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  يشگفتارپ

هاي جديد ارتباطي    گيري تكنولوژي   ها امروز به واسطه كشف و به كار         رسانه.ه است   ، هر روز بيش از بيش برجسته شد         ها در سده معاصر     نقش رسانه 
ي از    ا  انسان دهه آخر قـرن بيـستم در هالـه         .  اند  دهي افكار عمومي برخوردار گشته     اي در جهت    ه  كنند  سزا و تعيين     به تأثيره و از      عمق جوامع نفوذ كرد   

تنها افـراد يـا   .  كل خواهد گرفت  ش »اطالعات«و  » ارتباطات«يه    است كه بر پا   ور است و اين طليعه عصر جديدي          امواج و دريايي از اطالعات غوطه     
خـوردار     بـر  »سـازماندهي اطالعـات   «و  » پاالش امـواج  «د كه از قدرت و توان الزم براي         گيري بهينه از عصر جديد خواهد بو        هايي قادر به بهره     ملت
  . باشند

، و از جملـه علـم ارتباطـات و            مـده از غـرب    هاي برآ   ، در مقابل پذيرش و كاربرد علوم تكنولوژي         ، به دليل سير تاريخي دو سده اخير         جامعه ما 
طبيعـي  . ، فـرود آورده اسـت       انـد   ، و در بسياري از موارد به جبر سر تسليم در مقابل آنچه ديگران ساخته و پرداخته                  ه  ، منفعل بود    ها  تكنولوژي رسانه 

،  نقالب ديني بزرگ در جهان معاصر نيـز هـست  ار يك دا هاي فرهنگي و تاريخي برجسته كه ميراث   ، براي ملتي با ويژگي      است كه ادامه چنين راهي    
اي استوار با بـسيج   ه ، و در سايه اراد      ، تمام همت و توانمان را جمع        جويي مناسب در عصر كنوني      بجاست كه براي جبران گذشته و ره      . زيبنده نيست 

. اين ميدان شركت كرد    توان در   علمي و حضوري قوي مي    يارانه  تنها بر پايه يك آمادگي هوش     . نهيم امكانات علمي و مادي به ميدان مسابقه امواج پا        
شدگان امواج بدل خواهيم شد و يا حداقل آن كـه خودمـان را سـالم بـه                    ، بلكه خود به ناجي هالك       آن صورت نه تنها اسير امواج نخواهيم شد        در

  .ساحل نجات خواهيم رساند
هاي نـوين     گيري تكنولوژي   در به كار   آنچه دنياي غرب را   . ي به ميدان مسابقه امواج است     گذار  شرط اوليه براي پا    »لم ارتباطات ع«گيري از     بهره

هـاي   گيـري  المللـي و جهـت   همسو نبودن با جريان اطالعات بين. هست ه و ه است رويكرد پژوهشي به مسائل و مشكالت بود      ارتباطي توانمند كرد  
ضرورت التزام به رويكرد پژوهشي در شناخت و حل مشكالت ارتباطي جامعه خـود و            هاي اسالمي و جهان سوم        خورد با كشور    دنياي غرب در بر   

ها و فنون جديـد پژوهـشي    گيري شيوه لذا بر ما و همه محققين است كه با توجه به شرايط كنوني حاضر با به كار . كند  را دو چندان مي   ساير جوامع   
  .هاي خود را تقويت نمائيم م و بصيرت الزم فعاالنه و نه منفعالنه رسانهرا آغاز كني اي ه عميق و گسترد ها، تحقيقات امر رسانه در

نتشار كتبي كه بتواند به غناي اين دانـش در          ا،و    كند  ، در جهت رشد و ارتقاي دانش ارتباطات در جامعه تالش كرده و مي               اش   بنا وظيفه  دفتراين  
نبـود كتـابي در ايـن زمينـه و نيـاز            .  اسـت   داريد در جهت تحقق همين هـدف بـوده        رو    ، و آنچه در پيش      ، از اهداف اصلي مركز      جامعه مدد رساند  

، دليل اصلي ترجمه و چاپ چنين كتابي بوده است هر چند كه محتواي كتاب از برخـي جهـات                      علم ارتباطات بخصوص دانشجويان    مندان و   عالقه
يه از دانش و علـم برسـند كـه      سايه تالش علمي و عملي به آن پايه و ما به اميد آن كه دانش آموختگان ما در       . متناسب با فرهنگ و محيط ما نيست      

  .هايي مناسب با فرهنگ و محيط و بر اساس نيازها و مقتضيات جامعه ايراني به رشته تحرير در آوردند  خود كتاب
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   نويسندهبارةدر

. در اين دانشگاه به تدريس اشتغال داشـته اسـت          1965باشد و از سال       آرتور آسابرگر استاد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه ايالتي سانفرانسيكو مي          
هـا   ن كتـاب آتوان از   ميان اين آثار مي     نگاشته است در   ها  آنهاي مرتبط با      هاي همگاني و موضوع     ، رسانه   هاي متعددي درباره فرهنگ عامه     وي كتاب 

 ايـاالت   هاي   و رسانه  1، فرهنگ سياسي و نظريه ارتباطات، ديدن، باور كردن است         ها  هاي تحليل رسانه   ، روش   نوشتن براي راديو و تلويزيون    :  نام برد 
  .تشر شده است من»Sage«نده است كه از سوي انتشارات سيج ، هجدهمين كتاب و سومين اثر اين نويس ها هاي پژوهش رسانه روش. متحده آمريكا

ـ  با استفاده از بورس اهدايي مؤسسة فولبرايت در دانشگاه ميالن ايتاليا به              1963دكتر برگر در سال      وي در مؤسـسة فرهنـگ      . دريس پرداخـت  ت
لبنـان و در سـال      ، تركيه و       در يونان  1973 سال   در. ها سخنراني مبسوطي كرده است        الند دربارة رسانه  ن، سوئد و ف     ، نروژ    در دانمارك  2مردم نورديك 

،   ، فرانـسه    آلمـان  هاي مختلف   سسهؤها و م    همچنين به دعوت دانشگاه   . يراد كرد اهايي     در برزيل به درخواست اداره اطالعات آمريكا سخنراني        1987
  هـاي   مجلـه مـشاور و سـردبير      آسـابرگر   . هـا و فرهنـگ مـردم بيـان كـرده اسـت              زمينة رسـانه   ، مطالب جامعي در     و انگلستان چين  خلق    جمهوري

Cmmunication Journal of و & Film Society Review Television كه »آثار كالسيك در ارتباطات «هاي  ؛ ويراستار مجموعه كتاب
هـاي تلويزيـوني    وي بارهـا در برنامـه  . باشـد   مـي Humor ؛ و كمك ويراستار مجلة تجديد چاپ شدهBook  Transactionبه وسيله انتشارات 

twenty / twenty و Todayاست شركتن محلي در سانفرانسيسكو جستههاي راديو و تلويزيو  و همچنين در بسياري از برنامه .  
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 .است) شنيدن كي بود مانند ديدن(ه شده و معادل آن در فارسي عنوان كتاب از يك ضرب المثل انگليسي گرفت
2. Nordic Institute of Folklore 
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  !تر از جان  دوست واالمقام و عزيز
بـر را    و هـاي دور    ام هرگز نه خانه      سر برده   مكان به   اين با اين كه همة عمر را در      . است و هم بي فايده    موضوعي را كه از من مي پرسيد هم دشوار          

يا بهمان كس چه چيزي را در        اين مورد كه بار قاطرهاي فالن كس چيست و         در. ام  ها پرس و جو كرده      ام و نه دربارة تعداد ساكنان اين خانه         شمرده
، تنها خـدا      بوط است  كه به تاريخ گذشتة اين شهر مر       آنجا، تا     مهمتر اينكه . اينها به من مربوط نيست    . ام  كند تحقيقي نكرده    ش پنهان مي  ا  پستوي خانه 

