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علم و عمل در خبر

 هوشنگ شیخی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صداوسیما

بررسی و نقد کتاب ژورنالیسم تلویزیونی؛ معرفت شناسی، فلسفه و روش ها

چکیده
بــا گذشــت ســالیان بســیار از ورود تلویزیــون بــه ایــران و شــکل گیری ژورنالیســم تلویزیونی 
در کشــور، همچنــان در عرصــة علمــی و عملــی ژورنالیســم تلویزیونــی، کمبودهــای فراوانــی 
ــا توجــه بــه  وجــود دارد. به رغــم انتشــار کتاب هــای مختلــف در حــوزة خبــر تلویزیونــی ب
ــون و بســط  ــاالی تحــوالت تکنولوژیکــی و تکنیکــی رســانه ها، به روزرســانی مت ســرعت ب
ــا دیــدگاه انتقــادی و لحــاظ نمــودن تجربیــات به دســت آمده در طــول ســالیان  مباحــث ب
متمــادی در داخــل و خــارج کشــور ضــرورت می یابــد. کتــاب پیــش رو بــا چنیــن رویکــردی 
نــگارش یافته اســت. نویســندگان ایــن کتــاب بــا نگاهــی کالن نگــر ضمــن تشــریح مبانــی 
خبــر، مالکیــت و ســازمان های خبــری، قابلیت هــای خبــری تلویزیــون و شــیوه های 
تولیــد خبــر در عصــر حاضــر، در پــی پیونــد نظریــه و عمــل در رســانه هســتند. ایــن کتــاب 
بــا مــرور تاریخــی تحــوالت مطالعــات رســانه  در جهــان و تکنیک  هــای آن، درصــدد افزایــش 
ســواد رســانه ای و ســواد خبــری خواننــدگان اســت و شــرایط جدیــد حاصــل از رســانه های 

ــد.  ــت ژورنالیســم می دان ــت فعالی ــی جه ــا و فرصت های ــی را دارای ظرفیت ه اجتماع

کلیدواژه ها:
روزنامه نگاری، ژورنالیسم تلویزیونی، سازمان خبری، خبر، گزارش خبری، سواد خبری.

مقدمه 
ــر در  ــون دیگ ــه  اکن ــت ک ــدی باالس ــا به ح ــانه ای در دنی ــوالت رس ــرعت تح س
بســیاری از نحله هــای مطالعــات رســانه از رســانه های دیــداری و شــنیداری ماننــد 
ــازی و  ــانه های مج ــد رس ــود و رش ــاد می ش ــنتی ی ــانة س ــه رس ــون به مثاب تلویزی
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ــاً  ــی صرف ــرد در هــر زمــان و مکان ــن رســانه ها به طوری کــه ف ــه ای ــر ب ــی خب راه یاب
ــار  ــت اخب ــی دریاف ــت توانای ــه شــبکة اینترن ــک گوشــی هوشــمند متصــل ب ــا ی ب
ــاً  ــانه ای خصوص ــرف رس ــا را دارد و مص ــالع از آن ه ــول اط ــکان حص ــان و ام جه
ــاید  ــت؛ ش ــنیداری نیس ــداری و ش ــانه های دی ــه رس ــدود ب ــر مح ــوزة خب در ح
ــا اســتفاده از  ــد ب ــراد می توانن ــی اف ــن باشــد وقت ــر ای ــان ب ــه گم در برداشــت اولی
ــان  ــاط جه ــی نق ــازی از اقص ــای مج ــی در فض ــبکه های اجتماع ــان ها و ش پیام رس
ــه طــرح بحــث ژورنالیســم  اخبــار مختلــف را دریافــت کننــد دیگــر چــه نیــازی ب
ــون  ــم تلویزی ــری جــذاب و مه ــای خب ــه کلیپ ه ــارغ از این ک ــی اســت؟ ف تلویزیون
در شــبکه های اجتماعــی در بســتر فضــای مجــازی دست به دســت می شــوند 
و حتــی برخی شــان روزهــای متمــادی موضــوع بحــث شــبکه های اجتماعــی 
در فضــای مجــازی را فراهــم می آورنــد. یکــی از نمودهــای جریــان اصلــی 
ــای  ــت و از فض ــی اس ــری تلویزیون ــبکه های خب ــان ش ــا همچن ــر دنی ــانه و خب رس
ــای  ــعة فعالیت  ه ــت توس ــزاری جه ــوان اب ــی به عن ــبکه های اجتماع ــازی و ش مج
ــه  ــی ک ــانه های اجتماع ــن رس ــرده  می شــود. بنابرای ــره ب ــی به شــبکه های تلویزیون
می آینــد  به شــمار  آن  اصلــی  ویژگی هــای  از  تعاملی بــودن  و  مشــارکتی بودن 
گرچــه موجــب ظهــور ســالیق و عالیــق جدیــد در حــوزة ژورنالیســم شــده اند امــا 
ــا  ــد از آن ه ــی می توان ــم تلویزیون ــه ژورنالیس ــد ک ــم دارن ــی ه ــان قابلیت های همزم
ــی حــوزة ژورنالیســم و به طــور  ــر پیچیدگ ــن شــرایطی ب ــرد. وجــود چنی ــره بب به
اخــص ژورنالیســم تلویزیونــی افزوده اســت و از ایــن رو مســتلزم یــک درک نظــری و 
ــرای فهــم مبانــی خبــر، ســازمان های خبــری، شــیوه های  دانــش عملــی توأمــان ب
تولیــد خبــر، تکنیک هــای خبــری و همچنیــن مواجــة آگاهانــه بــا خبــر تلویزیونــی 

