرزندان اين اعضا نيز كه 
 اگر چه با ،ها مورد پذيرش نظام آموزشي كشور بود مورد پذيرش نيست سال

كارهاي كارشناسي شده از طريق وزارت علوم و وزارت بهداشت و سازمان 
  .ايم سنجش به توافقاتي در اين زمينه رسيده

  
  زمان و تازگيـ 

ر باشـد ارزش خبـري بيـشتر        ت هر چه زمان وقوع رويداد تا انعكاس خبر كم             
هـايي   در دنياي امروزه كه رقابت بين مطبوعات بسيار زياد اسـت روزنامـه            . است
  .موقع باشند  هتر و خبرهاي ب تر هستند كه حاوي اخبار تازه موفق

 :مثال
  ارلمان دانشجويي حمايت كردعضو بسيج دانشجويي ديروز از تشكيل پ

  

هاي اسـتان   شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاهعضو: تهران ـ ايسنا 
آن تأكيـد  » غير دولتي بودن«با حمايت از پارلمان دانشجويي بر ، روز گذشته  تهران
  .كرد

بايد اعضاي پارلمان دانشجويي منتخـب دانـشجويان و         «:  عبداهللا گنجي گفت  
  .»يي باشندهاي دانشجو تشكل

اين پارلمان نبايد متولي دولتي داشته باشد، بلكه بايـد بـه صـورت              : وي افزود 
NGO  تواند به عنوان يـك مركـز        پارلمان دانشجويي مي  «به گفته وي،    .  اداره شود

هـاي مختلـف دانـشجويان از         علمي و مكمل مجلس باشد و مطالبـات و خواسـته          
هـاي    ارشناسي شده بـه كميـسيون     جمله مطالبات سياسي آنها را به صورت طرح ك        

ها مطالبات خـود را پيگيـري         مختلف مجلس ارجاع دهد تا از طريق اين كميسيون        
  ».كنند

نامـه پارلمـان     اسـاس :  اين عضو بسيج دانشجويي در عين حال تـصريح كـرد          
دانشجويي بايد با قانون اساسي و حاكميت ديني منطبق باشد و اگر با ايـن اصـول                 

 . مشروع نخواهد بودتطبيق نداشته باشد،
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  عناصر يا اركان خبر
  
  

دهند، عناصـر خبـري اخبـار را بـه نمـايش             هاي خبري به اخبار شكل مي       ارزش
  .گذارند مي

تـر و     هر اندازه عناصر و اركان خبر كاملتر باشد آن خبـر بـراي مخاطـب جـذاب                
انتشار و بيان وقايع جالـب اجتمـاعي زمـاني بـه خـوبي شـكل                . تر خواهد بود   جالب
جـو و   و ثر در ايجاد هر واقعـه بـه طـور كامـل جـست             ؤگيرد كه عوامل و عناصر م       مي

  .تنظيم گردد
 بايد عوامل و عناصر زير را در خود داشته ، به طور كلي خبر هر چند كوتاه باشد 

  .باشد
  

 شخص يا اشخاص و اشيايي كه در واقعه و رويداد شركت يـا              ؟  )كه  (چه كسي   
  . آن ارتباط دارندمداخله دارند يا به نحوي با

   ؛  مكان وقوع رويدادكجا ؟
دهد و موضوع و نوع واقعـه و          آنچه كه رويداد را تشكيل مي       ؟  )چه  (چه چيزي   

  .كند ماهيت آن را مشخص مي
   ؛  زمان وقوع رويداد؟ )كي (  چه وقت 

  . اي كه سبب وقوع رويداد شده است   علت و انگيزهچرا ؟ 
 رويـداد و تركيـب و كيفيـت آن را توصـيف و                نحوه وقـوع    ؟  )چگونه  (چطور   

 .كند تشريح مي
  .هاي خبري و عناصر خبرارتباط مستقيم وجود دارد بين ارزش
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            ارزش خبري     ركان خبري ا        
  
                شهرت                       كه ؟      

  ها          دربرگيري، استثنا و شگفتي     چه ؟       
                                                     اختالف و تضادها   

                مجاورت         كجا؟      
                 تازگي         كي ؟     

  

دهنـد   ، ارزش تحليلي و توصيفي دارند و توضيح مـي        »چگونه« و »چرا«دو عنصر   
  .كه رويداد چرا و چگونه به وقوع پيوسته است

يابد چرا كـه      امل باال از نظر خبرنگار، هيچ واقعه و رويدادي تحقق نمي           بدون عو 
  . شود  تشكيل مي،يك خبر از عناصر و اركان خبري كه الزمه رويداد و وقايع است

  .لذا يك خبرنگار براي تهيه خبر بايد به  شش سؤال اركان خبري پاسخ دهد
  

ا در واقعـه دخالـت       شخص يا اشخاصي كه عامل و فاعل رويداد هستند و يـ            :كه
كند، براي تكميل اين جزء از اركان خبر بايد نام، نام خانوادگي،        دارند را مشخص مي   
  .هاي خاص و عامل رويداد آورده شود سن، شغل، ويژگي

سـازمان،    شـيء   بلكـه ممكـن اسـت      ،در خبر هميشه انـسان نيـست      » كه«عنصر
خود بايـد اطالعـات     كه هر كدام متناسب با خصوصيات       ،  حيوان، جسم و غيره باشد    

  .الزم را براي معرفي كامل به خواننده به همراه داشته باشد
 نـام اشـخاص را       »كـه «در بعضي مواقع براي تنظيم خبـر در پاسـخ بـه عنـصر               

در واقـع نـام و نـام خـانوادگي     . كنند آورند و تنها به ذكر مقام و سمت اكتفا مي         نمي
 او سـابقه قبلـي در ذهـن داشـته     شودكه خواننده از شخص خبرساز زماني آورده مي  

را در ذهـن مجـسم كنـد در ايـن صـورت              باشد و با شنيدن نام او چهره و قيافـه او          
  .كند تر مي  خبر را جذاب،آوردن نام
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آوردن نام اشخاص مشهور حقيقي و حقوقي با توجـه بـه ميـزان        : مي توان گفت  
  .برد شهرت در بيشتر خبرها ارزش خبر را باال مي

  : مثال
  : جاسبيعبداهللا

         دولت و مجلس ، از محل درآمد نفتي به دانشجويان كمك كنند
  

دولت و : جاسبي رييس دانشگاه آزاد اسالمي گفت... عبدا: تهران ـ ايسنا
مجلس امسال از درآمدهاي سرشار نفت، به دانشجويان دانشگاه آزاد كمك 

  .كنند
  

تر درج شود  ويداد دقيقكند هر چه زمان ر  زمان وقوع حادثه را مشخص مي      :كي
  .تواند در باال رفتن ارزش خبري مؤثرتر باشد مي

 آورده شود    )ليد( اگر زمان رويداد از تازگي برخوردار باشد بايد در پاراگراف اول            
يابند از قيد     شود و هر روز انتشار مي       ها كه تاريخ در باالي صفحه درج مي         در روزنامه 

تـر باشـد سـاعت را نيـز           شـود اگـر بخواهنـد دقيـق        ديروز، امروز و فردا استفاده مي     
 .آورند  مي

  :مثال
 شاهرودي، رييس قوه قضاييه، ديروز در پيامي بـه  …ا گروه سياسي ـ آيت 

كنگره مركزي يادواره شـهداي دانـشجوي كـشور، دانـشجويان را مرزبانـاني              
خواند كه آماج تير خشم و طمع دشمنان ايمان، استقالل و ديانت اين مملكت              

  .ندهست
  

 هر رويداد از وجه مكاني براي خود يك محل وقوع دارد عنصر كجا محـل                :كجا  
  .كند وقوع حادثه رويداد را مشخص مي

به اين منظور ذكر شهر و يا دانشگاه بـراي مكـان كـافي اسـت امـا اگـر شـهر و                     
 بايد توضيحاتي در مورد موقعيت جغرافيايي آن        ،دانشگاه براي مخاطبان گمنام باشد    

  .رددارايه گ
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 چنانچه محل وقوع رويداد بـراي       ،هاي ديگر نيز صادق است      اين مهم براي محل   
  . بايد توضيحاتي داده شود،مخاطبان آشنا نباشد

  :مثال
  اي ايران سمينار بررسي تحوالت هسته

  در دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد
  

مـاجراي  « اي ايران با عنوان  گروه سياسي ـ سمينار بررسي تحوالت هسته 
در دانشكده حقـوق و علـوم سياسـي         »  آوري تا شوراي امنيت     اي از فن    هسته

  .دانشگاه تهران برگزار شد
  

 داللـت   ، اين عنصر بر ماهيت رويدادي كه قرار است به خبـر تبـديل شـود               :چه
كند كه خبـر      نمايد و معلوم مي      عنصر چه، موضوع و وقوع رويداد را بيان مي         .كند  مي

 لذا وقايع از هـم تفكيـك       . با چه ماهيت و كيفيتي روي داده است        هايي  در چه رابطه  
چرا كه خبر ممكن است در موضوعات مختلف از جمله سفرمقامات، سيل،         . شوند  مي
ها، كسوف، درگيري، جشن، شورش، قتل، اعتـراض،          ، كشف علمي، افتتاح طرح    زلهزل

  . باشد…كسب رتبه المپيادي و 
  :مثال

  :يدبير ستاد ازدواج دانشجوي
  مراسم ازداوج دانشجويي امسال

  شود ماه برگزار مي  از يك تا هفت بهمن
دبير ستاد ازدواج دانشجويي با بيان اينكه در سـال  : تهران  ـ خبرگزاري فارس 

مراسـم  : كنند گفت    هزار زوج دانشجو مراسم ازدواج خود را برگزار مي         30جاري  
  .شود ميازداوج دانشجويي امسال از يك تا هفت بهمن برگزار 

محمدعلي وكيلي با اشاره به اينكه زمان ثبت نام ازدواج دانشجويي در سراسر             
هـاي كـشور    دانشگاه: شود و تا يك ماه مهلت دارد گفت  آبان آغاز مي   10كشور از   

در انتخاب برگزاري مراسم ازدواج دانشجويي در فاصله يك تا هفـت بهمـن آزاد               
  .هستند
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نگيـزه فاعـل يـا فـاعالن رويـداد را مـشخص              علت وقوع حادثه و هدف و ا       :چرا  
  . كند  معين مي،اي كه سبب واقعه شده را كند در واقع انگيزه مي

به طور معمول پاسخ به سؤال چرا در مراحل اوليه خبـر ميـسر نيـست و بـراي                   
جو ، تحقيق و كسب اطالعات از منابع مختلـف            و  يافتن پاسخ آن نياز به وقت، جست      

د سقوط يك هواپيما كه در مراحل اوليه فقط خبر سـقوط            ضروري است مانن   ،بيشتر
تر بـه علـت چگـونگي     شود و در مراحل بعد و در گزارشات مفصل   هواپيما منتشر مي  

  .شود سانحه هواپيما پرداخته مي
 در مورد علت، ممكن است در صورت مشخص نشدن قطعي علت اصلي سـقوط      

 نظـرات خـود را در گـزارش         هواپيما، در تنظيم خبر و گزارش، خبرنگـاران مختلـف         
  .دخيل كنند

ممكن است يك خبرنگار، رويداد را از زاويه ديد خود گزارش كند و علت حادثه               
را اشتباه خلبان بداند و خبرنگار ديگر از برج مراقبت و يا ديگري مشكل نقص فنـي                 

  .  را علت سانحه و سقوط هواپيما بدانند…و   
  

  :مثال
   سرنشين در شهرك توحيد سقوط كرد104 با 130       هواپيماي سي ـ

  
ـ   كه 130 به سبب آتش گرفتن يكي از موتورها، هواپيماي سي ـ   گروه خبري 

 نفرخبرنگار و پرسنل روابط عمومي ارتش به منطقه مـانور دريـايي در              108حامل  
استان سيستان و بلوچستان بود، قبل از فرود اضطراري در شهرك توحيـد نيـروي               

   .هوايي سقوط كرد
  

همـانطور كـه در     . كنـد     چگونگي و نحوه وقوع حادثه را مـشخص مـي           :چگونه  
 بلكه چگونگي واقعه كـه      ،تعريف خبر گفته شده است، تنها اعالم وقايع كافي نيست         

توان آن را توضيح داد، بايد در         ها ساده است و فقط با ذكر يك جمله مي           گاهي وقت 
  .ادامه آورده شود
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 از طـرف    . شدن بايد به شش عنصر باال پاسخ دهـد         به طور كلي خبر براي كامل     
 به اهميت خبر و ميزان عالقه خوانندگان به دانستن بـستگي            ،ديگر كامل بودن خبر   

 خبر را بايد    ، هر چه اهميت خبر بيشتر و تمايل براي خواندن خبر بيشتر باشد            .دارد
  .تر تهيه كرد تر و جامع مشروح

شود اما توضيحات بيشتر      خ داده مي  گاهي نيز در خبر به شش عنصر خبري پاس        
 الزم است و بر ميزان عالقه مخاطبان بـه دانـستن            .بدليل اهميتي كه آن  خبر دارد      

لذا هر چه اهميت خبر بيشتر باشد و خواننـدگان تمايـل بيـشتري بـراي      . مي افزايد 
 .تر تهيه كرد تر و جامع  بايد خبر را مشروح،آگاهي يافتن از آن خبر داشته باشند

  
  

  هاي خبر نويسي سبك
  

  ؛ـ  سبك هرم وارونه
   ؛ـ  سبك تاريخي

   ؛ـ  سبك تاريخي همراه با ليد
   ؛ـ  سبك پايان شگفت انگيز
   ؛ـ  سبك بازگشت به عقب

  ؛ـ  سبك تشريحي
 

  سبك هرم وارونه 
مهمتـرين سـبك     تـرين و    هاي خبرنويسي سبك هرم وارونه رايج        در بين سبك  

ترين و     چكيده جالب  هن سبك بدين ترتيب است ك     اي خبري است و كليد نگارش در     
شـود و بـه ترتيـب بـه طـرف  پـايين  از                   مهمترين قسمت رويداد در ابتدا آورده مي      

  .شود ترين قسمت خبر در انتها آورده مي شود و كم اهميت اهميت خبر كاسته مي
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ت ترين روش انتقال اخبار و اطالعا        سبك هرم وارونه يكي از مؤثرترين و كارآمد       
 دقيقه  20سنجي از خوانندگان، به طور متوسط كمتر از            چرا كه بر اساس نظر     ،است

كنند، كه به طور معمـول   از وقت خود را در روز صرف خواندن روزنامه و نشريات مي  
كنند، اگر آن خبر ارتباطي بـا كـار، زنـدگي و عالقـه                خبر را با خواندن تيتر آغاز مي      

چنانچه ليد نيز يـك موضـوع جالـب و          .كنند  العه مي  باشد، ليد را نيز مط     هآنان داشت 
  . خوانند مورد عالقه را براي مخاطب باز كند، متن خبر را نيز مي

اي از مهمترين نتايج حاصل از كار تهيه خبـر در ليـد               در اين سبك ابتدا خالصه    
شود سپس توضيحات بيشتر با بيان كوتاه و هنرمندانه به ترتيـب اهميـت                آورده مي 
  .شود آورده مي

ترين بخش خبر  حاوي جذاب) قسمت بااليي(در هرم وارونه قاعده هرم
  . است

  
گيـرد و مـورد عالقـه     سبك هرم وارونه به منظور زيـر مـورد اسـتفاده قـرار مـي        

  :مخاطب است
 همانطور كه مردم در خبررسـاني عـادي خـود بـه             شيوه طبيعي نقل وقايع؛    ـ

كنند و در ابتدا  مهمترين قسمت  مييكديگر به طور طبيعي از همين شيوه استفاده         
  .كنند رويداد را براي ديگري نقل مي

  

 خواننده به محض خوانـدن      مشخص شدن سريع تكليف خواننده با متن؛       ـ
  .پاراگراف نخست تمايل خود را به متن آن خبر متوجه مي شود

 خبرنگار خواهد توانست با درجه بنـدي اجـزا خبـر و             تر خبر؛  پردازش آسان  ـ
  . اهميت آنها و مدت زمان كوتاه خبر را پردازش و تهيه نمايدميزان 
 صفحه آرا  و مدير هنري نيز به سادگي اندازه مـتن را              كمك به مدير هنري؛   ـ  

تواننـد چنانچـه بـا        كننـد و مـي      با ميزان جايي كه در صفحه باقي مانده تنظيم مـي          
  . مواجه شدند قسمت بي اهميت خبر را حذف نمايندمحدوديت فضا
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 در  متن خبـر    و كليات  به دليل مشخص بودن چكيده    تر؛   تيتر نويسي آسان   ـ
  .شود ليد نوشتن تيتر به سادگي انجام مي

اختـصار    سبك هرم وارونه بـه دليـل اينكـه از ايجـاز و     اشغال فضاي كمتر؛   ـ
گيـرد   جاي كمتري در روزنامه مي     .شود برخوردار است و قسمت هاي زايد حذف مي       

شود و به تنـوع خبـري روزنامـه كمـك              براي ساير خبرها باز مي     و به اين ترتيب جا    
  .كند مي

  
  :موارد ديگر از مزاياي اين سبك

  .شود ـ در ليد، چكيده مهمترين مطلب خبر آورده مي
  .كند ـ حس كنجكاوي خواننده را به سرعت ارضا مي

  .شود ـ موجب خستگي خواننده نمي
  . شدـ خواننده در مدت كمي متوجه اصل خبر خواهد

  
شــايان ذكــر اســت كــه خبرهــاي بلنــد، خواننــدگان كمتــري دارنــد و افــزايش 

ها با عالقه خوانندگان رابطـه معكـوس دارد و تعـداد مخاطبـان را كـاهش                   پاراگراف
  . دهد مي

  
  معايب سبك هرم وارونه

خبرنگار به دليل دخل و تصرفي كه در تهيه خبر در اين سبك دارد و اجـزاي                 ـ  
در كنـد، نظـر و سـليقه خـود را نيـز       شدن جابجا مـي  تر و جذابخبر را براي جالب     
  .  كه ممكن است تا حدي از واقعيت دور شوددهد  دخالت ميبرجسته كردن خبر

خوانـد در مـواردي مـتن          چون خواننده چكيده خالصه خبر را در پاراگراف مي         ـ
  .اندخبر ممكن است چندان مورد عالقه خواننده قرار نگيرد و بقيه خبر را نخو

شـودكه     دوباره در متن خبر تكرار مـي       ،آمده است ) ليد( آنچه در پاراگراف اول      ـ
  .براي خواننده چندان جالب نيست
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  موارد استفاده از سبك هرم وارونه
  

ــه در ســمينارها ، ســخنراني  هــاي خبــري،  هــا ، مــصاحبه از ســبك هــرم وارون
  . شود   استفاده مي…ها و كنفرانس

  
 هرم  وارونه ابتدا بايد سؤاالت زير را مطـرح           براي نوشتن خبر به سبك    

  .كرد و با توجه به آنها خبر را پردازش نمود
  

  هاي ديگر مهمتر است ؟ هاي واقعه از جمله ـ كداميك از جمله
  هاي خبري واقعه كدامند ؟ ـ ارزش

  ـ تغييرات رويداد چه بوده است ؟
  تن خبر نوشت؟توان با حداقل كلمات، بهترين ليد را براي م چگونه مي.ـ
  
  

  سبك تاريخي 
گـردد و    در سبك تاريخي رويداد به همان صورتي كه اتفاق افتـاده تنظـيم مـي       

شيوه نگارش آن به ترتيب زمان وقوع ماجرا و داسـتان اسـت و از لحظـه شـروع تـا                     
بدون آنكه به دليل ارزش خبري اجزا خبـر، رديـف و ترتيـب             . شود    پايان تشريح مي  

  .ا از دست بدهدحقيقي و واقعي خود ر
سبك تاريخي ليد ندارد و برعكس هـرم وارونـه اسـت و تنظـيم خبـر بـه طـور                     

است و هـر چـه بـه پايـان           طبيعي در قسمت شروع خبر از اهميت كمتري برخودار        
  .شود  اهميت خبري نيز بيشتر مي،شود خبر نزديكتر مي

 هـاي   منحـصر بـه گـزارش   ،چون اين نوع سبك براي خواننده كسل كننده است     
  . باشد علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تحقيقي مي
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در سبك تاريخي رويدادها يا اجزا خبر به طور كامـل و بـه ترتيـب وقـوع بيـان                    
نمايد و برجسته كردن و جنجالي شدني كـه در             مي  تر جلوه   لذا خبر واقعي  . شوند  مي

  .هرم وارونه مرسوم است در اين سبك وجود ندارد
  

   سبك تاريخي فوايد
  .شود  مطلب به همان شكلي كه در رويداد بود، بيان ميـ

  .ـ دخل و تصرف در تنظيم خبر مانند سبك هرم وارونه نيست و بسيار كم است
  معايب سبك تاريخي 

  .ـ زمان بيشتري براي تنظيم خبر الزم است
  مخاطب براي آگاهي يافتن از خبر بايد متن را به طور كامل بخواند كـه ايـن                   ـ

  .برد يادي ميكار، وقت ز
لذا امكان ترغيب خواننده بـه خوانـدن        . گردد   موجب خسته شدن مخاطب مي     ـ

  .يابد متن طوالني خبر كاهش مي
  .  به دليل طوالني بودن خبر، مشكل تراكم خبر وجود داردـ
  .بندي و تهيه ماكت در سبك تاريخي دشوارتر ازسبك هرم وارونه است  صفحهـ
  
  

  سبك تاريخي همراه با ليد 
تـاريخي اسـت در ايـن سـبك ابتـدا            اين سبك تركيبي از سبك هـرم وارونـه و         

شود و سپس ماجرا بـه آن         چكيده مهمترين مطلب و محتواي خبر در ليد آورده مي         
  . شود  صورتي كه اتفاق افتاده شرح داده مي

سبك تـاريخي بـه همـراه ليـد درميـان روزنامـه نگـاران بـه ويـژه كـساني كـه              
ري ت از جـذابيت بـاال     ،كننـد   رهـاي حـوادث را گـزارش مـي        رويدادهاي شهري و خب   

  . برخوردار است
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ي خاصي  يسبك تاريخي همراه با ليد در بعضي مواقع مضموني داستاني و محتوا           
تواند در متن خود تضاد، زاويه ديد، فراز و فرود، ريتم يا آهنگ، رنـگ              يابد كه مي    مي

  . باشد به همراه داشته …يا نواخت، صفحه پردازي، فضا  و 
  . است...  موارد استفاده اين سبك در اخبار حوادث و رويداد هاي شهري و

  
  :مثال

ـ گروه حوادث  مردم خرم آباد با حضور به موقـع خـود يـك صـراف را      
  .همراه با چهار كيلوگرم طال از چنگال مهاجمان مسلح نجات دادند

قـع در    يك صراف در مغازه خود وا      30/16عصر روز چهارشنبه مقارن ساعت      
 به كار مشغول بود كه با سه نفـر مـسلح بـه سـالح                ، متري استانداري لرستان   150

  . كمري و سالح سرد روبه رو شد
ابتدا يكي از سارقان با صراف شروع به صحبت كرد و سپس دو همراه سـارق          

 صراف را   ،پس از شروع درگيري به او ملحق شدند و با همكاري هم سعي كردند             
  . داخل خودروي خود هدايت كنندبا زور و تهديد به 

بـه كمـك صـراف شـتافت و بـا           » م  .مهـرداد   «لحظاتي بعد يك جوان به نـام        
  .سارقان درگير شد

با اوجگيري درگيري مردم نيـز بـه كمـك صـراف و جـوان شـتافتند و دامنـه         
  . درگيري به پاساژ كسري، واقع در چهارراه بانك، خرم آباد كشيده شد

 تمـاس   110ازه داران كه شاهد درگيري بود با پليس         در اين هنگام يكي از مغ     
گرفت و چند دقيقه بعد، مأموران پليس در محـل حاضـر گـشتند امـا سـارقان بـا                    
شنيدن صداي آژير ماشين پليس متواري شدند و ماموران پليس نيز بـا حـضور در                

  . به تعقيب سارقان پرداختند،محل
ـ   2با مجروح كردن      اما سارقان موفق شدند    وسـيله خـودروي خـود از         ه نفر ب

  .محل حادثه بگريزند
خبرها از  . مجروحان حادثه نيز بالفاصله توسط مردم به بيمارستان انتقال يافتند         

  . حكايت دارد،وخامت حال جوان مجروح شده
 ،تا لحظه مخابره خبر كه چهار ساعت پس از حادثه بود، پليس نتوانسته اسـت              

 .دست آورد هسرنخي از سارقان ب
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  ايان شگفت انگيز سبك پ

شود و خواننـده را       يا قفل ماجرا در پايان خبر باز مي        در اين سبك اصل ماجرا و     
كند اين سبك به دليل پاسخگويي به نياز حس نوجويي خواننده پـا               شگفت زده مي  

  .نگاري معاصر گذاشته است به عرصه ادبيات روزنامه
ر به فـرد اسـت بـه         اين سبك براي خبرهاي كم نظير و شگفت انگيز كه منحص          

 .هاي شيرين خبرنويسي است سبك پايان شگفت انگيز از سبك. شود كار برده مي
  :مثال

ـ   راننده وانت به طمع دريافت پول كالن، براي حمـل بـار    گروه اجتماعي 
  .از سوي مشتري خود دچار دردسر شد

 بـار ايـستاده بـود       هاي باري و وانت     اين راننده وانت كه در محل تجمع ماشين       
هنگام غروب و در پايان كار روزانه زماني كه ديگر همكارانش كار را تعطيل كرده               
بودند با يك مشتري مواجه شد كه از او خواست تا براي حمل بارش بـا او بـرود،    
اما راننده وانت به دليل خستگي و پايان كار روزانـه، پاسـخ منفـي داد، امـا وقتـي                    

  . خو استه او را پذيرفت. ژده دادمشتري وعده پولي كالن بابت كرايه را م
از او خواستم كه بگويد بارش چيـست و او گفـت چيـز              : گويد  اين راننده مي  

  .سمت مقصد او حركت كرديم سپس با او همراه شدم و به. خاصي نيست
هنگام غروب بود، سنگيني دست اين مرد ميانسال را بر روي دوش احـساس              

. شـدند   تر مـي    ها باريك   تر و كوچه    ا قديمي ه  رفتيم خانه   هر چه جلوتر مي   . كردم  مي
امـا او بعـد از مـن و مـن كـردن از        . دوباره از او خواستم بگويد كه بارش چيست       

  .جواب دادن طفره رفت و گفت باور كنيد چيز زيادي نيست
اش شك مرا نسبت به       رفتار شتابزده و دست پاچه    : راننده وانت در ادامه افزود    

ده بود و در دل من غوغايي بر پا شـده بـود خواسـتم               هوا تاريك ش  . او بيشتر كرد  
خواهم بار شما را حمل كـنم و پـول شـما را هـم                 بگويم من منصرف شدم و نمي     

  .داريد بست رسيديم و آن مرد گفت نگه اي بن خواهم كه ديدم به كوچه نمي
ســپس پيــاده شــد و كليــدي از جيــب خــودبيرون آورد و در داخــل قفــل در 

. ه در را باز كرد و از من خواست وانت را داخل حياط ببرم             چرخاند، سپس دو لنگ   
  .وارد حياط شدم، ماشين را خاموش كردم و پياده شدم
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 حياط بزرگي بود كه در آن چند درخت وچند اتاقك قديمي جدا از هـم، در                
مردي هم در وسط حياط ايستاده بود و در حاليكه مضطرب           . خورد  آن به چشم مي   

كرد و در حياط به اين طرف و آن           يد، دست به چانه فكر مي     رس  و نگران به نظر مي    
اي از حياط جمـع شـده         يك تپه بزرگ آت و آشغال هم در گوشه        . رفت  طرف مي 

بود كه با ديدن آن، عصباني شدم و گفتم اين همه بار، تـو كـه گفتـه بـودي چيـز                      
الي توانم كمك كنم، صبح تا االن خيلي كار كردم ديگرح           زيادي نيست، من كه نمي    

  .براي من نمانده است
سـپس  . با من بيايد  .  است  مرد جواب داد؛ اينها بار نيستند، بار داخل آن اتاقك         

برق را روشن كرد با سر به وسط اتاقـك          . با او وارد آن اتاقك تنگ و تاريك شدم        
با ديدن بار داخل اتاق بـرق از سـرم پريـد     . اشاره كرد و به من گفت بار اين است        

چيزي نمانده بود از ترس بيهوش شـوم در         . و گيج و منگ شدم    سرم سياهي رفت    
لرزيـد بـا بـي حـالي روي            حاليكه سخت سست شده بودم و دست و پاي من مي          

  .  آخه بار يك جسد بود كه در وسط اتاق افتاده بود. زمين نشستم
  :مثال

  
 را كه باعث يك تـصادف شـده   اي پليس تصميم گرفت راننده:  تهران ـ ايرنا  

  .مجازات نكند  ،بود
شهردار بيرمنگام، انگليس داخل اتومبيـل پـدر        » آرتور اسميت   « پسر» جورج  «

كـرد كـه ناگهـان        اي پارك شده بود با فرمان اتومبيل بـاز مـي            خود كه بر باالي تپه    
كه ناخواسته بـا خـالص كـردن اتومبيـل بـه            » جورج  «. اتومبيل  به حركت درآمد    

 نشان دهد و اتومبيل را متوقف كند و اتومبيـل          نتوانست واكنشي  ،دردسر افتاده بود  
  . با سرعت به اتومبيل پارك شده در پايين تپه برخورد كرد و خسارتي به بار آورد

ها، پليس راننده      خسارت وارد شده به اتومبيل     برخالفدر اين حادثه تصادف،     
  . ماه بيشتر سن نداشت18 چون راننده ،متخلف را جريمه نكرد

 
   عقبسبك بازگشت به

اين سبك متن خبر با آخرين        در .اين سبك در نقطه مقابل سبك تاريخي است       
ايـن  . شـود  قسمت واقعه آغاز و سپس سوابق امر براي روشن شدن موضوع بيان مـي    

سبك براي هر نوع خبـري كـارآيي نـدارد و بـستگي بـه مهـارت، تـوان و تيزبينـي                      
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موضـوع خبـري را تنظـيم       نگار داردكه چگونه تناسب ميان سبك نگـارش و           روزنامه
رود و پـاراگراف اول   به طور معمول اين سبك براي خبرهاي كوتاه به كار مـي         . نمايد
  .تواند نقش ليد را داشته باشد مي

  :مثال
هـاي سراسـري و آزاد ، از جملـه      گروه فرهنگي ـ كسري بودجه دانشگاه 

تـأثير  هاي آموزشي را تحت       معضالتي است كه از ابتداي امسال، فضاي محيط       
قرار داده است كه در اين ميان نمايندگان كميسيون آمـوزش مجلـس مـدعي               

  .اند ها بوده دانشگاه پيگيري حل مشكل بودجه
هـايي در دسـت       به گفته عضو كميسيون آمـوزش و تحقيقـات مجلـس طـرح            

هاي دولتي و غيـر دولتـي     ي دانشگاه   بررسي است كه بر اساس آن بودجه و شهريه        
 100جلس در رابطه با اصالح برخي از مواد برنامـه چهـارم،             م. شود  ساماندهي مي 

  .ها اختصاص داد ميليارد تومان براي تهيه مواد، ملزومات و تجهيزات دانشگاه
الزم به يادآوري است، كه در سال گذشته وزارت علوم ، تحقيقات و فنـاوري               

كسري  ميليارد تومان    80 ميليارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي          170
  .بودجه داشتند

دانشگاه آزاد نيز در پي تأكيد بعـضي از مـسؤوالن مبنـي بـر كـاهش شـهريه،                   
موظف شد بود كه ميزان سرانه دانشجويان را به كميسيون مجلس اعالم كند كه بـا                
وجود پايان يافتن مهلت تعيين شده، هنوز گزارشي از سوي دانشگاه آزاد اسـالمي              

  .ارايه نشده است
 

  سبك تشريحي
 براي ،شود در اين سبك همانگونه كه رويداد قسمت به قسمت گزارش مي

 اين سبك براي خبرهايي به كار مي رود .شود هر قسمت توضيح الزم داده مي
هاي  از اين سبك درخبرهاي بلند و گزارش. كه در آن اختالف نظر وجود دارد

  .شود تفصيلي نيز استفاده مي
  :مثال
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 كـه  »آوريـل «هواپيماي آزمايـشي : سالميتهران ـ خبر گزاري جمهوري ا 
 روز گذشـته بـا موفقيـت        ،براي پرواز بر فراز سياره مريخ طراحي شده اسـت         

  . مورد آزمايش قرار گرفت
 از يك بـالون پرشـده       »آوريل«به گفته سازمان فضايي آمريكا ناسا، اين هواپيما       

  .  هزار پايي به سوي زمين رها شده است101توسط گاز هليوم از ارتفاع 
ها پيش تحقيقات بر روي اين هواپيمـا آغـاز            دانشمندان مي گويند كه از مدت     

تواند نقش مهمي در      اين هواپيما مي  . شده و از قدرت مانور بااليي برخورداراست        
  . هاي اكتشافي در سياره مريخ ايفا كند ماموريت

ت طول بدنه اين هواپيما بيش از چهار پا است و فاصله دو سر بال آن به هـش                 
به گفته دانشمندان اين هواپيماي ويژه، از يك سيـستم رانـش ملـخ دار        . رسد  پا مي 

تواند درجو سياره مريخ كه به طور عمده از دي            برخوردار است و به وسيله آن مي      
همچنـين بـه    » آوريـل   «اكسيد كربن تشكيل شده بـه فعاليـت بپـردازد هواپيمـاي             

 بـراي مـشاهده و     هـاي مـدرن     ربـين هـا و دو     ، رباط هاي پيشرفته   شماري از دستگاه  
 .هاي علمي در سطح اين سياره قرمز مجهز مي باشد بررسي

 

  ها گزاره
هـاي    كننـد در حقيقـت حلقـه        ها استخوانبندي خبر را محكم مي       ها و واژه    گزاره

بـه هـر انـدازه كـه مكـان      . هـا و جمـالت خبـر بـه يكـديگر هـستند       پيوند پاراگراف 
تر جلوه كنند و با حـداقل جلـب توجـه             ها طبيعي   هتر بوده و گزار     كارگيري درست   به

  .تر خواهد بود تر و جذاب همراه باشند خبر مطلوب
  

  :ها عبارتند از  ترين گزاره رايج
عالوه، امـا، متعاقـب آن، بـا ايـن همـه،             هعالوه بر اين، افزون بر اين، ب      

 در  ، بـاالخره،  سـبب ايـن   بنابراين، به اين ترتيب، در ادامه، با اين وجود، به           
افـزون  همين حال، در عين حال، همچنين، اين در حالي است كه، درضمن،             

، شايان ذكر است،گفتني است، الزم به ياد آوري اسـت، جـدا از آن،               بر آن 
  …دنبال آن، در پايان و  هخصوص، ب به
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شــود بايــد از جمــالت و  از هــر ســبكي كــه بــراي تنظــيم خبــر اســتفاده مــي 
فاده گردد چـرا كـه يـك خبرنگـار بايـد خبـر را بـه                 هاي گويا و روشن است      پاراگراف

ترين شكل ممكن تنظيم كند تـا خواننـده بـه آسـاني آن را بخوانـد و متوجـه                      ساده
  .مقصود گردد

خبرنگار موفق كسي اسـت كـه يـك خبـر را بـا رعايـت اصـول خبرنگـاري،هنر             
  .ترين شكل ممكن تنظيم و پردازش نمايد خبرنويسي، خالقيت و نوآوري، به ساده

  
  مراحل تنظيم خبر

يك خبرنگار پس از اينكه تحقيقات الزم را براي يافتن اطالعات مربوط بـه يـك       
  .رويداد انجام داد براي پردازش و تنظيم يك خبر بايد مراحلي را طي نمايد

  مناسب   و شيوه  ي رويداد و تقدم اركان خبر را بشناسد       خبربايد ارزش   خبر نگار   
  .، ليد نويسي و تيتر نويسي را نيز تشخيص دهديهاي خبر نويس استفاده از سبك

  

  . به طور كلي مراحل زير الزمه نوشتن خبر پس از كسب اطالعات اوليه است
  

  ؛ غير خبراز خبر تشخيصـ  
  ي مناسب؛ خبرهاي مفاهيم و ارزشاستفاده ازـ  

  ـ ترتيب اجزا و جمالت خبر و اولويت بندي بين آن؛
  ي؛خبر عناصر و اركان استفاده ازـ 
   مناسب با خبر؛ خبرنويسي  سبك استفاده ازـ

  ـ ليدنويسي و تيترنويسي براي خبر؛
  ـ تنظيم و ويرايش خبر؛

  

  .توضيحات هر كدام از موارد باال در همين فصل آمده است
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  لـيـد
 

گويند كه خواننده   مي »ليد«قسمت يا پاراگراف اول خبر را در سبك هرم وارونه           
 كـه  ،ليد شامل يـك يـا حـداكثر دو جملـه اسـت           .كند   مي را به خواندن متن ترغيب    

  .كند چكيده و اصل مطالب خبر را بيان مي
ترين بخش خبر است و وظيفه هدايت كردن و كـشاندن             ليد خوب حاوي جذاب   

  .مخاطب به خواندن متن خبر را بر عهده دارد
شود و بر اساس اينكه كـدام عنـصر خبـر             در ليد به عناصر خبري پاسخ داده مي       

 .توان ليد را بر همان اساس تنظيم كرد  مي،ارزش خبري بيشتري دارد
 

  انواع ليد
   ؛ـ ليد بر اساس عنصر خبري الف

  كه؟
  كي؟
  كجا؟
  چه؟
  چرا؟

  چگونه؟
  ؛ب ـ ليد بر اساس مضمون

  ؛ـ شكل ارايه1
  ؛ـ استنباطي                    
  ؛ـ تشريحي                    
  ؛ستيـ فهر                    

  ؛ـ بر اساس محتوا2
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   ؛ـ تك موضوعي                   
  ؛ـ چند موضوعي                   

  

  ؛ج ـ ليد بر اساس نحوه ارايه
  ؛ـ پرسشي 
  ؛ـ نقل و قول 
  ؛ـ داري سابقه 

   ـ ليد تاريخي؛
   ـ ليد توصيفي؛

   ـ ليد ضرب المثلي؛
   ـ ليد قياسي؛

  ؛ـ متعارض 
  ؛ـ غيرعادي 

 ر متعارف؛ ـ ليد غي

  
 .آيد  نام فرد يا نهاد عامل رويداد در آن مي:ليد كه 

  :مثال
آبادي، دادستان كل كـشور خواسـتار رسـيدگي     گروه خبري ـ  قربانعلي نجف 

قاطع و جدي با پرونده دانشگاه هاوايي و تأييد مدارك مؤسسات آموزشي توسـط              
  .وزارت علوم شد

  
  .شود  موضوع رويداد در آن طرح مي:ليد چه 

  :مثال
 اعتـراض  دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهـران در گروهي از : تهران ـ ايسنا 

  . كردندجمع مقابل در ورودي اين دانشگاه تبه وضعيت رفاهي دانشگاه،
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  .گردد  مكان رويداد در آن مطرح مي:ليد كجا 
  :مثال

سال آينده ميزبـان همـايش دانـشجويان جهـان     ،  تهراندانشگاهگروه خبري ـ  
  . باشد م مياسال

 
  . حاوي زمان رويداد است:ليد چه وقت 
  :مثال

در دانشگاه شيراز » عرفان و دانشجو« فردا همايش هم انديشي گروه خبري ـ  
  .شود برگزار مي

 
  . تفسير و ماهيت رويداد را در بردارد:ليد چرا 

  :مثال
هاي فرانسه از ادامه  دانشگاه،  داشتن حجاب اسالميسبب به گروه خبري ـ

  .كند حصيل زنان مسلمان جلوگيري ميت
 

كند و كليه جوانب رويداد       نحوه اتفاق و چگونگي آن را توصيف مي        :ليد چگونه   
  .گردد موشكافي مي

  :مثال
در حاليكه سالن مملو از دانشجوياني بود كه با شور و اشتياق : تهران ـ ايسنا 

و سال تحصيلي دادند و با سخنراني ا شعارهايي در حمايت از رييس جمهور مي
  .ها آغاز شد  جديد دانشگاه

  
  :مثال

دادنـد خواسـتار اسـتعفاي ريـيس      دانشجويان در حالي كـه شـعار مـي   : تهران ـ ايرنا  
دانشگاه و رسيدگي به مشكالت آموزشي و صنفي خـود توسـط مـسؤوالن وزارت علـوم                 

   .شدند
  

يز در عالوه بر ليدهاي باالكه براساس عنصرخبري هستند از ليدهاي ديگر ن
  : كه عبارتند از؛شود تهيه ليد خبر استفاده مي
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 اين نوع ليدها به طور معمول از استنباط خبرنگار از رويداد :باطي نليد است
  .گيرد گردد و عنصر اصلي ليد بر اساس استنباط كلي خبرنگار شكل مي تنظيم مي

  :مثال
يتي كه دارد، رشته ساخت و توليد، با توجه به اهم:  خبرگزاري فارس تهران ـ

  .زبان مشترك بين دانشگاه و صنعت است
  

ها با تربيت نيروي متخصص و روي آوردن جدي به  گروه اجتماعي ـ دانشگاه 
هـاي مختلـف بـراي        توانند موتور محركه توسـعه، در زمينـه         تحقيق و پژوهش مي   

  .كشور باشند
  

داد را در اين نوع ليد نويسي خبرنگار شرح جزييات ضروري رويـ   : ليد تشريحي 
 از اجزاي خبـر را جهـت روشـن شـدن بـراي خواننـده                يآورد و بعض    نيز در خبر مي   

  .كند تشريح مي
  :مثال

 فقـط  .وزير علـوم از پـذيرش دانـشجو در نوبـت دوم خبـرداد     : تهران ـ ايسنا 
هـاي معمـولي در       شوند كه حـداقل امتيـاز قبـولي         كساني در اين نوبت پذيرفته مي     

  . دها راكسب كرده باشن دانشگاه
  

موارد مختلـف رويـداد بـه صـورت فهرسـت در ليـد خبـر آورده             : ليد فهرستي 
گيـري و     شود، اين نوع ليدها در تنظيم خبرهاي صورت جلسات و مراكز تـصميم              مي

  .ها كار برد دارد دستورالعمل
 :مثال

گروه سياسي ـ مجلس شوراي اسالمي روز گذشته به يك فوريت طرح 
مجلس همچنين چند . شجو راي مثبت دادتجديد نظر در نحوه پذيرش دان

  :مصوبه ديگر نيز داشت كه عبارتند از
  اي؛ كليات اليحه جرايم رايانهـ 1             
  بدون مجوز قانوني؛ ـ طرح مجازات شنود يا دسترسي به اطالعات سري 2             
  ؛ـ اليحه اصالح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر رسمي3             
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  :مثال
  :متن اصلي و اوليه منتشر شده توسط روابط عمومي 

 
  نامه تفاهم

  
معاونـت  «بـا   » معاونت اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي        «

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه از اين پـس بـه ترتيـب              » قلمرو مركزي 
ناسـاندن اسـناد ملـي و    ناميده مي شوند، با هدف ش     » قلمرو مركزي «و  » اسناد ملي «

ويژه نسل جوان و به منظور تقويت هويت ملي، تـاريخي             تاريخي به عموم مردم به    
  .نمايند ها، تفاهم نامه همكاري منعقد مي و جلوگيري از انقطاع و انفصال نسل

ها را، بر اساس ضرورت و اولويـت بـا            تصاوير اسناد و عكس   » اسناد ملي «ـ  1
 اي  هاي موضـوعي و متنـوع بـه گونـه           لب نمايشگاه در قا » قلمرو مركزي «همكاري  

  .به نمايش در خواهد آورد» قلمرو مركزي«منظم، در محل تعيين شده توسط 
سازمان اسـناد و  «هاي آموزشي و معرفي      در ارتباط با سخنراني   » اسناد ملي «ـ  2

اسناد و اهميت شناخت آن، در سطح جامعه        » كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران    
ص براي دانش آموزان و دانشجويان، همكـاري الزم را بـه عمـل خواهـد                خصو  به

  .آورد
موزشـي را در    آهـاي تـوجيهي،       در صورت صالحديد، كالس   » اسناد ملي «ـ  3

ارتباط با نحوه محافظت، نگهداري و مرمت اسناد تاريخي در محل قلمرو مركـزي        
  .برگزار خواهد نمود

با مرمت و آماده سازي اسناد ملي و        آمادگي خود را در ارتباط      » اسناد ملي «ـ  4
تاريخي كه در خانواده ها و خاندان فرهيخته كشور وجود دارد اعالم نمـوده و بـا                 
رضايت و توافق صاحب سـند، نـسبت بـه نگهـداري و اطـالع رسـاني آن اقـدام                    

  .نمايد مي
بر اساس معرفي اسناد ملي، امكانات فرهنگسراها و خانـه          » قلمرو مركزي «ـ  5

  .در اختيار قرار مي دهد» اسناد ملي« را براي فعاليت هاي فرهنگ
با تخفيف  «از آثار منتشره خود حداقل پنج جلد با دريافت بها           » اسناد ملي «ـ  6
هـاي اقمـاري خـود        دهد تا در كتابخانه     قرار مي » قلمرو مركزي «در اختيار   » مناسب

  .نگهداري و بهره برداري كند
  .شود ته مشترك تعيين ميـ نحوه برنامه هاي همكاري، در كمي7



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

74

 ماده از تاريخ امضا به مدت يـك سـال           8ـ اين تفاهمنامه با يك مقدمه و در         8
هاي طرفين الزم االجرا بوده و در صـورت توافـق،             در حدود تعهدات و مسؤوليت    

  .باشد طي يك قرارداد الحاقي قابل تغيير و تمديد مي
  

 نامه؛ تهيه ليد فهرستي از متن تفاهم
  

ـ گروه اجتم  بر اساس يك تفاهمنامـه بـين معاونـت سـازمان اسـناد،       اعي 
كتابخانه ملي و معاونت قلمرو مركزي سـازمان فرهنگـي ـ هنـري شـهرداري      

  :در سال جاري، توافقات زير انجام شدتهران 
   ؛ نمايشگاه اسناد ملي جهت نمايش و معرفي اسناد مليـ برگزاري1
 ؛ي محافظت از اسناد مليهاي توجيهي و آموزشي برا برگزاري كالسـ 2
  ؛رمت و باز سازي اسناد ملي در فرهنگسراهاي تهرانـ م3

 شناسـاندن اسـناد ملـي و        تفاهمنامـه بـه منظـور         اين    به گزارش خبرنگار ما ،    
ـ قويـت هويـت ملـي   تو  تاريخي به عموم مردم به ويژه نـسل جـوان   و   تـاريخي  

  . شدها، منعقد  جلوگيري از انقطاع و انفصال نسل
  ...اين تفاهمنامهدر 

  
ليدي كه با يك موضوع از موضوعات محتواي خبر تنظـيم           : ليد تك موضوعي  

شود كه به طور معمول اين موضوع در قالب يك يا دو جمله، مهمتـرين قـسمت                   مي
  .دهد خبر را تشكيل مي
  :مثال

گروه خبري ـ دكتر فرهاد دانـشجو سرپرسـت دانـشگاه تربيـت مـدرس از       
  .ايجاد شعبه در خارج از كشور خبر دادتوسعه اين دانشگاه و 

  

تا حدودي شباهت به ليد فهرستي دارد و فرق آن بـا ليـد              : ليد چند موضوعي  
تك موضوعي اين است كه به جاي يك موضوع چنـد موضـوع مهـم  از موضـوعات                   

شود كـه محتـواي خبـر         آيد اين نوع ليد، زماني استفاده مي        محتواي خبر در ليد مي    
  .زياد باشد
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 خواندن كـل خبـر، چنـد قـسمت از خبـر در ليـد                هراي ترغيب خواننده ب    لذا ب 
 .هاي مختلف متن خبر بخواند تواند در قسمت آيد كه شرح آن را خواننده مي مي

  :مثال
گروه خبري ـ رييس جديـد دانـشگاه بـوعلي سـينا رسـيدگي بـه مـشكالت         

ي آموزشي، ساخت خوابگـاه جديـد، تـسهيل در پرداخـت وام دانـشجويي، ارتقـا        
اي دانـشگاه و بهبـود        كيفيت خدمات صنفي، گسترش مركز رايانه و خدمات رايانه        

  .هاي آتي خود بر شمرد سرويس رفت و آمد دانشجويان را از برنامه
 

 چـرا كـه    ،تواند خود پرسشگر باشـد      در ليد پرسشي خبرنگار نمي    : ليد پرسشي 
دارد سؤال مطرح   خبرنگار واسطه بين رويداد خبرساز و خوانندگان است و فقط حق            

  .شده توسط رويداد را مطرح كند
 مگـر اينكـه     ،شـود   بنابراين در نشريات دانشجويي نيز از ليد سؤالي استفاده نمي         

 .سؤال توسط دانشجويان و كارشناسان يا مسؤوالن مطرح گردد
  :مثال

 آيـا تغييـردر آمـوزش     اين است كـه دانشجويان پزشكيسؤال  گروه خبري ـ  
  هاي علوم پزشكي كشور ضروري نيست؟ اهدانشگ پزشكي عمومي

  
 .گردد ليدي  با آوردن عبارتي از شخص خبرساز آغاز مي: ليد نقل قول
  :مثال

ي شهداي دانـشجو   همشاور مقام معظم رهبري در مراسم يادوار: ايسنا ـ تهران  
  .كند دشمن با ايجاد شبهه در بين دانشجويان، اهدافش را دنبال مي: گفت

 

 در واقـع  . داري سابقه قبلي است   ،خبر مربوط به اين نوع ليد     : هليد داراي سابق  
  .شود  كه تكرار مي،خبري است

  :مثال
 براي اخذ مجوز مكان )طيف عالمه(دفتر تحكيم وحدتگروه سياسي ـ 

دچار مشكل و  ههرسال هاي مختلف  در دانشگاه خودنشست ساليانهبرگزاري 
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 اين تشكل در دانشگاه  ساليانهستاين بار نيز با برگزاري نشهايي است،  واكنش
  .تربيت معلم تهران مخالفت شد

  
شـود و تـا حـدي شـبيه ليـد داراي              اين نوع ليد با زمان شروع مي      : ليدتاريخي

دراين ليد ابتدا سابقه قبلي رويداد كه به نوعي با رويداد جديـد ارتبـاط               . سابقه است 
شـود كـه      ن افـزوده مـي    شود و سپس رويداد جديد نيـز بـه آ           كند آورده مي    پيدا مي 

 .شود موجب جذاب شدن ليد مي
 :مثال

دانـشجوي رشـته   .  محمـد ـ م  ، درگيرييكگروه خبري ـ دوسال پيش بر اثر 
مهندسي مكانيك، توسط دو نفر ربوده و به شدت مضروب شد، كه هنگـام انتقـال              

زني قاتالن را كه   روزگذشته نيروي انتظامي، هنگام گشت    . به بيمارستان جان باخت   
  . و جوان شرور بودند، دستگير كردد

  
اين ليد به منظور تصوير سازي و ارتباط احساسي بـا خواننـده از              : ليدتوصيفي

 .كند صفت و تصوير سازي استفاده مي
  :مثال

الهدي به همراه ديگر كبوتران مهاجر، در حالي كـه   گروه فرهنگي ـ شهيد علم 
ان بودند، مردانه جنگيدند    سخت در محاصره ديوسيرتان بعثي و زير آتش شديد آن         

  .شان را تقديم ميهن اسالمي كردند و در حاليكه ديگر مهماتي نداشتند، بهار جان
  

  :مثال
گروه خبري ـ جواني با چهره غبـارآلود ، مـو و لباسـي كثيـف و ژوليـده، بـا        

شود و با كمري خميده در كنار خيابـان           چشماني نيمه باز كه هر از گاهي بسته مي        
كند چـوب كبريـت       لرزد به زحمت سعي مي       و در حاليكه دستش مي     ايستاده است 

  اعتياد مرگ تدريجي است . كند تا سيگار كنج لبش را روشن نمايد ور  را شعله
  

شـود و بـراي مـصداق دادن          المثل شروع مـي     اين نوع ليد با ضرب    : ليد تمثيلي 
هـر چـه   البتـه بايـد دقـت داشـت       . شود  موضوع خبر كاربرد دارد كه مكمل خبر مي       
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تر باشـد داري تـأثير و نفـوذ بيـشتر             تر و مرتبط    المثل با موضوع خبر هماهنگ      ضرب
  .خواهد بود

 :مثال
رفـت، جمعـه    رفـت، وقتـي هـم مـي     حسني به مكتـب نمـي  « گروه خبري ـ  

يكي از استادان براي جبران عقب ماندگي درسي دانشجويان كه ناشي از            . »رفت  مي
ر كـالس بـود از دانـشجويان خواسـت تـا            عدم حضور اين استاد براي تـدريس د       

  .ها در كالس حاضر شوند جمعه
  

اين نوع ليد تـشابه و يـا اخـتالف دو رويـداد را بررسـي و مقايـسه                   : ليدقياسي
  .كند مي

 :مثال
هاي شهيد بهشتي و اميركبير به دانشجويان  گروه خبري ـ در حالي كه دانشگاه 

معلم در    دهد، اما دانشگاه تربيت       ميمتأهل اين دانشگاه، به راحتي خوابگاه متأهلي        
  .اين مورد دچار مشكل بزرگي است

 
نوعي تناقض و اختالف نظر را در مورد رويداد برجسته كـرده در             : ليد متعارض 

  .كند واقع به نوعي نقد مي
 

  :مثال
و كار اصلي خود را  وزارت علوم به جاي اينكه شعار: همشهري دانشجو
ها چند   انجام كار دانشگاهبري خود را براي نظارت ها دستگاه انجام دهد، در عمل

  .ماند كند و از امور كالن و مهمتر باز مي برابر مي
  

  :مثال
گروه خبري ـ رييس دانشگاه از يك سو دم از پاسخگو بودن و ارتباط با 

گذارد وحتي  زند و از سوي ديگر هيچ وقت مالقاتي با دانشجويان نمي دانشجو مي
 .كند ي دانشجويي نيز شركت نميها در مراسم تشكل
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 بسيار از خبرها براي خبرنگاران و مخاطبان، حالت غير عادي :ليد غير عادي
گردد كه ليد غير   اما حالت غير عادي بودن آنها زماني محسوس مي،و استثنا دارند

  .عادي داشته باشند
  : مثال 

 دختر با  در جريان بازي روز گذشته تيم ملي كشورمان دو:گروه اجتماعي
    .تغيير ظاهر خود به شكل پسران قصد ورود به ورزشگاه آزادي را داشتند

  
 عشود و نوشتن اين نو       در اين نوع ليد نوعي تناقض ديده مي        :ليد غير متعارف  

 .ليد به توانايي و ذوق نويسنده و خبرنگار بستگي دارد
  :مثال 

متخصص شـوند   ... التحصيالن دانشكده فني دانشگاه گروه خبري ـ  اگر فارغ 
هـاي   ها و آزمايشگاه يك پديده نادر است، چون گذشته از سواد استادان آن، كارگاه 

   .اين دانشگاه حتي در حد دبيرستان نيز تجهيزات ندارند
  

 :مثال
گروه خبري ـ اگر ورزشگاه آزادي، ديروز از فشار جمعيت منفجر نـشد يـك    

هزار نفر 130الل و پيروزي را بيش از    هاي استق   معجزه بود، چون مسابقه فوتبال تيم     
      .در اين ورزشگاه تماشا كردند

  
  : عبارتند ازنكاتي كه در ليد نويسي بايد رعايت كرد

  بي محتوا  ليد
تـوان    كـه مـي    ،به طور كلي هر رويداد خبري حاوي مطلب مهم يا جالبي اسـت            

 و بي محتوا كه  بايد از نوشتن مطالب كلي و نامشخص      . خالصه آن را در ليد قرار داد      
 خـودداري   ،كند دهد و يا مخاطب را دچار سر در گمي مي           اطالعاتي به مخاطب نمي   

 .شود
 :مثال

گروه خبري ـ دانشجويان بايد توجه داشته باشند بـه روشـنفكر جهـاني نيـاز      
  دانـشجويان نداريم، بلكه نياز ما روشنفكر بومي است، اين به معناي آن نيست كـه           
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 نـو گرايـي نبايـد بـا         امـا تفاوت باشـند،         علمي جهان بي   نسبت به مسايل فكري و    
  .مدگرايي اشتباه شود

 
  ليد با محتواي زياد

توان مورد استفاده قرار داد  از ليـد بـا                به همان اندازه كه ليد بي محتوا را نمي        
محتواي زياد نيز نبايد استفاده شود و ليدي كه به چند عنصر اساسـي خبـر پاسـخ                  

 .گويد، كافي است
  :مثال

ريـيس كميـسيون آمـوزش و تحقيقـات مجلـس      : تهران ـ خبرگزاري فـارس   
هـاي دانـشگاهي كـشور         ميليارد تومان اعتبار بـراي تجهيـز آزمايـشگاه         100: گفت

  اين نقيصه  تجهيزات آزمايشگاهي سه سال است خريداري نشده، كه       . تصويب شد 
 وه براينكـه  عـال .هـا وارد كـرده اسـت        لطمات جبران ناپذيري بر پژوهش دانـشگاه      

  .ها نيست  نياز دانشگاهياختصاص بودجه فوق نيز پاسخگو
  

  نكات مهم در نوشتن ليد
  

  .ـ از نوشتن مطالب مبهم و گنگ خودداري شود1
  .ـ مطالب جزيي در ليد نوشته نشود2
  .ي مهمترين مطلب را به طور مشخص بيان كند ـ ليد بايد خالصه3
  .مه بيشتر  نباشد از چهل كل،ـ  در نوشتن ليد كوشش شود4
  .ـ ليد بايد حاوي يك يا دو جمله باشد5
  . مگر آنكه نقش كليدي داشته باشد،ـ ليد با زمان و مكان شروع نشود6
يـد امـروز، ديـروز و فـردا بـه ليـد تـازگي                ق كليـدي بـودن زمـان،       ـ در صورت  7
  .بخشد مي

 شـده،  شود مطلب نقل قول ـ در ليد وقتي كه از نقل قول مستقيم استفاده مي      8
 در غير اين صورت مطلب نقـل قـول بـه صـورت غيرمـستقيم                ؛خالصه مطلب باشد  

  .نوشته شود
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ـ در سبك هرم وارونه و سبك تاريخي همراه با ليد محتواي ليد بايد بـا تيتـر                  9
  .خبر  هماهنگ باشد

 در   »كـه « اگر عنصر    . از شخصيت حقوقي استفاده شود     ،ـ  در ليد سعي شود     10
توان ليد را بـدون پاسـخ گفـتن بـه      مي، شخصيت حقوقي بود  خبر تنظيم شده فاقد     

  .نوشت  »كه«عنصر 
  

  :براي نوشتن ليد بايد به سؤاالت زير پاسخ گفت
  . مهمتر استخبرهاي خبر از ديگر اجزاي  ـ كداميك از جمله

  .هاي خبري واقعه كدام است ـ ارزش
  . ليد نوشت،توان با حداقل كلمه ـ چگونه مي

  
  :شتن ليد مهم براي نونكات

   ؛جاي خواننده قرار دادن هـ خود را ب1
  ؛ـ نزديك بودن فاعل به فعل2
  ؛ـ برجسته و ملموس بودن قسمت تأكيد3
 ؛ـ اهميت و پيشينه موضوع4
 

 
  تيتر

 
تيتر نويسي آخرين مرحله تنظيم خبر است و همانطور كه ليـد خواننـده را بـه                 

نده را به خواندن ليد ترغيـب و         تيتر نيز بايد خوان    ،كند  خواندن متن خبر ترغيب مي    
  .  كه از ليد استخراج شود،االمكان بايد سعي شود هدايت كند و حتي

تيتر همچنين براي خبرهاي مختلـف، خالصـه خبـر را بيـان و ماهيـت آن را                  ـ  
 .كند مشخص مي
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براي خبرها تعيين وزن و اهميت كرده و در اولويت خبرها براي پايين يا باالي ـ  
  .نمايد تن، كمك ميصفحه قرار گرف

ثر ؤتفكيك و براي زيبايي صفحه نيـز نقـش مـ          از هم   تيتر خبرهاي مختلف را     ـ  
ترين مشخصه يك تيتر خوب بيان خـوب موضـوع خبـر و هـدايت                 البته اصلي  .دارد

 .خواننده به سوي ليد و متن خبر، براي خواندن است
 
 

  :هايي يك تيتر    ويژگي
 

  .ه  بيان شودـ  پيام خبري به طور كلي و فشرد1
  .ـ خواننده به خواندن ليد و متن ترغيب شود2
  .ـ اهميت ارزيابي مطالب مختلف را تعيين نمايد3
  .ـ  مطالب روزنامه يا جمله را از يكديگر تفكيك يا مشخص كند4
  .ـ  به زيبايي صفحه كمك كند5
  .ـ  حداقل كلمه و حداكثر معنا را داشته باشد6
  .هنگ باشدـ  با مطالب خبر و ليد هما7
  .ـ درنوشتن تيتر از كلمه هاي آشنا و رسا استفاده شود8
  .ـ  تيتر بايد روشن دقيق و بدون ابهام باشد9

  . دباش ضرب آهنگ داراي مگر آنكه ،ـ تيتر بهتر است فعل داشته باشد10
  .ـ  در تيتر هيچ كلمه و واژه اي نبايد تكرار شود11
  . نباشدنامشخصمنفي و  ،سؤالي تيتر ـ سعي شود12
  .ـ تيتر بايد كوتاه و حداكثر يك جمله باشد13
  .ـ در تيتر بايد بيشتر به آينده توجه شود14
  .كه قضاوت را پيش آورد ـ از صفت در تيتر استفاده نشود15
  .ـ تيتر نبايد با حروف اضافه شروع شود16
  .ـ از فعل مناسب براي تيتر استفاده شود17
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 انواع تيتر
  

نگـار بـه      ره و چكيده خبر با برداشت و اسـتنباط روزنامـه           عصا :تيتر استنباطي 
در واقع برداشت صحيح و روشـن از يـك خبـر در قالـب يـك               . تيتر تبديل مي شود   

  . جمله توسط خبرنگار را تيتر استنباطي گويند 
 :مثال

 خانه ها در تب و تاب انتخابات رياست جمهوري، شهر آرام

 :مثال
  ها فقيت برنامهها، شرط مو ارتقاي كيفي دانشگاه

  

 .  گزارش هستند يكتيتر هاي فوق برداشت استنباط شده از يك خبر و
  

شود   در اين نوع تيترها منبع خبر نيز آورده مي         :تيترهاي مبتني بر نقل قول     
) دو تيتـر  (اين منبع مي تواند در ابتداي تيتر يا باالي تيتر           . تا به تيتر سنديت بدهد    

 .بيايد
 :مثال

  :يقات و فناوريوزير علوم، تحق
  شود بزودي دانشگاه مجازي در كشور ايجاد مي

 تيتري كه براي تحريـك و ايجـاد سـؤال در ذهـن مخاطـب بـه كـار               :تيتر كور 
 به كاربردن اين نوع تيتر تا حدي كه مبهم نباشد           .و به اصل خبر اشاره ندارد      رود   مي

  .و خواننده را دچار سردرگمي نكند، جايز است
 :مثال

  شجو هنوز تسخير نشده استتريبون دان
  :مثال

  راز قتل، پشت فنجان چاي نهفته بود
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در اين نوع تيترهـا ، از دو تيتـر جداگانـه، امـا مـرتبط و                 : »دو تيتري «تيترهاي  
شود دراين نوع تيتر دو يا چند موضوع به طور همزمـان      پيوند زده با هم استفاده مي     

  . سد ر به هم پيوند زده شده و به اطالع خوانندگان مي
  :مثال

   ها  ازدواج هاي دانشجويي در دانشگاه
  ؟محـاسن يا معايب 

  :مثال
  آذربايجان در حريم دريايي ايران

  خزر آبستن حوادث است
 

كنـد، پـس رويـدادي         چون بر انجام كاري و رويدادي داللت نمـي         : منفيتيتر  
دي در چنـين مـوار    . باشـد   گيرد، در اين صورت قابل انتقال خبري نمـي          صورت نمي 

اي در   خبرنگار و نويسنده در صـورت مواجـه شـدن بـا چنـين خبرهـايي، بـه گونـه                   
كند، كـه رويـدادي ديگـر در درون آن فعـل               ميپردازش خبر از فعل منفي استفاده       

  .منفي نهفته و يا خود سبب رويدادي ديگر باشد
 

  :مثال
 اختصاص وام اشتغال هم مشكل فارغ التحصيالن را چاره نكرد

 

 :مثال

  دات و فشار هاي آمريكا و اروپاتهدي
  اي نشد مانع استفاده ايران از انرژي هسته

 

  :مثال
  بارش برف هم مانع بازي تيم ملي در ورزشگاه آزادي نشد
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 به دليل اينكه اكثر تيترهاي سؤالي در خواننده واكنش منفي : سؤاليتيتر 
ه جز مواردي كه هاي منفي استفاده نشود، ب ايجاد مي كنند، بهتر است كه از تيتر

تيتر سؤالي خود به طور غير مستقيم تا حدي پاسخ به سؤال باشد و يا اينكه 
خواننده در عين خواندن تيتر با كمك از مفهوم پنهان تيتر سؤالي، خود به آن پاسخ 

  .دهد
  :مثال

  :رييس كميسيون آموزش مجلس
  چرا وام مصوب شهريه دانشجويان پرداخت نشد؟

   باشند ط جديي ذيربيمسؤوالن اجرا
  

  اجزاي تيتر
   ؛ـ رو تيتر

   ؛ـ تيتر اصلي
   ؛ـ زير تيتر

   ؛ـ سوتيتر
  ؛ـ ميان تيتر

  

گيـرد و بـا حـروف           تيتري است كه در باالي تيتر اصـلي قـرار مـي             :ـ رو تيتر  
شود رو تيتر بيشتر مقدمه و تكميل كننده تيتر اصلي است و در  تر نوشته مي كوچك

  .ده تيتر اصلي استبعضي مواقع نيز عامل و گوين
  :مثال

  :معاون پژوهشي دانشگاه شيراز
   هزار دانش آموخته100ساالنه 

 به جمع بيكاران مي پيوندند
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  :مثال
  : جاسبي…پاسخ وزارت علوم به اظهارات عبدا

  مـديريت نظارت ناپذير
  دانشجو و دانشگاه است حريمبهزدن لطمه 

  
ور خالصه و فشرده بيـان       مهمترين مطالب خبري است كه به ط       :ـ تيتر اصلي    

 .شود و معنايي مستقل از ديگر اجزاي تيتر دارد مي
 

  :مثال
  با حضور زنان دانشگاهي سوييس

  برگزار شد) س(ها در دانشگاه الزهرا  گوي تمدن و نشست گفت
 

  :مثال
  :وزير علوم، تحقيقات و فناوري

   ميليون نفري17 درصد جمعيت 10ر از تكم
  هي دارندشاغل كشور تحصيالت دانشگا

  
آيد با حروف كوچكتر زير تيتر اصـلي نوشـته       بعد از تيتر اصلي مي     :ـ زير تيتر   

  تيتر است و توضيحات بيشتري درباره خبر مي دهد روشده و مكمل تيتر اصلي و

  :مثال
 

  آتش سوزي در دانشكده علوم دانشگاه تهران؛
  ها در كتابخانه دانشگاه رقص شعله

سـوزي    آتش  تصال سيم برق عامل وقوع    آتش سوزي غير عمدي بود و ا      
  .اعالم شد
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 بخـشي از خبـر را بـه       ،اي از مطالب كه خبر طوالني اسـت           در پاره   :سو تيتر  ـ
كنند و با حروفي متفاوت با متن و          صورت يك يا دو جمله مهم از متن استخراج مي         

 .نويسند ،  ميبه صورت كادرداربه طور معمول بزرگتر يا 
گيـرد و بـه       ير تيتر اصلي و يا در نقاط مختلف متن قرار مي          ها يا در ز     اين جمله 

در واقع جاي آن را در تركيب صفحه، مدير هنـري       . كند زيبايي صفحه نيز كمك مي    
  .كند تا سوتيتر به زيبايي صفحه كمك كند تعيين مي

  .سوتيتر در عين حال بايد كوتاه بوده و از نظر معنايي گويا و كامل باشد
  
ارت يا جملـه كوتـاهي اسـت كـه بـه طـور معمـول در وسـط                    عب :ميان تيتر  ـ

انـدازه  . گيـرد   خبرهاي طوالني براي تفكيك مطالب مختلف مورد استفاده قـرار مـي           
  .تر است  حروف ميان تيتر از اندازه حروف متن خبر بزرگ

ميان تيتر را براي جلوگيري از خسته شدن مخاطب و بخـش بنـدي و تفكيـك                 
  .برند كار مي به متن خبر

 

  نقل قول
   .تواند براي تنظيم خبر از سه نوع نقل قول زيراستفاده كند خبرنگار مي

  
   ؛نقل قول مستقيم ـ 

  ؛ـ  نقل قول غير مستقيم
  ؛ـ  نقل قول خبري

 

 در اين نوع نقل قول، مطالب به طور دقيق همانگونه كه            : نقل قول مستقيم   -1
ه يا كلماتي ترديد وجود داشته    شود و اگر در كلم      گفته شد از قول گوينده نوشته مي      

 در نقل قول مستقيم، مطلـب داخـل گيومـه           . خبرنگار نبايد مطلب را بنويسد     ،باشد
  .گيرد ميقرار ) «»(
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  :موارد استفاده از نقل قول مستقيم
ـ وقتي كه خواسته شود عين گفته منبع خبر، بدون كـاهش و يـا افـزايش                 )الف

  .گفته شود
 .گوينده در معرض داوري و قضاوت قرار گيردـ وقتي كه خواسته شود گفته )ب

 

  :مثال
 درصـد مراكـز     40 تـا    30حدود  « :معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي    

  ».نامه نقل و انتقال دچار مشكل هستند كوچك دانشگاهي در پي اجراي آيين
 

  نقل قول غير مستقيم 
. شـود   يمفهوم مطلب گوينده به صورت درست و روشن به نقل از او نوشـته مـ              

 .ولي لزومي ندارد كلمات به كار رفته درخبر همان كلمات گوينده باشد
 

  :موارد استفاده از  نقل قول غير مستقيم عبارتند از 
ـ وقتي كه مطلب گفتـه شـده از طـرف گوينـده گنـگ و نـامعلوم باشـد و از                      1
  .هايي با مفهوم دشوار استفاده شود واژه

  . طوالني و با كلمات اضافه باشد ساده ولي،ـ وقتي مطلب گفته شده2 
هـاي بـه كـار رفتـه از           ها و واژه    ـ وقتي خبرنگار اطمينان كامل از عين عبارت       3 

  . طرف گوينده نداشته باشد
به طور معمول دراين نوع نقل قول چون گفته گوينده به صورت برداشت درست 

نـده كـه از   شود و گفته گوي شود، ضمير و فعل عوض مي و روشن خبرنگار نوشته مي    
  .كند  تغيير پيدا مي،نمايد من و ما استفاده مي

 :مثال
قول مستقيم ـ رهبر معظم انقالب طي پيامي از حضور پر شور مردم در   نقل

فضاي زندگي مردم نبايد    « :انتخابات رياست جمهوري تشكر كردند و فرمودند      
  »  .با غوغاهاي تحميلي آلوده شود
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 انقالب طي پيامي ضمن تشكر از حضور قول غير مستقيم ـ رهبر معظم نقل
مردم در انتخابات رياست جمهوري بر آلوده نشدن زندگي مردم از غوغاهاي 

  .تحميلي تأكيد كردند
 

 :مثال
وزيرعلوم ، تحقيقات و فناوري هنگام افتتـاح دانـشگاه   قول مستقيم ـ   نقل

 ظرف دو هفته آينده طرحي در جهت ساماندهي       « : غير مجازي علوم و حديث    
  ».شود صالح ارايه مي بحث كنكور به مراجع ذي

  
ـ  قول غير مستقيم نقل وزيرعلـوم ، تحقيقـات و فنـاوري هنگـام افتتـاح       ـ

دانشگاه غير مجازي علوم و حديث از ارايه طرح ساماندهي كنكور به مراجـع              
  .صالح ظرف دو هفته آينده خبر داد ذي

 
  ) جزيي(نقل قول خبري 

گيرد و خبر بر  ه شده و داخل گيومه قرار مي برخي از كلمات گوينده آورد
 .شود اساس آنها تنظيم مي

  :مثال
مـشاركت  «مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود آحاد مردم را به حفظ             

  …: توصيه كرده و فرمودند » مليهمبستگي «و» عمومي
  

  :شود ها از كلمات زير استفاده مي ويژه در نقل قول براي تنظيم خبر به
 

خطاركرد، پيشنهاد كرد، اظهار داشت، هشدار داد، استدالل كرد،         گفت، ا 
 ادعا كرد،تهديـد كـرد، اعـالم كـرد،          تشريح كرد، تبيين كرد،   بيان داشت، 

فرمان داد، خواست، اشاره كرد، انتقاد كرد، درخواست كرد، يـاد آور شـد،              
 خـاطر فرمان داد،   فاش كرد، ادامه داد، تأكيد كرد، اقرار كرد، اذعان داشت،           

  …نشان كرد، افزود و 
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  هاي خبري عكس
 

هاي خبري در مطبوعات نقش بسيار مهمي دارند و به عنوان يك وسـيله                عكس
  .دننك بيان از طريق ارتباط بصري و غير كالمي با مخاطبان ارتباط برقرار مي

 را بـه خواننـده بـراي        ي عناصـر خبـر     نتوانند  به طور كامل   تصاوير ممكن است   
 با به كارگيري فرهنگ تـصويري و        اس خبري اما عك . دنتقل كن درك مفاهيم خبر من   

 و عينيـت    تواند به درك و تجسم بهتر       ، مي طور عيني    به نمايش فضاي رويداد خبري   
  . عناصر خبر كمك كندبخشي
  

  : هاي عكس خبري ويژگي
ها صحنه  ـ قدرت تجسم و عينيت بخشي باالتر داشته باشد، زيرا اينگونه عكس  1

اي كه خواننده خود را نـاظر بـر آن رويـداد         كند به گونه    تر مي    واقعي را براي خواننده  
  . بيند مي

  .بينيد در تصاوير زير صحنه پرتاب ماهواره توسط ناسا را مي
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هـاي     بتوانـد در حالـت      بايـد  اسي و هنري داشته باشد؛ عكـس      چـ  حالت احس   2
اي   اسب به صورت هنري و حرفـه      مختلف برخورد و رفتار عوامل رويداد را با زاويه من         

  .كند تر برقرار مي به تصوير بكشد و با خواننده ارتباط نزديك
 اي از كشتار فجيع اردوگاه جنين توسط سربازان صهيونيستي؛ صحنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
هايي كـه احـساسات، تمايـل و          هاي عامه پسند استفاده شود؛ عكس        از عكس  ـ 3

 پـسند    عامه هاي    عكس. رد توجه مخاطبان قرار گيرد    مو هيجان مخاطب را برانگيزد و    
  .هستنداز اهميت بيشتري برخوردار در مطبوعات 

 كه بـا احـساس مخاطـب        ير باشد ارتباط  ت  ها هر چه درشت      نماي اينگونه عكس  
  . بيشتر است ،كند برقرار مي

را مي بينيد كه در يك مراسـم        ) عقاب آسيا (در تصوير مقابل احمدرضا عابدزاده      
همسر عابـدزاده نيـز در      . سي دچارسكته شد و درحال انتقال به بيمارستان است        عرو

  .راهروي بيمارستان با ناراحتي از وضعيت همسرش، در حال گريه كردن است
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  !احمد، تو رو خدا بلند شو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمـايي از مـردم     .  عكـس باشـند     توانـد سـوژه     رويدادها و موضوعات مختلف مـي     
، شخصي كه فرزند خود را در اثر سانحه از دست داد، شخصي كـه               زده مهاجر    جنگ

  ...   است و سخنراني دانشجويي در حال جمعتجشنواره يا در 
 ، ماهرانـه  بـه شـكل  عكاس موفق كسي است كه هنگام ضـبط لحظـات خبـري،          

 بيان هنرمندانه و مستند واقعه خبري، احساسات را  نيز جهت هـر چـه بهتـر                  ضمن
  .انتقال دهد حقيقي رويداد اجتماعي به خوانندگان توصيف كردن ابعاد

عكاس بايد تمام نكات رويداد خبري را در نظـر داشـته باشـد ابتـدا يـك نمـاي           
 بـراي تنـوع     . تا ابعاد موضوع را بـه خواننـده نـشان دهـد            ،عمومي را از صحنه بگيرد    

ه را به    خوانند ،تر  تر و درشت    بيشتر با نزديك شدن به سوژه و گرفتن نماهايي نزديك         
  .همراه خبرنگار و عكاس به داخل صحنه ببرد

 خواننده از جزييات رويـداد بيـشتر آگـاه          ،تر شود   براين هر چه عكس جزيي      بنا
  .شود مي
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 بهتـر  ،اي از راهپيمايي، زاويه دوربـين اگـر از بـاال باشـد     براي نشان دادن صحنه  
ديـد را  وع رويـداد ج قـ  وشـرايط،  بعـضي   در همچنين يك عكاس خـوب بايـد      . است
  .بيني كند پيش

 رويدادهايي نظير زد وخورد پليس و مردم ، آتش سـوزي، درگيـري سياسـي و                
 از رويدادهاي خبري هستند كه عكـاس خبـري بايـد      … دانشجويي و    تجمعقومي،  

بيني كند به طوري كه بروز حادثه جديد را در هـر لحظـه               رويدادهاي جديد را پيش   
شـود اتفـاق      ن از صحنه جديد كه تـصور مـي        فرض نمايد و خود را براي عكس گرفت       

  .بيفتد، آماده نمايد
  

    تصاويريشويرا
  

 متناسـب بـا     ،الزمهـا     ، در صورتي كه شرايط و ويژگـي       اي  وير و عكس رسانه   اتص
 از تـأثيرگزاري، اعتبـار، ارزش و سـنديت          ، باشـد   را داشته  محتواي خبر تنظيم شده   

  .ده ماندگار خواهد شد و تأثير آن در ذهن خوانناستيي برخوردار باال
محتـواي نـشريه در مرحلـه       لذا براي اينكه يك عكس مناسب و تأثيرگزار بـراي           

  . بايد نكاتي را مد نظر داشتانتخاب شود،صفحه آرايي 
بايـد  د ابتـدا    اارزيابي قـرار د    بتوان عكس مورد نظر را مورد بررسي و        براي اينكه 

 كـه  ،دوش يده فريم چ  و ره فيلم درون كنتاكت با ذكر شما    در    ه،هاي ظاهر شد    عكس
  با مـشاوره سـردبير     هاي مختلف مدير هنري      از بين فريم   يبا رعايت اصول تأثيرگزار   

  .كند مورد نظر را انتخاب ميوعكس مناسب 
ممكن است در اين مرحله چند فريم عكس انتخـاب شـود و از بـين ايـن چنـد                    

 آرا ي يـا صـفحه   مـدير هنـر   اين صـورت بـه        شودكه در  تأييدعكس يك يا دو عكس      
 هـاي   توانمنـدي از   اصول و شـرايط عكـس مناسـب          آگاهي از شود با    اختيار داده مي  

  .دكنبهتر را انتخاب و حالتي تأثيرگزاري بيشتر ي با عكسفردي خود استفاده كند و 
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به طور معمول سردبير سياست و خواست خود را براي شكل ظاهري نشريه بـه               
ها نيز بـا دادن اختيـار بـه مـدير هنـري بـراي        كند بعضي وقت    مدير هنري ابالغ مي   

به همين دليل . گيرد هاي او بهره مي     ترين عكس از خالقيت و توانايي       انتخاب مناسب 
هـا و   آرا براي انتخاب عكس هنري و مناسب با توجه به آموخته      مدير هنري يا صفحه   

   .  توانند، مشاوران خوبي براي سردبير باشند تجربيات خود مي
  كس خوب ع شرايط

 تـر و طبيعـي از      تر باشد حالت واضح     هر چه عكس بزرگ    :بزرگ كردن عكس    
گذارد و لذا از تأثيرگزاري و جذابيت بيشتري         چهره و صحنه رويداد را به نمايش مي       

اي   حرفـه  تواند به اصـول     مي نيز    بيش از اندازه عكس    برخوردار است اما بزرگ شدن    
  .نشريه آسيب برساند
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 زاو يه برش نادرست  درستزاو يه برش 

  كادره شده از عكس مقابل

تـر    و برجـسته   در يك تصوير ممكن است براي مـشخص          :كادره كردن عكس   
ايـن صـورت بـا       در.  اطراف سوژه را در عكس حذف نمايند       كردن قسمت مورد نظر،   

 بـا هـدايت تمركـز       كـه كنند   تر مي  بزرگ نمايي سوژه اصلي تصوير را شفاف و واضح        
  .افزايند  ميام پيزيبايي و جذابيت بيشترانتقال بهتر، ، به خوانندهذهن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ويراستار بايد تناسب بين بزرگ نمـايي         :برش اصولي و زاويه حركت عكس      

اي باشـد كـه زيـاني بـه           برش اصولي را رعايت كند و برش بزرگ نمايي بـه گونـه             و
بـرش بايـد     زيبايي نشريه از جهت حفظ زاويه عكس وارد نشود و در زمان حـذف و              

 .ز باشددقت شود زاويه جلوي عكس با
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روح كلي مطلب،  بايد با توجه به موضوع و: تناسب حالت عكس و موضوع 
 اگر مطلب در مورد واكنش تند رييس ، به عنوان مثال؛دكرعكس را انتخاب 

 نبايد تصويري خندان از رييس جمهور براي ، قبال رويدادي استدرجمهور 
 . موضوع تصوير انتخاب شودابلكه بايد متناسب ب .دكرآن خبر انتخاب 

  .همچنين عكس بايد مرتبط  و مكمل متن خبر باشد
 
 
 

  نگراني بوش از گسترش
   اسالمخواهي در جهان

 
 
 
 