اين بـاره    براي ما تحقيق در   . اند   بوده گم  اند و سر در     ه  ا چه اندازه احساس شرم و حقارت كرد       ر، كافرها     داند كه پيش از سر رسيدن شمشير اسالم         مي
قبال تد و ما با آغوش باز از شما اسـ شما به ديدن ما آمدي. هايي كه به شما ربطي ندارد كنجكاوي نكنيد در مورد چيز!  دوست عزيز. ثمر  كاري بود بي  

  .بادرامش آروزگارتان قرين :  كرديم
. چ  آسـتن  ، نوشـتة  هـاي نينـوا و بابـل     ويرانـه اب كشفيات درتكه در كهاي يك مقام انگليسي است      به پرسش  هاي تركيه    ماين پاسخ يكي از مقا    

  .نقل قول شده است)  1853لندن،( ليارد
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   اوللصف
  هاي پژوهشي هدايت شده طرح

  
ي و دهـد نظـرات رويـاي    سي آن را انجام مي ر اين مورد كه پژوهش چيست و چه ك       آنان د . گم هستند   بسياري از مردم دربارة مفهوم پژوهش سر در       

ـ   ، فيزيكـدان  بـود  1هـا   كه درباره كوارك    »Nova«هاي مجموعه تلويزيوني نوا       رنامه در يكي از ب    مثالً. تصورات غير واقعي دارند    شمنداني در هـا و دان
ها ميليـون   كردند كه صد يل بسيار بزرگي استفاده مي    و وسا  ها   بسيار ريز ميكروسكوپي بودند و براي اين كار از دستگاه          »ارفرّ« يك ذره    وجوي  جست

ند يـا   هايي كه در آزمايشگاه هـست       يا شيميدان   تصويري از چنين دانشمندان    ماالًتانديشيم اح   بسياري از ما وقتي كه به پژوهش مي       . دالر ارزش داشت  
شناسـي را مجـسم كنـيم كـه روي      ، يـا شـايد دانـشمند روان    گيرد  ذهنمان شكل مي   ، در   كنند آسا كار مي    هاي غول   دهنده هاي كه با شتاب    از فيزيكدان 

گـاهي اسـت كـه دانـشمندان          زيرا كـه ايـن همـان ديـد        ،    نگريم  پژوهشي مي  گونه به امر    ما اين . كند  دارد كار مي   تشخص كه ابزار پيچيده را در دس      
پردازنـد؟   نان نيـز بـه پـژوهش مـي        ؟ آيا آ    زبان انگليسي چه بايد گفت    اما دربارة استادان    . ها عرضه بشود    مند به پژوهش مايلند به وسيلة رسانه        عالقه

  ؟ پژوهش استاين يا آ. نويسند هايي مي خوانند و مقاله هايي را مي دربارة فيلسوفان چطور؟ آنان كتاب
  

  پژوهش چيست؟
 )rechercher(، لغت فرانـسوي       ريشة اين واژه  . باشد ر از آنچه ممكن است تصور كنيم مي       ت  بايد بگويم كه حوزة عملياتي پژوهش به مراتب وسيع        

. رة موضـوعي جالـب اسـت      اي دربـا     نكته  براي دستيابي به اطالعات و كوشش در فهميدن        وجو  جست،    است كه به معناي بررسي همه جانبة چيزي       
زودي  هب. (دني هستندششود كه تكرار  هايي در پژوهش به كار گرفته مي   پژوهش همچنين تا حد امكان عيني است و با دقت انجام مي شود و روش              

  ).مسائل را با دقت بيشر مورد بررسي قرار خواهيم داداين 
هـاي   در يكي از نمايشنامه. سازد ، متمايز مي اش فكر كنيم ه دربارآنكه  بي ، دهد  در زندگي روزمره روي مي   هاست كه پژوهش را از آنچه       اين جنبه 

اي حاكي از عـشق و نـسبت بـه دختـري      خواهد كه نامه اش مي   ز استاد فلسفه  امند  تاي ثرو   زاده  آن اشراف  اي معروف وجود دارد كه در       ، صحنه   مولير
اي ديگـر   خواهم به گونـه   كدام؛ مي   دهد هيچ  سخ مي اه پ   زاد  ، اشراف     د نامه به نظم باشد يا به نثر       پرس هنگامي كه فيلسوف از او مي     . رد  جوان و زيبا بنگا   

تمام طول زنـدگي     يابد كه در   زاده در كمال تعجب درمي      ي يا به نظم است يا به نثر و اشراف           ا  دهد كه هر نوشته    سپس استاد فلسفه توضيح مي    . باشد
خواهيد اتومبيلي   فرض كنيم شما ميمثالً.، هر چند كه شايد چنين تصوري از خود نداشته باشيم            ما پژوهشگريم  ، همه  بله. گفته است   به نثر سخن مي   

 را به بهترين وجه رفع كند؟ ممكن است از  اتوانيد اتومبيلي پيدا كنيد كه نياز شم       چگونه مي .  دالر براي آن بپردازيد    1000توانيد    نو بخريد و فقط مي    
 Report Consumer، از جملـه       مـورد  ايـن    هـايي را در     شـايد بـه كتابخانـه برويـد و مجلـه          . وجـو كنيـد     هايشان پرس   تومبيلدوستانتان دربارة ا  

هاي جديد با وسايل ايمنـي خودكـار          دربارة مدل هايي    ها نظري بيندازيد و مقاله      امكان دارد به روزنامه   . را بررسي نماييد  ) كننده  هاي مصرف   گزارش(
  .اين كارها نوعي پژوهش است. دهيد از اين دسته ادامه وجوهايي جستبه  ، و بيابيد) ها آنو نكات خوب و بد (

، آشنا خواهد كرد و هيجاني را كه زادة پژوهش واقعـي             اند  هاي خاصي در نظر گرفته شده       تعدادي طرح پژوهشي كه براي هدف      اين كتاب شما را با    
از آن كه كار پژوهش و مشكالتي را كه شخص در مراحل مختلف با آن روبرو خواهد شـد                   اما پيش   . و كشف اسرار است نصيب شما خواهد نمود       

  .بيان كنم
  

  هاي پژوهش جنبه

                                                 
  .اي اتم هستند  عناصر ذرهquarksها  كوارك. 1
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هـايي   توانيم پاسخ ها نمي به اين پرسش ما غالباً. دهيم ورد بررسي قرار ميزير م كه بايد هنگام پژوهش مطرح كرد در هاي اساسي را بعضي از پرسش 
  .ها بينديشد با اين حال، پژوهشگر بايد به اين پرسش. ه كس باشدبدهيم كه مورد پذيرش هم

  
  » كسيچه«پرسش 
صـعود  «صي كه دست به كار شگفت زد خرين شخآ و »ر از چهار دقيقهتمايل در زماني كمدويدن يك   « فردي كه كاري چشمگير انجام داد        نخستين

ـ       اي است و چگونه مي       حادثه مسئول چه كسي بود؟ چه كسي       »قلة اورست  «   چـه كـسي  ه اثبـات برسـانيم؟ مـثالً   توانيم بر آن گواهي دهيم يا آن را ب
  ادي را به عنوان مجرم نشان دهيم؟وانيم شخص يا گروه يا نهت يا ميو وام است؟ آ انداز  شكست صنعت پس»ولئمس
  

  »چرا«پرسش 
چرا بعـضي اشـخاص    پيش آمد؟) كنترا ـاجراي ايران  ، م1929ل افالن جنگ داخلي، جنگ جهاني اول، ركود شديد اقتصادي در س(مسئله آن را چ