ــب ســواد رســانه ای اســت.  در قال

■ شریفی، ســید مهدی و امیدی، افشین )1397( 
و  فلسفه  تلویزیونی؛ معرفت شناسی،  ژورنالیســم 

روش ها. تهران: تیسا
شابک:  978-600-8942-24-5
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معرفی اثر و نویسنده 
کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفت شناســی، فلســفه و روش هــا در ســال 1397 
در 11 فصــل، یــک پیشــگفتار نویســندگان شــامل معرفــی فصل هــای کتــاب، یــک 
مقدمــه از دکتــر فرانســوا نــل اســتاد دانشــگاه الناکاشــایر انگلســتان، یــک مقدمــه 
ــه  ــم، دو صفح ــر ژورنالیس ــی ب ــرور تاریخ ــث و م ــرح بح ــامل ط ــندگان ش از نویس
ــة  ــی مقدم ــه انگلیس ــة تصویرنام ــری، ضمیم ــزارش خب ــی گ ــرم ارزیاب ــت ف پیوس
ــه از طــرف انتشــارات تیســا در 270 صفحــه  ــاً کتابنام ــل و نهایت ــر فرانســوا ن دکت

ــت.  ــر شده اس منتش
در فصــل اول نویســندگان ماهیــت ســازمان های رســانه ای و ســازمان های 
خبــری، یعنــی جایــی کــه اخبــار در آن تولیــد می شــود را تشــریح کــرده و در ایــن 
فصــل چگونگــی شــکل دادن بــه جنــگ، صلــح و مشــارکت شــهروندی در جوامــع 
ــی  ــاد مدیریت ــه ابع ــن ب ــت. همچنی ــی شده اس ــری بررس ــانه های خب ــط رس توس
ســازمان های خبــری پرداختــه و ســبک های رهبــری در ســازمان های خبــری 
ــای ســازمان های  ــه چالش ه ــن فصــل ب ــان ای ــد. در پای ــرار گرفته ان ــورد بحــث ق م
ــا،  ــن چالش ه ــن ای ــی از مهم تری ــر یک ــخص ب ــور مش ــده و به ط ــاره ش ــری اش خب
ــانه  ــار رس ــظ اعتب ــاً حف ــری و نهایت ــانة خب ــه رس ــردم ب ــاد م ــذب اعتم ــی ج یعن

ــت. ــز شده اس متمرک
در فصــل دوم تحــت عنــوان »خبــر: مفاهیــم و رویکردهــا«، به صــورت تخصصــی 
چیســتی خبــر و انــواع آن تشــریح شده اســت. ســه رویکــرد اقتصادسیاســی، 
ــی و  ــرور تاریخ ــا م ــده و ب ــی ش ــر بررس ــاخت خب ــی س ــی و فرهنگ جامعه شناس
ــری مدنظــر  ــة ارزش  هــای خب ــری و ضمــن ارائ تجــارب پژوهشــی ارزش هــای خب
گالتونــگ و روگ، رویکردهــای انتقــادی بــه آن هــا نظیــر اســتوارت هــال و مباحــث 
ــر  ــت و ســوگیری ذک ــری و عینی ــای خب ــر ارزش ه ــوژی ب ــار ایدئول ــه آث ــوط ب مرب
شده اســت. نویســندگان دربــارة مدیریــت خبــر و همچنیــن چیســتی خبــر 
ــه مطالعــات قبلــی بحــث  ــا ارجــاع ب ــا اخبــار مکتــوب ب ــی و تفــاوت آن ب تلویزیون
ــه  ــی از س ــه معرفت شناســی ژورنالیســم تلویزیون ــان فصــل دوم ب ــد. در پای کرده ان
جنبــة شــکل دانــش، تولیــد دانــش و پذیــرش عمــوم از ادعاهــای دانــش پرداختــه 

