
ژورنالیزم تحقیقی
پوهنمل کبیری

۱۳۹۶خزان 



گزارشگر تحقیقی کیست؟

(تمام وقت)تعداد اندکی از افراد به طور مشخص گزارشگران تحقیقی اند •

:گزارشگران معمولی به شکل اتفاقی به موضوعات تحقیقی میسازند•

مسولیت/ مواجهه

.تهیۀ گزارش های تحقیقی حاصل پیشرفت حرفه یی افراد است



اصول گزارشگران تحقیقی

(دقت/ بیطرفی)گزارشگران معمولی •

(.انصاف، عدالت، عقل سلیم)+ گزارشگران تحقیقی •



خصوصیات گزارشگران تحقیقی

کنجکاوی•

پشتکار•

دانش•

(داستانسرایی)قدرت نویسندگی •



یافتن موضوع برای گزارش تحقیقی

.کارهای تحقیقی از جرقه های کوچک آغاز می شوند•

شایعات، مرور اطالعات، جستجوی سوال در محتوای رسانه ها، یادداشت برداری از •
....اسناد دولتی

اس گزارشگران تحقیقی مشکالتی را جستجو میکنند که کمتر از حد واقعی انعک•
وم داده شده باشد و در پی کشف رابطه بین وقایعی هستند که ظاهراً بی ربط معل

.می شوند





...ادامه

در عصر اطالعات روزانه آنقدر اطالعات بر مغز شما وارد می شود که عادت می کنید •
د خود را بسیاری از آن ها را نا دیده بگیرید، برای دستیابی به موضوعات تحقیقی بای

.عادت بدهید که بر چیزهایی تمرکز کنید که دیگران آن ها را نا دیده می گیرند



مشخص کردن حوزۀ کاری و موضوع



زمینه سازی تحقیق

مطالعه•

صحبت با مردم•

سوانح و معلومات آرشیوی•

سرچ انترنتی•

(موفقیت بیشتر= وقت بیشتر)•



فرضیۀ منطقی

حدس•

.فرضیۀ منطقی عبارت است از شرح کوتاهی از آنچه انتظار دارید تا به دست آورید•

قابلیت صدق و کذب

:نمونه

بی کفایتی حکومت محلی: بد

.دلیل افزایش حوادث ترافیکی، ترمیم دیرهنگام خرابی های سرکها است: خوب



سه شاخه معلوماتی

ارقام ثبت شده و اسناد-۱•

مردم-۲•

مقامات-۳•

.جالبترین گزارش ها با سواالتی شروه میشود که با مردم سروکار دارند



دست یابی به منابع

(اعتماد، سهولت)گلوله برفی 

ارجاع غیر مستقیم/ ارجاع مستقیم

شخص به شخص

رقم به رقم

:راه دستیابی به واقعیت متعدد است

:مثال



عناوین فرعی

توجه بع عناوین فرعی•

از جز به کل رفتن•



درخواست اسناد عامه

مردم مستحق دسترسی به هر اسنادی که توسط )حق دسترسی به اطالعات •
.(دولت ایجاد می شود، هستند

حریم خصوصی•

...(فروریختن پل روی دریای می سی سی پی( ۲۰۰۷در سال )

هر اسناد و معلوماتی برای رسانه ها قابل دسترس اند مگر آن هایی که نیاز به •
.محرمیت آن را بتوانند ثابت کنند



قانون آزادی معلومات

...(تشکیالت، الیحه وظایف، اجراات)نشر معلومات در مورد هر اداره •

...برخی از اسناد بدون درخواست رسمی باید به دسترس عامه باشد، سایت ها•



درخواست کننده ها و هزینه ها

:گروه های متعدد درخواست کننده معلومات

رایگان( دو ساعت-صفحه۱۰۰)رسانه ها -۱

...تاجران-۲

...نهادهای مدنی و مردم-۳

...اسناد سافت



مدت زمان

وز حداکثر زمان برای ارائه معلومات۲۰

در صورت نداد معلومات باید دلیلش را توضیح دهند،

شما حق دارید به مقامات باالتر مراجعه کنید،



محدودیتهای قانونی را درک کنید

ه خصوصی بر قانون دسترسی اطالعات مقدم شمرده می شود، باید جنبه عامحریم •
...شدابودنش را برجسته کنیم، هرچند بازهم دالیلی بر محرم بودن میتواند ب

نیستدر مورد برخی موضوعات اسناد وجود ندارد، دولت مکلف به اسنادسازی •

...برخی ادارات بخشی از معلومات را حدف میکنند•

ت در مورد چگونه گی ثبت اسناد دانسته درخواست کنید، درخواست ساختاری متفاو•
.میتواند زمینۀ گریز مسئولین را فراهم کند