 ويراستار بايد توجه كند كه حركت عكـس و زاويـه نگـاه             :جهت حركت عكس  
  .عكس به درون صحنه باشد

ر حـال حركـت بـه       سـواري د    به عنوان مثال اگر تصويري از مسابقات دوچرخـه        
سمت راست براي متن انتخاب شده تصوير بايد طوري تنظيم شود كه جهت حركت   

 تـصوير  ، طرف داخل صفحه باشد و اگر اين تناسب برقرار نـشد و ديد به جلو    و زاويه 
 .را بايد برعكس كرد تا هماهنگي و تناسب ايجاد شود

  
 
 

  زاويه ديد  يا نگاه تصوير              
   به طرف داخل صفحه              
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  نشت لوله آب و ريزش آسفالت خيابان
  مترو را تعطيل كرد) ره(ايستگاه امام خميني

  

   عكس شرح انواع
  

  .داتوان با رعايت اصول شرح د هايي كه به شرح و توضيح نياز دارد مي براي عكس
  

  ؛ـ شرح تيترگونه
  ؛ـ شرح ليدگونه   

  ؛ـ شرح تلفيق تيتر و ليد
  ؛ـ شرح مفصل

  

خبري، همراه   هايي كه به صورت تزييني،       براي عكس  :شرح عكس تيتر گونه     
شود كاربرد دارد و به كار بردن تيتـري مناسـب             يا به طور مستقل ارايه مي      مطلب و 

 ويراسـتار بـراي تـصويري از        ؛كنـد بـه عنـوان مثـال        تأثيرگزاري تصوير را بيشتر مي    
برد و يا براي تصويري از فرد معتاد         را به كار مي   » قهر طبيعت   «خسارات سيل جمله    

 .شود آورده مي »سيگار آغاز شداز  « تيتر ،كه در كنار خيابان افتاده است
  :مثال
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 بـراي توضـيح بيـشتر در مـورد عكـس و بيـان چكيـده                 :ح عكس ليد گونـه    شر
  . مهمترين پيام تصوير است

  براي عكس زير، ليد؛: مثال
 شـهروندان  تهـران،  قـسمتي ديگـر از خـط متـروي     با افتتاح گروه اجتماعي ـ  «
  ايـستگاه دروازه ( تقاطع سـعدي ـ انقـالب    از علي آباد شهر ري تا ايستگاه ،توانند مي

 .شود آورده مي»  را به راحتي و در كمترين زمان طي كنند)دولت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دراين نوع شرح تيتر و ليد با هم بـراي شـرح             :شرح عكس تلفيق تيتر و ليد     
  .رود  عكس به كار مي

 بـه وزيـران    به عنوان مثال تصويري از مجلس شوراي اسالمي، هنگام راي دادن  
پيشنهادي رييس جمهور كه نمايندگان مجلس و وزيران پيـشنهادي در آن حـضور              

 . آمده است مثالشرح تيتر و ليد براي عكس به صورت  .دارند
  :مثال
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 دولت   وزيران راي اعتماد به و مجلستصميمات مهم  :  گونهح تيترشر
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 كابينه دكتر ان پيشنهاديري وزبه جز چهار وزير، ساير:  گونهشرح ليد
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي   پس از طرح نظرات موافق و مخالفنژاد، احمدي

  .و كسب اكثريت آرا، راهي هيأت دولت شدند
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 در اين نوع شرح، كليت شرح عكس به صورت خبري كوتاه آورده :شرح مفصل     
با خالصه كـردن شـرح عكـس بـه          كه   ، است مهم اصل ايجاز در اين مورد        و شود  مي

  .شود  طور مفصل نوشته مي
 ازصحنه راهپيمايي در كشور آرژانتين در نشريه درج         ي تصوير :به عنوان مثال    

  : شود شود و در شرح آن نوشته مي مي
هاي اقتـصادي دولـت در       هزاران تن از بيكاران آرژانتيني در اعتراض به سياست        

تظـاهر   كردنـد،  راهپيمـايي » آيرس بوئنوس« حومه   در» مانتانزا«ترين خيابان    بزرگ
كنندگان دراعتراض به سه سال سياست رياضت اقتصادي، بـه مـدت سـه روز ايـن                 

    ... و بزرگراه ملي را مسدود كردند
 

به طور كلي خالقيت و هنر عكاس خبري، در بيان هنرمندانه و خبري رويداد 
ي  مطلوب در مورد يك سوژهچه بسا يك عكس خبري . اي دارد نقش تعيين كننده

خاص قادر است احساسات مردم را برانگيزد و موجي از خشم يا ابراز احساس مردم 
را در بر داشته باشد، كه در اين صورت چنين عكسي براي آن رسانه و عكاس يك 

  .شود موفقيت محسوب مي
هاي خبري و  در ادامه براي آشنايي بيشتر شما دانشجويان گرامي با عكس

توانيد با توجه به  ، تصاويري در موضوعات مختلف آورده شده كه ميهنري
هاي خبري خوانديد، در مورد آنها  توضيحاتي كه در اين فصل در مورد خبر و عكس

 .    اظهار نظر كنيد
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كنفرانس خبري با 
  حضور خبرنگاران

  قاچاق سوخت
ها دالر به كشور   ميليون

  كند خسارات وارد مي

  جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين، به كدامين گناه؟
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پس اين مشكل 
ترافيك تهران كي 

  شود؟ حل مي

  شهرداري 
خدمات شهر تهران 

  را مكانيزه كرد

  وييازدواج دانشج
  محاسن يا معايب؟
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  بازگشت آزادگان به كشور 

  تصويري از يك مجروح

  انتقال بيمار به اتاق عمل بيمارستان
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  !رود ها بكنند، جاي دوري نميوالن نظري هم به ما زير خط فقريمسؤ

  اندبازنشستگان براي رفع مشكالت معيشتي به كمك دولت چشم دوخته

  .اين هم يك پل در مازندران، كه در مراسم افتتاحيه، آبروريزي كرد و فرو ريخت
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  اي بر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوريدريچه

  دهد   اهداي هر واحد خون جان سه نفر را نجات مي             

  زائران دانشجوي راهي ديار نور و معرفت   
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  توزي كه نهعاشق كي
   براي معشوق، اينگونه
  رقيب را  با اسيدپاشي

  . از پاي در آورد

مردم عراق خواهان 
خروج اشغالگران از 
  .اين كشور هستند

  .اي كه در تهران نادر نيست پديده
اين بار بخت بد به سراغ سفير مصر 
در تهران رفت و اينگونه پرستيژ او 

  .داركرد را خطشه
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  !شهروند گرامي

بينيد اسمش  ني كه مي او
  !پل عابر پياده است

  اين هم علي آقا پروين
كه كنار تير دروازه خيلي 

  !كنه احساس خستگي مي
يه چرت سر پايي اينجوري 
به اندازه يك شب خواب تو 

  !چسبه رختخواب مي

  چرا؟! اعتياد
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 شهر ما ، خانه ما؟؟؟

  ! استانداردهاي خطر چاله
ها هم اينجاست  جاي چاله

 ها  ماشين
  ؟!!روند اشتباهي مي

كنفرانس علمي و يك 
شركت كننده بسيار 

  !!!مند، اما خسته عالقه
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  گري و تكدي
 سوء استفاده از 

  !كودكان

  كودكان روستايي
  مظلوميت و محروميت

 خط فقر و خانه به دوشان
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  اين متروي
  ! همه كاره

عشق، از نوع 
  !ديواري و خياباني

اين هم يك دزد 
ه كه بخت برگشت

  .به كاهدون زد
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  منبع خبر

 
 چـون   ،گردد، بايد داراي منبع باشد      مطالب خبري كه توسط خبرنگار تنظيم مي      

خبـر داراي  . گيـرد   توسط خواننده مورد ارزيابي قرار مي،خبري كه داراي منبع باشد 
  .منبع  از نظر مخاطبان و خوانندگان داراي ارزش و اهميت باالتري است

ر واقع به فاعل حقيقي يا حقـوقي        دهد و د    ريشه خبر را تشكيل مي    منبع خبر؛   
  .گيرد شود كه اصل خبر از او سرچشمه مي گفته مي

كه همراه با مكان و نام      . آورده شود ) ليد( منبع خبر بايد در اولين پارگراف خبر        
 .منبع مخابره كننده خبر و زمان آن است

 

  :مثال
ن رهبر معظم انقالب ضم روز گذشته :تهران ـ خبرگزاري جمهوري اسالمي

مردم در انتخابات بر آلوده نشدن فضاي زندگي ميليوني تشكر از حضور تقدير و 
  .كيد كردندأمردم از غوغاهاي تحميلي ت

  :مثال
ديروز وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تبـديل دانـشگاه پيـام    : تهران ـ ايسنا 

  .نور و علمي كاربردي به دانشگاه مجازي خبرداد
 

يد منبع خبر در ابتداي خبر آورده شود چرا كه چه           در نشريات دانشجويي نيز با    
 ذكـر   ،هاي خـارج دانـشگاه      در نشريات دانشجويي و درون دانشگاهي و چه در رسانه         

 .شود منبع خبر نقش مهمي داشته و موجب اعتبار بخشيدن به خبر نزد مخاطب مي      
 و در    موجب تقويت اعتماد بيشترخوانندگان به خبر      ،تر باشد   هر چه اين منبع معتبر    

  .شود نهايت افزايش اعتماد و باور مخاطبان به آن نشريه مي
 ،توانند با توجـه بـه سـابقه و اعتبـار منبـع               مي ،خوانندگان با دانستن منبع خبر    

 .صحت و سقم خبر را حدس بزنند و پيش خود ميزان صحت خبر را ارزيابي كنند
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  :فوايد استفاده از منبع در تنظيم خبر
  ؛ن خبرـ مستند كرد1      
  ؛ـ اعتبار بخشيدن به خبر2      
  ؛ـ سلب مسؤوليت از خبرنگار و رسانه3      

به عنوان مثال، خبرگزاري فرانسه اولين خبرگزاري بـزرگ دنيـا بـود كـه خبـر                  
به روي تلكس ) ايرنا(دستگيري صدام را به نقل از خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران      

  .دكرخبري خود برد و به تمام دنيا ارسال 
 هنوز قطعي نشده بود و خبرنگـاران خبرگـزاري           دستگيري صدام   اما چون خبر  

اين خبرگـزاري   ،  در اين زمينه به دست آورند      قطعي   فرانسه نيز نتوانسته بودند خبر    
خبر دستگيري رييس جمهـور پيـشين عـراق را، بـه نقـل از خبرگـزاري جمهـوري                  

 يـا نادرسـت     صورت تكـذيب  اسالمي ايران به روي تلكس خبري خود فرستاد، تا در           
  .  خبر، اعتبار خبرگزاري آنها دچار مشكل نشودبودن

بدينوسيله هم اولين خبرگزاري بزرگ دنيا بود كه خبـري بـسيار مهـم را بـراي                 
، هم  افكار عمومي جهان منتشر كرد تا از رقيبان قدرتمند خود يك قدم جلوتر باشد             

 صورت تكذيب خبر به راحتي چون در. ايرنا گذاشت مسؤوليت صحت آن را به عهده       
در نهايـت خبرگـزاري     . ضعف و عواقب كذب بودن خبر متوجه خبرگزاري ايرنا بـود          

  .فرانسه از يك خبر با استفاده از منبع آن، بهترين استفاده را نصيب خود كرد
هايي قدرتمندي نظيـر نيويـورك تـايمز، واشـنگتن پـست،        در حال حاضر رسانه   

 خبرگزاري فرانسه و غيره در عمل منبع         رويترز، تاس،  ي،س  بي  ان، بي   ان  اشپيگل، سي 
  .خبري كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم هستند

هايي باشد كه بتواند اعتبار       ها و شاخص    به طوركلي منبع خبر بايد داراي ويژگي      
توان تخصص، قدرت، تأثير      ها را مي    الزم براي منبع شدن را پيدا كند كه اين ويژگي         

گويي و بهبود بخشي    مادسازي، انصاف، صحت، احترام و واقعگرايي،كامل     و جاذبه، اعت  
  1.دانست

                                                           
  51، ص 1379هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران  ـ يونس شكرخواه،خبر؛مركز رسانه١  
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  نكات مهم در نگارش خبر

  
  
  ؛ـ خالصه نويسي1
  ؛اي  كلمه20هاي كوتاه، حداكثر  ـ استفاده از پارگراف2
  ؛ـ توجه به اصل وحدت خبر و رويداد3
  ؛ـ استفاده از فعل براي پايان دادن به جمالت4
  ؛ در تنظيم خبرـ رعايت انصاف5
  ؛ تحريك كننده و سادهشروعيـ داشتن 6
  ؛ از صفت در اكثر موارد نكردنـ استفاده7
  ؛پذيري از فشارهاي احتمالي ناـ تأثير8
  ؛ـ رعايت ادب و احترام قايل بودن براي حرمت اشخاص9

  ؛ نويسنده در خبر نكردنـ اظهار نظر10
  ؛ه ساده و روان نويسي و استفاده از كلمات سادـ 11
  .ـ تشريح و معرفي افراد و اجزاي خبركه ناشناخته هستند12
  ؛ـ بيان صريح، جدي و تأثيرگزار13
 قصد معرفي فاعـل      بنا به داليلي    مگر زماني كه خبرنگار    ،ـ استفاده از فعل معلوم    14

  .شته باشدرا ندا
  ؛هاي فارسي و درست نويسي نشانه ـ رعايت عاليم و15
  ؛خبرـ افزودن سابقه رويداد به 16
  ـ افزودن منبع خبر به ابتداي ليد؛17
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  عدد نويسي در تنظيم خبر

  
 

كه در مطبوعـات هـر      . كند  دستور زبان فارسي عدد را به چهار دسته تقسيم مي         
  .اي هستند كدام براي تنظيم خبر داراي قاعده

   
   ؛ـ اعداد اصلي  

   ؛ـ اعداد كسري   
   ؛ـ اعداد ترتيبي   
   ؛ـ اعداد تقريبي   
  

  عداد اصلي ا
شود كه نكات زير       گفته مي  … و   8022،  7000،  800به اعداد يك، پنج، هفت،      

  .بايد در مورد اين اعداد به كار گرفته شود 
  . معدود نوشته شود واحد مقياس و بعدـ ابتدا عدد سپس

  .ـ معدود عدد هميشه مفرد باشد
  

  ... جلد كتاب و 23 رأس گوسفند، 12شش باب مغازه، دو جفت كفش، 
   .شود اعداد زير ده در تنظيم خبر با حروف نوشته مي: توجه

  

  :مثال
گروه فرهنگي ـ در المپياد جهاني فيزيك، دانشجويان ايراني با كسب دو مدال  

  .طال، سه نقره و يك برنز، رتبه پنجم جهان را كسب كردند
  

 10پـنج كيلـو شـكر،       . شود   واحد مقياس قبل از معدود و بعد از عدد آورده مي          
  … متر مربع زمين و100 فرسنگ راه ، يك گرم طال ، هشتمتر پارچه ، 
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  موارد استفاده از اعداد اصلي

  

فرسـنگ  420 ليتـر شـير،      20 كيلـو گنـدم ،       80 متر پارچه،    35 :ها    ـ مقياس 
  … كيلومتر درازا  و 12 گرم الماس، 17مثقال طال، 10فاصله، 

  ... و  ين200 فرانك، 300 پوند، 720 دالر، 800ريال، 2500:  ـ مبلغ 
درجـه  240 درجـه فارنهايـت دمـا،      20 درجه سانتيگراد حـرارت،    37:  ـ درجات   

  … درجه عرض جنوبي جغرافيايي و 20عرض شمالي جغرافيايي، 
 مجـازات  75 قـانون مطبوعـات ، مـاده         10 مـاده    3تبصره: شماره مواد و قوانين     

  …عمومي و 
   ؛ هيأت وزيران286تصويب نامه شماره : ها  شماره تصويب نامه

  ؛)246، ص2ج  (246جلد دوم كتاب الغدير، صفحه :  صفحات كتاب
   ؛ تهران2 صادره از بخش481دارنده شماره شناسنامه :  شماره شناسنامه 

   ؛)هجري شمسي(ش . هـ  1354 متولد :  تاريخ تولد 
  5266366منزل :  شماره تلفن 

  51 تهران -74516شماره :  شماره اتومبيل 
  6 ، واحد 32 ، پالك 24 ، ساختمان 8بلوك : ها  ره ساختمانشما

  45/12و يا ساعت  ثانيه 54 و 43 و 11ساعت :  ساعات روز 
  

   اعداد كسري
  .اعدادي كه كمتر از يك واحد هستند

 ...و  ، بيست و پنج صدمدو پنجم ، چهار هفتم، شش يازدهم : مثال
  .قبول شدندترم  چهار پنجم دانشجويان در امتحانات پايان

  .هاي كشور مرد هستند دو سوم اساتيد دانشگاه
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  اعداد ترتيبي
   .شوند اعدادي هستند كه به صورت حروف نوشته مي
  ... و سال چهارم، خيابان سوم، كوچه اول، نفر هفتم

اعداد دو رقمي به    . شوند  اعداد در تيتر، اگر يك رقمي باشند با حروف نوشته مي          
يتر قرار گيرند بايد با حروف نوشته شـوند، امـا اگـر در اول               باال نيز چنانچه در اول ت     

 .تيتر واقع نشوند بايد با عدد نوشته شوند
  :مثال

  كنند سي هزار زوج دانشجو، امسال ازدواج دانشجويي برگزار مي
  :مثال

   هزار30ازدواج دانشجويي امسال با حضور 
   زوج دانشجو برگزار مي شود

  :مثال
   ميليارد تومان470ريزي  سازمان مديريت و برنامه

  ها اختصاص داد  براي جبراي كسري بودجه دانشگاه
 

بـه صـورت ترتيبـي نوشـته         گيرنـد  در مواردي كه اعداد در جاي صفت قرار مي        
   . شوند مي

 :مثال
 سـانحه  اثـر  اي بـر   سـاله دو بيست و دانشجويبعد از ظهر ديروز گروه حوادث ـ  

 . در گذشتتصادف
  .ك پنج ساله حافظ كل قرآن شدگروه فرهنگي ـ يك كود

 همايش پنج روزه، اردوي سه روزه، سخنراني دوساعته، مـصاحبه يـك سـاعته،              
   ... و جوان بيست و پنج ساله

   ...شنبه و  ، سه چهار گوش، دو راهي، شش ضلعي:اعداد بخشي از واژه 
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  اعداد تقريبي
دي و غير دقيق كـه بـه صـورت تخمينـي وحـدو      شماره هاي غير مشخص     براي  
  .شود، كاربرد دارد نوشته مي
  :مثال
  … و جلدكتاب، هفت تا ده نفرپانزده تا بيست     

  .چهل نفر دانشجو حضور داشتند در اين مراسم سي تا 
  .پانزده واحد مانده است از واحدهاي درسي او ده تا 

  

  چند توصيه مهم
  

  .يبي نوشته شودها بايد با اعداد ترت ها و كوچه ها ، خيابان  شماره راه :توجه
  :مثال

 واقع شـده    12، واحد   24 ، پالك    6منزل ما در خيابان سوم، كوچه اول، بلوك         
  .است
  

  .شوند داد ترتيبي نوشته ميعبه صورت اتركيب با كلمات،  اعداد آماري :توجه
  :مثال

  . اما گوش نكردي،صد بار به تو گفتم
  

ب عـدد و حـروف اسـتفاده         براي نگارش اعداد از پنج رقم به باال از تركي           :توجه
  .شود مي

 :مثال
 نفر 374 هزار و 452در كنكور امسال يك ميليون و  گروه خبري ـ

  .ندداوطلب به رقابت پرداخت
  

  .شود  به صورت زير نوشته مي18/ 000/256/670ـ عدد 
    هزار256 ميليون و 670 ميليارد و 18 
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 315 دالر، معـادل   ميليـارد 350گروه خبري ـ بودجه نظامي چين در سال گذشـته  
  .بود ) 000/000/000/000/315(هزار ميليارد تومان 

  
  .شوند نوشته مي) حروف(اعداد يك رقمي به صورت ترتيبي : توجه

  :مثال
ـ  در رياضيبر اثر انفجار بمب: قطر ـ شبكه الجزيره  پـنج    ـ،  پايتخت عربستان 

نيـز   بـه هـشت سـاختمان و شـش خـودرو           و    مجروح شـدند    نفر 17 كشته و    نفر  
  .خسارت وارد شد

 
حتي االمكان سعي شود بـه جـاي كلمـات اختـصاري از خـود كلمـات                  : توجه

  .استفاده شود
 :مثال

  . كيلو گرم استفاده شود 200، از kg 200  به جاي
 .به جاي سيا از سازمان اطالعات مركزي آمريكا استفاده شود 

 

  توصيه در خبر نويسيچند 
  

 ، اگر براي مخاطب شناخته شده نباشد،كند ره مي  افرادي كه خبر به آنها اشا
  .  اعالم گردد،بايد به طور كامل معرفي شوند و اگر داراي مقام و سمتي هستند

  
: محسن اسالمي ، مدير كـل امـورفرهنگي وزارت علـوم گفـت    : تهران ـ ايرنا  

  .گيرد ها در پي حمايت وزارت علوم صورت مي تقويت تشكل
  

گردد بايد از بعد تازگي برخوردار باشـد          تنظيم مي  خبري كه توسط خبرنگار      
اما بعضي از خبرها نياز به سابقه رويداد دارند كه بايد با رجـوع بـه آرشـيو بـه طـور             

  .خالصه سابقه قبلي آن براي آشنايي بيشتر مخاطب در ادامه خبر آورده شود
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 :مثال
 محمـد   رييس قوه قضاييه دستور توقف در اجراي حكم چهار ماه حبس           :ايلنا

  .محمدي گرگاني، استاد حقوق دانشگاه عالمه طباطبايي را صادر كرد
به دنبال مذاكرات شفاهي و كتبي انجمـن دفـاع از حقـوق زنـدانيان بـا دفتـر                   
رياست قوه قضاييه براي توقف در اجراي حكم استاد دانـشگاه عالمـه طباطبـايي،               

  . حكم را صادر كرد اينرييس قوه قضاييه دستور توقف
به ذكر است اين استاد دانشگاه بايد جهت تحمل چهار ماه حـبس، خـود          الزم  

كرد، اما با موافقت ريـيس قـوه قـضاييه اجـراي ايـن حكـم        را به زندان معرفي مي    
  .متوقف شد

 ماه حبس محكـوم     10محمدي گرگاني پيش از اين در دادگاه بدوي به تحمل           
  .ه حبس كاهش يافت كه در رسيدگي تجديد نظر اين مدت، به چهار ماه بود شد

  
 اسـتفاده   ،فعل معلوم كه فاعل آن مشخص است        در خبرنويسي بهتر است از     

 . مگر درصورتيكه فاعل از اهميت خاصي برخوردار نباشد،شود
  :مثال

  بسته شد متخلف فروش كتابمغازه چهار 
  مجهول           

  .   ندبست متخلف را فروش كتاب  مـأموران مبارزه به گرانفروشي مغازه چهار 
  معلوم                                                                                          

  

تـر از     سعي شود از ماضي بعيد زماني استفاده شود كه وقوع يك رويداد قبل              
يك رويداد ديگر، يا گذشته دور باشد در غير اين صـورت از ماضـي سـاده يـا نقلـي                     

  .در مثال زير استفاده از ماضي ساده درست است. استفاده شود
  :مثال

  شده بودرو  همايش حجاب در دانشگاه آزاد اسالمي با استقبال دانشجويان روبه
                                                                                       ماضي بعيد      

  .شدرو   با استقبال دانشجويان روبههمايش حجاب در دانشگاه آزاد اسالمي
                                                                                         ماضي ساده
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  .سعي شود در خبرهاي آينده از فعل مضارع اخباري استفاده شود 
  :مثال

  خواهد رسيد ميليون ليتر در روز 5/18واردات بنزين به  
                                                  مستقبل       

  رسد مي ميليون ليتر در روز 5/18واردات بنزين به  
  مضارع اخباري                             

االمكان از به كـار بـردن كلمـات خـارجي كـه              در نوشتن و تنظيم خبر حتي      
  . پرهيز شود،مفهوم آنها براي خواننده مشخص نيست

  
خودداري شود چنانچه صـفت از سـوي منبعـي          در خبر    از به كار بردن صفت     

  . صفت به نقل از منبع نوشته شود،دريافت شده باشد
 :مثال

مــذاكرات مهمــي در ســفر ريــيس جمهــور بــه « : وزيــر خارجــه اعــالم كــرد
  ».كشورهاي آفريقايي انجام گرفت

 

 بلكـه شـرح     ،ر نيست  در بعضي موارد به كاربردن صفت، قضاوت خبرنگا        :تبصره
  . لذا به كار بردن آن بالمانع است.رويداد و انتقال احساسات رويداد است

  :مثال
بار بعد از ظهر ديـروز، بـر اثـر     گروه حوادث ـ در تصادف غم انگيز و تأسف 

  . نفر مجروح شدند26 نفر كشته و 8برخورد اتوبوس و كاميون در جاده هراز 
  

س بـا حـوزه خبـري دقـت شـود و خبرنگـار               به اصول سرعت و تداوم در تما       
  .ها و جاهاي مختلف خبرساز، در تماس باشد مداوم با موقعيت

  
 خبرنگار بايد هميشه كاغذ، قلم و ضبط صوت در دسترس داشته باشد تـا در    

 در صورت امكان دوربـين عكاسـي نيـز در           .مواقع ضروري بتواند رويداد را ثبت كند      
  .اختيار باشد
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 صـوت، دوربـين عكاسـي و      كه افراد خبرساز نسبت به ضبط      در بعضي مواقع   
 بايد از به كارگيري آنهـا خـودداري و فقـط            ،دهند  حتي نوشتن حساسيت نشان مي    

  .بايد به حافظه اكتفا كرد و موارد خبر را به ذهن سپرد
  

 چنانچه با حوزه خبر يا خبرنگار راجع به رويدادي تماس گرفته شد خبرنگار              
همچنين . ا و اطالعات رويداد را با سؤال كردن از تماس گيرنده بپرسد           بايد تمام زواي  
كـار   تماس گيرنده احساس نكند كه با يك شخص تـازه ، اي برخورد كند بايد به گونه 

در اين صورت اعتبار آن حوزه خبري نـزد مخاطـب     . يا كم تجربه تماس گرفته است     
  .شود كم اعتبار مي

  
به دليل شخصي بـودن     .. ها و      روابط عمومي  ها،   دربعضي موارد بعضي سازمان    

 تـر از حـد      كنند كه خبر مربوط به خـود را خيلـي بـزرگ             يا سازماني بودن سعي مي    
طرفـي مراتـب و     آن جلوه دهند كه خبرنگار بايد با تشخيص خود و رعايت بي  واقعي

  .ميزان واقعي خبر را مشخص كند
  

  . منبع خبر بايد در ليد آورده شود
  

ليد بـر   . متفاوت است ) براي مصاحبه ( ليد داشته باشد، ليد با مقدمه      خبر بايد 
شود و به طور معمول فاقد توصـيف و بيـان عواطـف و                اساس عناصر خبر تنظيم مي    

تواند توصيفي باشـد و عواطـف نويـسنده را مـنعكس              احساسات است، اما مقدمه مي    
جـذابيت يـك    نمايد مقدمه به طور معمـول بـراي مـصاحبه بـه كـار مـي رود و در                    

  .مصاحبه نقش مؤثري دارد
  

خبر فقط گزارش   .  خبرنگار نبايد در تنظيم خبر رويداد، تفسير و تحليل كند          
يك رويداد توسط خبرنگار است، اما تفسير عبارت از اظهار نظر و عقيده نويـسنده و                

  .خبرنگار است و در خبر نبايد ابراز عقيده شود
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  .اي از ليد است  تيتر فشرده
  

برنگار يك واسطه بين رويداد و خوانندگان است و حـق سـؤال مـستقيم از               خ
  . بلكه بايد سؤال خوانندگان و مخاطبان را بپرسد. سليقه خود را ندارد

  
استفاده نشود به جز    ...  بهتر است در تنظيم خبر از عناوين دكتر، مهندس و            

اوين با توجه به براي خبرهاي علمي، مذهبي و برخي خبرهاي خاص كه ذكر اين عن          
 .تناسب خبر، مانعي ندارد

               
  : مثال             

گونه مـورد ابـتال    هنوز هيچ: گروه خبري ـ دكتر سيد محمد حسيني اعالم كرد 
به آنفالنزاي مرغي در كشورمان مشاهده نشده است و مردم در اسـتفاده كـردن از                

  . مرغ ترس به دل راه ندهندتخم و گوشت
  

  :مثال
ـ       گروه خبري ـ مهندس تقي توحيدي مدير طرح احداث بـرج مخـابراتي 

آخرين مرحله ساخت برج ميالد با نـصب دكـل آنـتن            : تلويزيوني ميالد گفت  
  .رسد  متر در نيمه اول امسال به پايان مي120فلزي  به ارتفاع 

 60 متر و در بـاال       6 تن وزن دارد و قطر آن در پايين          380اين دكل   : وي گفت 
شود و بـا نـصب آن ارتفـاع            متري برج نصب مي    315يمتر است كه در ارتفاع      سانت

  .رسد  متر مي435برج به 
 جـك هيـدروليكي در دو مرحلـه         40كار بـاالبري را     : مهندس توحيدي افزود  

  .شود  متر از عمليات باالبري انجام مي70دهند كه در مرحله اول  انجام مي
 مسكو و چين چهارمين برج دنيا از نظـر  بعد كانادا، الزم به ذكر است اين برج    

ارتفاع و اولين برج جهان از نظـر مـساحت رأس سـازه اسـت كـه بـا اسـتفاده از                      
 بـه   86  آينـده   سـال  مهرمـاه هاي متخصصين كشورمان ساخته شده و در          توانمندي

  .رسد برداري مي بهره
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   مقياس درخبر واحداستفاده از
  

براي استفاده در  واحد مقياس ،آيد  ميمقياس بعد از عدد و قبل از معدودواحد 
  . استآمده ادامه در موارد مختلف

  براي انسان و شتر     ـ نفر يا تن 1
  …براي چهار پايان مثل؛ گاو، گوسفند، بز و   ـ سر يا رأس 2
  براي وسايل نقليه     ـ دستگاه 3
  براي سالح     ـ قبضه 4
  براي توپ و تانك     ـ عراده   5
  …مغازه، اتاق و راي خانه،  ب    ـ باب6
  براي كشتي، هواپيما و بالگردان     ـ فروند 7
    تايي6براي لباس و ظروف به صورت      ـ دست .8
  براي كتاب، دفتر و پوست حيوانات     ـ جلد9

  هاي ندوخته  راي پارچه و لباس ب  ـ قواره يا توپ10
  … براي فرش، لحاف، پتو و     ـ تخته11
  تكش  براي كفش، جوراب و دس    ـ جفت 12
   براي شال، دستمال و دستار    ـ طاقه 13
   براي جانوران و حيوانات وحشي مثل شير، پلنگ     ـ قالده 14
    براي انواع درختان و الوار    ـ اصله 15
  گرد   براي الستيك، فيلم، چاه، انگشتري و اشياي    ـ حلقه16
  نواري   براي كمر بند، طناب، قنات، مرواريد و اشياي    ـ رشته 17
   …  براي المپ، فانوس، چراغ و     ـ شعله 18
   …  براي عكس، زمين، باغ، چك و     ـ قطعه 19
  …  براي پرونده، چك، سرقت و     ـ فقره20
   دهنه                     براي پلـ 21

  

و » عـدد «هاي  الزم به ذكر است در بسياري از مواقع، عالوه  بر موارد فوق از اسم          
  .نندك نيز استفاده مي» دانه«
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  گزارش
 
 

، اطالع دادنگزارش در لغت به معني شرح و تفسير كردن، خبر كامل دادن، 
  . است…جو كردن، انجام دادن، در ميان نهادن و اظهاركردن و  و جست

ترين مجراهاي ارتباط مطبوعات با مردم  نگاري، گزارش يكي از عمده در روزنامه
كه گزارش خبري، بهترين نوع گزارش .كند ر ميها را آشكا و بالعكس است و واقعيت

  .است
گزارش خبري، در واقع شكل گسترش يافته خبر محض است كه در خالل آن 

شود،  مخاطب با جزييات بيشتر در مورد كم و كيف يك رويداد يا موضوع آشنا مي
 و در پي آن است كه حس كنجكاوي خود را ارضا يابد علت و چگونگي آن را مي

  .كند
تر است آشكار كردن جزييات  زارش خبري، آن چيزي كه از همه اساسيدر گ

  .خبر و قابل لمس بودن وجه خبري آن است
بايد توجه شود گزارش خبري شرحي از رويداد است كه رويداد را به طور 

 زيرا . اما الزم نيست كه حجم مطالب گزارش زياد باشد،دهد مفصل توضيح مي
ان خالصه كرد و در حجم كم گزارش جامعي از يك تو ها را مي بسياري از گزارش

  .به طوري كه گزارش در چند سطر خالصه شود. رويداد ارايه داد
  :مثال

المللي اعالم كرد، سطح  هاي بين الملل ـ بانك تسويه سرويس بين
 با سه ميليارد دالر افزايش 2005هاي ارزي خارجي ايران در پايان سال  سپرده

 ميليون دالر 994 ميليارد 15 ميالدي به 2004ني سال نسبت به سه ماهه پايا
  .رسيد
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 بر پايه گزارش اين بانك كه مقر آن در شهر بازل سوييس است، اوايل سال 
 2004جاري اعالم كرد؛ سطح سپرده هاي ارزي خارجي كشورمان از آغاز سال 

 ميالدي به طور مرتب در حال افزايش بوده به نحوي كه تنها در طول اين سال
  . ميليون دالر بيشتر شده است835يك ميليارد و 

 از سرعت رشد بيشتري برخوردار بوده و 2005ها در سال   افزايش اين سپرده
 ميليون دالر بر مقدار آن 873 هفت ميليارد و 2004ظرف اين سال نسبت به سال 
  . درصد رشد است97افزوده شده است كه حاكي از 

 
م و گنگ نباشد و با دسته بندي و ارزيابي البته بايد دقت شود گزارش مبه

منطقي،گزارش زمينه تفكر و جهت دهي را در مخاطب زنده كند و او را در 
  . گيري نهايي شريك نمايد نتيجه

اما براي تعريف دقيق گزارش بايد اذعان شود كه چون دامنه آن بسيار گسترده 
كه همه ابعاد و  ه طوريتوان همه جوانب آن را در قالب يك تعريف كلي ب است، نمي

  .خالصه كرد، زواياي آن را در برگيرد
 چرا كه  هر يك از صاحبنظران و پژوهشگران علوم ارتباطات با استفاده از 

 بهاند كه در ادامه   تعريف خاص خود را ارايه كرده،دانش، تجربه و استنباط خود
  .شود در اين خصوص اشاره ميچند تعريف 

 
 و ي توصيفبياندر واقع . هاست مستقيم واقعيتهنر بيان غير  :گزارش

  .ها است تشريحي از واقعيت
 

بيان توصيفي، تشريحي و تصويري يك رويداد يا موضوع اجتماعي  :گزارش
  .است
 

 تلفيق خبر و تحقيق است كه با استفاده از خالقيت و بازسازي :گزارش
  . ساخته مي شودهاي مهم زندگي اجتماعي ها، حوادث و واقعيت هنرمندانه موضوع
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تكنيك انتقال پيام به مخاطب، از جريان يك واقعه، حادثه يا  :گزارش
رويداد است، كه با استفاده از عناصر خبر، تحليل، تفسير، مصاحبه و توصيف، 

  .شود ي راه حل استفاده مي گيري و ارايه براي كسب حقايق ، نتيجه
» چگونه« و »چرا «در گزارش از عناصر ششگانه خبري بيشتري به دو عنصر

شود و مهم اين است كه رويداد چرا و چگونه به وقوع پيوسته است  پرداخته مي
  هاي نهفته در دل رويداد چه بوده است؟ و جزييات و واقعيت

   
 : بگوييم،توانيم بندي كلي و استفاده از تعاريف صاحبنظران مي در يك جمع

 
 اطالعاتزييات و كوشد ج  كه مي، شكل گسترش يافته خبر است:گزارش

راي ب تصويري  ودور از دسترس يك خبر را به صورت توصيفي، تشريحي
  .مخاطب بيان كند

 به طور كلي گزارش به دليل جامع بودن خبر و جمع آوري شدن اطالعات 
چون گزارش . تر است براي خوانندگان جالببا رويداد، و نظرات اشخاص مرتبط 

 از زواياي مختلف رويداد به صورت داستاني و با توجه به اينكه با اطالعات كامل
 و خواننده با آن هشد  تا حد زيادي به خواننده نزديك ،شود شيرين بيان مي

  .كند احساس نوعي مجاورت، ارتباط و نزديكي مي
 

  كاربرد گزارش در نشريات دانشجويي
كند ولي گزارش  ـ بيان چگونگي و علت وقايح؛ خبر رويداد را منعكس مي1
  .كند ه بر انعكاس داليل و چگونگي وقوع رويداد را تشريح ميعالو

  .ـ انعكاس موضوعاتي كه به صورت خبر صرف جذابيتي ندارد2
هاي دانشجويي، بررسي وضعيت اعتياد در   مثل وضعيت زندگي در خوابگاه

  ...بين دانشجويان و 
  ... ها، نواقص و  ـ انتقال انتقادات، بيان نارسايي3
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  ...يفيت غذاي سلف  دانشگاه، امكانات نامناسب رفاهي و  مثل انعكاس ك
هاي مثبت؛ تهيه گزارش از روند موفقيت يك دانشجوي  ـ انعكاس فعاليت4

  ... مخترع يا المپيادي و 
   :مثال

   .تواند اجتماعي نيز باشد ، كه مي براي نشريه دانشجويي خبرييك گزارش
  

  اعالم شد نتايج نظرسنجي دفتر مطالعات وزارت علومدر 
  كنند  درصد دانشجويان مواد مخدر مصرف مي11

  
 درصـد   7/4ها،     از دانشگاه  براساس نظرسنجي دفتر مطالعات وزارت علوم     

 4/21انـد،     اند كه حتي يك بار هم لب به سيگار نـزده            دانشجويان اظهار داشته  
 اند كه   اند و نيمي از افراد سيگاري گفته        درصد فقط يك يا دو بار سيگار كشيده       

  .كشند در هفته يك تا دو سيگار مي
 5/2انـد و      درصد دانشجويان سيگاري قـصد تـرك آن را داشـته           4/3همچنين  

  .درصد نيز قصد ترك سيگار را ندارند
 دانشگاه كشور صورت گرفته، نـشان       13اين نظرسنجي كه در بين دانشجويان       

  .  است مصرف مشروبات الكلي در ميان دانشجويان بيش از مواد مخدر،دهد مي
انـد     درصد دانشجويان اظهار داشته    20به طوري كه در مورد مشروبات الكلي،        

اند، در حالي كه اين نسبت براي مـصرف           كه دست كم يك بار آن را مصرف كرده        
  . درصد كاهش مي يابد10ترياك به 

اين نظرسنجي كه توسط دفتر مطالعات وزارت علوم صورت گرفته و توسـط             
 از نظر   ،دهد   اروميه در اختيار ايسنا قرار داده است، نشان مي         اداره فرهنگي دانشگاه  

انـد، چـون از    تكرار مصرف نيز، مشروبات الكلي بيش از مواد مخدر مصرف شـده   
 10 درصـد آنهـا بـيش از    8 درصد مصرف كنندگان مشروبات، نزديك     20مجموع  

  . اند بار مصرف داشته
ار بـراي تريـاك، فقـط دو         ب 10در حالي كه نسبت افراد مصرف كننده بيش از          

  .درصد بوده است
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 درصـد مـواد مخـدر    11 هزار دانشجو سؤال شونده، حدود   5از جمع بيش از     
  .دانند مصرف مي كنند و يك درصد نيز خود را وابسته به اين مواد مي

تـرين مـاده مخـدر بـين          درباره مـشروبات الكلـي و تريـاك كـه پـر مـصرف             
مان آخرين مصرف خود را هفته گذشته و        تر از يك چهارم ز     دانشجويان است، كم  

سه چهارم آخرين مصرف را يك ماه تا يك سال قبل ذكر كرده انـد كـه ايـن امـر                     
  . درصد دانشجويان است20نشان دهنده تفريحي بودن مصرف در ميان حدود 

نكته قابل توجه اين نتايج آن است كه درباره مواد مخدر جديد، با اينكه تعداد               
ولي نـسبت كـساني    . كرده اند آنها را كم تجربه كرده اند، كم است         افرادي كه ابراز    

 درصد از مـصرف كننـدگان       49تر آن را تجربه كرده اند، حدود         كه مصرف نزديك  
دهـد و ايـن امـر          را تشكيل مـي    زي درصد از مصرف كنندگان اكستا     68هروئين و   

  .نشانگر ميزان وابستگي و اعتياد بيشتر افراد به اين مواد است
بق بخش ديگري از اين نظرسنجي، مصرف انفرادي مواد مخـدر بيـشتر از              مطا

مصرف خانوادگي آن است؛ در حالي كه مصرف انفرادي مشروبات الكلـي نـسبت         
به مصرف خانوادگي آن كمتر است و همچنين مصرف مواد مخدر و مشروبات در              

اد در  برابـر كمتـر از مـصرف ايـن مـو      6 برابر و    4هاي خوابگاهي به ترتيب       محيط
  .است) منزل دوستان، سفرهاي خانوادگي و دوستانه(هاي غير خوابگاهي  محيط

نـام تريـاك،    : همچنين در بخش ديگري از ايـن گـزارش تأكيـد شـده اسـت              
حشيش و هرويين بـين دانـشجويان شـناخته شـده اسـت و آمفتـامين، متـادون و                   

  . ناشناخته ترين مواد مخدر ميان دانشجويان است و شيشهيزاكستا
پيرامون واقعيت مسأله مواد مخدر ميان دانشجويان،       : در اين تحقيق آمده است    

 درصد دانشجويان اظهار داشته اند؛ كه نام ترياك، حشيش و هروئين را بيش از             95
  .اند ديگر مواد مخدر شنيده

 تن كه مـصرف     612طبق بخش ديگري از اين نظرسنجي از جمع يك هزار و            
 سالگي سيگار كـشيده انـد،       15 درصد قبل از سن      3/33سيگار را تجربه كرده اند،      

 سـالگي اولـين مـصرف       18 سالگي و بقيه نيز بعـد از         17 تا   15 درصد در سن     22
  .سيگار را داشته اند

 درصد آنهـا از     4/30در جمع كساني كه سيگار كشيده اند يا مي كشند والدين            
هـا از ايـن اتفـاق        درصد آن  6/69سيگاري بودن فرزندانشان اطالع داشته و والدين        

  .اطالع اند بي
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انـد كـه در بـين خويـشاوندان            درصد از دانشجويان اظهار داشـته      62همچنين  
نزديك آنان، فرد يا افراد سيگاري وجود دارند، اين نسبت براي دوستان نزديك به              

 درصد تقليل مي يابد و نشان مي دهد كه محـيط دانـشجويان از نظـر                9/35حدود  
  . از محيط خويشاوندي استتر سيگاري بودن سالم

 
موضوع گزارش در نشريات دانشجويي به دليل محدوديت حوزه كار آنها تا 

هاي خارج دانشگاه است اما براي كسي كه داراي شّم  تر از رسانه حدودي محدود
خبرنگاري باشد موضوعات بسيار زيادي براي تهيه گزارش در حوزه كارشان وجود 

  .دارد
گرايش دانشجويان به كشيدن سيگار، داليل افسردگي،  يان،اعتياد در بين دانشجو

، داليل عدم حضور فعال اكثر دانشجويان در هاي موفقيت ، روشداليل افت تحصيلي
ها،  هاي جمعي، داليل خودكشي، وضعيت سياسي، فرهنگي، هنري تشكل فعاليت

ها، مشكالت صنفي، امكانات ورزشي، وضعيت رفاهي  مشكالت آموزشي دانشكده
دختر و پسر، ازدواج دانشجويي، دانشجويان ها، امور فوق برنامه،  ارتباط  خوابگاه

وضعيت حجاب در دانشگاه، اميد به آينده در دانشجويان، برخورد اساتيد با 
دانشجويان، زندگي دانشجويان ممتاز، اختراعات و اكتشافات دانشجويي، 

لف علمي، فرهنگي، هاي مخت هاي علمي، دانشجويان شاخص در زمينه موفقيت
خاص دانشگاه،  ها، كارگاه، سايت و ويژگي ها، دانشكده ، معرفي مكانهنري، ورزشي

هايي مناسب براي نشريات  توانند سوژه  مي… و وسايل و امكانات آموزش دانشكده
  .دانشجويي باشند كه مورد توجه مخاطبان قرار گيرند

،  قلم و توانايي فردي گزارشگرها به خالقيت، قدرت اما ميزان موفقيت اين گزارش
 و اقتضائات مكاني و زماني حوزه تحقيق و پژوهش بيشتر، استفاده از منابع متعدد

 انتشار يك گزارش خوب، منطقي و جامع در ، بسا ممكن است چه.گزارش دارد
نشريه دانشجويي بتواند راه حلي مناسب براي رفع مشكلي ارايه كند و يا حداقل 

، شد آن توجه مي كردن بعضي از مشكالت دانشجويان كه كمتر به اينكه با برجسته



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

131

 يا ممكن است با تهيه ،مسؤوالن مربوطه را براي حل آن مشكل به تكاپو وا دارد
هاي  گزارش موجب دلگرمي و تشويق دانشجويان خالق، نفرات ممتاز در زمينه

 هاي مختلف كنند، موفقيت مختلف، مسؤوالني كه به طور جدي تالش مي
  .  شد…دانشجويان و 

  
  اي ويژگي هاي گزارش حرفه

  
ـ دارا بودن اطالعات مـستند، غنـي و متكـي بـر آمـار و ارقـام و متناسـب بـا                       1

  ها؛ واقعيت
گونه   هاي متناسب از زبان قصه      ـ دارا بودن ساختارمحكم نگارشي و بهره گيري       2

  .و توصيفي در جايگاه مناسب خود
خـصوص در     ري در مـسايل گونـاگون، بـه       ـ پرهيز از شعار گرايي وسطحي نگـ       3
  .هاي اجتماعي پديده
هايي كه در گزارش   ـ استفاده از قلم موشكافانه، نقادانه و تحليل گرانه در سوژه          4

  .شود به آنها اشاره مي
گيري از ليدهاي قياسي، استقرايي و  ي تخيل و بهره ـ استفاده از جوهره5

ت كه تخيل گزارشگر نبايد او را از البته گفتني اس( تشريحي در جاي مناسب خود 
  ).هاي اجتماعي دور كند واقعيت
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  انواع گزارش
  

  ؛ـ گزارش خبري
  ؛ـ گزارش تحقيقي، اجتماعي

  ؛ گزارش از محلـ 
  ؛ـ گزارش از شخص و اشيا

  ؛ گزارش سفرـ 
  ؛ـ  خاطره نويسي

  ـ  گزارش علمي و تخصصي؛
  ؛ـ  گزارش تصويري

  

ها هستند كه ممكن است تا  وجه رسانهچند نوع گزارش ديگر نيز مورد ت
  .هستند   تا حدي متفاوت اما به طوركلي. هاي باال استفاده شود  از شيوه حدودي

  

  ؛ـ گزارش سافت نيوز
  ؛ـ گزارش رپرتاژ آگهي

  ؛وار ـ گزارش پيگيرانه و سلسله
  

  گزارش خبري  
ها،  ها، سخنراني هاي تهيه شده از رويدادها، حادثه مجموع گزارش

ها، مجامع و مراسم مختلف، خبرها و رويدادهايي كه اتفاق افتاده يا در  انسكنفر
  .شود  شامل مي،شرف وقوع است و در آينده اتفاق خواهد افتاد را

 و يتجزييات بيشتري را در مورد كماز رويدادهاي روز است و گزارش خبري 
و كند و شوق دانستن  كيفيت يك رويداد يا موضوع براي مخاطب روشن مي

  .يابد كند و مخاطب علت و چگونگي رويداد را مي كنجكاوي خواننده را ارضا مي
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شود كه خبر اوليه در مورد يك رويداد، نتواند نياز  اين گزارش زماني تهيه مي
  .كنجكاوي و شوق دانستن خواننده را ارضا  نمايد

جه به هاي اين نوع گزارش كه به بيان توصيفي و تشريحي رويداد با تو از ويژگي
پردازد، حضور گزارشگر در صحنه، تماس و ارتباط با  مي» چگونه« و »چرا«دو عنصر 

ها،  همه منابع مرتبط، كسب اطالعات دقيق واقعي همراه با استفاده از نقل قول
  .ها، آمار و ارقام، توصيف و تشريحي در حد اقتضاي موضوع است مصاحبه

  
  .در نظر داشتبراي تهيه گزارش خبري بايد موارد زير را 

  

  .سابقه و پيشينه رويداد آورده شود ـ 
، كارشناسان، افراد با سابقه و اهل فن مرتبط با آن رويداد  ـ نظرات مسؤوالن

  .شود آورده 
  .ـ نظرات شاهدان و عوامل تشكيل دهنده رويداد آورده شود

ـ از محل رويداد عكس گرفته شود و در گزارش به صورت تصويري و تشريحي 
  .رويداد تصوير پردازي و مجسم شودمحل 

  .ـ اطالعات جزيي و مهم از اجزاي رويداد آورده شود
  .ـ از منابع متعدد در گزارش استفاده شود

ـ در شروع گزارش دقت شود از قلم خوب و جذاب براي جذب خواننده  
  .استفاده شود

  .ـ گزارش داراي يك سناريو با چارچوب و قالب هدفمند باشد
  . قلم ساده، روان و صميمي استفاده شودـ از نثر و

  .ـ از خالقيت و نو آوري و تصوير پردازي استفاده شود
ـ از قدرت تخيل در گزارش تا حدي كه به واقعيت و اعتبار گزارش آسيب 

  .نرساند، استفاده شود



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

134

  :مثال
  !اند نشريات دانشجويي از كاركردهاي اصلي خود باز مانده               
  

اي نشريات دانشجويي و نهمين نمايـشگاه نـشريات           واره منطقه نهمين جشن 
هاي استان تهران از روز چهـارم خـرداد مـاه در دانـشگاه                دانشجويي دانشگاه 

  .تهران آغاز به كار كرده است
در اين جشنواره كه روز گذشته ششم خرداد ماه به كار خود پايان داد، حـدود         

هاي استان تهران ارايـه       جويان دانشگاه  عنوان اثر از سوي دانش     2400 نشريه و    210
  .شد

 به گفته دبيـر ايـن جـشنواره فـراهم كـردن محيطـي بـراي عرضـه نـشريات                   
دانشجويي، ايجاد ارتباط ميان دانشجويان فعال در نـشريات دانـشجويي و عرضـه              
فعاليت فرهنگي، ايجاد انگيزه و تحرك در جهـت ارتقـاي سـطح كيفـي نـشريات                 

  .هداف جشنواره برگزاري نمايشگاه به شمار مي روددانشجويي، از مهمترين ا
اما به نظر مي رسد كه عملكرد كنوني نشريات دانشجويي به دليل مشكالت و              

  .هاي متعدد حركت به سوي اين اهداف را كند كرده است محدوديت
وگو  دبير جشنواره و  چند نفر از دست اندركاران نشريات دانشجويي در گفت     

  .ها را بيان كردند ع و محدوديتبا خبرنگار ما موان
اي نـشريات      معاون امور فرهنگي دانشگاه تهران و دبير نهمين جشنواره منطقه         

هاي تهران در خصوص ماهيت و رسالت نـشريات دانـشجويي    دانشجويي دانشگاه 
نشريات دانشجويي بدون شك بايـد پاسـخگوي نيازهـاي          : گويد  به خبرنگار ما مي   

  .دانشجو و دانشگاه باشند
گيرند و دست انـدركاران ايـن نـشريات كـه        طبق قانون خاص خود مجوز مي     

دانشجويان و اعضاي هيأت علمي هستند در خصوص عمـده مـسايل موجـود در               
جامعه دانـشگاهي يعنـي مـسايل صـنفي، معيـشتي، آموزشـي و مـسايل سياسـي،                  

عاليت اجتماعي و فرهنگي كه شايد بخشي از آن نيز نگاه به بيرون داشته باشد به ف               
  .مي پردازند

بـر اسـاس آمـار      : وي در خصوص نحوه عملكرد اين نشريات اظهار مي دارد         
  درصد از نشريات دانـشجويي بـه مـسايل        60خانه نشريات دانشجويي، نزديك به      

پردازند و اين موضوع نياز به يك بازخواني مجدد دارد بـه طـوري كـه                 سياسي مي 
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ست عـالوه بـر پـرداختن بـه مـسايل           نشريات دانشجويي طبق آنچه مورد انتظار ا      
سياسي در حد معقول، بتوانند منعكس كننـده نيـاز و برآينـد تحـوالت صـنفي در                  

  .مجموعه دانشگاه باشند
البته انعكاس و اظهار نظر در خصوص مسايل خارج از دانشگاه براي نشريات             
دانشجويي امري پسنديده است ولي نبايد فراموش كرد كه يك نشريه دانـشجويي             

 آنجا كه در گستره دانشگاه به چاپ مي رسد بايد اولويت راه مسايل دانشگاهي               از
و دانشجويي قرار داده و منعكس كننـده نيـاز و مطالبـات دانـشگاه و دانـشگاهيان            

  .باشد
نشريات دانشجويي، بايد از كليه تشكيالت يك روزنامه از         : وي تأكيد مي كند   

 برخوردار باشد   … توزيع، فروشنده و   قبيل، مدير، خبرنگار، گزارشگر، صفحه بند،     
هـاي ديگـر      تري نسبت بـه روزنامـه       همه اين تشكيالت اگر چه در مقياس كوچك       

اي هـ    قرار دارند ولي هدايت و تأمين آنهـا وقـت زيـادي نيـاز دارد و لـذا تـالش                   
  .مضاعفي هم بايد از سوي مجموعه دانشجويان انجام شود

 سر راه نشريات دانشجويي خواهـد        بنابراين هر يك به منزله نوعي مشكل در       
هـاي فـوق برنامـه بـراي          بود و اگر چه تهيه يك نشريه دانشجويي و انجام فعاليت          

ي با وجود موانع مالي و شـفاف        لشود و   دانشجويان منجر به كسب تجربه بيشتر مي      
نبودن بحـث پـشتيباني مـالي، وجـود برخـي مـشكالت در آيـين نامـه نـشريات                    

 نحوه اخذ مجوز، تخلفات نشرياتي و نحوه برخـورد بـا            دانشجويي، گستره توزيع،  
هاي موجود بر سر راه فعاليت اين نشريات بـه   آنها همگي جزء موانع و محدوديت   

  .شمار مي روند
بخشي از اين مشكالت در حيطه قانونگذاري است كـه در سـطح وزارتخانـه               

 و  اي اسـت    بايد مـورد رسـيدگي قـرار گيـرد و بخـش ديگـري از آن نيـز سـليقه                   
  .هاي مختلف بر اساس رويه خاص خويش بدان رسيدگي مي كنند دانشگاه

: وي در خصوص منابع تأمين بودجه نشريات دانـشجويي توضـيح مـي دهـد              
 درصد انتشار هر شماره نشريه دانشجويي در دانشگاه تهران از سوي            50نزديك به   

مورد نيـاز    هزار تومان از كل بودجه       100دانشگاه پرداخت مي شود يعني تا سقف        
  .و مابقي آن بايد از محل فروش نشريات و چاپ آگهي تأمين شود

آنچه اهميت دارد اين نكته است كه نگاه نشريات دانـشجويي،           : وي مي افزايد  
ي اسـت تـالش و كوشـش آنهـا بـراي            ههيچگاه نبايد به كمك دانشگاه باشد، بدي      

يگر آنـان اضـافه     جذب منابع و درآمد حركتي است كه تجربه اي را به تجربيات د            
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مي كند، در واقع اگر بنا باشد كه نشريه دانشجويي به طـور صددرصـد بـه كمـك                 
اي براي كيفيت بهتر و اضافه كردن         دانشگاه وابسته باشد به طور طبيعي هيچ انگيزه       

  .تيراژ خود نخواهد داشت
محمد صادق صنوبري، سردبير يك نشريه دانشجويي نيز با بيان اين مطلب كه             

ها بـراي انعكـاس مـشكالت صـنفي،           ريات دانشجويي در حيطه دانشگاه    وجود نش 
ها و رويدادهاي محيط پيرامـون و در جهـت بـروز              تشريح جو موجود در دانشگاه    

اگـر بخـواهيم    : استعدادهاي نهفته دانشجويان بسيار ضروري است اظهار مـي دارد         
بق آنچه انتظـار    اين نشريات در فضايي آرام و بي دغدغه به فعاليت بپردازند و مطا            

 بهترين كار اين است كه مشكالت مالي مرتفع گـردد چـرا             ،مي رود سازنده باشند   
ترين مشكالت مـا محـسوب مـي          كه در حال حاضر مشكالت مالي يكي از اصلي        

هاي بسيار ناچيزي از تشكيالت ما به عمل آورده           شود و دانشگاه نيز تاكنون كمك     
  .مورد حمايت مالي خود قرار نداده استو متأسفانه بسيج دانشجويي نيز ما را 

: گويـد    دانشجويي نيز مي   اتمهدي قندهاري مدير مسؤول يكي ديگر از نشري       
رسد اولين رسالتي كه نشريات دانشجويي بـه عهـده دارنـد كـار اطـالع       به نظر مي 

ها و حتي خارج از دانـشگاه اسـت    هاي محيط دانشگاه رساني و انتقال اخبار و پيام  
 آن هـم بـا   ،ه اين رسالت نشريات دانشجويي اغلب تنهـا از يـك بعـد       ولي متأسفان 

كـاري نـشريات دانـشجويي بـه          سياسي كاري نمود پيدا مي كند، در واقع سياسـي         
تا حد زيادي باعث انحراف آنهـا از مـسير           آنها   عنوان يك نقص عمده در عملكرد     

 شايد بتوان علـت ايـن موضـوع را سياسـت زدگـي جامعـه              .اصلي شان شده است   
 به بعد عنوان كرد و اين موضوعي اجتناب ناپذير است         76خصوص پس از سال       به

اين در حالي است كه نشريات دانشجويي بايد در كليه زمينه هاي علمي، سياسـي،          
  . فعاليت داشته باشند…فرهنگي، اجتماعي و

هـا    وي با تأكيد بر درك جايگاه نشريات دانشجويي توسط مسؤولين دانـشگاه           
سؤولين بايد به اين موضوع واقف باشند كه نشريات دانشجويي بـراي            م: مي گويد 

شوند بلكه بايـد بـه    گذران اوقات فراغت از سوي دانشجويان طراحي و توليد نمي   
گيرد با ديدي بلند مدت نگاه كنند چرا كه  هايي كه در اين زمينه صورت مي       فعاليت

  .يقين امكان رشد دارند ها به اين فعاليت
در حال حاضر بـسياري از معـضالتي كـه گريبـان جامعـه              :  دهد وي ادامه مي  

دانشگاهي را گرفته است، ناشي از انفعاالتي است كه دانشجويان ما بـا آن مواجـه                
هاي فوق برنامه و دانشجويي يكي از عواملي اسـت كـه              مي باشند و ركود فعاليت    
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ي كـه   در حـال  . ها بـه ايـن سـمت گـرايش پيـدا كننـد              باعث شده است تا دانشگاه    
هاي اجتمـاعي دور      هاي جمعي و گروهي مي تواند دانشجويان را از آسيب           فعاليت

  .نگه دارد
هاي اخير شاهد هستيم كه بـه تـدريج ميـزان             متأسفانه طي سال  : وي مي گويد  

هـايي همچـون راه انـدازي         استقبال از محافل و برنامه هاي دانـشگاهي و فعاليـت          
 روند همچنـان ادامـه پيـدا كنـد ممكـن            نشريات كاهش پيدا كرده است و اگر اين       

  .است ما در آينده اين برنامه هاي اندك را هم نداشته باشيم
وگـو بـا خبرنگـار مـا از       دبير انجمن صنفي نشريات دانشجويي نيـز در گفـت    

دانشجويان به عنوان قشر روشنفكر جامعه يـاد مـي كنـد كـه خـود را در تـصميم                    
  .زار مي دانندها تأثيرگ ريزي ها و حتي برنامه گيري

 لذا نياز به يك تريبون يا ابزار خاصي دارند و به نظر مي رسد كه هيچ ابزاري                 
  .بهتر از نشريه نمي تواند چنين كارايي داشته باشد

نشريات دانشجويي در اغلب كشورها داراي تـأثيرگزاري زيـاد        : وي مي افزايد  
 كـشور مـا نيـز       هاي فرهنگي، هنري جايگـاه خاصـي دارنـد در           بوده و در فعاليت   

 كه اولين جشنواره نشريات دانشجويي سراسر       77ـ78هاي    خصوص پس از سال     به
  .كشور را داشتيم تا به امروز اين نشريات كم و بيش جايگاه خود را پيدا كرده اند

:  وي در خصوص عملكرد نشريات دانشجويي به لحاظ محتوايي مـي گويـد            
ر محتـوايي نـه تنهـا پيـشرفتي         هـاي اخيـر از نظـ        نشريات دانشجويي ما طي سـال     

  . اند اند بلكه دچار افت نيز شده نداشته
مقايسه وضـعيت ايـن نـشريات در چهـارمين جـشنواره سراسـري نـشريات                

كند كـه چـه بـه لحـاظ           دانشجويي با جشنواره دوره پنجم اين موضوع را ثابت مي         
ي و چه بـه    هاي جنب   كمي و از نقطه نظر تعداد شركت كنندگان، تعداد آثار و برنامه           

لحاظ محتوايي يعني انحراف از مسير اصلي و عدم پرداخت به مـسايلي همچـون               
 دچار افـت شـده انـد و         …هاي صنفي، مطالب علمي، اجتماعي، فرهنگي و        بخش

 ايـن جريـان را بـيش از         ،شايد الزم باشد تا يك مديريت تأثيرگزار به عنوان هادي         
  .پيش هدايت كند
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باشد و در قالب چند جمله همه اطالعات را به تواند كوتاه  گزارش خبري مي
  .خواننده انتقال دهد

  :مثال
  كشتي غول پيكر،  از اسارت آب دريا رهايي يافت

  
ها ـ كشتي غول پيكر سنندج متعلق به شركت ملي نفت  سرويس شهرستان

ايران، كه در جنگ تحميلي هدف هواپيماهاي عراقي قرار گرفته و غرق شده 
  . گروه متخصص داخلي از  دريا بيرون كشيده شدبود با ابتكار يك

 متر ارتفاع داشت 25 متر عرض و تا عرشه 50 متر طول، 340اين نفتكش كه 
 موشك و بمب از وسط به دو نيم تقسيم شد و در 12 بر اثر اصابت 67در سال 

  .والي خليج فارس فرو رفت  متر در گل14آبهاي حوالي خارك 
هاي   اعالم شركتبا وجوداهي كشورمان،  يك گروه از متخصصان دانشگ

اروپايي مبني بر غير قابل نجات بودن كشتي، مسؤوليت بيرون كشيدن و نجات 
 پس از چند ماه تالش دنفتكش غرق شده را بر عهده گرفتند و موفق شدن

  .روزي اين نفتكش را از آب بيرون بكشند شبانه
         ت بارگيري تن وزن خالص، ظرفي600 هزار و 36نفتكش سنندج با 

  . هزار تن نفت را داشته است296
 
 

  گزارش تحقيقي يا اجتماعي
هاي مختلف اجتماعي و  اين نوع گزارش در مورد مسايل، مشكالت، واقعيت

انتخاب موضوعات مناسب با در نظرگيري شرايط خاص زماني و مكاني و نيازهاي 
  .رين نوع گزارش استباشد كه يكي از مؤثرترين و كارآمدت عمومي جامعه مي

هاي تحقيقي،  يك گزارشگر با استفاده از هوش، استعداد، آگاهي، اطالعات، يافته
هاي جامعه، بيان هنرمندانه، ذهن باز و تيزبين همراه با توصيف و فضا  واقعيت

سازي، تجسم، نثر ساده و زيبا  و خالقيت خود اقدام به تهيه گزارش تحقيقي يا 
  .كند اجتماعي مي
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شود و  نوع گزارش از مسايل و مشكالت مختلف جامعه و دانشگاه تهيه مياين 
هاي عمومي  ها بستگي به نيازها و خواسته انتخاب موضوع و تعيين اولويت

هر موضوعي كه بتواند توجه . دانشجويان و مردم متناسب با مقتضيات زماني دارد
به خود  مشغول نمايد مخاطبان را بيشتر به خود جلب كند و ذهن افكار عمومي را  

 يك خبرنگار اگر با مخاطبان به خوبي ارتباط برقرار .تواند سوژه گزارش باشد مي
  .هاي گزارش را شناسايي كند كند به راحتي مي تواند اولويت

در گزارش تحقيقي و اجتماعي گزارشگر بايد براي دقيق و عميق كردن گزارش 
ها از آمار و ارقام،  اير گزارشخود  و ارجح كردن اين نوع گزارش نسبت به س

تحقيقات وسيع و پيچيده، بيان و افشاي حقايق دور از دسترس، عدم اعمال 
 و ارايه راه  منطقيگيري طرفي و همچنين نتيجه هاي شخصي و حفظ بي گرايش

  . و عملي استفاده نمايدمناسبحل 
اري، زيرا در گزارش اجتماعي، صحت امر تحقيق، توانايي تفسير و تحليل آم

تر، دقيق بودن و جديد بودن براي مخاطب   كامل جامع وجمع آوري اطالعات
تواند با خواندن گزارش به راحتي ميزان تالش و  اي دارد و خواننده مي اهميت ويژه

سماجت گزارشگر را در جمع آوري اطالعات و توان او را در تحليل و پردازش 
  .گزارش دريابد

  

  :مثال
  

  و ورشكستگي بحران ركود         
  ترين صنعت اشتغال زاي كشور  بزرگ             در كمين 

  
 

 واحد توليدي نساجي، پوشاك و چرم در 7000گروه اجتماعي ـ حدود 
 درصد از كل 30حدود ( هزار نفر نيروي كاري 660سراسر كشور با  بيش از 

  .در آستانه ورشكستگي هستند )اشتغال زايي كشور
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 درصدي اشتغال زايي صنعت نساجي بدون 30م براساس اين گزارش، سه
باشد  زايي غير مستقيم اين صنعت و ارتباط آن با صنايع ديگر مي احتساب اشتغال

  .كه بسيار حايز اهميت است
 وجود موانع و مشكالت، همواره به دليل باهاي گذشته  اين صنعت طي سال

نايع چشمگيرتر سخت كوشي و ابتكار عمل، ارقام صادراتي آن نسبت به ساير ص
 درصد از كل ارزش صادرات صنعتي تحت تعرفه وزارت 30بوده است و حدود 

  .صنايع، به صنايع نساجي اختصاص دارد
گذاري در  طبق مطالعات انجام شده به ازاي هر يك ميليارد دالر سرمايه

شود و دو ميليارد دالر  صنعت نساجي زمينه اشتغال يك ميليون نفر فراهم مي
  .ز در سال تحقق خواهد يافتصادرات ني

بر اساس آخرين آمار از واحدهاي نساجي كشور، تداوم و حتي تشديد 
مشكالت باعث شد تا نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي نصب شده به طورجدي 

  . كاهش يابد
  درصد 45 به طور ميانگين فقط از حدود  در امارهاي رسميدر حال حاضر

شود كه حتي در برخي  ي نساجي استفاده ميظرفيت اسمي كارخانجات و واحدها
  . درصد رسيده است20از كارخانجات اين رقم به كمتر از 

  :ترين مشكالت اين صنعت عبارتند از بنا به گفته مهندسان نساجي عمده
هاي انقباظي سيستم بانكي به طوري كه  ـ كمبود شديد نقدينگي و سياست1

  .صصي نيستندبرخي واحد قادر به دريافت جذب ارزهاي تخ
هاي گذشته و بي توجهي به  ـ صدور بي رويه موافقت اصولي در طول سال2

  .چگونگي تأمين مواد اوليه اين واحدها و يا ميزان نياز كشور به محصوالت آنها
ـ عدم فروش توليدات و در نتيجه انباشت ميلياردها ريال محصول در انبار 3

  .ها كارخانه
  .انين و لوازم يدكي ماشين آالت خارجيـ بي ثباتي و يا تعرض در قو4
هاي غيرقانوني وغير منتظره از سوي  ها نوع عوارض و هزينه ـ تحميل ده5
  .ها ها و ادارات و كارخانه سازمان
ها از لحاظ باال بودن سن، عدم  ضعف نيروي انساني و كارگران كارخانه  ـ 6

 تراكم نيروي انساني امكان بازنشسته نمودن كارگران و غير متخصص بودن آنها و
  .در واحدهاي قديمي
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الذكر و عدم رقابت  ـ باال بودن قيمت تمام شده توليدات به دليل عوامل فوق7
  .با محصوالت مشابه خارجي

  .آالت كارخانه هاي قديم و ضرورت باز سازي آنها ـ فرسودگي ماشين8
  . موانع و تنگاناهاي صادرات غير نفتيـ 9

تي و ضعف اطالعاتي در كشور كه منجر به ـ فقدان استراتژي صنع10
گيري ناصحيح در راه انتخاب رشته صنعتي و  هاي غلط و يا جهت ريزي برنامه

  .سرمايه گذاري شده است
  .هاي خارجي  واردات بي رويه و ارزان قيمت منسوجات و پارچهـ 11
  .ـ نارسايي سيستم ماليات و ناعادالنه بودن اين سيستم12
  

 تاكنون موانع زيادي 76از سال :  مهندس نساجي مي گويددر اين رابطه يك
 اما براي صنعت نساجي كافي نبوده است و ،از جلوي صادرات برداشته شده

 اما ،نساجي مطرح شد  بحث بازسازي و نوسازي صنايع78از سال : افزايد مي
  .عملي نگرديد

نظر به : در اين رابطه مدير كل گروه نساجي وزارت صنايع و معادن گفت
 بخشي از ،آيد با مواردي كه براي بازسازي و نوسازي نساجي مصوب شد مي

خصوص آن چيزي كه به آنها تحميل شده بود   ها و به مسايل اقتصادي كارخانه
  .جبران شد

 اروپا و ژاپن 1999در سال : يك كارشناس نساجي در اين زمينه اظهارداشت
در حال توسعه وارد كردند كه اين  ميليارد دالر پوشاك از كشورهاي 100بالغ بر 

 درصد رشد را نشان مي د هد و تخمين زده 8 حدود 1998رقم نسبت به سال 
  . درصد از پوشاك به فروش رفته باشد60شود  مي

حركت توليد پوشاك به خارج از مرزهاي : افزايد اين كارشناس نساجي مي
 واردات پوشاك  به نحوي كه ارزش،كشورهاي صنعتي روند رو به افزايش داشت

 افزايش 1999 درصد در سال 3/15 به  1992 درصد در سال 2/11به آمريكا از  
  .يافت و رشد واردات به اروپا نيز در حال رشد است

در نتيجه رقابت جهاني در صنعت نساجي و پوشاك اين :  وي در ادامه افزود
صنعت به بخشي مشكل وحساس تبديل شده است و از طرف ديگر 

زاترين بخش صنعت نيز مي باشد و در تجارت جهاني محصوالت نساجي  اشتغال



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

142

گذاري در اين  ماهيت سياسي نيز پيدا كرده است به طوري كه گسترش و سرمايه
  .تا حدود زيادي منفعت ملي را نيز به همراه داشته باشدد  مي توان،بخش

و لذا اگر مسؤوالن مربوطه و دولت اگر توجه بيشتري به اين صنعت مهم 
گذاري الزم را انجام دهند عالوه بر  داشته باشند و در اين بخش سرمايهتأثيرگزار 

  .گردد ادي فراهم ميزيزمينه اشتغال تعداد ، آنكه اشتغال زايي خواهد شد
 صادرات منسوجات كشور نيز افزايش خواهد يافت و ارز وارد  همچنين

ورود محصوالت عالوه بر آن اين صنعت خود كفا شده و از . شود كشورمي
  .همراه  دارد جلوگيري خواهد شد   خود بهاخارجي كه فرهنگ خارجي را نيز ب

  
 

  گزارش از محل
اين نوع گزارش با هدف معرفي يك محل، منطقه، بخش و يا مكان خاصي 

هاي اقليمي و جغرافيايي، فرهنگ و سنن، آداب و رسوم،  باشد كه از نظر ويژگي مي
صادي و اجتماعي مردم، تاريخچه، آثار باستاني و وضعيت فرهنگي، سياسي، اقت

  .تواند براي گروهي از مخاطبان جاذبه داشته باشد  مي،هاي خاص بعضي ويژگي
موضوع اين گزارش مي تواند درباره يك كشور، شهر، بناي تاريخي، دانشگاه، 

  …دانشكده، روستا، زيارتگاه، نمايشگاه، مسجد، مدرسه، پارك، جنگل، موزه و
  .باشد

تصوير پردازي براي امكان تجسم بخشيدن محل در ذهن مخاطبان بسيار 
رفتار، روحيات، اقتصاد، ارتباطات، هويت منطقه يا محل گزارش، تاريخ . اهميت دارد

گذشته، حال و چشم انداز آينده، ابنيه و آثار به جامانده تاريخي نيز بايد در گزارش 
  .طالب و خبرهاي تهيه شده را انتقال دهدگنجانده شود و گزارشگر بايد با صداقت، م

در اين نوع گزارش غير از محيط مادي و فيزيكي عوامل انساني و جاندار محيط 
 .نيز در صورت داشتن چنين ويژگي، بايد معرفي شود

  :      مثال
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  گزارشي از پانسيون هاي دانشجويي  

  !نه هتل، نه خوابگاه            
  
  

 در ايـران در سـال هـاي اخيـر بـه دليـل               هاي خـصوصي    وجود پانسيون 
خـصوص دانـشجويان دختـر بـه يـك ضـرورت              حجم دانشجويان به    افزايش
ناپذير تبديل شده است كه بر اساس اخبار منتـشر شـده در برخـي از                 اجتناب
اي با سوءاستفاده از اين شرايط به سـودجويي از ايـن موقعيـت                ها، عده   رسانه
  .پردازند مي

دي و جهانگردي استان تهران نيز چندي پيش اعالم مدير سازمان ايرانگر
كرده بود كه برخي از افراد سودجو به دليل رسيدن به مقاصد خود، چنين 

ها نبايد به منظور كمتر هزينه كردن،  كنند و خانواده هايي را تأسيس مي پانسيون
هاي غير  نسبت به اين پانسيون. جوانان خود را در چنين اماكني مستقر كنند

  . شود انجام نمينوني هيچ گونه نظارتي توسط هيچ سازماني قا
چنانچه بسياري تحت عنوان پانسيون، بدون دريافت مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان ايرانگردي و جهانگردي با خريد 

هايي را به قشر دانشجو و  هاي قديمي و تهيه وسايل دست دوم، اتاق ساختمان
دهند و به دليل نبود نظارت كافي، تخلفاتي نيز در اين  ه ميغير دانشجو اجار

گيرد كه باعث تخريب اذهان عمومي نسبت به  ها صورت مي پانسيون
  .شود هاي خصوصي مي پانسيون

هاي مريم، مـادر      در اين ميان، سه پانسيون قانوني دختران در شهر تهران به نام           
يـل نبـود اطـالع رسـاني كـافي و      و مهر وجود دارد كه به گفته مسؤوالن آن بـه دل     
هاي غير قانوني قرار گرفته و قـادر          كامل، تحت تأثير افكار منفي نسبت به پانسيون       

  .به فعاليت مؤثر و مفيد نيستند
اسـت كـه    » مادر«هاي قانوني در تهران، پانسيون        يكي از قديمي ترين پانسيون    

ز وزارت   بـا دريافـت مجـوز رسـمي ا         1369 سال پيش يعنـي سـال        14در حدود   
فرهنگ و ارشاد اسالمي به طور رسمي كار خود را آغاز كرده است و هـم اكنـون                  
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نيز در عضويت اتحاديه هتلداران است و با اداره امـاكن نيـز در ارتبـاط اسـت تـا                    
  .هنگام ورود هر پانسيوني از وضعيت او اطالع كسب شود

از قـرار  » رمـاد «سرور كالني، بهره بردار و صـاحب امتيـاز پانـسيون دخترانـه         
خـدماتي كـه    : گويد  ها در كنار هم، گله دارد و مي         ها و هتل    گرفتن ضوابط پانسيون  
  .هاست دهد، بسيار متفاوت از هتل هاي خود ارايه مي يك پانسيون به پانسيونر

تر از هتل است، افـراد حكـم           در پانسيون به دليل اين كه مدت اقامت طوالني        
والن يك پانسيون قانوني به پانسيونرهاي خود       اعضاي يك خانواده را دارند و مسؤ      

  . عالوه بر خدمات فيزيكي بايد به لحاظ روحي و رواني نيز سرويس دهند
مسؤوالن پانسيون براي حفظ امنيت و سالمت پانسيون هنگـام          : وي مي گويد  

ورود هر فرد براي اجاره اتاق با ارايه مشخصات فردي به اماكن از صحت هـويتي                
ود و سپس با حضور والدين دوستان يـا آشـنايان و ارايـه كـارت                او مطمئن مي ش   

  .دانشجويي اگر دانشجو باشد، قرارداد اجاره منعقد مي كند
هايي به صـورت يـك تختـه، دو يـا سـه و يـا        در اين پانسيون خصوصي اتاق    

سوييت يك نفره هستند كه اجاره بهاي هر يك طبق مصوبات سازمان ايرانگـردي              
شده است و امكانات هر كدام شـامل يخچـال تخـت و كمـد               و جهانگردي تنظيم    

 تخت ها به صورتي است كه كامالً روي همديگر          ،هاي دو يا سه نفره      است و اتاق  
قرار نگرفته و به صورت پلكاني و يا عمود بر يكديگر قرار گرفته اسـت و وظيفـه         

  .نظافت اتاق ها و تعويض ملحفه ها بر عهده پرسنل پانسيون است
 دقيقـه   30 و   9 صبح تا    6ج از پانسيون در شش ماه اول از ساعت          ساعت خرو 

 شـب اسـت و تنهـا در         9 صبح تـا     6شب و در شش ماهه دوم سال نيز از ساعت           
موارد خاص ساكنان مي توانند با اطالع والـدين خـارج از زمـان مقـرر بيـرون از                   

  .پانسيون باشند
شرايط اين است كه مدير پانسيون مادر در سخناني با بيان اين كه يكي از 

خارج از مصوبات سازمان گردشگري به دانشجويان تخفيف بدهند تا دانشجويان 
: بتوانند با اقامت در اين اماكن مدارج علمي شان را به خوبي طي كنند، مي گويد

ولي واقعيت اين است كه اگر وضعيت به همين صورت ادامه پيدا كند، 
خود اتكا هستند در چند سال آينده هاي خصوصي كه از نظر اقتصادي  پانسيون

  .شوند مجبور به تعطيلي مي
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  گزارشي از يك شهر شمالي
  

 كيلومتر مربع مساحت در شرق استان مازندارن واقع 1749شهرستان بهشهر با 
هاي سرسبز  اين شهر از شمال به درياچه خزر از جنوب به كوهستان. شده است

 گرگان و از غرب به ساري محدود رشته كوه البرز و استان سمنان، از شرق به
  .شود مي

 شهر و 3 متر است و شامل سه بخش، 20ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا 
هاي اين شهر، از   ده و روستا مي باشد كه به تازگي نكا يكي از بخش100بيش از 

  .زير  مجموعه آن خارج شد و به شهرستان ارتقا يافت
 هزار نفر است 200عيت نكا حدود جمعيت شهرستان بهشهر پس از كسر جم

كه نيمي از اين جمعيت، شهر نشين و از نظر جمعيت، پنجمين شهر مازندران 
ر بهشهر در دامنه رشته كوه سرسبز البرز واقع شده و مثل كودكي  شه.باشد مي

اي  ترين رشته كوه سرسبز جهان به گونه است كه در آغوش مادرش باشد بزرگ
 است كه گويا وظيفه نگهباني و محافظت از آن را  بر اين شهر را در بر گرفته

  .عهده دارد
هر رهگذري كه از سمت تهران به طرف اين شهرستان مسافرت كند در ابتدا 
ورودي شهر بر ارتفاع كوه در سمت راست جاده، ساختمان بزرگ و باستاني 

  همه بيند  اين اثر زيبا زيبايي را در كنار يك بناي كروي سفيد رنگ بزرگ مي
دارد كه از خود بپرسند   رهگذران را در بدو ورود به اين شهر به كنجكاوي وا  مي

آن بناي كروي كه مثل يك توپ بزرگ سفيد رنگي است كه بر ارتفاع سرسبز كوه 
  .قرار داده باشند به چه منظوري و چه وقت ساخته شده است

بر اثر جنگي ه عباس اول ساخته شد كه پس از ساخت، ااين بنا در زمان ش
 نادر شاه به شكل زيباتر از حالت اول زمان تخريب گرديد بناي تخريب شده، در

مرمت و باز سازي شد و پس از آن در مقابل انواع خطرات طبيعي و غير طبيعي تا 
به امروز مقاومت كرده و همچنان عقابي تيز بين بر ارتفاع كوه با قامتي سر به 

  .باشد رهگذران و مردم شهر ميگر مسافران،  فلك كشيده نظاره
اين بنا در زمان پهلوي به مركز تفريح و جاسوسي مستشاران آمريكايي تبديل 

هاي شوروي سابق، در اين مركز توسط  شود فعاليت گرديد بود و گفته مي
هاي آن هنوز موجود  كه دوربين. شد مستشاران اطالعاتي غربي جاسوسي مي

  .است
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ستاني ديگر وجود دارد كه شهرداري بهشهر با در مركز اين شهر يك اثر با
اشغال اين اثر باستاني و ملي، به عنوان دفتر كار، در مقابل سر در آن،  چهار 
شمشير دو سر بزرگ را در چهار جهت به صورت تكيه داده به هم به شكل بناي 

 متري ساخته است به طوري كه دسته شمشير بر روي زمين و نوك شمشير به 12
  .اند  بوده و  به هم متصل شدهطرف باال