شده اســت. 
در فصــل ســوم بــا عنــوان »گــزارش خبــری تلویزیونــی« ضمــن تعریــف و 
تشــریح گــزارش خبــری، بــه قــدرت تأثیرگــذاری گزارش هــای خبــری تلویزیونــی 
و نگاه هــای متفــاوت در تولیــد یــک گــزارش تلویزیونــی خــوب اشــاره شده اســت. 
نویســندگان در پایــان فصــل، معیارهــای ارزیابــی گــزارش خبــری تلویزیونــی را در 
قالــب راهبردهایــی نظیــر کامل بــودن گــزارش خبــر، صحیــح و باورکردنــی بــودن 
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ــد. ــه کرده ان گــزارش، عینی بــودن گــزارش و ارزش خبــری گــزارش تلویزیونــی ارائ
در چهــار فصــل بعــدی یعنــی فصل هــای چهــارم، پنجــم، ششــم و هفتــم بــه 
چهــار مبحــث اساســی در تولیــد خبــر تلویزیونــی یعنــی پالتــو، نریشــن، کپشــن 
و مصاحبــه خبــری پرداختــه شده اســت و ضمــن تشــریح چیســتی ایــن عناصــر 

ــه شده اســت. ــی ارائ ــی اســتاندارهای تولیــد خبــر تلویزیون به طــور عملیات
ــور  ــانه ای را به ط ــواد رس ــدا س ــری ابت ــواد خب ــوان س ــا عن ــتم ب ــل هش فص
عــام تشــریح نمــوده و پــس از آن به طــور خــاص به بررســی ماهیــت ســواد خبــری 
ــت.  ــه شده اس ــر ارائ ــان خب ــازی مخاطب ــت توانمندس ــی جه ــه و راهکارهای پرداخت
فصــل نهــم تحــت عنــوان »اقنــاع و خبــر تلویزیونــی«، به طــور عــام بــه توضیــح 
ــاع مخاطــب و  ــد اقن ــه فراین ــاع و به طــور خــاص ب متقاعدســازی، دســتکاری و اقن

ــام پرداخته اســت.  ــده، بســتر و پی ــع، گیرن ــی منب ــای آن یعن متغیره
ــم  ــوالت ژورنالیس ــی از محص ــوان یک ــری به عن ــتند خب ــه مس ــم ب ــل ده فص
ــا یــک فیلــم، بــه  تلویزیونــی پرداختــه و ضمــن شــرح تفاوت هــای یــک مســتند ب
ــان  ــت. در پای ــاره کرده اس ــداف آن اش ــری و اه ــتند خب ــت مس ــتی و ماهی چیس

ــت. ــران آورده شده اس ــتند در ای ــینمای مس ــه ای از س تاریخچ
ــه  ــت ک ــاب اس ــی کت ــل پایان ــوان فص ــی« عن ــانه های اجتماع ــر و رس »خب
ــای  ــری و ظرفیت ه ــازمان های خب ــی و س ــانه های اجتماع ــل رس ــریح تعام ــه تش ب

ــت. ــم پرداخته اس ــعة ژورنالیس ــرای توس ــی ب ــانه های اجتماع ــود در رس موج
ــر  ــتند. دکت ــانه هس ــت رس ــالت مدیری ــاب دارای تحصی ــن کت ــندگان ای نویس
ــر  ــی نظی ــران، کتاب های ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــریفی، عض ــیدمهدی ش س
ــم،  ــانه: مفاهی ــت رس ــانه ای )1394(، مدیری ــهرت رس ــا ش ــهرتی ت ــرمایه ش از س
نظریه هــا و رویکردهــا )1396( و مدیریــت منابــع انســانی در صنایــع خــالق 
ــدی  ــین امی ــت. افش ــف نموده اس ــترک تألی ــی و مش ــورت گروه )1397( را به ص
هــم دانشــجوی دکتــری تخصصــی مدیریــت رســانه دانشــکده مدیریــت دانشــگاه 
ــی  ــن چارچوب ــوآوری رســانه ای: تدوی ــت ن ــر »مدیری ــه ای نظی ــران اســت و مقال ته

یکپارچــه« )1397( را تألیــف کرده اســت. 