سـازي آمريكـا    هاي اتومبيـل  ميرند؟ چرا كارخانه كنند، اما ساير افراد مبتال به همين بيماري خيلي زود مي هاي دراز عمر مي  مبتال به بيماري ايدز سال    
  اند و بعضي نيستند؟ ز اشخاص خالقچرا برخي اپوشند؟   مي1نكيمها، كت  هاي ژاپني بسازند؟ چرا بعضي خوبي اتومبيل توانند خودروهايي به نمي

هـاي     يابيم كه پاسخ     مي  اغلب در . گوييم بايد دليل و مداركي ارائه بدهيم كه از نظر شخص معقول و منطقي باشد                پاسخ مي  »چرا«وقي به پرسش    
  .كند كاري است دشوار بهتر تبيين ميست يا مسائل را كدام يك درست اكه  ، و اتخاذ تصميم دربارة اين  متعدد و متفاوتي وجود دارند

  
  »چگونه«پرسش

مكن است راه حل مشكل مـواد       م مشخص چگونه تكوين يافته است؟ مثالً     كند؟ چگونه مشكلي را حل كنيم؟ وضعيتي          يك فرايند چگونه عمل مي    
صوصي دربـارة انتخـاب و پـذيرش دانـشجو چگونـه تـصميم           هاي خـ    كه دانشكده   ان را از ترك تحصيل باز داريم و يا اين         چگونه نوجوان يا  مخدر؛  

  .گيرند را ندانيم مي
  

  »چه چيز«پرسش 
 همـان  ش غالبـاً ايـن پرسـ  . دسـت آوريـم   هاي اطالعاتي و آماري به     هاي گوناگون، داده    ه  كنيم كه بخواهيم دربارة پديد     اين پرسش را وقتي مطرح مي     

هـاي    هاي تلويزيون بـا پخـش آگهـي         ايستگاه:  كنيم  اي اشاره مي    به نمونه . باشد   مي »چه روي داده   از چه قرار است يا       وضع«يا  » هاندازچه   تا«پرسش  
رود، مايلند بدانند كه تعداد بينندگان        طور كه انتظار مي     هاي تبليغاتي، همان    رو، نمايندگي   از اين . كنند  مين مي شان راتأ   خالل برنامه، بودجه   تي در تبليغا

 1990سال   ، در 2 ثانيه آگهي در طول مسابقه معروف سوپرباول       30، هزينة پخش    مثالً. آيد  ت و از چه چيز خوششان مي      ص چند نفر اس   اهر برنامة خ  
هايي راتبليغ كند كه بيننده       پردازد، منطقي است كه كاال      مبلغي را بابت يك نوبت آگهي مي      بنابراين وقتي كه كسي چنين      .  دالربود 700000حدود   در

باشـد و نـه    ها مـي  الوشود بيشتر مربوط به انواع ك  هايي كه در جريان اين مسابقه پخش مي         همين سبب، آگهي  . آن است   از دهراغب به خريد و استفا    
  .اتومبيل رولزريس

  »چه وقت«پرسش 
شود و     وقت آغاز مي   ممكن ست از خود بپرسيم اين روند چه       . منديم  ها يا رفتارها عالقه     روند يا تسلسل فعاليت    اين مورد به زمان و اثرات آن بر        در

نوجوانان ) چه سني  در(در چه زماني    . اي چه وقت است     يابد، يا بهترين زمان براي انجام كاري يا براي پيشگيري از رخداد حادثه              چه زمان پايان مي   
 ان چه وقت است؟ مردم دربـارة      ها در مدرسه، بهترين زم      گار يا استعمال مواد مخدر دارند؟ براي آموزش مطالعه يا ثبت نام بچه            يتمايل به كشيدن س   

  گيرند؟ ي دادن چه وقت تصميم ميرأ
  

  »يك كدام«پرسش 
در . (اي جـز گـزينش نـداريم    از ميان شقوق مختلف، چـاره .  استترين مهمدر اين مرحله بايد تصميم بگيريم از ميان چند عامل يا عنصر كدام يك     

ارو در  د ژن در بروز يك بيماري بيشترين اهميت را دارد؟ كدام            مكدا)  باشيم ل دو د  مورد خريد اتومبيل، شايد بين نوع و مد و مشخصات ايمني آن           

                                                 
 .كنند نوعي سمور كه از پوست آن كت خز تهيه مي. 1
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يد دنبال شود كدام است؟ كـدام يـك از عوامـل،     ااي كه ب    ها مؤثرترين است؟ پس از يك سكتة قلبي خفيف بهترين رويه            پيشگيري از بعضي بيماري   
  كند؟  بيني مي موفقيت در تحصيالت دانشگاهي را به بهترين نحو پيش

  
  »كجا«پرسش

اي رخ   كجا حادثـه  در. گير مسئلة مكان است   در »كجا«هاي موجود، پرسش      اه از بين راه    عبارت است از گزينش يك ر      »يك  كدام«كه پرسش     حالي در
حساس  پديده يا نتيجة اآيند؟ منبع فالن    كجا پيش مي    را نداشته باشد، در    ها  آن طبيعي ممكن است انتظار      طور  بههايي كه شخص      بندي  دهد؟ گروه   مي

ا بايد سـاخته  جك جديد در اي زمين است؟ دانشگاه دولتي    جك كجاي مغز است؟ نفت در     هاي عصبي در    ء بعضي ازناراحتي    است؟ مبدا جك چيزي در 
  د؟شود تا همه بتوانندبه بهترين وجه از آن استفاده كنن

  
  ساز عامل مشكل

دغـام  اهـم    بـاال در   شـده در  هـاي يـاد       مي پرسش ااست كه تم   سازد توجه به اين نكته      مي) انگيز  حال شگفت    عين و در (آنچه كار پژوهش را دشوار      
، »وقـت  چه«،  »چگونه «،»چرا«شما ناگزيريد جايگاهي را كه براي عناصر        . جدا كردن فقط يكي از عناصر اين معما، تقريبا غير ممكن است           . شوند  مي

  .ئل هستيد ارزيابي كنيدقا» يك كدام«
 داننـد و   دهنـد نمـي      علت كاري را كه انجام مي      مردم غالباً . كار دارند  و ، سر   يار پيچيده هستند  ، كه بس     علوم اجتماعي به ناچار با مردم      دانشمندان

هايي بـسيار حيـرت انگيـز          كه با پديده   يابند  مي  شناسي نيز در     كه در علوم زيست    »ناب«  يا »دشوار«خودشان را موضوع آن نوع پژوهش        مايل نيستند 
  .كار دارند و   عوامل مربوط به آن سرآميز خالقيت و ير با پديدة اسرارانساني به ناگز پژوهشگران هنر و علوم . دست به گريبانند

هنرها و علوم   شناسي، علوم اجتماعي،      ي يا زيست  ؛ خواه پژوهش در زمينه علوم طبيع        روست ههايي روب   خالصه آنكه هر پژوهشگري با دشواري     
انـد    شماري هستند كه بـر مـا پوشـيده         بي موضوعاتايم، هنوز     كه مسائل بسياري را كشف كرده       با اين .  و كار   خواه دربارة دنياي كسب   انساني باشد،   

  .سازيم اي ساير پژوهشگران مطرح ميهاي بيشتري را بر كنيم، پرسش آميز اين است كه هر اندازه بيشتر كشف مي نكتة طنز
  

  پژوهش عنصر بازي در
علت اين است كه ما پژوهش را زمـاني         . كند   دربارة پژوهش بحث مي    "هيجان" و   "كشف"ايد كه اين كتاب با استفاده از دو واژة             شده شايد متوجه 

در اين بازي كاري بايد صـورت گيـرد، مقـررات رعايـت شـود و قـدرت تخيـل و                     . كنيم كه مانند يك بازي پنداشته شود        به بهترين وجه درك مي    
هـاي   آن بايـد طـرح   پژوهش يك فرايند است؛ فعاليتي است كه در. وهش مستلزم كنجكاوي، صحت، صداقت و ابتكار است   پژ. خالقيت الزم است  