...برخی افراد در برخی جای ها استثنا هستند•

...تفاوتهای مکانی•



غلبه بر بروکراسی-درخواست معلومات

صحبت گاهی کارساز نیست•

...نام، شماره تلیفون، آدرس•

شرح کامل معلومات مورد نیاز•

شرح کامل خودتان با امکانات دست داشته•

طرح کامل پرسش های احتمالی، اگر معلومات نزدتان نیست نزد چه کسی •
...هست



تمرین

درخواست مشخص•

از اداره ی مشخص•

به هدف مشخص•



:در جریان کار باید از خود پرسید

(ارزیابی معلومات)آیا معلومات دقیق اند •

آیا گزارش قابل اجرا است؟•

آیا منابع الزم در دسترس اند؟•

...(زمان، بودجه)آیا امکانات گزارش را پشتیبانی میکنند•

آیا برای طرح سواالت پیچیده آماده ام؟•

آیا قادرم یافته ها را تحلیل کنم؟•

آیا رسانه و جای کافی برای چاپ گزارش در دسترس اند؟•

(ممشاهدۀ مستقی)آیا مجبورم در جریان تحقیق با شرایط ناخوشایند مواجه شوم؟ •



نرم افزارهای تحلیلی

...ورد/  اکسل/  اس پی اس اس= کمی•

...اطلس تی آی= کیفی•



زمانبندی

ساختارهای متنوع

دقت 

انعطاف پذیری

صراحت

قابل اجرا



مصاحبۀ تحقیقی

(احتیاط و نیاز)برقراری و کنترول حرفع ای رابطه ها •

سناریوی پرسش ها•

معلومات کافی•

استفاده از انواع پرسش•

انجام سیستماتیک•

رویکرد قیاسی•

تحلیل درجا•

منابع بی میل/ آمادگی برای شرایط سخت•



فنون تاثیر گذار

کنترول آگاهانه•

شنونده بودن•

به حرف آوردن•

به چشم منبع به جهان دیدن•

طرح ساده پرسشها•

جابجایی/ تکرار نکردن سوال•

هدفمند جلو بروید•

نقل قولهای فوق العاده•



ادامه
طرح تحلیل های اولیه•

دقت به ناگفته ها•

مستند سازی•

یادداشت یرداری•

جمعبندی خوش آیند•



محدودیت های تحقیق در محیط ما

ترس•

نپذیرفتن محقق در اجتماع•

اجرایی نبودن قانون•

کمبود منابع تمویل کننده•

زور ساالری•

مشکالت امنیتی•

پایین بودن دانش تحقیقی•



فرصتهای تحقیق در محیط ما

نیازمندی و موثریت زیاد•

موجودیت سوژه های ناب•

سکوی خیز•



نیازهای ارائۀ تحقیق

ایجاد وضاحت. الف

:چهار مرحله دارد

.های غیر اساسی را حذف کنیدنکته -۱

.تقویتی بیافزاییدمعلومات -۲

۔را تعادل ببخشیدگزارش -۳

.ساختاری را ایجاد کنید-۴



حذف نکته های غیر اساسی

خواننده شما باید چه چیزی را بداند؟ : اصلی این استفعال سوال •

برای معرفی مشکل، توضیح علت وجود و چگونگی راه حل آن را معلوماتی تنها 
.  شامل کنید

جریان نوشتن متوجه خواهید شد که بیشتر معلومات گردآوری شده باید حذف در 
.  شوند

م الزم ه. من هرگز کل حقیقت را بیان نمی کنم»:محقق رسانه ایلنکلن ستیفن
جیب بیان یک دهم واقعیت کافی است تا یکی انسان ن-نیست این کار را انجام دهم 

«.به حرکت در آید و خشمگین شود



...ادامه

شما برای درک مساله نیازمند جمع آوری معلومات بودید، ولی خواننده شما برای •
چه چیزی باید کنار گذاشته شود؟، فهمیدن موضوع به همه آن معلومات نیاز ندارد

مصاحبه هایی که در انجام آن مشکالت زیادی دیده اید، معلوماتی که از گزارش های
خسته کن گرد آورده ایده داده هایی که تحلیل آنها مشکل است و حکایت های 

.  جالب و نقل قول های زیبایی که به موضوع تان ارتباط ندارند

ولی حذف شدگی ها را در فایل جداگانه .باشدحذف بهترین دوست تان می کلید•
.ممکن است بعضی آنها دوباره به متن گزارش برگردانده شوند. نگهداری کنید