بررسی و نقد شکلی اثر 
ــرح  ــر و ط ــانه ها و تصاوی ــت از نش ــاب الزم اس ــک کت ــکلی ی ــی ش ــرای بررس ب
ــتوری و  ــش دس ــکات ویرای ــت ن ــاب و رعای ــوازن و تناســب فصــول کت ــا ت ــد ت جل

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــی و مداق ــورد ارزیاب ــی م ــی همگ ارجاع ده
در راســتای تحلیــل طــرح جلــد اثــر الزم اســت بــه رمــزگان صریــح و ضمنــی 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــانه ها و ابزاره ــاب، رس ــد کت ــرح جل ــود. در ط ــاره ش در آن اش
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ایــن طــرح خــودکار،  به طوری کــه در  قابــل مشــاهده هســتند،  ژورنالیســم 
گوشــی همــراه هوشــمند، میکروفــون، دوربیــن فیلمبــرداری و صفحــة رایانــه روی 
ــا  ــن ابزاره ــد ای ــانگر پیون ــی نش ــاظ مفهوم ــد و به لح ــرار گرفته ان ــه ای ق روزنام
ــر  ــن تصوی ــود اســت. ای ــانه های موج ــایر رس ــر س ــه ب ــدم روزنام ــر و تق ــا یکدیگ ب
ــاب در  ــوان کت ــرای عن ــده ب ــت انتخاب ش ــی دارد. فون ــاب همخوان ــوع کت ــا موض ب
ــش  ــه بخ ــت ک ــربی اس ــروف س ــر ح ــی« تداعی گ ــم تلویزیون ــارت »ژورنالیس عب
ــروف  ــن ح ــتفاده از ای ــا اس ــگاری ب ــاپ و روزنامه ن ــینة چ ــی از پیش ــل توجه قاب
بــوده و ایجــاد ایــن نــام واره بــا موضــوع اثــر همراســتا اســت. البتــه ایــن فونــت در 
ــدود  ــت و مح ــه کار رفته اس ــا ب ــر تیس ــای نش ــیاری کتاب ه ــن بس ــوص عناوی خص
ــر و نشــان های به کاررفتــه در طــرح جلــد  ــر نیســت. به طورکلــی تصاوی ــه ایــن اث ب
کتــاب داللــت ضمنــی بــر پیوســتگی انــواع ژورنالیســم دارد. پشــت و روی کتــاب 
ــارت  ــن عب ــر ای ــد زی ــده و در پشــت جل ــناخت« درج ش ــاب انسان ش ــارت »کت عب
ــاب  ــن کت ــن باشــد کــه ای ــد نشــانگر ای عــدد »44« چــاپ شده اســت کــه می توان
ــر  ــن اث ــا، چهل وچهارمی ــارات تیس ــناخت انتش ــای انسان ش ــة کتاب ه در مجموع

منتشــر شده اســت. 
ــن  ــوع و درج دقیــق ای ــع متن ارجاعــات درون متنــی متعــدد و اســتفاده از مناب
ارجاعــات در بخــش کتابنامــه، یکــی از مزیت هــای ایــن کتــاب محســوب می شــود. 
ــه لحــاظ  کم شــمار بــودن اغــالط امالیــی و تایپــی از ویژگی هــای مثبــت کتــاب ب
ــا ایــن حــال چنــد مــورد از اغــالط تایپــی و امالیــی یافــت  ویرایشــی می باشــد؛ ب
شــده در کتــاب بــه شــرح ذیــل هســتند: در پاورقــی صفحة 28 کــه بــه )میرفخرایی، 
1388( ارجــاع داده شــده نــام خــاص »هوبــل« به صــورت »هویــل« نوشــته شــده 
ولــی مطابقــت بــا ایــن ارجــاع نشــان می دهــد »هوبــل« صحیــح اســت. در صفحــة 
ــته  ــتگذاران« نوش ــای »سیاس ــتگزاران« به ج ــک »سیاس ــمارة ی ــکل ش 45 در ش
ــة« نوشــته شــده  ــراف ســوم »ارائ شده اســت. در صفحــة 76 در ســطر ســوِم پاراگ

ــح اســت.  ــه« صحی ــه »ارائ درحالی ک
ــای دوم در صفحــات 108 و 162 »ســوندبایت« به جــای  ــدای پارگراف ه در ابت
 Sound Bi te ــان ــه هم ــی ک ــن واژة تخصص ــت. ای ــته شده اس ــاندبایت« نوش »س
اســت به صــورت صحیــح در ســایر جاهــای کتــاب »ســاندبایت« نوشــته شده اســت.