 ابتكـار، قـدرت تخيـل و صـداقت در بيـان      ها آنهايي كه گام نهادن در  راه. شود انديشيد ها مي هاي يافتن پاسخ پرسش     جالبي كه منجر به كشف راه     
  .طلب مي كند احساسات را

 را در   هـا   آنتوانند مطمئن باشند كه       گاه نمي   هستند و هيچ   ها   پاسخ وجوي  جستپژوهشگران همواره در    .  اهميت است  حائز  يافتن ينجا واژه ا در
پژوهـشگر در  . منـد باشـد    سـود  »جاسـوس « و   »كارآگاه«شايد در اين مورد تمثيل      .  نصيبشان خواهد شد   »چه« دست خواهند آورد يا اصوالً       به »كجا«

وي، . باشـد  سـاز اسـت مـي    مشكوك، پوشيده يا مـسئله  آگاه يا جاسوسي است كه به دنبال كشف يا پرده برداشتن از چيزي كه به طريقي نا              حكم كار 
ـ  دارند و بعضي وقت  ميعرضه هاي ضد و نقيضي را در      ي موضوع گويند، در زمان    برد كه منابع گاهي به او دروغ مي        هان، پي مي    همچون كارآگاه   اها ب

قابـل   وقـت زيـاد و غير      انگيز است و پژوهـشگران غالبـاً        به همين سبب كار پژوهش بسيار هيجان      . سازند  گمراه مي  كننده، شخص را    يي گيج ها  شيوه
  .كنند تصوري را صرف كارشان مي

 چـه تـا     گـر (هـاي واقعـي پـژوهش         ها بـا روش     اين طرح . شود  هاي مرتبط با آن عرضه مي       طرح پژوهشي يا دستورالعمل   در اين كتاب، تعدادي     
طراحـي شـده اسـت كـه      يا هر طرح به گونه. كار دارند و  سرهاي دقيق  مصاحبه ها و از جمله تحليل محتوا، سنجش) اي خالصه شده هستند     اندازه

 مـشكالتي  ها همان نوع همة طرح. توانند آن را در مدتي كوتاه و بدون صرف هزينه اجرا كنند             مي) بدون توجه به رشته تحصيلي    (تمامي دانشجويان   
  .اند  مواجهها آناي با  را در بردارند كه پژهشگران حرفه

مقالـة  "دهند نوشتن يـك       نهايت كاري كه در اين مورد انجام مي       . شود  بسياري از دانشجويان هرگز فرصت اجراي طرح پژوهشي نصيبشان نمي         
پردازنـد و ايـن كـار را بيـان نقـل        مـي سي موضوعي خـاص  ست كه در آن به برر     ااي     يا به سخن ديگر، يك طرح پژوهشي كتابخانه        "ترم تحصيلي 

ها بـر پايـه تحقيقـات         گونه طرح   اين. دهند  ها انجام مي    ين نقل قول  ادادن  هم قرار  در واقع با كنار    ربط، و   ذينظران    صاحب هايي از كارشناسان و     قول
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 .شـود   گيـرد، برداشـته مـي       نجـام مـي   اني و اجتمـاعي     الوم انس كه در زمينه ع     چنان  ديگران استوار است و قدمي است كه در روند پژوهش واقعي، آن           
اي رايج در كار عملي است، ما به دانشجويان امكان درك يك پژوهش واقعي را                 شيوه مند و   هاي سود  هپژوهش در حد يك تحقيق دانشجويي، تجرب      

شـود،    بررسي مـي  ) يا مستند (اي    اي از يك تحقيق كتابخانه     در اين كتاب نمونه   . انگيزد  ين كار بر نمي   ا را به جذابيت     ها  آندهد و حس تشخيص       نمي
  .اي اندكي متفاوت است اما با تحقيق پژوهشي كتابخانه

  
  هاي پژوهشي بعضي از ويژگي

ي روزمـره   تفاوت ميان نوع مشاهده و گردآوري اطالعـات، كـه در زنـدگ            . شود كه كار پژوهش مستلزم مشاهده است        طور كلي چنين استنباط مي     به
كار  و تر سر هاي پيچيده   با موضوع  كنيم و كالً    تر عمل مي    تر و تحليلي   تر، منظم    اين است كه در كار پژوهش، دقيق       »رسمي«دهيم و پژوهش       مي انجام
  : كنيم  مشروح بررسي ميطور به پژوهش رسمي را ياه حال، ويژگي. داريم

مشاهدة درست، . ست كليدي در پژوهش بيشتر امشاهده عاملي   . دقيق باشيم  ن بسيار كوشيم در مشاهداتما    گذرانيم و مي     اشيا را از نظر مي     ما مرتباً . 1
 نپژوهشگران ممكـ . ن است كه بدانيم در پي چه هستيم، توجه را بر چه متمركز كنيم و چه چيزي را ناديده بگيريم      آهاي ديگر، مستلزم      سواي جنبه 
  .رابطه با اين مشاهدات بپردازند و نگهداري اسناد و مدارك دقيق در مشاهداتشان بيابند و ثبت 1هايي را براي كمي كردن است روش

. كننـد   دهند، اسـتفاده مـي      دار كردن امور ياري مي      جويند، يعني از آرايي كه انسان را در نظم بخشيدن و معني             پژوهشگران از مفاهيم نيز سود مي     
، بـر بيـنش مـا        يـن ا كنند و افزون بر     اند كمك مي     از نظرمان دور مانده    اصري قبالً ا در يافتن روابط بين عن      ما ر  ها  آن. مفاهيم كاركردي چندگانه دارند   

گر را  يو يكـد   كننـد   كاري مي  ه افرادي به هم تيراندازي يا كتك      داريم تا بتوانيم راه مبارزه با آن را، موقعي ك           نياز »خشونت« ما مفهوم    مثالً. افزايند مي
آيا نمايش خشونت از تلويزيون     . اند  و كار كرده   مردم كند   رابطة بين نمايش خشونت در تلويزيون و رفتار        پژوهشگران دربارة . كنند، بيابيم   تهديد مي 

هـاي    و دربارة اينكه آيـا تماشـاي فـيلم          و پژوهشگران در مورد تعريف خشونت      يچيدهپ ؟ اين موضوعي است بسيار     رفتار خشن مردم است    »علت«
داده نشده است و پـژوهش  مسئله هنوز پاسخي به اين . كنند گذارد يا نه، با همديگر بحث مي       مي تأثيريار  آميز از تلويزيون بر رفتار مردم بس        خشونت

  .چنان ادامه دارد در اين باره هم
م چنـين  كوشـي  گراتر هستيم يا مـي  مان، واقعكنيم در مقايسه با كارهاي روزمره زندگي هايمان راتفسير مي دهم و يافته وقتي كه تحقيقي را انجام مي      .2

عات درست  ال اط دست آوردن    به كنند در   خواهند بفهمند كه مردم چه مقدار از وقتشان را صرف تماشاي تلويزيون مي              پژوهشگراني كه مي  . باشيم
  .كنند در اين كار، آنان مخاطبان خود را از نظر سني، جنس، ميزان تحصيالت و عوامل ديگر، تقسيم بندي مي. باشند دچار مشكل مي

فايـده،    اي است بـي     وهشگران شايد خودشان تمايلي به تماشاي تلويزيون نداشته باشند و حتي ممكن است فكر كنند كه تلويزيون وسيله                 اين پژ 
اين مورد كه چه كساني و به چه ميزان تلويزيون           كار براي كسب اطالعات درست در        شان نبايد آنان را از ادامة       شخصي هاي  احساسات و گرايش   ما

