
شک و تردید چیست؟

دفترچــه ســواالتی کــه در دســت داریــد بخشــی از طــرح ابتــکاری موسســه دموکراســی 
اســرائیل اســت کــه در آن از طریــق تشــویق خبرنــگاران بــه تفکــر بدبینانــه، بــه بهبــود 
پوشــش روزنامه نــگاری کمــک می کنــد. ایــن دفترچــه شــامل یــک ســری ســؤاالت اســت 
کــه روزنامه نــگاران قبــل از انتشــار مقــاالت خــود بایــد و اغلــب حتمــًا از خــود بپرســند.
پرســش ها حــول چهــار مبحــث اساســی به گونــه ای تنظیم شــده اند کــه شــک و 
تردیــد روزنامه نــگار را برمی انگیزنــد: اطالعــات )فصــل اول(؛ منابــع خبــری )فصــل دوم(؛ 
روش هــای کاری مورداســتفاده بــرای جمــع آوری داده هــا و انجــام مطالعاتــی کــه بعــدًا 
توســط روزنامه نــگاران پوشــش داده می شــود )فصــل ســوم(؛ و روش هــای مورداســتفاده 

ــارم(. ــل چه ــگاران )فص ــط روزنامه ن توس

ــش ها  ــرا پرس ــت؟ زی ــده اس ــخ مان ــه بی پاس ــن دفترچ ــده در ای ــؤاالت مطرح ش ــرا س چ
ــه ی  ــرای ارائ ــردن آنچــه ب ــا خالصــه ک ــر شــکاکانه هســتند. آن هــا ب ــدی تفک ــزار کلی اب
ــد  ــت می کنن ــادی دارد، خدم ــغله ی زی ــه مش ــگاری ک ــه خبرن ــت ب ــی اس ــزارش حیات گ
ــؤاالت  ــن س ــد. ای ــرار می کنن ــاط برق ــق ارتب ــش موث ــی و پوش ــای عموم ــن ایده ه و بی
ــه  ــر شــکاکانه ارائ ــرای تفک ــی ب ــک طــرح کل ــرش و ی ــادآور، ســکوی پ ــک ی ــوان ی به عن

می شــوند.

* ایــن دفترچــه در راســتای پــروژه تشــویق روزنامه نــگاران بــه تفکــر شــکاکانه ، بــه ابتکار موسســه دموکراســی 

اســرائیل نوشته شــده اســت.
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یادداشتی برای خبرنگاران 

ســؤاالت به صــورت هدفمندانــه و شــعارگونه طراحی شــده اند. اگــر خــود مــا بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهیــم، در حقیقــت 
ایــن کار مــا مســاوی اســت بــا تــالش بــرای گرفتــن جــای شــما به عنــوان خبرنــگار، علیرغــم اینکــه مــا ماننــد شــما در 
ــئولیتی در  ــما مس ــد ش ــتیم و مانن ــالع هس ــوابق بی اط ــرایط و س ــات، ش ــا از جزئی ــم. م ــرا نبوده ای ــل ماج ــان کام جری
قبــال مــواردی کــه بــه صالحدیــد شــما منتشــر می شــود نداریــم. شــما و ســردبیرانتان ایــن امــکان را داریــد کــه بــه ایــن 
ســؤاالت مطابــق بــا بهتریــن جزئیاتــی کــه تــا زمــان انتشــار بــه دســت آورده ایــد، پاســخ دهیــد. ســؤاالت به صــورت 

اول شــخص مفــرد طراحــی می شــوند تــا خبرنــگاران بتواننــد در زمــان مناســب به راحتــی بــرای خــود مطــرح کننــد.

چــرا شــک و تردیــد؟ چــرا اکنــون؟ روزنامه نــگاری دچــار بحــران شــده اســت. تعــداد کمتــری از روزنامه نــگاران بــا حــوزه 
هــای تحــت پوشــش خــود آشــنایی کامــل پیــدا مــی کننــد و سیســتم دفاعــی روزنامــه نــگاری توانایــی کمتــری در برابــر 
نیروهــای چرخــش و فریــب دارد. ایــن امــر باعــث می شــود کــه امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری، شــک و تردیــد 

بــرای ارتقــای کیفیــت روزنامه نــگاری ضــروری باشــد.

ــوان  ــک به عن ــارکاپ( ش ــی ه ــور تون ــگاری و پروفس ــق روزنامه ن ــول محق ــه ق ــیاری دارد. )ب ــد بس ــد فوای ــک و تردی ش
یــک »آشکارســاز مزخــرف« داخلــی، در برابــر اطالعــات و منابــع خبــری فریــب کار ماننــد یــک مکانیســم دفاعــی عمــل 
ــد. شــک و تردیــد همچنیــن از طریــق روشــن کــردن جنبه هــای خاصــی از ایــن حرفــه کــه اغلــب خاکســتری و  می کن

ــد. ــش می ده ــگار را افزای ــی روزنامه ن ــتند، خودآگاه ــم هس مبه
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ــا اطالعــات شــروع می شــود. منظــور مــا از اطالعــات نه تنهــا مربــوط بــه مــواد خــام اولیــه ای اســت  شــک و تردیــد ب
ــه  ــرد، بلک ــرار می گی ــتفاده ق ــوع مورداس ــال وق ــای در ح ــر از رخداده ــتی معتب ــر ژورنالیس ــک تصوی ــه ی ــرای ارائ ــه ب ک
ــی  ــردی و اجتماع ــور ف ــورد ام ــی در م ــًا حیات ــای غالب ــرای تصمیم گیری ه ــی ب ــوان مبنای ــردم به عن ــه م ــی ک اطالعات

ــد. ــتفاده می کنن اس

هــر طــوری کــه اطالعــات را تعریــف کنیــم، خبرنــگاران حجــم زیــادی از آن را دارنــد. آن هــا دائمــًا توســط حجــم عظیمــی 
از اظهــارات، اســناد، پیام هــا، پســت ها و تجربیــات دســت اول »میدانــی« احاطه شــده اند. زمانــی کــه بــرای زیــر ســؤال 

ــگاران بیشــتر اســت. ــردن تک تــک شــایعات و گفته هــا صــرف می شــود، از طــول عمــر مســن ترین روزنامه ن ب

ــگاری خاتمــه  ــا یــک تحقیــق روزنامه ن ــگاری در مــورد اطالعــات مشــکوک باشــد، موضــوع لزومــًا ب حتــی اگــر روزنامه ن
ــا  ــی ب ــی روزنامه نگاران ــال، حت ــد. بااین ح ــد ش ــدازی نخواه ــی راه ان ــی حت ــن تحقیق ــوارد، چنی ــی م ــد. در برخ نمی یاب
حداقــل اســتانداردهای اخالقــی بایــد اطالعــات الزم کســب کــرده و ارائــه دهنــد. بــرای انجــام ایــن کار، آن هــا بایــد یــاد 
بگیرنــد کــه بیــن اطالعاتــی کــه معتبرتــر هســتند و اطالعاتــی کــه اعتبــار کمتــری دارنــد تمایــز قاطــع قائــل شــوند - و 

بــرای ایــن کار، آن هــا بــه میــزان مناســبی از شــک و تردیــد نیــاز دارنــد.