در پاورقــی صفحــة 220 کتــاب »مجــٌل« به جــای »مجلٌــه« نوشــته شده اســت. 
به صــورت  »هشــتگ«  واژة   247 و   246 صفحــة  دو  آخــر  پاراگراف هــای  در 
ــته  ــرازش« نوش ــزارش« به صــورت »گ »هشــتک« آمده اســت. در صفحــة 253 »گ
ــن اشــتباه تایپــی در فهرســت کتــاب در انتهــای صفحــة 14 هــم  شده اســت؛ و ای

ــت.  ــرار شده اس تک
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در صفحــة 74 پاراگــراف اول چنیــن نوشــته شــده و پایــان یافته اســت: »میــان 
ــارة ارزش هــای خبــری وجــود دارد کــه ارزش هــای خبــری،  محققــان، بحثــی درب
ارزش هــای موجــود در ذهــن خبرنــگار اســت، فــارغ از معیارهــای مشــخص گفتــه 
شــده.« ایــن جملــه در راســتای روان نویســی نیــاز بــه ویرایــش و بازنویســی دارد. در 
صفحــة 88 پاراگــراف دوم عالمــت نــگارش »:« بایــد بعــد از واژة شــات قــرار بگیــرد 

و »مدیــوم النــگ: شــات« بــه »مدیــوم النــگ شــات:« تغییــر کنــد.
ــزارش  ــال، گ ــور مث ــه ط ــده: »ب ــته ش ــراف دوم نوش ــة 112 در پاراگ در صفح
خبــری دربــارة زلزلــة اخیــر شــاید بتوانــد...«. حــال آن کــه مشــخص نیســت کــدام 
ــر  زلزلــه مدنظــر نویســندگان اســت و قبــل و بعــد از آن هیــچ توضیحــی مبنــی ب

ــق دارد.  ــش و تدقی ــه ویرای ــاز ب ــت و نی ــه نیامده اس ــردن از زلزل نام ب
ادعــا  آمده اســت: »هوســل )1984(  پاراگــراف چهــارم  در  در صفحــة 116 
کرده اســت کــه اســتفاده از زبــان پیچیــده در گــزارش خبــری، توانایــی بیننــدگان را 
ــراد  ــل« م ــا واژة »تحلی ــد.« این ج ــل می کن ــات آن، تحلی ــادآوری اطالع ــم و ی در فه
ســخن را منتقــل نمی کنــد و بایــد بــه »تضعیــف« تغییــر یابــد. در صفحــة 226 کتــاب 
ــت. در  ــرار شده اس ــرهم تک ــت س ــار پش ــه ای« دوب ــارت »هزارصفح ــراف دوم عب پاراگ
ــارِهء« به جــای »دربــارة« نوشــته شده اســت. صفحــة 231 انتهــای ســطر پنجــم »درب

ــت  ــک عالم ــای 3،2،1و4 ی ــدام از پاراگراف ه ــر ک ــدای ه ــة 236 ابت در صفح
ــات 236 و  ــش دارد. در صفح ــه ویرای ــاز ب ــه نی ــت ک ــته » ( « آمده اس ــز بس پرانت
237 ســرواژه ای بــه این صــورت UGC( آمــده و پرانتــز بســته نشده اســت. بــه نظــر 
می رســد پرانتــز بســته های اضافــه در صفحــة 236 مربــوط بــه ایــن ســرواژه باشــد 

کــه دچــار درهــم ریختگــی شــده اند. 
ــه فصــل دوم  ــز این ک ــت شده اســت به ج ــاً رعای ــا تقریب تناســب حجــم فصل ه
ــه  ــد ک ــا می باش ــایر فصل ه ــن س ــر میانگی ــه براب ــدوداً س ــوده و ح ــه ب 52 صفح
البتــه به دلیــل اهمیــت و حجــم مباحــث مربــوط بــه مفاهیــم خبــر و رویکردهــای 
بــه خبــر امــری غیرعــادی نیســت و البتــه فصــل ششــم هــم فقــط شــش صفحــه 
اســت. همانطــور کــه در معرفــی اثــر شــرح داده شــد فصــل دهــم بــه مســتند خبری 
به عنــوان یکــی از محصــوالت ژورنالیســم تلویزیونــی پرداخته اســت کــه محــل قــرار 
گرفتــن آن تناســبی بــا فصــل قبــل و بعــد خــود نــدارد و بهتــر بــود بعــد از فصــل 

هفتــم یعنــی فصــل مصاحبــة خبــری درج شــود. 