اين اثر باستاني كه  در حال حاضر  به ساختمان شهرداري تبديل شده، متعلق 
 بوده »چهلستون«به دوره صفويه و قصر سلطنتي شاه عباس صفوي معرف به 

  .است
از جمله آثار » كمربند«و » هوتو«هايي كه از دو غار  شهرستان بهشهر با بررسي

واقع در پنج كيلو متري جنوب غربي بهشهر (هاي نخستين  انسانباستاني متعلق به
 هزار ساله دارد و در طول تاريخ 10  به عمل آمده سابقه )در روستاي كوهستان

 و در »البالد اشراف«، » آسيابسر «،»پنجهزاره«، »خرگوران«، » ناميه«، »تيمشه«هاي  نام
  .ا به خود گرفت ر»بهترين شهر« به معني »بهشهر«زمان رضا خان نام 

 چشمه عمارت و استخر جنگلي عباس آباد واقع در شش  تاريخياثر
هاي جنوب شرقي بهشهر از جمله آثار باستاني اين شهرستان  كيلومتري جنگل

 هر ،هاي دل انگيز خود زيبايي هاي منحصر به فرد و باشد، كه با ويژگي مي
  .كشد رهگذري را به طرف خود مي
هانگردي با قرار دادن اين مجموعه زيبا در رديف سازمان ايرانگردي و ج

هاي بزرگ، ساخت و ساز در حريم اين محوطه تاريخي را ممنوع كرده  پروژه
  .است

مجموعه تاريخي : مديركل ميراث فرهنگي مازندران چندي پيش گفته بود
هاي  عباس آباد بهشهر در زمان آباداني خود به عنوان يكي از مشهورترين مجموعه

 400 مورد توجه بوده است و در حال حاضر ساخت و ساز در حريم صفويه
  .هكتاري آن ممنوع است

 هجري قمري ساخته 11اين بنا كه در زمان شاه عباس اول صفوي در قرن 
شامل كاخ، حمام، مسجد ، كوشك داخل آبندان، پل ارتباطي، سد، برج . شد

رطاقي داخل آبندان، جز چها هديدباني و جاده سنگفرش بوده است كه امروزه ب
  .ها و قسمتي از حمام چيزي باقي نمانده است برج
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پارسي ( مرسوم در اين شهرستان گيلكي يا زبان بازمانده ايرانيان قديم گويش
هاي ديگر چون عربي، مغولي  ها تحت تأثير زبان است كه ديرتر از ساير زبان) ميانه

  .و تاتاري قرارگرفته است
اي بزرگي چون عالم رباني آيت اهللا كوهستاني و اين شهرستان زادگاه علم

 در عمليات تروريستي منافقين وي (شهيد انقالب اسالمي، عبدالكريم هاشمي نژاد
  .و علماي بر جسته ديگر بوده است)  در مشهد به شهادت رسيد61در سال

شهرستان بهشهر كارگري و نيمه صنعتي بوده و كشاورزي نيز در آن از رونق 
 شود و  كشت مي…دار است در اين شهر پنبه، گندم، جو، برنج و خاصي برخور

از مركبات نيز پرتقال، نارنگي، انار، انجير، آلوچه، سيب، آلبالو، گيالس، گالبي، 
  .آيد  به عمل مي…ليمو، نارنج، انگور، ازگيل، گردو و 

توان به اسكله نفتي،  از جمله مراكز و واحدهاي صنعتي اين شهر مي
، نئوپان، )بهپاك(چيت سازي، پنبه پاك كني، توسعه صنايع بهشهر كارخانجات 
  .  اشاره كرد…لينتر پاك و

تراتژيك اميرآباد كه بزرگترين بندر تجاري شمال كشور سهمچنين بندرا
  .باشد در سواحل اين شهرستان واقع شده است مي

 بهشهر داراي مراكز دانشگاهي نيز مي باشد كه دانشگاه پيام نور و علم و
دانشگاه آزاد اسالمي نيز واحدي در .اند  واحد بهشهر از آن جمله-ن صنعت ايرا
  . تأسيس كرده استاين شهر

اين شهر كه داراي مراكز منحصر به فردي مي باشد از زيباترين شهرهاي 
. هاي زيادي را به طرف خود بكشد شود كه مي تواند توريست كشور محسوب مي

 وان به سواحل زيباي درياچه خزر، خليج گرگانت از جمله نقاط ديدني بهشهر مي
، شبه جزيره ميانكاله، دامنه رشته )استقسمت اعظم آن در حريم بهشهر واقع (

هاچشمه كوهستاني با مناظري زيبا و  هاي سرسبز البرز، آبشار سنگ نو و ده كوه
  . اشاره نمود…دل انگيز و 

ياي ممتاز و نقاط شهرستان بهشهر به علت برخورداري از موقعيت جغراف
منحصر به فرد زيبا، داراي زمينه مستعد براي تبديل شدن به منطقه توريستي است 
به همين جهت چشم انداز آينده اين شهر تاريخي رشد توريستي و جديد شدن 

هاي زيادي را به خود جذب  بافت شهري آن مي باشد كه انتظار مي رود توريست
  .نه چندان دور  متحول  شودنمايد و نماي ظاهري آن در آينده 
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  گزارش از شخص و اشيا
ها بيشتر درباره شخص يا اشخاص معروف و سرشناس و  اين قبيل گزارش

  هستند،با ارزش كه افرادي كه مورد توجه عموم يا اكثر مردم هستند و يا اشيايي
  .شود تهيه مي

ضوع اين همچنين كساني كه مردم نياز به شناخت بيشتر با آنان دارند سوژه مو
  .گزارش مي شوند

حتي بعضي مواقع افراد گمنام و غير مشهور كه شخصيت، زندگي، كار و 
خصوصيات بارز دارند و خواندن داستان زندگي آنها براي مخاطبان جاذبه دارد مي 

در اين نوع گزارش اطالعات بايد با . توانند موضوع جالبي براي گزارش باشند
  . بيان شودتوصيف و فضاسازي و زباني ادبي

هاي  تهيه گزارش از مقامات سياسي، شاعران، نويسندگان، هنرمندان، شخصيت
 مشاغل منحصر به فرد، مخترعان،  وها علمي و فرهنگي، صاحبان برخي از حرفه

  . گزارش هستند اين نوع از موارد تهيه…محققان و 
دگي و در مواردي نيزگزارش از يك كارگر ساده و ابتدايي و انعكاس وضعيت زن

  . مي تواند گزارش جالبي را خلق نمايد او،شغلي
اين . گزارش از اشيا نيز در مواردي مي تواند مورد استقبال مخاطبان قرارگيرد

نوع گزارش مي تواند از يك سنگ آسماني، درخت كهنسال، كوزه باستاني، سكه 
  . باشد…هاي نخستين و  باستان، ابزار شكار انسانعهد 

  
  :مثال

  طات ايرانپدر ارتبا
  

 دقيقـه آرام    30و  15اي روي زمان      هاي عجول ساعت روي ديوار، لحظه       عقربه
گيرند تا نواي خسته نباشيد از لبان خاموش دانشجويان كارشناسي ارشد علـوم               مي

  . ختم كالس را اعالم كند،طباطبايي ارتباطات دانشگاه عالمه
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با يك احوالپرسـي گـرم،   گذارم و  نگاه استاد را در بدرقه دانشجويان ناتمام مي  
: گويد  گو را به خاطر دارد و مي        ده گفت و  عو.كنم  قرار مصاحبه را با او يادآوري مي      

  .هايتان را بپرسيد لطف كنيد سؤال
دست سـپيد وقـاري دو چنـدان يافتـه، از او              پوشي كه با موهاي يك      مرد شيك 
  .كنم پس از تدريس اندكي تجديد قوا كند خواهش مي

  .نه خسته نيستم: يدگو مهربانانه مي
صـوت خبرنگـاري سـالم        پرسم و مطمئن از اينكـه ضـبط         سؤال نخست را مي   

اگـر چنـين نبـود چگونـه        . ناپـذير اسـت     گويم اين مرد خـستگي      است، با خود مي   
نگـاري   هاي ناشي از تأسيس نخستين دانـشكده روزنامـه   توانست رنج و مرارت  مي

  در ايران شود؟» ارتباطات پدر علوم«كشور را تحمل كند و مفتخر به شهرت 
كردگـان روابـط      نگـاران و تحـصيل       خوانندگان مطبوعات، روزنامـه    …» پدر«

خواهـد،    توان مي   و  دانند، پدر بودن آسان نيست، شرط دارد، تاب         عمومي خوب مي  
خواهد به وسـعت      دست و دلي مي   . هاي ايستادن و نشكستن است      ماالمال از لحظه  

  .عشق
قي برگردن فرزنـدان داشـت و ايـن حـق در رشـته              براي پدر بودن بايد كه ح     

  .ارتباطات در ايران از آن كسي نيست، جز استاد ممتاز، دكتر معتمدنژاد علوم
  :گويد وي در معرفي خود، مي

اي متولد شـدم كـه پـدرم دبيـر و مـدير               ، در خانواده  1313بيرجند، سال    …«
ي فرهنگـي بودنـد،   هـا  دار شـغل    ي خـانواده نيـز عهـده        دبيرستان بود و ساير اعضا    

مشتاقانه دوران ابتدايي و قسمتي از دبيرسـتان را در بيرجنـد گذرانـدم، امـا ديـپلم            
  .متوسطه را از دبيرستان مروي تهران گرفتم

سياسـي    سپس دانشگاه تهران را براي ادامه تحصيل در رشـته حقـوق و علـوم              
حقـوق تـرك    ولي پيش از اينكه اينجا را با مدرك كارشناسي و دكتـراي             . برگزيدم

اي عميق برقرار كـردم، بـه         كنم، با مدير وقت روزنامه كيهان كه استاد ما بود، رابطه          
اين ترتيب وقتي او از دانشجويان دوره دكترا براي همكاري در كيهان دعوت كرد،              
من از جمله كساني بودم كه اين فرصت را غنيمت شـمرده و بـه محـيط روزنامـه                   

ترجمي زبان فرانسه به مسؤوليت گـروه خـارجي و          ديري نپاييد كه از م    . وارد شدم 
نگـاري و نيـاز     ارتقا يافتم، شوق و عالقه من به روزنامـه 40 تا  36مقاالت در سال    
اي خالصه شد كه كيهان از دولـت          نگاران تحصيلكرده در بورسيه     كيهان به روزنامه  

م و  پـاريس ديـد   » سوربن«پس از آن خودم را در دانشگاه        . فرانسه براي من گرفت   
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نگـاري را بـه پرونـده         سياسـي و دكتـراي روزنامـه        در آنجا دكتراي حقوق و علوم     
  .ام ضميمه كردم علمي

نگـاري نيـز دانـش     البته همزمان با تحصيل در سوربن، در دو مدرسه روزنامـه          
هـا و     آموختم، يكي از اين مـدارس بـا كمـك مـديران مطبوعـات، خبرگـزاري                 مي

ده و ديگري مركز آموزش عالي يونـسكو در         نگاري تأسيس ش    سنديكاهاي روزنامه 
  ».دانشگاه استراسبورگ بود كه ديپلم مدرسي روزنامه نگاري را به من عطا كرد

خواهـد    اكنون دكتر معتمدنژاد تحصيالت خود را در فرانسه تكميل كرده و مي           
خـواهم بـه روزهـايي كـه در           به ايران برگردد، اما پيش از اين بازگـشت از او مـي            

كرد نقب بزند و از خـاطرات چهـار سـال دبيـري در گـروه             يهان كار مي  روزنامه ك 
  .خارجي و مقاالت بگويد

فيدل كاسترو در سرزمين نيشكر پيروز شده بود و ما هر روز اخبـار كوبـا را                  «
داننـد    گرفت كه وقتـي مـردم نمـي         كرديم، اما مدير روزنامه مدام ايراد مي        چاپ مي 

كنيد؟ مـن هـم در        نين مطلبي را منتشر مي    كجاست چرا چ  » كوبا«كيست و   » فيدل«
همچنـين  مجموعـه     ! مطمئن باشـيد بـه زودي خواهنـد شـناخت         : گفتم  جواب مي 
مندان قـرار گرفتـه بـود         در مورد توجه بسياري از عالقه     » سارتر  ژان پل «مقاالتي از   

 در حالي كه جو اختناق در ايران حاكم بـود، پـاتريس لوموبـا نخـستين وزيـر                   …
را منتـشر كـردم كـه       » لومومبا، پيامبر سياه  «بنابراين سلسله مقاالت    . كنگو كشته شد  

  .خيلي مورد تحسين قرار گرفت
هـا سـعي      را به فضا پرتاب كرد، روزنامـه      » اسپوتنيك «1975شوروي در اكتبر    

هاي شوروي را در مقابل آمريكـا خنثـي جلـوه دهنـد، ولـي                 كردند كه كوشش    مي
ي مستقل چپ جامعه داشت، ايـن خبـر را          ها  كيهان كه سعي در جلب توجه گروه      

  .برجسته كرد
كلـه مـأمور    سـرو . كـرديم  به اين ترتيب در حالي كه روزنامه را آماده چاپ مي 

  …معروف، پيدا و مانع انتشار كيهان شد» محرمعلي خان«سانسور رژيم يعني 
هاي مربوط به تظـاهرات ملـل دنيـا عليـه             بسياري از اوقات كه اخبار و عكس      

زدنـد و     كرديم، از سازمان اطالعات و امنيت كـشور تلفـن مـي             ا چاپ مي  آمريكا ر 
بردنـد تـا طعـم يـك بازداشـت            آمدند و ما را با خود مي        كردند يا مي    تهديدمان مي 

  »موقت را بچشيم
رسـيم،     مـي  1343نگاري به سال      هاي حرفه روزنامه    پس از بيان تلخ و شيريني     

آيد و مسافر ما در حالي پا         آباد فرود مي  در فرودگاه مهر  » ايرفرانس«حاال هواپيماي   
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نگـاري در      كه انديشه تأسيس نخستين دانـشكده روزنامـه        ،گذارد  به خاك وطن مي   
خواهـد قلـم تجربـي را         گذارد، دكتر معتمـدنژاد مـي       اي آرام نمي    ايران، او را لحظه   
  :گويد او در اين خصوص مي. دانشگاهي كند

نـي بـر تـشكيل نخـستين دانـشكده          سرانجام مؤسسه كيهان، پيـشنهاد مـرا مب       «
مـسابقه  نگـاري،       نگاري پذيرفت، بنابراين بـراي يـك دوره عـالي روزنامـه             روزنامه

 نفر انتخـاب    25 داوطلب ديپلم و كارشناسي      600ورودي ترتيب داديم كه از ميان       
مؤسسه كيهان را براي اخذ امتياز رسـمي        . اين دوره دو ساله كه پايان يافت      . شدند

  . موافقت كردند نيزنگاري از دولت تشويق كردم و آنها انشكده روزنامهتأسيس د
به همين دليل در نبود وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تقاضايي به شوراي 

ها كه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش بود ارايه كرديم، شورا  مركزي دانشگاه
شورا بود و با تقاضاي ما موافقت كرد، اما چون رييس دانشگاه تهران، عضو 

نگاري داير كند، بر  تصميم داشت براي مقابله با كوشش كيهان، دانشكده روزنامه
راي نهايي اعضا تأثير منفي گذاشت و شوراي مركزي، اسم دانشكده را تصويب 

داير كنيم، » مؤسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي«نكرد و قرار شد آن را به نام 
نگاري، روابط عمومي و  هاي روزنامه سه رشتهما نيز قبول كرديم و در اين مؤس

تبليغات، فيلمبرداري، عكاسي و مديريت را گنجانديم، با اين حال براي اعاده حق 
 يعني زماني كه نخستين 1350اصلي دست از تالش برنداشتيم  و در سال 

التحصيالن در بحبوحه اخذ دانشنامه بودند، اسم مؤسسه عالي مطبوعات و  فارغ
  .تبديل كرديم» علوم ارتباطات اجتماعي«ومي را به دانشگاه روابط عم

پس از اين، از دانشياري حقـوق دانـشگاه تهـران اسـتعفا دادم و در دانـشكده                  
وقـت و در كـسوت تـدريس و معاونـت ريـيس               علوم ارتباطات به صورت تمـام     

  .دانشگاه، مشغول كار شدم
 بـه سـبب ادغـام    59 رياست دانشكده را پـذيرفتم، امـا سـال          59 تا   56از سال 

ها و مؤسسات خصوصي در واحـدهاي عمـومي دولتـي، دانـشكده علـوم           دانشگاه
ارتباطات اجتماعي جزء مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني قرار گرفـت، آن             

 دانـشكده علـوم     68وقت بود كه از رياست دانشكده استعفا دادم، هرچند كه سال            
طباطبائي تغييـر نـام       تماعي دانشگاه عالمه  ارتباطات اجتماعي، به دانشكده علوم اج     

  .يافت
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انقالب فرهنگي، دو سال دانشكده علوم ارتباطـات را تعطيـل كـرد و پـس از                 
 واحـدي از رشـته      38 تنها به عنوان يـك گـزارش كوچـك           62بازگشايي در سال    

  ».اجتماعي مورد قبول قرار گرفت علوم
پاريس يـك   «هاي    ه در دانشگاه   نه در ايران، بلك     ها، دكتر معتمدنژاد،    در آن سال  

المللـي،   به عنوان استاد ميهمان به تدريس حقوق ارتباطـات، ارتباطـات بـين       » و دو 
  .ارتباطات در جهان و ارتباطات توسعه مشغول بود

 ياد ميهن اسالمي، دكتر كاظم معتمدنژاد را دلتنگ كرد و او براي آغاز              68سال  
  .فصل نو به ايران بازگشت

هايم براي احياي مجدد رشته علوم  ر در فرانسه، كوششهاي حضو در سال«
 اين رشته را در مقطع 68بنابراين پس از بازگشت در سال . ارتباطات ادامه داشت

نگاري و روابط عمومي تأسيس  ارشد با دو گرايش روزنامه كارشناسي و كارشناسي
ها  لهفت سال پس از اين تاريخ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، استدال. كرديم

 75گونه در سال  را مبني بر گشايش دوره دكتراي علوم ارتباطات پذيرفت و بدين
  ».به يك آرزوي بزرگ دست يافتيم

بلكـه حـضور او در      . اين پايان آرمـان هـاي علمـي دكتـر معتمـدنژاد نيـست             
هاي سازمان علمي و فرهنگي يونسكو، همكـاري          اي و نشست    هاي منطقه   كنفرانس

 ارتباطات و ارايه طرح تشكيل مركـز مطالعـات و تحقيقـات             در تشكيل كميته ملي   
هـايش بـراي سـرعت     گيـري   ارتباطات در آسياي ميانه به مركزيت ايران، مؤيد پـي         

  . ايران در قافله شتابان ارتباطات دنياستكنددادن به حركت 
هاي پاريس يك  هاي دكترا در دانشگاه   وي هم اكنون عالوه بر سرپرستي رسانه      

طباطبـايي بـر عهـده        همي از آموزش و پژوهش را در دانشگاه عالمه        و دو، بخش م   
.  به عنوان يكي از استادان نمونه كشور شناخته شد         1375دارد و از اين رو در سال        

  .داند اما هرگز اين موضوع را نقطه عطف زندگي خود نمي
دانم نه كسي كه شرايط يك استاد نمونه را داراست در             خودم را يك معلم مي    «
هايي را كه الزمه گزينش استاد نمونه است تكميل نكـردم و              ع هيچكدام از فرم   واق

  .اين همكاران دانشگاهي من بودند كه آن اوراق را پر كردند و فرستادند
» روش تحقيق در محتواي مطبوعات    «،  »جمعي  وسايل ارتباط «درست است كه    

اسـت، امـا آثـار و       سه كتاب منتشر شده دكتر كاظم معتمد نژاد         » نگاري  روزنامه« و
هـزار     فرهنـگ ده   ،هاي در دست انتظار او چند برابر اين رقم است، از جملـه              طرح
هاي فارسي، فرانسه و انگليسي، مباني حقوق آزادي          اي علوم ارتباطات به زبان      واژه
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مطبوعات، اصول حقوقي تبليغات بازرگاني، شرايط استقالل اقتصادي مطبوعـات،           
المللي، ارتباطـات در      ، حقوق و ارتباطات بين    ) جلد 2 (هاي نوين ارتباطي    آوري  فن

  .هاي انتقادي ارتباطات جهان سوم و نظريه
اگر دكتر كاظم معتمدنژاد، آسمان پرستاره تحقيق و تفحص را با دنياي 

كرد، به طور يقين سهم او از دانشكده علوم  روح ميز و رياست عوض مي بي
  . متري استادان بود2×2يي، بيشتر از اتاق طباطبا ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه

  
  :مثال

  
  اي ماندگار در تاريخ انقالب اسالمي چهره

  
آبـاد تهـران در يـك          در محلـه خـاني     1303سيدمجتبي نواب صفوي در سال      

خانواده متدين و مذهبي ديده به جهان گشود و سنين كـودكي را در همـان محـل                  
گذرانيـد،  » حكيم نظـامي  « ر دبستان   سپري كرد و دوران تحصيل ابتدايي خود را د        

  . گرديد» صنعتي« سپس وارد دبيرستان 
او براي تكميل تحصيالت و طي مدارج بـاالتر، بـار سـفر بـست و از طريـق                   

  .اهواز و آبادان به بصره عزيمت كرد و از آنجا عازم نجف اشرف شد
نواب صفوي در نجف به زبان عربي مـسلط شـد و بـا رفتـار گـرم و خـوش                

  .مندان زيادي پيدا كرد ر اندك زماني دوستان و عالقهخلقي د
ديـري نگذشـت كـه بـه        . وي مراحل عالي درس ديني را در نجـف گذرانيـد          

نويسنده و تاريخ نگار ضـد  ( روزي كتاب كسروي . اي تبديل شد   روحاني برجسته 
به دستش رسيد كه مطالعه آن كتاب او را بشدت عـصباني كـرد و واكـنش                 ) دين  

  .برانگيختشديد او را 
. به دنبال واكنش نواب ، طالب نجف نيز واكنش شديدي از خود نشان دادنـد              

در . مدتي بعد علماي نجف وي را به عنوان نماينده آن حوزه به ايران عازم كردنـد     
ابتدا بنا بود او با مأموريت از طرف حوزه نجف در ايران با تغييـر افكـار منحـرف                   

ولـي بـه داليلـي ايـن        .  را بـر هـم بريـزد       شده جوانان، بساط دين ستيزي كسروي     
  .موضوع عملي نشد و نواب صفوي از طريق بصره به طور عادي وارد ايران شد

 دينار بود پرداخت    13هزينه سفرنواب توسط يكي از فضالي نجف كه حدود          
  .گرديد
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 جمعيـت فـداييان اسـالم را    1324نواب صفوي پس از آمدن به ايران در سال     
» دين و انتقام  «  با صدور اولين اطالعيه با عنوان        1324 اسفند   14گذاري كرد و      پايه

 در جلـسه    1324 اسـفند    24 روز پس از موجوديـت در        10. اعالم موجوديت كرد  
هـاي      محاكمه دادگاه كسروي كه در پي اعتراض گسترده مردم در واكنش به اهانت            

وي يك بار   كسر. او به دين، صورت گرفته بود، كسروي ترور شد و از پاي درآمد            
 توسط شخص نـواب صـفوي  در چهـار راه            1324 ارديبهشت   24پيش از اين در     

ابت قرار گرفت، اما از اين ترور، جان سالم به          صحشمت الدوله با دو گلوله مورد ا      
با دستگيري نواب صـفوي جمعيـت فـداييان         . در برد و نواب صفوي دستگير شد      

) ص(كسروي به پيامبراسالم  .رفتاسالم، حكم اعدام انقالبي كسروي را به عهده گ        
كـه سـرانجام    . الجنـان را آتـش زده بـود         توهين كرده و قرآن و مفـاتيح      ) ع(و ائمه   

  .توسط فداييان اسالم به هالكت رسيد
جمعيت فداييان اسالم هدفـشان اجـراي احكـام اسـالم بـود و آرمـان ايجـاد                  

 ترور انقالبي   ترين فعاليت اين جمعيت،     عمده. را در سر داشتند   » حكومت اسالمي «
  .اشخاص مخالف اسالم و ضد دين، بود

نواب صفوي به عنوان رهبر جمعيت فداييان اسالم، در طول زندگي خـود بـه               
  .هاي زيادي از خود به خرج داد همراه دوستانش مجاهدت

 هژير، نخست وزير وقت كه متهم به بي ديني          1328 آبان   13فداييان اسالم در    
  .، تروركردو تقلب در انتخابات بود را

وي دسـت   . آرا دومين نخست وزيري بود كه تـرور شـد            رزم 1329 اسفند   16
نشانده انگليس در ايران و مخالف اصلي ملي شدن صنعت نفت بـود و بـا جملـه                  

موجي از مخالفـت    » ايراني لياقت لولهنگ ساختن را ندارد     « معروف و تحقير آميز     
  . را برانگيخته بودمردم، از جمله واكنش شديد جمعيت فداييان اسالم

 روز پس از تشكيل دولت مصدق دستگير شد و بـه            35، نواب   1330در سال   
  .اما مدتي بعد آزاد شد. زندان قصر انتقال يافت

 دستگير و در سحرگاه يـك روز تلـخ          )1334 دي   27 (سرانجام نواب صفوي،  
تاريخي و ماندگار، بـه جـرم تـالش بـراي برقـراري حكومـت اسـالمي، توسـط                   

دست نشانده اعدام شد و با بدني مجروح و خسته به سوي ديار بـاقي و                حكومت  
  .مالقات پروردگار شتافت
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  گزارش سفر
اي خود به  اي يا غير حرفه بسياري از خبرنگاران در جريان سفرهاي حرفه

يابند كه بيان هنرمندانه و عالمانه  ها و دستاوردها و نكات با اهميتي دست مي يافته
  . اي مخاطبان جالب و خواندني باشدتواند بر آنها مي

اما . كند البته بسياري از موارد گزارش سفر با گزارش از مكان اشتراك پيدا مي
گردد و توصيف مكان  وجه تمايز اين است كه گزارش سفر حول محور رويداد مي

براي تجسم بخشي و عينيت دادن به رويداد است و ترتيب وقوع حادثه بر اساس 
  .باشد به ترتيب وقوع رويداد و مشاهدات عيني گزارشگر ميسبك تاريخي و 

همچنين در گزارش سفر گزارشگر چندان آزاد نيست كه تمام گزارش را از خود 
 بلكه محور گزارش رويداد و مشاهدات گزارشگر ،توصيف، تشريح و جهت دهي كند

م هاي شخصي در گزارش از سفر ك بنابراين ميزان دخالت نظرات و سليقه. است
  .است

 :مثال
  سفرنامه          

با توجه به سفرجمعي از دانشجويان صنايع دسـتي و برگـزاري نمايـشگاه در               
 ، بـسيج دانـشجويي      80 و استقبال خـوب دانـشجويان دمـشق، در سـال             79سال  

تر، در زمينه مبادالت فرهنگي و هنـري بـين            دانشگاه هنر، سفري با اهداف گسترده     
و برپايي  ) ع(بيت  علمي آنان و زيارت مقابر متبركه اهل      دانشجويان، اعتالي مسايل    

  .ريزي و برگزار كرد نمايشگاه در سوريه و لبنان برنامه
  كرد  جم از ما مي هاي دل طلب جام سال

  كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي
و خاندانش را به وديعـه      ) ع( حسين  مگر نه اين است كه از ازل، در دل، عشق         

  ميرد؟ زيد و مي عه هر كجا كه باشد با ياد او مياند و شي نهاده
 با شور و ياد حسيني راهي را در پيش گرفتيم كه اول كـالم آن عـشق بـود و                  
آخر آن نيز عشق و خداوند بر ما جمعي از دانشجويان دانشگاه هنر منت نهاد و ما                 

  .را زايران آن خوبان نمود
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  بيستم مرداد ـ آغاز سفر؛
مسير حركت . ر تهران ـ دمشق قدم در اين راه نهاديم  شب با قطا8رأس ساعت 

  .ما از تهران به سمت مرز رازي و آخرين ايستگاه در خاك كشور، شهر سلماس بود
  بيست و يكم ـ ورود به تركيه؛

وارد خاك تركيه شديم و طبق برنامه با كـشتي از درياچـه وان گذشـتيم و بقيـه                   
  .مسير را با قطار سوري ادامه داديم

  ؛ )س(و سوم ـ زيارت حضرت زينببيست 
هـا روانـه آن        بعد از ظهر وارد دمشق شديم، با ورود به دمشق همه دل            3ساعت  

شد و آن بانوي عزيز، اين   ) س(ها، حرم حضرت زينب     بارگاه ملكوتي و خاستگاه دل    
با شور و احساسي خـاص،      . همه انتظار ما را با دعوت به حرم شريفشان پاسخ دادند          

ه شريف شديم، باور كردني نبود كه انتظار به پايان رسيده باشد و ما به               وارد آن بارگا  
) ع(و آن شـوريده حـسين     ) ع(ديدار آن بانوي مهربان، آن پرچمدار رسـالت حـسين         

شدند   ها، آهسته آهسته نزديك در ورودي صحن مي         هر كدام از بچه   . نايل شده باشيم  
  .كردند و زيرلب با آن مهربان نجوا مي

مگر نه عشق   «به قول آن بزرگ     . بين ما و آن بانوي كربال پلي شد        قطرات اشك   
هـا ناگـاه ايـستاد و     با قدم نهادن به حـرم مطهـر قلـب      » گويد؟  تنها با اشك سخن مي    

زماني كه دستمان ضريح مباركش را لمس كرد قلبمان شروع به تپيدن نمود كه تـپش      
 هواي عجيبي داشتيم    حال و . است) ع(ها چون او با ياد و عشق مواليش حسين          قلب

هاي او را بـشنويم،       ما آماده بوديم كه درد دل     . توانم آن را وصف كنم      كه هيچگاه نمي  
هاي ما گوش كرد و آن زمان بود، كه همه بـا              اما مثل هميشه او با مهرباني به درد دل        

  .هم اين كلمات را در ذهنمان مرور كرديم
ما را نيز در پي اين قافله با خود ساالر اسيراني،  اي زينب، اي خواهري كه قافله

آيي و پيام شهيدان را  اي كه از كربال مي! اي رسالت حسين بردوش! واي زينب! ببر
! رساني گوش تاريخ مي در ميان هياهوي هميشگي قداره بندان و جالدان، همچنان به

! اي زينب، با ما حرف بزن. دمي به ما گوش كن، تا مصائب خويش را با تو بگوييم
و مگو كه در ! مگو كه در آن صحراي سرخ چه ديدي. گو كه بر شما چه گذشتم

اي بنگر كه ما چه   بگو كه ما چه كنيم؟ و لحظه،اما بگو! آن جا بر شما چه رفت
  !كشيم؟ و تو اي زينب مي

  .اين تو هستي كه بايد بر ما بگويي كه ما جا ماندگان كاروان سرخيم
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اندركار، محلي براي اقامت گـروه        تان دست پس از زيارت با دوندگي بسيار دوس      
  .در نظر گرفته شد، كه در همانجا مستقر شديم) زينبيه(در حومه دمشق 

  ؛)س(بيست و چهارم ـ زيارت حضرت رقيه
آن يادگـار   . شـديم ) س(مطهر حضرت رقيـه     براي نماز صبح با گروه، عازم حرم      

هـاي   هـاي او و رنـج   بـا يـاد خـستگي   . داد ، كه بوي كربال را برايمـان مـي      )ع(حسين
. منتهـا بـه سـويش شـتافتيم     پايانش خواب را از چشمانمان زدوديم و با عشقي بي      بي

آرام به سوي ضريح    . برم، وقتي به بارگاه كوچك و زيبايش رسيديم         هرگز از ياد نمي   
ما آمده بـوديم كـه بـا او سـخن           . گفتيم  كرديم و از او سخن مي       كوچكش حركت مي  

آمده بـوديم گيـسوان     . هاي شيرينش گوش دهيم     كه به صحبت  ما آمده بوديم    . بگويم
آمده بوديم،  . آمده بوديم تا خارهاي بيابان را از پاهايش بزداييم        . زيبايش را شانه كنيم   

  …آمده بوديم. تا او از بابا برايمان بگويد
دانم كه او بـا آغـوش         اما خوب مي  ! دانم بر من و ديگر دوستان چه گذشت          نمي

را به قصد رايزني فرهنگـي جمهـوري        ) س(رقيه  حرم حضرت . رايي كرد باز از ما پذي   
رايزني فضايي  . اسالمي ايران در سوريه ترك كرديم و صبحانه را مهمان ايشان بوديم           

برنامـه  . تا آثار هنري را در آنجا به معرض نمايش بگذاريم         . را در اختيارمان قرار داد    
هـاي مختلـف    آثـاري از دوره .  بـود ديگر ما در آن روز بازديد از موزه هنري دمـشق          

هـاي     از تابلوهاي موزاييك گرفته تـا مجـسمه        .خورد  هنري در اين موزه به چشم مي      
هاي مختلف، قـسمتي از مـوزه مخـتص هنرهـاي دسـتي و سـنتي        النوع ها و رب    الهه

موزه هنرهاي معاصـر    . كشور سوريه بود كه قرايب خاصي با آثار هنري ما نيز داشت           
شـد در   البته اصالتي كه در آثار ديگر ديده مـي . همان جا واقع شده بودسوريه نيز در   

فضاي بيروني موزه بسيار زيبا طراحي و اجرا شده بـود           . خورد  ر به چشم مي   تآنها كم 
هـاي    و همچنين كنيسه يهوديان كه به اين مكان منتقل كـرده بودنـد، يكـي از جلـوه                 

  .زيباي اين موزه بود
  بيست و پنجم ـ بصري؛

در آنجـا آثـار     .  سه ساعت در راه بوديم تا به شهر تـاريخي بـصري برسـيم              حدود
خورد كه به جا مانده از دوران سلطنت روميـان در ايـن               باستاني عظيمي به چشم مي    

هـاي    هاي بسيار و سـنگفرش      هاي بلند و طاق     آمفي تئاتري بزرگ با ستون    . كشور بود 
  .زيبا
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   بيست و ششم ـ مسجد اموي؛
دن كرديم، شكل ظاهري اين مسجد نشانگر تاريخچه قـديمي          از مسجد اموي دي   

آن و مشخص كننده كليسايي است كه بعد از ورود مـسلمانان بـه مـسجدي تبـديل                  
هاي مشبك و ديوارهاي بلنـد، موزاييـك كـاري            ضلعي، داراي طاق    چهار. شده است 

  .و حياطي مفروش با سنگ مرمر) با نقوش طبيعت و درختان(شده 
  الصغير؛ باببيست و هفتم ـ 

حبـشي،    گورستاني قديمي كه قبور بـالل      (الصغير رفتند   ها به باب    تعدادي از بچه  
شود اين   گفته مي  )در آن قرار دارد   ) ع(بيت امام حسين    همسر پيامبر، و چندتن از اهل     

و حـضرت   ) ع( حـضرت ابوالفـضل    ،)ع(مكان محل دفن رئوس مقدس امام حـسين       
  .كردند  نمايشگاه را آماده مياي از دوستان عده. است) ع(اكبر علي

  بيست و هشتم ـ افتتاح نمايشگاه؛
اين نمايشگاه شامل آثاري چون نقاشـي       .  بعد ظهر نمايشگاه افتتاح شد     6ساعت  

و ) ...از مناظر ايـران ـ راهپمـايي بـراي دفـاع از انتفاضـه ـ دفـاع مقـدس         (ـ عكس 
ســه نفــر از اي كــشور و  هــاي حرفــه كاريكاتورهــاي ســي نفــر از كاريكاتوريــست

كردند   ها خوشنويسي و نقاشي مي      در گوشه نمايشگاه گروهي از بچه     . دانشجويان بود 
هايي كه بسيار مورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت تـصاويري از             و يكي از قسمت   

راهپيمايي مردم ايران براي حمايت از انتفاضه بود، كه در روزنامه البعث نيز منعكس              
ري از هنرمندان، هنر دوستان سوري و مسلمان بـه بازديـد            با خواست خدا بسيا   . شد

نمايشگاه آمدند و ارتباط خوبي بين ما و دانشجويان و هنرمنـدان آن كـشور برقـرار                 
  .ها و تلويزيون سوريه داشت شد و البته انعكاس خوبي هم در روزنامه

  ام ـ لبنان؛ سي
 بيـروت اولـين محلـي     كليساي حرثيا در  . برنامه بعدي ما سفر به كشور لبنان بود       

محلي بسيار زيبا باالي كوهي بلند و مـشرف بـر دريـاي            . بود كه از آن بازديد كرديم     
كـه توسـط    ) س(بعد از آن در مراسـم بزرگداشـت فاطميـه         . مديترانه و شهر بيروت   

  . ايرانيان مقيم لبنان برگزار شده بود شركت كرديم
  ؛…ا يكم شهريور ـ ديدار با حزب

، بيروت را به قصد جنوب لبنان، سرزمين        …ا  ز اعضاي حزب  به همراه چند تن ا    
مقاومت و پايداري، ترك كرديم بيروت هميشه آن جذبه معنوي خودش را دارد و به           
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شـايد ايـن خصيـصه      . كند، درست مثـل جنـوب كـشور خودمـان           ديگران منتقل مي  
محـل شـهادت بـسياري از    . كـشيدند   هايي باشد كه روزي در آنجـا نفـس مـي            انسان
 را از فراز كوه به نظاره نشستيم و از زنـدان الخيـام كـه توسـط                  …ا  هدين حزب مجا

بـه مـرز لبنـان و       .  بازديد كـرديم   ،اشعر، آزاد شده بود     عمليات استشهادي محمد علي   
هـاي    اي از اين سرزمين اهورايي را از پشت سيم          فلسطين نيز رفتيم و توانستيم گوشه     

ن ابرهايي تيره بر آن سايه افكنده بودنـد و          هاي اسراييلي چو    خاردار ببينيم كه شهرك   
  .الحرب در آخر ديدار از گلزار شهدا و مزار شهيدراغب

وگوهـاي     بـسيار خـوش گذشـت و گفـت         و بـوديم    …ا  ناهار را ميهمان حـزب    
. شد، بيانگر پيوند عميق انقالب ما با انقـالب آنـان بـود              اي كه رد و بدل مي       صميمانه

ان بوديم و معاون سياسي سفارت در مورد وضعيت         شب ميهمان سفارت ايران در لبن     
  .لبنان قبل از اشتغال او تا به حال صحبت كرد
  دوم شهريور ـ برگشت به سوريه؛

 به دمشق رسيديم و براي وداع بـه   7ساعت  . لبنان را به قصد سوريه ترك كرديم      
هـا ديـده      حالـت خاصـي در بچـه      . رفتيم) ع(و حضرت رقيه  ) ع(زينب  حرم حضرت 

هاي كربال، با آن آشنايان قديمي، گويي غيـر           جدايي و خداحافظي با اسطوره    . شد  مي
 فضاي معنوي زيبايي ايجـاد  ،)ع(رقيه در آخرين لحظات در حرم حضرت     . ممكن بود 

هايمان را به      قلب ،با دنيايي از آرزو   . كرد  اي راز و نياز مي      هر كس در گوشه   . شده بود 
اش نهاديم به اميد اينكه بـاز         آسمانيضريح كوچكش گره زديم و دل در گروه عشق          

  .دنياي زيباي او را از دريچه چشمانمان ببينيم و درك كنيم
  سوم شهريور ـ وداع؛

  . سوريه را به مقصد ايران ترك كرديم،با قطار
  ششم شهريور ـ ورود به تهران؛

 روز سفر صميميت خاصي بين ما شكل گرفته بود          17بعد از   . وارد تهران شديم  
. شديم  اي نبود و بايد از هم جدا مي         رهابه هر حال چ   . كرد  دن را سخت مي   كه جدا ش  

  و سفر ما به پايان رسيد. با سختي لحظات جدايي از هم خداحافظي كرديم
  سه نقطه ـ دانشگاه هنر تهران
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  هاي سفرنامه و گزارش سفر تفاوت
  

 ،نوعي گزارش است كه تا حدودي به گزارش سفر شباهت دارد ؛سفرنامه
 كه در باشد ميهايي با سفرنامه  هاي خاص خود و داراي تفاوت ا داري ويژگيام

 .ادامه آمده است
ـ در سفرنامه گزارشگر جزييات مشاهدات خود  به رشته تحرير در ١

اما در . آورد و مشاهدات رويداد براي نوشتن افكار او محدوديتي ندارد مي
كند و چندان به  ت اكتفا ميگزارش سفر  نويسنده به گزارش اجمالي از مشاهدا

  .پردازد جزييات نمي
ـ در سفر نامه نويسنده احساس و ديدگاه خود را در گزارش به مخاطب 2

كند و ممكن است متناسب با احساس و هيجان خود  با رويداد،  منتقل مي
ولي در گزارش . خيلي بيشتر از حد واقعي آن نگاه مثبت يا منفي داشته باشد

 فقط مشاهدات خود ،ن دخيل كردن احساسات و نظرات خودسفر گزارشگر بدو
  .نويسد از رويداد به طور واقعي مي

ها  تر است و ممكن است نويسنده مدت ـ سفرنامه از نظر زماني طوالني3
  .  اما گزارش سفر داراي مدت زماني كوتاه و محدود است،درسفر باشد

گي جنوب، گزارش مثال گزارش سفر اردوي هفت روزه بازديد از مناطق جن
  …سفر دانشجويي به حج و

ـ در سفر نامه آن چيزي كه ملموس است نظرات و قدرت قلم و خالقيت 4
نويسنده با توجه به مشاهدات است كه به صورت تشريحي تصوير پردازي، 

اما در سفرنامه آنچه اصل است مشاهدات . كند تجسم بخشي و معرفي مي
  . دخيل كندنويسنده است و نبايد نظرات خود را

 اما در ،ـ در سفر نامه رعايت زمان، تاريخ و ترتيب مكان زياد الزامي نيست5
گزارش سفر بايد نويسنده بر اساس سبك تاريخي و به ترتيب زمان و مكان 

  .مشاهده گزارش خود را بنويسد
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  خاطره نويسي
خاطره نويسي در واقع نوشتن گزارش مشاهدات و تجربيات روزمره نويسنده 

اي  ها و افراد با نفوذ و مؤثر و كساني كه در برهه ويژه به وسيله شخصيت كه بهاست 
هاي  اند يا در بطن رويدادها، تحوالت و جريان از تاريخ مصدر مشاغل حساس بوده

هاي خاص خود  گيرد و هميشه جاذبه سرنوشت ساز قرار داشته اند صورت مي مهم و
سياسي، اجتماعي و فرهنگي فقط و فقط را دارد چون بسياري از واقعيات تاريخي، 

  . قابل انتشار و در نتيجه قابل دسترسي براي عموم خواهد بود،از اين طريق
مي توان خاطره نويسي را نوعي مقاله نويسي نيز دانست، زيرا كه خاطره نويس، 

هاي اجتماعي و آنچه در  طرفانه و عاري از حب و بغض باشد تا واقعيت بايد بي
  .افتاد را به صورت واقعي، عيني و ملموس بنويسد ميمحيط اتفاق 

ها، تمايالت و عقايد شخصي نويسنده با نوشته   چون در بسياري مواقع ديدگاه
  . شود او آميخته مي

هاي  ها و گرايش  به صورت تعصب،طرفانه خاطرنويس به رويدادها لذا نگاه بي
يري دلخواه نويسنده در آن گ ها، نتيجه جاي واقعيت آيد و به نويسنده در مي شخصي

  .شود گنجانده مي
كمتر ديده شده است در نشريات دانشجويي از گزارش خاطره استفاده شود در 
حاليكه خاطرات خواندني دانشجويان بسيار زياد است و بايد در نشريات دانشجويي 

 تا خاطرات شيرين دانشجويان كه ،ستوني با نام خاطره نويسي در نظر گرفته شود
 در آن ،طور عمده براي ساير دانشجويان به دليل مجاورت فرهنگي خواندني استبه 

  .گنجانده شود
  :مثال

  !               مردم فراموش شده؟
  

در يك روز تابستاني از پيچ و خم جاده به همراه تعدادي از دوسـتان سـوار بـر                   
  .يك ميني بوس در حركت هستيم
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آورد و    گاه مـرا بـه خـود مـي          هموار، گه هاي ناگهاني ميني بوس در جاده نا        تكان
اندازم كه آنها     ريزد و آنگاه نگاهي به اطرافيان مي        ي رؤيا و خيالم را بر هم مي         رشته

انـد، سـپس    اند و به سويي چشم دوخته     نيز هر كدام با حالتي در ميني بوس نشسته        
روسـتاهاي پراكنـده در مـسير كـه بـا      . شـود   دوباره توجه من به بيرون جلـب مـي        

ي زياد نسبت به هم قرار دارند، تنوع بخش بيابان هستند و توجه رهگـذران             اصلهف
  .كنند را به خود جلب مي

نگاه ما به ساكنان سـاده  . كنيم هاي كوچك عبور مي   در طول مسير وقتي از روستا     
. شود  زيست و زحمتكش روستا كه در حال كار و تالش روزانه هستند ، جلب مي              

نگاه بي غل   . يم نگاهي به سرنشينان ميني بوس رهگذر دارند       آنها نيز در حين كار ن     
  .دهد بوس، ما را بيشتر با روستاييان انس مي ي روستاييان به ميني و غش و صادقانه

 جايي است و چقدر با آن فاصله         دانيم كه مقصد چگونه     راستش را بخواهيد نمي   
ي پزشـكي،     ن رشـته  دانيم قرار است به همـراه تعـدادي از دانـشجويا            داريم اما مي  

پرستاري و فني و مهندسي دانشگاه تهران به همت بسيج دانشجويي اين دانـشگاه              
براي طرح بسيج سازندگي به روستايي در اطراف شهريار برويم تا در حد توان به               
مشكالت آنجا رسيدگي شود و مشكالت آن روستا به مـسؤوالن ذيـربط انعكـاس          

تـا در صـورت     . شـد   ي اولين بـار انجـام مـي       اين كار به صورت آزمايشي برا     . يابد
  .  موفقيت به صورت يك طرح به مسؤوالن جهت بررسي و تصويب، ارايه شود

 ساعت طي مسير به روستاي مورد نظر رسيديم و وارد           3سرانجام بعد از حدود     
هـاي    من به اتفاق آقاي دكتر احمدي در يكـي از اتـاق           . اي در روستا شديم     مدرسه

كان ما هماهنگ شده بود اسكان يافتيم محل اسكان مـا كـالس             مدرسه كه براي اس   
درسي بود كه ميزهاي آن را در گوشه اتاق جمع و موكتي كف آن پهن كرده بودند              

ـ بعد از رفتن بـه داخـل ا       . و چند پتو نيز در گوشه ديوار گذاشته بودند         اق، آقـاي   ت
ي   گوشـه دكتراحمدي بر خالف ژست و لباس پلوخوري ، با طبع خاكي خود، در              

  .كرد اتاق نشست و در حاليكه به پتوها تكيه داده بود به اطراف نگاه مي
تا مشكالت موجود را براي     . من نيز براي تهيه خبر و ويژه نامه همراه گروه بودم          

  .  انعكاس، به رشته تحرير در آورم
كـردم،   ي اتاق به بيرون نگاه مي روز دوم حضور ما در آن روستا بود كه از پنجره         

توجه شدم، مادري به همراه دختري حدود چهارده ساله وارد مدرسـه شـد و بـا                 م
پرسـد و     رسيد چيـزي از سـرايدار مـي         به نظر مي  . كرد  سرايدار مدرسه صحبت مي   
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خواست سرايدار نيز در حاليكه انگشت اشاره خود را به طرف اتـاق               آدرسي را مي  
  .ما گرفته بود، نشاني اتاق ما را به او مي داد

  .در را باز كردم. ي بعد صداي تق تق در اتاق بلند شدلحظات
  ـ سالم؛
 ـ سالم؛

 .ـ ببخشيد آقا، آقاي دكتر اينجاست
 .ـ بله بفرماييد

ي   داد كه زني زحمت كش و رنـج ديـده اسـت و قيافـه                ي آن زن نشان مي      قيافه
درهم، شكـسته و گرفتـه و صـداي بغـض آلـود او حكايـت از دردمنـدي آن زن                     

  .روستايي داشت
خوش خلقي و همدردي دكتر با آن زن روستايي باعث شد كه شايد براي اولين               

ايـن بـود كـه    . دهد هاي يك زن روستايي گوش مي بار كسي را بيابد كه به درد دل       
كرد، تركيـد و سـفره دل خـود را بـاز           ها در گلويش سنگيني مي      بغضي كه تا مدت   

  .فتگ او از وضعيت اسف بار شوهرش و بيماري خود مي. كرد
شوهرم كشاورز است چندي پيش هنگامي كه در حال كار          « : گفت  شنيدم كه مي  

بر روي زمين كشاورزي بود، سنگي به چشم او برخورد كرد كه باعث گرديد كـه                
چشم او كور شود مدتي بعد آسيب ديدگي چشم او باعث شد تا چـشم ديگـر او                  

يب ببينـد و در     نيز به علت عدم رعايت نكات بهداشتي و مراجعه بـه پزشـك آسـ              
: آن زن ادامـه داد    » .حال حاضر هر دو چشم او از كار افتاده و در منزل افتاده است             

دخترم نيز مدتي پيش دچار نـاراحتي كليـه شـد و براسـاس تـشخيص پزشـك                  « 
شهريار يك كليه او از كار افتاده و مدتي است كه از بيماري كليه ديگـر نيـز رنـج                    

  ».برد مي
گرفـت،    يز در حاليكه كم كم حالت گريه بـه خـود مـي            انگ  آن زن با صداي حزن    

. آيـد   ديروز شنيدم كه دكتري براي معالجه رايگان بيماران به روستا مـي           «: ادامه داد 
دخترش در طول صحبت مادر خـود سـكوت كـرده           » .براي همين پيش شما آمدم    

اهي اي دردمند و معصومانه سرخود را پايين انداخته و گاه گاهي نگـ              بود و با قيافه   
  .به مادرش و دكتر مي انداخت و دوباره به زمين چشم مي دوخت

راستش را بخواهيد به علت امكانات كم از آقاي دكتر نيز كـار چنـداني سـاخته                 
  .نبود و فقط توانست مقداري دارو در اختيار آنها قرار دهد
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آن مادر و دختر لحظاتي بعد در حاليكه درماني بـراي درد خـود نيافتـه بودنـد،                  
آنها رفتند، اما تأثر و تأسف بـراي مـن و           . احافظي كرده و از اتاق خارج شدند      خد

 كيلومتري پايتخـت كـشور   150ي حدود  آقاي دكتراحمدي باقي ماند كه در فاصله  
  .اي باشيم و فرياد رسي نيز نباشد مان شاهد چنين واقعه اسالمي

هر براي شرايط با خودم گفتم، به ظا. كردم هر چه سنگه براي پاي لنگه فكر مي
. اي نيست، جز سوختن و ساختن و با مشكالت موجود كنار آمدن موجود، چاره

شود كه رسيدگي به  چون نظير اين خانواده در روستاهاي ما فراوان يافت مي
وضعيت رفاهي آنها نياز به امكانات گسترده و زمان طوالني نياز دارد و مهمتر از 

ؤوالن كشور را براي حل مشكالت همه، عزم راسخ و درد آشناي همه مس
  .طلبد مي
  

  گزارش علمي و تخصصي
اين نوع گزارش به تشريح رويداد يا موضوع علمي در يك زمينه تخصصي خاص 

ها بعضي مواقع مفهوم تخصصي صرف دارند كه در  انعكاس اين گزارش. پردازد مي
در زمينه آن ها و مفاهيم داراي مخاطبان ويژه هستند و كساني كه  اين صورت واژه
  . دارند مخاطب آن گزارش هستندتخصصي رشته اطالعات

. ها حالت تخصصي براي عموم مخاطبان دارد رشاگونه گز  بعضي مواقع نيز اين
 مخاطبان اطالعات جزيي از آن موضوع داشته باشند، با معني كردن ،كافي است

طبان كلمات  و جمالت  با استفاده از سبك تشريحي، توسط نويسنده، مخا
ن گزارش متتوانند مفهوم و منظور كلي گزارش را دريابند و اصطالحات در  مي

  .تري دارد  تر و ساده خصصي صرف، حالت عامتنسبت به حالت 
در هر صورت گزارشگر در گزارش علمي بايد آگاهي و شناخت الزم را نسبت به 

  .باشدمباحث و مفاهيم علمي كسب نمايد و تا حدودي مسلط 
مي و تخصصي با توجه به جاذب نبودن موضوع براي عموم مخاطبان گزارش عل

  .در برقراري ارتباط با مخاطب دچار مشكل است
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اي به موضع پرداخته شود كه با مخاطب ارتباط بيابد به عنوان  لذا بايد به گونه
هاي علمي و  پردازد بايد در كنار بحث مثال در گزارشي كه به يك موضوع علمي مي

، تا حلقه ها و مخاطبان نيز مطرح شود تهش ررو ارتباط آن با سايتخصصي نقش 
  .تر شود مخاطبان گسترده

گزارش علمي در نشريات دانشجويي نيز به صورت بررسي يك موضوع علمي و 
كه به طور عمده . شود تخصصي در ارتباط با يك رشته يا يك گرايش تهيه مي

  .ه هستند دانشجويان همان رشت،مخاطبان و خوانندگان آن
در اين نوع گزارش الزم است نويسنده تا جايي كه امكان دارد و به ساختار 

 تا براي دانشجويان ،  استفاده كند كند از كلمات ساده علمي گزارش خدشه وارد نمي
 قابل ،هاي ديگر كه در يك گروه تحصيلي هستند تر و دانشجويان رشته ترم پايين

  .استفاده باشد
كار رفته در گزارش  ويسنده اصطالحات تخصصي و علمي بهدر غير اين صورت ن

را براي خوانندگان معني و تشريح كند، تا بدينوسيله حلقه مخاطبان و خوانندگان 
  .تر گردد و شامل دانشجويان بيشتري شود نشريه گسترده

  : عاميخصصتگزارش علمي و : مثال     
    

  تنددختران دانشجو مضطرب تر از پسران دانشجو هس   
  

نتايج يك پايان نامه نشان داد كه ميزان اضطراب دانـشجويان دختـر بـه طـور                 
معناداري باالتر از ميزان اضطراب دانشجويان پسر است بدين صورت كه در همـه              

هــاي مقيــاس اضــطراب، دانــشجويان دختــر ميــانگين بيــشتري نــسبت بــه  مــالك
  .دانشجويان پسر احراز نمودند

 با عنـوان    يكي از دانشجويان،  و روانشناسي عمومي    نامه كارشناسي ارشد     پايان
هـاي هيجـان خـواهي و اضـطراب در دانـشجويان دوره               بررسي رابطه بين مؤلفـه    

 اسـت، اضـطراب داراي اسـاس روانـي          مـده كارشناسي دانشگاه شـهيد بهـشتي، آ      
) 1988 به نقل از هوكز    1981(فيزيولوژيك است و همانطور كه نيتزل و برن اشتاين        

  .اند داراي ابعاد روايه شناختي و فيزيولوژيك است اظهار كرده
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دانـيم   ه مـي كـ  زاويه شناختي بر تجارب ذهني و كالمي فرد اشاره دارد و چنان  
  .تجارب شناختي ما متأثر از نقش هاي اجتماعي و جنسي است

 بدون شك تأثير مالك هاي اجتمـاعي و جنـسي و نقـش آنهـا در وضـعيت                  
اضح است كه اين مسأله در فرهنگ و وضـعيت          شناختي و رواني هر كس، امري و      

تـوان انتظـار داشـت كـه افـراد و       شود و مـي  اجتماعي كشور ما به وضوع ديده مي      
  .جنس مرد و زن، به لحاظ بعد رواني بيماري اضطراب با هم تفاوت داشته باشند

ــ    هـاي عـصبي     توان به تـأثير دسـتگاه      از جنبه فيزيولوژيك مؤلفه اضطراب مي     
هاي لوكوس، سرلئوس     اي، هسته   ه عصبي خود مختار، دستگاه شبكه     غددي، دستگا 

  . و غدد درون ريز اشاره كرد
ها و فعاليت غدد درون ريز در دو جـنس        همانطور كه مي دانيم سطح هورمون     

هـاي   مرد و زن با هم تفاوت دارد كه اين تفاوت تحت تأثير عواملي مانند اسـترس          
هـا تحـت تـأثير دسـتگاه          مـون رد غدد و هو   اجتماعي به دنبال آن تفاوت در كاركر      

  .گيرد عصبي مركزي، قرار مي
اين تغييرات فيزيولوژيكي در پديد آمدن اضطراب نقـش اساسـي دارنـد و بـا               

هاي اشاره شده فوق، مـي تـوان اذعـان داشـت كـه تـأثير عامـل                    توجه به اختالف  
  .فيزيولوژيك در دو جنس مرد و زن متفاوت است

ن گزارش، سطح هيجان خواهي دانـشجويان پـسر بـه          بر اساس نتايج علمي اي    
  . طور معناداري باالتر از سطح هيجان خواهي دانشجويان دختر است

تـوان ايـن تفـاوت را ناشـي از         با توجه به عوامل مؤثر بر هيجان خـواهي مـي          
  .تفاوت در ساختار جسمي، فيزيولوژيكي، هورموني و نقش هاي اجتماعي دانست

  
گزارش واقعي و موفق به سطح اختراعات و ابتكارات، در عرصه علمي ارايه 

هاي مختلف  ها و بخش هاي موفق افراد، سازمان ها و تالش ها و نوآوري خالقيت
  . وابسته است…اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 
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  گزارش تصويري
در اين نوع گزارش . ترين نوع گزارش است ترين و جالب گزارش تصويري جاذب

  .يابد ها از طريق تصوير واقعي رويداد به مخاطب انتقال مي اطالعات و واقعيت
 اي گونه يك عكس به همراه يك ليد كوتاه، در بعضي مواقع شرح رويداد را به

توان به اندازه آن عكس   هم نميچندين سطركند كه با  براي مخاطب بازگو مي
 .شرح رويداد را براي خواننده مجسم كرد

 ،بين افراد ها، درگيري هاي مختلف جنگ حنهدانشجويي، صتجمع تصويري از 
تواند   مي…رساني، راهپيمايي، زلزله، مراسم مختلف، صحنه تصادف و  كمك

  .موضوع قوي براي يك گزارش تصويري باشد
هاي الزم عكس خبري را براي گزارش داشته  البته عكس بايد شرايط و ويژگي

   )در فصل خبر به آن اشاره شده است (.باشد
ري يا گزارش تصويري بايد قدرت فضاسازي و تجسم فضاي رويداد را عكس خب

اي كه مخاطب خود را حاضر و ناظر بر وقوع رويداد  گونه به خواننده انتقال دهد به 
  .حس كرده و به طور ملموس با واقعيت رويداد ارتباط بر قرار كند

  غبار روبي مسجد مقدس جمكران
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  يعكس گزارشهاي  ويژگي
 ارتباط برقرار خوانندهته باشد و با ـ موضوع و ظرفيت تصويري مناسب را داش1
  .اي كه خواننده با ديدن عكس در مورد آن عكس فكر كند به گونه. كند

، شعار دادن دانشجويان  از چهره افراد و اشخاص،تجمع و اعتصابعكس 
  … حوادث و  موضوعات خاص،ها، معترض، بازديدها، راهپيمايي

  
  
  
  
  
  
هايي را كه گزارشگر با  وري كه حالتـ عكس بايد گويا و جاندار باشد به ط2

  .خبري و هنري داشته باشد  عكس توصيف نمايد و حالت،كند نوشتن توصيف مي
  
  
  
  
  
  
  
  



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

169

اي شروع شود و پس از سير و حركت الزم به  ـ گزارش تصويري بايد از نقطه3
ها از نظر القا و  ميان عكس  و ارتباط ضروري شدهختم اي سنجيده و دقيق نقطه

  . برقرار باشد و تناسب وحدت، انسجام و توصيف و تشريح رعايت شودپيوستگي
  .ـ هرعكس بايد شرح الزم را متناسب با محتوا و مضمون داشته باشد4
  

                  
  خلوت تفكر                        

  كار  يك سياستمداركهنه                   
  
  
  
  
  
  

سانحه هوايي فرودگاه 
 كشته بر 30مشهد 

  جاي گذاشت،
  .خلبان مقصر بود

 
  ميوه فروشان سيار

  خوب يا بد؟
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 يـك عكـس     .شـود    چندين عكس در آن آورده مـي        كه ـ در گزارش تصويري   5       
بايد اصلي و محوري باشد كه نقش ليد را دارد و تصوير كلـي از موضـوع گـزارش را                    

 و   راهنمايي  را به سوي مضمون گزارش     خوانندهدر واقع تصوير اصلي      .ارايه مي دهد  
وجـود   در خواننده براي تعقيب جزييات گـزارش بـه   الزم را   اق  يهاي بعدي اشت    عكس

  .آورد يم
  گزارش تصويري از ديدار با رهبري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

خبري ابتدا بايد يك   عكاس يا هر اجتماع ديگر،دانشجويييك اجتماع در 
  .كل شركت كنندگان و تريبون بگيرداز  با زاويه پشت سر سخنران،عكس 

 بايد ، عكاس پشت تريبون استسخنراني اگر كسي در حال به اين شكل كه،
 كنندگان عكس رو به شركترا طوري تنظيم كند كه از پشت سر تريبون و  دوربين

 در تصوير داشته ، را به صورت نيم رخ از پشت سرسخنرانبگيرد كه هم تصوير 
اين  .باشد و هم دانشجويان شركت كننده در همين عكس به تصوير كشيده شوند
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 به تصويركشيدن براي. تواند نقش ليد در گزارش تصويري را داشته باشد عكس مي
 ريز شود جمع حاضران، عكاس بايد در  و احساسات شركت كنندگانجزييات خبر

تا جايي كه  با برداشت تصوير واضح از چهره شركت كنندگان، حالت و احساس آنها 
 تصوير زير ديدار رييس جمهور با مردم .را در آن مراسم به خوانندگان انتقال دهد

  .است

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي  بيني رويدادهاي مختلف بايد هميشه در موقعيت ار با پيش خبرنگهمچنين
 چنانچه مختلف آمادگي الزم را براي تهيه عكس و خبر به موقع داشته باشد تا

  رويدادصحنهبتواند از  را مشاهده كرد ...تصادف و  ،حوادث غير منتظره، درگيري
  .تهيه كند و خبر را عكسبهترين 
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 ديگر را مصدوم شخص با درگيري شخصيد كه در آن، از يك رويدااي  صحنه     
 مجروح شده، در حاليكه خون از سر او جاري و شخصساخته و گرفتن عكس از 

باشد كه موفقيتي براي عكاس   يك تصوير زنده خبري ميسر او باندپيچي گرديد
  .است

  
  
  
  
  
  
  

 چون اين عكس صحنه درگيري و ميزان خسارت را براي خواننده مجسم
 دليل  دانشگاهي به خوانندگان اگر شخص مجروح شده دانشجو باشد،ندك مي

چنين عكسي . كنند مجاورت فرهنگي و معنوي با مجروح حادثه ابراز همدردي مي
بدين ترتيب واكنش دانشجويان . تواند بر روي مخاطبان تاثير زيادي داشته باشد مي

 . و سايرخوانندگان را به دنبال داشته باشد

  
  2ز ت نيوگزارش ساف

شيوه جديدي از گزارش نويسي است كه نويسنده با استفاده از منابع مختلف و 
 سبك گزارش نويسي ،به كارگيري اطالعات خود به صورت پراكنده در گزارش

كند كه هم با سبك هرم وارونه و هم با سبك تاريخي، متفاوت  جديدي خلق مي
  . است

                                                           
  شگاه مدرس داننيا، صدري  حسين گزارش مطبوعاتي مقالهـ1
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با استفاده از قلمي داستاني و شيوا در اين نوع گزارش، نويسنده گزارش خود را 
نويسد و مطالب گزارش از تنوع و يكنواختي جالبي برخوردار  به طور يكنواخت مي

  .است و همه جاي گزارش براي خواننده جذاب و خواندني است
نويسد  اي كه براي آن مي  نويسنده با توجه به سياست رسانه،در اين نوع گزارش

نمايد و  طوري كه در پس گزارش هدفي را دنبال مي  به.كند نظرات خود را اعمال مي
 تفكر و ،با جذب مخاطب به خواندن متن گزارش بدون اينكه چندان ملموس باشد

  .دهد كند و او را به طرف نتيجه دلخواه خود سوق مي نظر خود را به خواننده القا مي
كار  ع مختلف و بهدر اين نوع گزارش نويسنده با ارايه آمار، مطالب مستند از مناب

از  .كند بردن اطالعات جامع و نثري داستاني و جذاب اطمينان خواننده را جلب مي
  .كند اين شيوه گزارش بيشتر روزنامه شرق استفاده مي

  

  گزارش پيگيرانه و سلسله وار
توان آن  گي موضوع بحث در يك شماره نمي كه به دليل گسترده هايي به گزارش

وار   هاي سلسله  گزارش،شود  كرد و در چند شماره منتشر ميگيري را طرح و نتيجه
  .گويند مي

  .پردازد وار در هر شماره به بخش خاصي از موضوع گزارش مي گزارش سلسله
  

  )رپورتاژآگهي(گزارش آگهي
هايي هستند كه بعد تبليغاتي داشته و براي معرفي كاال، خدمات و  گزارش

شوند و نشريات در قبال   نوشته مي… وها ها، سازمان محصوالت مؤسسات، شركت
  .كنند اين معرفي متناسب با تيراژ، مكان درج مبلغي دريافت مي

چون اين نوع گزارش جنبه تبليغاتي دارد براي جلوگيري از متهم شدن رسانه و 
نويسنده به جانب داري، بايد تبليغي بودن گزارش براي مخاطب روشن شده و در 

 .چاپ شودصفحات مشخص و تعريف شده 
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  اخبار آباداني و توسعه به صورت گزارش 
  

  اين نوعنقش. اين نو ع خبرها بيشتر به صورت گزارش خبري انعكاس مي يابند
عرصه  در ارايه اخبار رويدادها مورد گزارش و موفقيت آن براي جذب مخاطب در

 و عمران و آباداني بستگي دارددر   موفقيت، به ميزان و ساخت و سازامور توسعه
  .كاهد ، چون از جذابيت گزارش نزد مخاطب مي كندگزارشگر نبايد بزرگ نمايي

هـاي عمرانـي و گـزارش         به طور معمول ارايه گزارش دربـاره اقـدامات، فعاليـت          
ـ عملكرد مسؤوالن و مقامات دولتي و سـازماني، تـا حـدودي جنبـه تبليغـاتي                  راي ب

  .اندركار دارد تثبيت موقعيت و مقام افراد دست
 كننـد كـار     سـعي مـي   هـا     عمـومي    و يا روابط     مقامات مسؤول و مجريان كار       لذا

 را براي خبرنگار بزرگ و مهم جلوه دهنـد و كارهـاي             مجموعه يا افراد سازماني خود    
اين نـوع   . تر از حد واقعي آن جلوه دهند       انجام شده يا در دست اقدام را خيلي بزرگ        

 چنـدان مـورد توجـه       ،ها   بر ضعف  نمايي و سرپوش گذاشتن     ها به دليل بزرگ     گزارش
  . مخاطبان نيست

تشخيص ميزان موفقيت افراد در اين نوع خبرها به درايت و هوشمندي خبرنگار             
 و  تواقعيـ نزديـك بـه      خبر را طوري تنظـيم كنـد كـه            و خبرنگار بايد   بستگي دارد 

  . بدون افراط و تفريط باشد،متناسب با فعاليت انجام شده
ي كه جنبه اخبار توسعه و ساخت و ساز و عمراني هاي خبر بهتر است گزارش

هاي خبري كوتاه با ذكر اطالعات جزيي   گزارشبه شكل هاي گروهي رسانه در ،دارد
جاذبه الزم را براي خواننده پيدا شده و تر   آورده شود تا واقعي با آمار و ارقامالزم
  .رسد ميبه حداقل ز نيگيري تبليغاتي  امكان سوء استفاده و بهرهدر اين صورت . كند

اي متنوع از نيازهاي اساسي جامعه ه  ها تهيه گزارش گزارش در مقابل اين
ترين بخش يك نشريه  تواند پرجاذبه هاي مختلف مي دانشگاهي و مخاطبان در زمينه

  .، مؤثر است نيز در رشد اجتماعي بيشترنوع گزارشاين . دانشجويي باشد
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نشريات دانشجويي   در  رامشكالت خود و ها خواسته خوانندگان دانشگاهي 
 نظرات متعدد و مختلف از سوي ،ها  و با استفاده از ديدگاهكنند وجو مي جست

رويدادهاي  از  ضمن كسب آگاهينشريات،  درج شده در…كارشناسان، مسؤوالن و 
ين ترتيب سطح آگاهي دب .شوند  آگاه مي اخبار نيزصحت و سقمحوزه خود،  از 

 همچنين .سازد ها مي  و ذهن را متوجه واقعيترفته باال گانخواننداجتماعي 
مسؤوالن و دست اندركاران را موظف به پاسخگويي در مقابل مشكالت و حل آنها 

  .مي نمايد
تواند  بنا براين نقش يك گزارش در ذهن خوانندگان در خصوص رويدادها مي

نگر باشد و شرط انصاف  تأثيرگزار باشد به همين دليل خبرنگار و نويسنده بايد واقع
هاي رويداد را با نگاه  و اعتدال را سرلوحه كار قرار دهد و سعي كند كه واقعيت

يك . موشكافانه و جزيي آشكار سازد و از جانبداري و منفعت شخصي دوري كند
 نه آنچه كه خود ،بايد آنچه واقعيت است بگويد،  خوب و خبرنگارگزارشگر

  .خواهد مي
  

  يسيم؟چگونه گزارش بنو
 

 متناسب با  كامل وبايد توجه داشت يك گزارش خوب از جمع آوري اطالعات
 و استفاده از معلومات، قدرت تصوير پردازي،  مناسب با موضوع زمانمقتضيات

  .شود نويسندگي، خالقيت و هنرگزارش نويسي شخصي، گزارشگر حاصل مي
دكردن گزارش تر براي مستن تر و دقيق  هرچه گزارشگر فعاليت و تالش جدي

د و مخاطبان بيشتري را به خود جذب وش مي تر و غني كامل داشته باشد، گزارش 
  . خواهد كرد

 جزييات ،لذا يك گزارشگر بايد با تحقيق، جديت، خالقيت و سرعت عمل خود
 تا سنديت، تأثير و دامنه ،موضوع را بيابد و مراحل مختلف تهيه گزارش را طي كند

  .دنفوذ گزارش  بيشتر شو
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  مراحل تهيه گزارش
 

  )پردازي سوژه( ـ تعيين يا انتخاب موضوع١
موضوع گزارش در نشريات دانشجويي بايد متناسب با مقتضيات زمان و بر  

  .اساس خواسته و ميل مخاطبان و دوره انتشار نشريه به طور متغير تنظيم شود
ها،  فته نامهها، دو ه ها، هفته نامه  تعيين موضوع و سوژه مناسب در روزنامه

در . باشد   متناسب با دوره و گستره توزيع آنها مي…ها و ها، فصل نامه ماهنامه
مطبوعات موضوع گزارش توسط سر دبير يا دبير سرويس تعيين، يا به پيشنهاد 

  .شود گزارشگر و تأييد سردبير انجام مي
ضوع همچنين نوع و جايگاه و تخصصي يا عمومي بودن نشريه نيز در انتخاب مو

لذا موضوع انتخاب شده بايد مخاطبان بيشتري را به خود جذب . تعيين كننده است
  .نمايد

يافتن سوژه مناسب يكي از معضالت اصلي نشريات دانشجويي است و به طور 
در . معمول، اكثر خبرنگاران نشريات دانشجويي درسوژه يابي دچار مشكل هستند

تواند در اطراف خود صدها سوژه   ميحاليكه يك خبرنگار با تجربه و كارآزموده
  .مناسب را موضوع گزارش قرار دهد

يابي ارتباط با دانشجويان و آگاهي از مشكالت، نظرات و  بهترين راه براي سوژه
  .خبرهاي آنها است
مطالب نشريات دانشجويي ديگر،  خبرها و وان با استفاده ازت  همچنين مي

صدا و سيما،  هاي زارش وگ برنامههاي موجود در جامعه،  مجالت و روزنامه
 منتشر شده توسط هاي اطالعيههاي دانشجويي،  ها و نشست اجتماعات، همايش

  .يابي استفاده كرد  براي سوژه…دانشگاه و 
يابي توانايي فردي، تجربه و  ترين عامل در سوژه با اين وجود مهمترين و اصلي
   .تسشم خبرنگاري شخص گزارشگر ا
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  عه پيرامون موضوع گزارشـ تحقيق و مطال2
گزارشگر براي تهيه گزارش درمرحله اول بايد گزارش را در ذهن خود پرورش 

  هاي تهيه يك گزارش خوب را بررسي كند دهد و جوانب، ابعاد و راه
سپس بايد به بررسي، مطالعه و تحقيق بپردازد و پيرامون موضوع گزارش 

  .سبت به موضوع پيدا كنددست آورد تا شناخت اوليه ن اطالعات بيشتر به
شود گزارشگر با سوابق و خصوصيات ويژه گزارش بيشتر آشنا   اين امر باعث مي

 تحقيقات بيشتري داشته باشد و  هرچه در اين راه. شود و راه تهيه گزارش باز شود
شود و  اطالعات بيشتري كسب كند تسلط گزارشگر بر موضوع گزارش بيشتر مي

گزارشگر در اين مرحله .ش خوب، جذاب و جامع تهيه كندقادر خواهد بود يك گزار
تواند ساختار موضوع گزارش  دست آمده مي با جمع آوري و دسته بندي اطالعات به

  .وجود آورد و براي كامل كردن آن منابع و اطالعات جديد را پيگيري نمايد هرا ب
راد همچنين استفاده از عكس، نمودار، جدول، آمار ، نظرسنجي، نظرات اف

  دهد اعتبار ويژه به گزارش ميمتناسب با نوع گزارش  ... مرتبط و
بايگاني تواند از منابع مختلف از جمله  لذا گزارشگر براي مطالعات بيشتر مي

خصوص ها، مقاالت ارايه شده در  ، كتابخانهها رسانه بايگانيها،  ، مطالعه پروندهنشريه
  .  استفاده كند…ي و ، اينترنت، مراكز علمي و تحقيقموضوع گزارش

چنانچه گزارشگر براي تهيه گزارش مراحل فوق را طي نكند در مراحل بعدي 
گزارش دچار مشكل خواهد شد و مهمتر آنكه پس از درج گزارش در نشريه،  

تر دارند گزارش را زير سؤال  ، كه اطالعات كامليتر ديگر نشريات يا منابع قوي
  .مه وارد خواهد كردخواهند برد كه به اعتبار نشريه لط

  
  دانشجويان، مخاطبان، كارشناسان و مسؤوالن وگو با ـ گفت3

هاي ديگر، بايد به طور  هاي تحقيقي ـ اجتماعي و بسياري از گزارش اكثر گزارش
  .وگو با دانشجويان و مخاطبان تغذيه شود  وسيعي از گفت
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ي كه دودع لذا يك قسمت اصلي گزارش مخاطبان هستند به جز در موارد م
 اطالعي ندارند، يا موضوع به طور تخصصي مورد بررسي قرار ،مردم در آن زمينه

  .گيرد و صرف تخصصي بودن گزارش مد نظر است مي
  

  ؛خواهي از مخاطبان براي گزارش وگو و نظر  گفتمزاياي
دهد و ارتباط بين مخاطبان و رسانه را  ـ مطبوعات را با مخاطبان پيوند مي1

  كند بيشتر مي
  .دهد حقانيت و اصالت ويژه به گزارش ميـ 2
  .كند ـ گزارش را زنده و جالب توجه براي خواندن مي3
ها، فرهنگ و بينش هر شخص را نسبت به مسايل مختلف   نظرات، ديدگاهـ 4

  .كند كه بيانگر نگرش آنها است آشكار مي
  .رساند ـ مشكالت و مسايل را به اطالع مسؤوالن و مقامات مرتبط مي5

تواند از كارشناسان، صاحبنظران و اهل فن نظر  ز مخاطبان گزارشگر ميپس ا
تر از  طرف زيرا در زمينه مسايل مختلف موضوع مورد گزارش بي. خواهي كند

  .نمايند مسؤوالن هستند و بدون مالحظات اداري، اظهار نظر  مي
نه  افراد مطلع و متخصص در آن زميباگزارشگر درباره هر موضوع گزارش، بايد 

گو كند و به طور علمي و تخصصي به نقد موضوع پرداخته و آن را مورد انتقاد  و گفت
  .قرار دهد

تواند با استفاده از نظرات كارشناسان راه حل منطقي،  در اين مورد گزارشگر مي
  .عملي و علمي ارايه نمايد

دانشگاه و درمرحله بعد بايد به سراغ  مسؤوالن گزارشگر نشريات دانشجويي 
 برود چرا كه يك طرف گزارش مسؤوالن هستند و مخاطبان ارج دانشگاهخ

مند هستند بدانند كه مسؤوالن درباره مشكالت، معضالت و خواسته هاي آنان  عالقه
   . و تدبيري دارندكنند و چه نظر چگونه فكر مي
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وگو با مسؤوالن بفهمد كه مسؤول مربوط  به موضوع  تواند در گفت گزارشگر مي
تا چه اندازه از مشكالت، مسايل و خواسته هاي مخاطبان اطالع دارد و گزارش، 
جويي و حل مشكالت چه تدابيري انديشيده است و با دستمايه قرار دادن  براي چاره

نظرات كارشناسان از نقاط ضعف انتقاد نمايد و پاسخ مسؤول يا مسؤوالن ذيربط را 
  .دريابد

ماند و تا حدود زيادي از   و فعال ميبدين ترتيب جريان اجتماعي همواره پويا
شود از استبداد فردي  فساد، انحراف و تك روي، جلوگيري شده و موجب مي

 نسبت به وظيفه و عملكرد ، و شخص مسؤول در هر پستي كه باشدجلوگيري شود
  . خود را پاسخگو بداند،خود در مقابل افكار عمومي دانشجويان

  

  هجمع آوري مطالب و تشكيل پروندـ 4
گزارشگر بايد همه مطالب، اطالعات و مداركي را  كه در مراحل مختلف فوق 
جمع آوري كرده دسته بندي و جمع بندي نمايد و پرونده اي در رابطه با موضوع 
گزارش تشكيل دهد و با استفاده از آنها و رعايت اصول نگارش و خبر نويسي و 

  .خالقيت خود، گزارش خود را به رشته تحرير درآورد
 در آرشيو نشريه ،البته بايد كليه مطالب جمع آوري شده  پس از تنظيم گزارش

  . نگهداري شود وك خبر بايگانياربه عنوان سند و مد
هاي آينده مفيد و مورد استفاده باشد و يا سابقه  تواند در گزارش اين اسناد مي

  .هاي مرتبط باشد خبرهاي آينده در زمينه
  ـ نتيجه گيري5

ر مدارك و اطالعات الزم را براي تهيه گزارش به دست آورد و در وقتي گزارشگ
در مرحله پاياني گزارش خود بايد با بينش و درايت و . متن گزارش خود به كار برد

 ،طرفي و رعايت انصاف و عدالت فهم شخصي خود، احساس مسؤوليت، حفظ بي
  .خود كندگيري نمايد و مخاطب را در ارزيابي و نتيجه گيري همراه  نتيجه
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در واقع مي توان گفت گزارشگر بعد از جمع آوري اطالعات و مدارك و 
كند و حكم محكوميت يا تبرئه جريان   جايگاه قاضي را پيدا مي،گيري از آن نتيجه

  .نمايد ميخبرساز را نزد افكار عمومي صادر 
گيري   البته بايد توجه كرد مشاهدات و تجربيات گزارشگر نقش مهمي در نتيجه           

  .درست و واقعي گزارش دارد
  

  نقش گزارشگر
  

 بسيار مهم و پر ،نقش گزارشگر در تهيه، ساخت و پرداخت نمودن يك گزارش
در واقع گزارشگر بايد با هوشياري، درايت و يافتن آگاهي الزم در . اهميت است

عمق مسايل و موضوعات سوژه گزارش نفوذ و تفحص كند و بايد به صراحت گفت، 
خواهد از ريزترين و  برنگار يعني زياده خواه يعني كسي كه ميگزارشگر و خ

ترين، اجزاي رويداد يا موضوع اطالع پيدا كند و با استفاده از خالقيت، قدرت  جزيي
نگاري  و قدرت قلم خود،  نويسي و ساده تخيل، تصوير پردازي، ابتكار، توان روان

  .اندرويداد را به صورت گزارش به اطالع مخاطبان خود برس
لذا يك گزارشگر بايد ريز بين باشد و در عمق موضوع رويداد نفوذ كند و چنان 

  .به شرح واقع بپردازد، كه مخاطب خود را ناظر بر رويداد تصور كند
چرا كه وي يك گزارشگر خوب بايد با رعايت بي طرفي به تهيه گزارش بپردازد 

  .ها را بر عهده دارد  وظيفه بازگويي واقعيتدر واقع
هاي فردي  هاي شخصي و مغرضانه و  اعمال سليقه  همچنين بايد  از پيشداوري

  .يا گروهي در گزارش خودداري نمايد
يك گزارشگر نشريات دانشجويي بايد در بطن جامعه دانشگاهي باشد و ارتباط 

ها و شهرهاي  خود را با مخاطبان هرچه بيشتر تحكيم بخشد و با دانشجويان رشته
هاي آنان  ها و داوري قرار نمايد تا نيازها، مسايل، مشكالت، خواستمختلف رابطه بر

  . و با رعايت انصاف به رشته تحرير درآوردشناختهرا 
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   اي حرفههايي  گزارشگر  ويژگي

  
  ؛ـ داشتن ذهن حساس و تأثير پذير1
ـ داشتن شخصيت منسجم، مستحكم، شكل گرفته و نفوذ ناپذير و در عين 2