تصــور عمــوم جامعــه از کار انجام شــده توســط حقیقت یــاب هــای حرفــه ای مختلــف ماننــد روزنامه نــگاران، کارآگاهــان، 
مأمــوران اطالعاتــی و باســتان شناســان، چیــدن قطعــات پــازل در کنــار هــم اســت. مــا در اینجــا از یــک تمثیــل متفــاوت 
اســتفاده کنیــم: اتصــال نقــاط. در ایــن بــازی، اگــر نقــاط را به درســتی بــه هــم وصــل کنیــد، درنهایــت یــک خرگــوش، 
یــک صــورت یــا بــرج ایفــل را می بینیــد. اگــر نقطه هــا حقایــق خــام یــک داســتان )ماننــد آشــپزخانه آپارتمــان، جســد 
ــه  ــد و ب ــا یــک داســتان را شــکل دهن ــه هــم متصــل می شــوند ت ــد، خطــوط بیــن نقطه هــا ب ــو( را نشــان دهن و چاق
مــا یــک معنــا، چارچــوب و شــکلی می دهنــد کــه بتوانیــم آن را بفهمیــم و منتقــل کنیــم )در ایــن مثــال، مثــاًل داســتان 

یــک قتــل(.

ــداد  ــق اع ــا از طری ــه، نقطه ه ــت. اول اینک ــا اس ــردن نقطه ه ــل ک ــر از وص ــیار پیچیده ت ــری بس ــگاری ام ــه روزنامه ن البت
ــه شــما داده شــده اســت؛ و  نشــانه گذاری نشــده اند. دوم، شــما هرگــز نمی توانیــد مطمئــن باشــید کــه تمــام نقــاط ب
ســوم، فرامــوش نکنیــد کــه منابعــی کــه شــرح نقــاط را بــه شــما ارائــه می دهنــد بــا توجــه بــه منافــع خــود آن هــا را 
ــا آن  ــگار ب ــک روزنامه ن ــوان ی ــه شــما به عن ــن شــرایط، یکــی از چالش هــای مهمــی ک ــد. در ای ــه هــم متصــل می کنن ب
ــی ترسیم شــده  ــا خطوطــی کــه به طــور تقریب ــه از اتصــال نقــاط بســیار کــم ب مواجــه هســتید، ایــن اســت کــه چگون

خــودداری کنیــد.

روزنامه نــگاران تمایــل دارنــد بــه اطالعــات به صــورت سیاه وســفید، درســت و نادرســت فکــر کننــد؛ امــا چالش برانگیزتریــن 
و رایج تریــن اطالعــات در زندگــی روزمــره روزنامه نــگار درواقع خاکســتری اســت.
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اطالعات خام

چرا این اطالعات را دریافت می کنم؟ چه کسی دیگری در مورد آن می داند؟ 	

چرا این اطالعات اکنون می رسند؟ آیا اطالعات مربوط به زمان دیگری است که به تازگی منتشرشده است؟ 	

آیا این زمان بندی و شیوه ای که در آن اطالعات به من رسیده است، چیزی در مورد منافع پشت این تبادل اطالعات  	
نشان می دهد؟ این منافع چه تأثیری بر نحوه مدیریت اطالعات دارند؟

آیا این اطالعات با سایر حقایقی که به من رسیده است در تضاد است؟ 	

آیا این اطالعات ناقص یا دستکاری  شده است و سعی دارد من را به نتایج مطلوب منابع خبری خود برساند؟ 	

کدام یک از اطالعات ناموجود برای به دست آوردن تصویر کاملی از داستان موردنیاز است؟ از حذف برخی اطالعات  	
چه نتیجه ای می توان گرفت؟

آیا این اطالعات آن قدر خوب است که انسان را به شک وا می دارد که درست باشد؟ چرا قباًل در مورد آن نشنیده ام؟ 	

آیا می توان اطالعاتی به این مهمی را بدون اینکه کسی بداند جعل کرد؟ 	

آیا این اطالعات با یک رویداد واقعی سروکار دارد یا برای هدف دیگری ساخته شده است؟ 	

آیا این اطالعات آن قدر مقدماتی است که انتشار آن مجاز باشد؟ 	

آیا این اطالعات می تواند حاوی مطالب نیمه واقعی باشد که به اندازه ی دروغ گمراه کننده هستند؟ 	

آیا روش هایی که از طریق آن ها اطالعات را به دست آورده ام را باید محرمانه نگه داشت، یا این کار فریبکاری و  	
شواهد ناکافی را پنهان می کند؟

اعتبار سنجی

آیا این گزارش حاوی اطالعاتی است که اگر دقیقًا همان طور که دریافت کردم منتشر شود می تواند به اعتبار من  	
آسیب برساند؟

آیا شواهد محکمی وجود دارد که بتواند این اطالعات را تأیید یا رد کند؟ اگر چنین است، آن اطالعات چگونه باید  	
باشد؟ از کجا می توان چنین شواهدی را به دست آورد؟

آیا این اطالعات در برابر شواهد متناقض اعتبار خود را از دست نمی دهد؟ 	

آیا صرف استناد به اطالعات کافی است یا صحت آن باید ارزیابی شود؟ 	

آیا شواهد واقعی وجود دارد که این اطالعات را تأیید کند، یا به دلیل همخوانی با مفروضات، قراردادها و  	
هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، سیاسی یا روزنامه نگاری، دوست دارم آن را بپذیرم؟

آیا تناقضات درونی در اطالعات مشهود است؟ آیا این تناقضات لزومًا باعث ابطال آن می شود؟ 	

آیا حقایق بیان شده در این اطالعات واقعًا قابل رؤیت است؟ آیا آن ها درجایی مستند یا ثبت شده اند یا صرفًا افکار  	
شخصی هستند؟

ممکن است به شهودات، برداشت ها و احساسات درونی اهمیت زیادی بدهم؟ 	

آیا بهتر نیست این اطالعات را خودم بررسی کنم تا اینکه با فرض اینکه قباًل توسط رسانه ای که قباًل آن را منتشر  	
کرده است تأییدشده است، ریسک کنم؟

آیا این داستان واقعًا پیچیده است یا کسی سعی دارد حقایق را پنهان کند تا از مسئولیت فرار کند یا ضعف  	
استدالل های خود را پنهان کند؟

اگر قرار باشد اطالعات عمیق تر بررسی شود، آیا قابل انتشار خواهد بود؟ 	

آیا کسی می تواند با بررسی این داستان بگوید که کدام بخش از اطالعات منتشرشده را تأیید کرده بودم، کدام یک از  	
آن ها را نتوانستم تأیید کنم و کدام جزئیات را نمی توان تأیید کرد؟

زمانی که اطالعات غیرقابل تأیید به نظر می رسد آیا بااین وجود کاری هست که بتوانم برای اطمینان از ارائه ی گزارش  	
مسئوالنه انجام دهم؟
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آیا به اندازه کافی برای توصیف دقیق رویدادها تالش کردم؟ 	

قبل از انتشار

آیا ممکن است من نقاط خیلی کمی را به هم وصل کرده باشم و خطوط را به یک الگوی زشت و زننده تبدیل کرده  	
باشم؟