  .كنند، باز دارد تماشا مي
فرد و غيرمعمولي است يـا بخـشي از            به   كنيم منحصر   بررسي مي  آيا چيزي را  . بايد توجه كنيم كه موضوع تحقيق تا چه انداه خاص يا عام است            . 3

هـا و   در بررسـي  آوريم بايـد نمايـانگر مـوارد ديگـر باشـد وگرنـه اطالعـاتي را كـه         اي مي رود؟ اگر نمونه  شمار مي   زندگي عادي و روزمرة ما به     
 .كننده خواهند بود يف شده و گمراهآوريم تحر دست مي  به2پرستي دربارة عقايد سياسي مردم، نژادپرستي و جنسيتها،  نامه پرسش

خواهيد  شما ميفرض كنيم كه   مثالً. يم معقول و منطقي دست يابيمستناج يا تعماتالش كنيم به نوعي      درستي تفسير كرده و      هايمان را به    يافته بايد. 4
، )مـسئله روانـي پانـك   (شناسان  خوانيد كه روان   هايي را مي   ها و كتاب   راه، شما مقاله  اين   در. اي انجام دهيد    پژوهش كتابخانه » پانك«دربارة پديدة   

هـا چـه    يـن وارد كـه پانـك   ا بايد سـعي كنيـد در  . اند نوشته) ها و از خود بيگانگي      پانك(پزشكان   ، روان )ها و طبقة اجتماعي     پانك(شناسان    جامعه
نگر چه چيزي از فرهنگ و جامعة آمريكايي است، بـه نتيجـه             اخرده فرهنگ پانك بي    آورند و   ها در مي    را به شكل پانك   اند، چرا مردم خود       شكلي
 را از   هـا   آنانجـام اصـالحات،     كنيد تـا بتوانيـد بـا         تلقي  آزمايشي  دست آمده را   يج به اشتباه وجود دارد، بايد نت    ا كه همواره امكان     آنجااز  . برسيد

كـه    در ارائه نتايج اين گزارش در اين       تان ارائه دهيد و     جالبي از پژوهش    شكل تعميم يافته   ادر هر حال بايد نتيجه ي     . شرايط الزم برخوردار سازيد   
  .شود يا نه كامالً صادق باشيدييد يا رد أا تفرضيه مورد نظر شم

  
  !هاي عجيب هستند مردم، ميمون

                                                 
1. quantify 

 )استاروير( .آورده شده استsexism واژة جنسيت پرستي معادل . 1



٥ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

فـرض كنيـد     مـثالً . اجتماعي است  يها   به عنوان ارگانيسم   ها  آندرك    ها و دشواري    سازد پيچيدگي انسان    دشوار مي  ها را   ژوهش دربارة رسانه  آنچه پ 
  .مكن است پيش بيايدمكدام از موارد زير  هر. نسبت به مفاد آن جويا بشويدكنيد تا نظرشان را ي را تنظيم و به اين و آن مراجعه مي ا نامهشپرس

 .كنند خواستار شنيدنش هستيد هند داد كه فكر ميابه شما پاسخي خو

 . نخواهند گفتا به زبان ديگر، آنچه را كه واقعاً در سر دارند به شم،دروغ خواهند گفت •

 .دهند تا از شر شما خالص شوند  ميهايي اسخپاي دارند، فقط  ند چه فكر يا عقيدهناد  نمي •

 .مند نباشد مطرح شده نداشته باشند و نظرشان چندان سود يها كن كمترين اطالعي دربارة پرسشت، اما مم خواهند گفابه شم شان را  عقيده •

 . شما در ميان خواهند گذارداطالعاتي استوار است، بانظرشان را كه براساس  •

  
 يا پنج نظر   استاي هستند، ممكن      اهد حادثه پنج نفر كه ش   . مشاهدة رخدادها ناظرهاي دقيقي نيستيم     ما معموالً در  . ي نيز وجود دارد   رمشكالت ديگ 

اي واحد است كه اشخاص مختلـف آن را           رگرداني آكيراكوروسوا دربارة شرح واقعه    ا به ك  1برجستة راشومون فيلم  . كامالً متفاوت ارائه بدهند    گزارش
 هـايش بـه زن او تجـاوز    بنـدد و در برابـر چـشم        را مـي  ، دست و پايش       برد  راهزني بدنام به مردي حمله مي     :  ز اين قرار است   اماجرا   .كنند  بازگو مي 

دانـيم كـه آيـا زن مـورد تجـاوز قـرار               ما نمي . دهند   بودند هر يك آن را به نوعي شرح مي         اكساني كه شاهد ماجر   . ميرد  مدتي بعد شوهر مي   . كند  مي
كـشي    يا خـود   رسد و    به قتل مي   شود، يا تصادفاً    ن كشته مي   با راهز   شوهر در نتيجة نزاع     آيا دانيم كه   ست؛ نمي اگيرد يا فقط درصدد اغواي راهزن         مي
شكن ناظر بر واقعه شـنيده        هاي ضد و نقيضي از راهزن و هيزم         اند، گزارش   كرده حضار ا شوهر كه روح شوهرش را    زبان زن،    اين فيلم از   در. كند  مي
حالي  كند، در   اين مسئله، پرسش جالبي را مطرح مي      . بناميم» شومون  اپديدة ر «اي را     هاي متفاوت از حادثه     توانيم اينگونه دريافت گزارش     مي. شود  مي

  بايست حرف چه كسي را باور كرد؟ دهد، حال مي به دست مي كه هر كس شرح متفاوتي از ماجرا
  

  2پژوهش دربارة صنعت پخش امواج
  نظر شخصي

خواهيم بـر     ن مطلب مي  با بيان اي  .  كرد مصاحبهبا من    ويزيون محلي، هاي تل   اي كه نگارش اين كتاب را آغاز كردم، گزارشگر يكي از ايستگاه             در هفته 
آن گزارشـگر بـر روي   . هـا دارد  دهند، بلكه نقش بسيار مهمي در رسـانه  م ميانجاپژوهش كاري نيست كه فقط پژوهشگران : اي مهم تأكيد كنم    نكته

بخش خبري شب    كرد كه قرار بود به ترتيب در        گ آمريكايي كار مي   نوستالژي در فرهن   ن دو دقيقه بود، دربارة    آمجموعه سه قسمتي، كه هر قسمت       
رسـيد در   كـه بـه نظـر مـي    » مسائل مربوط به دهه پنجاه« مربوط به دهه پنجاه بود، همچنين مقدار متنابهي ها آنتعداد آگهي كه موضوع  . پخش شود 

چـرا چنـين چيـزي روي       « پرسش خانم گزارشگر ايـن بـود كـه           .كننده گزارش را جلب كرده بود       است، نظر تهيه    مريكا منعكس شده  مردم آ فرهنگ  
  ).كنيم كه فرضية او دربارة نوستاژي درست باشد فرض مي(» دهد و چرا اكنون؟ مي

عمومي دانشگاه ايالتي    به دفتر روابط  .  بود كه در اين زمينه تخصص دارند       اشخاصي وجوي  جستها تماس گرفت و در         دانشگاه زاو با تعدادي ا   
به او پيشنهاد كردند كـه     .  نيز تماس گرفت   3اين خانم با دانشگاه استانفورد    . والن آنجا او را نزد من فرستادند      ئسكو نيز تلفن كرده بود و مس      نسياسانفر

وي بـا   .  مـصاحبه كـرد    4گـرا    ايـن او بـا يـك آينـده          ربناب. هاي پژوهش محلي تماس بگيرد      ن  يكي از سازما   نظر در مسائل آينده در      با شخص صاحب  
  .گردآوري كرد  هايي در اين زمينه گوهايي به عمل آورد و مقاالت و كتابو هاي تبليغاتي و اشخاص ديگري نيز گفت گي ايندنم