بررسی و نقد محتوایی اثر 
ــوع  ــا موض ــا ب ــفه و روش ه ــی، فلس ــی؛ معرفت شناس ــم تلویزیون ــاب ژورنالیس کت
ســازمان های خبــری طــرح بحــث نمــوده اســت. ایــن امــر بــا توجــه بــه تحصیــالت 
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ــة  ــانگر غلب ــد نش ــانه می توان ــت رس ــی مدیری ــندگان یعن ــی نویس ــتة تخصص و رش
ــوان  ــد. برخــالف عن ــی باش ــر موضــوع ژورنالیســم تلویزیون ــته ب ــن رش ــرد ای رویک
کتــاب و همچنیــن علی رغــم مبانــی فلســفی، معرفت شناســی و متدولــوژی 
ــی  ــات اجتماع ــوزة ارتباط ــث از ح ــرح بح ــرورت ط ــه ض ــی ک ــم تلویزیون ژورنالیس
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــا مش ــد ام ــاب می کن ــانه را ایج ــای جامعه شناس و رویکرده
ــروز  ــه بحــث شــده اند و موجــب ب ــع ورود ب ــری مطل ســازمان های رســانه ای و خب
رویکــرد مدیریــت رســانه ای در جای جــای کتــاب می شــود. در فصــل یکــم تعریــف 
ــگ و  ــر جن ــی نظی ــری در تحوالت ــانه های خب ــش رس ــری، نق ــازمان های خب س
ــانه های  ــران رس ــی و بازیگ ــی و عاطف ــاالت روان ــهروندی و ح ــارکت ش ــح، مش صل
خبــری و همچنیــن ســبک های رهبــری در ســازمان های خبــری از رهبــری 
ــی  ــر مبان ــن اث ــه شــده اند. در ای ــه ارائ ــری آمران ــا رهب ــن و مشــارکتی ت تحول آفری
ــانه و  ــة دوم و رس ــر در وهل ــم خب ــی و مفاهی ــات جمع ــی، ارتباط ــاط اجتماع ارتب

ــد. ــرار گرفته ان ــت ق ــازمان آن در اولوی س
در فصــل دوم مفهــوم خبــر و رویکردهــای بــه آن بررســی شــده اند. امــا 
آن چــه در این جــا جــای آن خالــی می نمایــد اشــاره بــه دو بحــث پایــه ای عناصــر 
خبــری و ارزش هــای خبــری متفق القــول بیــن رســانه ها و ســایر منابــع مطالعاتــی 
ــگ و  ــة گالتون ــری دوازده گان ــای خب ــه ارزش ه ــه ب ــت؛ به طوری ک ــم اس ژورنالیس
ــط  ــده توس ــری ارائه ش ــن از ده ارزش  خب ــده )ص.66( و همچنی ــه ش روگ پرداخت
هارکــوپ و اونیــل )ص.70( نــام بــرده شده اســت. امــا ارزش هــای هفت گانــه شــامل 
دربرگیــری، شــهرت، برخــورد، اســتثناء و شــگفتی، فراوانــی و بزرگــی، مجــاورت و 
ــه  ــامل چ ــش گانه ش ــر ش ــری و عناص ــای خب ــث ارزش ه ــی در مبح ــاً تازگ نهایت
ــن  ــی، 1392( در ای ــزی )قربان ــت، چطــور، چــرا و چــه چی کســی، کجــا، چــه وق

ــی اســت. ــا خال ــد و جــای آن ه فصــل نیامده ان
در فصــل دوم ذیــل مبحــث »ایدئولــوژی و ارزش هــای خبــری« در ســطر نهــم 
ــوژی  ــه آن ایدئول ــد کــه »صــد البت پاراگــراف دوم صفحــة 73 نویســندگان آورده ان
نــاب و برتــر اســت کــه بــه منبــع »وحــی« متصــل باشــد. بــر ایــن اســاس، حرکــت 
ــه  ــع ب ــیاری از مواق ــاً در بس ــد و اتفاق ــدا می کن ــوژی ارزش پی ــای ایدئول ــر مبن ب
ارزش هــای خبــری اصالــت می بخشــد.« در این جــا مشــاهده می شــود کــه اعتقــاد 
ــده و وارد قضــاوت  ــایه افکن ــش حاضــر س ــر پژوه ــر قدســی ب ــه ام نویســندگان ب
ــی در  ــن قضاوت ــة چنی ــه ارائ ــازی ب ــه نی ــادی شــده اند حــال آن ک شــخصی و اعتق
ایــن مبحــث نبوده  اســت. اگــر چنانچــه قصــد طــرح چنیــن بحــث مهمــی وجــود 
ــه  ــاً ب ــه آن پرداختــه می شــد و صرف ــود به صــورت گســترده تر ب داشــت شایســته ب