آیا اتصال همان نقطه ها می تواند منجر به تصویری کاماًل متفاوت شود؟ اگر چنین است، آیا بهتر نیست که به عنوان  	
بخشی از گزارش، خوانندگان و شنوندگان را از این موضوع آگاه کنم که این اطالعات به کجا ختم می شود و استنباط 

و تفاسیر من از کجا شروع می شود؟

آیا من به سؤاالت مطرح آمده  توسط اطالعات پاسخ های قابل قبولی ارائه کردم؟ 	

»طرف مقابل« در داستان چه استدالل ها و شواهدی می تواند ارائه دهد؟ آیا بهتر نیست در همان ابتدا طرف مقابل  	
را شناسایی کنیم؟

آیا من اطالعات مهم را به دلیل اینکه توضیحش برای عموم در نگاه اول خیلی پیچیده به نظر می رسید، جدی  	
نگرفتم؟

آیا من بر روی اطالعات مهم تمرکز کردم یا صرفًا بر روی حقایقی که به راحتی قابل تشخیص است؟ 	

آیا پرداختن به نکات ظریف این داستان، این گزارش را واقعی تر و قابل توجه تر و درعین حال به همان اندازه جالب  	
می کند؟

آیا این گزارش به آن چیزی که من در نظر دارم نزدیک شده است یا به آن چیزی که طرف های ذینفع می خواهند  	
افکار عمومی باور کنند؟

آیا درگذشته گزارشی در مورد نمونه یا موضوع مشابهی منتشر کرده ام؟ آیا واکنش ها، خطاها یا انکارها در آن  	
داستان قبلی باعث تجدیدنظر و تردید در مورد این داستان شد؟

درنهایت اینکه، آیا از تصور عمومی شکل گرفته توسط این گزارش راضی هستم؟ 	



فصل 2
شک و تردید نسبت به منابع خبری
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بدبینــی نســبت بــه منابــع خبــری ضــروری اســت زیــرا در بیشــتر مــوارد اطالعــات به خودی خــود بــه دســت خبرنــگاران 
ــگاری  ــق روزنامه ن ــه محق ــور ک ــوند. همان ط ــل می ش ــانی منتق ــع انس ــط مناب ــات توس ــه اطالع ــد. تقریباهمیش نمی رس
ــر چیــزی نیســت کــه اتفــاق بیفتــد، بلکــه آنچــه کســی گفتــه اتفــاق افتــاده یــا خواهــد  لئــون ســیگال نوشــت: »خب

افتــاد.«

بــه گفتــه تومــاس پترســون از دانشــکده دولتــی کنــدی دانشــگاه هــاروارد، اتــکا بــه منابــع خبــری انســانی به عنــوان 
ــزار  ــران اب ــر دیگ ــه ب ــه تکی ــود. اگرچ ــر می ش ــه روز بی رونق ت ــی، روزب ــات واقع ــال اطالع ــرای انتق ــگاری ب ــزار روزنامه ن اب
ــری و  ــع خب ــد مناب ــه رش ــده ی روب ــت فریبن ــل ماهی ــه دلی ــی آن ب ــا اثربخش ــت، ام ــگاری اس ــه روزنامه ن ــی حرف اصل

ــود. ــد می ش ــد، تهدی ــوذ دارن ــه نف ــیعی از جامع ــای وس ــر بخش ه ــه ب ــی ک ــط عموم ــان رواب متصدی

ــدون  ــرد. ب ــردازی و عکاســان مقایســه ک ــا رابطــه بیــن تکنســین های نورپ ــی را ب ــع مطبوعات ســیگال رابطــه بیــن مناب
پرتــو نــور تکنســین، واقعیــت در تاریکــی باقــی می مانــد و عــکاس امــکان ثبــت واقعیــت را نــدارد. او اشــاره می کنــد 
ــذب  ــه ج ــوند بلک ــور نمی ش ــذب ن ــط ج ــگاران فق ــت. روزنامه ن ــدازه نیس ــک ان ــه ی ــع ب ــه ی مناب ــدرت هم ــه ق ک
درخشــان ترین ها می شــوند. قــدرت پرتــو اغلــب بازتابــی از سلســله مراتب اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســت کــه 

خــارج از اتــاق خبــر وجــود دارد.

ــرای عملکــرد جامعــه  ــه ب ــگاری، بلکــه در بســیاری از زمینه هــای دیگــر ک ــا در روزنامه ن ــری نه تنه ــع خب ــه مناب ــاد ب اعتم
ــدون  ــد، ب ــه می کنن ــود تکی ــکاران خ ــای هم ــه گزارش ه ــمندان ب ــی دانش ــت. حت ــی اس ــت، حیات ــروری اس ــدرن ض م

اینکــه دائمــًا نســبت بــه آن هــا شــک داشــته باشــند.

ــا  ــن متناســب ب ــع و همچنی ــوع منب ــر ن ــا ه ــه متناســب ب ــم ک ــرد شــکاکانه ای را پیشــنهاد می کنی ــا رویک ــن، م بنابرای
شــرایط، انگیزه هــا، تاریخچــه و پیشــینه داســتان پوشــش داده شــده باشــد. در مــورد اعتبــار و ســوگیری های هــر یــک 
ــی  ــط عموم ــان رواب ــخنگویان، متخصص ــان، س ــد، کارشناس ــات ارش ــگاری )مقام ــع در روزنامه ن ــندترین مناب از عامه پس
ــد؛  ــل کنن ــه عم ــد جانب داران ــز می توانن ــی نی ــای اطالعات ــی پایگاه ه ــود دارد. حت ــد وج ــک( تردی ــهروندان درجه ی و ش
عناصــر عــددی و فنــی کــه در ایــن پایگاه هــا وجــود دارد شــامل هالــه ای از واقعیــت غیرقابل انــکار و بی طرفانــه اســت 

ــه چالــش بکشــند. ــر اســت آن را ب ــگاران بهت کــه روزنامه ن
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منابع خبری

آیا این منبع واقعًا اطالعات ارزشمندی به من داده است؟ 	

منبع از این گزارش چه چیزی به دست می آورد؟ چه کسی می تواند از آن صدمه ببیند؟ 	

منافع منبع چگونه از این اطالعات و روشی که باید از آن استفاده کرد، نشات می گیرد؟ 	

چه رابطه ای بین اطالعاتی که منبع فاش می کند و اطالعاتی که او سعی در پنهان کردن آن دارد وجود دارد؟ 	

تمایل اصلی منبع چیست: توصیف واقعیت، ماست مالی کردن آن، یا تغییر آن؟ 	

آیا حقایقی که منبع ارائه کرده، داستانی متفاوت از آنچه او سعی در ارائه آن دارد بیان می کند؟ چه چیزی بر کیفیت  	
تفسیر او تأثیر می گذارد؟

آیا منبع سعی دارد صداهای مخالف را بی ارزش نشان دهد یا حتی آن ها را ساکت کند؟ آیا تالش های او برای بدنام  	
کردن دیگران با عنوان رفتاری انتقادی قابل توجیه است؟

با کمک گرفتن از حس ششم، آیا این منبع در من احساس اعتماد یا بی اعتمادی را برمی انگیزد؟ آیا دالیل محکم تری  	
برای من وجود دارد که با او به صورت دیگری رفتار کنم؟