  ؛حال احترام برانگيز
  ؛ـ مرعوب و سرخورده نشدن و داشتن شهامت، جسارت و شجاعت3
  ؛ـ تسلط كامل بر نثر و زبان و برخورداري از قدرت قلم و نويسندگي4
  ؛ـ داشتن ذهن تحليلگر و نقاد5
ـ قدرت تسلط بر خود و اعتماد به نفس، احساس مسؤوليت و پايبندي به 6

  ؛عدالت، انصاف و واقع بيني
 اسرار خصوصي ديگران، وفاي به عهد و رعايت مالحظات ـ امانت داري، حفظ7

  ؛اي و مقتضيات حرفه
ـ داشتن قدرت انتخاب، حذف آگاهانه، قدرت درك، ربط ، تلفيق، جمع بندي 8

  ؛مطالب  و نتيجه گيري منطقي و عادالنه
ـ نوآوري، خالقيت و پرهيز از كليشه گرايي و عوام زدگي در نثر، سبك و 9
  ؛محتوا

  ؛قدرت تفكر، انديشه و ذهن بازـ داشتن 10
ـ داشتن ذهن تصوير پرداز و خالق و داشتن ذوق سرشار براي توصيف و فضا 11
  ؛سازي

ـ استفاده از قدرت تخيل و تصوير پردازي تا حدي كه از واقعي بودن دور 12
  .نشود
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  ليد نويسي در گزارش
  

روع شـ  ليـد از اوج مطلـب     . ليد نويسي در گزارش عكس مقدمـه نويـسي اسـت          
  .اما مقدمه از دامنه به سوي قله رفتن است. شود مي

  
  انواع ليد درگزارش

  
 در اين نوع ليد، نويسنده از كنار هم گذاشـتن جزييـات بـه               :ـ ليد استقرايي  1

  .پردازد ارايه تصوير كلي موضوع مي
 جـامع و هنرمندانـه از       و در اين نـوع ليـد، يـك تـصوير كلـي              :ـ ليد قياسي  2

تـر گـشوده      اي به روي موضوعات و مسايل جزيي        پس پنجره سد  شو  موضوع ارايه مي  
  .شود مي
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  فصل چهارم
  
  

  مقاله
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  مقاله نويسي
  

  
ها و افكار نويسنده در مورد   هنر نوشتن اطالعات، عقايد، انديشه؛نگارش مقاله

وسيله مقاله عقيده و  موضوعات مختلف است و نويسندگان، متفكران و نخبگان به
  .كنند ويش را به ديگران منتقل ميانديشه خ

توانند محلي آزاد براي ابراز احساس و عقيده   در نشريات دانشجويي مقاالت مي
  .دانشجويان باشند و عملكرد مسؤوالن را زير ذره بين نقد بگيرند

 به همه تفكـرات، در  ،ها و در نشريات دانشجويي  كه در دانشگاهداشتبايد توجه  
 تا فـضاي فرهنگـي و سياسـي         ه شود  ظهور و ابراز عقيده داد     چارچوب قانوني، اجازه  

هاي زيرزميني و پنهـاني       دانشگاه حالت تعادل خود را حفظ نمايد و منجر به فعاليت          
  .هاي زننده نشود و عقده گشايي

  .اند به همين دليل مقاله را انديشه مكتوب نام نهاده
يـسنده، بـا اسـتفاده از       توان نگارش و توسعه عقيـده، فكـر و نظـر نو            مقاله را مي  

هاي صـحيح نويـسندگي بـه همـراه رعايـت نظـم               گيري از روش    موضوع خبر و بهره   
 .منطقي و ايجاز دانست

در گذشته بيشتر مقاالت انشايي بودند، ولي امروزه مقـاالت مطبوعـاتي جايگـاه              
ر مقاالت انشايي از ايجاز كمتري برخوردار هستند و چندان با عناص          . اند  اي يافته  ويژه

  . خبري در ارتباط نيستند
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توان به خبري بودن آن اشاره كـرد          هاي مطبوعاتي مي    هاي مقاله   از جمله ويژگي  
. شود بايد در ارتباط با خبر باشد        اي كه مكتوب مي     به اين معني كه هر نظر و عقيده       

  .توانند طوالني باشند ها نمي لذا اين نوع مقاله
صفحات درج مقاله هستند و به طور كلي همه نشريات دانشجويي داري 

  . كنند در سطوح مختلف اقدام به ابراز عقايد، نظرات و تفكرات خود مي
  

  انواع مقاله
  ؛ـ علمي، تخصصي و تحقيقي

  ؛ـ مقاالت احساسي
       ـ مقاالت مطبوعاتي؛

  
  نويسنده بايد بر اساس تحقيقات، مـدارك و        در مقاله علمي، تخصصي و تحقيقي     

رين جمله ممكن عقايد و افكار خود را درباره موضـوع مهـم          اطالعات مستند در كمت   
   .روز كه مورد توجه مخاطبان است، به خواننده منتقل كند

در اين نوع مقاله نويسنده احساس خود را در قبال يك موضوع  ؛مقاالت احساسي
آورد و نيازي نيست موضوع مقاله  با ابراز عقايد و نظر خود به رشته تحرير در مي

   . باشدروز به
  مقاله علمي و تخصصي؛ :مثال

  
  ي و عوارض خاص آنزاكستا

  
ي يك داروي روانگردان مصنوعي با دو خاصـيت تحريكـي شـبيه بـه               زاكستا

 .  استLSD آمفتامين و توهم زايي شبيه به
 قرص شادي، قرص عشق، آتش فرشته  ،EX،XTCهاي خياباني اين ماده                             نام  

  . استMDMAفرمول شيميايي آن . اشندب  مي» قرص حال رقص« و 
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باشد و در دوزهاي باال قـادر اسـت           اين ماده براي سيستم عصبي توكسيك مي      
طـور وخـيم افـزايش دهـد كـه منجـر بـه                درجه حرارت بدن را خيلي سريع و به       

  .تخريب عضالت، كليه و سيستم قلبي عروقي و عوارض چشمي خواهد شد
هـا نـشان      هاي اسكن مغزي در انسان        كنيكتحقيقات انجام شده با استفاده از ت      

هـاي مغـزي كـه بـا واسـطه شـيميايي               درمغـز بـه سـلول      MDMAداده است كه    
نوروترانسميتر سروتونين نقش مهمي در     . رساند  كنند آسيب مي      سروتونين عمل مي  

. كند  تنظيم خلق، پرخاشگري، فعاليت جنسي، خواب و حساسيت به درد ايجاد مي           
 با عـوارض مـشابه عـوارض كوكـايين و           MDMAكنندگان از   بسياري از استفاده    

  شوند؛ رو مي آمفتامين به قرار زير روبه
ها، تهوع، تاري     عالئم جسماني مانند رژيديته عضالني، سايش غيرارادي دندان       

ها، سنكوپ، احساس لرز و تعرق، افزايش ضربان قلب و            ديد، حركت سريع چشم   
هاي قلبي عروقي و      ي براي افراد با بيماري    ا  افزايش وخيم فشار خون كه خطر ويژه      

افرادي كه پس از    . است، مشاهده شده است   ... مبتاليان به آنوريسم عروق مغزي و     
شوند در معـرض عـوارض         دچار ضايعات پوستي شبيه آكنه مي      MDMAمصرف  

  .جانبي شديدي مانند تخريب بافت كبد، در صورت تداوم مصرف خواهند بود
 موجـب تخريـب دايمـي    MDMAاند كه استفاده از  ادهتحقيقات اخير نشان د 

  .باشند خواهد شد هايي از مغز كه مرتبط با تفكر و حافظه مي بخش
MDMA        باشـند كـه نـشان داده           داراي ساختار و اثراتي مشابه متامفتامين مي

شـود پـس موجـب        هـاي حـاوي دوپـامين مـي         شده است، موجب تخريب نورون    
  .ها خواهد شد ن و لرزش شديد انداممشكالت حركتي مشابه پاركينسو

تيرگـي شـعور ـ افـسردگي، اخـتالل در خـواب ـ        : عاليم روانشناختي، ماننـد 
اضطراب شديد و بدگماني به همه چيز و همه كس در طـي مـصرف و گـاهي تـا                 

  .ماند جا مي  بهMDMAها پس از مصرف  هفته
هـا    ا و بـزم   هـ   متأسفانه در چند سال اخير مصرف اين ماده در برخي از پـارتي            

  .نامند مي) اكس پارتي(رايج شده است، كه اين مجالس را 
قرص حـال   (يا  ) قرص عشق (يا  ) قرص شادي (مصرف اين ماده كه به عنوان       

شـود، بـه طـور معمـول همـراه بـا              به شركت كنندگان در پارتي عرضه مي      ) رقص
مـصرف  . باشـد   هاي خاص هيستريك و رقص تا سر حد مرگ مي           اجراي موسيقي 

گـردد    ها باعث ايجاد اغتشاش در شعور فرد و ايجاد توهمات خاص مي             قرصاين  
هـا بـه مراكـز درمـاني          و بسياري از مصرف كنندگان اين قرص با شكستگي انـدام          
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داشته (!) ها احساس توانايي پرواز     زيرا پس از مصرف اين قرص     . نمايند  مراجعه مي 
تـن بـودن    ردي گذرا و روييند  اند و به علت احساس بي       و از ارتفاع به پايين پريده     

همچنين اقدام به خودكشي به خصوص      . نمايند  هاي عميقي  به خود وارد مي        زخم
.  بـسيار شـايع اسـت      كنندگان ايـن قـرص      مصرفهاي دست، در بين       با بريدن رگ  

رواج ناگهاني اين مواد بين جوانان و تصور اعتيـاد آور نبـودن آنهـا، زنـگ خطـر                   
با مواد مخدر و كارشناسان وزارت بهداشت، درمـان         بزرگي براي مسؤولين مبارزه     

  .و آموزش پزشكي و جامعه است
  

  
  انواع مقاله هاي مطبوعاتي

توانند حالت علمي و  مقاالت مطبوعاتي داراي ويژگي خاص هستند با اين وجود مي
  :انواع اين مقاالت عبارتند از. تخصصي و احساسي نيز داشته باشند

  يهاي ساده خبر الف ـ مقاله
   ؛ـ  سرمقاله

   ؛ـ   يادداشت
   ؛ـ  تفسير و اظهار نظر

  ؛ـ  تحليل و تشريح
  ؛ـ  نقد مطبوعاتي

  هاي تخيلي، داستاني و وصفي ب ـ مقاله
  آموزشيهاي تحقيقي، آماري، علمي و  ج ـ مقاله

  
  هاي ساده خبري  مقالهالف ـ 

هاي  گيلذا از ويژ. شود ر بر بعد خبري مقاله تكيه ميتدر اين مقاالت، بيش
مقاالت خبري ايجاز و كوتاه بودن آنها است و بر اساس اخبار جاري روز، سوژه 

به دليل  اين مقاالت بيشترين كاربرد را در ،آيند شود و به نگارش در مي پردازي مي
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هاي سراسري دارند و در نشريات دانشجويي به دليل طوالني  روز بودن در رسانه به
  . شود مي دهبودن زمان انتشار كمتر استفا

  
  سرمقاله

شـود و مواضـع،       از مهمترين مطالب و مقاالتي است كه در نـشريات چـاپ مـي             
از . سـازد  ديدگاه و سياست كاري نشريه را نـسبت بـه مـسايل مختلـف آشـكار مـي                 

كه مسؤوليت پاسخگويي به مطالب مندرج در اين نوع مقاله با مدير مـسؤول                آنجايي
اي برخوردار است و نويسنده مقاله، بر اسـاس           يژهنشريه مي باشد، لذا از حساسيت و      

  . قانون مطبوعات مسؤوليت چنداني در قبال نوشته خود ندارد
كنـد و      مدير مسؤول يا سـردبير معـين مـي         ،موضوع سر مقاله را به طور معمول      

 …هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و        تواند در زمينه    سوژه آن مي  
هاي روز در ارتباط   با رويدادي،شود اي كه انتخاب مي  ه شود، سوژه  اما بايد توج  . باشد

بوده و از موضوعات به روز و متناسب با خواسته مخاطبان باشد، كه به صورت جدي                
  . شود و حالت طنز ندارد و سنگين نوشته مي

البته در مواردي در عنوان اين نوع مقالـه بـر اي رفـع مـسؤوليت از سـردبير در                    
بـه  «اله توسط عضو ديگري از تحريريه نشريه نوشته شـود از عبـارت              صورتي كه مق  
  .شود فاده ميت اس…و » به جاي سرمقاله« ، »جاي سردبير

 البته در .آورند در مطبوعات كثيراالنتشار سر مقاله را بدون ذكر نام نويسنده مي
نام مواردي كه نويسنده از شهرت و محبوبيت نزد مخاطبان برخوردار باشد و آوردن 

  .نويسند نويسنده موجب اهميت و جذابيت بيشتر شود نام نويسنده را نيز مي
سر مقاله بايد درستوني ثابت و خـاص و تحـت عنـوان سـر مقالـه يـا عنـاويني                     

شود تا خواننده متوجه شود كه اين مقاله موضع           مترادف با آن در نشريات آورده مي      
  .نشريه است
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سرمقاله در نشريات دانشجويي به كار بـرد؛  توان به جاي   از جمله كلماتي كه مي    
ــازكالم « ــر«، »ســرآغاز«،  »ســخن روز«،  »كــالم اول «،  »آغ يادداشــت «، »اول دفت

  .باشد  مي…و » حرف اول«، »به قلم مدير مسؤول«، »سردبير
هـاي بعـدي متفـاوت        سرمقاله در اولين شماره يا پيش شماره نشريه بـا شـماره           

 اول نشريه، دليـل انتـشار، اهـداف و  خـط مـشي و                به طور معمول در شماره    . است
، كه الزم است براي جذب      شود   نوشته مي  ،كليات كارهايي كه قرار است انجام پذيرد      

مخاطبان با قلمي روان و صميمي با مخاطب نوشته شود و خوانندگان را دعـوت بـه                 
  .همكاري با نشريه نمايد

  

  يادداشت  
 ممكن است حالـت طنـز و        ،  ف سرمقاله يادداشت نيز نوعي مقاله است كه برخال      

 و چندان جديت در رساندن پيام و مـشخص كـردن مواضـع نداشـته                 داشته شوخي
كند كه نـام نويـسنده نيـز ذكـر            باشد و به طور معمول موضوعات روز جامعه را نقد           

  . گردد مي
 »تفسير و نقد داستان يا شعر، فيلم، كتاب «توان از  از انواع ديگر اين مقاالت مي     

د و عناوين آن نيز بعضي مواقـع        ناين نوع مقاالت جاي ثابت و مشخصي ندار        .نام برد   
  .شود با طنز همراه است كه به طور معمول موضوعات روز به نقد كشيده مي

  :مثال
  حرف اول

  سالم؛
ما اومديم با يك صداي جديد، يك صداي كاغذي؛ درسته كه مـا دانـشجوييم              

از . هاي جديـد بـزنيم   تصميم داريم حرف.  بزنيمهاي قُلمبه   خواهيم حرف   ولي نمي 
  .ها هم باكي نداريم سختي
  ايم دست تو دست ايستاده«

  »كنيم كنيم، نه، وحشت نمي  حيرانيم، اما از ظلمات جهان وحشت نمي
ي ايـن     راستش رو بخواهيد در اوايل ترم گذشته تصميم داشتيم اولين شـماره           

هـا كـه نديـديم و         ها و حـرف     معرفتي  چه بي رو منتشر كنيم، ولي تو اين راه          نشريه
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هـا كـه      از ايـن حـرف    » هـا   سان نمود اول ولـي افتـاد مـشكل        آكه عشق   «. نشنيديم
رسيم به خود اين صدا، كه چه كساني در اون مشغول فعاليت هـستند                بگذريم، مي 

  و براي چي شروع به كاركردند؟
شـائبه    هاي بي هاي انجمن علمي هستيم كه با همدلي و كمك    ما يك گروه بچه   

  .دور هم جمع شديم و اين نشريه را بر پا كرديم... استاد 
هـاي ديگـه      هاي دانشگاه    البته به دور از معرفت هست كه نگيم چند تا از بچه           

ايـن از معرفـي     . هم قراره توي اين گيـر و دار و وانفـسا حـسابي كمكمـون كـنن                
  !يم؟ براي چي اومددر اصلهاي نشريه، حاال اينكه ما  بروبچه

  )رويم آخر، ننمايي وطنم ايم، آمدنمون بهر چه بود، به كجا مي از كجا آمده(
هاي گروه، توي دانـشگاه خيلـي مظلـوم واقـع             حقيقتشو بخواهيد، ديديم بچه   
  . آستينارو باال زديموشدند براي همين هم يا علي گفتيم

  ) دست به كاري زنم كه غصه سرايد/ بر سر آنم كه گز زدست برآيد (
ف ديگمون اين هست، كـه صـداي كاغـذمون ديگـه خـش خـش نباشـه،                  هد

  .صداش با صداي همه كاغذهاي ديگه فرق بكنه
) آيـد   كـه بـه مهمـاني مـا مـي         / اين صداي نفس خورشـيد اسـت      ! گوش كن (

ن، اگـر هـم يـه       ناميدواريم هر جا به مسؤولين دانشگاه نياز پيدا كرديم كوتاهي نك          
  .داره، خداي ما هم بزرگهمهري ديديم ايرادي ن وقت ازشون بي

چون تو را نـوح اسـت كـشتي بـان ز            / اي دل از سيل فنا بنياد هستي بر كند        (
  )طوفان غم مخور

  !كنم ديگه حرفي براي گفتن باقي نمونده خوب، فكر مي
شـيم بـا مـا در ميـان           در آخر هم اگر انتقاد يا پيشنهادي داريد خوشـحال مـي           

  .بذاريد
  

   و اظهارنظرتفسير
از انواع مقاالت مطبوعاتي است كه نويسنده عقايد شخصي يكي ديگر 

نويسد در اين مقاله نويسنده موضوعي خاص را كالبد شكافي  خود را مي
كند و با توجه به عقايد شخصي خود و استدالل منطقي، اجزاي موضوع  مي

كند كه چرا چنين شد؟ چرا اينگونه كرد؟  رويداد را با سؤاالتي مواجه مي
  ؟ چه خواهد كرد؟چه خواهد شد
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 منابع و شواهد معتبر و  اطالعات،در تفسير ، نويسنده بايد با استفاده از
داليل مورد قبول و كافي خواننده را قانع كند تا بتواند در نوشتار خود براي 

  .ثير آن بر مخاطب موفق باشدأزير سؤال بردن موضوع رويداد و ت
  :مثال

  شگران آزاد بسته است؟ها به روي پژوه چرا كتابخانه دانشگاه
  

بارها به علل كمبود كتاب و كتابخانه، مسأله عدم ميل به تحقيقـات و كـاهش                
ايم، از مهاجرت مغزهـا       آموزان و دانشجويان پرداخته     روحيه كنكاش در ميان دانش    

منـد     اما آيا هيچ از خود پرسيده ايم؛ اگر شخصي به تحقيقات عالقه            …ايم و   ناليده
اش را هم خود تقبل كرد، از منابع علمي چه       اي گزاف تحقيقاتي  ه  بود و تمام هزينه   

  .تواند بهره گيرد سازمان و دانشگاهي مي
شناسند و در      ما براي افراد تحصيل كرده يا طالب علم كه برف و باران را نمي             

  آورند، چه مي كنيم؟ كنند و خم به ابرو نمي مقابل مشكالت استواري مي
يقاتي فرهنگي كه براي حفظ زبان اين آب و خاك           در برخورد با كارهاي تحق    

گيرد و نياز مبرم به كتب مختلف در آن وجـود دارد، آيـا اگـر آيـه يـأس          انجام مي 
  نخوانيم، كاري به جز تماشا كردن داريم؟

پردازيم؛ خانم محققي كه فارغ التحصيل مقطع كارشناسي          تر مي   به مطلب دقيق  
.  مطالعاتي و تحقيقاتي را دوست داشـته ام        از زمان كودكي كارهاي   «: گفت  بود، مي 

چون دوست ندارم به تربيت فرزندانم و وظايفم به عنوان يك مادر و همسر لطمه               
 23 و 20با اينكه فرزنـدانم  . مطلقاً مخالف كار در بيرون منزل هستم. اي وارد شود  

ر ساله و هر دو پسر و شاغل هستند و پيشنهادهاي اشتغال به كار متعددي، حتـي د      
زمينه فعاليت مورد عالقه ام به من شد و همسرم نيز هيچگونه مخالفتي با اشـتغال                
من ندارد، اما لذت و آرامشي را كه در منزل با حضور دايمي خود فراهم مي كـنم،        

العلم كـه نـشر     بي نهايت بيشتر دوست دارم و صد البته در كنار آن به عنوان زكات             
تحقيقاتي من شامل جمـع آوري اصـطالحات        كار  . آن است، به تحقيق پرداخته ام     

برنامه نرم افزاري مربوطه را بـه سـفارش خـودم تهيـه             . ام مي شود    رشته تخصصي 
ام، اما منابع اطالعاتي محدودي هم كه به هزينه شخصي تهيه كرده ام به هـيچ           كرده

آينـد و     هاي جديد بـه بـازار مـي         وجه جوابگوي نيازها نيست چون هر ماهه كتاب       
  .  بهاي آنها را ارقام نجومي تشكيل مي دهدمتأسفانه
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، ده جلد از يك مجموعه هشتاد جلدي، را         68شايد باور نكنيد كه من در سال        
كه تازه به طبع رسيده بود، به بهاي كل دو هزار و پانصد تومان خريداري نمـودم،                 
اما يك سال پيش بهاي شانزده جلد ديگر از همين مجموعه شـصت و پـنج هـزار                  

اگر فرض را بر اين بگـذاريم كـه هزينـه ايـن كتـب را بپـردازم،                  . عالم شد تومان ا 
ها موجود مي باشـد و امكـان عـضويت در             هايي كه فقط در كتابخانه      تكليف كتاب 

  . شود آنها هم نيست چه مي
هاي دانشگاهي كه جزء عمده اين مراجع را تـشكيل مـي دهنـد جـز                  كتابخانه

اگر هم دانشجويان ديگري را به      . پذيرند  دانشجويان خودشان، عضو ديگري را نمي     
عضويت بپذيرند كه آن هم كليت ندارد و هر دانشگاه و دانشكده مقررات خـاص               

 برخـي    در البته. خودش را داراست، فقط بايد در خود كتابخانه به مطالعه پرداخت          
ان توان به عضويت آن     نامه از محل كار مي      ها با ارايه معرفي     از كتابخانه هاي دانشگاه   

فعاليت بين كتابخانه اي كـه در وزارت        . درآمد اما چنين مواردي بسيار اندك است      
علوم، تحقيقات و فن آوري تحت عنوان طرح غدير پياده شده است، بـسيار مفيـد       
اما با تأسف فراوان بسيار محدود است، چرا كه در اين طرح فقط دانشجويان و نه                

كتـري و نـه كارشناسـي و كـارداني          فارغ التحصيالن مقاطع كارشناسـي ارشـد و د        
اي   دانشگاه هاي دولتي و نه غير آن مي تواننـد از امكانـات ارتبـاط بـين كتابخانـه                  

  .استفاده كنند
 هنگامي كه از مسؤولين وزارت علوم در مورد راهنمايي كـساني كـه بـه هـر                 

تنهـا  : شوند پرسيدم، در پاسـخ گفتنـد   علت و تحت هر نام شامل اين مقررات نمي    
شما اين است كه به عضويت كتابخانه ملي درآييد با خوشحالي به خودم گفتم              راه  

راستي چرا خودم بـه فكـرم نرسـيده بـود؛ چـرا كـه از نوجـواني دوسـت داشـتم               
هاي موجود در كشور را كه به چـاپ نمـي             اي عضو شوم كه تمامي كتاب       كتابخانه

اي از كـار مـرا    عمدههاي ترجمه نشده نيز بخش  رسند، داشته باشد؟ با اينكه كتاب   
  . دهد تشكيل مي

. ولي اين كار به عنوان اولين قدم، مي توانست گام بسيار مثبت و مهمي باشـد               
خوشبختانه از آن جا كه شرايط عضويت در كتابخانه ملي را دارا بودم، خيلـي زود              
به عضويت در كتابخانه درآمدم، از اين بابت خيلي خوشحال شـدم، امـا متأسـفانه                

الي دوامي نداشت، چرا كه به هيچ عنوان اجازه بيـرون بـردن كتـاب از           اين خوشح 
البته اين موضوع با توجه به معدود بودن نسخ موجـود           (سالن مطالعه وجود ندارد،     

  ). استدركدر كتابخانه قابل 
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هاي كوچك شخصي يا بـه اصـطالح           گونه رايانه  ر و مهمتر اينكه استفاده از ه     
lab tap خ ـتابي به غير از نـس ـچنين هيچ كـهم.  مجاز نيستتابخانهـيط كـدر مح

 نيـست تـا   full textصورت  هذيرد، بـدستي كه آن هم قرار است در آينده انجام پ
از طرفـي ديگـر    . ترنت در خارج كتابخانه از آنهـا اسـتفاده كـرد          ـبتوان از طريق اين   

ــتفاده از  ــازه اس ــهCDRom و Floppyاج ــه داد   رايان ــود در كتابخان ــاي موج ه ه
  .شود نمي

هـاي مطبـوع      رغم تهيه كليه كتاب      نكته عمده و قابل تعمق اين است، كه علي        
از آنها به متقاضيان ارايه شده و از سال        % 20 تنها   1374 تا   1371در كشور، از سال     

  .  تاكنون نيز هيچ گونه كتاب جديدي به اعضا ارايه نگرديده است1374
 همگي پر شده و در واقع بـه دليـل           علت آن نيز اين است كه مخازن كتابخانه       

  . كمبود جا و امكانات سرويس خدمات عمومي به صورت كامل انجام نمي پذيرد
البته قول استفاده پس از توسعه جا داده شده است، ولي تا آن موقع آيـا زمـان                  

  »بي ارزش است؟
وقتي كه همه درها را به رويم بسته ديدم، ياد حرف          «: دكن  مياين محقق اضافه    

 مـاه پـيش     9 الـي    8 افتادم كه براي گرفتن راهنمايي، حدود        …ستادم، خانم دكتر    ا
هـايي را      مي گفت؛ مي تواند به عنوان يك كمك شخصي، كتاب          ،نزدش رفته بودم  

كه مي توان امانت گرفت به نـام خـودش از كتابخانـه تخصـصي دانـشكده بـرايم          
  .امانت بگيرد

شوند مي تـوانم حـضوري بـدون          يهايي هم كه امانت داده نم        در مورد كتاب  
ها استفاده كنم و اين نهايـت لطفـي بـود كـه               آنكه در كتابخانه عضو باشم از كتاب      

اما آخر تا كي روابـط بايـد جـايگزين          . توانست در حق كسي داشته باشد       كسي مي 
ضوابط باشد؟ شايد هم من از اول لقمه را از پشت سر به دهـان گذاشـته بـودم و                    

شدم تـا بـه جـاي خودشـان بـرايم كتـاب               ه دامن اين و آن مي     بايد از اول دست ب    
شاءاهللا كار را بـه مرحلـه قابـل           در تمام اين مدت به اين مي انديشم كه ان         . بگيرند

ارايه اي برسانم تا شايد كار تحقيقاتي انجام شـده، خـود معـرف الـزام اسـتفاده از          
  ».كتابخانه هاي مورد نيازم باشد

وري، اسؤولين محترم وزارت علوم، تحقيقات و فنـ       آيا امكان پذير نيست كه م     
با تجديد نظر در مقررات؛ به عنوان مثال، امانت گرفتن اسناد تضميني و يا مـدرك                

 فـراهم  …تحصيلي، امكان مطالعه و استفاده از طرح غدير را براي محققـان آزاد و    
  ؟آورند
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  وتحقيق روحيه كنكاش آن،شرط اول حيات فكري و حفظ و تقويت
چه زماني براي متقاضيان استفاده بهينه از امكانات موجود ما امكان ا.است

  فراهم خواهد شد؟
  

  تحليل و تشريح
كند با در آوردن سوابق رويداد و  در اين نوع مقاله نويسنده سعي مي 

جزييات كار و ربط دادن آن با رويدادهاي مشابه اتفاق افتاده، ضمن 
  .ويداد در آينده را تصور كندكالبدشكافي و تشريح موضوع، اهداف ر

در واقع نويسنده قصد روشنگري موضوع براي مخاطبان را دارد و 
اين مقاالت ممكن . خواهد اين برداشت خود را به خواننده انتقال دهد مي

  . باشد…است سياسي، فرهنگي، اجتماعي و 
شود كه  اين نوع مقاالت به طور معمول درباره موضوعاتي نوشته مي

كند و قصد دارد به ديگران نيز در مورد  از آن احساس خطر مينويسنده 
  .  وجود خطر هشدار دهد

هاي تحليلي در خصوص تهاجم فرهنگي، امضاي پروتكل الحاقي  مقاله
 از آن … فرهنگي و ،اي، اعتياد، معضالت اجتماعي المللي هسته آژانس بين

  .دسته مقاالت هستند
  :مثال

  !گاه؟ خوابگاه يا خواب
  

هاي آماري حاكي از آن است كه تعداد زيـادي            هاي غير رسمي و پژوهش    آمار
هاي دانـشجويي دچـار    از دانشجويان پس از ورود به دانشگاه و اقامت در خوابگاه         

  …هـاي اخالقـي و   اي همچون اضطراب، افسردگي، نـا هنجـاري         مشكالت عديده 
  . شود شوند كه حتي در بعضي موارد به خودكشي منجر مي مي

ها و آمار رو به افزايش معتادين در    مواد مخدر در سطح برخي خوابگاه      توزيع  
هاي دانشجويي، از ديگر مواردي اسـت كـه بـه طـور معمـول مـسؤولين                   خوابگاه

  . ترجيح مي دهند در قبال آن سكوت كنند
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استفاده از مشروبات الكلي و معضالت اخالقي ديگر را نيز بر همه مـشكالت              
  .يدافزا فرهنگي خوابگاه مي

باشند،  جدا از بحث خوابگاهياني كه دچار مشكالت روحي و اخالقي مي
 نفر يا 6اي كه   نفره4هاي تنگ و تاريك و كثيف  هيچ فرد سالمي نيزدر اتاق
اي كه بين  اند و در كنار آشپزخانه كثيف و دود زده بيشتر در آن جاي گرفته

 و دير يا زود دچار آورد چندين واحد به اشتراك گذاشته شده است، دوام نمي
  .مشكالت خاص خود خواهد شد

بسياري از دانشجويان كه براي درس خواندن، دانشگاهي غيـر از شـهر بـومي               
اي از اوقـات شـبانه روزي خـود را در             كننـد، بخـش عمـده       خود را انتخـاب مـي     

كنند و در حقيقت پس از خانه پدري، خوابگاه خانه دوم آنها              ها سپري مي    خوابگاه
  .مي آيدشمار  به

 اجتماع شمار قابل توجهي از دانشجويان در يك ساختمان و زنـدگي مـداوم              
اي بزرگ مي كند كه نيازها، مسايل و مـشكالتش            در آن، خوابگاه را تبديل به خانه      

شود و توجـه دايمـي بـه حـل آنهـا توسـط                تر مي   اش افزون   نيز، به تناسب بزرگي   
  . كند مسؤوالن مربوطه را اجتناب ناپذير مي

هـا      پس از اتمام فعاليت آموزشي روزانـه دانـشجويان، آنـان روانـه خوابگـاه              
شوند تا ساعات باقي مانده از شبانه روز را كه شايد در دو سوم ساعات زندگي               مي

شبانه روزي آنان است، در خوابگاه صرف كنند و دوران زندگي دانشجويي خـود              
از همين نقطه است كـه توجـه        ها را پشت سر بگذارند و به طور دقيق            در خوابگاه 

ها، ضرورت غيـر قابـل انكـاري          به نيازهاي فرهنگي و رفاهي دانشجويان خوابگاه      
چرا كه زندگي در خوابگاه اگر چه دوراني گذرا و موقت در مجموع             . پيدا مي كند  

هـاي متنـوع در       هـا و گزينـه      هاي زندگي دانشجو است، اما به شدت انتخـاب          سال
اي   يان را  كاهش مي دهد و آنان را تا حد قابل مالحظـه             رفتارهاي عمومي دانشجو  

  .كند از تنوع موجود در زندگي عمومي افراد، نسبت به خانه اصلي خود، دور مي
 از همين رواست كه دانشجو هنگام بازگشت به خانه خود، احساس گشادگي            

هاي انتخـابي خـويش دارد و از دوران زنـدگي در              و افزايش تنوع نسبت به گزينه     
  .خوابگاه به عنوان دوران محدوديت دانشجويي ياد مي كند

ريزي فرهنگي براي دانـشجويان سـاكن       بديهي است عوامل مورد اشاره، برنامه     
هاي آماري و ميداني      كند و ضرورت انجام پژوهش      ها را اجتناب ناپذير مي      خوابگاه

  .اندرس ها و نيازهاي فرهنگي دانشجويان را به اثبات مي براي سنجش گرايش
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هاي اخير همواره شاهد آن بوده ايم كه تعداد دختراني كه در آزمـون                طي سال 
اند از تعداد پسران بيشتر بوده اسـت، لـذا توجـه بـه               ورود به دانشگاه پذيرفته شده    

  .هاي دختران اهميت بيشتري يافته است مسايل خاص خوابگاه
اي   گـي ويـژه   هـا والزامـات فرهن      هاي دانشجويي دختران از حساسيت      خوابگاه
هـا، نظيـر      هاي پسران، اين الزامات و محـدوديت        در قياس با خوابگاه   . برخوردارند

هـا، بـه خـوبي خودنمـايي          حضور و غياب شبانه و زودتر بسته شدن در خوابگـاه          
  .كند مي

اي از  ساعات بعد از ظهر و شـبانگاهي خـود              دختران دانشجو كه بخش عمده    
منـدي    ه پسران به ميزان بـسيار زيـادي از بهـره          گذرانند، نسبت ب    را در خوابگاه مي   
هاي تفريحي و فرهنگـي بيـرون از خوابگـاه محرومنـد و همـين                 امكانات و برنامه  

هاي دختـران، سـاليق و        هاي موجود خوابگاه    وضعيت، ضرورت شناسايي واقعيت   
ريـزي بـراي رفـع نيازهـاي      ها و برنامه نيازهاي فرهنگي دانشجويان ساكن خوابگاه 

  .ها را الزامي و اجتناب ناپذير كرده است هاي موجود خوابگاه با واقعيتمتناسب 
  

  ها طرح بررسي وضعيت فرهنگي خوابگاه
هــا و بعــضي  هــاي پژوهــشي و آمـاري مختلفــي در دانـشگاه   تـا كنــون طـرح  

هاي دانشجويي به اجرا در آمده است كه البته آنچنان كه بايـد و شـايد بـه        خوابگاه
امـا  . گي دانشجويان خوابگاهي توجه اصولي نشده اسـت       وضعيت و نيازهاي فرهن   

هايي كه در همين زمينه با عنـوان طـرح پژوهـشي بررسـي وضـعيت       يكي از طرح  
هاي دانشجويي دختران در اوقـات فراغـت، توسـط پژوهـشكده              فرهنگي خوابگاه 

ها به اجرا در آمده،       فرهنگ و معارف نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه         
  .هاي دانشجويي پرداخته است له خوابگاهأورت مفصل و تفصيلي به مسبه ص

هاي   دانشگاه(هاي دانشجويي دختران      جامعه آماري اين پژوهش، كليه خوابگاه     
 دانـشگاه دولتـي     43در سراسر كشور بوده كـه در مجمـوع          ) دولتي و آزاد اسالمي   

ـ      32 خوابگـاه،    174وابسته به وزارت علوم با       سته بـه وزارت     دانـشگاه دولتـي واب
 خوابگاه را در 347 واحد دانشگاهي آزاد اسالمي با       107 خوابگاه و    75بهداشت با   

  .بر گرفته است
  

  :ـ محورهاي عمده سؤاالت مطرح شده در بين دانشجويان عبارتنداز
  

  ـ وضعيت جغرافيايي و رفاهي خوابگاه
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  ـ وضعيت و حجم برنامه هاي فرهنگي
  عيت خوابگاهـ ميزان رسيدگي مسؤوالن به وض

  هاي فرهنگي ـ ميزان رضايت از برنامه
  ـ برنامه هاي فرهنگي مطلوب و برنامه هاي مالل آور

  ـ اوقات فراغت دانشجويان
  هاي موجود ـ مسؤوالن رفع نواقص و كاستي

  
 درصـد از پخـش      24 درصد از برنامه تلويزيون،      33در نظر سنجي انجام شده      

  .اند ان مذهبي رضايت داشته درصد از جلسات مبلغ18فيلم و تنها 
اند كه سؤال مربـوط بـه برنامـه فرهنگـي       درصد از دانشجويان ترجيح داده   63

 درصـد   14 درصد تقاضاي كتابخانـه،      24درخواستي را سفيد بگذارند، در حاليكه       
 درصد تقاضـاي    6 درصد تقاضاي جلسات شعر و ادب و         10تقاضاي پخش فيلم،    

  .دان جلسات مبلغان مذهبي را داشته
 درصد از دانشجويان درخواست كتب ادبي، علمي و سياسـي ـ اجتمـاعي    50

 درصد بـه ايـن سـؤال پاسـخ نـداده انـد، مجمـوع بقيـه                  40در حاليكه   . نموده اند 
هاي موضوعي كه البته موضوعات مذهبي را نيز شامل مي شـود، كمتـر                درخواست

  . درصد است10از 
 از نيازهـاي فرهنگـي آنهـا         درصد معتقدند كه ازدواج جايگزين هيچ يـك        51

 درصـد   50 درصد نيز معتقدنـد كـه ازدواج جـايگزين بـيش از              18نخواهد شد و    
  .نيازهاي فرهنگي آنها خواهد شد

اند كه در مورد مطالعات غير درسي و ميزان            درصد دانشجويان ترجيح داده    90
  .انجام امور مذهبي پاسخي ندهند

نامـه ريـزي فرهنگـي بـراي         درصد خواستار مـشاركت دانـشجويان در بر        84
  .اند ها شده خوابگاه
ــشگاه  63 ــديريت دان ــشجويان، م ــت  ( درصــد از دان ــشگاه، معاون ــيس دان ري

را مـسؤول اصـلي رفـع نـواقص     ) دانشجويي، مدير كـل فرهنگـي و فـوق برنامـه         
 درصـد نيـز نهـاد       7. انـد   هاي فرهنگـي در خوابگـاه دانـسته         ريزي و فعاليت   برنامه

  .اند ي در اين زمينه دانستهنمايندگي را مسؤول اصل
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 درصد از دانشجويان معتقدند كه نهاد نمايندگي بيشتر از حد متوسـط             11تنها  
 درصـد نيـز   50در جهت رفع نيازهاي فرهنگي خوابگاه ها تالش كرده و بيشتر از           

  .به تالش ناچيز دفاتر نهاد اعتقاد دارند
سيعي بـود كـه     آنچه از نظرتان گذشت بخش اندكي از نتايج طرح پژوهشي و          

ايـن  . هاي دانشجويي دختران كشور به اجـرا درآمـد           در سطح خوابگاه   1378سال  
هـاي مختلـف      هاي آماري به بررسي نتايج حاصله از جنبه         طرح عالوه بر ارايه داده    

  . پرداخته و نتايج هر بخش را نيز بطور جداگانه قيد كرده است
ب با عنـوان وضـعيت      اي از اين طرح پژوهشي نيز به صورت يك كتا           خالصه

  . به چاپ رسيده است1381هاي دانشجويي، در سال  فرهنگي خوابگاه
اين طرح در كميسيون امور بانوان شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شـد و              

اي شد كه تابستان امسال توسط شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي               زمينه ساز مصوبه  
  .الح ابالغ گرديدص هاي دانشجويي به همه مراجع ذي درباره خوابگاه

  
  هاي دانشجويي هاي فرهنگي، اجتماعي خوابگاه سياست

 مشغول بـه    ، دانشگاه كشور  20 هزار دانشجو در     175تا پيش از انقالب حدود      
 600 هـزار و     5 نفر دانشجوي مقطع دكتـرا و        200،  تعدادتحصيل بودند كه از اين      

ل حاضر متجـاوز از     در حاليكه در حا   . نفر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد بودند     
 ميليـون نفـر   5/1 بـيش از  دانشگاه دولتي در سطح كشور موجـود اسـت كـه           120

بـا احتـساب دانـشجويان دانـشگاه آزاد         . دانشجو را تحت پوشـش قـرار داده انـد         
اسالمي و ديگر مؤسـسات آمـوزش عـالي، بـه رشـد چـشمگير جمعيـت جامعـه               

  . دانشگاهي كشور پي خواهيم برد
يت دانشجويان مشكالت متعددي را نيز به همـراه داشـته           اما اين افزايش جمع   

است كه هم زندگي دانشجويان در داخل دانشگاه و هم زندگي آنان پس از دوران               
  .هاي بسياري كرده است فارغ التحصيلي را دستخوش دشواري

تـر بـه معـضالت        آمارهاي نگران كننده نيز لزوم توجه هر چه بيشتر و جـدي           
از اين رو شوراي عالي انقالب فرهنگي كـه         . كار مي سازد  جامعه دانشجويي را آش   

هاي فرهنگي كشور محسوب مي شود، توجـه          گذاري  يكي از اركان اصلي سياست    
  .خود را به اين موضوع معطوف كرده است
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گيري از طرح پژوهشي كـه        ها و نظرات مختلف و با بهره        پس از بررسي طرح   
سـازي   هاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينـه   در نهايت، سياست. بيشتر از آن سخن گفتيم

  .هاي دانشجويي كشور به تصويب رسيد وضع خوابگاه
 مؤلفه فرهنگي ـ اجتماعي، مديريت و نظارت، اقتـصاد،   5مصوبه مذكور كه بر 

  كند؟  چه اهدافي را دنبال ميها استوار است خدمات و رفاه و توسعه خوابگاه
  
اري، برنامه ريـزي، اجرايـي و       ـ ايجاد هماهنگي و همكاري در امر سياستگذ       1

هـاي دانـشجويي توسـط        نظارتي بـه منظـور توسـعه و بهبـود وضـعيت خوابگـاه             
  .هاي ذيربط دستگاه
هاي خوابگاهي با استفاده از       ـ احيا، حفظ و ترويج فرهنگ اسالمي در محيط        2
  .هاي كارآمد، نظارتي و مديريتي روش
هـا و كـشف        توانمنـدي  ـ ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي سطح آگاهي هـا،         3

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي در محـيط            استعدادهاي دانشجويان از طريـق فعاليـت      
  .ها خوابگاه

ـ فراهم سازي شرايط و تسهيالت مناسب اقتصادي، رفاهي و خدماتي بـراي   4
  .ها استفاده دانشجويان در خوابگاه

و سـپس   در مورد هر كدام از مؤلفه هاي ذكر شده، به تفكيك، تعدادي راهبرد              
  .چند سياست اجرايي مختص آن راهبرد ذكر شده است

هـاي     همه فعاليـت   برخالفتوان دريافت كه     با نگاهي گذرا به مصوبه فوق مي      
هـاي   ارزشمند صورت گرفته در اين زمينه، مصوبه مذكور تا رسـيدن بـه سياسـت              

هاي دانشجويي را تحـت تـأثير قـرار           اجرايي كارآمدي كه بتواند فضاهاي خوابگاه     
  .داده و جاني دوباره در اين كالبد بدمد، راهي طوالني و دشوار در پيش دارد

هـاي    ريـزي فعاليـت      از ابالغ اين مصوبه، زمان الزم براي پايه        سال2با گذشت   
جديد فرهنگي در خوابگاه ها فراهم شده است، اما در طول ترم تحصيلي گذشـته               

 با ادامه   رسد  به نظر مي  ايم؟   و ترم جديد چقدر شاهد اين تغييرات و تحوالت بوده         
، اين مصوبه نيز به خيل هزاران مصوبه اجرا نشده ديگـر در              كنوني پيدا كردن روند  

  ؟بپيونددها  بايگاني
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  نقد مطبوعاتي 
ارزيابي و قضاوت درباره يك رويداد خبري، هنري، ادبي و فرهنگي است كـه بـه      

  .ردگي منظور بررسي نكات مثبت و منفي آن رويداد صورت مي
   و نمايش؛ـ نقد فيلم

   و مقاالت؛ نقد كتابـ
   و نمايشنقد فيلمـ 

 از جمله نقدهاي مهم در نـشريات دانـشجويي اسـت كـه نقـاط قـوت و ضـعف         
  .شود بررسي ميها  فيلم

  .توان نقد فيلم و نمايش را به دو دسته تقسيم كرد مي
مـورد توجـه    منتقد، فيلم را به عنوان يك پديده جامعه شناسي          نقد برون نگر؛  

  .دهد و بيشتر تأثير فيلم بر روي بينندگان و مخاطبان آن مد نظر است قرار مي
 فيلم و عقايد، هنر هفتم، سينماي چهار، نمايش و مخاطـب         فيلم و جامعه،  : مثل

  ...و 
اي، مرد عوضي، آدم برفي، زندان زنان، آواز قو، شـوكران،             هاي آژانس شيشه    فيلم

 از  …اي روي آب، مارمولك و        كشي، خانه   تفاع پست، سگ   سال دارم، ار   15ترانه    من
 در فيلم    جديد و چالشي روز    هاي   سوژه  استفاده از  هايي بودند كه به دليل      جمله فيلم 

هـاي مختلـف نـسبت بـه آنهـا،             هاي متفاوت افـراد و گـروه        ها و واكنش    و حساسيت 
 ،موجود كـشور هاي  اي چه در نشريات دانشجويي و چه در رسانه       بيشترين نقد رسانه  

  . شدمنتشردرباره آنها 
هـاي هنـري و فنـي فـيلم و      به ارزيابي، قضاوت و تفسير جنبـه      نقد درون نگر؛    

در اين نوع نقد، صنايع بـديع فـيلم، وضـع            .شود  هاي ساخت آن پرداخته مي      تكنيك
  . شود ارزيابي مي... حالت و فضاي فيلم، سبك شناسي فيلم و ، ظاهري
د كه از نظر صنعت، تكنيك و بـدلكاري از تـوان بـسيار              هاي سينماي هاليو    فيلم

  .ترين الگوي مصداق اين نوع ارزيابي هستند بااليي برخوردار هستند، از عمده
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   و مقاالتنقد كتابـ 
در نقد كتاب نيز نويسنده مانند نقد فيلم، ضمن معرفي كتاب نقاط قوت 

 كتابي نقد كند و به طور معمول و ضعف كتاب را از ديد خود بررسي مي
  .شود كه از انتشار آن مدت زيادي نگذشته باشد مي

  

  هاي تخيلي، داستاني و وصفي   مقالهب ـ 
كاربردن  سازي و تجسم موضوع در ذهن مخاطب و به در اين نوع مقاالت فضا

كند و   دارد كه احساسات و عواطف خواننده را تحريك ميمهميتوصيف، اهميت 
  .ي اثبات نداردنياز به دليل و استدالل برا

به همين دليل نشريات دانشجويي در مورد مشكالتي كه در مورد آن اطالعـاتي              
توانند با استفاده از اين نوع مقاله بـا           مي ،كافي ندارند يا فشار جو سانسور وجود دارد       

توصيف، فضاسازي و بردن خواننده به دنياي تخيل و تصوير پـردازي بـا خالقيـت و                 
مستقيم مشكالت دانشجوي فرضي را بيان كنند و احساسات         قدرت قلم به طور غير      

 به طوري كه احساسات خود را در قالب نوشـته بـه   ،و همدردي خواننده را برانگيزند   
  .صورت شادي، غم، اضطراب، امنيت و نا امني  به مخاطب منتقل و القا نمايند

 به طور .استتر بوده   نويسنده موفق،هر چه خواننده بيشتر تحت تأثير قرار گيرد
شـود از     معمول در اين نوع مقاالت به دليل وجود فشار سانسور و خفقان، سعي مـي              

هاي انساني ابراز عقيده شود، كه به طـور عمـده،             زبان حيوانات، اما با فهم و واقعيت      
عبيـد زاكـاني را   » مـوش و گربـه  «كتـاب  . سياسي و به شكل داسـتاني مـي باشـند      

 برد كه به شكل داستاني از زبان حيوانات ابـراز عقيـده     توان از اين نوع نوشته نام       مي
  . كند مي

  

  آموزشيهاي تحقيقي، آماري، علمي و  ج ـ مقاله
شـود و بـه       در اين نوع مقاالت به يك موضوع علمي و تخصـصي پرداختـه مـي              

  .شود صورت علمي و تخصصي و با استدالل براي خواننده شرح داده مي
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 نوشته شود كه براي افرادي بـا اطالعـات متوسـط در            اي البته بايد مقاله به گونه    
  . آن زمينه قابل فهم باشد

هاي تخصصي در اين نوع مقـاالت بـه دليـل اينكـه افـرادي بـا                   به كاربردن  واژه   
 ،مـانعي نـدارد   . خوانند  ها بوده و آن را مي       اطالعات متوسط به باال مخاطب اين مقاله      
  . از فهم نباشداما بايد طوري نوشته شود كه  مبهم و دور

 بايد از سبكي خاص پيروي كرد و        ،در مقاالت علمي، تحقيقي، آماري و آموزشي      
در چند قسمت خاص و مشخص شده مقاله را جهت دهي نموده و به رشـته تحريـر        

  .درآورد
  
  اختار مقاالت علمي و تحقيقاتي س

  

   ؛ـ خالصه مقاله
   ؛ـ  مقدمه

  ؛ هدف تحقيقـ 
  ؛ـ  روش مطالعه و تحقيق

  ؛گيري ـ  نتيجه        
  

   خالصه مقاله
شود و نويسنده در چند  اي از كليات مقاله آورده مي در خالصه مقاله چكيده 

 بيان  به طور بسيار مختصردر ابتدا است، جمله موضوعي را كه به آن پرداخته
  . خالصه مقاله، مثل ليد در خبر است.كند مي

  
  مقدمه 

سازي   زمينهدي درباره موضوع اصلي مقالهمقدمه نيز براي شروع، تا حدو در 
اتي براي شروع بحث و آماده شدن ذهن خواننده براي پرداختن به  توضيحشود و مي



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

204

 در مقدمه ممكن است، نويسنده تاريخچه و سوابق .شود  ميارايه مطلب اصلي مقاله
  .مرتبط با موضوع مقاله را براي آگاهي خواننده، بياورد

  
  هدف تحقيق

  .آورد ، و دليل نوشتن مقاله را مي نويسنده از انجام تحقيقرض منظور و غ
  

  روش مطالعه و تحقيق 
هـايي بـراي مطالعـه و تحقيـق در مـورد              در روش مطالعه و تحقيـق نيـز روش         

هاي جمـع آوري اطالعـات،        توان ا ز روش     كه مي  ،شود   توضيح داده مي   مقالهموضوع  
جدول و نمودار براي روش تحقيـق نـام    ها همراه با ههاي تحليل داد  آمارگيري، روش 

  .برد
  

  گيري نتيجه
 و نقش و تأثير مقالـه    حاصل ، دستاورد،  نويسنده از انجام تحقيق    نظرات و عقيده  
  .شود تحقيق آورده ميگيري نهايي  در نتيجهدر بهبود وضعيت 
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  مراحل تنظيم  مقاله در نشريات دانشجويي
  

   ؛ـ انتخاب سوژه يا موضوع1
  ؛تحقيق درباره آن از منابع مختلف ه وـ پرورش سوژ2
  ؛بندي آنها ـ جمع آوري اطالعات و دسته3
  ؛ها  ـ عنوان بندي وتفكيك قسمت4
   ؛) كلمه20حداكثر ( در جمالت كوتاه هاي آن  تنظيم متن و پاراگرافـ 5
 پيوسـتگي مناسـب و       ايجـاد  هـا و     بين پاراگراف  ريگذا بندي و الويت   ـ  تركيب  6

   مقاله؛يكپارچگيوحدت و   حفظو مطالب  بينمنطقي
  ؛ـ  نتيجه گيري از مطالب7
   ؛ـ  اصالح نسخه اوليه و پاكنويس كردن مقاله8
   ؛ـ  ويراستاري مطالب مقاله9

   ؛هاي مقاله ها و پاورقي ـ  درج يادداشت10
  ؛ـ  ذكر منابع و مأخذ11

  

  : عبارتند ازت تحقيق درباره موضوع و سوژه مقاالمنابع
  

   شخاص با سابقه و مسن؛ و اـ  تجربه1
  ؛ـ  صدا و سيما2
   ؛ها ونشريات ـ  آرشيو روزنامه3
   ؛ها ـ  كتابخانه4
   ؛ـ  كارشناسان5
   ؛ـ  نظرات مخاطبان، دانشجويان و مردم6
   ؛ها ـ  آگهي7
   ؛ـ  مراكز علمي و تحقيقاتي مرتبط با موضوع مقاله8
  ؛ـ  مسؤوالن مرتبط با آن سوژه9
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  تيترنويسي در مقاله
  
هاي تيترنويسي خبر را ندارد و اصـل بـر آن اسـت كـه                 تر در مقاله محدوديت   تي

اي پردازش و تنظيم گردد كه خواننده را به خواندن متن مقاله جذب و                تيتر به گونه  
كار رفتـه در تيتـر درخـود مقالـه            هاي به   هر چند ممكن است عين واژه     . ترغيب كند 

ي خواننده روشن كند و معنـا، زمينـه و       نباشد، اما الزم است مفهوم كلي مقاله را برا        
بـه طـور معمـول بـراي مقالـه از تيترهـاي             . ساختار كلي مقاله را در بر داشته باشد       

در تيتر پايين بـا     . شود  پردازي هستند، استفاده مي     استنباطي كه داراي قدرت تصوير    
شود زمينه مقاله در خصوص جوانـان، معـضالت فرهنگـي و              ديدن تيتر مشخص مي   

  .است... ي و اجتماع
  :مثال

  ها ها و آرمان نسل سوم، واقعيت
  

اي در خصوص جوانان مـي باشـد كـه نويـسنده وضـعيت و                 تيتر باال براي مقاله   
كند و نسبت به ضعف مـسؤوالن كـشور           هاي جوانان در جامعه را بررسي مي        واقعيت

  .كند هاي جامعه انتقاد مي نسبت به جوانان و آرمان
  

  صداي آشنا
ي يكي از گويندگان راديو جهت تجليل از او و  اي درباره راي مقالهتيتر باال ب

 .تشويق حرفه گويندگي و خبرنگاري در يك روزنامه صبح تنظيم شده بود
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  فصل پنجم
  
  

مصاحبه
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  مصاحبه

  
  

شـخص   شود كه در آن نظر يـك       نگاري مصاحبه به مالقاتي گفته مي       در روزنامه 
شـود و هـدف آن كـسب         دربـاره چيـزي بيـان مـي        ، حقيقي يا حقوقي    )يا اشخاص (

 بـه صـورت     ،يلي درباره يك يا چند موضـوع اسـت كـه ممكـن اسـت              صاطالعات تف 
  .وگو، يك مطلب خبري، گزارش يا مقاله انعكاس يابد گفت

وسيله آن عقايـد و       مصاحبه در واقع يكي از انواع خبرگيري مستقيم است كه به          
ويـژه     دربـاره موضـوعات مختلـف بـه        ،اديهاي مهم يا نظرات مردم ع       افكار شخصيت 

آيد و در واقع هدف از آن تكميل اطالعـات، اطـالع يـافتن از     دست مي همسايل روز ب  
هـا و   هاي افراد در مورد موضـوعات مختلـف و كـسب نقطـه نظـر شخـصيت                واكنش

  .اشخاص خبر ساز مسؤول يا عادي است
ده است كه براي    توان گفت مصاحبه، يك ارتباط هدفدار طراحي ش         همچنين مي 

شـود و حاصـلي از        به دست آوردن اطالعات و پيام مورد عالقه مخاطبان انجـام مـي            
 كه داراي يك يا چنـد ارزش         است، ابي به واقعيتي  ي براي دست  گفت و گوي دو طرفه    

  . باشد مي خبري
  :شود تواند به چند منظور انجام مي مصاحبه در نشريات دانشجويي مي

  ر در مورد يك رويداد؛ـ دريافت اطالعات بيشت1
  ـ آگاهي از واكنش افراد عادي و سرشناس در يك رويداد؛2
هاي خبرساز، مقامـات   ـ انعكاس عقايد، نظرات، افكار و اطالعات ويژه شخصيت        3

 مسؤول و ديگر افراد جامعه دانشگاهي؛
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  ـ معرفي اشخاص سرشناس يا مهم براي جامعه دانشگاهي؛4
 ، نشريات دانـشجويي قـشر دانـشگاهي هـستند          اصلي باتوجه به اينكه مخاطبان   

بايد با كساني انجام شود كه با دانشگاه و دانشجو در ارتباط            به طور معمول    مصاحبه  
  .  يا مصاحبه با آنها براي مخاطبان دانشگاهي جذاب و خواندني باشد،باشند

 انتقال انتقادات دانـشجويان بـه        براي ن راه يدر نشريات دانشجويي مصاحبه بهتر    
 مسؤوالن به منظور رفع     … تمايل و    ،باشد كه راهكارها، تدابير، توانايي      ؤوالن مي مس

  .دشو  آشكار مي،آن مشكالت
  .توان يكي از ابزارهاي مهم جمع آوري اطالعات دانست مصاحبه را مي

 ،آيـد   دست مي  ههاي خبري، اطالعاتي كه از مصاحبه شونده ب         در تنظيم مصاحبه  
زيرا به خـاطر اعتبـار، مقـام و يـا مـوقعيتي كـه در                ،  رددر درجه اول اهميت قرار دا     

 مورد توجه مخاطبان است و هر چه موقعيت و اعتبار شخص            ، دارد  دانشگاهي جامعه
 ارزش خبـري مـصاحبه بيـشتر    ،مصاحبه شونده اعم از مثبت يا منفي بيـشتر باشـد      

  . همچنين سوژه مناسب نيز در جذابيت يك مصاحبه نقش اساسي دارد.است
  
 

  حل انجام مصاحبهمرا
  
   ؛ انتخاب سوژه مصاحبهـ 1
  ؛ـ پرورش سوژه و تحقيق در مورد آن2
  ؛ـ انتخاب مصاحبه شونده3
  ؛ تحقيق در مورد مصاحبه شوندهـ 4
   ؛ ـ طرح سؤاالت مصاحبه5
   ؛ ـ انتخاب مصاحبه گر6
   ؛ـ انجام مصاحبه7
   ؛ـ سبك نگارش با توجه به نوع مصاحبه8
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  انتخاب سوژه مصاحبه 
ي ترديد براي تهيه يك مصاحبه موفـق و جـذاب، سـوژه انتخـاب شـده نقـش                   ب

   .كند مؤثري ايفا مي
در نشريات دانشجويي . جذاب بوده و از تازگي برخوردار باشدبايد  سوژه مصاحبه   

توانـد در     مـي  ،انتخاب سوژه مناسب و تازه كه مورد عالقه جامعـه دانـشگاهي باشـد             
 آن بر روي مخاطبان و تبديل مخاطب به         يگذار بيشتر نشريه و تأثير    چهجذابيت هر 

  .خواننده مؤثر باشد
 با پسند، براي يافتن سوژه جديد، مناسب و عامه  بايدرگ  اين مصاحبه  بنا بر
 و از عالقه كرده ارتباط صميمي و نزديك برقرار  و محيط دانشگاهدانشجويان

  .  كسب نمايدهاي مختلف اطالعات كامل دانشجويان نسبت به موضوعات و سوژه
هايي كه خوانندگان از سوابق قبلي آن اطالعات كلي دارند  به طور معمول سوژه

و پيش زمينه ذهني سوژه در ذهن خوانندگان وجود دارد، همچنين موضوعاتي كه 
در ذهن دانشجويان از ذهنيت مثبت يا منفي برخوردار است سوژه مناسب براي 

هاي مختلف   است از افراد با ساليق و ديدگاهدر اينگونه موارد بهتر. مصاحبه هستند
در واقع . در مورد يك رويداد مصاحبه شود و مصاحبه يكطرفه و جانبدارانه نباشد

  .شود بايد فرصت پاسخگويي به او داده شود اگر كسي در يك مصاحبه متهم مي
ها، ستون  در بسياري از نشريات دانشجويي و مطبوعات سراسري بعضي سوژه

وار در هر شماره به زواياي مختلف آن سوژه يا  رند كه به صورت سلسلهثابتي دا
هاي  شيوه«به عنوان مثال . شود هاي صاحبنظران در مورد آن پرداخته مي ديدگاه

به عنوان ... و » اضطراب و افسردگي در بين دانشجويان« ، »موفقيت در تحصيل
د كه در مصاحبه با گرد يك سوژه با ستون ثابت در نشريات دانشجويي درج مي

اساتيد دانشگاه و اشخاصي كه نظرات آنها براي جامعه دانشگاهي مهم است، در آن 
از فوايد اين نوع پرداختن به سوژه، اين . شود دار آورده مي ستون به شكل دنباله

شده و  هاي مختلف موشكافي  است كه ابعاد مختلف موضوع با استفاده از ديدگاه
  .شود ضوع به خوانندگان ارايه مياطالعات بهتري از مو
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  پرورش و تحقيق درباره سوژه
پس از مشخص شدن سوژه مـصاحبه، بايـد موضـوع پـرورش يابـد و راجـع بـه                    

اي    مـصاحبه  ، بـديهي اسـت    .موضوع مصاحبه با موشكافي تحقيقات كامل انجام شود       
ته  باشد كه مصاحبه كننده از آن موضوع اطالعات كافي داشـ            و موفق  تواند كامل   مي

  .و بر موضوع مصاحبه مسلط باشد
 از منـابع مختلـف مـرتبط،        وجـو   بـا تحقيـق و جـست      وان  تـ     اين اطالعات را مـي    

  . دست آورد ههاي مشابه و مرتبط ب همچنين سوابق سوژه و سوژه
گر بر سوژه      اشراف مصاحبه  كسب شود، از سوژه مصاحبه     بيشتر هر چه اطالعات  

 شـود   موجب مـي   در نهايت  كهشود    تر مي   و پرسش سؤاالت تخصصي   بيشتر  مصاحبه  
  .دو خواندني ش وتر جذاب مصاحبه براي خواننده

 ،شـود   همچنين در انتخاب سوژه وقتي كه نظرات دانشجويان انعكـاس داده مـي            
بايد به شدت از گروه گرايي،جنـاح بـازي و يكـسو نگـري پرهيـز شـود و مـصاحبه                     

  .دنجنسي مختلف انتخاب شوهاي سني و  شوندگان با طرز فكرهاي متفاوت در رده
تنظيم شده و الزم      به شكل گزارش   مصاحبه كه    البته اين مهم در مواردي است     
  .باشد از افراد بيشتري مصاحبه گردد

  
  

  انتخاب مصاحبه شونده 
 براي انتخاب مصاحبه شونده ابتدا بايد توجه شود كه موضوع و سوژه مـصاحبه               

  .نده را انتخاب نمودچيست و سپس متناسب با آن شخص مصاحبه شو
  

  انواع مصاحبه شوندگان 
   افراد جامعه؛  همه: افراد عاديـ 1
  ... مانند مقامات ارشد دولتي، سياسي، هنرمندان، ثروتمندان و :ـ افراد مهم2
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اي دارنـد كـه بـراي          افرادي كه اطالعات داخلـي يـا ويـژه         :ـ افراد متخصص  3
هـا،    ماننـد روابـط عمـومي     . اسـت مخاطبان و خوانندگان دانستن آن بسيار ضروري        

  ...شاهدان عيني، سخنگويان، كارشناسان و 
 مقامات مهم خارج  باالترين مقام دانشگاه يا بامصاحبه بايد توجه داشت كه فقط

منـد    ، تـازگي و عالقـه     اهميت، جالـب بـودن     بلكه   ،شود  انشگاه موجب جذابيت نمي   د
چه بسا  . امل جذابيت مصاحبه است   ومهمترين ع به موضوع از     دانشجويان   بودن عامه 

 ي عـادي،   يـك دانـشجو     يـا   و  آموزش، نگهبان با سابقه    مصاحبه با يك كارمند ساده    
  .بسيار جذاب و خواندني باشد

 كــه از  و مـسؤوالني  نــشريات دانـشجويي از مـصاحبه بــا اشخاصـي   بهتـر اسـت  
دانـشگاه  هاي آنهـا و       محبوبيت در جامعه دانشگاهي برخوردار نيستند و يا بين گفته         

  . پرهيز كننداالمكان ، حتيارتباطي وجود ندارد
الزم است براي انجام مصاحبه درنشريات دانشجويي شخصي را انتخاب نمود كه            

 هر چنـد كـه      ،ارتباط باشد  به طور مستقيم با سوژه مصاحبه و جامعه دانشگاهي در         
 فـردي را    همينطور بـراي هـر سـوژه      . مصاحبه شونده از مقام بااليي برخوردار نباشد      

  . انتخاب نمود كه بيشترين ارتباط را با سوژه مصاحبه دارد
 بـه   كننـده   كنند با مشروط كردن مصاحبه      بعضي از مصاحبه شوندگان تالش مي     

تحويل سؤاالت قبل از مصاحبه، سؤاالت را دريافت نمايند و مهمتر آنكه خودشان را              
مـصاحبه را قبـل از       و تحويـل سـؤاالت       دهنـد   مـي جلـوه   مطبوعـات   آگاه به قوانين    

  .دانند مصاحبه از وظايف خبرنگار و رسانه مي
 كـه سـؤاالت بايـد    در اين موارد بايد گفت هيچ قانون و حكم قطعي وجود ندارد       

 و بستگي به توافق طرفين و شرايط كار قبل از مصاحبه به مصاحبه شونده داده شود
نه از انجام مصاحبه امتناع تواند به اين بها  چون مصاحبه شونده ميبا اين وجود . دارد

اي مصاحبه را به طور سر بـسته        همحوراي     به صورت كليشه    خبرنگار كند بهتر است  
 در  اطالعات بـه مـصاحبه شـونده    قدريدادن  بعضي مواقع    چون   .به اطالع او برساند   
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 آمـادگي    و مصاحبه شونده با    كرده تر  مصاحبه را جذاب و خواندني    خصوص موضوع،   
 غنــاي مــصاحبه  جــذابيت و بــه الزم،مــار و ارقــام و اطالعــاتآوري آ جمــعو  قبلــي

اي كـه     كننده ضمن پرسيدن سؤاالت كليشه       در زمان مصاحبه نيز مصاحبه     .زايداف  مي
شونده داده اسـت، سـؤاالت اصـلي ومـد نظـر خـود را در دل آن                    از قبل به مصاحبه   

ؤاالت، در اين صورت بدون وجود اختالف جدي بر سر تحويـل سـ            . پرسد  سؤاالت مي 
  .گيرد مصاحبه شونده در يك كار انجام شده قرار مي

همچنين الزم است خبرنگار كنترل مصاحبه را در دست گيرد، چرا كه بعضي از              
كنند، مصاحبه را بـه       هاي كوتاه، گذرا و بي ربط سعي مي         مصاحبه شوندگان با پاسخ   

رت خبرنگار بايـد    بن بست كشانده و ابتكار عمل را از خبرنگار بگيرند كه در اين صو             
با رعايت ادب و پـيش كـشيدن زوايـاي ديگـر سـوژه مـصاحبه و يـا تغييرسـؤاالت،               

اي خود، هدفمند كرده و اطالعـات الزم را بـه             مصاحبه را در چارچوب رسالت حرفه     
  .دست آورد

 بهتر است مصاحبه كننده سؤاالت تند و سؤاالتي كه موجب برانگيخته شـدن و           
  . ود را در آخر مصاحبه بپرسدش واكنش مصاحبه شونده مي

  
  تحقيق درباره مصاحبه شونده

قبل از انجـام مـصاحبه بايـد در خـصوص مـصاحبه شـونده، خلـق و خـوي او،                     
هاي محل كار، تحصيل و زندگي، موقعيت حقيقي و           هاي خاص فردي، ويژگي     ويژگي

 اطالعات الزم كسب شود تا سؤاالت مصاحبه بـر اسـاس آن تنظـيم و                …حقوقي و   
  . به با شرايط او متناسب و منطبق شودمصاح

 بهتـر اسـت     ،شـود   به عنوان مثال وقتي با يك استاد تربيت بدني مـصاحبه مـي            
  ورزش بيگانه نباشد و هنگام مالقات بـراي مـصاحبه ظـاهر              باخود  ،  مصاحبه كننده 

 بـا لبـاس ورزشـي بـراي          در صـورت لـزوم      و نمايدخود را متناسب با محيط ورزش       
تر به    و خودماني  بيشتر شود  تا احساس نزديكي مصاحبه شونده       مصاحبه حاضر شود  

  . وگو بپردازد گفت
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  طرح سؤاالت مصاحبه 
گر ابتـدا سـؤاالت را از         بهترين روش طرح سؤال مصاحبه اين است كه مصاحبه        

هاي مصاحبه شونده هر جا كه        قبل آماده نمايد و هنگام مصاحبه نيز در بين صحبت         
تواند با توجه به آن اطالعـات جديـد و بيـشتري              فت كه مي  اي دست يا    به نكات تازه  

  .  هاي جديدي را مطرح نمايد دست آورد، پرسش هب
در واقع تعدادي از سؤاالت در لحظه مصاحبه با توجه به پاسخ مـصاحبه شـونده                

  .شود رسد و مطرح مي گر مي به ذهن مصاحبه
اي باشد كه موجب  نههاي مصاحبه شونده نبايد به گو  گر و پاسخ    سؤاالت مصاحبه 

به عنـوان مثـال مـصاحبه شـونده در معرفـي خـود محـل                . ابهام براي خواننده شود   
گويد در كدام كشور تحصيل كرده   كند، اما نمي    تحصيلش را خارج از كشور اعالم مي      

در صورتيكه ممكن است    . پرسد  گر نيز كشور محل تحصيلش را نمي        است و مصاحبه  
الب باشد كه بدانند او در كدام كشور خارجي تحصيل          براي بسياري از خوانندگان ج    

) 228ص (كرده است و يا در مـصاحبه اي كـه در ادامـه همـين بخـش آورده شـده       
كند، اما اين ابهام  شود كه مصاحبه شونده در دانشگاه تدريس مي خواننده متوجه مي

ماند كـه يـك گزارشـگر و مفـسر جـوان فوتبـال چـه درسـي را در                براي او باقي مي   
گر هم تا پايان مصاحبه هيچ كمكي به رفـع ايـن           كند و مصاحبه    دانشگاه تدريس مي  

  .كند ابهام نمي
دست آمده از سوژه مصاحبه و در نظرگيـري          هسؤاالت بايد با توجه به اطالعات ب      

  .د، طرح شوموقعيت و توانايي مصاحبه شونده
  

  گر  انتخاب مصاحبه
ه بتواند مـصاحبه را بـه خـوبي          ك  است  يكي از كارهاي سردبير انتخاب شخصي     

گر بايد بتواند به خوبي با همه افراد و دانشجويان ارتبـاط برقـرار            مصاحبه. انجام دهد 
هـاي عمـومي داشـتن         در مـصاحبه   . برخوردار باشـد    نيز نموده از قدرت تكلم خوبي    

  .اطالعات عمومي در خوب صحبت كردن نقش اساسي دارد
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دست آمـده در   هموضوع مصاحبه، از اطالعات بگر بايد بتواند با تسلط بر   مصاحبه
  . مراحل گفته شده باال استفاده كرده و قادر به طرح سؤال واضح و جزيي باشد

 مـصاحبه كننـده      كـه   اسـت  ياي داراي نقاط قـوت و ضـعف          هر مصاحبه شونده  
 هميـشه يـك سـؤال       ،اي با تسلط بر روند مصاحبه و شناخت مصاحبه شـونده           حرفه

  . تا در وقت ضروري از آن استفاده كند بايد در ذهن داشته باشد، غافلگير كننده را
شـود     موجب مـي   ،اي شناخته شده باشد    گر چهره    اگر مصاحبه  ،بايد توجه داشت  

  .تر با او ارتباط برقرار كند  راحتشونده مصاحبه
  

  گر  يك مصاحبهبراي  الزمهايي ويژگي
  
  ؛ـ داشتن ذوق و استعداد نويسندگي1
  ها؛ ناخت كلمات و ساختارجمله تسلط در شـ 2
  ؛ـ كنجكاوي، تيزبيني و نكته سنجي3
  داشتن ضريب هوشي متوسط به باال؛ـ 4
  ؛ـ توانايي ايجاد ارتباط با اقشار مختلف5
  ؛ داشتن صبر و حوصلهـ 6
  ؛داشتن توانايي جسماني الزم براي مواقع ضروري  ـ7
   سريع و تجزيه و تحليلـ داشتن قدرت تفكر8
  ؛شق و عالقه به كار خبرنگاريـ داشتن ع9

  …ـ پرهيز از خودبيني ، غرور و 10
  ؛ نداشتن تعصب، تندخويي و ساده لوحيـ 11
  ـ وقت شناسي و حاضر شدن زودتر از وقت مقرر؛12
  ـ همراه داشتن وسايل و امكانات الزم؛13
  ـ رعايت ادب و احترام؛ 14
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  انجام مصاحبه
مصاحبه كننـده بايـد     . اص خود است  انجام مصاحبه نيز داراي ضوابط و اصول خ       

قلم، كاغذ، ضبط صـوت، نـوار كاسـت، بـاطري و لـوازم ضـروري بـراي مـصاحبه را                     
 ،دراختيار داشته باشد و با حضور به موقع در مكان هماهنگ شده با مصاحبه شونده              

 از سالم بودن آنهـا      ، با آزمايش و آماده كردن وسايل كار خود        ،قبل از انجام مصاحبه   
  .اصل كنداطمينان ح
 از وسايل مصرفي مثل نواركاست، بـاطري و         اي  د ذخيره  كن بايد سعي گر  مصاحبه

  . گرددبا مشكل مواجع نغيره به همراه داشته باشد تا درصورت نياز 
خبرنگار بايد ضبط را با توجـه بـه حـساسيت گيرنـده آن در فاصـله مناسـب از                   

 نـام و نـام خـانوادگي        ،مصاحبه شونده قرار دهد و در ابتداي نوار موضـوع مـصاحبه           
 تاريخ مصاحبه و نكات ضروري ديگر را در ابتداي نوار كاست ضـبط             ،مصاحبه شونده 

هنگـام  كند و همين اطالعات را، پس از مصاحبه با برچسب روي نوار درج نمايد، تا                
  . قابل شناسايي باشدديگر نوارهاي  از،بايگانيبه عنوان سند در لزوم 

 مستند شدن مصاحبه، پياده شدن عـين عبـارت        استفاده از ضبط صوت موجب،    
 استفاده كمتر از كاغذ و قلم و فقـط نوشـتن مـوارد              و گر  گفته شده، تمركز مصاحبه   

 در نهايت برقراري ارتباط چهـره بـه چهـره و اهميـت بخـشيدن بـه كـار                     و ضروري
  .شود مصاحبه نزد مصاحبه كننده مي

 بـه كـار نگـرفتن ضـبط         خواست مصاحبه شونده براي   دربا اين وجود در صورت      
 در عين حال نكات مهم مـصاحبه        .صوت، خبرنگار نبايد از ضبط صوت استفاده كند       

ها بـه دليـل       چون بسياري از مصاحبه شونده    . را، با سريع و صحيح نوشتن ثبت كند       
ضبط شدن و مستند شدن صحبت آنها، از ضبط صوت هراس دارند و دچـار نـوعي                 

  .شوند ب و خود سانسوري ميااضطر
هدف گر بايد با رعايت ادب توضيحات بيشتري در خصوص           براي شروع، مصاحبه  

مصاحبه و به كارگيري آن ارايه نمايد و در ابتدا با پرسش سؤال كلي و تا حدي آزاد                  



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

218

تر و صميمي صحبت كردن را براي او فـراهم            گذاشتن مصاحبه شونده، زمينه راحت    
  . كند

احبه، مصاحبه كننده را براي صـحبت     بايد با عملكرد خود هنگام مص     گر    مصاحبه
ييـد سـخنان   أتواند با حركـات سـر و ت        مصاحبه كننده مي   .كردن بيشتر تشويق كند   

 ،هاي او، لبخند زدن  و رفتـار متناسـب ديگـر             ، ثبت نكات مهم گفته    همصاحبه شوند 
 در واقع شـرايط را بـه        .مصاحبه شونده را تشويق به صحبت كردن رضايتمندانه كند        

اهم كند كه مصاحبه شونده احساس كند در يك فضاي دوستانه گفـت و              اي فر   گونه
  .گو مي كند نه يك مصاحبه رسمي

يكي ازشگردهاي جذابيت مصاحبه و به وجود آوردن فضاي صميمي در مصاحبه   
توان اين سؤاالت را به دو دسته تقسيم          كه مي . باشد  مي» فانتزي«استفاده از سؤاالت  

  .كرد
و عمومي كه همه مردم در زندگي بـا آن ارتبـاط دارنـد              اول سؤاالت كلي      دسته  

رنـگ  «،  »ايد  بهترين فيلمي كه ديده   «،  »ايد  بهترين كتابي كه خوانده   «سؤاالتي مانند 
  ... و » آرزوي برآورده نشده«، »گل مورد عالقه«، »ترين آرزو بزرگ«، »مورد عالقه

ده شـناور و    دسته دوم سؤاالتي كه با توجه به موقعيت و شخصيت مصاحبه شون           
، از يك فوتباليـست     »دانشگاه«به عنوان مثال از يك استاد دانشگاه واژه       . متغير است 

پرسـيده  ... و » غذاي سلف«يا » مشروطي«، و از يك دانشجو واژه »زمين چمن «واژه
  .شود مي

مصاحبه كننده پس از فراهم كردن شرايط و پرسيدن سؤاالت كلي و در صورت              
تـر شـود و سـعي         لط بر مصاحبه وارد سؤاالت جزيي و دقيـق        نياز فانتزي، بايد با تس    

  .كارگيرد تا جواب روشن و كافي را دريافت كند خود را به
مصاحبه كننده بايد دقت كنـد كـه سـؤاالت جزيـي روال منطقـي طـي كنـد و               

اي پاسخ كامل نگرفت سر صحبت        قسمت به قسمت پرسيده شود و تا در يك زمينه         
. ي ديگـر بپـرد      اي به شـاخه     در واقع نبايد از شاخه    . از نكند هاي ديگر ب    را براي زمينه  
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چون در اين صورت ابتكار عمـل از دسـت مـصاحبه كننـده خـارج شـده  و هـدف                      
هاي كوتاه و ناقص به سـؤاالت          مصاحبه فراموش مي شود و مصاحبه شونده با جواب        

 او بـه  شود پاسـخ  كند كه در نهايت باعث مي مختلف، مصاحبه را از كنترل خارج مي     
  .  سؤاالت نا كافي و مصاحبه ضعيف و ناقص باشد

  
  :فوايد پرسش سؤاالت جزيي و دقيق عبارتند از

ـ مصاحبه شونده متوجه شود كه خبرنگار داراي اطالعات كامل در مورد موضوع         
تـر بدهـد و پاسـخ او نيـز           شود اطالعات درست و دقيق      لذا مجبور مي  . مصاحبه است 

  .ردجزييات را روشن خواهد ك
توانـد بـا    كننده است و مصاحبه شـونده نمـي      كنترل مصاحبه به دست مصاحبه     ـ 

  .تر خواهد شد حاشيه رفتن موضوع مصاحبه را منحرف سازد لذا مدت مصاحبه كوتاه
ـ مصاحبه شونده به طور مـستقيم بـا سـؤاالت دقيـق روبـه رو شـده و درايـت،                     

توانـد    گردد و نمي    شكار مي وي در خصوص موضوع مصاحبه آ     ... توانمندي، ديدگاه و    
  .چيزي را از ديد خبرنگار  پنهان نگاه دارد

  :عيب پرسيدن سؤاالت جزيي عبارتند از
ـ به علت پرسيدن جزييات و كسب اطالعات جزيي و دقيق از موضوع مـصاحبه               

شـود    تـر، باعـث مـي       و توانمندي و جديت مصاحبه كننده در گرفتن اطالعات دقيق         
  .ه خارج شود و مصاحبه شونده احساس خطر كندمصاحبه از حالت دوستان

در واقـع   . كند اطالعات كافي به مصاحبه كننده ندهد        شونده سعي مي    ـ مصاحبه 
تر حرف بزند تا در طول مصاحبه نقطه ضعف كمتـري از او گرفتـه                 كند كم   سعي مي 

  . شود
رود،   كند و يـا طفـره مـي         بعضي مواقع مصاحبه شونده از پاسخ گويي امتناع مي        

گـويي مقـداري او را تحريـك كـرده و بـه               هتر است براي وادار كردن وي به پاسـخ        ب
  .اصطالح خودماني، كمي او را شارژ كرد



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

220

به عنوان مثال خبرنگاري از وزير نفت در مورد قراردادهاي نفتي و فـروش نفـت           
رود، خبرنگـار در ادامـه واكـنش         كند، اما وزير نفت از پاسخگويي طفره مي         سؤال مي 

درست است كه درصدي از قراردادهاي فـروش نفـت بـه جيـب              : پرسد  ت مي وزير نف 
  رود؟ كساني كه قرارداد را منعقد مي كنند از جمله شما مي

در اين موارد شخص مجبور است براي مبرا كردن خـود از اتهـام پاسـخ دهـد و                   
  .بگويد نه، گفتن نه، در واقع شروعي براي پاسخ گفتن به سؤاالت خبرنگار است

  

   پارازيت در مصاحبهايجاد
  

شود كه در برقراري ارتباط و انجام مصاحبه اختالل و  پارازيت به مجموعه عواملي گفته مي
  .كننده ايجاد شود كند و ممكن است از طرف مصاحبه شونده يا مصاحبه اشكال ايجاد مي

  3 :شود عبارتند از هايي كه از مصاحبه شونده ناشي مي پارازيت
  مركز مصاحبه شونده؛ـ بي حوصلگي و عدم ت

  هاي كوتاه يا مبهم؛ ـ ساكت و كم حرف بودن و پاسخ
  شونده از مصاحبه كننده؛ ـ نگرش نادرست مصاحبه
  ـ ارايه اطالعات نادرست؛

  ـ خروج مصاحبه شونده از مسير اصلي صحبت؛
توانـد مـصاحبه را از حالـت          كننده مي   در همه موارد باال ابتكار و درايت مصاحبه       