موفقيت هر خبرنگار، عالوه بـر خـوب نوشـتن و خـوب سـخن گفـتن بـه        . از نظر من همان پژوهش است نگار انجام داد، آنچه اين خانم خبر   
  .داردنظران برجسته بستگي  صاحبه با صاحبتوانايي او در كسب اطالعات و م

نچـه وي انجـام داد هـيچ        شـود و آ     بوط مي پژوهش خواص اين گزارشگر به يافتن كارشناسان، يعني اشخاصي كه دسته كم نفوذ كالم دارند مر               
ـ      هايي متخصصان در اين زمينه نوشت       اي دانشجويان نداشت، اما او به كتاب و مقاله          تفاوتي با پژوهش كتابخانه    ا از كتابخانـه    ه بودند، اتكا نكرد بلكه پ

  . كردوگو گفت با خود اين اشخاص عمالً بيرون گذاشت و

                                                 
1. Rashomon 
2. broadcast industry 
3. Stanford 
4. Futurist 
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كند؛ ماننـد كـسي كـه     هر دو مورد نقشي بسيار مهم ايفا مي ، بلكه در ارتباط باشد بنابراين، پژوهش روندي انتزاعي نيست كه با كار و زندگي بي     
يـا دربـارة     صدد يافتن بهترين شيوة ترغيب مردم به خريد كاال و استفاده از خـدمات اسـت و                 كند يا در    يدر موقع خريد اتومبيل به نوع آن توجه م        
  .كند يافتن شغلي خاص اقدام به تحقيق مي

  
  هدف كتاب

ريـان چنـد طـرح      اين كتاب شما را گـام بـه گـام در ج           . نهاد» عملي« تواند بر آن نام پژوهش كاربردي يا        كار دارد كه مي    و ندي سر واين كتاب با ر   
اي بـسازيم، بلكـه هـدفمان         قصد نداريم كه از شما پژوهـشگري حرفـه        . نحوة انجام پژوهش ياري خواهد كرد     و در آموختن     دهد  پژوهشي قرار مي  

 در  مـا . ثرتري عمـل كنيـد    توانيد به نحو مـؤ    نظر گرفتن شغلتان، ب    اي كه هنگام كار بدون در       كمك به شما براي درك موضوع پژوهش است به گونه         
با در نظـر گـرفتن   . آيد دست مي بيش از نيمي از درآمد ناخالص ملي اياالت متحده آمريكا با پردازش اطالعات به      . كنيم   زندگي مي  1جامعه اطالعاتي 

  .يت استز اهمئكننده باشيد خواه مدير اجرايي، بسيار حا نگار يا تهيه اين موضوع، توانايي شما در يافتن اطالعات و ارزيابي آن، خواه خبر
هـايي كـه بـا        رشـته  هـا و    تـوان بـه تنهـايي در دوره         هم مـي   شناسي پژوهش به كار برد و       توان همراه با متوني دربارة روش       هم مي  اين كتاب را  

ـ   كتاب، طـرح . داد كار دارند، مورد استفاده قرار   و ها و هنرهاي مردمي يا مسائل اجتماعي و فرهنگي سر           هايي از قبيل رسانه     موضوع اي را  ژههـاي وي
حسب شرايط جرح و تعـديل       توان بر   ها را مي    طرح. رسانيد  توان آن را نسبتاً سريع و بدون هزينه يا با هزينة اندك به انجام مي                دارد كه مي    عرضه مي 

جـاي پـژوهش و    بـه ) 5فـصل  ( در فصل تحليل نقش اجتماعي مثالً. شان دارد دانشجويان عاليق استادان و يا تنظيم كرد و اين بستگي به نيازها و         و
به همين ترتيب، مفـاهيمي را كـه دربـارة تحليـل     . توان هر نوع فيلم داستاني يا برنامة مشابه ديگر را جايگزين كرد       ميهاي نمايشي     بررسي مجموعه 

  .ها و انواع ديگر وسيلة بيان تعميم داد توان در مورد ساير رسانه ، مي)7فصل ( گيرد هنر سخنوري مورد بحث قرار مي
وظيفـة كارآگاهـان حـل معمـاي     . ها، به عملكرد كارآگاهان شـبيه اسـت   پژوهش از بسياري جنبه   . مند است   اين مورد نيز سود    مثيل كارآگاه در  ت

كه در   نخي براي شناسايي گناهكار     گيرند و از هر سر      ص مظنون را زير نظر مي     پردازند، تعدادي از اشخا     ات مي آنان به گردآوري اطالع   .جنايت است 
گـردآوري    گزيننـد، بـه   مـي  شان است بر  اي را كه مورد عالقه      ن نيز مسئله  اپژوهشگر. جويند  هاي پليسي كه معموالً فردي قاتل است، سود مي          انداست

نـان  آ. كننـد    براي دستيابي به نوعي نتيجه يا تعمـيم اسـتفاده مـي            ها  آنمد نظر قرار مي دهند و        پردازند و سودمند يا درست بودنشان را        اطالعات مي 
كنـد،    گاهي اوقات نيز در مورد مـسائلي كـه نظرشـان را جلـب مـي               . برند  هاي آگاهانه تا مرحلة آزمايش پيش مي        ها را براساس حدس     هي فرضيه اگ

ان هاي كارآگاهان و پژوهشگران را نش       فهرست زير همانندي  .  مسائلي كه به گمانشان مفاهيمي مهم و جالب را در بردارند          . كنند  تحقيق و بررسي مي   
  .دهد مي

  
  كارآگاهان  پژوهشگران

  جنايت  مشكل، موضوع اصلي 
  ها سرنخ  اطالعات

  اشخاص مظنون  هاي سؤال انگيز داده
  يافتن جاني  نتيجه، تعميم

  
به مطالعه بـسنده  توانند كارآگاه باشند، بايد تمثيل كارآگاه را در كارهايشان ملحوظ بدارند يا دربارة كارآگاهان فقط       چرا دانشجويان كه خودشان مي      

  كنند؟
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. information society 
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آشنايي . باشد  د فردي مي  شلة اساسي ر  يگواه ديگري بر استفاده از يادداشت روزانة شخصي به عنوان وس           د  زمينة بررسي تطبيقي زندگاني، خو     كار در 
خته نـوعي يادداشـت يـا گـزارش         يطور خود انگ   بهشان،    هاي تاريخي، براي رفع نيازهاي گوناگون زندگي        ها و ديگر دوره     با اشخاصي كه در فرهنگ    

هـايي هـستند     در بردارنده خـاطره ها آن. شان است ها در واقع حوادث به ترتيب زمان وقوع اين يادداشت . استجالب  كردند، بسيار     روزانه تنظيم مي  
خاطرات گاهي بر عمل يـا  . اش داشته است    يخوي شخص و موقعيت زندگ     اين بستگي به خلق و     و اند  و بيش دقيق و ماهرانه توصيف شده        كه كم 

ـ كنند تجربة خاصي تأكيد مي اين موارد، خاطرات و وقـايع بـه عنـوان     در. كنند هايشان اعمال مي نويسان در يادداشت  مانند آنچه هنرمندان و داستان 
دهند كه با موفقيت راه خـود         گيري اين امكان را مي     كنند و به جنبة خالق نهفته در يك اثر در حال شكل             شناختي خود انگيخته عمل مي      وسيلة روان 

  .را هموار سازد
  )230 ،ص 1975( نويسي فشرده متن و راهنماي مقدماتي براي استفاده در روزنامه: نويسي ، در كارگاه روزنامه1ايراپيروگف

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Ira Progoff 
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  فصل دوم
  هاي پژوهشي كتابچة گزارش

  
دارنـدة   بر هاي در  ه كتابچ 1954مندم، زيرا كه از سال        وضوعي است كه از صميم قلب به آن عالقه        مهاي پژوهشي     ي كتابچة گزارش  تنظيم و نگهدار  