آیا صداقت موجود در بیان منبع باعث شد که به او اعتماد کنم یا عوامل خارجی مانند موقعیت برتر، ظاهر،  	
وضعیت، اعتبار یا مهارت های سخنوری او باعث اعتماد من شد؟ آیا او فقط به این دلیل که تا حدودی شبیه من 

است اعتماد من را به دست آورد؟

در مورد اظهارات منبع، چه چیزی گزارش آن ها را درزمانی که به من تحویل داده شد عینًا تصدیق می کند؟ نیاز به  	
افزودن چه چیزی به متن، پس زمینه یا کلمات توصیفی دارد؟

آیا تأثیر موارد افزوده شده توسط من بیشتر از بدبینی عمومی و تالش برای رفتار قاطع است؟ 	

آیا ناشناس بودن منبع در این گزارش ضروری است؟ آیا درهرصورت من مانع از استفاده او از پوشش ناشناس برای  	
رسوا کردن شخص ثالث شدم؟

آیا نکات کافی در مورد ارتباطات منبع ناشناس ارائه کردم تا خوانندگان بتوانند استدالل های او را به طور منطقی  	
ارزیابی کنند؟

آیا می توانم به جای تکیه بر منبعی که اصرار دارد محرمانه باقی بماند، منبعی را پیدا کنم که اطالعات مشابه را در  	
اختیارم بگذارد و از آن حمایت کند؟

راستی آزمایی و دقت

آیا می توانم اعتبار اطالعاتی را که این منبع در اختیار من قرار می دهد تأیید کنم؟ چگونه؟ 	

آیا ارائه ادعاها و دعاوی متقابل هر یک از طرفین کافی است یا گزارش از من می خواهد که به طور عمیق تری به این  	
موضوع بپردازم که کدام ادعاها بهتر قابل اثبات اند؟

آیا برداشت مستقیم من، بر اساس آنچه با چشمانم می بینم، قابل اعتمادتر از گزارش های ارائه شده توسط منابع،  	
صرف نظر از اینکه چقدر معتبر باشد، نیست؟

حتی اگر این منبع قباًل من را گمراه نکرده باشد، آیا می توانم در شرایط فعلی به او اعتماد کنم؟ 	

آیا به دلیل این که من برای اولین بار به این منبع تکیه می کنم، لزومًا من را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد؟  	
احتمال اینکه او هنوز قابل اعتماد باشد چقدر است؟

آیا می توانم بین کارشناسان واقعی و شبه کارشناسانی که مقبولیت عمومی آن ها از تخصص واقعی آن ها بیشتر  	
است، تمایز قائل شوم؟

آیا ممکن است از گاف یک منبع، یک داستان بی پرده بسازم؟ 	
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روابط عمومی

آیا ذات یک جانبه نگر یک سخنگو یا متخصص روابط عمومی از اعتبار اطالعات او نمی کاهد؟ 	

اگر او یک سخنگو یا متخصص روابط عمومی نبود که اطالعات ظاهرًا آماده انتشار خود را در اختیار من قرار داده  	
است، آیا به این منبع تکیه می کنم؟

آیا این وظیفه ی من خواهد بود که به مطلب منتشرشده ی سخنگوی تکیه کنم بدون اینکه حداقل اشاره ای به این  	
موضوع داشته باشم که منشأ آن مطالب روابط عمومی است؟

آیا دلیلی وجود دارد که این اطالعات را به طور صریح و آشکار به یک شرکت روابط عمومی نسبت ندهیم؟ 	

هنگامی که مبالغه ها، تعصبات، خودبزرگ بینی ها و منافع شخصی آشکار را حذف کردم، آیا واقعًا درزمینه ی بی اثر  	
کردن چرخش روابط عمومی موفق عمل کرده ام؟

آیا بهتر نیست این بیانیه مطبوعاتی را نادیده بگیریم و روی مورد دیگری که بیشتر موردتوجه عموم است کارکنیم؟  	
آیا بهتر نیست از این نسخه به عنوان سرنخ برای به دست آوردن اطالعات از منابع دیگر استفاده شود؟

آیا با افزودن جزئیات پنهانی درباره شرکت، محصول یا حادثه به اطالعاتی که توسط یک متخصص روابط عمومی  	
به من داده شده، گزارش من را معنادارتر نمی شود؟

آیا تمایل یک متخصص روابط عمومی برای حفظ اعتبار خود، برای تضمین صحت اطالعاتش کافی است؟ 	



فصل 3
شک و تردید در آمار و تحقیق
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ــتند.  ــی هس ــع فراصنعت ــات در جوام ــواع اطالع ــن ان ــب مهم تری ــن و اغل ــی از رایج تری آمــار و یافته هــای تحقیقات
ــا  ــد. آن ه ــل می کن ــره عم ــردی روزم ــی و ف ــای سیاس ــرای تصمیم گیری ه ــی ب ــوان مبنای ــت به عن ــی ازاین دس یافته های
همچنیــن جنبه هــای اساســی زندگــی در جامعــه مــدرن ماننــد خدمــات بهداشــتی و آموزشــی، ایمنــی غــذا، تصمیمــات 
ــردی  ــه رویک ــت ک ــم اس ــردم، مه ــردن م ــراه نک ــور گم ــن، به منظ ــد؛ بنابرای ــکل می دهن ــکاری را ش ــادی، کار و بی اقتص

ــم. ــه می شــوند، اتخــاذ کنی ــردازش و ارائ ــه روش هایــی کــه داده هــا توســط آن جمــع آوری، پ شــکاکانه نســبت ب

ــد،  ــه تحــت پوشــش آن هاســت را کســب نکرده ان ــی ک ــا تخصــص الزم درزمینه های ــه ی ــه پیش زمین ــی ک روزنامه نگاران
ممکــن اســت کورکورانــه بــه اندیشــکده هــای مشــهور و معتبــر اعتمــاد کننــد، فریــب محققــان و مطالعــات چشــم گیر 
را بخورنــد، یــا صرفــًا نتایــج مطالعــات را بــرش داده و در گزارش هــای خبــری خــود بچســبانند. آن هــا ممکــن اســت بــا 
ایــن تصــور اشــتباه مواجــه شــوند کــه اگــر دو رویــداد به طــور متوالــی اتفــاق بیفتنــد، رویــداد قبلــی باعــث وقــوع دومــی 
ــه و  ــگاران بی تجربــه همچنیــن خطــر درگیــر شــدن در پوشــش بی قیدوشــرط مطالعــات مغرضان شــده اســت. روزنامه ن

گمراه کننــده، نادیــده گرفتــن تضــاد منافــع و مــواردی کــه ارزش هــای اجتماعــی بــه کار علمــی نفــوذ کرده انــد، دارنــد.