هاي خالقانه موانـع مـصاحبه را تـا حـدي             ج كند و با به كارگيري روش      بست خار   بن
  .برطرف سازد

حوصلگي و عـدم تمركـز مـصاحبه شـونده،            به عنوان مثال براي رفع پارازيت بي      
حوصلگي او را براي شروع مصاحبه موضوع صـحبت قـرار             توان همين موضوع بي     مي
  )حسين قندي، استاد دانشگاه.(داد

                                                           
  هاي مصاحبه خبري، مهدي محسنيان راد ـ روش1
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توان با سؤاالت جزيي او را مجبـور          م حرف بودن مصاحبه شونده مي     در مورد پارازيت ك   
در واقع بايد يك موضوع به چند قسمت تقسيم شـود و سـؤالي              . تر نمود    كامل  به ارايه پاسخ  

هاي كوتاه به اين سؤاالت، به يك جواب كامـل دسـت              مطرح گردد كه با جمع كردن پاسخ        
  .پيدا كرد

 پاسخ به سؤال مصاحبه را با سخنراني در يك مراسم   شونده  در بعضي مواقع نيز مصاحبه    
در ايـن مـورد الزم      . دهـد   گيرد و با سخنان طوالني موضوع مصاحبه را تغيير مـي            اشتباه مي 

اي كه به مصاحبه شونده بـر نخـورد و سـخنان او در                گونه  است خبرنگار با رعايت احترام، به     
ـ              نقطه بنـدي كوتـاه صـحبت او،         ا جمـع  اي مناسب گسسته شود، صحبت او را قطع كنـد و ب

  . ويژه دو سه جمله اخر سخنان او، سؤال مشخصي را مطرح كند به
شـود در     توصـيه مـي   . تواند در ادامه مصاحبه تكرار كند       شونده همين كار را مي      مصاحبه

ــه  ــودن گفت ــد ب ــصاحبه صــورت مفي ــاي م ــه  ه ــشويق او، از گفت ــراي ت ــونده و ب ــاي او  ش ه
اي از  اي خوش همـراه بـا تبـسم و در پـاره          ان دادن سر و چهره    برداري شود و با تك      يادداشت

خواهد بگويد و يا در مواقعي كـه   اي كه مي موارد با ادامه دادن سخنان او و گفتن فعل جمله 
هايش بـه ذهـن       اي براي ادامه گفته     ماند و به دنبال واژه      مصاحبه شونده در ادامه كلمات مي     

ناسب براي كمـك بـه ادامـه صـحبت و كامـل شـدن              اي م   آورد با گفتن كلمه     خود فشار مي  
شونده فهمانده شود كه تمام دقـت و حـواس بـه سـخنان او        جمالت او، به نوعي به مصاحبه     

ربـط شـد، دسـت از     است تا او بيشتر به دادن اطالعات ترغيب شود و هرگاه سـخنان او بـي       
باشد تا سـخنان او را      برداري بر دارد و فقط به او نگاه كند و در پي فرصت مناسب                 يادداشت

  .قطع كند و سؤال جديد را بپرسد
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  :هايي كه منشا آن مصاحبه كننده است عبارتند از پارازيت
  

  شونده؛ موقع صحبت مصاحبه ـ قطع بي
  موقع؛ ـ طرح سؤال بي

ـ درگير شدن با مصاحبه شونده و تبديل مصاحبه به يك محاكمه و 
  بازجويي؛
  گيري ـ مچ

  

  ه مصاحبتنظيم هاي سبك
  

   شكل خبر؛ـ سبك تنظيم مصاحبه به 
   ؛ـ سبك تنظيم مصاحبه به صورت گزارش

  ؛)تاريخي( سبك تنظيم مصاحبه به صورت  سؤال و جوابـ
  ـ سبك تنظيم مصاحبه به صورت تحليل و مقاله؛

  

  تنظيم مصاحبه به شكل يك خبر 
  

تنظيم مصاحبه به شكل خبري حاوي اطالعات جديـدي اسـت كـه قبـل از آن                 
هدف آن كسب اطالعات صريح و سريع از موضـوع خبـري روز              و   ار نيافته است  انتش

  .شود ميتنظيم براي خوانندگان است كه به صورت خبر 
مطالب گفته شده در مصاحبه، در       نوع مصاحبه ابتدا  مهمترين محورها و       دراين

ين  است كه در آن مهمتر     يآيد و به طور معمول ليد نقل قول        پاراگراف اول يا ليد مي    
  . شود گفته مصاحبه شونده آورده مي

البته نيازي نيست همه    . تواند نقل مستقيم يا غير مستقيم باشد        مي قول  اين نقل 
هاي مصاحبه شونده منتقل شـود، بلكـه بايـد بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع ،               گفته

مقـداري از مهمتـرين     ،  ه شـهرت شـخص مـصاحبه شـوند        ،دست آمـده  ه  اطالعات ب 
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 ممكـن اسـت يـك       . براي تنظيم به شكل خبـر انتخـاب كـرد          هاي مصاحبه را    بخش
در حد چنـد سـطر    اما فقط چند دقيقه آن ،مصاحبه بيشتر از دو ساعت طول بكشد   

  .مفيد باشدبراي خبر، 
مصاحبه نام و نام خـانوادگي شـخص مـصاحبه شـونده و يـا       نوع   در تنظيم اين    

اي كه مصاحبه را انجـام        نشريه شود و يا   يآورده م ) مقدمه( اول سمت او در پاراگراف   
  .گردد  ذكر مي به عنوان منبعداده

اي دانـشجويي از آن       اي انجـام داده باشـد،كه نـشريه         اگر يـك نـشريه مـصاحبه      
مصاحبه در نشريه خود استفاده كنـد بايـد منبـع اصـلي مـصاحبه را در مقدمـه يـا               

  .پاراگراف اول مصاحبه نقل كند
  :مثال

از معدود بازيكنـان تـيم ملـي كـشورمان          » وآند«آندرانيك تيموريان مشهور به     
هـاي جـام جهـاني     رغم انتقادات فراوان به بازيكنان تيم ملي در بازي     است كه علي  

هاي بي امان و خستگي ناپذير خـود، خـوش درخـشيد و                آلمان، با دوندگي   2006
هـاي    هاي اروپايي از جملـه تـيم        ها نيز پيشنهادهايي از بعضي تيم       پس از اين بازي   

  .سي داشته استانگلي
بـازي  ) خراسـان (او كه تا قبل از جام جهاني در تيم شهرستاني ابومسلم مشهد           

كرد و اگر مصدوميت فريدون زندي نبود هيچگاه با تفكرات محتاطانـه برانكـو                مي
نـشريه  . انديـشد   كرد، اين روزها به جهـاني شـدن مـي           فرصت خودنمايي پيدا نمي   

ن ورزشكار انجام داده كه به جهت جالب        گفت و گويي با اين جوا     » جهان فوتبال «
بودن و جذابيت آن براي خواننـدگان دانـشجو، ايـن مـصاحبه را در ايـن شـماره                   

  .خوانيد ايم كه مي درج كرده» آرمان«
  

و سپس در ادامـه مـصاحبه انجـام شـده توسـط نـشريه منبـع در ايـن نـشريه                      
  . شود دانشجويي آورده مي

 پـشت سـر هـم نوشـته         ها  الت و جواب  در تنظيم مصاحبه به صورت خبري سؤا      
هاي كوتاه و      بلكه پس از ليد مهمترين محور انجام مصاحبه در قالب جواب           ،شود  نمي

وي درپاسـخ سـؤالي در      «:شود و به جاي آوردن سؤال بـه عبـارت             مختصر آورده مي  



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

224

وي همچنـين   « ،    »: افـزود    …وي در خصوص ايـن سـؤال كـه          «،  »: گفت   …مورد
  .شود  اكتفا مي ...و» : اظهار داشت

. شـوند   هاي غير خبري نيز به اين روش پـردازش مـي             بعضي مواقع نيز مصاحبه   
البته اين بيشتر در مواقعي است كه به دليل كمبود جا در صفحه، كم اهميت بـودن       
موضوع، ضعف كمي و كيفي مـصاحبه، قـديمي شـدن موضـوع مـصاحبه، موقعيـت               

  .شود ز اين روش استفاده ميا... حقيقي و حقوقي پايين مصاحبه شونده و 
  

  :مثال
   :مدير اجرايي طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران      

  دانشگاه تهران   
  يابد تا خيابان هاي وصال، كارگر و بلوار كشاورز امتداد مي     

  
بر اساس : و گو با خبرنگار ما اعالم كرد دكتر محمدرضا بهبهاني؛ در گفت

 ميليون دالر بودجه براي اجراي 200، 83 قانون بودجه سال 21صره بند تب
  .طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي در نظر گرفته شده است

در حال حاضر بودجه مصوب طرح توسعه دانشگاه تهران و : وي افزود
و ريزي ابالغ شده است  دانشگاه علوم پزشكي تهران به سازمان مديريت و برنامه
  .دانشگاه به دنبال تدوين آيين نامه اجرايي اين طرح است

مدير اجرايي طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
محدوده اين طرح از : اشاره به محدوده تملك دانشگاه تهران در اين طرح گفت

بان قسمت شمالي تا بلوار كشاورز، از غرب تا خيابان كارگر و از شرق تا خيا
 ساخت و درصد و در75 حدودوصال شيرازي است كه در قسمت شمالي 

  . درصد، تملك صورت گرفته است10سازهاي غرب و شرق حدود 
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  تنظيم مصاحبه به صورت گزارش 
  

و تنظيم آنها به شـكل خبـر        ها     و پاسخ  ها  در تنظيم اين نوع مصاحبه اگر پرسش      
مـصاحبه در حـد معمـول يـك         ميـزان محتـواي     جذابيت خوبي نداشته باشـد و يـا         

توان از  تر  از تنظيم مصاحبه به شكل خبر باشد، مي مصاحبه نباشد، اما مطالب كامل
  تر از تنظيم مصاحبه به شكل خبري است آن گزارش تهيه كرد، كه كامل

فضا سازي، توصيف و تـصويرپردازي      در مواقعي كه موضوع مصاحبه داراي ابعاد،        
  . نمود گزارش منعكسبه صورت را آن توان نيز ميمناسب باشد 

اين سبك در نشريات دانشجويي براي مصاحبه با اشخاص مشهور و يا گزارشـي              
 كـه در آن از شـاهدان رويـداد          …هاي دانشگاهي، اعتصابات و       ها، رويداد   از نارسايي 

  . كاربرد دارد ،شود مصاحبه مي
شده توسط اين نوع مصاحبه تلفيقي از اطالعات جمع آوري در مواقعي نيز، 

 توسط مصاحبه شوندگان است كه تا حدودي شكل ،خبرنگار و اطالعات داده شده
  .كند داستاني پيدا مي
  :مثال

  
  :در گفت و گو با ايسجارييس صندوق رفاه دانشجويان كشور

  
   ميليارد ريال بدهكارند2100دانشجويان 

  
و دو هزار  كشور، هاي گروه اجتماعي ـ مراكز آموزش عالي و دانشگاه

  . ميليارد ريال به صندوق رفاه دانشجويان كشور بدهكاري دارند100
رييس صندوق رفاه دانشجويان كشور ضمن بيان اين مطلب افزود 

اين ميزان بدهي كه در قالب تسهيالت مسكن،  بيمه، ازدواج، وام  :
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ضروري، تك نوبتي و وديعه مسكن پرداخت شده مربوط به 
  . است83 تا 78ي آموخته سال ها دانشجويان دانش

 ، يك هزار و 78صندوق رفاه دانشجويان در سال : وي گفت 
 هزار تن از دانشجويان 127 ميليارد ريال تسهيالت در اختيار 690
هاي روزانه، شبانه و  پيام نور قرار داده كه بر خالف انتظار از  دوره

  . ميليارد ريال بازپرداخت شده است780اين ميزان تنها 
ايـن صـندوق بـراي بازپرداخـت تـسهيالت اعطـايي و             : ن كرد وي خاطر نشا  

 يهـا  هـاي پـست، برگـه      هـا و اداره      با همكـاري دانـشگاه     ،هاي خود   پيگيري بدهي 
  .اخطاريه صادر و به در منزل دانش آموختگان ارسال كرده است

وگو با خبرنگار ما يادآور شد به همين منظور از آغاز سال جاري                در گفت  وي
ربرگ اخطاريه صادر وبه دانش آموختگـان ابـالغ شـده اسـت وي               هزا 31تاكنون،  

 بـه صـورت     80 -81 ميليـارد ريـال در سـال تحـصيلي           830اين صندوق ،  : گفت  
تسهيالت تحصيلي در اختيار دانشجويان مجرد و متاهل قرار داد ، كـه نـسبت بـه                 

  .داشت درصد افزايش 60 قبل از آنسال 
عالم افزايش وام ازدواج از رقم يـك  صندوق رفاه دانشجويان كشور با ا  رييس  
 :افـزود  ، 82 هزار ريال بـه چهـار ميليـون ريـال در سـال تحـصيلي                 500ميليون و   

 ميليارد ريال به صورت تسهيالت ازدواج در اختيار دانشجويان          130صندوق رفاه،   
  .دداقرار 

  مبلـغ  ،82 صندوق رفاه درسـال تحـصيلي        ،عالوه بر اين  :  خاطر نشان كرد   وي
ارد ريال به صورت تسهيالت بيمه و وام هـاي ضـروري بـه دانـشجويان                 ميلي 135

  . شدهاي پيام نور و دوره  شبانه پرداخت  دانشگاه
حمل و بهبود كيفيت غذا در سرسراهاي  براي تأمين،: وي  اظهار داشت

 ميليارد ريال در قالب يارانه در نظر 52  حدود82در سال ها،  غذاخوري دانشگاه
  .گرفته شده است

هاي  به منظور تجهيز خوابگاه: صندوق رفاه دانشجويان گفترييس 
هاي كشور نيز امسال دو ميليارد ريال  دانشجويي و سرسراهاي غذاخوري دانشگاه

  .اختصاص يافته است
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  )تاريخي (تنظيم مصاحبه به صورت سؤال و جواب 

هـاي   هاي در مورد اهميـت مـصاحبه، علـل و انگيـز      ابتدا مقدمه  ،در اين مصاحبه  
 آثـار،  ها،   فعاليت ، معرفي اشخاص مصاحبه شونده      ، ترسيم فضاي مصاحبه   ،انجام آن 

 كه به صورت حروفي متفاوت      آورده مي شود  تأليفات آنها به صورت كوتاه و مختصر        
  .شود با متن مصاحبه نوشته مي

  . سؤاالت پرسيده شده با توجه به فاكتور زماني استترتيب 
ها به گونه اي لحـاظ شـود      اولويت   سؤاالت برقرار باشد و    البته بايد ارتباط بين     

 موجـب كامـل شـدن        و كه سؤاالت به صورت زنجيره اي با هم رابطه داشته باشـند           
  .مفهوم مصاحبه شود

  
  تنظيم مقدمه مصاحبه

پس از انجام مـصاحبه، در مرحلـه تنظـيم و نگـارش، الزم اسـت در ابتـداي آن            
ورود به مقدمه مختلـف اسـت، امـا هـدف از آوردن             زاويه نگاه   . اي آورده شود    مقدمه

مقدمه، معرفي مصاحبه شونده، هدف مصاحبه، ضرورت، سوابق قبلي و فراهم كردن            
زمينه براي آشنا شدن خواننده با موضوع مصاحبه و شخص مـصاحبه شـونده اسـت      

  .كند كه خواننده را به خواندن متن مصاحبه ترغيب مي
تر شـده     تر باشد، مصاحبه خواندني     تر و خودماني   تر، صميمي    هر چه مقدمه روان   

  .كند و خواننده احساس نزديكي بيشتري با مصاحبه مي
توصيف، فضاسازي، بيان شرايط پيرامون مصاحبه، از جمله گرمي و سردي هـوا،            

رويـي يـا تنـدخويي        دوري و نزديكي راه، كوچكي يا بزرگي فضاي مـصاحبه، خـوش           
 چهره و حالت مصاحبه شونده به خصوص قبـل         مصاحبه شونده، نوع پوشش، ترسيم    

گر و مصاحبه شونده، دير يـا زود انجـام            از شروع رسمي مصاحبه، همراهان مصاحبه     
شود، خواننده خود را در محل انجام مـصاحبه حاضـر و              باعث مي ... شدن مصاحبه و    

  .  باشد احساس  رابطه اي نزديك با مصاحبه داشته
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  :مثال
  ر؛روزهاي زندگي يك ورزشكا

  فوتبال همه زندگي من است
  

وقتي نزديك به هشت سال پيش يك جوان كم سن و سال و بي نام و نشان 
شهرستاني در شبكه سوم سيما ظاهر شد و مثل يك كامپيوتر در خصوص فوتبال 

داد،  هاي مختلف اطالعات گوناگوني در اختيار بينندگان قرار مي جهان و بازيكنان تيم
دادند، پس از گذشت   و گزارشگر خوب را در ايران نويد ميها ظهور يك مفسر خيلي

طولي نكشيد كه آن نوجوان يك گزارشكر . بيني به واقعيت پيوست چند سال اين پيش
او در چند سال اخير بارها . خوب ورزشي شد و جاي گزارشگران مطرح ديگر نشست

هاي  اي آتي حرفه به عنوان بهترين گزارشگر سيما انتخاب شد و به طور قطع در سال
  .بسياري از او خواهيم شنيد

به حضور  كند،  او ما را، به گرمي لحظاتي كه در تلويزيون فوتبال گزارش مي
در . جواني كه بر خالف اندام الغرش، توانايي گزارشگري بسيار بااليي دارد. پذيرد مي

  .گويد آمد، مي گفت و شنودي خودماني با چهره هميشه بشاش، به ما خوش
خندد كه احساس  اي مي شود به گونه ان گرمي است و زود خودماني ميجو

و هنوز . شنويم او مي هاي تلويزيوني  كنيم، صداي خنده او را مثل هميشه از برنامه مي
بله، . شنويم سخت است تصور كنيم صداي او را به طور زنده و واقعي از خود او مي

   .او كسي جز عادل فردوسي پور نيست
  .اي كوتاه مصاحبه را شروع مي كنيم ظاتي با گفتن مقدمهپس از لح

  
  

  ـ آقاي فردوسي پور اهل كدام شهر است؟
  .ام در شهر رفسنجان متولد شده

  ـ چه چيزي باعث شد به سمت ورزش كشيده شويد؟
هاي  در زمان كودكي به ورزشگاه. ام باعث شد به اين وادي كشيده شوم عالقه

  .كردم ل را تماشا ميرفتم و بازي فوتبا مختلف مي
  كرديد، اما چرا فوتبال را نيمه كاره رها كرديد؟ ـ شما مدتي هم فوتبال بازي مي

به دليل وضعيت جسماني نتوانستم فوتبال بازي كنم و به ناچار اين ورزش 
  .مفرح و جذاب ر ا رها كردم
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  ـ ميزان عالقه شما به فوتبال چقدر است؟
بچگي عشق اين ورزش را داشتم و  ي زندگي من است و از  فوتبال همه
اي شوم، اما وقتي ديدم توانايي  كردم روزي يك فوتباليست حرفه هميشه آرزو مي

  .انجام اين كار را ندارم ، تصميم گرفتم به طريقي ديگر اين ورزش را دنبال كنم
  كنيد؟ ـ در حال حاضر فوتبال بازي مي

ي انقالب چند ساعتي ام در مجموعه ورزش روزهاي جمعه با دوستان قديمي
  .كنيم فوتبال بازي مي

  ـ ورزش فوتبال به درس و تحصيل شما لطمه نزد؟ 
جالب است . ريزي كرده بودم كه در هر دو مقطع موفق بشوم من برنامه. خير

بدانيد كه شب كنكور، برزيل بازي داشت و من تا آخر آن بازي را تماشا كردم و 
  .هيچ مشكلي به وجود نيامد

  فقيت شما چيست؟ـ رمز مو
  .پشتكار، عالقه و جمع آوري اطالعات به روز فوتبال

  كنيد؟ ـ هنوز در دانشگاه تدريس مي
به صورت تمام وقت خير، ولي در هفته چند كالس دانشگاهي را تدريس 

  .كنم مي
  زنيد؟ هايتان از فوتبال هم حرف مي ـ در كالس

وياني است كه شيفته خير، در دانشگاه تمام فكر و ذهن من آموزش به دانشج
  .اند يادگيري

  ـ ورود شما به عرصه تلويزيون و گزارشگري چگونه بود؟
 دو بار تست دادم و قبول نشدم، اما هيچ گاه نااميد نشدم و سال بعد 74سال 

 وارد كار تلويزيون و گزارشگري شدم و همچنان به اين كار ادامه 75يعني 
  .دهم مي

  ـ از كارتان راضي هستيد؟
  . ورزم به كارم عشق ميبله، 

  كنيد؟ ـ از چه طريقي به اطالعات روز دنيا دست پيدا مي
سعي مي كنم با استفاده از مجالت خارجي و اينترنت به جديدترين اطالعات 

  .روز دسترسي پيدا كنم
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  ـ مهمترين بازي را كه گزارش كرده ايد كدام مسابقه بوده است؟
ي كه بين دو كشور برزيل و آلمان  ژاپن و كره جنوب2002فينال جام جهاني 

  .برگزار شد
  ـ گزارش كدام مسابقه برايتان جالب بوده است؟

هاي اروپا  مونيخ در فينال جام قهرماني باشگاه مسابقه دو تيم منچستر و بايرن
ترين ديداري بود كه گزارش كردم، زيرا  ترين و در عين حال سخت جذاب

شد و بايد به نوعي من اين هيجان را به سرنوشت بازي در دو دقيقه پاياني عوض 
  .كردم بينندگان منتقل مي

  ـ دوست داريد كدام بازي را گزارش كنيد؟
خيلي دوست دارم بازي ايران و انگليس را در ورزشگاه ويمبلي لندن گزارش 

  .كنم
  ايد؟ ـ تا به حال براي گزارش به كشورهاي اروپايي سفر كرده

ي گزارش بازي ايران و امارات به اين كشور به كشورهاي اروپايي نه ولي برا
  .سفركردم

  ـ آيا عادل فردوسي پور بهترين مفسر فوتبال است؟
هايي را در من  اگر نظر خودم باشد مي گويم نه، ولي شايد مردم توانايي

به هر حال اين مردم عزيز به . اند اند كه چنين عنواني را برايم درنظر گرفته ديده
  .ن شرمنده محبت آنها هستمبنده لطف دارند و م

  ـ اوج كار شما چه زماني بود؟
  .96هاي  به اعتقاد خودم جام ملت

  ـ راستي عادل فردوسي پور طرفدار چه تيمي است؟
كنم هيچ  اگر بگويم طرفدار هيچ تيمي نيستم، دروغ گفته ام ولي سعي مي

  . هايم آن را بروز ندهم وقت در گزارش
  يند؟گو ـ مردم در اين باره چه مي

خوشبختانه پنجاه درصد از مردم مي گويند طرفدار قرمز هستم و پنجاه درصد 
  .گويند طرفدار آبي هستم كه اين موضوع باعث خوشحالي من است ديگر مي

  كرديد؟ چرا مدتي بازي هاي تيم ملي را گزارش نمي...  ـ يك سؤال ديگر
دي خودم كردند من براي تيم ملي نحس هستم و تا حدو بعضي ها فكر مي

  ...البته شوخي كردم... هم اين موضوع باورم شده بود
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  تر است يا تلويزيون؟ ـ گزارش در راديو مشكل
بينند و در  زيرا بينندگان مسابقه را مي. تر است گزارش در تلويزيون مشكل

گيرند، به همين دليل اگر اشتباهي از ما سر بزند  جريان كليه اتفاقات قرار مي
به طور كلي گزارش در راديو يك كار مرده است و من . شوند ميبالفاصله متوجه 

  .اي به آن ندارم هيچ عالقه
اي بوديد از انتقاد گزارشگران ناراحت  ـ اگر يك فوتباليست حرفه

  شديد؟ مي
به دليل وضعيت جسماني نتوانستم فوتبال بازي كنم و در صورتي كه يك 

شدم،  قاد گزارشگران ناراحت نمياي بودم، به طور يقين از انت فوتباليست حرفه
  .بلكه به دنبال رفع معايب خود بودم تا آنها را برطرف كنم

  ايد؟ ـ شنيده ايم متأهل شده
  .ام بله، به تازگي ازدواج كرده

  ـ چه معيارهايي براي انتخاب همسر در نظر داشتيد؟
مثل تمام ايرانيان مالك من براي انتخاب همسر؛ نجابت، پاكي و شخصيت 

  .وادگي بودخان
  كنيد؟ ـ آيا در مسايل مختلف با همسرتان مشورت مي

كنم و بايد بگويم او نقش  در تمام كارهايم با همسرم مشورت مي. صددرصد
  .هاي من داشته است بسزايي در موفقيت

  كنيد؟ ـ در كارهاي خانه به او كمك مي
رم كنم، ولي بيشتر كارهاي خانه را همس تا آنجايي كه وقت كنم كمك مي

  . دهد انجام مي
  ـ دوست داريد روزي فرزند شما فوتباليست شود؟

ولي من دوست دارم فرزندم اگر پسر بود، . بستگي به نظر خودش دارد
  .مهندس بشود

  ـ زبان انگليسي در پيشرفت شما تاثير داشته است؟
توانستم به اطالعات روز و مهم  اگر انگليسي بلد نبودم، هيچ وقت نمي. بله
  .دسترسي پيدا كنمفوتبال 

  ـ چرا برنامه نود را تهيه كرديد؟
  .كردم جاي چنين برنامه اي  در تلويزيون خالي است احساس مي

  ! گويند برنامه نود دنبال جنجال است ـ ولي خيلي ها مي
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هرگز، در اين برنامه قصد داريم مشكالت فوتبال ايران را بررسي كنيم تا 
  .سطح فوتبال ايران افزايش يابد

  خوانيد؟ كتاب مي! چند سؤال فانتزي... حاالـ 
  .برم به خواندن كتاب عالقه دارم و از كتابخواني لذت مي. بله

  ـ آخرين باري كه به سينما رفتيد چه تاريخي بود؟
  . ام به سينما بروم هاست كه وقت نكرده به دليل مشغله كاري مدت

  تان؟ ـ هنرپيشه مورد عالقه
  .انتظامي... استاد عزت ا

   بزرگترين آرزوي شما؟ـ
  .سربلندي ايران و ايراني

  ـ شاعر مورد عالقه؟
  .برم حافظ، از خواندن شعرهاي او خيلي لذت مي

  ـ طرفدار كدام تيم خارجي هستيد؟
  .برزيل

  ـ حرف آخر؟
از لطف و نظر شما نسبت به بنده . اميدوارم هميشه در اهدافتان موفق باشيد

  .كمال تشكر را دارم
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  گر بايد هنگام مصاحبه رعايت كند صاحبهنكاتي كه م
ي زا در ابتـدا    گر بايد دقت كنـد از مطـرح كـردن سـؤاالت  حـساسيت                مصاحبه 

 پرهيز نمايد و با يك روال منطقي ابتدا به صورت كلي مهمترين سؤاالت را               مصاحبه
به وجود آمدن ارتباط مناسـب و برقـراري رابطـه دوسـتانه،               پس از     تا ،هدومطرح نم 

كـافي از فـضاي مـصاحبه و آشـنايي بيـشتر از             دسـت آوردن اطالعـات       هبهمچنين  
 ، در انتهـاي مـصاحبه     سؤاالت جزيي  الزم براي     و فراهم شدن زمينه    مصاحبه شونده 

  .زا را مطرح كند حساسيتسؤاالت 
دسـت    كلـي   بـا طـرح سـؤاالت      ي مـصاحبه بايـد    گر در ابتـدا     همچنين مصاحبه 

توضـيحاتي را كـه الزم      ،   بـه دلخـواه خـود       تا شونده را تا حدودي باز بگذارد       مصاحبه
 ،وقتي كه مصاحبه شونده آنچه كه خود تـرجيح داد بيـان نمـود             . داند شرح دهد    مي

پاسخ هر سؤال را به طـور        تواند سؤاالت جزيي خود را مطرح نمايد و        گر مي   مصاحبه
  .مشخص دريافت نمايد

  
  ؛نكاتي كه در مصاحبه بايد رعايت شود

  

  . قبل هماهنگ شودـ وقت مصاحبه از1
    .ـ علت مصاحبه به مصاحبه شونده گفته شود2
ـ شماره تماس و آدرس به مصاحبه شـونده داده شـود تـا در مواقـع ضـروري                   3

  .بتواند تماس بگيرد
  .ـ سر ساعت توافق شده براي مصاحبه حاضر شود4
  .ـ سؤاالت مكتوب خود را آماده كرده باشد5
 بعضي از سؤاالت خـصوصي   بهز پاسخگوييـ درصورت امتناع مصاحبه شونده ا    6

  .و امنيتي، پافشاري نكند 
ـ وقت مصاحبه شونده درنظر گرفته شود و در صورت كم بودن وقت با رعايت               7

  .ادب تقاضاي وقت بيشتري نمايد 
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هاي مصاحبه شونده را به سـليقه خـود           ـ  يادداشت مطالب دقيق باشد و گفته       8
  .تفسير نكند 

  .احبه از مصاحبه شونده تشكر كند پس از پايان مصـ 9
  .ـ  نام و سمت مصاحبه شونده و تاريخ مصاحبه در گزارش آورده شود10
ـ پس از پياده شدن و تنظـيم مـصاحبه از آوردن كلمـات اضـافي و تكـراري         11

همچنـين  . خوداري شود و با جمالتي روان، نكات دستوري و ويرايشي رعايت شـود            
  .ي مناسب با برخوردار باشدساختار مصاحبه از قلم و انشاي

 20ـ سعي شود جمالت متن مـصاحبه كوتـاه باشـد و در جمـالت حـداكثر                  12
  .اي تنظيم گردد كلمه

 براي مصاحبه شونده ارسـال و       نهايي در نشريه نسخه      مصاحبه ـ قبل از چاپ   13
   . اعمال شودنظر نهايي او خواسته شود و در صورت اظهار نظر در مصاحبه

  

  
  ؛قرار داد  توان ازجنبه هاي زير مورد ارزيابيرا مي مصاحبه

  
   ؛ـ مصاحبه از جهت حلقه هاي ارتباطي

  ؛ـ مصاحبه از نظر نوع ارتباط
  ؛ محتوايي از نظرـ مصاحبه

   ؛ـ مصاحبه از نظر نقش مصاحبه كننده
   ؛ـ مصاحبه از نظر معني

  ؛ـ مصاحبه از نظر وسيله نهايي ارسال پيام
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  ارتباطي مصاحبه از جهت حلقه هاي 
 مصاحبه گر يك نفر و مصاحبه شونده نيـز يـك            :مصاحبه فردي يك به يك      

 مثل بسياري از مصاحبه هايي كه بـه طـور معمـول در نـشريات اسـتفاده                  .نفر است 
  .كند شود و يك خبرنگار از يك شخص مناسب با موضوع مصاحبه مي مي

ه چنـد    مصاحبه گر يك نفر و مـصاحبه شـوند         :مصاحبه فردي يك به چند        
 در اين نوع مصاحبه يك خبرنگار از چنـد نفـر مـصاحبه و گفـت و گـو                    .نفر هستند 

  .كند مي
 مصاحبه گر چند نفر، مصاحبه شونده يك  نفر          :مصاحبه گروهي چند به يك    

مثل جلـسات   . كنند   در اين نوع مصاحبه چند خبرنگار از يك نفر مصاحبه مي           .است
  .دهد ؤاالت چندين خبرنگار پاسخ ميهفتگي سخنگوي دولت با خبرنگاران كه به س

گر چند نفـر، مـصاحبه شـونده نيـز       مصاحبه:مصاحبه گروهي چند به چند     
 در اين نوع مصاحبه چند خبرنگار از چند مصاحبه شونده مصاحبه            .چند نفر هستند  

مثل نشست مطبوعاتي شوراي مركزي يك تشكل دانشجويي كه با حضور           . مي كنند 
   .شود لف و مطبوعات سراسري انجام ميخبرنگاران نشريات مخت

  
  مصاحبه از نظر نوع ارتباط 

 مصاحبه گر و  مصاحبه شونده در يك مكان در مقابل هـم              :مصاحبه رو در رو     
  .كنند گفت و گو مي

  وسيله ارتباطي   هر  يا ، اينترنت  اين مصاحبه به وسيله تلفن     :مصاحبه با واسطه  
  .شود  انجام ميديگر

  
  امصاحبه از نظر محتو

گو   اي است كه در آن موضوعات متعدد مورد گفت و           مصاحبه :مصاحبه سطحي 
  . نيست و عميقگيرد و بررسي موضوع و سوژه مصاحبه ريشه اي قرار مي
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يـابي    موضوعي خاص مطرح و جزييـات آن شـكافته و ريـشه        : مصاحبه عميق  
نگــار يــا  ســوي آن روزنامــه وگــوي دوطرفــه كــه يــك   مثــل يــك گفــت.شــود مــي

اي و در سوي ديگر فرد صاحب انديشه و متخصص متناسب با موضوع               ارحرفهخبرنگ
. قـرار دارد  ... هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، هنري، اجتماعي و          مصاحبه در زمينه  

  .اين نوع مصاحبه در نشريات تخصصي كاربرد بيشتري دارد
شود و نظر اقشار       فقط در مورد يك موضوع انجام مي        : موضوعي تكمصاحبه  

 مثل مـصاحبه اي كـه نـشريه دانـشجويي از        .شود  اشخاص مختلف جمع آوري مي     و
معاون آموزشي دانشگاه فقط در مـورد موضـوع وضـعيت آموزشـي دانـشگاه انجـام                 

  .دهد مي
در يـك    درايـن نـوع  مـصاحبه بـه چنـد موضـوع               :  مصاحبه چند موضوعي  

صاحبه بـا   به عنوان مثـال يـك نـشريه دانـشجويي در مـ            . شود  پرداخته مي  مصاحبه
هـاي مختلـف از جملـه سـلف، خوابگـاه، وضـعيت          رييس دانشگاه سؤاالتي در زمينه    

بـه صـورت سـطحي      ... آموزشي، كتابخانه، مركـز اطـالع رسـاني، وام دانـشجويي و             
  . پرسد مي

  
  نقش مصاحبه كنندهمصاحبه از نظر 

ر در گـ   در آن  مـصاحبه شـونده و مـصاحبه      : )بـسته (مصاحبه هدايت شـده     
 مـشخص صـحبت      و ي از قبل تعيين شده و بسته درباره موضوعاتي خاص         ا محدوده

  .كنند مي
گر آزاد است تا در مـورد مـسايل دلخـواه سـؤال               مصاحبه : )باز(مصاحبه آزاد   
  .كند

  

  مصاحبه از نظر معنا
 سـبب  بـه    كننـده    در اين نوع مصاحبه، مصاحبه     :مصاحبه بدون مطالعه قبلي    

شـونده و    تواند راجع بـه مـصاحبه      يل ديگر نمي  لد  هر  يا ي، فشاركاري محدوديت زمان 
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 به همين دليل مجبور است با استفاده        مطالعه و تحقيق كند    قبل از    مصاحبه موضوع
  .از توانايي، اطالعات عمومي و تجربه خبرنگاري خود مصاحبه را انجام دهد

 موضـوع     و شـونده   دربـاره مـصاحبه     كننده   مصاحبه :مصاحبه با مطالعه قبلي     
ـ  ومطالعـه    بهمصاح ـ  آورده وعمـل  ه  تحقيـق ب   وردآو مـي  دسـت  ه اطالعـات الزم را ب
  .كند ميآماده انجام مصاحبه   به شكل هدفمند قبل از را اصليالتسؤا

  
  مصاحبه از نظر وسيله نهايي ارسال پيام

  

 حاصـل ايـن      :مصـاحبه براي انتـشار از وسايل ارتباط جمعي نوشـتاري       
  .شود   منتشر مي…ها و مصاحبه در روزنامه ها، مجله

اي    مصاحبه: ارتباط جمعي شنيداريرسانه هايمصاحبه براي انتشار از   
  .شود  كه انعكاس آن از طريق راديو پخش مي

 : ارتباط جمعي شـنيداري و ديـداري       هاي  رسانهمصاحبه براي انتشار از     
  . شود سينما پخش مي يا  حاصل اين مصاحبه از طريق تلويزيون

  :از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي الكترونيكيي انتشار مصاحبه برا
هـا،    هـاي خبـري، خبرگـزاري       حاصل ايـن مـصاحبه از طريـق اينترنـت، سـايت           

  .يابد انعكاس مي... هاي اينترنتي شبكه هاي راديو و تلويزيوني و  سايت
  

  مصاحبه كنفرانس مطبوعاتي
  

ود بـا دعـوت از       در اين نوع مصاحبه مسؤوالن توسط روابط عمومي مجموعه خـ          
ــي  ــشكيل م ــاتي ت ــاران،كنفرانس مطبوع ــردم را از   خبرنگ ــيله، م ــا بدينوس ــد ت دهن

  .ها، عملكرد و مواضع خود آگاه كنند ها، فعاليت هاي تازه، برنامه تصميم
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  نكاتي در مورد عكاسي مصاحبه
  

هـاي پرسـنلي      بهتر است كه براي مصاحبه حتي المقدور از به كار بردن عكـس            
اي   حرفه  گر يك عكاس خوش ذوق و حداقل نيمه          و عالوه بر مصاحبه    خودداري گردد 

ها از طرفي بـه جـذابيت بـصري         نيز خبرنگار را همراهي كند تا بتواند با شكار لحظه         
گر معطوف به مصاحبه و مصاحبه بيفزايد و از طرف ديگر تمام تمركز ذهني مصاحبه    

  . يردهاي او باشد تا مصاحبه بهتر انجام پذ سؤاالت و پاسخ
اي تصويربرداري كند كه عكـس بتوانـد بـا خواننـده ارتبـاط              عكاس بايد به گونه   

  .برقرار كند و مفهوم خاصي را به او القا نمايد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لحظاتي  ويژه  هاي خاص، به  و حالتعكس داراي حركت براي مصاحبه بايد از  -2

شـود،   يا عصبانيت ميكه در جريان مصاحبه، مصاحبه شونده دچار هيجان، شادي و         
استفاده كرد تا توصيف فضاي مصاحبه براي انتقال به خواننده آسان شود، همچنين             
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نـشان  ... شونده را در حالت تفكر، تعجب، نگاه به دوردست و هايي كه مصاحبه  عكس
هايي كه به نوعي اوج و ركود يا هر نوع حالت احساسي از فـضاي                 دهد و يا عكس     مي

تواند در جذابيت مصاحبه بـسيار مـؤثر        كند، مي ه خواننده منتقل    انجام مصاحبه را ب   
  .  باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي متعدد و از زواياي مختلف مصاحبه بگيـرد، تـا دسـت      عكاس بايد عكس   -3
  .ترين عكس باز باشدآراي نشريه براي استفاده از بهترين و با كيفيتصفحه

 حــالتي اســت كــه هــم هــاي مناســب عكــس بــراي مــصاحبه،  يكــي از حالــت
گر در كادر دوربين قرار داده شوند كه در ايـن صـورت             شونده و هم مصاحبه     مصاحبه

بهتر است اگر دو طرف مصاحبه در دو طرف كادر عكس قرار گرفته باشـند، عكـس                 
شونده در حالت   گر در حال گوش دادن و مصاحبه      در حالتي گرفته شود كه مصاحبه     

  .سخن گفتن است
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تواند جذابيت بـصري داشـته باشـد          هاي هنري عكس كه مي      يكي ديگر از حالت   
شونده روبه روي هم قرار گرفته باشند و عكاس گر و مصاحبهزماني است كه مصاحبه
شـونده را در حالـت      گـر و مـصاحبه    اي قرار دهد كه مصاحبه    زاويه دوربين را به گونه    

شـونده واضـح و     م و تصوير مـصاحبه    كننده مبه صحبت نشان داده و تصوير مصاحبه     
شـونده در عمـق ميـدان تـصوير قـرار           تر تصوير مصاحبه  شفاف باشد، به عبارت فني    

چنين عكس هايي از جذابيت بصري بااليي برخوردار است بـه خـصوص اگـر               . گيرد
تواند بـا تنظـيم ديـافراگم دوربـين تـصوير           گر داراي عينك باشد عكاس مي     مصاحبه
در عكـس صـفحه     . گر نشان دهـد    درون عدسي عينك مصاحبه    شونده را در  مصاحبه

شونده شفاف نيست، اما تصويري كـه از درون عدسـي             مقابل اگر چه تصوير مصاحبه    
  .شود شفاف و واضح است گر ديده مي عينك مصاحبه
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هاي هنري بـراي تـصويربرداري، اسـتفاده از حالـت انعكـاس           يكي ديگر از حالت   
شـونده پـشت    وي آيينه و اجسام صيقلي است در اين حالت اگر مصاحبه          تصوير بر ر  
اي و يا هرنوع اجسام مشابه قـرار داشـته باشـد عكـاس مـي توانـد كـادر                    ميز شيشه 

شونده در نيمـه بـااليي و تـصوير         دوربين را به شكلي تنظيم كند كه تصوير مصاحبه        
  .گيردمنعكس شده او بر روي جسم در نيمه پاييني كادر عكس قرار 

تواند در مـصاحبه بـا اسـتفاده از ذوق و سـليقه             الزم به ذكر است كه عكاس مي      
خود از هريك عناصر موجود در فضاي مصاحبه جهت گرفتن عكس مناسـب اقـدام               

 مربوط  به عنوان مثال اگر موضوع مصاحبه به روابط سياسي و رازهاي ناگفته           . نمايد  
را از الي در اتاق مـصاحبه انعكـاس         شونده  تواند عكس مصاحبه  مي شود، عكاس مي   

  . دهد تا حس و حال فضاي موجود در مصاحبه را به خواننده انتقال دهد
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تواند با استفاده از نماي نزديـك بعـضي عناصـر موجـود در              همچنين عكاس مي  
گر و قرار دادن شخص       خبرنگاري،كاغذ، قلم مصاحبه    مصاحبه مانند ميكروفون، ضبط   

حتـي  . ينه عكس حالت مصاحبه را به خواننده القـا نمايـد          شونده در پس زم   مصاحبه
پر يـا ليـوان خـالي در نزديكـي دوربـين و قـرار دادن                  قرار دادن يك ليوان آب نيمه     

توانـد مفـاهيم بـسياري را بـه         شونده در پس زمينه كادر عكس، مـي       تصوير مصاحبه 
  .خواننده القا كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كه نشريه آنها را در دسـت         ده را در حالتي   شونبعضي نشريات نيز عكس مصاحبه    
ايـن روش بيـشتر مربـوط بـه نـشريات زرد در مـصاحبه بـا                 . كنند  دارد منعكس مي  

هنرمندان، ورزشكاران و مانند آنهاست و چنـين حـالتي در مـورد نـشريات وزيـن و         
 .شودشوندگاني نظير نخبگان، صاحبنظران و متخصصين كمتر مشاهده ميمصاحبه
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  فصل ششم

  
  

  آيين نگارش
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  آيين نگارش فارسي
  

  
 كه مبتني بر موازين و ي،در زمينه شيوه نگارش فارسي دستورالعمل واحد

 تدوين نشده است و  هنوزد،شبان شناختي باز  معيارهاي علمي، تاريخي و
 بيشتر محصول ذوق و استنباط شخصي  كه در اين زمينه صورت گرفته، تحقيقاتي

ها و شيوه  ت كه آن هم در برخي از موارد به دستورالعملصاحبنظران اين فن اس
توان در  ، ميوجود با اين .هايي به طور كامل مختلف و متغاير انجاميده است نامه

 مشترك  تا حدوديهاي موجود در اين زمينه نكاتي نامه نامه و شيوه مجموع، از آيين
رست نويسي خط و امالي  كه به كار بستن آنها در د،و مورد اتفاق را استخراج كرد

  .شود مي  به مهمترين اين نكات اشارهادامهفارسي مفيد و رهگشا باشد در 
حد و استقالل دستوري هر كلمه، از نظر معني و عمل دستوري آن، بايد . 1

  حفظ گردد و هر كلمه مستقل، جدا از كلمه هاي ديگر نوشته شود؛ 
  :مثال

   سيم      ننوي         بنويسيم              
  انشسرايعالي     د    دانشسراي عالي               
   وزارتفرهنگ          وزارت فرهنگ               

     هيچكس          هيچ كس            
    نگاهداشتن         نگاه داشتن                 
    عرضكردن           عرض كردن                

    فرمانداريكل         فرمانداري كل             
     ارجاعكرد         ارجاع كرد                
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حرف ربط و (» چه «،»كه « ، »يك« ،  »تو«، » اي«، » را « كلمه هاي :1نكته 
را نبايد به ) صفت اشاره (» آن «و » اين «، )ضمير و صفت پرسشي و تعجبي 

  .هاي ديگر چسباند كلمه
  :مثال

     ننويسيم         بنويسيم                  
                  دوسترا   دوست را                

     ايدوست       اي دوست                 
        ترا        تو را            

       يكروز      يك روز         
         كرا             ؟ كه را                 
    چگويم        ؟   چه گويم             
  كني  چكار مي       ؟كني  چه كار مي           

         اينكار    كار     اين          
         آنكس    كس    آن               

  
چه «، نه به معني »براي چه«به معني ( چرا ؛هايي نظير در كلمه» چه  «:2نكته 
  .و چسان بايد پيوسته نوشته شود)  » چيز را

  :مثال
      ننويسيم             بنويسم                   

      چه را    ؟  چرا                 
      چه سان     ؟                  چسان
      چه قدر    ؟                  چقدر
      چه طور    ؟                  چطور
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» همچنان«و » چنان «، »اين «، »آن « با   »كه« و » ها«، »چه « هرگاه :3نكته 
  .پيوسته نوشته شودتركيب شود، بايد 

  :مثال    
      ننويسيم    بنويسيم                 

       آن كه             آنكه            
       اين كه       اينكه                  

      چنان كه      چنانكه                  
     همچنان كه    همچنانكه                 
   چنان چه         چنانچه                  

   چه      آن      آنچه              
  ها    آنها                    آن                 

  ها    اينها                    اين                
  

  .متصل نوشت» كه « را هرگز نبايد به » است «:4نكته 
               :مثال    

        ننويسيم             بنويسيم                   
        درست استكه            درست است كه               

      مردي استكه     مردي است كه                      
        آن استكه         آن است كه             

  

اي تازه  هر گاه دو يا چند كلمه با هم تركيب شود و از تركيب آنها كلمه. 2
 از مفهوم هر يك از اجزاي تركيب شونده پديد بيايد، بايد مفهوم  معني ديگري غير

داراي يك معني خاصي است، اما » كتاب  « مثل، به عنوان. آنها را پيوسته نوشت
 بنا بر اين اجزاي ،را »خانه « را دارد و نه معني  »كتاب«ديگر نه معني » كتابخانه«

  .شودچنين كلمات مركبي را بايد متصل نوشت، تا به ذهن القا 
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    ننويسيم               بنويسيم :مثال
               اين جا               اينجا   

               آن جا                           آنجا 
     اين جانب                         اينجانب  
           چيست آن                         چيستان 

   داري            نگه             نگهداري 
             پنج شنبه                       پنجشنبه 
    يك ديگر                          يكديگر 
    هيچ كاره                         هيچكاره 

  

بهتر است جدا از كلمه نوشته شود، با اين وجود در » ترين« و » تر«پسوند :1نكته 
 كه متصل ...بزرگتر، نزديكتر و  بهتر، بيشتر، كمتر، مهمتر، كوچكتر، قيدهاي

ويژه  اما در كلمات ديگر به. يكسره نوشتن آن اشكالي ندارد. آن رايج شده است
  .شود، بايد جدا نوشته شود زيبا مي الخط آن نا دار و كلماتي كه رسم كلمات دندانه

تر،  البتر، ج تر، جامع ترين، تازه تر، مستقيم تر، خوردني تر، بهينه تر، موفق رايج: مثال
  ...تر و  تر، اصلي تر، خواندني تر، متنوع تر، با اهميت تر، مشروح راحت

  
 كلمه مركب، باعث اشتباه يا دشواري در خواندن ي اگر پيوسته نوشتن اجزا:2نكته 

هايي را بايد جدا، اما  يا نوشتن كلمه بشود يا خالف عرف به نظر بيايد، چنين كلمه
  .نزديك به هم نوشت

              ننويسيم     بنويسيم         : مثال
             هممنزل    منزل      هم            

             كينتوز    توز      كينه            
    عدالتپيشه     پيشه   عدالت                
     بيتربيتتر    تر تربيت   بي               
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» الف«د، در تركيب، مد از روي آغازشو» آ« هرگاه جزء دوم كلمه مركب با :3نكته 
  .حذف مي شود

  :مثال
       ننويسيم             بنويسيم               

            پيشĤهنگ      پيشاهنگ     
              دآلويز        دالويز                
              پيشĤمد       پيشامد                

         دآلرام          دالرام                    
             همĤواز        هماواز                

  
   .شود جدا از اسم و ضمير نوشته مي» به«حرف اضافه . 3

  :مثال
   ننويسيم        بنويسيم                  

        بخانه            به خانه                      
       بتهران                  به تهران 

   بمدرسه       به مدرسه                  
      بلندن         به لندن               

     بكتابخانه      به كتابخانه                 
                بشهر         به شهر              

   بتو             به تو                
ي، همچون فارس در كلمه هاي عربي متداول در» ب« از آنجا كه حرف :1نكته 

بالفصل، بالشك و مانند آنها، حرف جر عربي است نه حرف اضافه فارسي بايد به 
  .كلمه بعد متصل نوشته شود

  :مثال
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          ننويسيم        بنويسيم              
          به ال فصل             بالفصل          
          به ال شك              بالشك          

          به ال معارض      بال معارض               
       به ال فاصله            بالفاصله              

       به ال تكليف            بال تكليف  
     ما به ازا                    مابازا                  
          به دون          بدون              

    به اسم اهللا            بسم اهللا                
  

 بدين، بدان، ؛است در مواردي مانند» به«كه گونه ديگري از » دبِ«در  »ب «:2نكته 
  . بايد متصل نوشته شود و بدينوسيله بدو،بدانان، بديشان

د و رو گاه درتركيب با اسم به عنوان جزء پيشين به كار مي»ب« حرف :3نكته 
اشتباه كرد،  «  به «حرف اضافه  آن را با دسازد كه در اين صورت نباي صفت يا قيد مي

  .بلكه بايد متصل به كلمه بعد نوشته شود
  :مثال

   ؛) يجد(د  بج ،)نامي، معروف(، بنام )هوشيار(، بهوش)خردمند( بخرد 
  .هاي زير اين مسأله به خوبي نمايان است در نمونه
  :مثال

  حرف اضافه 
  …رود از پيش  و جهد چوكاري نميجد به

   .باش) جدي( كار بجد در اين
  )ساخته است صفت و قيد اسم، كه از تركيب با(جزء پيشين  

   عجين آب حياتيبحقيقتاگر گلي، 
   .هميشه بايد به حقيقت توجه داشت
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در بيشتر مواقع گردد،  اي كه با آن تركيب مي به كلمه ، « ها و پسوندها پيشوند«.4
  .شود متصل نوشته مي

  :مثال
           ننويسيم    بنويسيم                      

          هم نشين        همنشين                    
            هم دل        همدل                    

            هم كار        همكار                    
            هم راهي      همراهي                      

           باغ بان          باغبان                    
    مرغ داني             مرغداني                  
  مند          دانش      دانشمند                    

             گل زار     گلزار                       
           كشت زار       كشتزار                    

  
  . بايد پيوسته به فعل نوشترا» م«و » ن «،»ب«اجزاي پيشين فعل يعني  .5

  :مثال
          ننويسيم   بنويسيم               

           به بيند    ببيند                     
           به رود             برود                     

           نه خواند     نخواند                   
  يني    نه ب         نبيني                 

           مه كن     مكن                     
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 ،شود آغاز مي» آ« وقتي بر سر فعلي كه با   » م ، ن،ب« هاي  پيش جزء:1نكته 
  .آيد در مي» ا  «پيش از  »ي«شود وبه جاي آن  حذف مي» ا «روي بيايند، مد از
  :مثال

          بيايد آيد             +            آيد                       ب 
     نيارايد                     آرايد+              ن             آرايد
    مياسا                    آسا+               م              آسا

  
  گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم 

  )سعدي (                                   چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي
  

  چند گويي كه چو ايام بهار آيد
  )ناصر خسرو(                                                 گل بيارايد و بادام با باز آيد

  
  .نويسند  جدا مي3 به قياس قاعده شماره ،را  در اول عبارت فعلي» به  « :2نكته 

  :مثال
     ننويسيم               بنويسيم     

             بكار برد     به كار برد               
             ببار آمد      به بار آمد              

    بدست آورد                                به دست آورد
     بخاطر آورد                      به خاطر آورد              

   بزانو در آمد                      در آمد   به زانو              
  

گردد،  تكرار مي آيد و  در جمله مركب ميبه طور معمولحرف ربط كه » نه «:3نكته 
  .شود جدا از فعل نوشته مي

   :مثال



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

253

  .فروشد خرد، نه مي نه مي      
  .نويسد خواند، نه مي نه مي           
  .شنود بيند، نه مي نه مي           

  . شود نوشته ميجدا از فعل  ، »همي«و » مي«. 6
  :مثال

  ننويسيم              بنويسيم            
      ميگويد                گويد    مي             

      ميخواند                خواند    مي                
     ميكند                    كند     مي                

      ميزد                          زد  مي                  
                   هميگفت   گفت   همي                  

                    هميرفت   رفت           همي          
                   همينوشت  نوشت   همي                  

  :دو گونه است  »بي«. 7
ه جدا و با فاصله بين حرف اضاف  »به «،كه مثل  »بدون«حرف اضافه به معني ) الف 
  .شود اي نوشته مي كلمه
  :مثال
  .توان به سروري رسيد تربيت نمي بي
  .رود نظم و تربيت هيچ كاري پيش نمي بي
  .توان به موفقيت دست يافت كار نمي بي
 بايد پيوسته ،سازد آيد و صفت مركب مي پيشوند منفي كه بر اسم يا ضمير مي) ب 

  .نوشته شود
  :مثال

  شعه پرتو ذاتم كردندبيخود از شع
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  )حافظ(                                                   باده از جام تجلي صفاتم كردند
  بيدلي در همه احوال خدا با او بود 
  )حافظ(                                           كرد او نمي ديدش  و از دور خدايا مي

  

پيشوند به » بي «كه چند دندانه دارند و با پيوستن  هرگاه در آغاز واژه هايي :نكته 
هايي كه با همزه شروع مي شوند و با  آنها، نازيبا يا ناخوانا مي شوند و نيز كلمه

را بايد جدا » بي « اشتباه مي گردد، » الف « در تلفظ با » همزه «، »بي « اتصال 
   .اما بدون فاصل بين كلمه ها نوشت

                :مثال  
         ننويسيم        بنويسيم                     

             بيسر و پا   سر و پا          بي         
                       بيتربيت  تربيت         بي          

                       بيسامان  سامان    بي               
        بياساس                 اساس     بي              

                       بيارزش  ارزش    بي          
  
در جزء اول از كلمات مركب و كلمات جمع بسته شده با  بيان حركت،» ه «. 8
  .شود گردد و نه پيوسته نوشته مي نه حذف مي »  ها«

  :مثال
     ننويسيم    بنويسيم              

  القمند يا عالقهمند  ع           مند عالقه             
   گلمند يا گلهمند      مند  گله                 
   جامها يا جامهها    ها   جامه                 
   حيلها يا حيلهها    ها   حيله                 
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هاي مستقل را بايد جدا از هم  در كلمات مركب عربي متداول در فارسي، كلمه. 9
  .نوشت

  :مثال
  ننويسيم         سيم   بنوي          

       انشاءاهللا           ان شاءاهللا          
  منجمله           من جمله         

       عنقريب     عن قريب         
  عليهذا                             علي هذا
  معهذا                        مع هذا

       معذالك         مع ذالك            
       عليرغم     رغم  ي    عل           
       عليحده    حده       علي          

  صالح                   ذيصالح               ذي
  

  .ي عالمت جمع، بايد جدا از كلمه نوشته بدون فاصله شود» ها«. 10
              :مثال

  نويسيم    ن        بنويسيم            
     گلها       ها     گل            

     باغها        ها                باغ  
    كتابها        ها                 كتاب
     قلمها        ها                    قلم

  
شوند، هنگام اضافه شدن به  ختم مي» و«و » آ« كلمه هايي كه به صورت بلند . 11

  .شود ميان آنها فاصله مي  »ي« كلمه اي ديگر يا آمدن صفت درپي آنها، 
  :         مثال
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  بزرگ بلند، سبوي زلف، نداي بوي فاسد، سياه، كاالي روزگار، موي داناي
  

عالمت جمع يا صفت عالي و يا ( »ان« در هنگام اتصال اين نوع كلمه ها به :نكته
  .شود فاصله مي» ي«بين كلمه و اين عالمت، ) اسم مصدر
  :مثال

  نمايان، قاليشويان گويان، لبيك نكويان، ان،يدانا خدايان يونان و روم، آشنايان،
  

ماهي و امثال آن ، مانند آگاهي، ديوانگي» ي «كلمه هاي مختوم به مصوت بلند . 12
  .شود  نوشته مي )وحدت نكره (در هنگام اتصال به يايي ديگر 

  :مثال
  نويسيم   ن       بنويسيم              

     آگاهيي     اي      آگاهي          
     ديوانگيي    اي  ديوانگي              
   ماهيي       اي  ي    ماه          
   معنيي       اي     معني          
     قاضيي      اي       قاضي         

  
اي   اين نوع كلمات در هنگام اضافه شدن به كلمه اي ديگر، درحكم كلمه:نكته

  .توم به صامت هستندخم
  :مثال

   ديوانگي او، ماهي درشت، معني مناسبماهي دريا، معني كلمه، قاضي شهر،
  

  .شود از ما قبل و ما بعد خود جدا نوشته مي) حرف ربط ( »هم « . 13
  :مثال
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  نويسيم    ن                    بنويسيم        
  همخواند همنوشت     هم خواند هم نوشت      

      من هم همين را گفتم           منهم همين را گفتم        
  

اسماعيل، رحمان، اسحاق، ابراهيم،  هاي خاص وكلماتي مانند هارون، سما. 14
ماليكه، سماوات و سليمان را بهتر است همين طور كه كتابت شده است بنويسيم، 

 البته به طور استثنا در بعضي از   ...نه به صورت هرون ، اسمعيل ، رحمن و
  .شود  شكل نوشته ميالخط عربي است، به اين هاي قرآن كه منطبق با رسم نسخه

و مانند اينها كه يك واو صامت  طاووس، داوود، در كلمه هايي همچون كاووس. 15
  . و يك واو مصوت دارند، بهتر است هر دو واو را در نوشتن حفظ كنيم

» الف«همچنانكه در فارسي مقصوره برخي كلمه هاي مقصور عربي،» الف«. 16
  .مي شودنوشته »  الف « تلفظ مي شود، به صورت 

  :مثال
  ننويسيم              بنويسيم          

      محتوي       محتوا                              
       اعلي                    اعال            

     بلوي                            بلوا
       تقوي                        تقوا
  بتليم                             مبتال
  ي    مصفّ          ا              مصفّ
      شوري                        شورا
     هوي                           هوا

       مقوي                 مقوا                 
   معلي              معال                 
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 وي از اصل، بايد باهاي خاص عربي باشد، به پير در اسم» الف« اگر اين گونه  :نكته
  .نوشته شود) ي(

  :مثال
   … مصطفي، مجتبي، مرتضي، موسي، عيسي، يحيي و 

با وجود اينكه ها،  علي، چه به تنهايي و چه در تركيب هاي الي، حتي، همچنين واژه
  .شوند داري الف مقصوره هستند به همين شكل كه كتابت شده نوشته مي

  .شوند نوشته مي» الف«ال با هاي خاص كبرا، صغرا و لي  اسم:نكته 
  

درآيند، » ا«بر سر افعال آغاز شده با » ب، ن، م «هرگاه اجزاي پيشين  . 17
  .شود تبديل مي »ي « همزه در نوشتن و تلفظ به 

  :مثال
  ننويسيم        بنويسيم                

  بيانداخت          بينداخت            
  نيانداخت          نينداخت            
     نيانداز     مينداز              
     بيافكند        بيفكند           

   ميافكن       ميفكن                
      بيافتاد          بيفتاد          

    نيافتاد         نيفتاد              
  

بيايد  هر » ي « بلند  ، حرف صدادار كشيده و» ي« وقتي پس از حرف صامت . 18
  .شوند  نوشته مي ه صورت ياءدو حرف ب
  :مثال

     ننويسيم                   بنويسيم                     
    بوئيدن         بوييدن                   
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   موئيدن      موييدن                    
  روئيدن         روييدن                   
     پائين        پايين                    

  
، مخصوص كلمه هاي عربي است و تابع ضوابط خاص صرفي و » تنوين«. 19

نحوي آن زبان مي باشد ؛ لذا از به كار بردن آن دركلمه هاي فارسي بايد اجتناب 
  .شود

  :مثال
  ننويسيم        بنويسيم                   

  ناچاراً       ناچار  ه     ب               
  جاناً             جاني               

  زباناً            زباني                 
  دوماً          دوم                    
  سوماً          سوم                    
  گاهاً          گاهي                   
  تلفناً          تلفني                   
  تلگرافاً         تلگرافي                 

  
بي كه داراي تنوين نصب باشند، بهتر است معادل فارسي آنها هاي عر  كلمه:نكته 

  .به كار برده شود
  :مثال
  معادل فارسي           كلمه عربي      

  فوراً        درنگ                     بي
  تحقيقاَ       تحقيق                   به
  سريعاً       سرعت                    به
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  تدريجاً                دريج ت                   به
  تقريباً       )حدود(تقريب                   به
  يقيناً         يقين                    به

  اتفاقاً                           اتفاقي
  مفصالً        يلصتف                   به
  شديداً         شدت                    به
  عمداً          مدع                   به
  ندرتاً         ندرت                    به
  حقيقتاً       حقيقت                    به
        ضرورتاً  ضرورت                    به
  كالً          كلي                    به
  تماماً          تمامي                    به
  اًحق           حق                    به
  تصريحاَ        تصريح                    به

  مثالً                             مثال
  دقيقاً           دقت                    به
      خصوصاَ     خصوص                   به

  
همزه عربي هنگامي كه در آغاز كلمه واقع شود، در حكم همزه فارسي . 20

  .شوند هيچ تفاوتي ندارد آغاز مي فارسي كه با همزه هاي  است و نوشتن آن با كلمه
  :مثال

  …اسم، اصل، اساس ، اعظم، ارشد و 
ابتداء، انتهاء، صحراء، امالء، ، مثل؛ هاي ممدود عربي همزه ساكن آخر كلمه

  .شود   در تلفظ فارسي حذف مي…بيضاء، رجاء، شعراء، فضالء و 
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هاي مختوم به   قاعده اسم،اقع شوندها، وقتي كه مضاعف يا موصوف و اين گونه كلمه
  .شود در فارسي، در مورد آنها جاري مي» الف«

  :مثال
  ننويسيم                 بنويسيم                   
            ابتداء كار       ابتداي كار              

    انتهاء راه                           انتهاي راه       
            امالء درس    ي درس                امال

           اقتضاء وقت                    اقتضاي وقت
  

واقع شده باشد )   َ (همزه ساكن وسط يا آخر، در صورتي كه پس از فتحه   
  .نوشته مي شود» ا «روي كرسي 

  :مثال
  … و ، تأكيدأس، رأفت، مأخذ، مأوا، تأليف، تأديه، تأثير، تأديب، تأييديرأس، 

به پيروي  از مصوت بلند » و« مضموم وسط كلمه، پيش از مصوت بلند همزه
  :شود نوشته مي» و«

   مؤونت، مرؤوس ،رؤوس مسؤول، شؤون،: مثال
  

 ، باصورت  را به همين…هاي خدمتگزار، نمازگزار، حقگزار، شكرگزار و  كلمه. 21
  .نويسند مي) ز(

؛ در صورتي كه كلمه » استجا آوردن ادا كردن، انجام دادن و به« زيرا به معني 
  .شود نوشته مي  »ذال«باشد با   »نهادن و قرار دادن« از اين قبيل به معني 

  .شود نوشته مي» ذال« نيز به معني تأثيرگذارنده و گذاشتن است با ار،ذتأثيرگ
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  ويرايش و معادل فارسي تعدادي از  كلمات در خبر

  
ح و معادل فارسي بعـضي      الخط، شيوه نوشتاري صحي     در ادامه نگارش، رسم   

  . از كلمات رايج در محاوره و نوشتار روزانه زبان و ادبيات فارسي آمده است
  
  ننويسيم   بنويسم                                                      

                شرب                آب آشاميدني                             آب
                          اتمسفر سياسي كشور  جو سياسي كشور   

  آثار                                      اثرات   / اثرها 
  تأمين اهداف                                   اجراي اهداف

  استعفا كرد                                     استعفا داد
               اطاقاتاق                                 

  روزگار                                       معاصر هم
  مطلع شدن                                     اطالع حاصل كردن                                     

  قشرها                                           اقشار   
                     اكثراً                  بيشتر                  / اكثر

  نامه                               امضاي توافق                                              امضاي توافق
  نامه                              امضاي سازش                               امضاي سازش

                             انجام امراجراي امر             
  براي برگزاري اين انتخابات                    براي انجام اين انتخابات

  دهد                   دهد                        تحقيقات انجام شده نشان مي تحقيقات نشان مي
  جام دادند      وگو كردند                         گفتگوي تلفني ان تلفني گفت

  تشكيل دولت                                   ايجاد دولت
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  هاي خاصي برخوردار است                 هاي خاصي دارد                      از دشواري دشواري
  اين طرح نقاط ضعفي دارد                    اين طرح از نقاط ضعفي برخوردار است              

  ه چالوس ترافيك سنگيني داشت       جاده چالوس از ترافيك سنگينيجاد
  .                                                       برخوردار بود

  .                جنگ شديدتر بود                              جنگ از شدت بيشتري برخوردار بود
  .                         هواي تهران از آلودگي برخوردار است.             هواي تهران آلوده است

  حمله به مواضع دشمن                        حمله بر ضد مواضع دشمن                            
   سرماي هوا                                       برودت هوا                                               

  برد                                بشريت از آن رنج مي                         بشر از آن رنج مي برد
  دار بلند مدت                                        بلند مدت

  دار هاي مدت وام                              هاي بلند مدت وام
  بليط                                             بليت

  اين ديدار به طور محرمانه صورت گرفت                      اين ديدار محرمانه صورت گرفت
  طور نامحدود به                                        نامحدود

  دهد ارزيابي به عمل آمده نشان مي                         دهد ارزيابي نشان مي
  اقدام به عمل آورد                                                                            اقدام كرد
  بازديد به عمل آورد                                     بازديد كرد
  دعوت به عمل آورد                                     دعوت كرد

  پروژه                                           طرح 
  تأميم                                         تعميم 
  تئوري                                           نظريه

  تسليت باد                             گوييم تسليت مي
  تظاهرات كنندگان                               تظاهر كنندگان

  جاناً                                            جاني



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

264

  دوماً                                              دوم
  زباناً                                            زباني
  سوماً                                            سوم 
  گاهاً                                        گاهي/ گاه
  تهنيت باد                              گوييم هنيت ميت

  جامعه عمل پوشيد                             جامه عمل پوشيد
    آزمايشات                                         ها   آزمايش
  پيشنهادات                             پيشنهادها / پيشنهاد
  سفارشات                           ها  سفارش/ سفارش
  گرايشات                              ها گرايش/ گرايش
  گزارشات                                ها گزارش/ گزارش
  نمايشات                               ها نمايش/ نمايش
  جات روزنامه                                       ها  روزنامه
  سبزيجات                                         ها سبزي

  كارخانجات                                        ها كارخانه
  جات نوشته                                         ها  نوشته

  مبارزين، مبتكرين، مبلغين                     مبارزان، مبتكران، مبلغان
  مجروحين، محتكرين، محرومين               ان، محرومانمجروحان، محتكر

  محققان، مخالفان، مخترعان                   محققين، مخالفين، مخترعين
  معلمان، مقدسان، منتقدان                     معلمين، مقدسين، منتقدين

  بازرسان، داوطلبان                                بازرسين، داوطلبين
  نچه در توان دارند                               آنچه را كه در توان دارندآ

  هرچه بخواهند                                    هر چه كه بخواهند
  خبرگزاري فرانسه گزارش داده بود            خبرگزاري فرانسه گفته بود
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  خريداري كردنخريدن                                             
  خطرها                                             خطرات

  خود محوري                                      خود محورانه
  سياست خود محوري                            سياست خود محورانه

  خشنود                                            خوشنود
                                         در رابطه بادر مورد    

  درباره اين سفر گزارش داد                    گزارشي در ارتباط با اين سفر ارايه داد
  گيرد             شورا در اين رابطه تصميماتي اتخاذ  شورا در اين باره تصميم مي

  كند             مي                                                                                   
  در زمينه تورم سخن گفت            در ارتباط با تورم سخن گفت/ درباره

  در اتاق                                            درب اتاق
  در منازل                                          درب منازل

  ي                              در سطح بخش كشاورزيدر بخش كشاورز
  شود       ها تدريس مي شود                  در سطح دانشگاه ها تدريس مي در دانشگاه

  زند كند                     در اين زمينه دست به اقدام مي در اين زمينه اقدام مي
  پيمايي زدند   دست به راهراهپيمايي كردند                               

  سبب                                       دليل/ علت 
  علت اين بيماري                                  دليل اين بيماري

  بر اثر سقوط                به دليل سقوط از كوه/ به علت / به سبب
  جمهوري كاخ سفيدرييس جمهور آمريكا                            رييس 

  هاي ورودي بستن راه هاي ورودي                           بستن رخنه
  روحانيان آگاه                                     روحانيت آگاه

  روحانيان                                           روحانيون
  ئوالسؤال                                               س
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  سازمان اطالعاتي                      سرويس اطالعاتي/ دستگاه
  سازمان جاسوسي                    سرويس جاسوسي/ دستگاه 

  سوء تفاهم                      سوء تفهمات/ سوء تفاهمات
  سوءقصد و سوءظن                         سوقصد و سوظن

                      سوبسيديارانه                      
  سامانه                                سيستم/ نظام 

  نظام اقتصادي                               سيستم اقتصادي
  هاي صهيونيستي نشين             شهرك هاي صهيونيست شهرك

  ضرب االجل تعيين كرد                   ضرب االجل داد
                                 طهرانتهران          

  آشنا نبودن                                  عدم آشنايي
  اطالعي                                   عدم اطالع بي
  اعتمادي                                  عدم اعتماد بي
  ريپايداري                                    عدم پايدا نا

  ناتواني                                       عدم توانايي
  نداشتن حس همكاري                    عدم حس همكاري

  دقتي                                     عدم دقت بي
  كفايتي                                   عدم كفايت بي
        عدم لياقتلياقتي                               بي
  نيازي                                     عدم نياز بي

 مند                                    عالقمند عالقه
  با آن كه                عليرغم/ با وجود/ به رغم

  حمله به شهرها                             حمله عليه شهرها
               حمله بر عليه دشمنحمله به دشمن               
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  اصول خدشه ناپذير                        اصول غيرقابل خدشه
  اجتناب ناپذير                              غير قابل اجتناب
  انعطاف ناپذير                               غير قابل انعطاف

  ير قابل انكارانكار ناپذير                                  غ
  باور نكردني                                 غير قابل باور

  برگشت ناپذير                              غير قابل برگشت
  شكست ناپذير                              غير قابل شكست

  غير منتظره                                 غير منتظرانه
                             فاز اولمرحله اول       

  كج دار و مريضكج دار و مريز                              
  حكومت ديكتاتور                          كشور ديكتاتور

  شركت                                       كمپاني
   استشود                             الزم به ياد آوردي ياد آور مي

  مايحتاج                                     مايحتاج مورد نياز
  متبوع                                        متبوعه

  دولت متبوع                                دولت متبوعه
  محتواي مذاكرات                          محتويات مذاكرات

                مدرننو          / پيشرفته/ جديد
  ممنوع                                       ممنوعه
  منتشر شده                                 منتشره

  منصه ظهور                                منسه ظهور
  بررسي شد                                 مورد بررسي قرار گرفت

  دهد                مورد بررسي و ارزيابي قرار ميكند   بررسي و ارزيابي مي
  تحقيق كرده بود                          مورد تحقيق قرار داده بود
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  تصويب شد                                مورد تصويب قرار گرفت
  مطالعه كردند                             مورد مطالعه قرار دادند

                            به مورد اجرا گذارده شوداجرا شود         
  مهار كردن سيل                          مهار سيل

  كنيم كاهش خواهد يافت    كنيم كه كاهش يابد     پيش بيني مي بيني مي پيش
   براي اتخاذ چنين تصميمي             براي اتخاذ يك چنين تصميمي

             بر پايه يك گزارش سازمان مللبر پايه گزارش سازمان ملل  
  به عنوان الگويي موفق                   به عنوان يك الگوي موفق

  در رأس هيأتي بلند پايه                 در رأس يك هيأت بلند پايه
  در هفته اخير                              در يك هفته اخير

  هاي ارتش         يكانهاي ارتش                     يگان
  نورتاب                                      آباژور
  مشترك                                     آبونه

  كاشانه                                       آپارتمان
  روزآمد                                       آپ توديت

                    آتليهكارگاه                     
  بايگاني                                       آرشيو

          آرم     نشانه                                
  آسانسور)              براي حمل انسان( آسان بر

  )براي حمل بار(باالبر
  آشپزخانه باز                                آشپزخانه اُپن

  رهنگستان                                 آكادميف
  دانشگاهي                                   آكادميك 
  علمي، عالمانه                              آكادميك
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  جنگ                                        آلبوم
  عتيقه                                        آنتيك

   به زنگ                               آنكالگوش
  آوا بر                                         آيفون
   كارور ـ كاربر                               اپراتور

  درخواست نامه                                  اپلي كيشن
  اتوبانبزرگراه                                           

  خودكار، خود به خود                          اتوماتيك
  تندپز                                             اجاق مايكروويو

  ويرايش                                          اديت
  ويراستار                                         اديتور

                            اسانسعطرمايه               
  افشانه                                            اسپري

  گين                                       استامپ جوهر
  همروان                                          اسكورت

  همروي كردن                                  اسكورت كردن
  ه                                               اشلپاي

  درباز كن                                         اف اف
بوم شناخت                      اكولوژي                                                           , بوم شناسي

          اكيپگروه مجهز                               
  )دفتر(نامه نما                                           انديكاتور
  مؤسسه                                           انستيتو
  پويا نما                                           انيماتور 
  پويا نمايي                                        انيميشن



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

270

  اتمام حجت، زنهاره                             اولتيماتوم
  سانه                                           اونيفورم هم
  نگار                                          ايميل پيام

  گارد جان پاس                                        بادي
                          باركدرمزينه                    

  شمارك                                           بارم
  ايوانك                                            بالكن
  نوار پيچي                                        بانداژ

  دفترك                                            بروشور
   كن                                       بلندرمخلوط

  چارباغ                                             بلوار
  بها برگ ـ كاال برگ                             بن

  )بازار(بها بازار                                           بورس
             بوكس زني                               مشت
  زن                                          بوكسور مشت

  خبرنامه                                           بولتن
  تراز نامه                                           بيالن

  سرگذشت، زندگي نامه، شرح حال           بيوگرافي
                           پارافپيش امضا               

  نامه                                        اتوبيوگرافي زندگي
  بند                                                 پاراگراف
  ديوارك                                            پارتيشن

      پارلمانمجلس                                        
  نورخانه                                            پاسيو 
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  كوشك                                            پاويون
  كاركنان                                           پرسنل
  آژدار                                               پر فراژ

   تاب                              پروژكتورنور افكن ـ فرا
  پيش برگ                                        پرو فرما

  مهر و موم                                        پلمپ
  )دستگاه(كپي  دستگاه تكثير                                    پلي

         پمپاژپمپ زني، تلمبه زني                    
  )پورسانت( پورسانت)                 بنا به مورد(درصدانه، درصد 

  نسوز                                               پيركس
  پيش برگ                                        پيش فاكتور

  نمايش                                            تئاتر  
                                          تئوريكنظري     

  آور                                             ترموكوپل بند
  آزمون                                             تست

  آزمودن                                            تست كردن
                  تستياي                           آزمونه

  فن ساالر                                          تكنوكرات
  فن ساالرانه                                       تكنوكراتيك
  فن ساالري                                       تكنو كراسي

  ژيآوري                                           تكنولو فن
  آور                                             تكنولوژيست فن
  آورانه                                          تكنولوژيك فن

  فن                                                 تكنيك
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  پيام نما                                           تله تكست
                                       تيراژ  شمارگان     

  ابزن                                               جكوزي  
  سرد كن                                          چيلر   

  پژوهانه                                           حق التحقيق
                 حق التدريسآموزانه                            

  آرايه                                              دكور  
  دكوراتور)                  گر مانند صحنه....( آرايه گر

  آرايشي، تزييني                             دكوراتيو
  آرايي                                        دكوراسيون ...