جمله همين كتاب،    هايم، از   بيشتر كتاب . ام   كتاب نوشته  50تاكنون بيش از  ام و     هاي روزانه است، تهيه كرده      خاطرات و وقايع را كه در واقع يادداشت       
ابچـة  تبايـد بـه ك    . كنـد   طاح نگهداري بسيار مهم است زيرا كه نوعي تكليف و احساس وظيفه را القا مـي               صا. اند  هايم نگاشته شده    يادداشتبراساس  

  .گرنه ارزشش را از دست خواهد داد گزارشتان وفادار باشيد و پيوسته اوقاتي را صرف رويدادها بكنيد و
دفترچة خاطرات در مفهـوم خـود، يادداشـت عقايـد           .  پژوهشي و دفترچة خاطرات مشخص كرد      هاي  جا بايد تفاوت ميان كتابچة گزارش     ندر اي 

امـا كتابچـة    . گير اسـت     در ها  آنو احساسات قلبي با      هايي تأكيد دارد كه از طريق اميدها، آرزوها         هاي خصوصي است و بر فعاليت       تجربه شخصي و 
  .ها تأكيد نمود افكار و انديشه ز گاهي مسائل شخصي مطرح شوند، اما عمدتاً بايد برشايد در اينجا ني. كلي متفاوت است ههاي پژوهشي ب گزارش

هاي پژوهشي گوناگوني است كـه         و بيان نظرمان دربارة طرح     ها  آن در واقع ثبت افكار و تعمق در         ها  آنهدف ما از يادداشت وقايع و نگهداري        
شويم؛ به آراي مربوط بـه پـژوهش؛          رو مي    روبه ها  آنها به مشكالتي كه در جريان پژوهش با           گونه يادداشت   اين در. گيريم   را بر عهده مي    ها  آنانجام  

  .»كنيم با خودمان صحبت مي« واقع به تعبيري در. پردازيم هايمان و مسائلي از اين دست مي به مفهوم يافته
توجـه  . » دروني با خودوگوي گفت«اقدام مستمر او براي داشتن شخص به تفكر و اي است بسيار مؤثر در وا   وسيله ها  آنثبت وقايع و نگهداري     

چـة گـزارش نـه فقـط در     بهـا در كتا  ويژه بـه صـورت ثبـت رويـداد        و به  هاي درسي و آموزشي نقش مهمي دارد        وضوع نگارش در تمام برنامه    مبه  
استادان با بررسـي  . ، روند تفكرشان را يادداشت كنند  مثالً دانشجويان فيزيك هنگام حل مسائل     . تواند مؤثر باشد    ها مي   تمام رشته  نويسندگي بلكه در  

اگر دانشجويي اشتباهي كـرده باشـد، علـت آن در    . ببرند  توانند به نحوة برخورد دانشجويان با مسائل و ميزان كارآيي ذهنشان پي             ها مي   اين يادداشت 
  .ها منعكس خواهد شد يادداشت

هـاي تحـصيلي      كتاب راهنما براي تمامي رشته    :  با عنوان اصالح نگارش دانشجويان     ، در نخستين فصل كتب خود     2 و كارول هولدر   1اندروموس
  :كنند ارزش نويسندگي را به شرح زير بيان مي) 1988(دانشگاه 

هاي آزمايشگاهي، نقد كتـاب،       دهيد، مانند مقالة پژوهشي، انشاي امتحاني، گزارش        هر نوع تمرين كه دربارة آيين نگارش به دانشجويان خود مي          
كننـد    آموزند تا درباره آرايي كه بيان مي        دانشجويان با نوشتن مي   .يادداشت رويدادهاي روزانه در واقع براي آنان فرصتي گرانبها براي آموختن است             

                                                 
1. Andrew Moss 
2. Carol Holder 
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ـ   .  را با يكديگر بررسي نمايند     ها  آنكه مفاهيم را تحليل كنند و روابط         گيرند  ياد مي .بينديشيد و در آن تجديد نظر كنند       رخالف سـخن   عمل نوشتن ب
آنـان را بـه تفكـر و تحليـل     چالش با دانـشجويان،  . توان دربارة آن به تعمق پرداخت و آن را مرور و اصالح كرد   توب است كه مي   كگفتن، سندي م  

نند از بطـن  توا شود آنان مي اند موجب تعميق درك آنان در هر زمينه مي    نگارش، كه مهرانه طرح ريزي شده       هاي آيين   كند و تمرين    مطالب تشويق مي  
  )1ص( .هاي خام، مفاهيمي را استخراج و آنان را براي ديگران هوشمندانه بيان كنند داده

  .شود هاي پژوهشي مربوط مي گويند، مخصوصاً به نگهداري كتابچه  عام درباره آيين نگارش ميطور بهآنچه اين نويسندگان 
  

  هاي كتابچه نويسي دشواري
در . آن ثبـت نماييـد     ر منظم و مـستمر د     طور  به مطالب را    به سخن ديگر، بايد   . نگهداري آن بايد با نظم عمل كنيد      مورد كتابچة گزارش روزانه و       در

هـا آگـاه      شـويد كـه در مرحلـة آغـاز كـار ازآن             رو مي    مشكالتي روبه  اها ب  حل  ، نظرها و راه   ءنوشتن همة آرا   در: خواهيد برد   اي پي   ضمن كار به نكته   
شوند و شما به طريقي به  نه يا دست نيافتني هستند، به تدريج بر طرف مي اموانع، كه همان عقايد نابخرد     كار نوشتن بسياري از   اما در روند    . ايد  نبوده
  .يابيد خودآگاهتان دست مي هايي از ضمير نا بخش

بـه هنگـام انجـام دادن       حتمالي  بايد به ثبت مشكالت كار، اشتباهات ا      . هنگام يادداشت موضوعات در كتابچة گزارش بايد صداقت داشته باشيد         
ببريد كه پـشرفتتان      ممكن است پي  . ها غالباً دشوار است       اين كار براي بعضي   .شويد، تمايل داشته باشيد     رو مي   طرح پژوهشي و مسائلي كه با آن روبه       

ها را     خيز  و  ش شما بايد تمامي اين افت     دفترچة گزار . آيد  آب در مي   ز غلط از  يرود و زماني همه چ      خوبي پيش مي    گاهي همة كارها به   . منظم است   نا
   .منعكس كند

  
  مزاياي كتابچه گزارش

اختيـار   نتيجه شـما سـندي را در   در. كنند عمل مي » واسطه  بي«نمايند، بسيار     شوند و عقايد را منعكس مي       طور كه كامل مي     هاي گزارش همان    كتابچه
ل مـ توانيد در مورد چگونگي پيشرفت كارها تأ        مي. هاي پژوهشي چگونه است     يك طرح د پيشرفتتان در هنگام كار بر روي هر         هد  داريد كه نشان مي   

هايـشان را   ايـن مـواد، زمـاني كـه ناگزيرنـد يافتـه      . نظر قرار بدهيـد  هاي گوناگون پژوهشتان را مد  ايد به ثبت برسانيد و جنبه آنچه را كه يافته   كنيد،  
  .مند خواهند بود يادداشت كنيد، بسيار سود

دار،  با صـفحات شـماره   آنچه شما نياز داريد يك دفترچة صحافي شده. گيرد  وقت زيادي نميها آنزينه هستند و تهيه  گزارش كم ه   يها كتابچه
 شدن كتابچة    با آماده . مستمر است و نه الزاماً مدت زمان آن        آنچه اهميت دارد يادداشت كردن منظم و      .  دقيقه وقت است   15 تا   10يك قلم و روزي     

 در  راها آنآن منعكس باشد كه بتوان       هايتان در رشتة مورد نظر در اختيار خواهد داشت و شايد عقايدي در              سندي بسيار با ارزش از تجربه     گزارش،  
  .هايي در آينده و تحقيقاتي از اين دست گزارش داد هاي پژوهشي، نوشتن مقاله ساير طرح