اگرچــه اکثــر روزنامه نــگاران درزمینــه ی روش هــای تحقیــق آمــوزش ندیده انــد و قــادر بــه درک عمیــق انــواع مختلــف 
نشــریات علمــی و خوانــدن منتقدانــه ی آن هــا نیســتند، امــا بســیاری از آن هــا بارهــا و بارهــا در مــورد الگوهــای تغییــر 
در اقتصــاد، تحصیــالت و بزهــکاری، یــا در مــورد یافته هــای تحقیقاتــی جدیــد در علــوم اجتماعــی گــزارش می دهنــد. 
ــنجی های  ــج نظرس ــه نتای ــی ک ــگاران سیاس ــد خبرن ــد، مانن ــام می دهن ــم انج ــور منظ ــن کار را به ط ــه ای ــانی ک کس
عمومــی را گــزارش می کننــد یــا خبرنــگاران بهداشــتی کــه در مــورد نتایــج مطالعــات پزشــکی گــزارش می دهنــد، بایــد 
اســتانداردهای باالتــر را بــرای شــناخت زمینه هایــی کــه تحــت پوششــان هســتند، توســعه دهنــد. آن هــا بایــد به طــور 
ــا  ــدون اینکــه الزم باشــد توانایی شــان ب ــد، ب ــا دهن ــار را ارتق ــق و آم ــی یافته هــای تحقی ــی ارزیاب ــد توانای مســتقل بای

تخصــص محققــان در ایــن زمینــه برابــر باشــد.
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تحقیق و پژوهش

هدف از این مطالعه چیست؟ 	

چه کسی آن را آغاز و اجرا کرد؟ منافع او چیست؟ 	

آیا اینکه فقط از نتایج مطالعات گزارش تهیه کنیم، کافی است؟ آیا می توان بدون آگاهی از پیشینه مطالعه به یک  	
ارزیابی منطقی و مستدل از یافته های آن رسید؟ پیشینه ی مطالعه عبارت است از: روش های جمع آوری داده ها، 

اهداف، کسانی که آن را راه اندازی و تأمین مالی کرده اند و محدودیت های آن.

تا چه اندازه این یافته ها با منافع کسانی که مطالعه را انجام داده اند، کسانی که آن را سفارش داده اند، یا کسانی که  	
آن را تأمین مالی کرده اند مطابقت دارد؟ باوجود این دستورالعمل، آیا یافته ها به اندازه کافی قانع کننده هستند؟

این داده ها بر چه اساس هستند؟ آیا به صورت حرفه ای و منظم جمع آوری شده اند؟ 	

آیا این داده ها واقعًا نتایج تحقیقات محققان را تأیید می کنند؟ آیا این واقعیت که محققان بر برخی یافته ها به  	
قیمت از دست دادن یافته های دیگر تأکید می کنند، قابل قبول است؟

داده ها چه نتایج متفاوتی را ممکن می سازند؟ 	

آیا این داده ها منعکس کننده دقت بسیار پایین یا بسیار باال هستند؟ 	

آیا پدیده هایی که این مطالعه سعی در ارزیابی آن ها دارد به وضوح تعریف شده اند؟ 	

آیا اظهارات شفاهی با آمار و ارقام مطابقت دارند؟ 	

چگونه می توانم از یک خطای فاحش در پردازش داده ها جلوگیری کنم؟ 	

چگونه می توانم درک و توانایی ارزیابی مستقل داده ها در عرصه هایی که انتظار می رود در آن ها متخصص باشم را  	
ارتقا دهم؟

با کدام منبع خبره در این زمینه می توانم مشورت کنم تا مطالعه را با دید انتقادی تر و متفکرانه ارزیابی کنم یا از سایر  	
دیدگاه ها باخبر باشم؟

نظرسنجی ها

این نظرسنجی چه منافعی برای کسانی که آن را تهیه کرده اند دارد؟ چرا اآلن نتایج نظرسنجی را اعالم می کنند؟ 	

آیا کسانی که این نظرسنجی را انجام داده اند، اخیرًا مطالعات مشابهی را مدیریت کرده اند؟ یافته ها چه بود؟ در کجا  	
می خواستند آن ها را منتشر کنند؟

آیا کسانی که این نظرسنجی را تهیه داده اند، به دنبال کسب نتایج معین هستند؟ اگر چنین است، آیا این، نتایج  	
به دست آمده را باطل می کند؟

آیا کسانی که نظرسنجی را انجام داده اند بر مهم ترین و جالب ترین یافته ها تأکید کرده اند یا یافته های دیگری وجود  	
دارد که باید برجسته شود؟

متن سؤاالت اصلی چه بود؟ آیا آن ها به وضوح بیان شده بودند؟ آیا آن ها از عبارات انحرافی و عباراتی که پاسخ های  	
خاصی را در اولویت قرار می دهند، اجتناب کرده اند؟

آیا سؤاالت مربوط به باورها هستند یا رفتار؟ 	

آیا طیف پاسخ های ارائه شده به پاسخ دهندگان به عنوان بخشی از پرسشنامه های پاسخ بسته، طیفی از گزینه های  	
مناسب را پوشش می دهد؟

وقتی در یک مطالعه تفاوت بین گروه های جمعیتی را تشخیص می دهم، آیا می توانم بگویم این تفاوت ها مهم  	
هستند یا در محدوده حداکثر حاشیه خطا قرار دارند؟

آیا ساختار پاسخ دهندگان نشان دهنده ی جامعه به عنوان یک کل است؟ آیا هیچ گروهی جمعیتی کنار گذاشته  	
نشده است؟

آیا این نظرسنجی تمام داده های موردنیاز را ارائه می دهد: هویت شخص یا موسسه نظرسنجی که آن را انجام داده  	
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است، تاریخ نظرسنجی، حجم نمونه، روش نمونه گیری، درصد افرادی که از پاسخ دادن امتناع کرده اند، نحوه انجام 
نظرسنجی، جمله بندی پرسش و پاسخ و حداکثر حاشیه خطا؟

آیا پژوهشکده ای که این نظرسنجی را انجام داده، شناخته شده است؟ آیا معتبر است؟ 	

نظرسنجی چه زمانی انجام شد؟ آیا در یک دوره زمانی حساس انجام شده است، مانند زمانی که تنش های امنیتی  	
تشدید شد، انتخابات برگزار شد، عملیات نظامی انجام شد، فاجعه یا حوادث ناگوار دیگری رخ داد؟ احتمال اینکه 

زمان نظرسنجی بر نتایج آن تأثیر داشته باشد چقدر است؟

آیا کانال ارتباطی انتخاب شده برای نظرسنجی )تلفن ثابت یا تلفن همراه، نظرسنجی آنالین( منجر به ارائه اطالعات  	
نادرست از جمعیت های خاصی با دسترسی باالتر یا پایین تر به این کانال ها می شود؟

در نظرسنجی های انتخاباتی، آیا این نظرسنجی به تفکیک درصد پاسخ دهندگانی که قصد رأی دادن دارند و درصد  	
افرادی که بالتکلیف هستند را نشان می دهد؟ آیا مفروضات کاری خود را در مورد این جمعیت ها و روش هایی که 

درنهایت برای رمزگشایی از الگوهای رأی آن ها استفاده شده است، تصریح می کند؟

مطالعات علمی

آیا این مطالعه در یک مجله علمی معتبر که در آن داوری »دوسوکور« مرسوم است، منتشرشده است؟ 	

چه کسانی مطالعه را انجام داد؟ سوابق و دستاوردهای آن ها چیست؟ آیا موضوع مطالعه در حوزه تخصصی  	
آن هاست؟

فارغ از همه ی مسائل، آیا به چکیده، بحث و نتیجه گیری دقت کردم؟ آیا محدودیت های مطالعه و اظهارات مرسوم  	
در مورد هویت سرمایه گذاران و تضاد منافع احتمالی را بررسی کردم؟