  شكني                                   دمپينگبازار 
  زور افزايي                                    دوپينگ
  پرداخت                                       رتوش

  كار                                   رتوشور پرداخت
  پروندان                                       زونكن 

  جيره                                        سريالزن
  نماد، رمز                                     سمبول

  نمادگان                                      سمبوليسم
  نمادين، رمزي                               سمبوليك

  يكااتحاديه                                       سند
  گر                                      سنسور حس

  موضوع                                       سوژه
  سراچه                                        سوييت

  شويه                                      سيفون آب
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  استوانك                                      سيلندر
  شويي                                  سينك ظرف

  هزينه بها          شارژ/ هزينه سرانه خدمات
  نوبت                                          شيفت

  گام                                            فاز            
  برگ خريد، صورت حساب                فاكتور

   نمابر                              فاكسدورنگار ـ
  دورنگاري                                     فاكس كردن

  تفنني                                         فانتزي
  برگه                                            فرم
  يخ زن                                         فريزر

       فريزري  زده                                    يخ 
  منجمد كردن                                 فريز كردن

  دمابان                                          فالسك
  آب شويه                                       فالش تانك 

            فلشپيكانه                                 
  برگه                                             فيش
  پااليه                                            فيلتر
  بافه                                              كابل

  اتاقك                                            كابين
                        كاتالوگكاالنما        / فهرست 

   كارپوشه                                       كارتابل
  پوش                                            كاور
  رونوشت، روگرفت                            كپي
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  حق نشر                                       كپي رايت
                                 كريستالبلوره             

  رده، طبقه                                      كالسه
  رده بندي، طبقه بندي                       كالسه بندي
  رده بندي شده، طبق بندي شده           كالسه شده

  تضمين، ضمانت                               گارانتي
                                    مارگاريني نباتي   كره

  نمونك                                          ماكت
  ماشيني                                         مكانيزه
  فرشينه                                          موكت
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  فصل هفتم
  

  گذاري نشانه
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   نشانه گذاري
  

  
  

ها   رعايت قواعد سجاوندي و به كار بردن عالمت؛ در تنظيم خبرنشانه گذاري
كند و به  هايي است كه خواندن و در نتيجه فهم درست مطالب را آسان مي و نشانه
ها، كه از عدم انعكاس دقيق و روشن عناصر و داللت گفتاري در  ي ابهاما رفع پاره

  .كند نوشته پديد مي آيد، كمك مي
  :هاي كه در زبان فارسي معمول هستند، عبارتند از  نهنشا

  
، نـشانه   )«»(، گيومه   (:)، دو نقطه    (.)نقطه  ،  )؛( نقطه ويرگول  ،)،(ويرگول  

ـ (فاصـله     ، خـط  (!)، نشانه تعجب  )؟(سؤال ، )*(، سـتاره  )…(، سـه نقطـه    )ـ
  ؛(           ) جهت نما  و( / )، مميز[] ، قالب ()پرانتز
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  )،(ويرگول.1
  .رود كار مي ، نشانه مكث يا وقفي كوتاه است و درموارد زير بهويرگول

  .دنجمله كامل باشيك هاي غير مستقلي كه با هم  ها و جمله  بين عبارت.الف
  :مثال

  .آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است
هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و خبـري         ماهنامه دانشجويي فراز در زمينه    

  .شود منتشر مي
 درموردي كه كلمه يا عبارتي به عنوان توضيح، به صورت عطف بيان يا بدل .ب

  .آورده شود و قيد در ادامه عبارت ديگر
  : مثال

  .ن سخنوران ايران هستنديفردوسي، مولوي، سعدي و حافظ بزرگتر
درميان دو كلمه كه احتمال داده شود خواننده آنهـا را بـا كـسره اضـافه                 . ج
   . بخواند

  :مثال
ر كه به طاعت از ديگران كم است و به نعمت بيش، به صورت ه

  .توانگر است
هاي مختلف يك نشاني يا مرجع و مأخذ يك   به منظور جدا كردن بخش.د

   نوشته؛
  :مثال

  .78، كوچه ناهيد،  شماره 19135تهران، خيابان شريعتي، كد پستي 
 
  :؛ مثال در آغاز و پايان جمله دعايي و جمله معترضه.ه

  
 عليه، اين بود كه     … ا   تن است حسنك و روزگارش و گفتارش، رحم       اي
  …:گفتي
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  )؛(نقطه ويرگول.2
تر از ويرگول و كمتر از  نقطه ويرگول، نشانه وقف يا درنگ و مكثي است طوالني

  :رود نقطه و بيشتر در موارد زير به كار مي
ظـاهر    ه به هاي متعدد يك كالم طوالني ك       ها و عبارت     براي جدا كردن جمله    .الف
  . اما در معني به يكديگر وابسته و مربوط باشند،مستقل

  :مثال
 دام رزق نهاده ،فريب دشمن مخور و غرور مداح مخر؛ كه اين

  .است و آن، دامن طمع گشاده
 

، »زيـرا «،    »امـا   «پيش از كلمـات و عبـاراتي چـون           هاي توضيحي،    در جمله  .ب
و مانند آنها؛ بـه شـرط آن كـه          » ثالبراي م «،  »به عبارت ديگر  «،  »يعني«،  »چراكه«

  .طوالني باشدبه طور غالب جمله هاي پيش از آنها كامل و 
 :مثال

توانند آرامش بخش روان باشند؛ چرا كه تنها با  مال و جاه هيچ گاه نمي
 .يابند ياد خدا دلها آرامش مي

  

  (.)نقطه.3
  :در موارد زير كاربرد دارد

  .و برخي از جمله هاي انشاييدر پايان جمله هاي كامل خبري . الف
 : مثال

  .دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است
 .كند كسي كه ماللت و دلتنگي بر او چيره شود، راحتي از نزد او كوچ مي

  . بعد از هر حرفي كه به عنوان نشانه يا عالمت اختصاري به كار رفته باشد.ب
 :مثال

  )سيح قبل از ميالد م. (م .  ق 322ارسطو متوفي به سال 
 )محمد معين.(م.م 
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  .بعد از شماره رديف حروف ابجد) ج 
  :مثال
  .الف
  .ب
  . ج
  . د
 . ه
  

  ):(دو نقطه . 4
  : در موارد زير كاربرد دارد

  ؛ از نقل قول مستقيمشپي) الف 
 :مثال

  مسلمانان  مسلمان كسي است كه« :مي فرمايد) ص (رسول اكرم 
  ».از دست و زبان وي در امان باشند

 
  .ش از بيان تفصيل مطلبي كه به اجمال بدان اشاره شده استپي) ب

 :مثال
ها پذيرفته  در آزمون سراسري دانشگاه: آن سال براي من سال خوبي بود

  .شده بودم
 
  شود؛ بعد از واژه يا لغتي كه معني آن در برابرش آورده و نوشته مي) ج 

 :مثال 
   تابستان :صيف 

 
  :قبيلپس از كلمات تفسير كننده از ) د 
  ؛و نظاير آنها» عبارتند از« ،  »براي مثال « ، »چنانكه « ،»يعني«

 :مثال
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  : بعضي از عوامل موفقيت عبارتند از
  ؛ توكل به خدا.1
  ؛ اعتماد به نفس.2
  ؛  تالش و كوشش.3
  ؛ انديشه و تدبير در امور. 4

 
نها كه به    و امثال آ    »نظير  « ،  »از قبيل   « ،  »مثل  « : پس ازكلماتي مانند  : تذكر

  .شوند، بايد دو نقطه به كار برد كلمه بعدي اضافه مي
  

كـار    كه براي تركيب و شماره رديف بـه         »ابجد  «دي، بعد از حروف     اردر مو : تذكر
  . كنند  استفاده مي  نيز از دو نقطه،روند مي

 :مثال
  .قوام دين به چهار چيز است: فرمايد مي) ع(امام علي

  .علم خود عمل كندداري كه به  عالم زبان: الف
  .ثروتمندي كه مازاد ثروت را به هم كيشان خود پخش كند: ب
  .فقيري كه آخرت به دنيا نفروشد:  ج
  .جاهلي كه از تحصيل علم تكبر نورزد:  د

 

  «»گيومه . ٥
اين نشانه، در اكثر موارد براي نشان دادن آغاز و پايان سخن كسي غير از 

يا براي مشخص كردن و برجسته نشان ،  آمدهنويسنده است كه در اثناي نوشته وي
رود و موارد مهم استفاده از آن به شرح زير  كار مي دادن كلمه يا اصطالحي خاص به

  : است
وقتي كه عين گفته يا نوشـته كـسي را در ضـمن نوشـته و مطلـب خـود                  ) الف  

  .آوريم مي
  ».هر كه سخن نسنجد، از جوابش برنجد« : سعدي مي گويد
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و پايان كلمات و اصطالحات علمـي و يـا هـر كلمـه و عبـارتي كـه          در آغاز   ) ب  
  .هاي ديگر نشان دهيم خواهيم آن را مشخص و ممتاز از قسمت مي

  :1مثال
در » بروانديوموناس ويـسيكالريس «ـ كسي در مورد توانايي نوعي باكتري  

اين باكتري از خانواده    . يا مشتقات آن گزارشي ارايه نكرده است      » فنل«تجزيه  
هـاي آلـي، از       است كه بيشترين توانايي را در تجزيـه آالينـده         » ودوموناسس«

 .جمله فنل دارند
  

  :2مثال
ها آرايش و خود آرايي از قديم متداول بـوده اسـت و               ـ در زندگي انسان   

هاي لغت فارسي قـديم،        در فرهنگ . اي ديرينه دارد    در سنت ايرانيان نيز سابقه    
  .ياد شده است» هر هفت«از آرايش و خودآرايي، به عنوان 

شد كه شامل سرخاب،      در گذشته به لوازم آرايش زنانه گفته مي       » هرهفت«
سفيدآب، حنا، وسمه، سرمه، غاليه و خال بود كه هر هفت كردن معني آرايش              

هفـت  «كردن را داشت و در ادبيات فارسي امروزه مترادف اين كلمه اصطالح          
 .شود به كار برده مي» قلم آرايش كردن

  
هـا و     ها، آثار هنـري و فـصل        ها، اشعار، روزنامه    ها، رساله   در ذكر عنوان مقاله    ) ج
  .هاي مختلف يك كتاب يا نوشته بخش

 :مثال
  .است» آداب صحبت«باب هشتم گلستان سعدي 

 

هرگاه نقل قولي در ضمن نقل قولي ديگر بيايـد، آن را در ميـان عالمـت                 : تذكر
  .دهند قرار مي«‘» نقل قول مفرد 
  :لمثا

المسلم ‘:  فرموده است)ص(اي كه پيامبر اسالم آيا شنيده«:گفت او به من 
  ‘».من مسلم المسلمون من يده و لسانه
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  )؟(الؤنشانه س.6

  .رود در آخر جمالت و عبارات پرسشي مستقيم به كار مي) الف 
 :مثال

  به چه مي انديشي؟
  .تبعد از كلمه يا عبارتي كه جانشين جمله پرسشي مستقيم اس) ب

 :مثال
  كدام را مي پسندي؟ سبز يا آبي؟ نظر شماچيست؟ بروم يا نروم؟

 

سـؤالي اسـتفاده     هـاي پرسـشي غيـر مـستقيم، از عالمـت             در پايان جمله   :نكته  
  .گذارند  بلكه نقطه مي،شود نمي

 :مثال
همه مي دانستند كه در نامه چه كسي مورد خطاب است و مضمون نامه 

  .چيست
 .كتاب را خوانده استآن  كه آيا ه بوداستاد از دانشجو پرسيد

  

  )!(نشانه تعجب.7
عالمت تعجب عالوه بر نشانه تعجب و شگفتي، براي بيان يكي از حاالت خـاص               

،   »تـرحم   « ،  »تنفر« ،  »تحقير«،  »تحسين«،    »تأكيد« ،  »تعجب« و عاطفي از قبيل     
، »دعـا « ، »ردد« ،  »آرزو حـسرت و  « ،    »امر و نهـي     « ،  »شك و ترديد    « ،  »استهزا«
  .رود  نيز به كار مي…و » تأسف«، »تنبيه«

 :مثال
  !شدم كاش من هم همراه شما به زيارت  خانه خدا نايل مي
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  )ـ(خط فاصله.8
  :موارد مهم استفاده از اين نشانه به قرار زير است

هاي توضيحي، بدل، عطف بيان و جمله معترضه از           براي جدا كردن عبارت   ) الف  
  :ل مثا.كالم اصلي

ـ 329 در سال ـحماسه سراي بزرگ ايران  ـ فردوسي   بـه  . ق  . ـ ه
  .دنيا آمد

  
داستان يا مكالمات تلفنـي در ابتـداي     در مكالمه ميان اشخاص نمايشنامه و     ) ب

  .جمله و در سر سطر به جاي نام گوينده
  :مثال

  ! الوـ
  ! بله بفرماييدـ

  .ـ سالم 
 

  .ها، اعداد و كلمات تاريخبين » به « و » تا« به جاي حرف اضافه ) ج 
 :مثال
  ). 1345مهر  تا آذر (1345 آذر ـمهر 
  .ي طاليي آزادي مطبوعاتي در تاريخ ايران بود  دهه 1330 ـ1320دهه 

 )تهران به شمال(رساند آزاد راه تهران ـ شمال، به محيط زيست آسيب مي
 

  .دگي زبانبراي نشان دادن ترديد يا اداي كلمات همراه با لكنت و گره خور) د
 :مثال

  .ام   آمادهـ آ ـ هر نوع همكاري آـ ه ـ من براي  ه  ـ مـم 
  

   تقطيع حروف كلمه از يكديگر؛وبراي جدا كردن هجاهاي يك كلمه ) ه 
 :مثال
  . ته ـ رف ـگ :داراي سه هجا است» گرفته« كلمه 
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  . د ـ مـ ح  ـا.  داراي چهار حرف است »احمد«كلمه 
  

  . كه بخشي از كلمه به اول سطر بعد برده شوددر آخر سطر وقتي) و
 :مثال

هاي اخير در جهان از نظر نظامي، سياسي، اقتـصادي،           هاي مهم دهه    رويداد
دهـد كـه جوامـع بـشري پيوسـته            اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي نشان مـي      

هــا و دولــت ـ              حــوادث خــصمانه يــا تمــايالت مخــرب انــسان دســتخوش
  .ده استطلب بو هاي سلطه 

  .رود  به كار ميهاي تركيبي براي پيوستن اجزاي برخي از عبارت) ز
 :مثال

  .اي اجتماعي ـ سياسيه بازتاب 
، »تبـصره «بعد از شماره رديف در اعداد يا حروف و بعد ازكلمه هـاي نظيـر                ) ج  

  .و جز آنها، نيز به كار مي رود» يادآوري« ، »توضيح « ،  »تذكر«
  :مثال

  . حرف-3 فعل ، -2 اسم ، -1 : قسم استكلمه عربي به سه
 
  )…(سه نقطه  .9

هاي محذوف و يا      اين عالمت براي نشان دادن كلمه يا كلمات و عبارات يا جمله           
  . يا وسط يا آخر، خواه در اول مطلب باشد؛رود ها به كارمي افتادگي

  :مثال
ن، پاكستان، چـي    ايران، آذربايجان، تركيه،    :كشورهاي آسيايي عبارتند از   

  …ژاپن و 
رود،كه در تركيبات اسمي نيـز     به كار مي  » اهللا«اين نشانه گاهي به جاي اسم خداوند      

به دليل احترام به اسم خداوند و جلوگيري از لمس آن بدون طهـارت از               . وجود دارد 
  .شود سه نقطه استفاده مي

  . است…ا ت قدرا ممعلمنام : مثال
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  )*(ستاره .10
  : شود در موارد زير استفاده مي به طور معمولاز اين نشانه 

در داخـل مـتن بـه       » اعـداد « براي ارجاع دادن به زير نويس، وقتي كـه از           ) الف
  .منظورهاي ديگر استفاده شده باشد

  .به منظور ايجاد فاصله ميان دو مصراع شعر ) ب
 :مثال

 تا چـو مـي گويـد از آن گفتـه            *مرد بايد كه سخندان بود و نكته شناس       
  .پشيمان نشود

 

، »توضيح«، »تذكر« هايي نظير  ها و عبارت در اول سطر، پيش از كلمه) ج 
 آنها، به منظور جلب دقت و توجه خواننده مانندو » يادآوري« ، »نكته « ، »تنبيه«

  .به آن نكته در خور تذكر و يادآوري
 
  ()پرانتز يا دو هالل .11
ست، اغلب در موارد  نيز ناميده شده ا »كمانك« و » هاللين« كه گاه »پرانتز «
  :رود كار مي زير به

رود كه كلمه يـا عبـارت يـا          و وقتي به كار مي    » يعني« و  » يا  « به معني   ) الف  
  اي را براي تعيين و توضيح بيشتر كالم بياورند؛  جمله

 :مثال
  .از نظامي عروضي سمرقندي است) چهار مقاله (مجمع النوادر

 .هاي با سابقه ايران است نشگاهاز دا) امير كبير(دانشگاه پلي تكنيك  
به خواننـده   ) اطالعات تكميلي (هاي بيشتر    وقتي كه نويسنده بخواهد آگاهي    ) ب

   .عرضه كند
 :مثال

نظير نثر مرسل در  استاد كم نظير، بلكه بي) ق.ـ  ه470 -385(ابوالفضل بيهقي 
  .تاريخ پارسي است
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هـا،   عبارت ديگر اسامي كتاب  ا و شواهد ؛ به      ه   براي ذكر مأخذ در پايان مثال     ) ج  
   …ها و  ها، اشخاص و رساله نشريه

 :مثال
ـ  صلي ـپيغمبر چون آخرالزمان بود، مـؤمن  « : فرموداهللا عليه و آله و سلم 

  )3خوابگزاري ،ص (» .راخواب كمتر گردد
 

  [ ]قالب .12
  :رود كار مي اين نشانه بيشتر در موارد زير به

  .شود نوشته مي[ ] م نباشد؛ در ميان كال وقتي كه مطلبي جزء اصل) الف 
  :مثال 

تبسم معني دار [ود  ش همه مشكالت حل مي بايك امضاء شما،! يس يآقاي ر
  ]حضار

  . شود نوشته مي[ ] درنمايشنامه، دستورهاي اجرايي در داخل ) ب
  :مثال

دلم نمي خواهد حتي يك قدم دراين ]: با چهره اي عبوس و گرفته[احمد 
  ].گرداند  بي اعتنايي سرش را برميبا. [راه بردارم

ها يا از سوي مصحح  در تصحيح متون كهن، الحاق احتمالي كه از نسخه بدل    )ج  
  .گيرد  در ميان قالب جاي مي،شود اضافه مي

 :مثال
  ]تا به بهشت[راه خداي توست ، راست ] راه مسلماني[و اين 

 )260نس التائبين ، ص اُ.(دهد] مكافات [نيكي و بدي را پاداش 
 

  ( / )مميز.13
  :موارد استفاده از آن عبارتند از

  .هاي هجري شمسي و قمري و ميالدي براي جدا كردن سال )الف 
  :مثال
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در آمل زاده  شد و به .  م 839. / ق .ـه224در  محمد بن جرير طبري، 
  .درگذشت.  م 923/ ق  . ـ ه310سال 

كريم؛ از سمت راست ابتـدا      هاي قرآن     ها و آيه    براي نشان دادن شماره سوره    ) ب
شماره سوره، سپس شماره آيه مي آيد؛ گاه به جاي مميز از دو نقطـه نيـز اسـتفاده                   

  .مي شود
  :       مثال

  )52/21قرآن، (كل امري بما كسب رهين 
  . است52 و آيه 21منظور سوره         

  
  

  (             )جهت نما   .  14
  :شود به قرار زير است ش نيز ناميده ميموارد مهم استفاده اين عالمت كه فل

  براي دادن ترتيب و استحصال تدريجي و يا نتيجه دادن امري؛ ) الف 
 :مثال

  آذين                  آذينه                آدينه    
  
 . آنهامانندك، نگاه، رجوع شود، نگاه كنيد، بنگريد و .به معني و معادل ر) ب
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  فصل هشتم

  
  
  

  ريويراستا
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  ويراستاري
   

  
  
  
 مـتن را     و آرايـش لفظـي     يراستاري در مفهوم عام تغيير، تصحيح، اصالح و تعـديل         و

ود و در واقع پااليش متن خبر است كه با حذف كلمات زايـد و افـزودن                 ش   شامل مي 
 و تأثيرگزاري بيشتر    ي روشن ،حو به وض  ،گذاري نگارشي الزم    كلمات مناسب و عالمت   

  . كند وي مخاطب كمك ميبر رخبر 
ويراستاري در نشريات به معناي اصالح اشـتباهات معنـايي، اماليـي، دسـتورزباني و        

  .انجام شودبايد براساس زبان معيار  و نگارشي است
هاي درسي، آمـوزش      زباني است كه در مكاتبات رسمي اداري، كتاب        زبان معيار، 

هاي گروهـي   دبي، سياسي و رسانههاي علمي، فرهنگي، ا ها، نوشته  مدارس و دانشگاه  
  .گيرد مورد استفاده قرار مي
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  :عبارتند از ويراستاري  ازاهداف
  

  ؛ادبيات روز ـ كامل شدن متن از نظر نگارش ادبي و
   ؛شكل برتر براي ارايه پيام ـ ايجاد جذابيت بيشتر در محتوا و متن و

  ؛تر پيام متن تر و راحت ـ كمك به انتقال برتر و شفاف
  ؛اري بيشتر پيام بر روي مخاطبانذثيرگـ تأ

  
  :شود هاي زير انجام مي ويراستاري به شكل

  

  :      ـ ويراستاري رسم الخطي1
  ؛ اماليي و درست نويسي يا نگارشييشويرا )الف        

   ؛گذاري  از جهت نشانهيشويرا)  ب     
  ؛ويرايش دستور زبان فارسي)  ج      

  : ويراستاري محتوايي-2
  ؛ ايجازييشويرا) الف       

  ؛ تخصصييشويرا)      ب
  

  ويراستاري رسم الخطي 
 در فصل ششم و هفتم      گذاري و دستور زبان فارسي       از جهت نشانه   يشويراشرح  

الخط   از يك رسم  در به كارگيري بعضي از كلمات        هر نشريه    .همين كتاب آمده است   
» هيـأت  «عـضي نيـز  بو » هيئـت   « هـا      روزنامـه  رخـي ب. كنـد   خاص خود پيروي مي   

»  مـسئول «نيـز  ديگرو بعـضي » مـسؤول « هـا     روزنامـه  رخـي ب همچنين   .نويسند  مي
در نيامـده   سراسري  قاعده خاصي به صورت مقررات       در اين زمينه هنوز      .نويسند  مي

  .شود  و از هر دو نوع اين كلمات استفاده مي.است
 بايـد  ،ده اسـت نگاري مشخص و تعيين شـ   اما مواردي كه از نظر ادبيات روزنامه     

  . ها از آن پيروي كنند مشترك باشد و همه روزنامه
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 انتقـال سـهولت   درها مـشترك هـستند و        ا نيز براي همه روزنامه    ه  عاليم و نشانه  
  .كنند  متن كمك ميمفهوم

تر شـدن مـتن بـراي خواننـده و بهتـر               دستور زبان فارسي نيز به ساده و راحت       
تـر     جمالت متن براي خواننده خبر روان      در واقع . كند منتقل شدن مقصود كمك مي    

كه امكان دارد نبايـد از كلمـات      ويراستار بايد دقت نمايد تا جايي      .شود تر مي   و راحت 
 مگر آنكه كلمه يا جمله اصطالح خاصي باشـد كـه            ،خارجي در نگارش استفاده شود    

  .معادل نداشته باشد و يا اينكه اسم باشد
  
   محتوايييـ ويراستار2

كنـد   محتوايي ويراستار متن را از جهت، معنا و محتوا ويراستاري مي        در ويرايش   
  .دهد و اطالعات و آمار را با دقت مورد ارزيابي و بررسي قرار مي

 وظيفه بررسي محتـوا بـر اسـاس چـارچوب سياسـت كـاري               ،ويراستار محتوايي 
ود نشريه يا رسانه را نيز بر عهده دارد و بايد دقت نمايد كـه محتـواي مـتن بـا حـد                     

  .قانوني و مقررات تعيين شده مغايرت نداشته باشد
  

  ويرايش ايجازي الف ـ 
كنـد و بـا       ويراستار متن خبر را به طـور كامـل مطالعـه مـي             ،دراين نوع ويرايش  

  .دهد حذف لغات و نكات اضافي و غير ضروري حجم مطلب را كاهش مي
نـاقص نـشود و     ويراستار بايد متن را طوري خالصه كند كه پيام و محتواي خبر             

  .دنخبري حذف نشواصلي نكات 
  

  ويرايش تخصصيب ـ 
 كردههاي تخصصي را ويرايش       در اين نوع ويراستاري ويراستار اصطالحات و واژه       

كند كـه  از  نظـر فنـي اشـتباهي             ها را با دقت بازبيني مي       نقل قول  ها و   و زير نويس  
  .دننداشته باش
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 بايـد   ،كنـد  ه ويراسـتاري مـي     بديهي است در اين نوع ويراسـتاري، شخـصي كـ          
 كامل آگاه   صورتهاي مربوط به متن به        تخصص در رشته مربوطه را داشته و از واژه        

  .باشد
  

  در ويراستاري رسم الخطي براي تنظيم خبرمهم نكات 
 كـه بايـد عـالوه بـر         ،بايد توجه داشت كه اولين ويراستار شخص خبرنگار اسـت         

 . يز با دقت انجام دهدن  ويراستاري محتوايي را،الخط خبر رسم
شود و    بديهي است اولين ويرايش پس از تنظيم متن خبر، توسط خبرنگار انجام مي            

متن تايپ شده با مـتن اصـلي مطابقـت          . گردد  با تأييد سردبير براي تايپ ارسال مي      
در . شود تا از جا افتادگي كلمات و جمالت جلـوگيري گـردد   داده و نمونه خواني مي   

ترين مرحله ويرايش پس      اما اصلي . ا حدي ويرايش صورت مي گيرد     اين مرحله نيز ت   
آرايي و قبل از ارسال براي چـاپ يـا تكثيـر توسـط ويراسـتار و راهنمـايي                     از صفحه 

... الخط، نگارشي، محتوايي و  كليه مراحل ويرايش اعم از رسم. شود سردبير انجام مي  
  .بايد در اين مرحله انجام شود

ــراي  ــب ب ــرايش مطال ــفحه در وي ــروفچين و ص ــه ح ــور از    اينك ــد منظ آرا بتوان
بايـد عاليـم و   . هـاي ويراسـتار در اصـالح و ويـرايش مـتن را متوجـه شـود                خواسته
  . هايي را بشناسد كه در ادامه مواردي از عاليم مورد استفاده آمده است مشخصه

  

  عاليم ويرايش
اسـتفاده      ) (  از عالمـت  ،متن خبر كلمه يـا حرفـي اضـافي باشـد        چنانچه در 

شود كه مفهوم آن حذف آن حرف يا كلمه است و چنانچه چند كلمه الزم باشـد                مي
سياه شـود و ادامـه مطلـب بـا فلـش نـشان داده        خط زده ل  كه حذف شود بايد كام    

  .شود مي
  : مثال

 1332 آذرمـاه سـال      16شهيد مصطفي چمران از دانشجوياني بود كه روز         
 آذر بـه همـراه ديگـر        16 حضور داشت و در      در دانشكده فني دانشگاه تهران    

  .دانشجويان جنبش دانشجويي ضد استبداد، فرياد مرگ بر آمريكا سر داد
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 براي افزودن آن در جايي      ، اگر يك كلمه يا كلماتي از يك جمله جا افتاده باشد          
  .شود كه كلمه بايد قرار بگيرد ابرو باز كرده و كلمه مورد نظر، باالي ابرو نوشته مي

  :ثالم
باتشكيل مركز خدمات بازرگـاني جديـد در   :  خبرگزاري دانشجويان ـتهران  

   ميليارد ريال اعتبار ريالي به همراه داشته،100وزارت بهداشت كه 
  هاي انشگاه                                   د

      .در نظر گرفته شد علوم پزشكي    اعتبار ريالي برايها تومان  ميليون
  

تر باشـد بايـد بـا         اي نسبت به ساير مطالب برجسته       الزم باشد كلمه يا جمله     اگر
قلم ايتاليك نوشته شود و يا داخل كادر قرار بگيرد و يا اينكه زير آن كلمه و جملـه                   

  .شود خط كشيده مي
  :مثال

سعيد سلطانيان دانشجوي دوره دكترا در استراليا موفـق بـه   :  ايرناـتهران  
  . ندارد، شدقاومتي در برابر جريان الكتريسيتهابررسانا كه مساخت 

 مقـاومتي در برابـر      ،ابررسـاناها :  به خبرنگار ايرنا در سـيدني گفـت        سلطانيان
 و جريان الكتريسيته را به سرعت انتقال مـي دهنـد و در              رندجريان الكتريسيته ندا  

هاي مافوق   هاي انرژي، قطارهاي شناور و رايانه       ها، موتورها، ژنراتورها، خازن     كابل
  .دنسرعت كاربرد دار

  
 اگر دو پاراگراف درهم ادغام شده باشند و الزم باشد از هم جدا شوند از جايي 

  .دهند  را قرار مي(          ) كه پاراگراف يا جمله بعدي بايد جدا شود عالمت 
  :          مثال

ــي   ــروه  فرهنگ ــاب    –گ ــاوري كت ــات و فن ــوم، تحقيق ــام «  وزارت عل نظ
به گـزارش   . عالي خارج از كشور  را منتشر كرد         آموزش  مراكز  ها و   دانشگاه  رزشيابيا

روابط عمومي اين وزارتخانه، اين كتاب حاصل تالش چنـدين سـاله كارشناسـان              
آموختگان در زمينه بررسي كيفي و كمـي مؤسـسات آمـوزش             اداره كل امور دانش   

  .عالي خارج ازكشور است
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 يا فاصله آنها خيلي نزديك ،ه با هم متصل شوندچنانچه دوحرف يا دو كلمـ  
  .شود  نشان داده مي( / )  با عالمت . د و الزم باد كه از هم جدا نوشته شوندوش

  
  :مثال

  .وجود آيد تشكلي موفق است كهاز بطن دانشگاه به
   

اگر كلمات يك جمله، بيشتر از حد معمول با هم فاصـله بگيرنـد بـا يـك خـط                    
نشان (    ) ي آن دو شاخك به حالت سمت چپ و راست قرار دارد           راست كه در باال   

  .شود كه مفهوم آن از بين بردن فاصله بين دوكلمه است داده مي
  :مثال

با تصويب هيأت وزيران، وزارت اقتصاد و دارايي، باز   پر داخت تـسهيالت                
  .كند  طرح صنعتي را تضمين مي11خارجي 

  
. دن، گسست پيدا كرده  و از هم جدا شده باش          همچنين اگر دو جمله يا دو كلمه      

كننـد و مفهـوم آن از         با فلش دو سر ابتدا و انتهاي محل گسست را به هم وصل مي             
تـا  .  در ادامـه جملـه قبلـي اسـت         ،بين بردن فاصله و قرار دادن جمله شكسته شده        

  .آرا آن را اصالح كند حروفچين يا صفحه
  :          مثال

 رايانـه بـه صـدا و تهيـه يـك ويراسـتار        در نوشتار فارسيتبديل: تبريزـ ايسنا 
               فارسي براي روشندالن 

   
هاي علمي دانشگاه آزاد تبريز است كه توجه محافل علمي را  ازطرح        
  .برانگيخت

  
(                   ) براي اينكه جاي دو كلمه را با هـم را عـوض كننـد از عالمـت                

  كنند استفاده مي
  :          مثال 
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 نفـر از شـهروندان      9900آلودگي هواي تهران جدي است و در سال گذشـته           
 نفر جان خود را بر اثـر آلـودگي هـواي تهـران از دسـت                 27تهراني، يعني روزي    

عـالوه بـر آن افـزايش سـه برابـري ميـزان مراجعـه   قلبـي  بيمـاران بـه                        . اند  داده
 سـال   10ر كودكان مبتال به سـرطان طـي         ها، سه و هفت برابر شدن شما        بيمارستان
هاي گزاف خسارت مـالي كـه بـر اسـاس آمـار بانـك                 همچنين هزينه ... گذشته و   

 بالغ بر هشت ميليارد دالر، يعنـي حـدود دو برابـر بودجـه               2004جهاني، در سال    
  . واردات بنزين بر آورد گرديد، از خسارت هواي آلوده تهران است

 ميليـارد   8/1 بالغ بر    2005 معلق در هوا، درسال      فقط خسارات ناشي از ذرات    
 .كه خودروهاي فرسوده نقش مهمي در ايجاد اين خسارات دارند. ريال بوده است

 

اسـتفاده  (      ) براي اينكه پايان متن خبر را به صفحه آرا اعالم كنند از عالمت            
  . كنند  مي

  :مثال
ين مطلب كه وزارت علـوم      وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري ضمن بيان ا        

يكـي از آفـات     :  افـزود    ،تواند تحوالت ساختاري مؤثر انجـام دهـد         به تنهايي نمي  
گرايـي اسـت متأسـفانه بـه خـاطر تـداخل در        توسعه علمي در هر كشوري مدرك    

 سال گذشـته    15تصميم گيري در سطوح اجرايي در بخش آموزش عالي در طول            
 علمي كه در بخش غيـر دولتـي صـورت           و توسعه بي رويه بدون منطق و پشتوانه       

  .گرايي به طور جدي تقويت شده است گرفته، مدرك
 تا به جاي اينكه به مدرك علمي فكر كنند          ،در ادامه به جوانان توصيه كرد     وي  

به خود علم فكر كنند و تالش كنند كه از استعدادهاي خدادادي خود براي كـسب    
  .ه گيرندترين و باالترين درجات علمي بهر عالي

 

ويراستاران نشريات عالوه بر ويرايش رسم الخطي بايد ويراستاري محتوايي نيز 
  .اصل تناسب و معنا را در ويرايش محتوايي در نظر بگيرند انجام دهند و

به عنوان مثال اگـر ويراسـتار خبـري را ويراسـتاري كنـد كـه در آن از سـانحه                     
ويراسـتار بايـد    . شود بر داده مي   نفر خ  20تصادف دو اتومبيل سواري و كشته شدن        

 چرا كه با يك حساب سر انگشتي واضح است كه دو اتومبيل سواري              ،مشكوك شود 
   .  نفر كشته شوند20 نفر سرنشين را ندارد كه در اثر تصادف آنها 20ظرفيت 
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  :مثال
  در يك خبر آمده بود؛  

   براي شش نفر اشتغال ايجاد مي شود ،از درآمد يك توريست
  

باشـد   يي نظير اين، بايد براي ويراستار سؤال برانگيز و به دنبال اصل خبر            خبرها
چرا كـه بـا كمـي دقـت و     . و يا از خبرنگار تحقيق بيشتر پيرامون آن خبر را بخواهد  

  .گردد كه اصل خبر چيست تأمل مشخص مي
كه اصل خبر اينچنين بـوده        مشخص شد   پس از كمي تحقيق،    در مورد خبر باال   

  :است
  هر شش نفر توريستحاصل ازدرآمد 

  كند  فراهم مي را در كشوراشتغال يك نفر
  

تاكسي تلفنـي حــُر در خـدمت       «ي در يك آگهي تبليغاتي به جاي        ا   در روزنامه 
  . نوشته شده بود»  تاكسي تلفني خر در خدمت شما «به اشتباه »  شما

صورت  به »فلسطين« در يك روزنامه چاپ صبح نيز در تيتر درشت صفحه دوم 
  . نوشته شده بود»فلستين«

هاي صبح كشور نيز در باالي صفحه دو روزنامه خود به شكل زير  يكي از روزنامه
  .تيتر نويسي كرد
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  .باشد در واقع جمله درست تيتر اين روزنامه اينگونه مي
  سربازان رژيم صهيونيستي وارد غزه شدند

  
 به اشتباه »فوري خانه فروشي،«در يك پيام بازرگاني به جاي ديگري  روزنامه

كه ممكن است با هاي مشابه   و آگهي و خبرهادنوشته ش» فوري خاله فروشي،«
انگاري ويراستار، يك اشتباه كوچك در كلمات، بازتابي بزرگ و عواقبي تلخ را  سهل

در حاليكه در ويراستاري با .  باشد به دنبال داشته باشد كه جبران آن بسيار مشكل
  . شوند مين مشكالت بر طرف كمي دقت آ

 اجزاي خبـر را     ، اصل تناسب درخبر   برالزم است يك ويراستار با دقت       بنا بر اين    
  .ها با دقت زير نظر داشته باشد  نشانه، معادل سازي واز نظر معنا، رسم الخط، عاليم

  .ها و نكات نگارشي مهم آمده است   م ونشانهيهاي قبل عال در فصل
  

  بر در ليداستفاده از منبع خ
در ايـن   .  بيـاورد  )ليـد   ( خبر   يدر ابتدا را  منبع   مبدأ و ويرستار بايد در ويرايش،     

گيرنـد بـراي كاسـتن از         خصوص بعضي از نشريات اخباري را كه از منابع ديگر مـي           
بـه ايـن    . آورنـد   ماهيت اقتباسي بودن، منبع خبر را در پارگراف دوم بعد از ليد مـي             

نويسند و در پـارگراف بعـدي         تبط نشريه خود را مي    شكل كه در ليد نام سرويس مر      
  . آورند نام منبع خبر را مي

  :مثال
  

  اعالم شد  هزار تومان275خط فقر 
  

خانوار پنج نفره  ريزي كشور خط فقر يك سازمان مديريت و برنامهگروه اجتماعي ـ 
م نزديك گذشته اين رق هاي اين در حالي است كه در سال.  هزار تومان اعالم كرد275را 
  .  هزار تومان گزارش شده بود190به 
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  :مثال
ريزي  و برنامهمديريت  هاي جديد سازمان مطابق يافته، روزنامه آفتاببه گزارش 

 هزار تومان درآمد دارند در 275 تا 210جامعه كه ماهانه بين  گروهي از اقشاركشور، 
 .و زيرخط فقر قرار دارند دهك هشتم درآمدي كشور

بر اين اساس است كه غير از افراد شامل دهك هشتم، خانوارهاي اين استدالل 
   .و دهم نيز در زير خط فقر قرار دارند دهك نهم

 فقرزدايي و آوردن ي اخير در زمينه ي ساله هايي كه طي يك با توجه به سياست
اينكه چه تعدادي از   مشخص شدن;هاي مردم طرح شده است نفت بر سر سفره

به شمار  كنند كه بر اساس آمار رسمي فقير حي زندگي ميجمعيت ايران در سطو
مبارزه با  روند و نيز يافتن پاسخ به سواالتي از قبيل اينكه راهكارهاي فقرزدايي و مي

ارتباطي  توان اين راهكارها را در فقر و تحقق عدالت اجتماعي چيست و چگونه مي
  .اي برخوردار است ژهاز اهميت وي منطقي و پيوسته با رشد اقتصادي قرار داد،

  درصد كمتر40شده براي سال جاري در حدود  حداقل دستمزد اعالم در اين ميان،
از   اعالم حداقل دستمزد با انتقاد بسياريوجود با اين. از خط فقر برآورد شده است

توان  ها را فراتر از كارشناسان و مديران صنعتي مواجه شد و آنان تحمل اين هزينه
  .دانند ايران ميكنوني صنايع 

اگر منبع خبر سرويس يا گروه خود نشريه يا روزنامه باشد، نام سرويس نوشته 
ها از مثل روزنامه  روزنامه شود كه بعضي شده و پس از آن يك خط تيره آورده مي

. كنند، ولي بهتر است از خط تيره استفاده شود استفاده مي(:) ايران از دو نقطه
  . سپس متن خبر آورده شود

  :مثال
ها و مراكز تحقيقاتي  سرويس آموزشي ـ در ششمين اجالس اتحاديه دانشگاه

  .با ايجاد دانشگاه بين المللي خزر موافقت شد كشورهاي حاشيه درياي خزر
  :مثال

فرهنگي و آموزشي سازمان   مدير كل سازمان اسالمي، علمي،فرهنگي ـسرويس 
هاي جهان اسالم با رييس دانشگاه آزاد  و دبير اتحاديه دانشگاه) آي سيسكو(ملل متحد 

  .اسالمي ديدار كرد
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آورده (:)  در خبرهاي اقتباسي بايد ابتدا مكان و سپس نام منبع خبر با دو نقطه
  .شود
  :مثال

استاندار تهران اعالم كرد از هر ): ايسنا(      تهران ـ خبرگزاري دانشجويان ايران
آيند، هفت نفر آنها  هاي تهران مي ه نفر دانشجويي كه براي تحصيل به دانشگا10

  .مانند پس از فارغ التحصيلي در تهران مي
  : مثال

ـ مالزي بر اساس آخرين آمار اعالم شـده  ): ايرنا( خبرگزاري جمهوري اسالمي  
 نفـر دختـر     هشت دانشجوي مالزيايي    10ت آموزش عالي مالزي از هر       ارتوسط وز 

  .هستند
 » گفت«مش اين است كه اين منبع خبري    وعالمت دو نقطه به مفه    با  ذكر منبع   

  .باشد مي» اعالم كرد «يا
 منظـور ايـن   ،»:تهران ـ خبرگزاري جمهوري اسالمي « نويسيم در واقع وقتي مي

  . است كه خبرگزاري جمهوري اسالمي  از تهران اعالم كرد
هاي داخلي به دليل اينكه عمده فعاليـت آنهـا در تهـران اسـت،         براي خبرگزاري 

آورند و فقط به ذكر نام نـشريه          ا در خبر اقتباسي نام محل منبع خبر را نمي         ه  رسانه
اما براي منبع خبر خارجي و يا منبع خبـر داخلـي كـه محـل آن در     . كنند  اكتفا مي 
 .گردد ها است محل منبع خبر ذكر مي شهرستان

  :خبرنگار كيهانساري ـ 
  : خبرگزاري جمهوري اسالميكرج ـ 

  :نسهتهران ـ خبرگزاري فرا
  : خبرگزاري دانشجويان ايران تهران ـ

  گروه حوادث ـ 
  گروه بين الملل ـ
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  ويراستاري در چيدن تيتر
 

ويراستار بايد دقت كند تيتر انتخاب شده زياد مبهم و دور از ذهـن نباشـد كـه                   
اي باشـد كـه خواننـده را بـه            بلكه بايد به گونـه    . خواننده را از اصل موضوع دور كند      

  .ب كندخواندن خبر ترغي
  :مثال

  تريبون دانشجو هنوز تسخير نشده است
 

معلوم نيست منظور تيتر از ايـن خبـر    در تيتر باال منظور گوينده واضح نيست و      
اي با خواندن آن برداشت مثبت داشـته باشـند و عـده اي     چيست؟ ممكن است عده   

  .نيز آن را منفي بدانند
 لذا بازي بـا كلمـات و ايجـاد    .كند اين نوع تيتر در ذهن خواننده ايجاد سؤال مي    

ابهام در تيتر به طوري كه حد و مرز آن شناخته شده باشد و ابهـام پيـدا نكنـد بـه                      
 اما  .كند   مي بترغي خواننده را با انگيزه بيشتر به خواندن متن        جذابيت خبر كمك و   

  .اي نباشد كه خواننده را دچار سردرگمي كند بايد توجه داشت، اين ابهام به گونه
  .االمكان تيتر فعل داشته باشد تييراستاري بايد دقت شود حدر و
 :مثال

  به حكم قاضي  يياحضار استاد دانشگاه عالمه طباطبا
  

  ي احضار شديبه حكم قاضي استاد دانشگاه عالمه طباطبا
  

 :مثال

 كاهش توليد لوازم خانگي در سال جاري
  

  توليد لوازم خانگي در سال جاري كاهش يافت 
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  :مثال
  : آموزشي و دانشجويي وزارت بهداشتمعاون

  تر از  خطرناك بي تفاوتي دانشجويان،
  ها هاي برخي تشكل تندروي

  
  :معاون آموزشي و دانشجويي وزارت بهداشت

  هاي  بي تفاوتي دانشجويان از تندروي
  تر است ها خطرناك برخي تشكل

 
شتري زاري بيـ گـ   فعل از ضـرب آهنـگ و تـأثير   آوردن در مواردي كه تيتر بدون  

  .برخوردار است، بهتر است بدون فعل بيايد
  :             مثال

  نيروي انتظامي
  به محتكران و سارقان مسلح هشدار داد

  

  هشدار نيروي انتظامي
  به محتكران و سارقان مسلح

  :             مثال
  

  ها را هم در اختيار دارد دانشگاه مافيا در ايتاليا
  

  يار مافيادراخت هاي ايتاليا هم دانشگاه
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بـه   ويراستار بايد ايجاز را در تيتر رعايت كند و تيتر را تا جايي كه امكـان دارد                  
  . صفحه آرا بدهدصورت مختصر به

 :مثال
  شـوراي نگهبان طرح مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور را 

  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست
  

  رانشوراي نگهبان طرح مجازات اخاللگ
  در نظام اقتصادي كشور را تأييد كرد

  

  طرح مجازات اخاللگران تأييد
  شوراي نگهبان كشور، توسط در نظام اقتصادي

  

 و كلمات زير هم قرار هتيتر نبايد در صفحه آرايي بيش از حد شكسته شد
 از شكسته شدن ،توان با تغيير فونت قلم و انتخاب رو تيتر اين صورت مي در. گيرندب

 البته الزم به يادآوري است كه تيتر بايد يك جمله كامل .حد تيتر كاستبيش از 
  .تر شدن آن كمك كند باشد و روتيتر به كامل

 :مثال
  هاي كاري اولويت

  چهار سال آينده
 رييس جمهوراز نگاه 

 مطرح شد دانشجويان
 

 

  از نگاه دانشجويان
  چهار سال آينده رييس جمهور مطرح شدهاي كاري  اولويت
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  اولين باربراي 
  دانشجويان دانشگاه

  آزاد از طريق اينترنت در
 نشستند كالس درس

  

  براي اولين بار از طريق اينترنت

  دانشجويان دانشگاه آزاد، در كالس درس نشستند
  

هاي تيتر بايد دقت كرد كه تفكيك به صورت زيـر انجـام               در هنگام شكست واژه   
  .خواندن آن دشوار شود و  در اثر شكست، معني كلمه تغيير كندتاشود ن

  :          مثال
  در ادامه بحران سياسي

   قاضي و داديار100بيش از 
 پرواز كار بركنار شدند

 

شـود در حـالي كـه        خوانده مـي  » پرواز كار «در تيتر باال كلمه ابتداي سطر دوم        
شود كه تيتر به صـورت زيـر    ويراستار با كمي دقت و شكست اصولي واژه متوجه مي        

   .باشد ظور كشور پرو ميبوده و من
  در ادامه بحران سياسي

   قاضي و داديار  پرو100بيش از 
  از كار بركنار شدند

  

در مواقعي كه تيترها الزم است به دو سطر يا بيشتر تقسيم شوند بايد دقت 
همچنين تيتر . شود كه هنگام شكستن سطرها ويرگول پايان سطر اول حذف شود

  .ن جمله نداردنياز به نقطه گذاشتن در پايا
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  ها ، ارتقا كيفي دانشگاه
 .ها است شرط موفقيت برنامه

  

  ها ارتقا كيفي دانشگاه
 ها است شرط موفقيت برنامه

 
در مواردي نيز ممكن است يك كلمه معناي متفاوت داشته باشد كه بايد دقـت               

  .شود موجب ابهام و گنگ شدن جمله يا خبر نشود
  :         مثال

  ر نماز جمعه در دوشنبه برگزار شدبراي اولين با
  

  براي اولين بار نماز جمعه در دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزارشد
 

روزنامه همشهري  . تيتر بايد روان بوده و به سادگي براي خواننده قابل فهم باشد           
  . تيتر زير را باالي يكي از صفحات خود درج كرد85 مرداد 11مورخ 

  

  »رمز داوينچي«توقيف كتاب
  ايم فت روز پيش فهميديم هفت چاپ اشتباه رفتهه

  
كه پيش از اين هفت » رمز داوينچي«كتاب : درواقع منظور تيتر باال اين است

  .دوره در ايران چاپ شد از هفته گذشته چاپ هشتم آن توقيف شد
  

  بعد از هفت دوره چاپ در ايران هفته گذشته 
  شد توقيف »رمز داوينچي« كتاب چاپ هشتمهفته گذشته

 

هاي فوق بايد دقت شود مفهوم و معناي تيتر تغييـر پيـدا         در همه توصيه   :تذكر
 .نكند
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  فصل نهم

  

  
آرايي صفحه
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  صفحه آرايي
 
 

آرايي و زيبا سـازي نـشريه در قالـب امـور گرافيكـي انجـام                  كليه كارهاي صفحه  
ابتكـار، خالقيـت و     هـا، تجربيـات،       گيري از آموختـه     شود و گرافيست بايد با بهره       مي

تـرين شـكل    توانايي خود و با رعايت اصول گرافيكي، نشريه را بـه بهتـرين و جـذاب       
  .صفحه آرايي نمايد

لذا صفحه آرايي و زيبا سازي نشريه تركيبي از اصول تيتر ، متن، عكس، تركيب             
 همچنـين ذوق و هنـر طـراح و          …رنگ، طرح، اجـزاي تيترهـا، نمـودار ، جـدول و           

  .گرافيست است
در شـكل ظـاهري صـفحه، بـين        آرايي ايجاد روابط مناسب زيبا و هدفدار        صفحه

 در چارچوبي معين و …عناصر متني، تصويري، خلق فضاي خالي، نمودار، جدول و          
  .باشد طراحي شده مي

اي صفحه آرايي كنـد كـه ضـمن انتقـال پيـام خبـر، بـه                   صفحه آرا بايد به گونه    
ر صـفحه، از طريـق بـصري و شـكل آرايـش             ترين شكل ممكن با خلق ابتكار د        ساده

  .صفحه ميزان اهميت و ارزش مطلب را به خواننده  انتقال دهد
اي  نرم افزارهاي رايانهيكي از  بايد با   ، صفحه آرا عالوه بر دانستن اصول گرافيكي      

ميكر، كُرل، ايندزاين، فتوشـاپ،       از جمله پيج  بندي    صفحهي كارهاي گرافيكي و       ويژه
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اي و  آرايي تا حـد بـسيار زيـادي سـليقه     چون صفحه   .داشته باشد سلط  ت ...كوارك و   
  .استآرا  وابسته به خالقيت، ابتكار و مهارت شخص صفحه

 انتخاب نام و طراحي نام نشريه       يكي از مهمترين كارها،    آموزي  در نشريات دانش  
اتي  براي انتخاب اسم بايد نك     . است »لگو«و نشانه نشريه    آرم  به صورت  زيبا يشكلبه  

  .را مد نظر داشت كه در فصل مديريت در نشريات آمده است
تا حدودي چـارچوب  ، لگو عالوه بر اينكه معرف ماهيت و كليات كار نشريه است        

  .كند و مواضع نشريه را براي مخاطب معرفي مي
 لذا تأثير بسزايي در جلب توجه مخاطب به نشريه و جذب و افزايش انگيزه وي،               

  .داردبراي خواندن نشريه 
لگو در نشريات دانشجويي، بعد از انتخاب اسم نشريه و تأييد نهايي اسم توسـط               

  . شود گرافيست، با راهنمايي سردبير طراحي مي
  

  )لگو(اسم نشريهاصول مهم و تأثيرگذار در طراحي گرافيكي 
 

طراحي اسم (پس از انتخاب اسم نشريه و تأييد نهايي آن، بايد براي طراحي لگو          
به طراح و گرافيست داده شود، تا او با استفاده از خالقيت و    ) صورت هنري نشريه به   

  . ابتكار هنري، لگو نشريه را به شكلي زيبا، جذاب و هنري كند
  

  هاي لگوي نشريه  ويژگي
 

  ايجاد جاذبه براي نشريه
 و استفاده از  هاي خيره كننده، هنر و خالقيت در طراحي           نحوه حروفچيني، رنگ  

 سبب جلب توجه هر چه بيشتر لگوي نشريه و در نهايـت جـذب               …ي و طرح ابتكار 
  .شود مخاطب براي نشريه مي

تر از ساير اجزا با قلمي متفاوت و هنرمندانـه بـا     لذا لگوي نام نشريه بايد درشت     
  .هاي قوي و خيره كننده در باالي صفحه اول نشريه درج گردد استفاده از رنگ
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  استفاده از اصل تضاد
  

 بيـشتر  ،اي كه با امور اطراف خود اختالف داشـته باشـد   تحريك كنندههر عامل   
به همين دليل در لگوي نشريه نيز از اصل تضاد استفاده شود و             . كند  جلب توجه مي  

  .موارد زير در رسم الخط لگو به كار گرفته شود
ـ رنگ استفاده شده در لگو با رنگ ساير اجزا و اشكال نشريه در اطـراف لگـو،                  1

  . باشدمتفاوت
 با فضا و اجزاي اطراف متفاوت باشـد و          ،ـ شكل و نوع حروف انتخاب شده لگو       2

  .در طراحي حروف از اشكال هنري و ابتكاري ساده استفاده شود
رنگ بودن نشريه، سعي شود اسـم نـشريه بـا رنـگ سـياه در                 ـ در صورت تك   3

 براي لگو   ريهزمينه سفيد و رنگ سفيد در زمينه سياه و يا در صورت رنگي بودن نش              
 داراي طول موج بيشتر هستند  كه… هاي خيره كننده قرمز، زرد، نارنجي و  رنگاز

  .آيند، استفاده شود  به ديد ميو بهتر
  .تر از ساير مطالب و اجزاي نشريه نوشته شود ـ لگوي نشريه درشت4
  . اندازه حروف يكسان باشد،ـ اگر نام نشريه بيش از يك كلمه است5
  

  هاي ابتكاري و جديد طرحاستفاده از 
هـاي    براي جلب توجه بيشتر و جذاب شدن نشريه براي مخاطبان بايـد از طـرح              

در لگـو اگـر اسـتفاده از        . گرافيكي نو به صورت ابتكاري و هنري ساده استفاده شود         
 بهتر است از خـط نـستعليق يـا شكـسته نـستعليق              ،هاي گرافيكي مقدور نبود     طرح

  .استفاده شود
  

  تاصل عاداستفاده از 
 به طـور طبيعـي توجـه آنهـا برحـسب            ،چنانچه مخاطبان به چيزي عادت كنند     

  .عادت جلب شده و براي آنها داراي اهميت و جذابيت خواهد بود
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شـكل ثابـت در نـشريه     ستون و  لذا با توجه به اينكه مخاطبان به طور معمول به         
ر جـايي ثابـت      و د   شـده   بايد شكل لگو نشريه به طور ثابت طراحـي         ،كنند  عادت مي 
  .درج شود

  

  اصل زيبايي
مخاطبـان و     طرح و لگوي نشريه در جذب مخاطب و ايجاد انگيـزه بـراي             زيبايي

تبديل مخاطب به خواننده نقش مؤثري دارد، لذا لگوي نـشريه بايـد از زيبـايي الزم                 
بـان قـرار گرفتـه و از جـذابيت و نفـوذ در              ط مخا هبرخوردار باشد تا مورد پسند عام     

  .دباشخوردار مخاطب بر
  

  تناسب با محتوا
بهتر است در طراحي گرافيكي لگو، نوعي تناسب و ارتباط با 

  .اما الزامي نيست. سياست كلي و زمينه انتشار نشريه آورده شود
شـود،    اي در زمينه تخصصي رشته عمران منتـشر مـي           به عنوان مثال اگر نشريه    

ورتي زيبـا در شـكل ظـاهري        بهتر است در طرح هنري لگو به نوعي خالقانه و به ص           
يا براي رشـته حقـوق      . اي ازگرايش عمران آورده شود      آن، نمادي از سازه يا مشخصه     

البته ترازوي قـانون بـه دليـل        . توان با توجه به بحث عدالت، ازترازو استفاده كرد          مي
طرح ديگري را جايگزين      اي شده است، بهتر است نشريه حقوقي        استفاده زياد كليشه  

تـوان     هوم و نماد حقوقي و قضايي داشته باشد، در غير ايـن صـورت مـي               كند كه مف  
  .نماد ترازو را به شكلي هنري، متفاوت با لگوي ساير نشريات حقوقي طراحي كرد

  

  خوانا بودن لگو
در لگو زيبايي اصل است، اما با اين وجود نبايد خوانا بودن لگـو، فـداي زيبـايي                  

ـ         ه سـادگي قابـل خوانـدن باشـد، چـون اصـول             شود، اسم نشريه در قالب لگو بايد ب
ها لگـو را آرم       اگر چه بسياري از گرافيست    . طراحي لگو با آرم تا حدي متفاوت است       

  .دانند نشريه مي
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بايد براي صفحه آرايي صفحات نشريه نكـات مهـم           پس از لگو نشريه، گرافيست    
  . را مد نظر داشته باشديديگر
   

   :ي عبارتند ازآراي اي صفحهبر عناصر گرافيكي     
  

  ؛)…كاريكاتور، طراحي، نقاشي و(ـ عكس، طرح 
  ؛ـ اجزاي تيتر

  هاي مختلف نشريه؛ ـ متن
  ؛ـ جدول ها، نقشه ها و نمودارها

  
لذا براي كار گرافيكي و صفحه آرايي بر روي موارد فوق بايـد عوامـل زيباسـازي           

  . نظر قرار گيرد مد
  

   زيباسازي گرافيكي عناصر
  

  كس بزرگعاستفاده از
دهد البته عكـسي    به شكل صفحه آرايي مي  يبزرگ بودن عكس جذابيت بيشتر    

شود بايد از كيفيت خوب و مناسـب و شـرايط الزم بـراي يـك عكـس           كه بزرگ مي  
 ضمن اينكه بايد متناسب با ارزش خبري و اهميتي كـه دارد           .خبري، برخوردار باشد  

بهتـر اسـت    .  عكـس نيـست    براي خبرهاي كم اهميت نيازي بـه آوردن       . بزرگ شود 
  .فضاي خالي در صفحه، به عكس خبرهاي پر اهميت داده شود

  
  ها تناسب تعداد و اندازه عكس

اندازه . صفحه آرا بايد تناسب و تعداد عكس در يك صفحه را مدنظر داشته باشد             
در صورت نداشتن . ها بايد با ميزان و اندازه متن و تيتر آن تناسب داشته باشد عكس
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 ، مناسـب  و اشكال گرافيكـي     تيترها،  را با ارايه سوتيترها     ي خالي صفحه    فضاعكس  
 در اين موارد بايـد دسـت صـفحه آرا بـاز باشـد تـا بـا          . زيبايي الزم پر كند    ه همراه ب

  .خالقيت خود به زيبايي صفحه بيفزايد
  

   در صفحهخاليايجاد فضاي 
انكـار  اطـب   تأثير فضاي سفيد در نقاط مختلف صفحه، به منظور جلب نظـر مخ            

 تا بين مطلب متن و صفحه كاغذ        ،شود فضاي سفيد در صفحه باعث مي     . ناپذير است 
  .تر جلوه داشته باشد نوعي فضا ايجاد شود و مطلب به صورت برجسته

زيـرا در   . كنـد  بندي صفحه بـدون خـط كـشي كمـك مـي              همچنين به تقسيم  
  . هستند ناكارآمد و زايد و كادرهاها يكش آرايي بسياري از خط صفحه
  

  استفاده از ترام براي تنوع
 در صورت نداشتن عكـس، جـدول        ،كننده نشدن صفحه    خسته براي يكنواخت و  

م رنگي مناسب در نـشريات      ام خاكستري در نشريات تك رنگ و تر       اتوان از تر    مي. ..و
  .با چاپ رنگي استفاده كرد

 در ايـن     درصد بيشتر نشود چون    20 بايد دقت داشت كه درصد ترام از حداكثر         
صورت، در هنگام چاپ و تكثير تا حدودي با متن همراه خود ادغام و موجب ناخوانا                

  .شود شدن متن مي
  

  استفاده از اصول رنگي
هـاي    در روزنامـه  ) كنتراست هاي تنـد   (هاي متعدد خيره كننده       استفاده از رنگ  

 نگاتيو  هاي سياه و سفيد زياد در روزنامة به صورت تك رنگ و با درصد               رنگي و رنگ  
بايد ميزان به كـارگيري     . گردد صفحه سنگين و شلوغ شود       ترام باال و زياد باعث مي     

  .ها در صفحه مناسب و متعادل باشد رنگ
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كـار بـردن      بايد از بـه    ،هاي رنگي استفاده شد     اي كه از عكس     همچنين در صفحه  
 تـر از تيترهـاي رنگـي      تيترهاي رنگي متنوع زياد، خودداري كرد و سـعي شـود كـم            

  .متنوع استفاده شود تا زيبايي بصري صفحه مورد تهديد قرار نگيرد
 بلكـه   ، نه تنها مفيد نيست    ،هاي متنوع اگر از حد بگذرد       در واقع استفاده از رنگ    

  .اثر منفي را نيز به همراه خواهد داشت
  

   توجه به آگهي هاي صفحه
هاي  رنگدر بعضي مواقع سفارش دهندگان آگهي براي كار خود آگهي شلوغ با 

خواهند آگهي آنان در كنار  دهند و مي  ارايه مي،هاي رنگي متنوع و پس زمينه
ويراستار و صفحه آرا بايد دقت كنند كه حجم و نوع آگهي . مطالب درج شود

در .  و تعادل صفحه را بر هم نزندهداشعاع قرار ندال صفحه، مطالب صفحه را تحت
 بهتر است از مطالبي كه عكس ،يدصورتي كه بيش از نصف صفحه آگهي درج گرد

 فاصله عكس متن از آگهي ،دارند استفاده نشود و يا اگر وجود عكس الزامي باشد
  .رعايت گردد

  
  استفاده از تيترهاي كوتاه

تواند به اصل تضاد در صفحه كمك كند و فضاي مفيـدي در            تيترهاي كوتاه مي  
  .كند  كمك ميي صفحهاه سازي مطالب و طرح صفحه ايجاد نمايد كه به برجسته

  
  كمتر در صفحه  استفاده از خط و كادر

شود كمتر از كـادر و خـط اسـتفاده شـود و               سعي مي  ،هاي امروز دنيا    در روزنامه 
هـاي    هـا، مطالـب و حـداكثر اسـتفاده از تـرام             وسيله تيترها، عكس    كنند به   سعي مي 

  . ماليم، مرزبندي الزم را بين خبرهاي مختلف ايجاد كنند
 از آن ، در مواردي كه استفاده از خط و كادر به زيبايي صفحه بيفزايدالبته

  .شود  كاري سليقه اي محسوب مي،كنند كه خود استفاده مي
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يـا   خبـري    ط موجب برجسته شدن مطلـب     خكادر و    در مواقعي     از طرف ديگر    
بـه  . ، كه نياز است با توجه به اهميت مطلـب از كـادر اسـتفاده شـود                شود  عكس مي 

آرا بايد با درايت و ابتكار خـود تركيبـي از خـط، كـادر و فـضاي                     صفحه ليلهمين د 
  .خالي را با خالقيت و تجربه هنري خود، استفاده نمايد

  ميترا، نازنين،هاي در روزنامه و نشريات به طور معمول براي قلم متن از قلم
هاي  ز قلمشود و براي تيترها ا استفاده مي 13 تا 10 و ياقوت در اندازه هاي لوتوس

  .كنند  استفاده ميزر، جديد و تيتر
  

  10قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم ميترا در اندازه 
  10قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم نازنين در اندازه 

  10قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم لوتوس در اندازه 
  10ندازه قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم ياقوت در ا

  
  12قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم ميترا در اندازه 

  12قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم نازنين در اندازه 
  12قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم لوتوس در اندازه 

  12قلم متن براي نشريات دانشجويي با قلم ياقوت در اندازه 
  

  13انشجويي با قلم زر در اندازه قلم تيترها براي نشريات د
  13قلم تيترها براي نشريات دانشجويي با قلم جديد در اندازه 

  13قلم تيترها براي نشريات دانشجويي با قلم تيتر در اندازه 
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  مشخصات نشريه، سرصفحه وكليشه
  

در   مناسـب   محلـي بـاال يـا     با توجه به اصـل زيبـايي در         آرا بايد    همچنين صفحه 
ارگان منتـشر    انتشار،   انتشار، زمينه  ، تاريخ نشريهشماره  سال انتشار،   ،  ه نشري صفحات

  .را درج نمايداي كوچك شده از لگوي نشريه  و نمونه صفحه كننده، شماره
  :مثال

 
 
  

تواند  بيايد، بلكه گرافيست مي الزامي نيست كه موارد فوق فقط در باالي صفحه 
ل مختلف اطالعات نشريه را طراحي و بر اساس سليقه خود و زيبايي صفحه به اشكا

  .چينش كند
كليشه نيز براي هر بخش و هر قسمت يك عالمت يا نماد جدا كننده است و 

چند نمونه از كليشه . كند ها و سرويس مختلف را از هم تفكيك مي مطالب قسمت
  .كار رفته در يك نشريه دانشجويي در ادامه آمده است به

  
  
  
  
  
  
  
  

وه بر موارد باال، قيمت و گاهي تعداد صفحات نشريه نيز در در صفحه اول عال
  .اطراف لگو بايد نوشته شود
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  قالب صفحات نشريه و ، قطعستون بندي

 

هـا و مجـالت بـا توجـه بـه             نامـه   ها، هفته   ها، ماهنامه    براي روزنامه  اتقطع صفح 
م كاري آنـان متفـاوت اسـت و هـر كـدا             اي، اجتماعي و سياست     وضعيت مالي، حرفه  

  .داراي اندازه مشخصي هستند
 سانتيمتري و   5/3 ستون   10 در   5/42×62، از قطع صفحه     ي كشور ها  در روزنامه 

 سانتيمتر است، 5/0ها  ن  سانتيمتري كه فاصله ستو5/3 ستون  8 در   35×5/49قطع  
  .كنند استفاده مي

 از قطـع كـوچكتر      ،نشرياتي كه از امكانات چـاپ و چاپخانـه برخـوردار نيـستند            
  . كنند اده مياستف

نشريات دانشجويي نيز به دليل نداشتن پشتوانه مالي مناسب و برخوردار نبودن            
 21×7/29شوند و به طور معمول قطـع         از امكانات چاپ، در قطع كوچك منتشر مي       

  . كنند را براي نشريه خود انتخاب مي) 4Aكاغذ (
پـسندند     مي  را 4Aعالوه بر آن خوانندگان و مخاطبان نشريات دانشجويي قطع          

  .بيشتر استبر روي مخاطبان و تأثير آن 
كه از ها  آرايي تا حدي با روزنامه بندي و صفحه ستوندر مجالت و نشريات، 

 با توجه به كوچك بودن .، متفاوت استكنند مي سانتيمتري استفاده 5/3هاي  ستون
 با ، بايديي و محدوديت فضا و كم بودن قدرت مانور براي صفحه آرامجالتقطع 

  .داد شكل را به صفحه  تركيب اجزاي مطالب نشريه زيباترين
ولي . ها است تر از روزنامه آزاد يحدبندي تا  از نظر ستون  در مجالتآرايي صفحه

  .شود  نيز مي نشريات دانشجوييكند، كه شامل خالقيت هنري بيشتري را طلب مي
 چهار ستوني    باصفحات سه و  نشريات دانشجويي، با اين وجود بهتر است

بندي  ترين حالت ستون كه در اين ميان حالت سه ستون، مناسب. آرايي شوند صفحه
  .است
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بندي ايجاد شوند، الزم  آرايي و ستون قبل از اينكه عناصر گرافيكي در صفحه
  .است حاشيه صفحه براي همه صفحات به صورت قالب كلي تعريف شود

ت دانشجويي قطع  با توجه به اينكه قطع مناسب براي نشريا
هاي زير تعريف  شود حاشيه صفحات به اندازه پيشنهاد مي. سانتيمتر است21×7/29

  .شود
 2/2 سانتيمتر، فاصله از لبه پاييني 3بااليي  براي صفحات زوج؛ فاصله از لبه 

 سانتيمتر 2 سانتيمتر و فاصله از سمت راست 5/1سانتيمتر، فاصله از سمت چپ  
  )شود راي برش هنگام صحافي نشريه گذشته ميكه نيم سانتيمتر آن ب

 2/2 سانتيمتر، فاصله از لبه پاييني 3بااليي  براي صفحات فرد؛ فاصله از لبه 
نيم سانتيمتر آن براي برش هنگام ( سانتيمتر 2چپ  سانتيمتر، فاصله ازسمت
   سانتيمتر؛5/1و فاصله از سمت راست ) شود صحافي نشريه گذشته مي

آرايي به ويژه براي متن نشريات دانشجويي   مفيد قالب كار صفحه در واقع اندازه
توان متن را به چهار   است كه در اين اندازه قالب صفحه، مي5/17× 5/24حدود 
يا از     ) هاي طوالني و بلند براي متن( سانتيمتر5/0 سانتيمتري با فاصله 4ستون 

ها   متن ر معمول براي كليهبه طو(  سانتيمتر5/0 سانتيمتري با فاصله 5/5 ستون 3
 9/0 سانتيمتري با فاصله ستون 3/8و يا دو ستون ) حتي براي متن طوالني

 . استفاده كرد) هاي التين هستند كه داراي فرمول و واژ براي مقاالت علمي(سانتيمتر
آرايي را براي مدير هنري آسان و  در حال حاضر نرم افزارهاي مختلف كار صفحه

تواند با تعريف حاشيه براي صفحه يك باكس باز  آرا مي و صفحهاند  راحت نموده
  . را قرار دهد، البته براي هر متن بايد يك باكس جداگانه باز كرد كرده و در آن متن

بندي و فاصله ستون  افزار صفحه آرايي، به آن فرمان ستون سپس با توجه به نرم
ها بايد رعايت  تعداد و فاصله ستونالبته رعايت موارد گفته شده در باال براي . را داد
  .شود

. سطر اول هر پارگراف بايد حداقل نيم سانتيمتر از سطرهاي ديگر جلوتر باشد
  .بندي صفحات با رعايت فاصله آمده است در ادامه چند نمونه از ستون
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 آرايي به صورت يك ستوني اجتناب شود، زيرا عالوه سعي شود در نشريات از صفحه
شود كه خواننده هنگام خواندن سطرها  بر محروم ماندن نشريه از زيبايي، باعث مي

را گم كند و مهمتر آنكه حواس خواننده بيشتر از آنكه به خواندن متن باشد به فكر 
  .پيدا كردن سطر بعدي باشد

سعي شود از قالب مفيد . شودن بيش از حد پر و شلوغ ات صفح بايد دقت شود
 سوم به متن و يك سوم به عكس، طرح و اصول گرافيكي و كار صفحات، دو

  .زيباسازي صفحه اختصاص يابد
رسد براي كار  كه به نظر مي... براي صفحاتي مثل شعر، قطعات ادبي، طرح و

هنري، نياز به فضاي خالي بيشتري است اشكالي ندارد كه از فضاي خالي بيشتر 
چون فضاي خالي تأثيرگذاري محتوا استفاده شود و متن كمي در آن گنجانده شود، 

اي باشد كه نشريه خالي شود و اينگونه به نظر  اما نبايد به گونه. كند را بيشتر مي
ضمن اينكه طراحي و . برسد كه به سبب كمبود محتوا، فضاي خالي گذاشته شد

حالت قرار گرفتن فضاي خالي متناسب با طرح صفحه و در نظرگيري محدوديت 
  .يار مهم استصفحات نشريه بس
 متن  ميزان از تركيب تيتر، سوتيتر، فضاي سفيد و استفاده از الزم است،

هاي   خالقيتطرح،، عكس، )براي خسته نشدن مخاطب( در هر صفحه مناسب
 براي هر چه بيشتر جذاب كردن شكل ظاهري  همچنين  اصول گرافيكيابتكاري
  .استفاده شود نشريه

 آرايي صفحه اول با ساير صـفحات نـشريه           كه صفحه  ،همچنين بايد دقت داشت   
 مختلـف از    هـاي    قلم  در اندازه و اولويت   خبرها بر اساس اهميت      تيتر متفاوت است و    

در انـدازه   تيتـر آن     هر چه اهميـت خبـر بيـشتر باشـد            .گردند  باال به پايين درج مي    
 چنـد نمونـه از مهمتـرين      گيرد و به طور معمـول         بزرگتر و در باالي صفحه قرار مي      

قطــع  در صــفحه اول محتــواي نــشريه بــه تــشخيص ســردبيرعنــاوين و تيترهــاي 
 .شود اي آورده مي اي يا روي جلد قطع مجله روزنامه
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  آرايي مراحل اجرايي صفحه
به طور كلي كار صفحه آرا، پس از تايپ، نمونه خواني، انتخاب تيتر، سـوتيترها،               

  .شود ها آغاز ميها و جمع آوري كليه مطالب و ويرايش آن ها، طرح عكس
تواند با استفاده از هنـر زيباسـازي، خالقيـت و            مدير فني براي صفحه آرايي مي     

 و تركيب هماهنگ آنها در داخل ها  ي و جابجايي مطالب و عكس     حه خود با طرا   ربتج
ترين شكل صفحات نشريه را صفحه آرايي نمايد كه مورد            صفحه، به بهترين و جذاب    

  .ريه قرار گيردعالقه و توجه خوانندگان نش
بعد از ويرايش محتواي نشريه توسط ويراستار، سردبير اهميت مطالب نـشريه را             
بر اساس ارزش و اعتباري كه دارند، اولويت بنـدي كـرده و انـدازه تيترهـا، تـصاوير،       

يـا   صفحه درج، تعداد ستون تخصيصي و محل قرار گـرفتن در سـتون، كادرگـذاري              
سپس . كند  را براي صفحه آرا مشخص مي    … و ميزان برجستگي مطلب، رنگي بودن    

صفحه آرا بر اساس مشخصاتي كه توسط سردبير تعيين شد، با استفاده از خالقيت،              
  .كند هاي خود در زمينه گرافيك، كار خود را آغاز مي تجربه و دانسته

  

  قلم متن
 فونت و اندازه قلم در كل صفحات نشريه، ثابت          ،صفحه آرا بايد دقت داشته باشد     

هـاي تبليغـاتي كـه         آگهي  مثل شعر، فكاهي و    جز در موارد خاص    ه مشترك باشد ب   و
  .هاي متنوع استفاده كرد توان از قلم مي

 10هـاي   هاي نازنين، لوتوس، ميترا ، ياقوت و شيرين در انـدازه   بهتر است از قلم   
  . استفاده شود13تا 

  

  ها ارزش ستون
هميت آن نـسبت مـستقيم      هاي هر مطلب در عرض يك صفحه با ا          تعداد ستون 

 اهميـت آن خبـر نيـز بيـشتر          ،هاي يك خبر بيشتر باشـد        هر چه تعداد ستون    .دارد
  .شود مي



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

323

هاي سمت راست به طـرف        ها از ستون    بايد دقت داشت كه ارزش خبري روزنامه      
هـاي سـمت چـپ        آيد و از وسط به طـرف سـتون          هاي وسط نشريه پايين مي      ستون

هـاي    تر از ستون   هاي سمت چپ داراي ارزشي بيش      ستون. يابد  ارزش آن افزايش مي   
  .هاي سمت راست هستند تر از ستون وسط و كم

 صـفحه   .ها نيز داراي ارزش متفاوت هـستند       خصوص روزنامه  بهصفحات نشريات   
ـ  را دار   خبري و تبليغاتي    ارزش ها و روي جلد در مجالت بيشترين        در روزنامه اول   د ن

 سـپس صـفحه دوم و سـوم در    ، ارزش اسـت ن باالتريو پس از آن صفحه آخر داراي  
پس از موارد باال، يك و دو صفحه مانده بـه آخـر   . رتبه بندي بعدي ارزش قرار دارند   

  .داراي ارزش هستند
صفحات وسط به طور معمول داراي ارزشي نزديك بـه هـم هـستند و اخـتالف                 

  .چنداني ندارند
الخـط    فارسـي كـه رسـم     به دليل اينكه خوانندگان روزنامه در كشورمان با زبان          

نشريات كشورمان است سرو كار دارنـد، روزنامـه را ابتـدا از سـمت راسـت و از بـاال                    
هـاي سـمت     سـتون ،خورنـد  هايي كه به چشم مـي   لذا اولين ستون ،كنند  مطالعه مي 

هاي  هاي سمت راست از ستون به اين دليل ارزش ستون. راست باالي صفحه هستند
  .سمت چپ و وسط بيشتر است

هميت مطالب در هر صفحه با توجه به نقطه ديـد خواننـده از بـاال بـه پـايين                     ا
ترين آنهـا در پـايين       يابد و مهمترين خبرها در باالي صفحه و كم اهميت           كاهش مي 

  .گيرد صفحه جاي مي
توانـد بـراي      چنانچه با كمبود جا مواجه شـد مـي        ،  صفحه آرا با ابتكاري كه دارد     
،   كنـد از نظـر ارزش سـتون          سمت راست را پر مي     صفحه آرايي مطلبي كه دو ستون     

  .جاي آن را با سه ستون سمت چپ يا وسط عوض كند
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ها از عكس و طرح گرافيكي  صفحه آرا بايد سعي كند جهت زيبا و جذاب شدن صفحه براي متن
بايد از سو تيتر به شكل هنري و . چنانچه استفاده از عكس و طرح امكان پذير نباشد. استفاده كند

  .ذاب براي زيبايي صفحه استفاده كندج
  

  استفاده از فضاي خالي اطراف لگو
 كه لگوي اسم در وسط باالي صفحه اول قرار دارد در دو طـرف آن        ها  روزنامهدر  

  .آورند به طور معمول مهمترين خبرهاي بعد از خبر اصلي را مي
هاي   ناسبتبعضي مواقع به م   هاي جامعه،     اي در رسانه    روزنامه  در صفحه اول قطع   

  .شود مختلف باالي لگوي ثابت نشريه، يك جمله گراميداشت مناسب آورده مي
گيـرد طـرف دوم بـه        در نشرياتي كه لگوي آنها در سمت چپ يا راست قرار مي           

  .يابد ترين خبرهاي بعد از خبر اصلي و يا آگهي اختصاص مي درج مهم
ر پـايين صـفحه و      ترين خبرها و آگهـي تبليغـاتي د         در صفحه آرايي كم اهميت    

خبرهايي كه از ارزش و اهميت خبري بيشتري برخوردار هـستند در بـاالي صـفحه                
  .درج مي شوند

  
  هدايت خوانندگان به خواندن خبرها بر اساس اولويت تعيين شده 

. گيـرد   ترين مطالب و اخبار در بهترين جاي صـفحه قـرار مـي              ترين و جالب    مهم
اهميت اخبار را نيز بايد مد نظر داشته باشـد و     صفحه آرا عالوه بر زيباسازي صفحه،       

صفحه آرايي نمايد كه به سادگي در دسترس خواننده قرار          اي    گونه  بهمطالب مهم را    
صفحه آرا و مدير فني و هنري بايد طراحي صفحه را طوري تدارك ببيند كـه           .گيرد

ريه از در اولين نگاه مخاطب را به خود جذب نمايد كه اين مهـم در صـفحه اول نـش    
  .اهميت بسيار بااليي برخوردار است

ي اول عالوه بر آنكه اولين جاي نشريه است كـه در معـرض ديـد     چرا كه صفحه  
بايد بتواند در رقابت با نشريات ديگر نظر مخاطبان را بيـشتر بـه              ،  مخاطب قرار دارد  

  . ويترين نمايش نشريه مي باشد صفحه اولدر واقع. خود جذب و جلب كند
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  از اصل ثبات استفاده 
صفحه آرا و مدير فني و هنري بايد به هنگام صفحه آرايي، اصول صفحه آرايي و       
سبك مخصوص خود را رعايت كنند و در مطالب ثابت خود استمرار داشته و جـاي                
ثابت آن را حفظ نمايند و به اصل عادت در خوانندگان توجه خاص داشته باشند به                

در همه شماره ها حفظ نمايند يـا كاريكـاتور را           عنوان مثال ستون يادداشت خود را       
هـا در   ها داشته باشند و يا ستون نظر خواننـدگان را در همـه شـماره             در همه شماره  

  .مكان مشخص و ثابت داشته باشند
  

  تقسيم صفحات
بايد توجه داشت كه از تقسيم صفحات به صورت افقي، عمودي جدا از هـم، بـه                 

هاي زير تيتر يا عكس مربوط        خبر بايد در ستون   مطالب هر    .طور جدي پرهيز گردد   
وجود آمد، با خبرها و مطالـب   هببين مطالب چنانچه فضاي خالي  تا  به آن قرار گيرد     

ديگر ادغام نشود؛ همچنين از پلكاني شدن خبر به شكلي كه با متن ها و خبرهـاي                 
  .ديگر آميخته شود پرهيز شود

  
  هاي خبري عكس
هـاي كوچـك و كـم          در بـاالي صـفحه و عكـس        هاي خبري و بزرگ بايد      عكس

 در نيمه پايين صفحه قرار گيرد و بـه شـكل   ي بازرگانيها تر، همچنين آگهي   اهميت
االمكان سعي شود مطالـب كنـار هـم از            حتي .هماهنگ و موزون صفحه آرايي گردد     

  .نظر ظاهر با هم شباهت نداشته باشند و اندازه تيترها نيز متفاوت باشد
  

  تيترها
تـوان    كنند كه مـي    ها براي زيبا سازي صفحه كمك بزرگي به صفحه آرا مي          تيتر

هاي مختلـف زيبـايي       و اندازه  )حالت چينش در صفحه    (ها  با نوشتن تيترها به شكل    
  . كه انواع تيتر درآخر اين فصل آمده است.صفحه را بيشتر نمود
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اي  گونه هآرا با راهنمايي سردبير مطالب را بر اساس اهميتي كه دارند ب صفحه
كند كه خوانندگان بدون اينكه متوجه شوند، بر اساس  آرايي و تيترپردازي مي صفحه

در واقع خوانندگان متناسب با خواست و . اولويت و اهميت مطالب خبرها را بخوانند
در اين صورت نشريه . شوند دهي مي سياست مورد نظر نشريه، راهنمايي و جهت

  .تر كند ظر را در نظر مخاطبان برجسته و تأثيرگذارقادر خواهد بود خبرهاي مورد ن
خوانند، تيتر بزرگ صفحه اول  به طور طبيعي خوانندگان اولين مطلبي را كه مي

به عنوان خبر اول و مهمترين مطلب نشريه است، كه توسط صفحه آرا و به خواست 
ايجاد شود، درشت كردن تيتر با تأثيرگذاري و  سردبير به شكل هنري بر جسته مي

  . حساسيت آن بر ذهن خواننده رابطه مسقيم دارد
 به همين ترتيب براي كليه محتويات نشريه، ميزان برجستگي و مكان درج 

توان براي خواننده اولويت و ترتيب اهميت خبر را تعيين كرد و براي  مطالب، مي
 .خواننده نوعي ذهنيت سازي را القا كرد

  
  صفحه فهرست

آرايي  صفحه) درمجالت(فهرست ه صفحات نشريه، صفحه آرايي هم پس از صفحه
اي است كه بعد از بازشدن جلد در معرض ديد  صفحه فهرست اولين صفحه. شود مي

  . گيرد و زيبايي آن در نظر خواننده تأثيرگذار است خواننده قرار مي
در صفحه فهرست يا صفحه اول نشريه به طور معمول در باالي صفحه نام و ياد 

  :شود و به دنبال آن بهتر است موارد زير آورده شود  براي شروع آورده ميخداوند
ها و موضوعات محتواي نشريه به همراه صفحات درج  ـ ليست كليه سرفصل

  آنها؛ 
  ـ لگوي كوچك شده نشريه؛

ـ زمينه انتشار نشريه، ارگان منتشر كننده، سال انتشار، شماره مسلسل، زمان 
  انتشار در پايين لگو ؛



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

327

ها، مدير هنري،  اسامي صاحب امتياز، مدير مسؤول، سردبير، دبيران سرويسـ 
  .اند افراد دست اندركار و كساني كه در انتشار آن شماره همكاري كرده

   نشاني و شماره تماس دفتر نشريه؛ـ 
  ـ نشاني سايت و پست الكترونيكي نشريه؛

يست، فراخوان اي توضيحات از جمله؛ مطالب درج شده موضع نشريه ن ـ پاره
  ... مطالب، آزاد بودن نشريه در ويرايش مطالب، برنگشتن آثار ارسالي و 
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  طرح روي جلد
طرح روي جلد آخرين بخش كار نشريه است كه رعايت نكات زير براي طراحي 

  .روي آن ضروري است
  .ـ لگوي نشريه نمود بارز داشته و به ديد بيايد

 نشريه بايد زيبايي و جاذبه بصري الزم براي جذب مخاطب را ـ طرح روي جلد
  .داشته باشد

  .ـ طرح روي جلد نشريه بايد با محتواي نشريه هماهنگ باشد
  .ـ سعي شود تيتر چند مطلب مهم محتواي نشريه روي جلد آورده شود

كار رفته در محتواي  هاي به ـ براي طرح روي جلد سعي شود از تركيب عكس
  .استفاده شود) كوالژ(رح نشريه و ط

هاي متعدد كه باعث شلوغي طرح روي جلد  ـ از پرشدن و استفاده از رنگ
  .گردد، اجتناب شود

زمينه انتشار نشريه، ارگان منتشر كننده، سال انتشار، شماره مسلسل، زمان ـ  
  .اي مناسب و زيبا در اطراف لگو آورده شود انتشار، قيمت و تعداد صفحات به گونه

نانچه بنا به تشخيص سردبير و طراح، ظرفيت بزرگ شدن تصويري براي ـ چ
 بايد زاويه ديد عكس  طرح روي جلد متناسب با محتواي نشريه وجود داشته باشد،

رسد چندان تفاوتي  در دو نمونه صفحه بعد به نظر مي. به طرف بازشو نشريه باشد
طرف بازشو نشريه است، شود، اما چون زاويه ديد تصوير سمت راست به  ديده نمي

  . كند توان گفت؛ به نوعي خواننده را به طرف داخل صفحه هدايت مي مي
اي  البته در نشريات حرفه. شود از اين زاويه ديد استفاده شود توصيه مي

شود كه  شود كه از زاويه ديد نظير تصوير سمت چپ استفاده مي نيزگاهي ديده مي
اما . ، نحوه قرار گرفتن تصوير و نظر طراح داردبستگي به حالت و ميزان تأثيرگذاري

چنانچه تصوير در سمت چپ . در داخل صفحات زاويه ديد بايد به طرف محتوا باشد
  . صفحه قرار گرفته باشد، بايد زوايه ديد آن به سمت راست باشد و بالعكس
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  آرايي در صفحهتيترها كاربردن   به لا شكا
  

  تيتر يك سطري
  جمله تيتر زياد نباشد شود كه تعداد كلمات اقعي استفاده ميمو

  دانشجويان پاي صندوق هاي رأي حرف مي زنند
  

  تيتر دو سطري
 استفاده از روتيتر نيز موجب       تعداد كلمات جمله تيتر زياد است و        كه در مواقعي 
 .توان بيشتر از آن خالصه كرد  نميشود، همچنين زيبا شدن نمي

  