ــد. ــی بســنده نمی گردی ــن گــزارة قطعــی و قضاوت ــة ای ارائ
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بخــش معرفت شناســی ژورنالیســم تلویزیونــی )صــص.100-105( در ســه 
ــه  ــش ک ــای دان ــوم از ادعاه ــرش عم ــش و پذی ــد دان ــش، تولی ــکل دان ــة ش جنب
برگرفتــه از مقالــة اکســتروم در ســال 2002 و مســتند بــه آن اســت، یکــی از نقــاط 

ــد. ــمار می آی ــاب به ش ــل از کت ــن فص ــوت ای ق
ــری )صــص. 87 - 88(  ــة بحــث شــات های تصوی در فصــل دوم در بخــش ارائ
ســه نمــای زیــر مجموعــة کلــوزآپ شــامل 1. نمــای خیلــی درشــت )BCU( ماننــد 
ــا  ــره از وســط پیشــانی ت ــد چه ــک )VCU( مانن ــام ســر 2. نمــای بســیار نزدی تم
ــه  ــف را گرفت ــد کی ــه بن ــتی ک ــد دس ــک مانن ــاًل نزدی ــای کام ــه 3. نم ــاالی چان ب
ــن  ــت دوربی ــوع حرک ــار ن ــا، چه ــث نماه ــة بح ــی، 1392( و در ادام ــت )قربان اس
شــامل تیلــت، پــن، تــرک و زوم توضیــح داده شــده اند )ص. 89(. امــا بــا توجــه بــه 
 )Dolly( ــی ــان متخصصــان اصطــالح دال ــرداران و در می ــان تصویرب ــه در می این ک
ــرای  ــا دورشــدن دوربیــن از ســوژه و اصطــالح آرک )Arc( ب ــرای نزدیک شــدن ی ب
ــه ســمت چــپ و راســت ســوژه اســت  ــن ب ــره ای دوربی ــا نیم دای ــره ی حرکــت دای
ــاب تحــت  ــک در کت ــدون تفکی ــت ب ــن دو حرک ــی، 1391، ص. 41(، از ای )عابدین

ــت. ــرده شده اس ــام ب ــرک ) track( ن ــوان ت عن
ــامل  ــری ش ــر خب ــام عناص ــه تم ــه چنانچ ــت ک ــوم آمده اس ــل س در فص
ــک  ــو در ی ــاندبایت و پالت ــن، س ــر، کپش ــی تصاوی ــدای طبیع ــن، ص نریش
ــا گــزارش خبــری نامیــده  گــزارش موجــود باشــند ایــن محصــول، بســته ی
روایتی تریــن  و  ارائــة خبــر  پیچیده تریــن شــکل  به عنــوان  و  می شــود 
حالــت آن توصیــف شده اســت )ص. 108(. آن  چیــزی کــه در تعریــف فــوق از آن 
ــای  ــردی آن »فرآورده ه ــالح کارب ــت در اصط ــاد شده اس ــر ی ــر خب ــوان عناص به عن
خبــری« )عابدینــی، 1391، ص. 17( اســت و بــا عناصــر شــش گانه خبــری 
ــوب  ــای مطل ــل ویژگی ه ــن فص ــة ای ــتند. در ادام ــاوت هس ــده متف ــش گفته ش پی
گــزارش خبــری تلویزیونــی خــوب در دو ســطح خــرد و کالن آورده شده اســت. در 
ــل فهــم و هدفمنــد، انســجام  ــا، قاب ــه مــواردی همچــون بیــان گوی ســطح خــرد ب
ــذاب  ــرایی ج ــی، داستان س ــی ـ معلول ــان عل ــی، بی ــی و غیرکالم ــای کالم روایت ه
ــه  ــر اهمیــت توجــه ب ــی صحنه هــا و همچنیــن در ســطح کالن، ب و چیدمــان زمان
برجسته ســازی، پیش زمینه ســازی و چارچوب بنــدی خبــر تأکیــد شده اســت. 
ــکات برجســتة فصــل حاضــر می باشــد. فصــول  ــه ن ــن دو ســطح، از جمل ــة ای ارائ
ــری را  ــة خب ــن و مصاحب ــن، کپش ــو، نریش ــب پالت ــه به ترتی ــم ک ــا هفت ــارم ت چه
ــد  ــا از فراین ــت. ام ــه نموده اس ــردی را ارائ ــد و کارب ــات مفی ــح داده، اطالع توضی
تدویــن خبــر شــامل ســه مرحلــة گزینــش تصاویــر، تعییــن توالــی و ایجــاد تــداوم 
ــه نماهــا )ضابطــی جهرمــی، 1384( بحثــی به میــان نیامده اســت  و ریتــم دقیــق ب
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درحالی کــه در تهیــة گــزارش خبــری، تدویــن خبــر بســیار بااهمیــت اســت و اگــر 
ــد، حاصــل کار  ــا گــزارش خبــری، روی میــز تدویــن، عینیــت خــود را نیاب خبــر ی