آیا می دانم که مطالعه چگونه انجام شده و از چه ابزارهایی استفاده کرده است؟ چه کسی می تواند به من کمک کند  	
تا جواب این سؤاالت را پیدا کنم؟

آیا یافته ها تعجب آور هستند؟ منطقی هستند؟ آیا آن ها با یافته های مطالعات قبلی مطابقت دارند؟ اگرنه، آیا دلیل  	
قانع کننده ای برای آن وجود دارد؟

آیا یافته ها امکان پاسخگویی به سؤاالت تحقیق را فراهم می کند؟ آیا آن ها این کار را بدون ابهام انجام می دهند؟ 	

آیا داده هایی که در عمل جمع آوری شده اند با داده های توصیف شده توسط محققین که مطابق با سؤاالت  	
تحقیق اند، یکسان هستند؟

آیا نمایش یافته ها به طور قانع کننده ای با توضیحات دیگری همراه است؟ 	

آیا نتیجه گیری ها فراتر از یافته ها و محدودیت های مطالعه است؟ 	

در یک مطالعه در مورد یک داروی جدید، آیا یافته ها اثربخشی داروی جدید را فقط نسبت به دارونما یا داروهایی  	
که در حال استفاده هستند تأیید می کند؟

آیا در یک مطالعه پزشکی به خطرات یک درمان پزشکی جدید توجه کافی می شود یا فقط مزایای آن را در نظر  	
می گیرند؟

آیا اصطالحاتی که در این مطالعه مورداستفاده قرار می گیرند، در اصطالح علمی معنای خاصی دارند؟ چگونه  	
می توان چنین اصطالحاتی را به زبان روزمره ترجمه کرد؟

آزمایش ها

آیا این آزمایش حداقل دو گروه را باهم مقایسه می کند؟ 	

آیا بر اساس این مطالعه، درباره ی علت و معلول مطمئن هستم؟ 	

چگونه سوژه ها به گروه های مختلف اختصاص داده شده اند؟ آیا تقسیم تصادفی بود یا آگاهانه؟ 	

آیا گروه ها به اندازه ای بزرگ هستند که آزمون را ازنظر آماری معنی دار کند؟ آیا نتایج قابل توجه است؟ 	
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با جدا کردن شاخص ها و عوامل، آیا آزمایش از شرایط موجود در محیط طبیعی که معمواًل پدیده های مورد  	
آزمایش در آن اتفاق می افتد بسیار دور شده است؟

پایگاه های داده

آیا استفاده از پایگاه داده درواقع دیدگاه های جدیدی را ممکن می سازد؟ 	

داده های خام توسط چه کسی، چه زمانی و برای چه هدفی در پایگاه داده مورداستفاده برای مطالعه جمع آوری  	
شد؟ با کدام روش؟

تصمیمات کسانی که پایگاه داده را ساخته اند تا چه حد استفاده من از آن را محدود می کند؟ 	

احتمال اینکه خطاهایی مانند تکرار، اطالعات ناقص و دسته بندی گیج کننده به دلیل روش های جمع آوری داده ها رخ  	
دهد چقدر است؟

آیا فرآیندهای مکان یابی، بارگذاری و تجزیه وتحلیل داده ها می تواند پیامدهای اخالقی مانند نقض حریم خصوصی  	
داشته باشد؟

پایگاه داده، کدام روش های تجزیه وتحلیل را مجاز می داند؟ آیا در دسته بندی های منطقی مرتب شده است؟ 	

پایگاه داده چه سطحی از جزییات را ارائه می کند؟ 	

آیا پایگاه داده مملو از جزئیات است؟ 	

آیا این کار نیازمند پردازش داده یا مهارت های آماری است که من آن را ندارم؟ 	

آیا وقتی پدیده ای که به آن عالقه مندم بسیار نادر است، تکیه بر یک پایگاه داده بزرگ درست است؟ 	

آیا ممکن است اطالعاتی که برای من ارزش بیشتری دارند در این پایگاه داده غیرقابل دسترسی باشند؟ آیا می توان  	
آن را با پایگاه های داده جایگزین یا تکمیلی که بدون هزینه یا پرداخت در دسترس هستند جبران کرد؟

آیا بر اساس داده های این پایگاه می توان علیت را نتیجه گرفت؟ 	

اگر شخص دیگری همان داده ها را تجزیه وتحلیل کند، آیا او نیز به همان نتیجه می رسد؟ 	

آیا فایل های داده اصلی قابل دسترسی هستند؟ آیا می توانم خودم یا با کمک متخصصان به آن ها نگاه کنم؟ آیا بهتر  	
نیست که آن ها را در دسترس عموم قرار دهیم؟

آیا تصویرسازی داده ها در نمودارها نمایی افراطی ایجاد می کند یا تفسیر خاصی را ترویج می کند؟ 	

آیا تناسب بین داده ها و نمایش گرافیکی آن ها در کل ثابت است؟ 	

آیا تصویرسازی داده ها با قوانین طبیعی و تمایالت اصلی انسان )به عنوان مثال، یک خط نزولی نشان دهنده  	
افزایش، رنگ قرمز نشان دهنده سرما، یا رنگ آبی نشان دهنده گرما( در تضاد است؟



فصل 4
شک و تردید در روش های روزنامه نگاری
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ــد اطالعــات  ــره تولی ــه همــه حلقه هــای زنجی ــم، ب ــده می گیری ــگاران را نادی ــه خبرن ــم درحالی ک ــا نمی توانی درنهایــت، م
ــه  ــاد اســت ک ــدری زی ــر می شــود به ق ــا حــذف خب ــر آنچــه باعــث ایجــاد و ی ــگاران ب ــر خبرن ــا تأثی ــم. نه تنه شــک کنی
ــه ای،  ــات حرف ــد تعصب ــی مانن ــل خارج ــرض عوام ــن در مع ــر همچنی ــن تأثی ــه ای ــت، بلک ــده گرف ــوان آن را نادی نمی ت
ــه  ــت دادن بقی ــت از دس ــه قیم ــی ب ــری حت ــای درگی ــش موقعیت ه ــکاران، پوش ــی هم ــروی از خط مش ــه پی ــل ب تمای
ــد مســائل شــخصی  ــار منفــی و دراماتیــک و بررســی پدیده هــای اجتماعــی شــایع کامــاًل مانن ــز روی اخب مــوارد، تمرک

ــرد. ــرار می گی ق

ــوه  ــگاران وج ــا روزنامه ن ــت، ام ــه نیس ــک حرف ــناختی ی ــق جامعه ش ــف دقی ــاس تعاری ــر اس ــگاری ب ــه روزنامه ن اگرچ
ــای  ــرار دادن توانایی ه ــاوت ق ــورد قض ــف از م ــای مختل ــاغلین حرفه ه ــد. ش ــر دارن ــاغل دیگ ــایر مش ــا س ــترکی ب مش
ــن  ــاری جایگزی ــای رفت ــن رویکرده ــادی و یافت ــارت انتق ــت نظ ــود تح ــای کاری خ ــرار دادن روش ه ــرون، ق ــود از بی خ
ــی  ــا ترکیب ــای آن ه ــک از گزارش ه ــر ی ــه ه ــد ک ــر کنن ــد فک ــت دارن ــگاران دوس ــیاری از روزنامه ن ــد. بس ــج می برن رن
منحصربه فــرد از رویدادهــا و جزییــات اســت؛ امــا در واقعیــت، روزنامه نــگاران کاری را دوبــاره از صفــر شــروع نمی کننــد. 
آن هــا دوبــاره تصمیــم نمی گیرنــد کــه: ســاختار کالســیک یــک خبــر چیســت، چــه چیــزی در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی 
ــرو  ــارات گذشــته خــود روب ــا اظه ــه مصاحبه شــوندگان را ب ــم اســت ک ــی مه ــی می شــود، چــه زمان ــی تلق ســؤال خوب
ــداد را  ــا، داســتان پشــت روی ــک سیاســتمدار از رویداده ــت ی ــن روای ــد به جــای پذیرفت ــا بای ــا آن ه ــه آی ــد و اینک کنن

گــزارش کننــد.