  هاي كشور ن دختر در دانشگاهافزايش دانشجويا
  نگران كننده و بر هم زننده تعادل جامعه است
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  تيتر هرم وارونه
در اين نوع تيتر نويسي به شكل هرم وارونه تعداد كلمات تيتر از باال بـه پـايين                  

  .كاهش مي يابد
   آذر16حركت سياسي دانشجويان در 

  سرفصل نويني در مبارزات
  ضدآمريكايي

  گشود
  ونه متمايل به راستوار هرمتيتر 

در اين نوع تيتر كلمات سطر اول بيشتر و در سطرهاي پايين از كلمات كمتر 
  . شود و ارنج سطرها بر مبناي سمت راست است استفاده مي

  

  هاي جنوب شرق  درصد ساختمان80
  شهرتهران در مقابل زلزله

  پذير هستند آسيب
  

  هرم وارونه متمايل به چپتيتر 
تر از  لمات سطر اول بيشتر و در سطرهاي پاييندر اين نوع تيتر ك
  . شود و ارنج سطرها بر مبناي سمت چپ است كلمات كمتر استفاده مي

  
  وزارت علوم دانشگاه آزاد اسالمي را
  بهترين مجري نقل و انتقـال
  دانشجو معرفي كرد
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  تيتر مثلثي
 كلمـه  شـود و در سـطر اول بـا يـك         اين نوع تيتر برعكس هرم وارونه نوشته مي       

  .شود ها اضافه مي شود و در سطرهاي بعدي تعداد كلمه شروع مي
  دانشگاه

  الزهرا دانشگاه برتر
  هاي علمي دانشجويان  تشكل
  هاي سراسر كشور شناخته شد دانشگاه

   متمايل به راستتيتر مثلثي
  دانشگاه تهران

  به عضويت شوراي 
  اي بين المللي علم منطقه

 مد  در آ  ICSUآسيا و اقيانوسيه 
  

                                                   : متمايل به چپتيتر مثلثي
  شياطين با                                                                                            

  ها             نفوذ در دانشگاه                                                                          
  خواهند اعتقاد به مباني                                                                        مي

                                                               انقـالب اسالمي ما را سست كنند
  

  :تيتر چند سطري وسط چين شده
ع تيتر كه به طور معمول در داخل ستون يا بين دو مطلب يا دو عكس در اين نو

گيرد بـه طـوري       گيرد كلمه هاي تيتر شكسته شده و در چند سطر قرار مي            قرار مي 
  .كه تيتر پايين در وسط سطر قرار مي گيرد
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  :اقتصادي مجلس نايب رييس كميسيون

  دانشگاه صنعتي
  شريف بيشترين
  مهاجر را به دنيا

 ه استصادر كرد
 

  پلكاني  چند سطريتيتر
 

              هر شهروند تهراني در
   گرم 25 تا 20                       شبانه روز 

  كند                                    گرد و غبار تنفس مي
 

   چند سطري نا نتقارنتيتر
           

        جلسه غير رسمي  پنج كشور 
  عضو دايمي شوراي امنيت                        

                                 به همراه نماينده آلمان
  اي ايران                          ديروز درباره موضوع هسته

                                           در لندن برگزار شد
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  آرايي        چند نمونه از اشكال به كاربردن انواع تيتر در صفحه
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تواند با خالقيت خـود، بـراي    شكل دادن به تيترها ابتكاري است و صفحه آرا مي   
. بـه تيتـر بدهـد     عالوه بر موارد آمده در باال،       هاي مختلف،     اتر شدن صفحه شكل   زيب

  .  و سبك نشود، پراكندهالبته دقت شود تيترها خيلي نامتعارف
آرا قبل از صفحه آرايي، يك ماكت نمونه از صـفحات روي              شود صفحه   توصيه مي 

واقص موجـود   بندي را روي ماكت انجام دهد تا ن         كاغذ درست كند و تفكيك و دسته      
دست آمـده   هتر تجربيات ب سپس با ذهني آماده. و مشكالت احتمالي را ارزيابي نمايد    

  .  كندپياده ، روي صفحات اصلي نشريه، ماكت رابر روي
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  فصل دهم
  
  

  مديريت در
نشريات دانشجويي
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  مديريت در نشريات دانشجويي
  
 

ايط موجـود و اسـتفاده       ازطريق امكانات و شـر     ، علم رسيدن به هدف    :مديريت  
  . بهينه از امكانات را گويند

مديريت به كارگيري بهينه امكانات در رسيدن بـه نتيجـه مطلـوب در راسـتاي                
  .هدف است

خصوص در نشريات  براي مشخص شدن كار مديريت صحيح در مطبوعات و به
  دانشجويي، ابتدا بايد بدانيم هدف از كار مطبوعاتي و نشرياتي چيست؟

وان هدف از ت  مي،جه به محورهاي مشخص شده براي مطبوعاتبا به تو
  .كار مطبوعاتي را به چند دسته تقسيم كرد

  
  :اهداف كار مطبوعات عبارتند از

  ؛ـ اطالع رساني        
  ؛ـ تحليل و آگاه سازي        

  ؛ ـ همگن سازي
  ـ آموزش  
  ؛ـ تبليغات و سرگرمي  

  
 ،دهيايع اجتماعي گزينش و با جهت        رويدادها و وق   :اطالع رساني درنشريات  

  .يابند انعكاس مي
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ها و پيدا كردن      ها و پديده     پيدايش تفكر نسبت به رويداد     :تحليل و آگاه سازي   
  .گويند سازي يابي آنها را تحليل و آگاه ارتباط بين حوادث و ريشه

ها در سـطح       توسط رسانه  ، نهادينه شدن تفكر فرد يا گروه خاص       :همگن سازي 
  .امعه به شكلي كه منجر به عملي خاص يا تغيير وضعيت شودوسيع ج

 مطلـب خـاص و       پند و اندرز،   به صورت خبر، مقاله، گزارش، مصاحبه،     : آموزش
ه موجب افزايش ك…هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و  در زمينه…

  .شود آگاهي، اطالعات عمومي و دانش خوانندگان مي
كاالها و محصوالت را شامل شده و سرگرمي به معرفي : تبليغات و سرگرمي

  . براي پر كردن اوقات فراغت خوانندگان است… و  داستان ،صورت جدول، مسابقه
  

ي خاص به طور  ها ها و شيوه تكنيك رد گفته شده باال باادر مطبوعات موفق، مو
  . شود  مستمر و تأثيرگذار هر روزه انجام مي، اي حرفه

د زيادي قدرت تأثيرگذاري در افكار عمومي و هدايت لذا اين مطبوعات تا ح
  .اجتماعي، سياسي و فرهنگي را خواهند داشت

  
شود  هاي موفقيت مطبوعات گفته مي       به بررسي اصول و روش     :مديريت رسانه   

  .هاي تأثيرگذار و ماندگار در افكار عمومي را شامل مي شود و به عبارت ديگر روش
  

  :تند ازعباراي  ابعاد مديريت رسانه
  

  ؛ـ  مديريت محتوا
  ؛ـ  مديريت اداري
   ؛ـ  مديريت مالي

  ؛ـ  مديريت تبليغات
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هاي جذابيت محتواي يك نشريه را شامل          كليه اصول و روش    :مديريت محتوا   
  .ودش مي

  
وري مناسب و استفاده بهينه از نيروي انـساني           هاي بهره    روش :مديريت اداري   

  .شود اندركار نشريه را شامل مي دست
  

ي براي استقالل مالي نشريات     يها   و به وجود آوردن روش     تعريف :يلمديريت ما 
  .آن جمله است تبليغاتي توسط نشريه از جمله ، كه پذيرش آگهيرا گويند

  
ها و اصول ايجاد انگيزه مطالعه در مخاطبان و تبـديل              روش :مديريت تبليغات 

  . شود ريه را شامل ميشدن مخاطب به خواننده و تبليغ براي توزيع و فروش نش
  

عامه پسند  توان به دو رشته تخصصي و نشريات را از نظر محتوا مي
سبك، متوسط و (  خود بر سه دسته ، كه نشريات عامه پسند،تقسيم كرد

  .شود تقسيم مي) سنگين
  

، مـد   مخاطبـان   در نشريات عامه پسند با محتواي سبك،  فقط توجه به عاليـق            
گـردد    حتواي متوسط توجه از عاليق به نيـاز هـدايت مـي           در نشريات با م   .  است نظر

هـاي     توجه فقط به نيـاز اسـت و بـه ريـشه            ، سنگين اي محتو  با درحاليكه درنشريات 
  .شود تئوري و علمي نيازها  پرداخته مي

هاي زير براي متنوع كردن محتـوا         ها و قالب    درمطبوعات به طور معمول از روش     
  .كنند  و جذب مخاطب استفاده مي
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  :اي متداول عبارتند از هاي رسانه قالب
 ،  داسـتان، خالصـه نويـسي، يادداشـت        مقالـه،  خبر، مصاحبه،گزارش، 

نويـسي، ميزگـرد،       طنز، شعر، قطعه ادبي، سرگذشت نامه، خـاطره        ،ترجمه
 طرح و كاريكاتور، روش نقد، معرفي، مسابقه، مناجات، ديـدگاه           ،نظرسنجي
 برداشت، اقتباس،پند و نصيحت،     ، يك تصوير يك    شرعي  احكام ،خوانندگان

سخناني از بزرگان، فيلمنامه و نمايشنامه، مـشاوره و پاسـخ بـه سـؤاالت،               
  …جدول و 
هـاي   هاي مطبوعاتي رايـج در رسـانه       هايي كه در باال آورده شده، جزء قالب         قالب

نـشريات دانـشجويي از     . كشورمان است كه درنشريات دانشجويي نيز متداول اسـت        
  . هاي خارج دانشگاه ندارند ها تفاوتي چنداني با رسانه ز قالبنظر استفاده ا

نهـا  آ هستند، كه    يهاي خاص   اما به لحاظ حوزه كار و نحوه فعاليت داراي ويژگي         
  .كند را از مطبوعات جامعه متمايز مي

  براي شروع كار اجرايي نشريه پـس از مـشخص شـدن اهـداف، زمينـه و نحـوه                  
اسـم  .  كه بايد طي شود، انتخاب اسـم نـشريه اسـت           اي  اولين مرحله  فعاليت نشريه، 

هاي سراسـري و دانـشگاهي اسـت          نشريه يكي از مهمترين عوامل جذابيت در رسانه       
ضمن اينكه بهتر است، انتخاب اسم مشورتي باشد        . كه بايد در انتخاب آن دقت شود      

گيـري و     هاي پيشنهادي دست اندركاران و مخاطبـان بـراي تـصميم            و نظرات و اسم   
هاي پيشنهادي بـا      براي انتخاب اسم نهايي از بين اسم      . تخاب اسم بهترگرفته شود   ان

  .توان اسم نهايي را انتخاب كرد رعايت موارد تأثيرگذار در اسم، مي
  

  عوامل مهم در انتخاب اسم نشريه دانشجويي 
 نبايـد از    ،ها بيشتر شد     چنانچه كلمه  ،اي باشد   ـ نام نشريه بايد كوتاه و يك كلمه       

كلمه تجاوز كند و تلفظ آن نيز ساده بوده و تكرار آن براي خواننـده بـه آسـاني                   سه  
  .انجام گيرد
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كار بردن كلمـات     ـ از كلمات متداول و آشنا براي مخاطبان استفاده شود و از به            
 بـراي نـشريات دانـشجويي       …و  » دار وك «دور از ذهن و با معناي نامتعارف مثـل          

  ،خودداري گردد
اسـتفاده  هاي التين به جزء براي نشريات زبان خـارجي           نه و واژه  از كلمات بيگا    ـ  
  .نشود

ـ مفهوم دانشجويي و دانشگاهي بودن به طور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم از آن                  
غيـر مـستقيم از آن     ،   اگـر مفهـوم دانـشجويي      بايد توجه داشـت كـه،      .برداشت شود 
  . بهتر است،برداشت شود

  ..فرهيخته، فرهيختگان و انديشه، بصيرت، صفير دانش، هاي؛ اسم
 نباشد و از كلمات تـازه متناسـب بـا عالقـه و خواسـته خواننـدگان                  اي  ـ كليشه 

هـايي مثـل؛       اسـم  .دانشگاهي تعيين شود تا نظر مخاطبـان را بـه خـود جلـب كنـد               
  . مناسب هستند…نقطه، نقطه سر خط، پويا، پچ پچ، رويش، توان، نگاه و سه

   ؛ـ تناسب نام با محتواي نشريه
  ؛ متناسب بودن با روحيات دانشجويان مخاطب آن نشريهـ
  

پس از انتخاب اسم نشريه، طراحي آن به صورت آرم و لگوي نشريه نيـز بـسيار                 
هاي روزنامه فروشي پس از نگاه كردن به شكل          در گيشه چرا كه خواننده    مهم است،   

ـ           كلي نشريات مختلف، در نگاه جزيي      شريه بـه   تر به هر نشريه، اول براي شناسـايي ن
وسـيله   تا اسم آن نشريه را بخواند در واقع نـشريه بـه  . كند  لگوي اسم نشريه نگاه مي    

 در اين صورت، زيبايي و جذاب بودن شـكل        . كند  لگو، خود را به مخاطب معرفي مي      
ظاهري، همچنين راحت خوانده شدن لگوي نشريه در جذب مخاطـب بـسيار مـؤثر               

  . است
 حدودي عالقه يا عدم عالقه خود را نـسبت بـه             تا ي نشريه لگو  با ديدن  خواننده

  .شود هاي نشريه مي يابد و تا حدودي متوجه ديدگاه آن نشريه در مي
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ــال   ــوان مث ــه عن ــدهب ــوي  خوانن ــدن لگ ــا دي ــار« ب ــا  » ايث ــشريه و ي ــر روي ن ب
  .تا حدودي متوجه مواضع نشريه و عالقه خود به آن خواهد شد» گفتمان«لگوي

دنيـاي  «، »هـاي علمـي   دانـستني «، »انواده سـبز خـ «مخاطب با ديدن لگوهـاي    
محتواي ي زيادي  مي تواند تا حد    … و   »فرياد«،  »اعتراض« ،»فكاهي« ،  »الكترونيك

  .نشريه را حدس بزند
 نشريه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است كه الزم اسـت            اسمبه همين دليل    

حـي لگـو    در خـصوص طرا   .( ، دقـت شـود     و طراحـي لگـوي نـشريه        اسـم  در تعيين 
  )آرايي آمده است توضيحات الزم در فصل صفحه

  

  انتخاب اسم نشريه
ــداف،     ــالم اه ــا اع ــر اســت ب ــشجويي بهت ــشريات دان ــراي انتخــاب اســم در ن ب

سـپس بـراي   . كاري و محتواي نشريه، براي پيشنهاد اسم، فراخوان زده شود     سياست
اندركاران، بر  تهاي پيشنهادي توسط مخاطبان و دس انتخاب اسم نهايي از ميان اسم

اساس معيارهاي انتخاب اسم بررسي و ارزيـابي شـود و داليـل پيـشنهاد دهنـدگان                 
انـدركاران و     در نهايـت بـا نظـر اكثريـت دسـت          . اسامي پيشنهادي نيز خواسته شود    

موافقت سردبير و مدير مسؤول اسم نهايي كه متناسب با سياسـت كـاري و معرفـي            
  .كننده نشريه است، انتخاب شود

ريـزي،    از انتخاب اسم نشريه، بايد چارت تـشكيالتي ترسـيم شـده وبرنامـه             پس  
هاي محتوايي نشريه براي اجراي كار انجام  ها و قالب تقسيم وظايف، تفكيك سرويس 

  .شود 
بديهي است، نقش مديريت در انجام بهتر كـار بـسيار تعيـين كننـده و اساسـي           

طور كامـل آگـاهي       ر نشريه به  يك مدير خود بايد به مراحل مختلف زنجيره كا        . است
داشته و تسلط و تجربه كافي را در اين زمينـه داشـته باشـد، تـا بتوانـد امكانـات و                      

هاي موجود در دانشگاه به شكل بهينه به  نيروهاي در اختيار را با توجه به محدوديت  
اندركار هستند،    هاي كاري نشريه، نيروهاي فعال و دست        يكي از محدوديت  . كارگيرد
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 و نيـروي     و كارمنـد   بـوده ست اندركاران نشريات دانشجويي همگي دانـشجو        چون د 
  .باشند  نشريه  نميموظف

 محتـوا، در حـد و شـأن         پـر  لذا انتشار يك نشريه دانشجويي خوب، باكيفيت و         
دانشجو و دانشگاه كه بتواند نظر اكثريت دانشجويان را به خـود جلـب كنـد، كـاري                  

وان با مـديريتي كـارآزموده، تـشكيل سـاختاري     ت  اما مي  ،بسيار دشوار و سخت است    
 الزم را    تـدبير   كـرده و   منظم، شناخت مشكالت و موانع موجود، در حد توان تـالش          

منتشر  را     اي كه مورد قبول دانشجويان باشد        نشريه  به كار گرفت و     رفع نواقص  براي
  .براي اين منظور ابتدا بايد مشكالت نشريه دانشجويي را شناخت .كرد

  
  : عبارتند از ،اريك ل ضعف نشريات دانشجويي در بعد نيرويعوام 
  .گردد مطبوعاتي، فعاليت دوم آنان محسوب مي ـ  كار نشرياتي و1
  .نشريه دارند ـ  فرصت آزاد كمي براي همكاري با2
  .ـ  فاقد تجربيات الزم در كار مطبوعاتي هستند3
  .ه شود كه بايد در نظر گرفت،تفكرهاي مختلف دارند ـ  ساليق و4
  .ـ  مستقل و آزاد هستند و تعهدي براي ادامه همكاري ندارند5
  

  : عبارتند از،عوامل ضعف نشريات دانشجوييديگر
  ؛ـ محدوديت حوزه خبر1
  ؛ـ عدم شناخت كافي از رسالت اصلي نشريات دانشجويي2
  ؛نگاري و خبرنگاري ـ عدم آشنايي كافي به اصول و مباني روزنامه3
  ؛اندركاران نشريه ن دستـ عدم هماهنگي بي4
  ؛دار از نشريه ـ گذرا بودن دوره دانشجويي و جدايي كادر سابقه5
  ؛هاي داخل و خارج دانشگاه اعمال بعضي محدوديت ـ 6
  .گير است  و وقتبر  پردازش اخبار، مقاالت و مطالب بسيار زمان ـ جمع آوري و7
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الني و منقطـع    ـ  فاصله زماني انتشارها منظم نيـست و بـه طـور معمـول طـو                8
  .دشو مي

  .شوند مقاالت به شكل احساسي پردازش مي و ـ   به طور معمول اخبار9
  .پشتيباني منابع مالي مناسب برخوردار نيستند ـ  از حمايت و10
  االمكان همه اعضاي     حتي  جلسات مشترك كه   نبود و يا كمتر تشكيل شدن     ـ  11

  .باشندداشته  ريه نشريه حضوريهيأت تحراعضاي  يا اكثريت
  . انتشار نشريه ندارند كارـ  ساختار تشكيالتي منظم براي مراحل مختلف12
گردد يا در انجـام آن       ـ كارهاي واگذار شده به افراد بعضي مواقع فراموش مي         13
  .شود انگاري مي سهل

  .محدود است، ـ  امكانات و وسايل الزم14
  .شود مينشريات ديگر اقتباس  روزنامه ها و ـ بسياري مطالب از15
  .شود ـ  به موضوعات روز و تازه كمتر پرداخته مي16
  .شود ـ محدوديت از سوي مسؤوالن دانشگاه اعمال مي17

  

  :در تشكيالت عبارتند از   مديراساس كار يك 
   ؛ در راستاي هدف براي استفاده بهينهـ  برنامه ريزي

   كنترل نظارت و ـ
  ؛ها ـ  ارزيابي و تقويت نقاط ضعف

  ؛ در استفاده بهينه از امكانات موجود و راهنمايييـ  هماهنگ
  

  :در نشريات دانشجويي عبارتند از  ريوظايف مد
  

  ؛ـ طراحي و تنظيم چارت تشكيالتي مناسب براي نشريه
  ؛ـ تقسيم كار نشريه بر اساس چارت تشكيالتي

  ؛ـ نظارت و ارزيابي كار براساس شرح كار تعريف شده
  ر براي حل مشكالت و موانع پيش رو؛ترين راهكا ـ يافتن مناسب
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. متفاوت استتا حدي الزم به ذكر است درنشريات مختلف چارت تشكيالتي 
گردد و با توجه به   تنظيم ميها  و حجم كارزمينهزيرا چارت تشكيالتي بر اساس 

  .شود شرايط و امكانات مشخص مي
ه فيزيك به عنوان مثال چارت تشكيالتي كه براي يك نشريه علمي در زمين

شود با چارت نشريه هنري در زمينه كاريكاتور تا حدودي متفاوت است  تنظيم مي
ضمن اينكه چارت تشكيالتي يك نشريه در دانشگاه تهران، با توجه به پشتوانه و 

اي ديگر كه در يك دانشكده در شهرستان   سطح مناسب با چارت تشكيالتي نشريه
بنا بر اين بهترين .  تا حدي متفاوت استشود با امكانات بسيار محدود منتشر مي

 .شناسد كارخود را به خوبي مي كه اقتضائات حوزه  طراح چارت، مدير نشريه است 
  

  مراحل انجام كار در نشريات
  

  ؛هاي گفته شده ـ تعيين موضوع با استفاده از قالب1
كـر  نگـاري ذ   نگارش مطالب، با توجه به اصول روزنامه      تحرير، پردازش و      اجرا، ـ2

   ؛هاي گذشته شده در فصل
  ؛خواني و ويراستاري  نمونه،ـ  تايپ3
   ؛ـ صفحه آرايي و طراحي4
  و صحافي؛) ريسو(تكثيريا چاپ ليتو گرافي، ـ 5
  ؛توزيع ـ  تبليغات و6
  ـ نظرسنجي و ارزيابي از خوانندگان در خصوص نشريه؛7
  ـ استفاده از نتايج ارزيابي و تقويت نقاط ضعف؛8
  

 سوم تـا    ،دوم جـز وظايف هيأت تحريريه     ـيح است كه مـوارد اول و     الزم به توض  
باشد و موارد هفـتم و هـشتم          مي  ششم مربوط به امور مشتركين      و پنجم بخش فني  

  .شود ها مربوط مي به درايت و مديريت سردبير  و همكاري همه قسمت
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  تقسيم كار در نشرياتاصول الزم براي  
   

  .گيرد و مشاركتي باشد  صورتييشترـ تقسيم كار بين دانشجويان ب1
 انتخاب زمينه فعاليت د وو در نظر گرفته ش     دانشجويان ـ  در تقسيم كار عاليق     2

  . و مشورتي باشد، اختياري به صورت آزادانهبا نشريه
  .ـ  مراحل كار به واحدهاي كوچك و جزيي تقسيم گردد3
اجدالشرايط  و واگذاري هر جزء به شخص واي كارها ـ  تقسيم چند مرحله4

  .صورت بگيرد
ـ هماهنگي الزم بين دانشجويان براي انجام كار مشترك با توجه به اينكه هر 5

 .جزء از كار را يك نفر به عهده مي گيرد، انجام شود
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  چارت تشكيالتي پيشنهادي در نشريات دانشجويي
 صاحب امتياز

سردبير يا شوراي 

مدير 

  مديراجرايي

امور   بخش فني

 هيأت تحريريه

يغا
تبل

يع 
توز

ش
ـرو

ف
ان   

اطب
مخ ثا

ري
ستا

ويرا
 و 

يپ
تا

ـدا
اه

  

ي و
راح

ط
 

اپ
و چ

ي 
گراف

يتو
ل

شيو
آر

  

به 
جه 

 تو
ف با

ختل
ي م

 ها
س

روي
س

  
ست

سيا
ارو

ل ك
شك

 و 
وع

ن
 

يه 
شر

ي  ن
ها

  

دبير جلسات هيات مشاورا



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

352

  .گردد  اخذ مياو كه مجوز به نام   شخص حقيقي و حقوقي:صاحب امتياز
صاحب هاي كلي  سياستشود و   از سوي صاحب امتياز تعيين مي      :مديرمسؤول

 مسؤوليت نهايي مطالب مندرج در نشريه       همچنين. كند نشريه را تدوين مي   امتياز و   
ممكن است صاحب امتياز و مدير مسؤول يك        . بر عهده اوست و برون سازماني است      

    .نفر باشد
  .كند  مي و اجراهاي كلي مدير مسؤول را در نشريه اعمال  سياست:دبير سر

هر سرويس با راهنمايي سردبير براي سرويس مربوط به          دبير: دبيران سرويس 
ها   دبير سرويس با سازماندهي خبرنگاران و نويسندگان، سوژه       . كند  خود مديريت مي  

مطلـوب تهيـه و     و موضوعات را براي صفحات مربوط به سـرويس خـود، بـه شـكل                
گـردد بايـد بـه        بديهي است محتوايي كه در هر سرويس تهيه مـي         . كند  پردازش مي 

. گـردد   سپس براي تأييد نهايي به سردبير تحويل مـي        . تأييد دبير آن سرويس برسد    
دبير سرويس بيشتر به كميت و كيفيت محتوا نظر دارد و سردبير عالوه بر اين مورد             

ت دارد تـا در چـارچوب مـوازين مـورد نظـر مـدير               به سياست كلي مطالب نيز نظار     
  . مسؤول باشد

زير نظر سردبير كليه كارهاي اجرايي را با همكاري نيروهاي : مدير اجرايي
مدير اجرايي مطالب تأييد شده توسط سردبير را . دهد در اختيار انجام مي

. دهد نمايد و براي حروفچيني در اسرع وقت به حروفچين مي دريافت مي
شده را با متن  خواهد تا متن حروفچيني خوان مي ز حروفچيني از نمونهپس ا

بعد از آن . اصلي مطابقت دهد تا از جا افتادگي احتمالي متن جلوگيري شود
الخط، درست  شود تا از نظر رسم براي ويرايش به ويراستار سپرده مي

  .گذاري و محتوايي ويرايش شود نويسي، نشانه
دهد  آرا مي ايش شده را به مدير هنري يا صفحهمدير اجرايي مطالب وير

تا با استفاده از خالقيت خود، شكل بصري زيبا به ظاهر نشريه و مطالب 
  .كند سپس با تأييد سردبير، براي ليتوگراف و چاپ به  چاپخانه ارسال مي. بدهد
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همچنين . الزم است مدير اجرايي خود اطالعات كلي از موارد فوق داشته باشد
  . هاي مختلف نيز بر عهده اوست ه كردن وسايل مورد نياز قسمتبرآورد

در تقسيم كار نشريات دانشجويي، عالوه بر ترسيم ساختار، موارد زير نيز بايد در 
  .هيأت تحريريه انجام پذيرد

هيأت تحريريه ابتدا بايد تعدادكل صفحه و تعداد صفحات اختصاص يافته به هر 
ها بايد  يس نيز براي جلوگيري از تكرار قالبدر هر سرو. سرويس را مشخص كند

 36به عنوان مثال در يك نشريه . ها و قالب پردازش سوژه مشخص شود سوژ
ها از قالب  اي كه پنج سرويس دارد، نيازي نيست كه در همه سرويس صفحه

  .در هر شماره دو يا حداكثر سه مصاحبه كافي است. مصاحبه استفاده شود
هاي مختلف  جاي مصاحبه در سرويس هاي ديگر به  از قالب بهتر است براي تنوع

ها بايد با تشكيل جلسات هفتگي با هم در  براي اين كار سرويس. استفاده شود
  . هاي الزم را انجام دهند ارتباط باشند و با نظارت و راهنمايي سردبير هماهنگي

  .در جلسات موارد زير براي هر سرويس بايد مد نظر باشد
   ؛)سرويس و تعداد صفحه ( كلي ويناـ  عن

   ؛ـ  سوژه ها و موضوع
  ـ اشخاص پيگيري كننده؛

كه بايد به صورت جدولي تنظيم گردد و سوژه ها با توجـه بـه روش بـه همـراه                    
  . مسؤول پيگيري كننده انجام كار نوشته شود

  

  عنوان سوژه و موضوع  روش و قالب كار   پيگيرينام مسؤول
  مشكل خوابگاه  گزارش  آقاي رضايي و خانم رازي

  ها فعاليت تشكل  مصاحبه  آقايان جعفري، اميري و جابري
...  ...  ...  
...  ...  ...  
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اندركاران و  يكي از موارد ضعف در نشريات دانشجويي، هماهنگ نبودن دست
نبود جلسات منظم هيأت تحريريه، براي ايجاد هماهنگي بين اعضا و بررسي مطالب 

با تعيين دبير جلسه، از او بخواهد كه تشكيل جلسات هيأت سردبير بايد . است
  .تحريريه با تعيين مدت و ثبت آن را بر اساس وظايف دبير جلسه پيگيري نمايد

  :وظايف دبير جلسه
  ـ آماده كردن محل جلسه و تهيه امكانات الزم؛

  ـ ثبت صورتجلسه و امضا گرفتن از حاضران جلسه؛ 
   به اعضاي جلسه؛اي از صورتجلسه ـ تحويل نسخه

  ـ بايگاني سوابق جلسه در دفتر نشريه؛
  ـ مشخص كردن شدن زمان و دعوت از اعضا براي شركت در جلسه؛

  
  :هر جلسه داراي اركان زير است

  ـ شماره جلسه؛
  ـ زمان جلسه؛
  ـ مكان جلسه؛

  دستور جلسه؛ ـ 
  ـ شركت كنندگان؛

  ـ مطالب مطرح شده؛
  ـ مصوبات جلسه؛

  كنندگان؛ ـ امضا
براي اينكه جلسات هيأت تحريريه به طور منظم تشكيل، ثبت و پيگيري شود، 

  .بايد از فرم مخصوص صورتجلسه استفاده گردد
دبير جلسه بايد باتوجه به وظايف دبير در هر جلسه موارد خواسته شده 

  .در اين فرم را كامل نمايد كه در ادامه يك نمونه از اين فرم آمده است
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  فرم صورتجلسه

 :مكان جلسه :زمان جلسه :ماره جلسهش
  :دستور جلسه

  
 

  :اعضاي جلسه
 :غايبين

  :مطالب مطرح شده به طور مختصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :مصوبات جلسه
  
  
 

  :امضا كنندگان
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در نشريات دانشجويي براي هر شماره، ابتدا بايد يك ماكت كوچك از مطالب  
  .تر باشد  بر كار راحتنشريه درست شود، تا اظهار نظر و تسلط

  .اي جدولي به شكل زير ترسيم شود  صفحه36به عنوان مثال براي يك نشريه 
  

  فهرست
  شناسنامه

  توضيحات كلي نشريه
1 

  سرمقاله
  يا ياداشت

  سردبير يا مدير مسؤؤل
2 

  
  
  
  

3 
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 بايد 36 تا 1هر خانه اين صفحه شطرنجي، معرف يك صفحه است و از صفحه 
  .گذاري شود شماره

بايد تعداد  هاي انتشار نشريه با تأكيد بر هر زمينه  سپس با توجه به زمينه
  .خص شودصفحات و تقدم آن مش

. به عنوان مثال اگر يك نشريه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و  ورزشي باشد
تأكيد اين نشريه ابتدا در زمينه فرهنگي، سپس اجتماعي و بعد سياسي و ورزشي 

  .است
دهد، با توجه به تأكيد نشريه  لذا سردبير با مشورت هيأت تحريريه تشخيص مي

 به سرويس 18 تا 3يعني صفحات  صفحه ابتداي نشريه 16به زمينه فرهنگي 
اي تذكرات  صفحه اول نشريه به فهرست، شناسنامه و پاره. (فرهنگي اختصاص يابد

و توضيحات كلي نشريه و صفحه دوم محل درج سرمقاله يا ياداشت سردبير، مدير 
مسؤول و يا هر شخص ديگر، به عنوان موضع نشريه است، كه در اكثر قريب به 

  .)استاتفاق نشريات ثابت 
هاي سياسي و ورزش نيز به   صفحه و به سرويس10به سرويس اجتماعي 

  . صفحه اختصاص يابد2 و 6ترتيب 
 صفحه سرويس فرهنگي نيز با توجه به حوزه و اقتضائات كار بايد 16براي 

كند،  به عنوان مثال به هيأت تحريريه پيشنهاد مي. ها  و قالب كار معين گردد سوژه
  .بندي شوند  تقسيمصفحات به  شرح زير

   صفحه1ـ نيايش ، سخنان بزرگان، پند و اندرز و احكام؛                         
  حجاب اسالمي در: سوژه اين شماره(ـ  مصاحبه فرهنگي

   صفحه2؛                                    ) دانشگاه با يكي از مسؤوالن دانشگاه
   صفحه2؛             )ر دانشجويانفرهنگ بومي د: سوژه(ـ گزارش دانشجويي

   صفحه2خبرهاي فرهنگي دانشگاه و كشور؛                                       ـ 
   صفحه1ـ  شعرو قطعات ادبي؛                                                        

   صفحه1  ؛                      )پوشش دانشجويان: سوژه (ـ كاريكاتور فرهنگي
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   صفحه2؛            )تأثير دانشگاه بر فرهنگ جامعه: سوژه(ـ مقاله فرهنگي  
   صفحه1ها، مرتبط با دانشگاه؛       هاي اينترنتي و روزنامه ـ مطالب از سايت

   صفحه1مقاالت و آثار فرهنگي؛                                    معرفي كتاب  ـ 
   صفحه1وره؛                                             اي و مشا ـ مقاالت مشاوره

   صفحه1ـ ترجمه؛                                                                      
   صفحه1...                                      طنز و يك تصوير يك برداشت و ـ 
  

وا ، امكان جمع آوري مطالب و موارد فوق پيشنهادي است و بستگي به محت
ها  تواند با مديريتي خالق، سوژه اقتضائات حوزه خبر و دانشگاه دارد و هر نشريه مي

  .و محتواي بهتري براي نشريه خود تهيه كند
  

  اصول مهم و تأثيرگذار در جذابيت محتوايي
  

 مطالب مد  جامع نگري داشته و بيشتر مخـاطبان عام را در تنوعبايد ـ  نشريات
 درصـد مطالـب     80 شـود حـدود      پيـشنهاد مـي    گونـه اي كـه      بـه . نظر داشته باشند  

 درصـد مطالـب بـراي مخاطبـان     20هاي مختلف نشريه براي مخاطبان عام و       ستون
  .خاص تنظيم گردد

 محـدود بـه افـراد     نـشريه  وكمتر اسـتفاده شـده   گرايي و جناح گرايي       ـ از نخبه  
در .   تعيـين گـردد    دانـشگاه  عامه دانشجويان  هه ب  با توج  آنهاي    خاص نشود و سوژه   

با توجـه بـه در نظرگيـري ايـن مهـم             درصد موضوعات و مطالب بايد       80اين موارد   
  .باشد

 با مختلف   هاي   و زمينه   موضوعات دراي تنظيم گردند كه      ـ نشريات بايد به گونه    
  .تنظيم شودعامه مخاطبان نشريه هاي  خواسته  بهتوجه

هاي   از موضوعات مختلف در قالب    متنوع بوده و    ي نشريه بايد    ـ  مطالب و محتوا    
  . هنرمندانه و ابتكاري استفاده گردديمتفاوت به شكل
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  مطالب نشريه بايد توليدي باشند و به قلم هيأت تحريريه و نويسندگان همان               ـ
در جـذابيت نـشريه       كه امري بسيار مهـم و تأثيرگـذار        ،دننشريه پردازش و تهيه شو    

ـ          80 ور ي كه  است به ط   وده و سـعي شـود از       درصد مطالب نـشريه بايـد توليـدي ب
در صـورت اسـتفاده، منبـع       . مطالب اقتباسي از نشريات ديگر، كمتر اسـتفاده شـود         

بهتر است خبرهاي اقتباسي عين مطلب زده نشود، بلكه با نگارش          . خبرها ذكر گردد  
اي   يه يـا روزنامـه    به عنوان مثـال وقتـي از مطلـب نـشر          .تحريريه نشريه تنظيم گردد   

  .بندي استفاده شود شود بايد از عبارت نقلي زير در تركيب جمله استفاده مي
  : ...خود آورده است... در ستون ... ـ نشريه 

  : ...افزوده است... ـ  اين نشريه از قول  
  ...نويسد  مي اين نشريه از قول نويسنده، ... ـ در قسمتي ديگر از ستون 

  : ...مي افزايدـ اين ستون نشريه 
هيأت تحريريه بايد در مورد مسايل مختلف كـه بـا عامـه مخاطبـان        سردبير و   ـ  

 نيز بايد   ها   سوژه  و  سوژه پردازي نمايند   ، و از بعد تازگي برخوردار است      داشتهارتباط  
  .گردندهاي كار مطبوعاتي تنظيم   قالبمتناسب با

هـاي    تـوان از قالـب      ، مي »ناعتياد در بين دانشجويا   « به عنوان مثال؛ براي سوژه    
مصاحبه، خبر، گزارش، مقالـه، كاريكـاتور،   : مختلف مطبوعاتي استفاده كرد؛ از جمله   

لذا سردبير و هيأت تحريريه بايد با توجه به شرايط مقتضي در حوزه كار و               ... طنز و   
عالقه مخاطبان خود، بهترين قالب را براي اين سوژه انتخـاب كننـد و كـار را بـراي                   

هـا نيـز در    سوژهگيري  ساختار كلي و جهت. و تهيه به سرويس مربوطه بسپارند   اجرا  
   هستند اي برخوردار نشريات از اهميت ويژه

  :براي محتواي نشريه عبارتند از ها سوژهساختار تعيين  
  ؛ـ   انتقادي1
    و خبري؛ـ  توصيفي2
  ؛ـ  تمجيدي3
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ـ كـه   است   ايجاد جذابيت در نشريه       مهم  از عوامل   سوژه  بـاال بـردن كيفـي       رايب
  . در مورد سوژه بايد موارد زير را رعايت كرد. نقش مؤثر داردنشريه 

، پيـشنهاد   ـ  سوژه هاي نشريه بايد مسايل روز را طرح نمايند كه در اين راسـتا               
  . درصد موضوعات مختلف محتواي يك نشريه دانشجويي به روز باشد50شود مي

هاي دانشگاهي، اخبار دانـشگاه، مـشكالت    ـ  در نشريات دانشجويي بايد از سوژه       
، اسـتفاده شـود   استصنفي و مسايلي كه در ارتباط با دانشجويان و مورد عالقه آنها          

  . درصد  مطالب نشريات دانشجويي به اين امر اختصاص پيدا كند20بهتر است  
 سـؤاالت   و  شـبهات  ،هـاي فكـري، روحـي       هـا بايـد بـر اسـاس دغدغـه          ـ  سـوژه   

در نشريات  ها    درصد سوژه  30شود  پيشنهاد مي  .عه دانشگاهي باشد  دانشجويان و جام  
  . اختصاص يابد موضوعاتبه ايندانشجويي با رعايت توازن قالب كار 

هاي تمجيدي كمتر استفاده كننـد و در واقـع             نشريات دانشجويي بايد از سوژه     ـ 
رويـداد  نبايد يك مسؤول يا يك جايگاه و موقعيت را ستايش و تبليغ كنند هر چند                

  .انجام شده توسط آن مسؤول موجب رضايت و استقبال جامعه دانشگاهي باشد
 در صورت وقوع رويداد يا فعاليت مثبتي براي جامعه دانشگاهي توسط شـخص             
يا جايگاهي خاص، بايد خبر دقيق كار انجام شده آورده شود و در پايان خبر، تقدير                

در . ر انجام شده به خبر افزوده شـود      و تشكر مخاطبان و خوانندگان  براي تشويق كا        
توانند در قالب پيام تبريك، يا به صـورت           اين صورت دست اندر كاران نشريه نيز مي       

متن تقدير و تشكر از طرف نشريه از كـار انجـام شـده كـه مـورد اسـتقبال جامعـه                      
اما نبايد خبر را به صورت تمجيدي و با تعريـف و            . دانشگاهي قرار گرفته، تشكر كند    

  .ايش تنظيم كنندست
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    دانشجويي جدول بررسي و ارزيابي مطالب و محتواي نشريات      

ــودن حـــوزه    ــشجويي كوچــك ب ــشريات دان يكــي ديگــر از مــشكالت عمــده ن
ص هر حوزه مـي باشــد كـه سـطح دانـشگاه محـل               هاي آنها  و ويژگي خا       فعـاليت

  . شود تحصيل محدوده انتشار را شامل مي

  
  سوژه پردازي

  
  كثرت گرايي
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كـه    براي نشريات دانشجويي بايد اساس و تعريفي خاص ارايـه گـردد            بنا بر اين  
هاي دانشگاه محل انتـشار باشـد و هـر نـشريه بـر                متناسب با سطح انتشار و ويژگي     

  انتخاب سوژه را بـراي ين موضوع وها و شرايط خاص دانشگاه خود تعي    اساس ويژگي 
 ضمن اينكه بايد توانمندي در سوژه پردازي و خبرسازي در دست            . انجام دهد  نشريه

وجود آيد چرا كه يـك خبرنگـار          اندركاران نشريه با وجود محدوديت در حوزه كار به        
 .اي مناسب و جذاب بسازد موفق قادر است از هر چيز جزيي سوژه

يزان موفقيت يك نشريه، ارتباط آن با مخاطبان است هاي سنجش م يكي از راه
 براي نشريه ارسال ) مثبت يا منفي (بيشتر نظرات خود را  هر چه مخاطبان  نشريه

ايجاد شور و  مخاطبان  تر است و مهمتر آنكه نشريه بايد در  نشريه موفق،نمايند
ر آن وقفه ايجاد  يا در انتشا،انتظار كند و چنانچه به دليلي انتشار آن متوقف شود

 مخاطبان واكنش نشان دهند و براي دريافت آن علت قطع انتشار يا تأخير ،ديگرد
 موفقيت ،ها  بيشتر باشد  هر چه ميزان و تعداد اين واكنش وجو نمايند و را جست

. دانستتوان موفق  اي را مي  و چنين نشريهمي باشدنشريه در جذب مخاطب بيشتر 
  .  ستا در ميزان فروش آن ،نشانه موفقيت يك نشريه

 درصـد دانـشجويان     18حـدود   ،  هاي انجام شده از دانـشجويان       نظرسنجيبنا به   
  .كنند ها نشريات مختلف را خريداري نموده و مطالعه مي دانشگاه
 درصد از مخاطبان حوزه    10 رسد اگر يك نشريه دانشجويي بتواند        به نظر مي   لذا

 .گـردد   موفق دانشجويي محسوب مـي       نشريه   ،كند فعاليت خود را تبديل به خواننده     
 نـسخه  500 نفـر دانـشجو دارد، يـك نـشريه بتوانـد      5000يعني اگر دانشگاهي كه  

  . شود نشريه را به فروش برساند، يك نشريه دانشجويي موفق محسوب مي
 شانس سـنجش    ،شوند بايد توجه داشت نشرياتي كه به صورت رايگان توزيع مي         

چرا كـه ميـزان موفقيـت       . دهند  ننده خود را از دست مي     ميزان موفقيت و جذب خوا    
 و نشريات كه به طور رايگـان بـه          يك نشريه با ميزان فروش آن رابطه مستقيم دارد        

  .توان ارزشيابي كرد شوند را نمي مخاطبان عرضه مي
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  مراكز فعال در زمينه نشريات دانشجويي

  
  اداره نشريات دانشجويي

  ها هبري در دانشگاهنهاد نمايندگي مقام معظم ر  
  

باشــد كــه  تــرين مركــز در زمينــه نــشريات دانــشجويي مــي ايــن اداره باســابقه
بررسـي و تحليـل نـشريات دانـشجويي،         . هايي در اين عرصه ارايه كرده است        فعاليت

رسـاني    مشاركت و سياستگزاري در جشنواره سراسري نشريات دانشجويي، خـدمات         
نشجويي دفاتر نهاد و سـاير نـشريات از فعاليـت           افزاري و پشتيباني از نشريات دا       نرم

  .گردد اين اداره است كه به چند بخش تقسيم مي
اين بخش از اداره نشريات، عمده فعاليت خود        : رساني  بخش آموزش واطالع  ) الف

نگـاري و خبرنگــاري بـراي فعـاالن نــشريات     هـاي تخصــصي روزنامـه   را بـر آمـوزش  
سين و كارشناسان ارشد علـوم ارتباطـات و         دانشجويي اختصاص داده و با اعزام مدر      

هاي اقصي نقاط كشور، نقش مهمـي در آمـوزش و ارتقـاي               نگاري به دانشگاه    روزنامه
انـدركاران نـشريات دانـشجويي دارد، كـه تـاكنون             اي دست   هاي فني و حرفه     مهارت

ها برگزار كرده     هاي تهران و ساير شهرستان      ها در دانشگاه    چندين دوره از اين كالس    
  .است

شود كه اولـين      توسط اين اداره منتشر مي    » همراه با نشريات دانشجويي   «نشريه  
 در حوزه دانـشگاهي منتـشر       1377باشد كه از سال       نشريه تخصصي از نوع خود مي     

نگاري براي نشريات دانشجويي، انعكاس خبري        هاي آموزش روزنامه    شده و در زمينه   
هاي جديد ، آراي كميته ناظر مركزي يا          عملها، قوانين و دستورال     ها، جشنواره   برنامه
ها و ميزگردهاي خبري درخـصوص نـشريات          هاي ناظر بر نشريات در دانشگاه       كميته

هاي صورت گرفته در بخش پژوهشي     اي از پژوهش    دانشجويي، معرفي و ارايه چكيده    
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ـ         16تـاكنون   . يابد  اداره نشريات و يا ساير مراكز انتشار مي        ه  شـماره از ايـن نـشريه ب
  .نامه و ضميمه انتشار يافته است همراه چند ويژه

توانند با ارسال يك نسخه از هر شماره نشريه خود به اين  نشريات دانشجويي مي
و » همراه«درآمده و از مزاياي ارسال رايگان       » همراه«اداره به اشتراك رايگان نشريه      

  .مند گردند ديگر محصوالت اداره نشريات بهره
يات دانشجويي نهاد يكي از مراكز نگهداري نشريات دانـشجويي          آرشيو اداره نشر  

 نـسخه   40000 تأسيس و اكنـون نزديـك بـه          77در سراسر كشور است كه از سال        
هاي هـر   ها و دانشگاه شود كه به تفكيك استان     نشريه دانشجويي در آن نگهداري مي     

  .شود استان  بايگاني مي
آموختگان  علـوم ارتباطـات         دانش هاي اين بخش مراجعه دانشجويان و       از ويژگي 

همچنـين پژوهـشگراني    . براي تحقيقات پژوهشي در زمينه نشريات دانشجويي است       
كنند از اين بخش  هاي موضوعي نشريات دانشجويي تحقيق مي كه در زمينه پژوهش

  . كنند استفاده مي
هـاي دانـشجويان      كه اولين پژوهش درخصوص آثار و نوشته      » روايت مهر «كتاب  

باشد، با استفاده از نـشريات موجـود در همـين آرشـيو         مي) ره(ورد امام خميني  در م 
  .تأليف و گردآوري شده است

تـوان بـه شـعر دانـشجويي، داسـتان            هاي منتشر شده اين اداره مي       از ديگركتاب 
  .دانشجويي و برگزيده طنز و كاريكاتور دانشجويان  اشاره كرد

 اطالعــات الكترونيــك نــشريات همچنــين منــابع آرشــيوي ايــن اداره در بانــك
دانشجويي نيز ذخيره شده است و اطالعات مختلف از قبيل دانشگاه، محـل  انتـشار              

را در خـود جـاي داده       .. نشريه، استان، نام مديرمسؤول و سـردبير، زمينـه انتـشار و           
  .است

نشريات دانشجويي ارسال شده به اين اداره از نظر محتـوايي ، فنـي و پژوهـشي              
  .گيرند اسان ارشد علوم ارتباطات مورد ارزيابي قرار ميتوسط كارشن
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هـايي   توان به پـژوهش  كه مي.  پژوهش از اين اداره منتشر شده است17تاكنون  
اي، شـوراهاي شـهر،       با موضوعاتي مانند انتخابـات مجلـس، بررسـي پرونـده هـسته            

  . اشاره كرد... سازي و ساير موضوعات سياسي، فرهنگي و اجتماعي و جهاني
توانند با ارسال نشريه خـود و درخواسـت    مديران مسؤول نشريات دانشجويي مي 

  .هاي فني كارشناسان  اين اداره استفاده كنند ارزيابي از راهنمايي
 تأسيس 84در سال » همراه با نشريات دانشجويي«رساني  پايگاه اطالع

 در شبكه جهاني ωωω.ηαμρααη.νετاندازي شد و با نشاني  و راه
هاي آرشيو نشريه همراه، مقاالت و  باشد كه شامل بخش ت موجود مياينترن

مطالب برگزيده نشريات دانشجويي، اخبار مرتبط با نشريات دانشجويي، 
نامه نشريات دانشجويي و معرفي منشورات اداره نشريات و مطالب  آيين

  .باشد متنوع ديگر مي
  
  

  خانه نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  

اي جهت قانونمند  ه به تكثر نشريات دانشجويي، نياز به تشكيل مجموعهبا توج
نمودن انتشار و حمايت از نشريات دانشجويي در اداره كل امور فرهنگي وزارت 

شده بود كه به تأسيس خانه نشريات دانشجويي  علوم، تحقيقات و فناوري احساس 
  . منجر شد1378در سال 

ريزي، ساماندهي، حمايت و نظارت بر  رنامه ب  از آن پس اين مجموعه با هدف
هاي گوناگوني ازجمله  نشريات دانشجويي به فعاليت پرداخته و در اين راستا برنامه

نگاري، تدوين كتب و جزوات آموزشي، بررسي  هاي آموزش روزنامه برگزاري دوره
اي و  هاي منطقه پژوهش و تحليل محتواي نشريات دانشجويي، برگزاري جشنواره

  .را در دستور كار خود قرار داد... ضوعي نشريات ومو
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توان با توجه به نوع ارتباط آن با  هاي خانه نشريات دانشجويي را مي فعاليت
  :اندركاران نشريات وخدمات ارايه شده به چهار دسته تقسيم كرد دست
نگاري و  تدوين كتب آموزشي و آموزش مكتوب روزنامه: ـ آموزش و پژوهش1

اي از  نگاري و در كنار آن، تدوين مجموعه هاي آموزش روزنامه هبرگزاري دور
اي با  هاي نشريات دانشجويي و بررسي و تحليل محتواي نشريات در مجموعه گزيده
  .هاي خانه نشريات در اين زمينه است از فعاليت» اندازي در مه چشم«عنوان 
هاي خانه  اين حوزه قسمت اصلي اهداف و فعاليت: هاي اجرايي ـ برنامه2

برگزاري همايش مديران مسؤول نشريات دانشجويي به . گيرد نشريات را دربرمي
صورت ساالنه براي انتخاب نمايندگان دانشجويي عضو كميته مركزي ناظر و 

هايي براي ارتقاي سطح كيفي و كمي  نشريات  اندازي جشنواره همچنين راه
  .گنجد دانشجويي در اين بخش مي

نشريات دانشجويي در پنج منطقه فرهنگي كشور برگزار اي  جشنواره منطقه
 برگزار شد و دور 84 تا 79هاي  ها بين سال دور اول و دوم اين جشنواره. شود مي

ها در هريك از مناطق  اين جشنواره.  آغاز گرديده است85سوم نيز از ابتداي سال 
  .شود به صورت دوساالنه برگزار مي

 تخصصي شدن و افزايش كيفيت آثار همچنين جشنواره موضوعي با هدف
دانشجويي، جلوگيري از پراكنده كاري و برقراري ارتباط فعاالن دانشجويي با نهادها 

  .و مراكزي كه با موضوع انتخابي آن جشنواره در ارتباطند برگزار مي شود
هاي حوزه نشريات دانشگاهي و  اين برنامه با هدف آگاهي از فعاليت: ـ نظارت3

نظارت بر . شود ها در اين حوزه انجام مي هاي فرهنگي دانشگاه ريتعملكرد مدي
ها و تعامل با  عملكرد كميته ناظر دانشگاه، بررسي شكايات، بازديد از دانشگاه

هاي ناظر   كميته ها درخصوص فعاليت گيري منظم از دانشگاه دانشجويان و گزارش
ريات در خانه نشريات دانشگاهي جزء وظايف دبيرخانه كميته مركزي ناظر بر نش

  .دانشجويي وزارت علوم است
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ارتباط دوسويه بين خانه نشريات و فعاالن نشريات دانشجويي : رساني ـ اطالع4
  .پذير است  امكانwww.khaaneh.orgبه نشاني » خانه«اندازي سايت  با راه

اندركاران  رساني و آموزش دست با هدف اطالع» خانه نشريات«همچنين نشريه 
برگزيده آثار نشريات .  شماره منتشر شده است8ت دانشجويي تاكنون در نشريا

  .دانشجويي و نقد و تحليل آنها بخشي از مطالب اين نشريه است
اين بخش با هدف در اختيار قرار : ـ تهيه آرشيو جامع نشريات دانشجويي5

 دادن اطالعات مورد نياز، محققان و پژوهشگراني كه درخصوص نشريات دانشجويي
اندازي شده است و مسؤوليت حفظ و نگهداري قريب  كنند راه تحقيق و بررسي مي

از نشريات دانشجويي را برعهده دارد، از ) 1385تا ابتداي سال ( هزار نسخه 16به 
  .آوردهاي مهم خانه نشريات در اين بخش بوده است جمله دست

  
  

  مجمع صنفي نشريات دانشجويي سراسركشور
  

 همزمـان بـا سـومين جـشنواره نـشريات      1379خود را از مجمع صنفي فعاليت  
دانشجويي كشور آغاز كرد و با برگزاري انتخابات در اين جـشنواره اعـضاي شـوراي                

  .مركزي و هيأت نظارت آن، انتخاب شدند
رسـاني بـه نـشريات     اين مجمع با هدف ارتقاي سطح كمـي و كيفـي و خـدمات    

  .دانشجويي تأسيس شد
هـاي نويـسندگي و       نگـاري، دوره    ش خبرنگاري، روزنامه  هاي آموز   برگزاري كالس 

ويراستاري، تهيه جزوات حقوقي ويژه نشريات دانشجويي، انتشار ماهنامـه از جملـه             
  .باشد هاي ديگر مجمع مي فعاليت

نگـاران تجربـي، انجمـن        هاي مختلف از جمله كانون روزنامه       مجمع شامل بخش  
 نشريه  است همچنين ... وابط عمومي و    قلم، باشگاه تحليلگران نشريات دانشجويي، ر     

قلمستان به عنوان پرتيراژترين نشريه دانشجويي  متعلق به مجمع صـنفي نـشريات              
  .باشد مي
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كانال  Basirnews.ir , heyatbbg.ir , mosnad.ir هاي راه اندازي سه سايت با نام
 با اندازي بانك اطالعاتي نشريات دانشجويي ارتباط دانشجويان با مجمع و راه

  .هاي اين مجمع است   نشريه از جمله فعاليت5000اطالعات 
مجمع صنفي نشريات عالوه بر دفتر مركزي در تهران، داراي مجامع استاني در 

هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، كرمانشاه، گيالن، گلستان، خوزستان  استان
 كليه اعضاي باشد كه نشست ماهيانه و ساليانه با حضور و خراسان رضوي مي

  .شود مركزي و مجامع استاني به صورت چرخشي انجام مي
نشاني دفتر مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي سراسركشور، تهران، ضلع 

، طبقه 789هاي انقالب و حافظ، جنب بانك ملت، پالك  شمال شرقي تقاطع خيابان
  .باشد  مي88913331-2سوم و شماره تماس آن  
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  فصل يازدهم
  
  

  نامه نشريات دانشجوي  آيين
  و قانون مطبوعات
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  نامه نشريات دانشگاهي آيين

  
  دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشجويي

  
  مقدمه

هـا،    گونه فعاليت   كردن اين   به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند          
حـق آزادي بيـان و همچنـين     گوي سازنده و تأكيد بر    و  قد و گفت  انديشي ن   نهادينه ساختن فضاي آزاد   

نگـاري و ارتقـاي سـطح دانـش عمـومي و تخصـصي                هاي روزنامـه    هاي فراگيري مهارت    ايجاد فرصت 
 مـورخ   540مصوب جلـسه    (  ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي      5دانشگاهيان، بر اساس ماده     

تورالعمل اجرايي اين ضوابط به شـرح ذيـل بـه تـصويب      ، دس ) شوراي عالي انقالب فرهنگي    26/3/83
  :رسد مي

  
  بخش اول

  تعاريف وكليات
ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي،كليه نشرياتي كه به صورت          1ماده1 مطابق بند  ـ  1ماده  

ادواري، گاهنامه يا تك شماره نيز نشريات الكترونيكي كه با نـام ثابـت وتـاريخ نـشردر زمينـه هـاي                      
،اجتماعي، سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسـط هـر يـك از دانـشجويان،       فرهنگي

هـا    تشكل ها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و اعضاي هيأت علمي يا گروهـي از ايـشان در دانـشگاه                  
شوند، نشريات دانـشگاهي محـسوب و تحـت شـمول ايـن               ها توزيع مي    منتشر و در محدوده دانشگاه    

  . گيرند ار ميدستورالعمل قر
هاي عقيدتي، صنفي و رفاهي، خبـري و طنـز را             هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه      ـ عنوان 1تبصره

  .گيرند نيز در بر مي
هـاي دانـشجويي يـا انجمـن          ـ نشريات علمي كه توسط هيأت علمي، دانشجويان، تشكل        2تبصره

  .شوند، مشمول اين آيين نامه هستند هاي علمي دانشجويي منتشر مي
  .هاي مختلف منتشر كنند نامه هايي به مناسبت توانند ويژه ـ نشريات دانشگاهي مي3رهتبص

هاي شخصي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي كه از نشان دانشگاه يا              ها و سايت    ـ وبالك 4تبصره
  .اند نامه خارج كنند، از شمول اين آيين هاي دانشگاه استفاده نمي تشكل
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ـ درمـاني و      هاي آموزشي، مراكز بهداشتي     ، بيمارستان   ها  خوابگاههاي دانشگاهي،     ـ پرديس 5تبصره
شـوند و توزيـع نـشريات دانـشگاهي در خـارج از               ها در حكم محدوده دانشگاه محـسوب مـي          اردوگاه

  .، منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط است ها محدوده دانشگاه
اعـم از   (يـا دفتـر تـشكل       ـ عالوه بر توزيـع نـشريات دانـشگاهي در محـل دفتـر نـشريه                 6تبصره

يـا دسـتگاه صـاحب      )  ...هاي فرهنگي و      هاي علمي، كانون    هاي اسالمي، شوراي صنفي، انجمن      تشكل
بر اساس تعريف   (هاي مناسب در داخل محدوده دانشگاه         ها موظف تعيين محل     امتياز نشريه، دانشگاه  

هـا تخلـف      خـارج از ايـن مكـان      توزيع نشريات در    . باشد  و براي توزيع نشريات دانشگاه مي      ) 5تبصره
  .شود محسوب مي

ها، مراكز آمـوزش عـالي و مراكـز و        منظور از دانشگاه در اين دستورالعمل كليه دانشگاه        ـ2ماده  
  .هاي دانشگاهي است واحد هاي مرتبط دانشگاهي و واحد

مي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسـال            تبصره
  .شوند ناميده مي) دستگاه (از اين پس در اين دستورالعمل به اختصار

  كميته ناظر بر نشريات دانشگاهيـ 3ماده 
اي تحـت   ، در هـر دانـشگاه كميتـه     ضـوابط نـاظر بـر نـشريات دانـشگاهي         2ماده  1بر اساس بند    

ناميـده  ) يته نـاظر  كم(ـ كه در اين دستورالعمل به اختصار        )كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي    (عنوان
  .شود تشكيل مي)شوراي فرهنگي دانشگاه(شود ـ زير نظر  مي

  : تركيب كميته ناظر به شرح زير استـ4ماده
  )رييس كميته(ـمعاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه1
  االختيار و دايم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ـ نماينده تام2
  رييس دانشگاهـ يك حقوق دان به انتخاب 3
  ـ سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه4
  )دبير كميته(ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه5
ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانـشگاه كـه       6

  .شود البدل محسوب مي يك نفر از ايشان عضو علي
هايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا انتخابات  اهـ دانشگ1تبصره

تواند بدون حضور نماينـدگان   نمايندگان مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي     
  .مديران مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود
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ت دانشگاهي توسط شوراي مركـزي  ـ شيوه نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريا     2تبصره
  .تصويب خواهد شد) 8ماده(ناظر هر دستگاه 

نامه مصوب شـوراي      ـ معاونت دانشجويي فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه         3تبصره
  .مركزي ناظر نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند

ظر براي مـدت يـك سـال بـا ابـالغ ريـيس دانـشگاه انتخـاب                  ـ اعضاي انتخابي كميته نا    4تبصره
  .شوند مي

نامـه مـصوب      ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته ناظر بـر اسـاس شـيوه              5تبصره
البـدل جـايگزين وي       شوراي مركزي ناظر،شرايت عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد عضو علي            

  .خواهد شد
وزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مـستقر و بـا مـسئوليت             ـ دبير خانه ناظر در ح     6تبصره

  .دبير متولي انجام امور اداري و اجرايي كميته ناظر است
شـود جلـسات بـا      جلسات كميته ناظر ماهانه با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل مـي         ـ5ماده

ا راي اكثريت معتبر    حضور حداقل سه نفر از اعضاي داراي حق راي، رسمي است و مصوبات آن نيز ب               
ضروري است دعوتنامه اعضاي جلسه حداقل سه روز پيش از موعـد جلـسه بـا اعـالم دسـتور                    . است

  .جلسه توسط دبير كميته ارسال شود
عنه باشد، در زمان رسـيدگي        ـ در صورتي كه هر يك از اعضا، شاكي خصوصي يا مشتكي           1تبصره

  .به شكايت مطروحه، حق راي نخواهد داشت
دبير خانه كميته ناظر موظف است صورتجلسات كميته را به طور مرتب به دبيـر خانـه                 ـ  2تبصره

  . شوراي مركزي ناظر هر دستگاه ارسال كند
تواند با دعوت شفاهي يا كتبـي     ـ در موارد خاص بنا به نظر رييس كميته، جلسه ويژه مي           3تبصره

العـاده و فـوري    بـه صـورت فـوق   وي از اعضاي جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معمول        
  .تشكيل شود) حتي در همان روز(

  
  : وظايف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير استـ6ماده

  ـ بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل1
  ـ نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در صورت لزوم2
 ايـن   6لفات و شكايات ناشي از عملكـرد نـشريات دانـشگاهي مطـابق بخـش                ـ رسيدگي به تخ   3

  دستورالعمل 
  .هاي شوراي مركزي ناظر نامه ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه4
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ـ بررسي محتواي نشريات دانشگاه در جلسه ماهيانه كميته ناظر و ارسال نتايج آن بـه شـوراي                  5
  مركزي ناظر

هاي آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشجويي اعم از صاحبان امتياز، مديران             ي دوره ـ برگزار 6
  مسئول، سردبيران و ساير عوامل اجرايي بر اساس برنامه آموزشي شوراي مركزي ناظر 

 شوراي فرهنگي هر دانشگاه مرجع تجديد نظر در تصميمات وآراء كميتـه نـاظر همـان                 ـ7ماده
  .دانشگاه است

 ضوابط نـاظر بـر فعاليـت نـشريات دانـشگاهي، در هـر دسـتگاه                 2 ماده   4ساس بند    بر ا  ـ8ماده
كـه در ايـن دسـتورالعمل بـه اختـصار      ) شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي    (شورايي با عنوان    

  .شود ناميده مي) شوراي مركزي ناظر(
  : تركيب شوراي مركزي ناظر به شرح زير استـ9ماده

  )رييس شورا( متبوع  ـ معاون فرهنگي دستگاه1
   ـ معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي2
االختيار رييس  ها يا نماينده تام  ـ معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 3
  نهاد

  دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متبوع ـ يك نفر حقوق4
  )شورادبير (ـ مدير كل امور فرهنگي دستگاه متبوع5
هـاي   ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه             6

  .شود البدل محسوب مي كشور كه يك نفر از آنها عضو علي
ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگي يا مدير كل امـور فرهنگـي يـا عنـاوين مـشابه،                    1تبصره

  .باشد دستگاه در سطح معاونان و مديران كل دستگاه ميانتخاب رييس و دبيرشورا بر عهده رييس 
، نـسبت بـه برگـزاري انتخابـات           نامه مصوب شوراي مركزي نـاظر       ـ دبير شورا طبق شيوه    2تبصره

نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در شوراي مركزي نـاظر اقـدام خواهـد                
  .كرد

 براي مدت يك سال با ابالغ ريـيس شـورا انتخـاب            اعضاي انتخابي شوراي مركزي ناظر     ـ 3تبصره
  .شوند مي

ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو شوراي مركـزي نـاظر شـرايط عـضويت در                 4تبصره
البـدل جـايگزين    نامه مصوب شوراي مركزي ناظرـ از دست بدهد عضو علـي  شورا را ـ بر اساس شيوه 

ضويت نماينده مديران مسئول بـر عهـده دبيـر          مسئوليت تشخيص استمرار شرايط ع    . وي خواهد شد  
  .شورا است
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ـ دبيرخانه شوراي مركزي ناظر در اداره كل امور فرهنگـي وزارت يـا دسـتگاه متبـوع يـا          5تبصره
  .عناوين مشابه مستقر و دبير شوراي مركزي ناظر متولي انجام امور اداري واجرايي شوراست

  :به شرح زير است وظايف و اختيارات شوراي مركزي ناظر ـ10ماده
  گذاري در حوزه كالن نشريات دانشگاهي ـ سياست1
  ـ رسيدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي2
  ـ تجديد نظر در تصميمات شوراي فرهنگي دانشگاه در خصوص نشريات دانشگاهي3
 در زمينـه    ـ رسيدگي به اعتراضات ناشـي از تـصميمات و عملكـرد شـوراي فرهنگـي دانـشگاه                 4

  نشريات دانشگاهي 
  هاي اجرايي نامه ـ تدوين شيوه5
   ـ تفسير مفاد دستورالعمل حاضر 6
  ها هاي ناظر بر نشريات دانشگاه ـ نظارت بر عملكرد كميته7
  ها هاي ناظر دانشگاه ـ ايجاد وحدت رويه بين كميته8
  ـ تدوين برنامه آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشگاهي9

هاي نـاظر و ارائـه آن بـه           بررسي نتايج گزارش محتوايي نشريات دانشگاهي از كميته       ـ اخذ و    10
  رييس دستگاه 

  .االجرا است مصوبات شوراي مركزي ناظر قطعي و الزم تبصره
 جلسات شوراي مركزي ناظر حداقل هر دو ماه يك بار با دعوت مكتـوب از كليـه اعـضا                ـ11ماده

شـود وجلـسات بـا        دستور جلسه توسط دبير شورا تشكيل مـي       يك هفته قبل از زمان جلسه با اعالم         
  . تن از اعضاي داراي حق راي ،رسمي و مصوبات آن با راي اكثريت معتبر است5حضور حداقل 

  
  بخش دوم

   نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي
را بـا اعـالم       متقاضي امتياز انتشار نـشريات دانـشگاهي بايـد درخواسـت كتبـي خـود                 ـ12ماده

به انضمام ) 1موضوع ماده (مشخصات خود و مدير مسئول، سردبير، نام نشريه، زمينه و ترتيب انتشار 
خانـه كميتـه نـاظر        تصريح به پايبندي به قانون اساسي، قوانين موضوعه و اين دستورالعمل، به دبيـر             

  . تسليم كند1طبق فرم پيوست شماره 
ه صاحب امتياز آن شخصي حقـوقي اسـت، نبايـد مغـايرتي بـا      اي ك  ـ زمينه انتشار نشريه   1تبصره

  .اساسنامه آن تشكل يا نهاد داشته باشد
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انـد بـه فعاليـت        هايي كه مجـوز اخـذ كـرده         ـ نشريات دانشجويي موظفند صرفاً در زمينه      2تبصره
  .بپردازند

د را در   ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حـداكثر زمـان انتـشار نـشريه خـو                 3تبصره
  .درخواست كتبي خود مشخص نمايد

  : متقاضي امتياز نشريه بايد داراي شرايط زير باشدـ13ماده
ـ يكي از دانشجويان يا اعضاي هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي يا تـشكل، نهـاد، انجمـن،                   1

  . هاي دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه كانون يا يكي از بخش
ر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانشجويان و انفـصال         ـ عدم محكوميت منج   2

  موقت از خدمت درمورد اعضاي هيأت علمي
تواننـد بـه عنـوان صـاحب       پس از يك سال از اتمام محروميت مـي        2ـ افراد مشمول بند     1تبصره

  .شوند حروم ميامتياز نشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت محكوميت مجدد به طور دائم م
ـ در صورتي كه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دست بدهد، ظرف يك ماه پس از                 2تبصره

تواند درخواست انتقال امتياز نشريه را به شخص واجدشرايط ديگـر بـه كميتـه                 ابالغ كميته ناظر مي   
 2 است ظرف مدت كميته ناظر موظف. شود ناظر ارسال كند، در غير اين صورت امتياز نشريه لغو مي

  .هفته از تاريخ وصول درخواست متقاضي، نظر خود را اعالم كند
  : شرايط مدير مسئول به شرح زير استـ14ماده

  ـ دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاي همان دانشگاه1
نـشجويان، انفـصال    ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دا               2

موقت از خدمت درمورد اعضاي هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده 
  .يا باالتر در كميته تخلفات اداري براي كاركنان

سـال متنـاوب بـراي دانـشجويان در      سال متوالي يا سه نـيم  ـ عدم سابقه مشروطي براي دو نيم      3
  سئولهنگام معرفي به عنوان مدير م

). هـاي كـارداني و كارشناسـي        دوره(  واحد درسي  28سال تحصيلي و حداقل       ـ گذراندن دو نيم   4
  .دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري از شمول مستثني هستند

   ـ عدم شهرت به فساد اخالق5
  .احراز استـ شهرت به فساد اخالق صرفاً با اجماع كليه اعضاي كميته ناظر قابل 1تبصره
  .تواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد ـ مدير واحد اداري فقط مي2تبصره
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توانند به عنوان مـدير        پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي         2ـ افراد مشمول بند     3تبصره
م مسئول نشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت محكوميت مجدد اين افراد به طور دائم محرو               

  .شوند مي
ـ در صورتي كه مدير مسئول يكي از شرايط را از دست بدهد، صاحب امتياز موظف است           4تبصره

ظرف يك ماه مدير مسئول جديد را به كميته ناظر معرفي كند، در غير اين صورت امتياز نشريه لغو                   
  . هفته در اين خصوص اعالم نظر كند2كميته ناظر موظف است ظرف مدت . شود مي

  .ـ سردبير نشريه بايد كليه شرايط فوق را دارا باشد5تبصره
 انتشار نخستين شماره نشريه منوط به طي دوره آموزشـي و اخـذ گـواهي پايـان دوره                   ـ15ماده

توسط صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير بر اساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر                
  .نشريات دانشگاهي است

 موظف است در هر نيم سال تحصيلي حداقل دو دوره آموزشي بر اسـاس               ـ هر كميته ناظر     تبصره
  .برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار كند

تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير بـيش از يـك            هيچ كس نمي   ـ16ماده
  .نشريه باشد
ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مـسئول نـشريات فاقـد               نامهكه تقاضا      در صورتي  ـ17ماده

شرايط مقرر در اين دستورالعمل باشند، كميته ناظر موظف است، مراتب را به صـورت مكتـوب و بـا                    
 روز از تاريخ دريافت و ثبت درخواست به متقاضيان     20استناد به داليل و مدارك الزم حداكثر ظرف         

  .اعالم كند
 شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مـسئول، سـردبير يـا                 درج ـ18ماده

شوراي سردبيري دانشگاه صادر كننده مجوز، شماره، تاريخ انتشار و دوره نشر در هر شـماره نـشريه                  
  .الزامي است
هـا باشـد بايـد        اي متقاضـي توزيـع آن در سـاير دانـشگاه             چنانچه صاحب امتياز نشريه    ـ19ماده

كميتـه نـاظر دانـشگاه در       . اي خود را با ذكر محدوده توزيع به كميته ناظر دانشگاه تسليم كند            تقاض
صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، درخواست را جهت اعالم نظر نهايي                 

شوراي مركزي ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه . به كميته ناظر دانشگاه مقصد ارسال كند
  .مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر كند

توانـد اعتـراض خـود را بـه           ـ در صورت عدم موافقت كميته ناظر دانشگاه، متقاضـي مـي           1تبصره
  .شوراي مركزي ناظر اعالم كند
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ـ نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات بـر عهـده كميتـه نـاظر دانـشگاه           2تبصره
  .است) دانشگاه مبدا( زصادر كننده مجو

هاي دانشگاهي، مجامع فرهنگي و شوراهاي صنفي دانشجويي داراي           ها و تشكل    ـ اتحاديه 20ماده
تواننـد    مجوز رسمي، كه در بيش از يك دانشگاه فعاليت داشته و متقاضي انتشار نشريه باشـند، مـي                 

رسـيدگي بـه شـكايات و    نظـارت و  . درخواست خود را به شوراي مركزي دستگاه مربوطه اعالم كنند 
  .تخلفات اين گونه نشريات بر عهده شوراي مركزي ناظر است

 ـ شرايط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتياز و مدير مسئول و سردبير اين گونـه نـشريات     تبصره
  .تابع اين دستورالعمل است

داكثر  كميته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشار نـشريه، حـ               ـ21ماده
  . روز نسبت به صدور مجوز اقدام كند20ظرف 

 روز نـسبت  20كه كميته ناظر با صدور مجوز نشريه مخالفت كند، يا ظـرف           در صورتي ـ  22ماده
تواند اعتـراض خـود را بـه     به صدور مجوز با اعالم كتبي داليل عدم موافقت، اقدام نكند، متقاضي مي           

 روز  30شوراي فرهنگي موظـف اسـت ظـرف         . م كند صورت مكتوب به شوراي فرهنگي دانشگاه اعال      
  .موضوع اعتراض را بررسي و اعالم نظر كند

 مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهـده مـدير مـسئول اسـت و وي موظـف        ـ23ماده
  .است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله پس از انتشار به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه تحويل دهد

ير خانه كميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبير خانـه شـوراي    دب تبصره ـ  
  .مركزي ناظر ارسال كند

كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور مجـوز پـس از                   درصورتي ـ24ماده
  .اخطار كتبي و مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند مجوز صادره از اعتبار ساقط است

در غير اين صـورت     . ـ نشريات موظفند توالي انتشار مندرج در امتياز خود را رعايت كنند           25ماده
، صاحب امتياز براي پاسـخگويي بـه كميتـه نـاظر اخطـار و در                پس از سه مرحله متوالي عدم انتشار      

  .شود كننده، مجوز نشريه لغو مي صورت عدم ارائه داليل قانع
د درخواست خود را مبني بر انتقال امتياز نـشريه بـه ديگـري يـا               توان   صاحب امتياز مي   ـ26ماده

اعـم از مـدير مـسئول، نـام نـشريه، دوره      ( تغيير مشخصات ذكر شده در فرم درخواست مجوز نشريه     
مـاه مراتـب      به كميته ناظر ارائه كند و كميته ناظر موظـف اسـت ظـرف يـك               ) انتشار و زمينه انتشار   

  . صورت مكتوب به صاحب امتياز اعالم كندموافقت يا عدم موافقت خود را به
  

  بخش سوم
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   حقوق نشريات دانشگاهي
 نـشريه دانـشگاهي از كليـه حقـوق مـصرح در قـانون مطبوعـات جمهـوري اسـالمي                     ـ27ماده

  :از جمله. برخوردارند
ـ جستجو، كسب و انتشار اخبار داخـل و خـارج دانـشگاه بـه منظـور افـزايش آگـاهي جامعـه                       1

  .ت موازين قانوني و حفظ مصالح جامعهدانشگاهي با رعاي
اي درصدد اعمال فشار بـر        ـ هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله             2

  .نشريات برآيد، يا به سانسور و كنترل محتواي نشريات مبادرت ورزد
انشجويان و  ـ نشريات دانشجويي حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پيشنهادها و توضيحات د           3

  .مسئوالن دانشگاه را با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند
 معاونت دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهـاي فرهنگـي دانـشگاه بايـد در چـارچوب                  ـ28ماده

  .قوانين و در حدود اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كند
رهنگي دانـشگاه سـاالنه از محـل بودجـه فرهنگـي مبلغـي را بـراي        معاونت دانشجويي ـ ف  تبصره

كند و مطابق ضوابط و مقررات در اختيار          بيني مي   حمايت و كمك به انتشار نشريات دانشگاهي پيش       
  .دهد آنها قرار مي

ها   ها موظفند جشنواره كشوري نشريات دانشگاهي را با هماهنگي كليه دستگاه             دستگاه ـ29ماده
  . دستگاه حداقل سالي يكبار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق كنندو مسئوليت يك

اي يـا مـشابه آن را برگـزار           هاي منطقـه    توانند به صورت مستقل جشنواره      ها مي   ـ دستگاه 1 تبصره
  .نمايند

ي هاي ماد ـ نشريات داراي رتبه اول، دوم و سوم عالوه بر جوايز جشنواره مشمول حمايت2 تبصره
  .و معنوي دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود

  
  بخش چهارم

   حدود نشريات دانشگاهي 
 نشريات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاوير جز در موارد اخالل بـه مبـاني و احكـام                   ـ30ماده

  . قانون مطبوعات، آزاد هستند6اسالم و حقوق عمومي و خصوصي، مطابق ماده 
اي مطالبي مشتمل بر تـوهين، افتـرا، خـالف واقـع يـا انتقـاد نـسبت بـه                     يهگاه نشر    هر ـ31ماده
منتشر كند، ذينفع حق دارد پاسخ آن را حـداكثر تـا دو مـاه از                ) اعم از حقيقي يا حقوقي    ( اشخاص  

تاريخ انتشار به صورت مكتوب براي همان نشريه ارسال كند و نشريه مذبور نيز موظف است توضـيح                  
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را حداكثر يك ماه پس از وصول پاسخ در همـان صـفحه و سـتون و بـا همـان      يا پاسخ دريافت شده   
حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است به رايگان به چاپ برساند، منوط به آنكه جواب از دو برابـر                    

  .اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد
يحات مجددي چاپ كند، در اين صورت       ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توض         1تبصره

حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است، بديهي است درج قـسمتي از پاسـخ، در حكـم عـدم                   
  .درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره و به طور كامل درج شود

تواند به كميته ناظر شكايت كند و         ـ در صورتي كه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينفع مي          2تبصره
گـاه    ميته ناظر در صورت محق شناختن شاكي، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار خواهد كرد و هـر                 ك

 محكوم 40 ماده 6 تا 4اين اخطار مؤثر واقع نشود، كميته ناظر، نشريه را به يكي از تنبيهات بندهاي 
  .كند مي

ز طريـق   هاي آن نافي حق ذينفع در خصوص پيگيري شـكايت ا            ـ مفاد اين ماده و تبصره     3تبصره
  .كميته ناظر يا مراجع ذيصالح نخواهد بود

 در صورت شكايت شاكي خصوصي از يك نشريه مبني بر مـشتمل بـر تهمـت، افتـرا،                   ـ32ماده
هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص، تهديد و هتـك شـرف                 فحش و الفاظ ركيك يا نسبت     

  .گردد  محكوم مي40 ماده 9 تا 5ي يا حيثيت يا افشاي اسرار شخصي، به يكي از تنبيهات بندها
 26،  25،  24 نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات مـواد              ـ33ماده

  .شوند  محكوم مي40 ماده 13 تا 10شوند، به يكي از تنبيهات بندهاي   قانون مطبوعات مي27و 
 ناظر نشريه را، به يكي از ها، تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي، كميته       انتشار عكس  ـ34ماده
كند و در صورت تكرار جرم پس از محكوميت اوليـه، نـشريه بـه                  محكوم مي  40 ماده   9 تا   5بندهاي  

  .شود  اين ماده محكوم مي13 تا 10يكي از بندهاي 
 29 نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات موضـوع مـاده                ـ35ماده

  .شوند  محكوم مي40 ماده 9 و 8ه يكي از تنبيهات بندهاي قانون مطبوعات شوند، ب
اي مطالـب و تـصاويري ماننـد تـوهين، تهمـت، فحـش، الفـاظ ركيـك،                    گاه نشريه    هر ـ36ماده

هاي توهين آميز، استهزا، تحقير، تهديد، هتك حرمت يا حيثيـت و نظـاير آن منتـشر نمايـد،                     نسبت
تواند از ادامه فعاليـت نـشريه          كميته ناظر مي   در اين صورت رييس   . گردد  تخلف عمومي محسوب مي   

جلوگيري نمايد و موضوع را خارج از نوبت بررسي و در صـورت احـراز تخلـف، متخلـف بـه يكـي از                        
  .شود  محكوم مي40 ماده 9 تا 5تنبيهات بندهاي 

اي كه از ادامه انتشار آن جلوگيري شده است نبايـد از ده        مدت رسيدگي به پرونده نشريه    : تبصره
  .روز بيشتر شود
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 اين دستورالعمل بـراي بـار      24 و   19،  17 يا مواد    1 ماده   5 در صورت تخلف از تبصره       ـ37ماده
 40 مـاده    7 تا   4 و در صورت تكرار به يكي از تنبيهات بندهاي           3 تا   1اول نشريه به يكي از تنبيهات       

  .شود محكوم مي
 ناظر منتشر شود توقيـف شـده و         بدون اخذ مجوز از كميته    » اي  نشريه«كه     در صورتي  ـ38ماده

دبير نشريه جديدي باشـد     تواند صاحب امتياز، مدير مسئول و سر        سال نمي   انتشار دهنده به مدت يك    
و در صورت تكرار اگر متخلف شخص حقيقي و دانشجو باشد تا پايان مقطع تحـصيلي و در صـورتي                    

شار و شركت در انتشار هيچ  كه متخلف شخص حقوقي يا عضو هيأت علمي باشد، تا سه سال حق انت             
  .اي را نخواهد داشت نشريه