افزودن معلومات تقویتی-۲

نده را آیا این متن خوان: از خود بپرسیدراگراف اپبخوانید، و در پایان هر نوشتیدانچه را 
؟سردرگم یا گمراه نخواهد کرد

پس از آنکه گزارش خود را به نکات اساسی اش تقلیل دادید، دوباره به مواد خذف 
اننده به شده مراجعه کنید و معلومات حمایتی و توضیحی کافی را به آن بیافزایید تا خو

رج زحمتی که شما برای گردآوری معلومات به خ. آسانی آنچه را بیان می کنید، بفهمد
ه داده ایده نمی تواند دلیلی شود برای این که خواننده هم برای خواندن آن معلومات ب

شما به خاطلری زحمت . بلکه عکس این موضوع درست می باشد. خود زحمت دهد
.  کشیده اید تا خواننده را از زحمت رهاسازید

سید جریان نوشتن، تصور کنید که گزارش خود را بلند بلند به کسی که می شنادر 
او در کنار تان ایستاده است و به شما گوش فرامی دهد، اما در اوج . بازگو می کنید

«  .دممن نفهمی. صبر کنید»: بیانات شما، او دست به شانه ی تان می گذارد می گوید
ها، حال»تا زمانی که او نگفته است . لذا شما توقف می کنید و توضیح می دهید

.  شما نباید به شرح بخش بعدی گزارش بپردازید« ادامه بدهید. فهمیدم



(؟؟؟)تعادل بخشیدن -۳

ید زمانی که به احصائیه ها و داده ها استناد می کنید، آنها را در حدی از تعادل بیاور•
ی ممکن است بنویسید که اداره ی شهر برای ترمیم کندگ. تا خواننده درکش کند

مشکل این رقم بزرگ اینست که . ملیون دالر مصرف می کند۱۵های سرک مبلغ 
به برای خواننده چندان زیاد معلوم نمی شود، ولی اگر بگویید که این مبلغ مساوی

دالر برای هر کندگی سرک میباشد، و یا اگر عالوه کنید ۵۰۰۰دالر در هر نفر یا ۷۵
ملیون دالر را برای ۲۰که اکثر شهرهایی که نصف نفوس شهر شما را دارند، مبلغ 

سطا بیش از این کار هزینه میکننده و با اگر بگویید که هزینه ی ترمیم یک کندگی متو
ریاضی پس محاسبات . دالر می باشد، خواننده به کنه مطلب پی خواهد برد۱۵۰۰

.  محاسبه را به خواننده نگذارید. انجام دهید



جذاب کردن واقعیت ها

...حکایت•

...آن را حساب پاک است از محاسبه چه باک است: رب المثلض•

...وای از آن دم که بگندد نمک-هرچه بگندد نمکش میزنند: شعر•

....احادیث، فقها، دانشمندان: مشهور-نقل قولهای خاص•

...گریه خندیدن.../ نیشخند، نوشخند، زهرخند: طنز•



مشخص کردن ساختار-۴

...خالقیت/ ساختارهای کلیشه یی•

...(به دلیل بلندی گزارشهای تحقیقی کمتر مناسب است اما گاه)هرم وارونه •

تاریخمند•

فیچر•

دایروی•

فلش بک•

(روایت همگرا)روایتی •



نگارش

تکمیل معلومات•

وضاحت•

(مشکالت به انسانها مربوط است)شخصیتهای مرکزی •

اسناد ادعاها•



پرسشهای راهنما

مشکل چیست؟•

چرا این مشکل وجود دارد؟•

چگونه این مشکل عمل میکند؟•

چطور به این مشکل گرفتار شدیم؟•

به کدام راه ها برای حل مساله یا جلوگیری نسبی از عواقب آن وجود دارد؟ •



مراحل نگارش

...پیش نویس اول•



فرضیه

طرح•

آزمایش•

تکرار•

علت•

نتیجه•

راهکار•



جذابیت-روشنی



:اگر منبع اطالعاتش را خاص می داند

چرا معلومات داده نمی توانید؟ . ۱

چه کمکی به من می توانید؟ . ۲

غیر از شما چه کسی می تواند این معلومات را به من بدهد؟ . ۳



وقت نوشتن

مشکل چیست؟•

چرا این مشکل وجود دارد؟•

چگونه این مشکل عمل میکند؟•

؟چطور به این مشکل گرفتار شدیم•

چی راهکارهای ممکن وجود دارد؟•