ــری و  ــای فک ــر، الگوه ــن تعلق خاط ــا همچنی ــد. آن ه ــع می کنن ــگاران جم ــه روزنامه ن ــت ک ــزی نیس ــا چی ــه تنه تجرب
وفــاداری بــه منابــع اطالعــات و ســازمان ها را ارتقــا می دهنــد. وقتــی آن هــا در مــورد درگیــری گــزارش می دهنــد، آن هــا 
حتــی ممکــن اســت تصمیــم بگیرنــد کــه افــراد خــوب و بــد چــه کســانی باشــند. برخــی از خبرنــگاران معمــواًل متوجــه 
نمی شــوند کــه چگونــه منابــع همیشــگی آن هــا نه تنهــا می تواننــد آن هــا را بــه واقعیــت متصــل می کننــد، بلکــه ایــن 

توانایــی را دارنــد کــه ارتبــاط آن هــا بــا واقعیــت را قطــع کننــد.

ــد.  ــام دهن ــدی انج ــتان بع ــزارش داس ــود و گ ــق خ ــر روش تحقی ــش از تغیی ــد کاری بی ــگاران می توانن ــا روزنامه ن ام
آن هــا فراتــر از نحــوه پوشــش یــک رویــداد خــاص، بــرای شــکل دادن بــه ماهیــت کار خــود در درازمــدت آزادی عمــل 
ــتان ها  ــش داس ــرای پوش ــود را ب ــاز خ ــای موردنی ــص و مهارت ه ــش، تخص ــد دان ــا می توانن ــد. آن ه ــتری دارن بیش

ــد. ــش دهن ــده افزای ــرای خوانن ــزوده ب ــا ارزش اف ــادی و ب ــتقل، انتق ــور مس به ط
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قضاوت روزنامه نگاری

هر زمان که چیزی برایم واضح به نظر می رسد، آیا می ایستم و از خود می پرسم: »چرا این طور است؟« 	

آیا این داستان واقعًا موردعالقه عموم است، یا میل به همسو شدن با منابع، همکاران یا رقبا مرا درگیر کرده است؟  	
آیا برای کسب امتیاز باال سعی کرده ام رقبا را حذف کنم؟

آیا خودداری سیستماتیک از انتشار مطالب مرتبط با یک حوزه خاص تا زمانی که فرصت برای بحث در مورد  	
اهمیت آن به وجود نیامده باشد، باعث می شود که مورد بی توجهی روزنامه نگار قرار بگیرد؟

آیا روندهای بلندمدت، فرآیندهای جاری و تحوالت )مانند فمینیسم، سکوالریزاسیون یا قطبی شدن سیاسی( -که  	
زندگی شهروندان را بیش از هر درام یا رسوایی اخالقی شکل می دهد -دائمًا مورد بی توجهی من قرار می گیرند؟

آیا از نیاز مخاطبانم به اطالعات با در نظر گرفتن مسئولیت های مختلف آن ها به عنوان شهروند، رأی دهنده، والدین،  	
مالیات دهندگان، اعضای OMH، اعضای صندوق های بازنشستگی، مالکان وسایل نقلیه و غیره آگاه هستم؟

آیا این داستان حتی برای متخصصینی که در مورد نقاط ضعف روزنامه نگاران در عرضه ی چنین مطالبی آگاه  	
هستند، گزارش می شود؟

آیا اکراه من نسبت به آگاهی مخاطبانم باعث می شود که پیشینه قابل توجهی از گزارش هایم را که می تواند درک  	
عمومی از مسائل اصلی را بهبود بخشد حذف کنم؟

آیا من هر کاری که ممکن است انجام داده ام تا اطمینان حاصل کنم که مخاطبانی که در مورد موضوع آگاهی  	
ندارند، اهمیت اطالعات و تأثیرات احتمالی آن را درک خواهند کرد؟

جمع آوری اطالعات

آیا اطالعات کافی جمع آوری کرده ام تا بدانم در مورد چه چیزی صحبت می کنم؟ 	

آیا با این فرض که عموم مردم موضوعی را درک نخواهند کرد یا به هرحال به آن عالقه مند نخواهند شد و  	
درهرصورت این داستان پوشش برجسته ای نخواهد داشت، به خودم این اجازه را داده ام که در مورد یک موضوع 

به طور عمیق تحقیق نکنم؟

آیا واقعًا دلیل خوبی برای این فرض وجود دارد که حقیقت »جایی در وسط« وجود دارد؟ آیا بررسی بیشتر، موقعیت  	
یکی از طرفین درگیر را تقویت می کند؟

از سوی دیگر، آیا تالش من برای ارائه یک نتیجه نهایی برای داستانی که بسیار پیچیده است و راه حل مشخص و  	
قطعی ندارد، زیاده روی نیست؟

آیا این داستان بیش از دو جنبه دارد که بیان بیش از دو نظر را توجیه کند؟ 	

آیا در حین مذاکره با منابع برای آگاهی از شرایطشان برای اینکه اطالعات را در اختیار من قرار دهند، بیش ازحد  	
کوتاه آمدم؟ آیا این کوتاه آمدن ها کار را برای برخی طرفین آسان کرد تا بتوانند نسخه ای از رویدادها را تحریف 

کنند و توجه را از سؤاالت مهم منحرف کنند؟

آیا حتی به قیمت حذف داستانی که قباًل زمان زیادی را برای پیشبرد آن صرف کرده ام، به اندازه کافی به اطالعات  	
جدید توجه می کنم؟

از سوی دیگر، آیا من خیلی سریع از داستان ها دست می کشم فقط به این دلیل که بازیگران تأثیرگذار و کارشناسان  	
آن ها موفق می شوند من و سردبیرانم را گیج کنند؟

آیا من واقعًا می دانم چگونه گوش کنم بدون اینکه کلماتی را دردهان افراد مصاحبه قرار دهم؟ 	

آیا تالشی که فقط برای دریافت انکارهای مورد انتظار انجام دادم، ارزش صرف وقت را داشت؟ 	

آیا من نه تنها در بیان درست نقل قول ها، بلکه در ارائه اهداف منبع نیز دقیق بودم؟ آیا من عبارات بی ربط را حذف  	
کردم؟

آیا قباًل تمام جزئیات مربوط به گذشته و حال را گزارش کرده ام تا در مورد آینده آزادی عمل داشته باشم؟ 	
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ویرایش و ارائه