 در مواردي كه تخلف ارتكابي نشريه بر اساس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي شـود،                ـ39ماده
گيـري متقـضي بـه كميتـه انـضباطي            بنا به تشخيص كميته ناظر مدير مسئول نشريه جهت تصميم         

  .شود معرفي مي
  

  بخش پنجم
   تنبيهات

  : تنبيهي متخلفان به شرح زير استـ موارد40ماده
  ـ احضار به كميته ناظر و تذكر شفاهي1
  ـ تذكر كتبي2
  ـ اخطار كتبي3
  ـ محروميت موقت نشريه از تسهيالت دانشگاهي تا شش ماه4
   ماه6ـ محروميت موقت مدير مسئول نشريه از تصدي اين سمت تا 5
  ه تا يك سال ما6ـ محروميت مدير مسئول نشريه از تصدي اين سمت از 6
   ماه3ـ توقيف موقت نشريه تا 7
   ماه6ـ توقيف موقت نشريه از سه ماه تا 8
   ماه تا يك سال6ـ توقيف موقت نشريه از 9

  ـ توقيف موقت نشريه از يك تا دو سال10
  ـ منع دائم نشريه11
  ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا يك سال12
دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مـسئول از تـصدي ايـن سـمت تـا پايـان مقطـع                     ـ منع   13

  تحصيلي
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  بخش ششم
   رسيدگي به تخلفات و شكايات

 روز از تـاريخ     15 كميته ناظر موظف است به شـكايات مكتـوب حـداكثر ظـرف مـدت                 ـ41ماده
  .دريافت و ثبت آن در دبيرخانه رسيدگي كرده و رأي خود را صادر كند

اي را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شـده اسـت بـه                  كميته ناظر مدير مسئول نشريه     ـ42ماده
اي از تاريخ ابالغ جهـت   صورت كتبي و با ذكر دقيق موارد تخلف يا شكايت و با ارائه مهلت يك هفته              

موجه وي، يا عدم ارائه توضيحات كتبـي،          كند و در صورت عدم حضور غير        اداي توضيحات دعوت مي   
  .تواند حكم مقتضي را در مورد نشريه صادر كند ظر ميكميته نا
 39 تـا    30 كميته ناظر بايد آراي خود را با ذكر موارد تخلف يا شكايت مستند به مواد                 ـ43ماده

صادر و آن را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته، پس از صدور به مدير مسئول و شـاكي                     
  .خصوصي نشريه ابالغ كند

 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجديـد نظـر   20ره، ظرف مدت  آراي صاد ـ44ماده
در صورت عـدم اعتـراض در مهلـت تعيـين شـده، حكـم، قطعـي                 . در شوراي فرهنگي دانشگاه است    

  .شود محسوب مي
انـد،     احكام صادره از سوي كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي تا زماني كه نقـض نـشده                ـ45ماده

  .داالجرا هستن الزم
 شوراي فرهنگي دانشگاه موظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مكتـوب واصـله،                ـ46ماده

حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت اعتراض توسط دبيرخانه، به صورت مكتوب به معترض و 
  .كميته ناظر دانشگاه ابالغ كند

غ قابل اعتراض بـه شـوراي       روز از تاريخ ابال    20 تصميم شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف       ـ47ماده
شوراي مركزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاريخ دريافت اعتراض رأي خود              . مركزي ناظر است  

  .االجرا است آراي شوراي مركزي ناظر قطعي و الزم. را صادر و آن را ابالغ كند
  

  بخش هفتم
   نحوه ابالغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل

ريات دانشگاهي، نظارت بر آنها، رسيدگي به تخلفـات و شـكايات             نحوه صدور مجوز نش    ـ48ماده
گونـه شـرايط و مقـررات مغـاير يـا        تعيين و تصويب هر   . تنها بر اساس دستورالعمل حاضر خواهد بود      

  .نامه نظير صدور مجوزهاي مشروط يا موقت ممنوع است محدود كننده عالوه بر مفاد اين آيين
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يافتند، مدت     كه قبل از تصويب اين دستورالعمل انتشار مي         به كليه نشريات دانشگاهي    ـ49ماده
  .شود تا خود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطبق كنند ماه فرصت داده مي هشت

در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر، مجوز نشريه با صالحديد كميته ناظر لغـو خواهـد                 : تبصره
  .شد

 به  24/6/86 تبصره در تاريخ     44 ماده و    50نشگاهي در    دستورالعمل اجرايي نشريات دا    ـ50ماده
  .تصويب شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي رسيد

 مـورخ  540 ضوابط نـاظر بـر فعاليـت نـشريات دانـشگاهي، مـصوبه جلـسه شـماره           5طبق ماده   
 شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و بنـا بـه مـصوبه شـوراهاي مركـزي نـاظر بـر نـشريات            26/3/1383
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و دانـشگاه                  شگاهي وزارتخانه دان

هـاي آموزشـي و       هـا و مؤسـسه      آزاد اسالمي دستورالعمل اجرايي اين ضوابط جهت اجرا بـه دانـشگاه           
  .گردد پژوهشي ابالغ مي

  والسالم
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  قانون مطبوعات

 
 
 
 

  … والقلم و ما يسطرون  ن
  .نويسد  و آنچه ميسوگند به قلم

   قرآن كريم                              
  

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسالم يا حقوق 
  .كند تفصيل آن را قانون معين مي. عمومي باشند

 »24قانون اساسي اصل  «
 

  فصل اول ـ تعريف مطبوعات
 تـاريخ و  ،نشرياتي كه به طـور مـنظم بـا نـام ثابـت      : بارتند از  مطبوعات در اين قانون ع     ـ1ماده  

هاي گونـاگون خبـري، انتقـادي، سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي، كـشاورزي،                 شماره رديف در زمينه   
  .شوند فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي

  .يابد ارد كه به طور مرتب انتشار مي انتشار فوق العاده اختصاص به نشريه اي دـ1تبصره 
 نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شـمول                 ـ2تبصره  

  .قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است
  . كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون استـ3تبصره 

  
  فصل دوم ـ رسالت مطبوعات

  : رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد، عبارت است ازـ2ماده 
الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند 

  .زمينه مورد اشاره در ماده يك
  .ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان شده است
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هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقـشار مختلـف جامعـه در     في مرزبندي ج ـ تالش براي ن 
  …مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و

و ) …اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و(د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري  
  . و گسترش فضايل اخالقيترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسالمي

  ؛هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي
ـ   هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و بـا مـوارد   تبصره 

  .ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسالمي باشد
  

  فصل سوم ـ حقوق مطبوعات
ن  نظرات، انقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مـسؤوال          مطبوعات حق دارند   ـ3ماده  

  .را با رعايت موازين اسالمي و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند
ـ   انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطـق و اسـتدالل و پرهيـز از تـوهين، تحقيـر و      تبصره 

  .تخريب مي باشد
اي درصـدد اعمـال       تي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله        هيچ مقام دولتي و غير دول      ـ4ماده  

  .فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند
 كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگـاهي عمـومي و حفـظ                   ـ5ماده  

  .مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است
به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از ) 5(و ) 4( متخلف از مواد     ـ1 تبصره

  .شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال از دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد
در صـورت   .  بـراي مطبوعـات الزم االتبـاع اسـت         ، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي     ـ2تبصره  

ند نشريه متخلف را به طور موقت تا دو ماه توقيف و پرونـده را خـارج از نوبـت                    تخلف، دادگاه مي توا   
  .رسيدگي نمايد

) بـه نـام اصـلي يـا مـستعار     ( مطالب اختصاصي نشريات، اگر به نام پديد آورنده اثـر    ـ3تبصره  
منتشر شود، به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان و                       

  .صنفان و هنرمندان مي باشدم
 

  فصل چهارم ـ حدود مطبوعات
 نشريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي و خـصوصي كـه                   ـ6ماده  

  : آزادند،شوند در اين فصل مشخص مي
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اساس جمهوري اسالمي  ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي و ترويج مطالبي كه به1
  .رد كندلطمه وا
  .ـ اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي2
  .ـ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير3
  .ـ ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسايل نژادي و قومي4
 منـافع جمهـوري     ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و         ـ تحريص و تشويق افراد و گروه      5

  .اسالمي ايران در داخل يا خارج
ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري 6

ي اسالمي و محاكم غير رااسالمي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شو
  . قانونيعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز

ـ اهانت به دين مبين اسالم و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجـع                    7
  .مسلم تقليد

ها و هر يك از افراد كـشور و تـوهين بـه اشـخاص حقيقـي و                    ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگان     8
  .حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد

هاي منحرف و مخـالف       هاي ادبي و همچنين نقل مطلب از مطبوعات و احزاب و گروه             ـ سرقت 9
حدود موارد فوق را آيـين نامـه مـشخص          . (به نحوي كه تبليغ از آنها باشد      ) داخلي و خارجي  (اسالم  

  )كند مي
 جنس زن، در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به) اعم از زن و مرد(ـ استفاده ابزاري از افراد 10

تبليغ تشريفات و تجمالت نامشروع و غير قانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق                  
  ؛دفاع غير شرعي از حقوق آنان

  ؛ـ پخش شايعات و مطالب خالف واقع و يا تحريف مطالب ديگران11
  ؛ـ انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي12

ـ   قانون 698 ماده، مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده  متخلف از موارد مندرج در اينتبصره 
  .مجازات اسالمي خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد

  : موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شودـ7ماده 
 و يا بـه  ي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديدهراالف ـ چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه ب 

  .دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است
اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچـه كـه متقاضـي بـه نـوع آن       ب ـ انتشار نشريه به گونه 

  .متعهد شده است



      روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي

 

387

ج ـ انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يـا دايـم تعطيـل     
  .ر نام، عالمت و شكل اشتباه شودشده اند از نظ

  .د ـ انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسؤول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن
ـ   مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و تبصره 

اصول مندرج در اين قانون تـشخيص داده        نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با            
  .شود، نمي باشند

  
  فصل پنجم ـ شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

 انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت                ـ8ماده  
 مـستقيم ـ   استفاده نشريات از كمك خارجي ـ مـستقيم يـا غيـر    . فرهنگ و ارشاد اسالمي آزاد است
  .ممنوع و جرم محسوب مي شود

 مطبوعاتي كه از طرف سازمان هـاي آزاديـبخش اسـالمي كـشورهاي ديگـر منتـشر        ـ1تبصره  
شود، مي تواند با سرمايه ومسؤوليت اشخاص غير ايراني در چارچوب قوانين مربوطه به خارجيـان     مي

  .مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند
هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ               ـ كمك 2تبصره  

  .و ارشاد اسالمي و وزارت امور خارجه دريافت گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود
ه و امثال آن ـ ممنوع است  رـ واگذاري امتياز نشريه به غير ـ اعم از قطعي، شرطي، اجا 3تبصره 

  .ود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارتو جرم محسوب مي ش
  

  : الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشدـ9ماده 
  ؛ـ تابعيت ايران1
  ؛ سال سن25ـ دارا بودن حداقل 2
  ؛ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير3
 كيفري بر اساس موازين اسالمي كه موجب ـ عدم اشتهار به فساد اخالقي و سابقه محكوميت4

  .محروميت از حقوق اجتماعي باشد
ـ داشتن صالحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه اي به تشخيص هيأت 5

  ؛اين قانون) 10(نظارت موضوع ماده 
  ؛ـ پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي6

  : باشدريزاراي شرايط ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد د
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ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تـشكل خـود                   1
  .مجاز به انتشار نشريه باشد

ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليـت شـخص حقـوقي بـوده و محـدوده جغرافيـايي            2
  .انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد

 متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مـسؤول                ـ1صره  تب
  .د شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايدجوا

 براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يـا خـصوصي كـه فقـط                  ـ2تبصره  
نها اجازه وزارت ارشاد اسـالمي  براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد ت        

  . اين قانون كافي است2با رعايت ماده 
  . با يك پروانه نمي توان بيش از يك نشريه منتشر كردـ3تبصره 
 صاحب امتياز در قبال خط مشي كلـي نـشريه مـسؤول اسـت و مـسؤوليت يكايـك         ـ4تبصره  

  . خواهد بودبه عهده اوه مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشري
ـ 5تبصره  هاي   نخست وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمان 

هـا و     هـاي دولتـي و كليـه شـركت          هـا و بانـك      دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مـديره شـركت         
، سفرا، فرمانداران،   نمايندگان مجلسين . مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است          

هـا، اعـضاي سـاواك، رؤسـاي          هاي شهر و شهرستان تهران و مراكز اسـتان          شهرداران، رؤساي انجمن  
ها و وابستگان بـه رژيـم سـابق كـه در فاصـله                ها و شهرستان    دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استان      

مچنـين كـساني كـه در        در مشاغل مذكور بوده و ه      1357 بهمن   22 تا   1342زماني پانزدهم خرداد    
اين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خـدمتگزار تبليغـاتي رژيـم         

  .گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هر گونه فعاليت مطبوعاتي محرومند
 هيأت نظارت موظف است، جهـت بررسـي صـالحيت متقاضـي و مـدير مـسؤول، از       ـ6تبصره  

اسـتعالم  ) وزارت اطالعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران         (ح  مراجع ذي صال  
مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همـراه مـستندات ومـدارك معتبـر، بـه                    . نمايند

در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صالحيت  . هيأت نظارت اعالم نمايند   
  .گردد  شده تلقي ميآنان، تأييد

 مسؤوليت مقاالت و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود، به عهـده مـدير مـسؤول                  ـ7تبصره  
است، ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته                

  .باشند، نخواهد بود
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اي غيـر قـانوني و محكـومين        هـ   هاي ضـد انقـالب و يـا گـروه            اعضا و هواداران گروه    ـ8تبصره  
هاي انقالب اسالمي كه به جـرم اعمـال ضـد انقالبـي و يـا عليـه امنيـت داخلـي و خـارجي،                           دادگاه

محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، فعاليت و يا تبليغ مـي              
  .ندكنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندار

 اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مـسلمان و صـاحب صـالحيت علمـي و             ـ10ماده  
  :اخالقي الزم و مؤمن به انقالب اسالمي مي باشند، عبارتند از

  الف ـ يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه
  ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تام االختيار وي

  دگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلسج ـ يكي از نماين
  د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي

  هـ ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
  .و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم

  .انتخاب آن شوراز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به 
 اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قـانون در دوره اول و در دوره هـاي بعـد                     ـ1تبصره  

ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسالمي تـشكيل مـي                    
  .شود

 افـراد ذي   تصميمات هيأت نظارت قطعي است؛ اين امر مانع شكايت و اقامه دعـواي  ـ2تبصره  
  .نفع در محاكم نخواهد بود

 دبيرخانه هيأت نظارت، با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي شـود               ـ3تبصره  
  .و زير نظر آن هيأت، انجام وظيفه مي نمايد

» هــ « وزارت ارشاد اسالمي، مسؤول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضـوع بنـد    ـ4تبصره  
تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر      اين ماده است و مرجع      

  4.اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف، ب و ج مي باشند
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهـده خواهـد                 ـ5تبصره  

  .صالح خواهد بود ر مراجع ذيداشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور، در مجلس و ديگ
 رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسؤول بـه               ـ11ماده  

  .عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است
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ـ  اين قانون را فاقد شـود،  ) 9( در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده تبصره 
  .شود هاي آن، پروانه نشريه لغو مي و با رعايت تبصره) 10(به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظـف اسـت، تخلـف نـشريات را رأسـاً بـه تقاضـاي           ـ12ماده  
حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت، ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صـورت لـزوم            

  .اتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايدطور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مر هب
) 7(ماده ) د(و ) ج(، )ب(و بند ) 4(و ) 3(به جز بند ) 6(تبصره ـ در مورد تخلفات موضوع ماده  

هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظـف اسـت ظـرف يـك هفتـه،                      
  . نمايدپرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال

 هيأت نظارت، مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضـا جهـت امتيـاز                  ـ13ماده  
يــك نــشريه دربــاره صــالحيت متقاضــي و مــدير مــسؤول بــا رعايــت شــرايط مقــرر در ايــن قــانون 

هاي الزم را انجام داده مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر داليل و شواهد جهت اجرا به وزير                      رسيدگي
 ماه از تاريخ موافقـت هيـأت        2ارشاد گزارش نمايد وزارت ارشاد اسالمي، موظف است حداكثر ظرف           

  .نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند
 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا        9 در صورتي كه مدير مسؤول، شرايط مندرج در ماده           ـ14ماده  

 ماه شـخص ديگـري را كـه واجـد شـرايط             3ف   حداكثر ظر  ،استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است     
شـود    به وزارت ارشاد اسالمي معرفي كند؛ در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مـي               ،باشد

  .هاي مدير به عهده صاحب امتياز است تا زماني كه صالحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسؤوليت
ا عدم تأييد مدير مسؤول جديد، حداكثر سه         اعالم نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد ي        ـ15ماده  

  .ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسالمي خواهد بود
 صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پـس از صـدور پروانـه، نـشريه مربوطـه را               ـ16ماده  

منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پـانزده روز ديگـر، در صـورت         
عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر           . دم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود        ع

  .باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود) به تشخيص هيأت نظارت(موجه 
ـ  از ماده فوق مستثني بوده و در صورت ) سالنامه( نشريه اي كه ساالنه منتشر مي شود تبصره 

  .ن عذر موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شدعدم نشر ظرف يك سال بدو
 پروانه هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است، به اعتبار ـ17ماده 

خود باقي است؛ مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي 
  .تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد
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اي كـه      در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مـدير مـسؤول، نـشاني اداره و چاپخانـه                 ـ18اده  م
دينـي، علمـي،   (نشريه در آن به چاپ مي رسد و نيز زمينـه فعاليـت و ترتيـب انتـشار، نـوع نـشريه                   

در صفحه معين و محل ثابت اعالن شـود، چاپخانـه هـا نيـز             ) سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره     
  .باشند به رعايت مفاد اين ماده ميمكلف 

هاي تجاري كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كاال يا خدماتي كه   نشريات در چاپ آگهيـ19ماده 
 بـا   ،از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشـته باشـند، تأييـد گـردد                  

ت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي  آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعالي          12رعايت ماده   
هاي مشتمل بر تعريف و تـشويق از كـاال و خـدمات هـستند، مـتن ايـن                     مربوطه مجاز به درج آگهي    

  .تعريف و تشويق نمي تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز در اين ماده فراتر رود
انون، تهيـه و كليـه       هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بـر طبـق قـ               ـ20ماده  

مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيالن ساالنه درآمد و مخارج را بـه وزارت ارشـاد اسـالمي                       
  .وزارت ارشاد اسالمي هر وقت الزم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي نمايد. بفرستد

ـ  بـاً بـه وزارت ارشـاد     كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتتبصره 
  .اسالمي اطالع دهند

 مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يـك از مراجـع                  ـ21ماده  
  :زير، به طور مرتب رايگان، ارسال نمايند

  ؛الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  ؛ب ـ مجلس شوراي اسالمي

  ؛ج ـ دادگستري مركز استان محل نشر
 ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قـانون اساسـي و                   ـ22ماده  

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسـط وزارت ارشـاد اسـالمي             . نظام جمهوري اسالمي است   
  .تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد

  
  فصل ششم ـ جرايم

بر توهين يا افترا، يا خـالف واقـع و يـا انتقـاد          هر گاه در مطبوعات، مطالبي مشتمل        ـ23ماده  
نفع حق دارد پاسـخ آن را ظـرف يـك     مشاهده شود، ذي) اعم از حقيقي يا حقوقي(نسبت به شخص  

ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ هـا را در                    
ر مي شود، در همان صفحه و سـتون و بـا همـان               اي كه پس از وصول پاسخ منتش       يكي از دو شماره   
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حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آن كـه جـواب از دو برابـر         
  .اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد

 اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالـب يـا توضـيحات مجـددي چـاپ كنـد، حـق                     ـ1تبصره  
درج قـسمتي از پاسـخ بـه صـورتي كـه آن را نـاقص يـا                  .  مجدد براي معترض باقي است     پاسخگويي

نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسـخ بايـد در يـك                      
  .شماره درج شود

 پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد              ـ2تبصره  
ه شرط آن كه حداقل شش ساعت پيش از چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تـسليم و رسـيد                     ب

  .دريافت شده باشد
 در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتنـاع ورزد، شـاكي مـي توانـد بـه دادگـستري               ـ3تبصره  

شكايت كند و رييس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت، جهت نشر پاسخ به نـشريه اخطـار                  
 كند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مـدت                     مي

  .كند آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي
 اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن، نافي اختيارات شاكي در جهت شـكايت                ـ4تبصره  

  .به مراجع قضايي نمي باشد
هاي    اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه               ـ24ه  ماد

قالع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند،                   
  .به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود

حاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت  هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريـ25ماده 
داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پـيش بينـي شـده اسـت، تحـريص و                     
تشويق نمايد، در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همـان جـرم محكـوم و در                     

س قـانون تعزيـرات بـا وي رفتـار     صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بـر اسـا           
  .خواهد شد
 هر كس به وسيله مطبوعات، به دين مبـين اسـالم و مقدسـات آن اهانـت كنـد، در                     ـ26ماده  

صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتـداد نينجامـد طبـق           
  .شدنظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد 

 هر گاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسالمي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانـت                  ـ27ماده  
شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلـب بـه محـاكم صـالحه معرفـي و مجـازات               

  .خواهد شد
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ـ   تـابع شـكايت مـدعي خـصوصي     27، 26، 25، 24 رسيدگي به جرايم موضـوع مـواد   تبصره 
  .تنيس

ها و تصاوير ومطالب خالف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شـرعي                انتشار عكس  ـ28ماده  
  .است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود

 انتشار مذاكرات غيرعلني مجلـس شـوراي اسـالمي و مـذاكرات غيـر علنـي محـاكم              ـ29ماده  
ي كه طبق قانون، افشا آن مجاز نيست، ممنوع اسـت  دادگستري يا تحقيقات مراجع اطالعاتي و قضاي   

  .و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد
هـاي    انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت         ـ30ماده  

 جرايم مزبور موكول به شكايت      توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع مي گردد، و تعقيب            
شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهـد                  

  .شد
مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از ) اعم از حقيقي يا حقوقي ( در موارد فوق شاكي      ـ1تبصره  

 و دادگاه نيز مكلف است نسبت بـه         نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده           
  .آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد

 هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متـوفي بـوده ولـي عرفـاً                    ـ2تبصره  
تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق  هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از ورثه قانوني مي

  .قامه دعوي نمايدماده و تبصره فوق ا
 انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيـت و يـا افـشاي اسـرار                     ـ31ماده  

شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسؤول به محاكم قضايي معرفي و بـا وي طبـق قـانون تعزيـرات                     
  .رفتار خواهد شد
ـ   ، نشريهرسيدگي است و  تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق31 و 30 در مورد مواد تبصره 

مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف، رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات، حكم توقيـف نـشريه را          
شود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي          اين توقيف، شامل اولين شماره بعد از ابالغ مي        . صادر كند 

  .دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود
ريه اي خود را برخالف واقع، صاحب پروانه انتـشار يـا مـدير مـسؤول       هر كس در نش    ـ32ماده  

معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتـار                   
  .خواهد شد

هاي مزبور را طبق قانون از        مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسؤولي كه سمت          
  .اند نيز مي شوددست داده 
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 الف ـ هر گاه در انتشار نشريه، نام يا عالمت نشريه ديگري ولـو بـا تغييـرات جزيـي      ـ33ماده 
تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس            

ريال تا ده   ) 000/000/1(            تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون             
تعقيـب جـرم و مجـازات، منـوط بـه شـكايت شـاكي               . ودشـ   ريال محكوم مي  ) 00/000/10(ميليون  

  .خصوصي است
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحـوي   

و نـشريه جديـد، بالفاصـله       كه با نشريه مذكور از نظر نام، عالمت و شكل مشتبه شود، ممنوع اسـت                
مرتكب، به مجازات حبس تعزيري از سـه مـاه تـا شـش مـاه و جـزاي نقـدي از دو                       . گردد توقيف مي 

  .ريال محكوم مي شود) 000/000/20(ريال تا بيست ميليون ) 000/000/2(ميليون 
ـ               ـ34ماده   د  رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صالحيت ذاتي، مي توان

در هر صورت، علني بـودن و حـضور هيـأت    . در محاكم عمومي يا انقالب يا ساير مراجع قضايي باشد 
  .منصفه، الزامي است

  .ها رسيدگي مي شود تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استان
 تخلف از مقررات اين قانون، جرم است و چنانچـه در قـانون مجـازات تعيـين نـشده          ـ35ماده  

  .اشد، متخلف به يكي از مجازات هاي ذيل محكوم مي شودب
  .ريال) 000/000/20(تا بيست ميليون ) 000/000/1(الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون 

ب ـ تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير  
  .نشريات

اتي، مجازات حبس و شالق را به يكي از مجازات هاي تبصره ـ دادگاه مي تواند در جرايم مطبوع
  :ذيل تبديل نمايد

  .ريال) 000/000/50(تا پنجاه ميليون ) 000/000/2(الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون 
  .ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات ب ـ تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه

  .وعاتي حداكثر تا پنج سالج ـ محروميت از مسؤوليت هاي مطب
  

  فصل هفتم ـ هيأت منصفه مطبوعات
هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت         :  خواهد بود  ريز انتخاب هيأت منصفه به طريق       ـ36ماده  

 در تهران، به دعوت وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و بـا حـضور وي و                     هتعيين اعضاي هيأت منصف   
هر، ريـيس سـازمان تبليغـات و نماينـده شـوراي            رييس كل دادگستري اسـتان، ريـيس شـوراي شـ          

سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان و با حـضور وي و ريـيس كـل دادگـستري                     
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استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينـده                 
  .وي تشكيل مي شود

نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين        ) 14( در ساير استانها     نفر و ) 21(هيأت مذكور در تهران     
روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسـان، نويـسندگان و روزنامـه           (هاي مختلف اجتماعي      گروه

نگاران، وكالي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمنـدان و             
  .اعضاي هيأت منصفه انتخاب مي كندبه عنوان ) بسيجيان

 چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نـشود، ريـيس كـل دادگـستري                  ـ1تبصره  
  .مكلف مي باشد نسبت به دعوت افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه، اقدام نمايد

ت مذكور در    چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأ              ـ2تبصره  
اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميـل اعـضاي هيـأت منـصفه                     

  .اقدام نمايد
  : اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشندـ27ماده 

  ـ داشتن حداقل سي سال و تأهل1
  ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري2
  ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت3
  .ـ صالحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي4

ايـن قـانون، مراتـب توسـط     ) 36( پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفه، موضوع ماده    ـ38ماده  
دادگاه رسيدگي كننـده بـه جـرايم مطبوعـاتي،          . گردد يس كل دادگستري استان به اعضا ابالغ مي       ير

اكثريت آراي  . كند  دعوت مي مي اعضاي هيأت منصفه     مان رسيدگي از تما    حداقل يك هفته قبل از ز     
اعـضاي هيـأت موظفنـد تـا پايـان جلـسات       . حاضران، مالك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود       

  .دادگاه حضور داشته باشند
  .هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود  تصميمات هيأتـ1تبصره 
 رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حـد             چنانچه در دو جلسه    ـ2تبصره  

نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل بـه تعـداد پـنج نفـر رسـيدگي مـي          
  .نمايد

 دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قـضاييه تـشكيل و زيـر نظـر هيـأت              ـ3تبصره  
  .منصفه انجام وظيفه مي نمايد

 هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج                 ـ39ماده  
شود يا از شركت در اتخـاذ تـصميم خـودداري كنـد، بـا حكـم دادگـاه          نجلسه متناوب دادگاه حاضر     
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رأي دادگـاه   . رسيدگي كنده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منـصفه، محكـوم مـي شـود                 
  .قطعي است

ـ   يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عـذر موجـه نتوانـد در جلـسه دادگـاه       هرتبصره 
حضور يابد، موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي، عذر خود را كتباً و بطور مستدل به استحضار          
دادگاه برساند، در غير اين صورت، عذر وي غير موجه محسوب مي گردد، مگر عذرهايي كـه در ايـن    

در هر حال موظف است عذر خود را به دادگـاه اعـالم             . دگاه حادث شده شده باشد    فاصله تا جلسه دا   
  .نمايد

  .عذر موجه، همان است كه در آيين دادرسي، احصا گرديده است
اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولـين جلـسه حـضور خـود در دادگـاه، بـه خداونـد                    ـ  40ماده  

هـاي شخـصي يـا      بدون در نظر گـرفتن گـرايش    متعادل و در برابر قرآن كريم، سوگند ياد مي كنند،         
گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانـت داري، در راه احقـاق حـق و ابطـال باطـل انجـام وظيفـه              

  .نمايند
 موارد رد اعضاي هيأت منصفه، همـان اسـت كـه طبـق قـانون در مـورد رد قـضاوت                      ـ41ماده  

  .بيني شده است پيش
اي هيأت منصفه سؤاالتي داشته باشند، مراتب را كتبـاً   هر گاه در حين محاكمه، اعض    ـ42ماده  

  .جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي نمايند
 پس از اعالم ختم رسيدگي، بالفاصله اعضاي هيأت منصفه به شـور پرداختـه و نظـر      ـ43ماده  

  :كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعالم مي دارند
  الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟

  ر صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ب ـ د
 پس از اعالم نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائـت مـتهم، اتخـاذ     ـ1تبصره  

  .تصميم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأي مي نمايد
 در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكـاري باشـد، دادگـاه مـي توانـد پـس از                   ـ2تبصره  

  .يدگي رأي بر برائت صادر كندرس
 در صورتي كه رأي دادگاه، مبني بر مجرميت باشد رأي صادره طبق مقررات قانوني،            ـ3تبصره  

  .در رسيدگي مرحله تجديد نظر، حضور هيأت منصفه الزم است. قابل تجديد نظر خواهي است
  .زم نيست حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني الـ4تبصره 
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 هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشـد كـه مـستلزم سـلب حقـوق                    ـ44ماده  
اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبالً توقيف شده باشد، بي درنگ رفع توقيف خواهـد شـد و                    

  .انتشار مجدد آن بالمانع مي باشد
  

  فصل هشتم ـ موارد متفرقه
لكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ        نظارت دقيق بر عم    ـ45ماده  

  .اين امر، مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود. و ارشاد اسالمي است
 صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در ـ46ماده 

فه يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گردد، تا زمان صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت منص
  .اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار، حقوق قانوني آنان پرداخت شود

 آيين نامه اجرايي اين قانون، ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد ـ47ماده 
  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدبه اسالمي تهيه و 

  ابالغ، ، از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ             ـ اين قانون  48ماده  
الزم االجرا است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جملـه اليحـه قـانوني مطبوعـات،                      

  .گردد  شوراي انقالب لغو مي25/5/1358مصوب 
  

  آخرين اصالح قانون مطبوعات
  قانون اصالح قانون مطبوعات

   مجلس شوراي اسالمي1379 فروردين 30صوبه م
  

) 2(تبديل شده و تبصره هاي زير به عنوان تبـصره           ) 1(به تبصره   ) 1( تبصره ذيل ماده     ـ1ماده  
  : اضافه مي گرددبه آن) 3(و 

 نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شـمول                 ـ2تبصره  
  .ه و تابع قوانين عمومي استقانون مطبوعات خارج بود

  . كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون استـ3تبصره 
  .الحاق مي گردد) 5( سه تبصره ذيل به ماده ـ2ماده 

به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از ) 5(و ) 4( متخلف ا زمواد    ـ1تبصره  
  .ال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شدشش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفص



  روزنامه نگاري در نشريات دانشجويي 

  

398

در صـورت   .  مصوبات شوراي عالي امنيت ملـي بـراي مطبوعـات الزم االتبـاع اسـت               ـ2تبصره  
تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبـت رسـيدگي                     

  .نمايد
) بـه نـام اصـلي يـا مـستعار     (پديد آورنده اثـر   مطالب اختصاصي نشريات، اگر به نام   ـ3تبصره  

منتشر شود، به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان و                       
  .مصنّفان و هنرمندان مي باشد

  :قانون مطبوعات، اصالحات زير انجام مي شود) 6( در ماده ـ3ماده 
  .اضافه مي شود» و خصوصي«عبارت » عمومي«الف ـ در صدر ماده بعد، از كلمه 

  .اصالح مي شود» ها افراد و گروه«به صورت » ها افراد گروه«عبارت ) 5(ب ـ در بند 
) 10(   مجلس شوراي اسالمي به قانون مطبوعـات بـه بنـد   21/5/1377ج ـ بند الحاقي مصوب  

  :گردد الحاق مي) 12(و ) 11(تغيير و دو بند زير به عنوان بندهاي 
  ؛ايعات و مطالب خالف واقع و يا تحريف مطالب ديگرانـ پخش ش11
  ؛ـ انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي12

  .قانون مطبوعات به شرح زير اصالح مي گردد) 7( ماده ـ4ماده 
  :الف ـ صدر ماده به شرح زير اصالح مي گردد
  :موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود

  :گردد به عنوان تبصره تبديل ميبا اصالحي به شرح زير ) هـ(ب ـ بند 
ـ   مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و تبصره 

نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تـشخيص داده                   
  .شود، نمي باشند

به آن الحاق مي    ) 3(و  ) 2(و تبصره به عنوان تبصره       اصالح و د   زيربه ترتيب   ) 8( ماده   ـ5ماده  
  :گردد

 انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت                ـ8ماده  
استفاده نشريات از كمـك خـارجي مـستقيم يـا غيـر مـستقيم ـ        . فرهنگ و ارشاد اسالمي آزاد است
  .ممنوع و جرم محسوب مي شود

هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج غير دولتـي كـه بـا نظـارت وزارت                   كمك ـ2تبصره  
  .فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت امور خارجه دريافت گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود
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واگذاري امتياز نشريه به غير ـ اعم از قطعي، شـرطي، اجـاره و امثـال آن ـ ممنـوع       ـ 3تبصره 
 صورت درخواسـت كتبـي صـاحب امتيـاز و تـصويب هيـأت               است و جرم محسوب مي شود، مگر در       

  .نظارت
  .اصالحات زير به عمل مي آيد) 9( در ماده ـ6ماده 

  :متن ماده به شرح زير اصالح مي شود
  :الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد

  ـ تابعيت ايران
   سال سن25ـ دارا بودن حداقل 

  تقلب و تقصيرـ عدم حجر و ورشكستگي به 
  ـ عدم اشتهار به فساد اخالق و سابقه محكوميت كيفري

  .بر اساس موازين اسالمي كه موجب محروميت از حقوقي اجتماعي باشد
داشتن صالحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه اي بـه تـشخيص هيـأت                    

  اين قانون) 10(نظارت موضوع ماده 
  ه قانون اسالميـ پايبندي و التزام عملي ب

  :ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند
مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسـنامه و يـا قـانون تـشكيل خـود                    

  .مجاز به انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد
اضـافه مـي    » و هر گونه فعاليت مطبوعاتي    «عبارت  » انتشار نشريه «بعد از   ) 5(به انتهاي تبصره    

  .باشد
  :به ماده الحاق مي گردد) 8(و ) 7(، )6(سه تبصره به عنوان تبصره هاي 

 هيأت نظارت موظف است، جهـت بررسـي صـالحيت متقاضـي و مـدير مـسؤول، از       ـ6تبصره  
اسـتعالم  ) وزارت اطالعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران          (صالح   مراجع ذي 

مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مـستندات و مـدارك معتبـر، بـه                    . نمايند
در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صالحيت  . هيأت نظارت اعالم نمايند   

  .آنان، تأييد شده تلقي مي گردد
منتشر مي شود، به عهده مدير مسؤول  مسؤوليت مقاالت و مطالبي كه در نشريه ـ7تبصره 

است، ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته 
  .باشند، نخواهد بود
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هـاي غيـر قـانوني و محكوميـت      هاي ضـد انقـالب و يـا گـروه      اعضا و هواداران گروه  ـ8تبصره  
 ضـد انقالبـي و يـا عليـه امنيـت داخلـي و خـارجي،                 هاي انقالب اسالمي كه به جـرم اعمـال          دادگاه

محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، فعاليت و يا تبليغ مـي              
  .كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند

 اصـالح و يـك تبـصره بـه          به شرح زير  ) 3(و  ) 2(قانون و تبصره هاي     ) 10( متن ماده    ـ7ماده  
  :به آن الحاق مي گردد) 5(عنوان تبصره 

 اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مـسلمان و صـاحب صـالحيت علمـي و             ـ10ماده  
  :اخالقي الزم و مؤمن به انقالب اسالمي مي باشند، عبارتند از

  الف ـ يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه
  شاد اسالمي يا نماينده تام االختيار ويب ـ وزير فرهنگ و ار

  ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس
  د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي

  هـ ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
  لميه قمو ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه ع

  ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب آن شورا
 تصميمات هيأت نظارت قطعي است اين امـر مـانع شـكايت و اقامـه دعـواي افـراد                    ـ2تبصره  

  .نفع در محاكم نخواهد بود ذي
 دبيرخانه هيأت نظارت، با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي شـود               ـ3تبصره  

  .ير نظر آن هيأت، انجام وظيفه مي نمايدو ز
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهـده خواهـد                 ـ5تبصره  

  .صالح خواهد بود داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور، در مجلس و ديگر مراجع ذي
  :قانون الحاق مي گردد) 11( يك تبصره به شرح ذيل به ماده ـ8ماده 

اين قانون را فاقد شود، به ) 9(صره ـ در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده تب
  .و با رعايت تبصره هاي آن، پروانه نشريه لغو مي شود) 10(تشخيص هيذت نظارت مقرر در ماده 

  :گردد به شرح ذيل اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي) 12( ماده ـ9ماده 
نگ و ارشاد اسالمي موظف است، تخلف نشريات را رأسـاً يـا بـه تقاضـاي                  وزارت فره  ـ12ماده  

حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به       
  .طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد
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ـ  مـاده  ) د(و ) ج(، )ب(و بنـد  ) 4(و ) 3(به جز بنـد  ) 6(خلفات موضوع ماده  در مورد تتبصره 
هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظف است ظرف يك هفتـه،                  ) 7(

  .پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد
  :به شرح زير اصالح مي گردد) 21( ماده ـ10ماده 

يات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير، به طور مديران مسؤول نشر
  :مرتب و رايگان ارسال نمايند

  الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  ب ـ مجلس شوراي اسالمي

  ج ـ دادگستري مركز استان محل نشر
الحاق مي  ) 4(به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره           ) 23(ماده  ) 3( تبصره   ـ11ماده  

  :گردد
 در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مـي                  ـ3تبصره  

  .تواند به دادگستري شكايت كند
و رييس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و  

 دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر         هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از          
  .از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي كند

ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن، نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به                4تبصره  
  .مراجع قضايي نمي باشد

  .دحذف مي گرد) 27(از متن ماده » يا شوراي رهبري«ـ عبارت 12ماده 
  .گردد س دادگاه تبديل ميييبه ر) 31(در تبصره ماده » دادستان عمومي«ـ عبارت 13ماده 
  :قانون مطبوعات به شرح زير اصالح مي شود) 33(ـ ماده 14ماده 
ـ الف ـ هر گاه در انتشار نشريه، نام يا عالمت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد  33ماده 

نده امكان اشتباه باشـد، از انتـشار آن جلـوگيري و مرتكـب بـه حـبس              شود، به طوري كه براي خوان     
ريال تـا ده ميليـون   ) 000/000/1(تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون           

تعقيب جرم و مجازات، منوط بـه شـكايت شـاكي خـصوصي             . ريال محكوم مي شود   ) 000/000/10(
  .است

ار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحـوي  ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتش 
 كه با نشريه مذكور از نظر نام، عالمت و شكل مشتبه شود، ممنوع اسـت و نـشريه جديـد، بالفاصـله                     
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مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سـه مـاه تـا شـش مـاه و جـزاي نقـدي از دو               . توقيف مي گردد  
  .ريال محكوم مي شود) 000/000/20 (ريال تا بيست ميليون) 000/000/2(ميليون 

  :به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد) 34( ماده ـ15ماده 
 رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صالحيت ذاتي، مي توانـد                ـ34ماده  

حـضور هيـأت    در محاكم عمومي يا انقالب يا ساير مراجع قضايي باشد در هر صـورت، علنـي بـودن                   
  .منصفه، الزامي است

  .شود ها رسيدگي مي  به جرايم مطبوعاتي، در محاكم صالح مراكز استانتبصره ـ
  :و تبصره آن به شرح زير به قانون الحاق مي گردد) 35( ماده ـ16ماده 
 تخلف از مقررات اين قانون، جرم است و چنانچه در قانون مجـازات اسـالمي و ايـن                   ـ35ماده  
  : آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از مجازات هاي ذيل محكوم مي شودقانون براي

  ريال) 000/000/20(تا بيست ميليون ) 000/000/1(الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون 
ب ـ تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير  

  .نشريات
ي تواند در جرائم مطبوعاتي، مجازات حبس و شالق را به يكي از مجازات هاي تبصره ـ دادگاه م 

  :ذيل تبديل نمايد
  ريال) 000/000/50(تا پنجاه ميليون ) 000/000/2(الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون 

  ب ـ تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات
  ت از مسؤوليت مطبوعاتي حداكثر تا پنج سالج ـ محرومي

  
  اصل هفتم

  هيأت منصفه مطبوعات
  :الحاق مي گردد) 36(ـ ماده زير به عنوان ماده 17ماده 
  :ـ انتخاب هيأت منصفه به طريق ذير خواهد بود36ماده 

هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت تعيين اعضاي هيأت منـصفه، در تهـران بـه دعـوت وزيـر                       
 ارشاد اسالمي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شـهر، ريـيس                  فرهنگ و 

سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعـه سراسـر كـشور و در مراكـز اسـتان، بـه              
دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و بـا حـضور وي و ريـيس كـل دادگـستري اسـتان،                       

 استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركـز اسـتان يـا نماينـده وي                 رييس شوراي شهر مركز   
نفر از افراد مورد اعتمـاد      ) 14(ها    نفر و در ساير استان    ) 21(هيأت مذكور در تهران     . تشكيل مي شود  
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روحـانيون، اسـاتيد دانـشگاه، پزشـكان، مهندسـان،          (هاي مختلـف اجتمـاعي        عمومي را از بين گروه    
امه نگاران، وكالي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصـناف، كارمنـدان، كـارگران،             نويسندگان و روزن  

  .به عنوان اعضاي هيأت منصفه انتخاب مي كند) كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان
 چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نـشود، ريـيس كـل دادگـستري                  ـ1تبصره  

  .اد شده و انتخاب هيأت منصفه، اقدام نمايدمكلف مي باشد نسبت به دعوت افراد ي
تر برسد هيأت مـذكور در        چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كم            ـ2تبصره  

اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميـل اعـضاي هيـأت منـصفه                     
  .اقدام نمايد
  : مي گرددالحاق) 37( متن ذيل به عنوان ماده ـ18ماده 
  : اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشندـ37ماده 

  ـ داشتن حداقل سي سال سن و تأهل
  ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري

  ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
  ل فرهنگي و مطبوعاتييـ صالحيت علمي و آشنايي با مسا

  : مي گرددالحاق) 38( متن ذيل به عنوان ماده ـ19ماده 
ايـن قـانون، مراتـب توسـط     ) 36( پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفه، موضوع ماده    ـ38ماده  

دادگاه رسيدگي به جـرايم مطبوعـاتي، حـداقل         . گردد رييس كل دادگستري استان به اعضا ابالغ مي       
يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاي هيأت منصفه دعوت مي كند تا در جلسه محاكمـه                  

اكثريت . دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد يافت            . حضور يابند 
اعضاي هيأت، موظفند تا پايان جلسات . آراي حاضران، مالك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود     

  .دادگاه حضور داشته باشند
  .اضر معتبر خواهد بود تصميمات هيأت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حـ1تبصره  
 چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حـد                ـ2تبصره  

نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل بـه تعـداد پـنج نفـر رسـيدگي مـي          
  .نمايد

زيـر نظـر هيـأت     دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قـضاييه تـشكيل و           ـ3تبصره  
  .منصفه انجام وظيفه مي نمايد

  :الحاق مي گردد) 39( متن ذيل و تبصره آن به عنوان ماده ـ20ماده 
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 هر يك از اعضاي هيأت منصفه، چنانچه بدون عذر موجه، در دو جلـسه متـوالي يـا                   ـ39ماده  
 حكـم دادگـاه     پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند، با              

رأي دادگـاه   . رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه، محكـوم مـي شـود                
  .قطعي است

ـ   هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عـذر موجـه نتوانـد در جلـسه دادگـاه      تبصره 
 بـه   حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسـي، عـذر خـود را كتبـاً و بـه طـور مـستدل                        

استحضار دادگاه برساند، در غير اين صورت، عذر وي غير موجه محسوب مي گـردد، مگـر عـذرهايي      
در هر حال، موظف است عذر خود را بـه دادگـاه          . كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد         

  .اعالم نمايد
  :الحاق مي گردد) 40( متن ذيل به عنوان ماده ـ21ماده 
ت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال              اعضاي هيأ  ـ40ماده  

هاي شخصي يا گروهي و بـا       و در برابر قرآن كريم، سوگند ياد مي كنند، بدون در نظر گرفتن گرايش             
  .رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند

  :الحاق مي گردد) 41(وان ماده  متن ذيل به عنـ22ماده 
 موارد رد اعضاي هيأت منصفه، همان است كه طبق قانون در مورد رد قـضات پـيش                  ـ41ماده  

  .بيني شده است
  :الحاق مي گردد) 42( متن ذيل به عنوان ماده ـ23ماده 
 هر گاه در حين دادگاه، اعضاي هيأت منصفه سؤاالتي داشته باشند، مراتـب را كتبـاً                 ـ42ماده  

  .جهت طرح، تسليم رييس دادگاه مي نمايند
  :و تبصره هاي آن الحاق مي گردد) 43( متن ذيل به عنوان ماده ـ24ماده 
 پس از اعالم ختم رسيدگي، بالفاصله اعضاي هيأت منصفه به شـور پرداختـه و نظـر      ـ43ماده  

  :كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعالم مي دارند
  ست يا خير؟الف ـ متهم بزهكار ا

  ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
 پس از اعالم نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائـت مـتهم، اتخـاذ     ـ1تبصره  

  .تصميم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأي مي نمايد
توانـد پـس از    ي در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بـر بزهكـاري باشـد، دادگـاه مـ        ـ2تبصره  

  .رسيدگي رأي بر برائت صادر كند
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   مجلس شوراي اسالمي30/1/1379تصويب 
  نگهبان  شوراي7/2/1379تأييد 

 در صورتي كه رأي دادگاه، مبنـي بـر مجرميـت باشـد، رأي صـادره طبـق مقـررات            ـ3تبصره  
در رسيدگي مرحله تجديد نظـر، حـضور هيـأت منـصفه الزم             . قانوني، قابل تجديد نظر خواهي است     

  .نيست
  .ر قرارهاي قانوني الزم نيست حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدوـ4تبصره 

  :الحاق مي گردد) 44( متن ذيل به عنوان ماده ـ25ماده 
ئت يا محكوميتي باشـد كـه مـستلزم سـلب حقـوق             آ هر گاه حكم دادگاه مبني بر بر       ـ44ماده  

اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبالً توقيف شده باشد، بي درنگ رفع توقيف خواهـد شـد و                    
  .ن بالمانع مي باشدانتشار مجدد آ

  

  فصل هشتم
  موارد متفرقه

  :الحاق مي گردد) 45( متن ذيل به عنوان ماده ـ26ماده 
 نظارت دقيق بر عملكرد جرائـد و انجـام رسـالت مطبوعـاتي آنـان بـر عهـده وزارت                     ـ45ماده  

  .اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود. فرهنگ و ارشاد اسالمي است
  :الحاق مي گردد) 46( متن ذيل به عنوان ماده ـ27اده م

 صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنـان نـشريه را بيمـه نماينـد تـا در                    ـ46ماده  
صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيـل گـردد، تـا زمـان                       

  .قانوني آنان پرداخت شوداشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار، حقوق 
وزارت «تغييـر يافتـه و عنـوان وزارت ارشـاد اسـالمي بـه               ) 47(به مـاده    ) 35( ماده   ـ28ماده  

  .اصالح مي گردد» فرهنگ و ارشاد اسالمي
  :تغيير و به شرح زير اصالح مي گردد) 48(به ماده ) 36( ماده ـ29ماده 
يأت نظـارت و هيـأت منـصفه از تـاريخ            اين قانون، از جمله در مورد نحوه تشكيل ه         ـ48ماده  

تصويب الزم االجرا است و نيز از تاريخ تصويب، كليـه قـوانين مغـاير بـا آن از جملـه اليحـه قـانوني                      
  .گردد  شوراي انقالب لغو مي25/5/1358مطبوعات، مصوب 
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  تاريخچه نشريات دانشجويي
  

آمارهاي موجود در زمينه نشريات دانشجويي بسيار قابل توجه هستند، اين آمارها 
اي از زمان را  وار در انتشار نشريات جديد خصوصاً در برهه رشدي بسيار سريع و جهش

 تا سالهاي 70 اين نشريات از نيمه دوم دهه بر طبق آمارهاي موجود، تعداد. دهند نشان مي
 نشريه رسيده است و اين رشد 3500 نشريه به حدود 50از ) 76-81 (80آغازين دهه 

اگرچه از سرعتش كاسته شده و به يك آرامش و ايستايي نسبي رسيده است، اما كم و 
اري و نگ اگرچه تحقيقات و كتابهاي زيادي درخصوص تاريخ. بيش همچنان ادامه دارد

شناسي احزاب و گروهها و حتي مطبوعات در سالهاي منتهي به پيروزي انقالب و  جريان
پس از آن نگاشته شده است اما متأسفانه درخصوص نشريات دانشجويي و تاريخچه آن، 

البته تاريخچه . اي صورت نگرفته است پيش و پس از انقالب كار مدون و سازمان يافته
 دور و حتي پيش از انقالب  اي نسبتاً طوالني است و به ساليان چهنشريات دانشجويي، تاريخ

بندي كرد، اما از آنجايي كه  توان آن را در چندين مقطع زماني دسته كه مي گردد نيز برمي
 اطالع چنداني موجود نيست، ما اين مقاطع را از 1350در مورد نشريات دانشجويي قبل از 

  .كنيم اين تاريخ به بعد آغاز مي
 نيز موجود 50 از سالهاي دهه  لبته شكي نيست كه نشريات دانشجويي حتي پيشا
اند خصوصاً نشريات دانشجويي انجمنهاي علمي دانشجويان، ولي منظور از نشريات  ه بود

دانشجويي بيشتر نشرياتي است كه فقط جنبه علمي نداشته و وارد مسائل و موضوعات 
وابسته به مؤسسه » تماشاگه مطبوعات«الن موزه بنا به گفته مسئو. گوناگون شده باشند

 30 مربوط به سالهاي آغازين دهه  هاي بنياد مستضعفان، نشريات دانشجويي فرهنگي موزه
در اين مقال با توجه به تحوالت صورت گرفته در . باشد  در اين موزه موجود مي*شمسي

از سال (بيش از سه دهه عرصه جامعه و دانشگاه و تأثير آن بر نشريات دانشجويي كه در 
                                                           

، ارگان »دانشجو«الذكر نام اين نشريه دانشجويي   به گفته آقاي چراغان مسئول مخزن موزه فوق*
  سازمان دانشجويي

 ريال 2ران جاويد و به قيمت  و به صاحب امتيازي تو12/2/1330 و مورخه 14   دانشگاه تهران شماره 
  .باشد مي
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 5 مقطع شامل 9 سال و 34مورد بررسي قرارگرفته اين مقاطع در قالب ) 1384 تا 1350
  .گردد  دوره ركود و يك دوره توقف بيان مي2،  موج

  
  )موج اول (50ـ57مقطع اول 

هاي چپ در دانشگاهها  گيري حركت  شمسي، با اوج50 پس از سالهاي آغازين دهه 
هاي اسالمي از يك طرف و فراگيرتر شدن امكانات تكثير،استنسيل، خصوصاً ماركسيست

نامه نبود  شباهت به شب دانشجويان افكار وعقايد خود را در قالب اوراقي كه بي... كپي و پلي
  .كردند به صورت زيرزميني و مخفيانه يا بعضاً به صورت آشكار ترويج مي
انشجوياني كه در اتحاديه همچنين بايد اضافه كرد كه در خارج از كشور هم د

هاي اسالمي اروپا و آمريكا عضو بودند و دانشجويان ايراني مقيم و شاغل به تحصيل  انجمن
در كشورهاي هند، لبنان، آلمان و انگلستان از فعاالن و پيشتازان تأسيس و انتشار نشريات 

  .دانشجويي بودند
)  م1976( جمهوري آمريكا با روي كار آمدن دموكراتها و كارتر در انتخابات رياست

 هـ ش و فشار آنها به شاه براي رعايت حقوق بشر و حركت به سمت دموكراسي، 1355
ساز امواج توفنده انقالب  اي بوجود آمد كه يكي از عوامل مهم و زمينه فضاي باز سياسي

ر وار مترتّب ب  دي مردم قم و تظاهرات سلسله19اسالمي گرديد و در اين فضا پس از قيام 
گرفت، فضاي جامعه و خصوصاً  آن كه هريك در پي اربعين شهداي حوادث قبلي صورت مي

دانشگاهها به شدت سياسي شده و زمينه الزم براي فعاليت نشريات دانشجويي خودجوش 
ها گرفته تا  در بين دانشجويان با عقايد و آراي مختلف از انجمنهاي اسالمي، و مذهبي

 56اين دوره كه از اواخر سال . فراهم گرديد... چريكهاي فدايي وها، مجاهدين خلق،  اي توده
اي بود كه ما آن را موج   ادامه داشت خود بخش پاياني از مقطع يا مرحله57آغاز و تا بهمن 

  ) . 50ـ57. (ناميم اول نشريات دانشجويي مي
  

  )موج دوم (57ـ59مقطع دوم 
 پس از انقالب تمام  اين گروهها در پس از پيروزي انقالب نيز با توجه به شرايط زماني

هاي مختلف، خصوصاً سياسي داشته و طبيعتاً نشرياتي را نيز  داخل دانشگاهها فعاليت
 و شروع انقالب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها 59كردند كه اين روند تا سال  منتشر مي
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تفاقات و ادامه داشت كه بيشتر شامل مواضع گوناگون اين گروهها و جريانها درخصوص ا
ها يا به اصطالح  هاي زيادي از اين اطالعيه رخدادهاي مختلف انقالب بود كه احتماالً نمونه

نشريات بايستي در آرشيو ارگانهاي امنيتي اطالعاتي آن زمان يا نزد اشخاصي كه به 
البته در اين دوره با توجه به . آوري اين امور عالقه و اهتمام داشتند موجود باشد جمع

سياسي سالهاي اوليه پس از پيروزي انقالب و با توجه به فعاليتهاي گسترده جريانها فضاي 
گرفت  و گروهكهاي سياسي در بيرون دانشگاهها نيز فعاليتهاي مطبوعاتي فراواني صورت مي

توان به  مي) 59 تا 57(از اين سالها .  كه به نحوي دانشگاه را تحت تأثير خود قرار داده بود
  . م نشريات دانشجويي نام بردعنوان موج دو

  
  )توقف (59ـ61مقطع سوم 

 به سبب تعطيلي 59پس از شروع انقالب فرهنگي و بسته شدن دانشگاهها در بهار 
شود و  فعاليتهاي آموزشي، هيچ اقدام خاصي در زمينه فعاليت نشريات دانشجويي ديده نمي

البته با توجه به شرايط . ديد سال فعاليتهاي نشريات دانشجويي كامالً متوقف گر2قريب به 
پيش آمده پس از تعطيلي دانشگاهها، گروهكهاي التقاطي و ماركسيستي كه پس از انقالب 
فرهنگي از دانشگاهها خارج شده بودند، بيكار ننشسته و فعاليتهاي مطبوعاتي خود را ادامه 

 از دادند، اين نشريات و مطبوعات كه اكثراً سراسري بودند، اگرچه بسياري مي
توان آنها را در زمره نشريات دانشجويي  اندركاران آنها از دانشجويان بودند ولي نمي دست

نشريه ) سازمان مجاهدين خلق(، ارگان منافقين »مجاهد«نشرياتي همچون نشريه . قرار داد
كه » مجاهد«، نشريه آلترناتيو »منافق«و نشريه » پيكار«ارگان حزب توده، نشريه » مردم«

 مشابه آن نشريه در مخالفت با مطالب آن از سوي دانشجويان مسلمان و با لوگوي
  .ها هستند شد، از اين نمونه اللهي منتشر مي حزب

با افزايش درگيريهاي لفظي و فيزيكي بين گروهكها از يك طرف و دانشجويان مسلمان 
گذشت سالگرد در( در دانشگاه تهران 59 اسفند 14و مردم از طرف ديگر كه اوج آن در 

 گروهكها رسماً عليه انقالب اسالمي و نظام اعالم 60 خرداد 30 بود، در 60و بهار ) مصدق
هايشان از حالت علني به حالت زيرزميني تبديل گشت كه  جنگ مسلحانه كرده و فعاليت

كردند كه اين روند حتي پس از  هايي را منتشر مي نامه در اين ميان گهگاه نشريات و شب
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توان در زمره  گاهها نيز ادامه داشت به هرحال اين نشريات را هم نميبازگشايي دانش
  .نشريات دانشجويي محسوب كرد

  
  )ركود اول (61ـ67مقطع چهارم 

 با توجه به شرايط جنگ تحميلي و از تب و 61پس از بازگشايي دانشگاهها در سال 
يات دانشجويي ديده تاب افتادن جريانات اوايل انقالب فعاليت چندان زيادي در زمينه نشر

هاي  هايي كه هراز چندگاهي دانشجويان فعال در انجمن ها و اطالعيه شود مگر گاهنامه نمي
  .كردند هاي خود در فرصتهاي مختلف صادر مي گيري اسالمي دانشگاهها، در موضع

دار دانشجويان  يك علت اساسي اين ايستايي و ركود، حضور پررنگ، متناوب و دامنه
هاي جنگ بود كه تمامي هم و غم سياسي، اجتماعي و فرهنگي  قالبي در جبههمسلمان و ان

خود را مصروف حضور در جبهه كرده و بهنگام حضور در دانشگاه فقط و فقط به فكر 
 ادامه 67 آغاز و تا سال 61اين دوره كه از سال . گذراندن امتحانات و دروس خود بودند

  .  دانشجويي استكند دوره ركود فعاليت نشريات پيدا مي
  

  )موج سوم (67ـ71مقطع پنجم 
با پايان يافتن جنگ و تأكيد حضرت امام بر ضرورت تشكيل بسيج در دانشگاهها و 

هاي جنگ حضور داشتند يا پس از جنگ وارد دانشگاهها  بازگشت دانشجوياني كه در جبهه
 از انتخابات شدند و اختالفاتي كه پس از جنگ و در ادامه درگيريهاي سياسي پيش و پس

مجلس سوم در بين جناحهاي سياسي موسوم به چپ و راست در جامعه و به تبع آن در 
گيري و  دانشگاهها ايجاد شد جنب و جوش فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها منجر به جهت

هاي مختلف از جمله انجمن اسالمي، دانشجويان بسيجي،  گيري گروهها و تشكل جبهه
شد كه هريك از اين تشكلها براي ابراز نظرات .. و) ه تأسيس شده بودكه تاز(جامعه اسالمي 

و بيان ديدگاههاي خود در موضوعات عمدتاً سياسي آن دوره به سمت تريبونهاي آزاد كه 
اين تريبونها كه از آنِ تشكلهاي مختلف . شد رفتند اي ديواري محسوب مي به نوعي روزنامه

دهنده موج سوم نشريات دانشجويي  به نوعي تشكيلدانشجويي خصوصاً انجمن اسالمي بود 
و كم و بيش نشريات مختلفي در دانشگاههاي مهم و سياسي همچون ) 71 تا 67(گرديد 

شد كه تعداد آنها  منتشر مي... فردوسي، شهيد چمران و تهران،  اميركبير، علم و صنعت،
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يا اردوهاي .... امام  وچندان زياد نبود يا در مناسبتهاي مختلف همچون دهه فجر، رحلت 
گرديد دانشجويان با صدور اعالميه و  مختلفي كه از سوي تشكلهاي دانشجويي برپا مي

پرداختند كه  بيانيه و يا انتشار نشريات نسبتاً ابتدايي به بيان ديدگاهها و مواضع خود مي
. وجود استاكنون نيز در آرشيو اداره نشريات دانشجويي نهاد م هايي از اين دست هم نمونه

اي  بندي جريانات سياسي و بالتبع نشريات آنها به گونه البته در سالهاي اوليه موج سوم صف
بود كه انجمن اسالمي و بسيج يا دانشجويان بسيجي برخالف آنچه كه در سالهاي بعد رخ 

جهت  توان گفت در بسياري موارد همسو و هم داد همگرايي بيشتري داشتند و حتي مي
ته بايد خاطرنشان كرد كه در اطالق موج سوم بر نشريات اين مقطع زماني كمي الب. بودند

اي باشد،  مسامحه وجود دارد چرا كه اين اطالق بيش از آنكه معلول موج و جريان گسترده
  .باشد كه قبالً ذكر آن گذشت  مي67 تا 61بيشتر در قياس با ركود پيش از آن در سالهاي 

  
  )ركود دوم (71ـ75مقطع ششم 

 و شكست جناح به اصطالح چپ در 71 با اتمام انتخابات مجلس چهارم در سال 
هاي  گيري جناح چپ از فعاليت انتخابات و يكدست شدن نسبي قوه مقننه و مجريه و كناره

آشكار سياسي ركود آشكاري در زمينه فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها پديدار شد كه 
و طبعاً در اين دوره نشريات دانشجويي هم دچار ) 71-75(نزديك به نيم دهه ادامه داشت 

بند تشكلهاي رسمي و نام و نشاندار  هاي نيم ركود و خمودگي گرديد و غير از فعاليت
البته در اين مقطع . شد فعاليت چنداني از سوي ساير دانشجويان در اين خصوص ديده نمي

ه تشكلها نقشي اساسي در هم همچون مقطع گذشته تريبونها يا تابلوهاي آزاد متعلق ب
هاي گوناگون به دانشجويان داشتند و خأل نشريات دانشجويي را  رساني و ارائه تحليل اطالع

اي نداشتند و  اين تشكلها در اين سالها فعاليت گسترده. كردند تا حدي پر مي
نقالب اي بود كه رهبر فرزانه ا گريزي و ركودسياسي دانشگاهها در اين سالها به گونه سياست

بارها در بيانات خود تصريحاً يا تلويحاً به اين امر منتقد بوده و دانشجويان را همواره به 
دانشجو بايد سياسي شود و خدا «: كردند از جمله اينكه داشتن بينش سياسي دعوت مي

البته بايد اعتراف كرد در » .گذارند دانشجويان سياسي باشند لعنت كند دستهايي را كه نمي
اي بيش  لها نشريات موفقي در عرصه آموزش عالي پديدار شدند كه گرچه تك جرقهاين سا

نشرياتي .  اي خود را باال كشيدند اي و حتي حرفه نبودند ولي تا حد نشريات نيم حرفه
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دانشگاه صنعتي شريف يا بعضي از نشريات همچون نشريه » نقطه سرخط«همچون 
اين ركود پس از توقف نشريات . اند يلدانشگاه صنعتي اميركبير از اين قب» مجال«

 دومين ركود نشريات دانشجويي 67 تا 61 و ركود سالهاي 61 تا 59دانشجويي در سالهاي 
  . شود محسوب مي

  
  )موج چهارم (75ـ78مقطع هفتم 

 و شروع تب و تاب انتخاباتي هفتمين دوره 75با رسيدن به ماههاي پاياني سال 
گر دانشگاهها مركز ثقل تحوالت سياسي اجتماعي گرديد و انتخابات رياست جمهوري بار دي

فعاليتهاي سياسي در دفاع از دو كانديداي مطرح رياست جمهوري در آن سالها فضاي 
دانشگاهها را شديداً سياسي كرد و طبعاً مولود اين فعل و انفعاالت سياسي نشريات يا شبه 

ا از سوي دانشجويان مختلف به نشرياتي بودند كه از سوي تشكلهاي مختلف دانشجويي ي
رساني و حتي تخريب در آن برهه  شدند و نقش مهمي در تحليل اطالع سرعت منتشر مي

اين دوره را شايد بتوان موج چهارم نشريات دانشجويي يا طوفان . زماني چندماهه داشتند
 آن طلبان در انتخابات رياست جمهوري و پس از با پيروزي اصالح.  پس از آرامش ناميد

انتخابات مجلس و شوراها و تعدد كثير نشريات سراسري و مطبوعات و هجوم نيروهاي 
هاي مختلف كه هرروزه با عناوين و نامهاي گوناگون مجوز انتشار  گرا به روزنامه فكري چپ

از خصوصيات . زده گرديد گرفتند فضاي جامعه به شدت سياسي يا به تعبير بهتر سياست مي
اين است كه نشريات دانشجويي اين دوره عمدتاً وابسته به ) 75-78(نشريات اين دوره 

مديريتهاي فرهنگي دانشگاهها، ارگانها يا تشكلها از قبيل بسيج، انجمن اسالمي، جامعه 
يكي ديگر از خصوصيات اين .  شود بودند و نشريه مستقّل چندان ديده نمي... اسالمي و

زا و درگير قرار   سالها همواره در محيطي تنشدوره اين بود كه نشريات دانشجويي در اين
داشتند كه اين محيط در بسياري از مواقع نشريات دانشجويي را با بحرانها و مشكالت روبرو 

زدگي افراطي برخي نشريات  ها به جهت سياست كرد كه بسياري از اين درگيريها و تنش مي
به عنوان مثال درج . گشت برميدانشجويي و وابستگي آنها به جريانات خارج از دانشگاه 

دانشگاه اميركبير كه توهين به مقدسات بود و انعكاس آن در يكي » موج«مطلبي در نشريه 
هاي سراسري كثيراالنتشار به يكباره موجي از خشم و انزجار را در سراسر كشور  از روزنامه

 دانشجويي كرد برانگيخت و اذهان جامعه را بيشتر از گذشته معطوف دانشگاهها و نشريات
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اين نشريه . و تأثيرگذاري قابل توجه نشريات دانشگاهي را در فضاي جامعه آشكار ساخت
 نسخه، آن هم قبل از آغاز ترم تحصيلي دانشگاه داشت ولي 150تيراژ محدودي در حد 

فضاي ملتهب آن سالها و انعكاس آن در نشريات سراسري و اظهارنظر بعضي از مسئولين 
ر اجراي مجازات نويسندگان اين نشريه كه بعدها مورد اعتراض رهبر فرزانه امنيتي مبني ب

انقالب نيز قرار گرفت كافي بود تا نشريه موج به نوعي خاتمه دهنده موج چهارم نشريات 
اي كه از مسئله نشريه موج پديدار گشت تسريع در تصويب و  دانشجويي باشد البته ثمره

نامه  اي در ذيل آيين هي بود كه تا قبل از آن تبصرهابالغ دستورالعمل نشريات دانشگا
اندركاران نشريات دانشگاهي و  شد و اصوالً دست تشكلهاي اسالمي دانشگاهي محسوب مي

  .  دانشجويي تا پيش از آن با خالهاي قانوني براي فعاليت مواجه بودند
  

  )موج چهارم يا سونامي نشريات دانشجويي (78ـ81مقطع هشتم 
داد اما   چهارم نشريات دانشجويي به حيات خود كم و بيش ادامه مياگرچه موج

 و حوادث كوي دانشگاه و بيانات رهبر 78 تير 18تعطيلي بسياري از مطبوعات كه پس از 
تيزبين و دورانديش انقالب مبني بر پايگاه دشمن شدن بسياري از مطبوعات كه در همان 

رديد موجب شد تا بسياري از اين نشريات كه زمان منجر به تعطيلي تعدادي از مطبوعات گ
نقش زبان احزاب و جريانات سياسي را داشتند مخاطب خود را در ميان دانشجويان 

ها نيز كه از دانشگاهها برخاسته بودند به  جستجو كرده و بسياري از نويسندگان اين روزنامه
يه دانشجويي كه دهها سمت نشريات دانشجويي هجوم آوردند و به يكباره تعداد زيادي نشر

برابر گذشته بود در عرصه دانشگاهها موجوديت پيدا كرد و بدين ترتيب موج پنجم نشريات 
ساز موج چهارم  البته در اين ميان نبايد از نقش زمينه) 78-81. (دانشجويي پديدار شد

ي در موج پنجم  غافل بود اما اين موج پنجم نشريات دانشجوي) 75ـ78(نشريات دانشجويي 
  در چند دهه اخير بود و شايد بتوان از آن امواج اين ترين مرتفع و ترين پردامنهكه 

 كرد يكباره به جريان افتاده و نشريات دانشجويي سونامي نشريات دانشجوييتعبير به 
گوناگون با عقايد، سالئق و ديدگاههاي مختلف در دانشگاههاي مختلف از دولتي و آزاد و 

 2 و  نامه  و هفته تهران و اصفهان و سيستان و بلوچستان و از روزنامهپيام نور گرفته تا 
نامه و گاهنامه، در دانشگاههاي مختلف   گرفته تا ماهنامه و دوماهنامه و فصل نامه هفته

البته در اين .  عنوان رسيد4000اي كه تعداد اين نشريات نزديك به  سربرآوردند به گونه
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نامه نشريات دانشجويي در شوراي عالي  يرگذار تصويب آئينميان نبايد از نقش مهم و تأث
نامه نشريات دانشگاهي  انقالب فرهنگي ـ كه قبالً ذكر آن رفت ـ غافل شد زيرا مطابق آيين

توانستند   به تشكلها و نهادهاي دانشگاهي نداشتند نيز مي اي كه وابستگي افراد حقيقي
ب شد تا دانشجويان بسياري كه داخل در درخواست مجوز نشريه بدهند كه اين ويژگي سب

. تشكلها و جريانات دانشگاهي نبودند بصورت مستقل وارد عرصه نشريات دانشجويي شوند
همچنين تشكلهاي غيرسياسي هنري، ادبي و صنفي نيز وارد عرصه نشريات دانشگاهي 

 از )البته نه چندان زياد(شدند و اين مهم سبب شد عرصه نشريات دانشجويي تا حدي 
  .پرداختن صرف به مسائل سياسي دور شود

گرچه در همين برهه زماني هم با توجه به شرايط سياسي اجتماعي دانشگاهها و جامعه 
و مسائل پيش آمده در هنگام حادثه كوي دانشگاه و پس از آن حجم زيادي از مطالب 

را سالهاي نشريات دانشجويي اختصاص به مسائل سياسي داشت و شايد بتوان اين سالها 
اوج سياسي كاري و سياسي بازي يا به عبارت بهتر، به سياست پرداختن نشريات 

ولي نشريات متعددي هم در اين سالها پديدار . دانشجويي در طول مقاطع ياد شده دانست
  .شدند كه برخالف گذشته در ظاهر به مسائل سياسي توجه چنداني نداشتند

ين سالها و سياست تساهل و تسامح فرهنگي دولت با توجه به فضاي به وجود آمده در ا
اصالحات و وزارت علوم اين نشريات با اينكه بيشتر در عرصه مسائل فرهنگي ـ اجتماعي 

كردند ولي در باطن  و اكثراً در ظاهر از پرداختن به مسائل سياسي اجتناب مي زدند قلم مي
...  سياسي، مذهبي وهاي اجتماعي فرهنگي، به تحكيم مباني سكوالريسم در عرصه

هاي متعدد نشريات دانشجويي  از ديگر خصوصيات اين دوره برگزاري جشنواره. پرداختند مي
 برگزار گرديد و نهاد از بنيانگذاران 1377بود كه اولين دوره آن در اواخر موج چهارم يعني 

اله تكرار و برگزاركنندگان اصلي آن بود كه در سالهاي بعد نيز اين جشنواره تقريباً هرس
اي خانه نشريات وزارت علوم كه تا سال  هاي منطقه همچنين جشنواره) 80-78(گرديد  مي
 يك دوره كامل در سراسر كشور برگزار گرديد همايش مديران مسئول نشريات 81

دانشجويي وزارت علوم و همايش سردبيران نشريات نهاد همگي از عواملي بودند كه در 
ر ترغيب دانشجويان به تأسيس نشريات جديد و نيز ارتقاء مقطع ياد شده نقشي مهم د

  . كيفي نشريات منتشر شده داشتند
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نگاري و خبرنگاري  يكي ديگر از خصوصيات اين مقطع شروع كالسهاي آموزش روزنامه
براي اولين بار از سوي اداره نشريات نهاد رهبري در دانشگاهها و به دنبال آن پيروي 

در دانشگاهها از قبيل وزارت علوم، وزارت بهداشت، بسيج دستگاههاي مختلف فعال 
در برگزاري اين كالسها بود كه نقش مهمي در ارتقاي ... دانشجويي ، انجمن اسالمي و

التحصيلي ايفا كرد كه  كيفي فعاليتهاي مطبوعاتي دانشجويان در دانشگاه و پس از فارغ
ده، در نشريات دانشگاهي كه به نوعي شركت در اين كالسها و استفاده از آموزشهاي ارائه ش

شد و اشتغال به كار دانشجويان در نشريات  كارگاه عملي براي دانشجويان محسوب مي
التحصيلي نيز از عواملي بود كه در اين مقطع و حتي مقطع پس از آن  سراسري پس از فارغ

  . زيادي داشتدر اقبال دانشجويان به تأسيس نشريات دانشجويي يا فعاليت در آنها تأثير
نشريات دانشجويي بيشتر در حال و هوا و فضاي ) 75ـ78(به طور كلي در اين سالها 

تأسيس بودند و مطابق آمار ارائه شده توسط خانه نشريات وزارت علوم، تعداد نشريات 
 رسيد 81 عنوان در سال 2000 به 78 عنوان در سال 700دانشجويي اين وزارتخانه از 

 و 76درحاليكه در همين وزارتخانه عناوين نشريات در سال )  درصد300رشدي در حدود (
  . عنوان بوده است100ماقبل آن كمتر از 

  
  )تثبيت و تبديل از سيالب خروشان به رودخانه آرام (81ـ84مقطع نهم 

      شويم وارد مقطع كنوني مي) 78ـ81(پس از پايان موج پنجم نشريات دانشجويي 
از خصوصيات اين مقطع كه پس از موج پنجم ايجاد شد . امه داردكه هنوز هم اد) 81ـ84( 

 به 81 را مقطع تأسيس نشريات دانشجويي بدانيم سالهاي 78-81اين است كه اگر سالهاي 
شود به بيان بهتر پس از  بعد مقطع تثبيت و ارتقاء كيفي نشريات دانشجويي محسوب مي

نشريات دانشجويي زيادي مجوز انتشار ) موج چهارم و پنجم (81 تا 75اينكه در سالهاي 
-81(در اواخر اين دوره . خواستند منتشر شده و حرف خود را بزنند گرفتند كه فقط مي

كم به سمت افزايش كيفيت و تغيير ديد به سمت نگاه  بود  كه نشريات دانشجويي كم) 75
. د استاي پيش رفتند كه ثمره اين تغيير نگرش در سالهاي اخير كامالً مشهو حرفه

التحصيلي جذب بازار  اندركاران نشريات دانشجويي پس از فارغ خصوصاً كه بسياري از دست
هاي سراسري شدند كه اين امر نيز در ترغيب نشريات دانشجويي و  كار و روزنامه

همچنين حركت نشريات دانشجويي به سمت . دانشجويان به اين نگرش بسيار تأثيرگذار بود
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 از قبيل انجمن صنفي نشريات دانشجويي و مجمع صنفي نشريات هاي صنفي ايجاد تشكل
 تأسيس شدند همگي حكايت از غلبه نگرش 80دانشجويي كه در سالهاي پاياني دهه 

  .اي در نشريات دانشجويي داشتند حرفه
از خصوصيات مهم مقطع اخير روي آوردن دانشجويان به سمت و سوي نشريات 

 و شبكه اينترنت روز به روز در حال ITه با توسعه صنعت  بود ك*نويسي الكترونيك و وبالگ
  .گسترش است

                                                           
*
 .دهد  را ميشي انتشار عقايد، افكار، روحيات و نظرات  اجازهكاربر اينترنتحيطي است كه به وبالگ م 

 اولين سلمان جريري، روزي كه. گردد  باز مي1380 شهريورماه 16در ايران به  نويسي وبالگ و ي وبالگ تاريخچه
هاي خود را برروي  سلمان در سكوت و آرامش، يادداشت. اندازي كرد فارسي را بر روي اينترنت راهوبالگ 

نو، به چاپ  اي كه در روزنامه حيات  در مقاله1380در مهرماه  حسين درخشان، كرد تا اينكه وبالگش منتشر مي
 وبالگ در آن هنگام حسين درخشان در. پرداخت Blogger نويسي  وبالگرسيد، به معرفي سيستم رايگان
ي عطفي  ي درخشان نقطه مقاله. پرداخت بيني به انتشار افكارش برروي اينترنت مي شخصي خود به نام خودبزرگ

كاربران اينترنت در  ي زيادي از آيد چرا كه پس از انتشار اين مقاله عده ايران به حساب مي سينوي وبالگ در تاريخ
  .كردند اين راه قدم نهادند و هريك براي خود وبالگي ايجاد

 و آنرا براي بنويسدنگار  روزنامه  را همچون يكش تا مطالبدهد مي امكان كاربركاركردن در محيطي كه به 
دهد، چنان جذاب و دلچسب بود كه به سرعت بر تعداد بالگرهاي ايراني  سرتاسر دنيا انتشارخوانندگان خود در 

  .شد افزوده
ترين  و حسين درخشان، از قديمي دل و رضا قاسمي به ترتيب پس از سلمان جريري نيما افشارنادري، اميررضا قوي

نويس ايراني بود كه  ن وبالگتحي نيز اولين زف شهرزاد عالم. آيند مي بالگرهاي دنياي وبالگشهر در ايران به حساب
 .هاي خود را بر روي اينترنت قرار دهد توانست يادداشت

نياز به يك سيستم مديريت محتواي كامال فارسي را آشكارتر   ، وبالگاستقبال همگاني و عموميت يافتن داشتن
سيستم رايگان و كامال  اولين  توانستنداي بودند كه انگيزهپرفوالدي و قانون سه جوان پرانرژي و  خليقي،. كرد

 آغاز شد و در 81اين كار در اوايل سال . ايراني ايجاد كنندنويسان   وبالگرا براي Persianblog.comفارسي 
 3گذشت حدود   پس از83ل  تا ساسال براي استفاده عموم كاربران، بر روي اينترنت قرار گرفت و  خرداد همان23

و پس از آن نيز چندين . درآمده بودنداين سايت   ميليون نفر به عضويت1/5اندازي اين سرويس بيش از  سال از راه
همچنين به گفته بعضي . بر روي اينترنت قرار گرفت...  وblogfa ،blogskyنويسي مانند  سرور وبالگ

  .نويسي است المللي وبالگ ارسي دومين زبان بينزبان ف) مهندس سيدعليرضا حسيني(صاحبنظران 
بلكه اكنون در سراسر جهان نيز . شود هاي مديريت محتوا، تنها به ايران خالصه نمي استقبال عمومي از سيستم

نويسي را جزء الينفك كار با اينترنت   وبالگآشنا هستند و به نوعي   وبالگي ها كاربر اينترنت با پديده ميليون
  .دانند مي

  : منبع
)html.uoeuoeu-cat/archives/com.ghoghnoosan.www              ( 

)1384/8/4/net.tebyan.www ( 
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شد  نويسي داشتند در ابتدا تصور مي با توجه به اقبالي كه دانشجويان از پديده وبالگ
اند، اما پس از مدتي نه چندان  هاي خطر براي نشريات دانشجويي به صدا درآمده كه زنگ

 تا 81نويسي در سالهاي   اوليه دانشجويان از وبالگطوالني و از تب و تاب افتادن استقبال
اي دارد در نشريات    و با توجه به اينكه برخالف وبالگ كه مخاطب بسيار گسترده83

نشريات دانشجويي به حركت آرام و تثبيتي . دانشجويي گروه هدف ومخاطب معلوم است
تفاقات مهم اين مقطع زماني از ا .خود كه پس از اتمام موج پنجم آغاز شده بود ادامه دادند

كم شدن يك عضو از دو عضو دانشجوي كميته مركزي ناظر بر نشريات دانشجويي در 
اندركاران  مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي بود كه مورد اعتراض گسترده فعاالن و دست

نشريات دانشجويي قرار گرفت و حتي در پنجمين همايش مديران مسئول نشريات وزارت 
همچنين به هم خوردن مراسم . زا كرد زده و تنش جو همايش را به شدت بحرانعلوم 

اختتاميه جشنواره ششم نشريات دانشجويي در مشهد و اغتشاش بعضي از دانشجويان در 
يك . باشد تأثير نبود هم از اتفاقات مهم دوره اخير مي الذكر در آن بي آن كه مصوبه فوق

ثير بسزايي در نشريات دانشجويي داشت، برگزاري نهمين  ديگر اين مقطع كه تأ رخداد مهم
دوره انتخابات رياست جمهوري بود كه نشريات دانشجويي با اينكه به داليل گوناگون 

 5/1رساني درخصوص اين انتخابات شدند اما در همان  ديرهنگام وارد عرصه تحليل و اطالع
هاي گوناگون در معرفي يا  نامه ويژهماه باقيمانده به انتخابات، نشريات مختلف با انتشار 

 .تخريب نامزدهاي  انتخابات نقشي اساسي در گرم كردن تنور اين انتخابات داشتند
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