ــی، 1388(.  ــی رود )عباس ــدر م به ه
ــانه ای  ــواد رس ــای س ــای ارتق ــانه ای، راهکاره ــواد رس ــوم س ــه مفه ــن ب پرداخت
به طــور اعــم و ســواد خبــری به طــور اخــص و همچنیــن تشــریح اقنــاع از طریــق 

ــاب اســت. ــی از وجــوه برجســتة ســایر فصــول کت ــر تلویزیون خب

جمع بندی و ارزیابی نهایی
ارزیابــی بــر ایــن اســت کــه کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفت شناســی، فلســفه 
ــاً  ــی و عموم ــر داخل ــع معتب ــه مناب ــدد ب ــات متع ــا اســتنادات و ارجاع ــا ب و روش ه
ــان ســه  ــادی خــود می ــگاه انتق ــا ن ــی توانسته اســت ب ــل توجه خارجــی تاحــد قاب
ــوزة ژورنالیســم  ــی در ح ــانه و ژورنالیســم تجرب ــت رس ــی، مدیری ــرد ارتباطات رویک
تلویزیونــی پیونــد و درهم تنیدگــی برقــرار کنــد و ایــن پیونــد را کمابیــش در متــن 
کتــاب حاضــر و فصــول یازده گانــة آن نشــان داده اســت. بــا ایــن حــال همچنان کــه 
پیش تــر بــه آن اشــاره شــد برجســته بودن رویکــرد مدیریــت رســانه ای در تنظیــم 

و نــگارش کتــاب غیرقابــل کتمــان اســت.
ــی  ــر تلویزیون ــای خب ــایر کتاب ه ــاب را از س ــن کت ــه ای ــی ک ــی از مباحث یک
ــک  ــی به صــورت ی ــر تلویزیون ــد خب ــه تولی ــا ب ــه تنه ــن اســت ک ــرده ای ــز ک متمای
ــواد  ــث س ــب مبح ــه در قال ــت بلک ــه نشده اس ــی توج ــه ای و تکنیک ــوع حرف موض
ــی  ــان و حت ــازی مخاطب ــرای توانمندس ــی ب ــت راهکارهای ــعی شده اس ــری، س خب
ــواد  ــوزة س ــار ح ــایر آث ــر از س ــن فرات ــد. همچنی ــه کن ــر ارائ ــت اندرکاران خب دس
ــه رویکــرد تمجیدآمیــز از تکنیک هــای خبــری نیســت  رســانه ای فقــط منحصــر ب
بلکــه مواجــة انتقــادی بــا آن هــا را مدنظــر قــرار داده اســت. گرچــه ایــن کتــاب بــرای 
ــدان  ــا چن ــت ام ــد اس ــی مفی ــم تلویزیون ــای ژورنالیس ــه تکنیک ه ــنا ب ــراد ناآش اف
ــع را مطالعــه  ــن عرصــه کــه ســایر مناب ــی از کار فعــاالن ای ــی و تجرب گــرة عملیات

ــاید.  ــتند، نمی گش ــوزه  هس ــن ح ــة کاری در ای ــرده و دارای تجرب ک
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــورد بررس ــاب م ــه در کت ــل مالحظ ــکات قاب ــی از ن یک
ــری خصوصــاً  ــر رســانه های خب ــاً تهدیدگ رســانه های اجتماعــی را به درســتی صرف
ــری  ــازمان های خب ــارکت س ــرای مش ــی ب ــد و راهبردهای ــی نمی دان ــر تلویزیون خب
ــی و  ــور انفعال ــی از حض ــن نه ــت؛ و ضم ــه نموده اس ــی ارائ ــانه های اجتماع در رس
نمایشــی در رســانه های اجتماعــی، حضــور فعــال ســازمان های خبــری در راســتای 
ــی را  ــانه های اجتماع ــود در رس ــی های خ ــت ها و خط مش ــداف، سیاس ــبرد اه پیش
ــری در  ــد ســازمان های خب ــه حضــور جــدی و هدفمن ــد. به طوری ک ــه می کن توصی
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ــر ســازمان می گشــاید و  ــو را ب ــا و ایده هــای ن ــد، فضــای راهکاره رســانه های جدی
ــه رســانه کمــک می کنــد. ــه جــذب بیشــتر مخاطبــان ب در نهایــت ب
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