آیا این امکان وجود دارد که به دلیل عالقه ی خود به خلق تیتری جذاب برای داستان، زیاده روی کرده باشم؟ 	

آیا جنبه های بی اهمیت داستان را بیش ازحد مهم جلوه دادم و جنبه های اصلی را کمرنگ کردم؟ 	

آیا در تالشم برای توصیف درگیری ها، توطئه ها و بازی های قدرت، به داستانی جالب تر از داستان های معمولی  	
رسیدم؟

آیا تمام تصویرسازی ها، بازسازی ها و پیرو تکنیک های بصری، داستان را بی دلیل نمایشی می کنند و از اطالعات  	
واقعی من فاصله می گیرد؟

آیا از کلیشه های قدیمی زیادی استفاده کردم؟ 	

آیا من به عنوان سردبیر به صورت افراطی مدعی شدم که فضایی در روزنامه یا خبر وجود ندارد، باوجوداینکه این من  	
بودم که خودم با انتخاب انتشار داستان های کم اهمیت باعث کمبود فضا شدم؟

آیا زمانی که الزم است یک مورد را کوتاه کنم، معمواًل پس زمینه و محتوایی که برای درک آن ضروری است را برش  	
می دهم؟

آیا بهتر نیست اعتراف کنم من در مورد این قسمت چقدر کم می دانم به جای اینکه به نظر برسد عقل کل هستم؟ 	

آیا ارائه شواهدی مانند اسناد، فتوکپی، ویدیوها و صداهای ضبط شده باعث نمی شود مردم اعتماد بیشتری به  	
داستان داشته باشند؟ آیا شفافیت بیشتر به داستان کمک نمی کند؟

آیا ممکن است بعدازاین همه گزافه پردازی، قسمت اصلی داستان حفظ نشده باشد؟ 	

روال های کاری

جایگاه من در سازمان خبری، بین مدیران و منابع خبری خود در کجا قرار دارد؟ 	

اطاعت من تا چه حد به صورت پوشش مغرضانه و خودسانسوری تفسیر می شود؟ 	

آیا از چگونگی ایجاد داستانی که سردبیر به من محول کرده است آگاه هستم؟ آیا می توانم حدس بزنم چه توافقاتی  	
با منابع پشت سر من انجام شده است؟

آیا من به عنوان سردبیر گفتگوی حقیقی با خبرنگاران را تسهیل می کنم و برایم مهم است که در مورد موضوع و  	
جزئیات داستان اطالعات منحصربه فردی داشته باشند؟

آیا واقعًا این احتمال وجود دارد که وقتی خبرنگار تصمیم من به عنوان سردبیر را زیر سؤال می برد، با تمام وجود به  	
صحبت های او گوش دهم؟

آیا به عنوان یک سردبیر، از خبرنگارانم حمایت کافی می کنم تا نه تنها بر روی رویدادهای خاص و غیر موثق، بلکه بر  	
الگوها و روندهای جاری تمرکز کنند؟

به عنوان یک گزارشگر، آیا من به این مسئله واقف هستم که سردبیران من لزومًا در مورد اینکه در استان چه چیزی  	
مهم، جالب یا شایسته تأکید است، اطالعات ندارند؟ آیا به طور مختصر و واضح سعی کرده ام آن ها را از این موضوع 

آگاه کنم؟

آیا کانال هایی مختص اصالحات برای هرکسی که یک خطای حقیقی را در رسانه من پیدا کند در دسترس است؟ 	

آیا اصالحات موردنیاز را به سرعت و شفاف انجام می دهم؟ 	

هنگامی که در یک مورد دچار خطر می شوم، آیا یک اصالحیه برای آن منتشر می کنم یا هر کاری از دستم بر می آید  	
انجام می دهم تا از انتشار اصالحیه جلوگیری کنم؟

حرفه روزنامه نگاری در طوالنی مدت

آیا نحوه ی پوشش خبری و کار من در طول این سال ها بیش ازحد قابل پیش بینی شده است؟ آیا درزمینه ی نظرات،  	
روال ها، روش های قابل قبول و منابع خبری کار من بدون تغییر مانده است؟
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آیا می توانم از قراردادهایی که به صورت سخت گیرانه ای تنظیم شده اند، جدا شوم؟ آیا می توانم موقعیت های  	
جایگزین و درخواست هایی که فراتر از مرزهای آشنا و ارتدکس فکری تشکیالت است را تصور کنم؟

آیا من به جمع آوری اطالعات محدود و ناچیز به گونه ای عادت کرده ام که من را از توسعه تخصص و نشان دادن  	
ارزش و اعتبار روزنامه نگاری بازمی دارد؟

ازآنجایی که من به محدوده ی عمل خود و تأکیدات موردتوافق توجه می کنم و انرژی خود را روی دنبال کردن  	
داستان هایی متمرکز کنم که ارزش عمومی واقعی ندارند، آیا صدای من در ناهنجاری رسانه ای گم شده است؟

آیا در داستان های من در مورد درگیری ها، مانند تضادهای بین کارمندان و کارفرمایان، تجارت های بزرگ و دولت  	
خوانندگان می توانند از قبل حدس بزنند که کدام طرف به عنوان افراد خوب ظاهر می شود؟ برای رفع این قابل 

پیش بینی بودن داستان ها چه کاری باید انجام دهم؟

آیا ممکن است منابع همیشگی من بیش از آنکه من را به رویدادها وصل کنند، مانع از ارتباط من با آن ها شوند؟ 	

آیا من از راه های آشکار و ضمنی که در آن منابع، تعصبات، سوابق و مدیران من سعی می کنند درک من از واقعیت  	
را شکل دهند، آگاه هستم؟

آیا دایره منابع من به دلیل تقسیم کلی به دو دسته، محدود است؟ کسانی که تا زمانی که خالف آن ثابت شود  	
معتبر هستند و کسانی که من آن ها را دروغ گو می بینم تا زمانی که به من ثابت کنند که نیستند؟ من و آن ها به 

خاطر این تقسیم بندی چه چیزهایی را ازدست داده ایم؟

آیا منابعی که از پیشینه اجتماعی-اقتصادی و قومیتی، سطح تحصیالت و گروه سنی خودم نیستند، موفق به  	
برقراری ارتباط با من می شوند؟ آیا در ارتباط برقرار کردن با آن ها موفق هستم؟

آیا می توانم تعداد دفعاتی را که در آن ها منابع پوپولیستی و فریبکار موفق می شوند دقیقًا همان پوشش  	
برنامه ریزی شده ی خود را از من دریافت کنند، به حداقل برسانم؟

آیا به اندازه کافی به روش های جدید جمع آوری، تحقیق، تجزیه وتحلیل و ارائه اطالعات دسترسی دارم؟ 	

در طول این سال ها، آیا استقالل حرفه ای خود را گسترش داده ام، منابعم را متنوع کرده ام و وابستگی خود را به  	
گروه محدودی از مخاطبین ثابت و متخصصان روابط عمومی کاهش داده ام؟

آیا توانایی های خود را در راستای ایجاد مسیرهای فرعی خالقانه و مؤثر برای مواردی که کانال های همیشگی  	
مسدود شده اند، بهبود می بخشم؟