  
  رهنمودهايي براي تهيه كتابچة گزارش

ام دربـارة نحـوة كـار پژوهـشگر بـراي ثبـت               ها تجربة من در تهية كتابچة گزارش به دست آمده و مبين نظر شخصي               اساس سال رهنمودهاي زير بر  
 هـا  تواننـد روش  استادن مي اص وجود ندارد واين موارد روشي خ بديهي است كه در. نگهداري آن است   كتابچه و  هاي روزانه در    ها و گزارش    يافته

  .ل كنندو نظرات خودشان را اعما
فاده از كتابچة صحافي شده به اين علت است كـه           تاس. كنيديادداشت   دار  هاي شماره   اي صحافي شده با صفحه      هايتان را در كتابچه     مطالب يا يافته  . 1

نما در پشت جلـد  ها نيز براي آن است كه يك فهرست راه  شمارة صفحه . حجم آن بكاهيد   اي به آن بيفزاييد يا آن را پاره كنيد و از            نتوانيد صفحه 
 .كتابچه بچسبانيد تا مراجعه به مطاب ثبت شده آسان باشد

پـاكيزگي كتابچـه   . را حذف كنيد ها  آنها    توانيد با خط زدن كلمه يا كلمه          مي.تر است   كه خواندن مطالب آسان    با خودنويس يا خودكاربنويسيد زيرا    . 2
اي كاغـذ بنويـسيد و بعـد بـه كتابچـه انتقـال              را ابتدا روي تكه      اد كنيد، نه اينكه آن    تابچه ي هر مطلبي را بالفاصله در ك     . عامل چندان مهمي نيست   

 دقيقـه بـه نوشـتن مطلبـي         10كـه      نامنظم، اختصاص دهيد تا ايـن      طور  به دقيقه از وقتتان را به نوشتن و انديشيدن، حتي           20بهتر است كه    . بدهيد
 .گير است كننده و وقت اين كاري خسته. بازنويسي كنيدگارش نكتابچة   دقيقه ديگر مطلب را در10مشغول شويد و 

ـ           به اين ترتيب بعدها پي    . را يادداشت كنيد    پردازيد تاريخ آن   هربار كه به نوشتن گزارشي مي     . 3  بـوده و مراحـل      هخواهيـد بـرد كـه پـشرفتتان چگون
 .ايد مختلف هر طرح پژوهشي را چه وقت انجام داده
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ه بـسيار كمـك خواهنـد    جدهندة روابط هستند و به شما در برخورداري بينش و دستيابي به نتي              اينها نشان . ده كنيد جدول استفا  از نمودار، نقشه و   . 4
 .كرد

اي از كتابچـة گـزارش        براي اين منظور بهتر است صفحه     .  تعديل شده استفاده كنيد     رئوس مطالب   شويد از روش    آشفتگي فكري مي   هرگاه دچار . 5
پرورانيـد   سـر مـي   رتوانيـد عقايـدي را كـه د         همچنـين مـي   . ون عمودي تقسيم كنيد و مسائل مهم را يادداشـت نماييـد           را، مثالً به سه يا چهارست     

 دشـايد بخواهيـ  . تـر مـنظم كنيـد    كه بعضي از اين عقايد را انتخاب نماييد و به صـورت منطقـي            بعدها اين امكان وجود دارد    . گذاري كنيد   شماره
 .ها استفاده نماييد آن هاي ديگر از موقع تحليل محتوا و اجراي طرح ايد، تهيه كنيد تا در فهرستي از كارهايي كه انجام داده

 با ايـن كـار فهرسـت بهتـري در    . مي عناوين را با حروف بزرگ در كتابچة گزارش يادداشت كنيداكنيد تم هنگامي كه به موضوع خاصي فكر مي      . 6
 .تر بينديشيد توانيد روشن روي آن مي برز با نگاه به عنوان كلي و تمرك اختيار خواهيد داشت و

ها، كتابچة گزارش شما به چشم هر كس زيبـا جلـوه              با اين ترسيم  . نيم اينچ مربع بكشيد    اي به ابعاد يك تا يك و        هاي نقطه   چند وقت، ترسيم   هر. 7
  .شوند تفكر ميها در ارتباط با موضوع اصلي باشند، باعث فعال شدن نيروي تخيل و  هرگاه اين ترسيم. كند مي

  
  1سرگذشت پژوهشي

تـان  آيـد، براي     به صورت يـك كتـاب در مـي         هاي روزانة يك نويسنده چگونه      يادداشتشايد دانستن اين موضوع كه مطالب گردآوري شده در دفتر           
 را بـرآن    3دقيقـاً عنـوان نـشانه      شـدم و   مند  عالقه  ه گزارش كردم، به تهيه كتابچ      سخت مطالعه  2شناسي  ها پيش زماني كه دربارة نشانه       سال. جالب باشد 

هـا   مختلـف نـشانه   هـاي  جنبـه   بررسـي پس از ديگري بـه    يكي كتاب را   هاي اين   صفحه). كنم  گذاري مي  هايم را نام    به داليلي هميشه يادداشت   ( نهادم
هـا، نمودارهـا،    هـا، جـدول     را با فهرست  صفحات زيادي   . انديشم  ها بنويسم، مي    زمينة نشانه  خواستم در   ها دربارة مطالبي كه مي      هفته. اختصاص دادم 

  .كرد، سياه كردم شناسي به ذهنم خطور مي ها و آنچه در رابطه با نشانه موضوع
تـشكيل سـميناري را     . اساس عقايدم بنويـسم   راي ب    صفحه 80 يا   70رابه پايان رساندم تصميم گرفتم كتابي       » تفكر« آنكه مرحلة مقدماتي      از پس

بـا اسـتفاده از مـوادي نظيـر         . مند خواهند يافـت     ي سمينار سود  ادانستم كه شاگردهايم، كتب را بر       مي ها پيشنهاد كردم و     هشناسي و رسان    دربارة نشانه 
ايـن اثـر را      .كتابچة گزارش گردآوري كرده بودم، كتاب نشانه را نوشتم         وان طرح كلي در   ننمودارها و تحقيقات نظري كه به ع       ها،  نقشه ها،  يادداشت

  .از آن استفاده كردم گاه به صورت جزوه تكثير كرد و من در سمينارفروشي دانش كتاب
اين ناشر احضار تمايل كرد كـه آن را بـه صـورت كتـاب     . ها بود فرستادم اي از آن را براي ناشري كه به دنبال مطالبي دربارة رسانه ها نسخه   بعد

اي به نام نشانه و سپس به صورت كتابي بـا             به شكل جزوه  ام ابتدا      روزانه به اين ترتيب، كتابچة گزارش    . ر خوشحال شدم  امن بسي . واقعي منتشر كند  
 ).1984برگر،( . منتشر كرد5 النگمنـ  آن را انتشارات آننبرگ  درآمد كه4شناسي اي بر نشانه مقدمه: ها در فرهنگ معاصر نهاعنوان نش

بايد اضـافه كـنم   . ام ها در فرهنگ معاصر آورده      ها و كتاب نشانه     شانهكتابچة گزارش، جزوة ن     را به ترتيب از    2/2  و 1/2در اينجا صفحات نمونه     
يـن رونـد    ابنابراين، از    .اند  هايم برگرفته شده    مقاله هاي يادداشت روزانه و      از كتابچه  ها  آنتمامي  . هايم ندارد  ن كتاب هيچ تفاوتي با ديگر كتاب      يكه ا 

بار تنظيم نماييد؛   راي كه اين كتاب به آن اختصاص دارد، كتابچة يادداشتي پ       ي و رشته  گيريد كه بايد براساس مطالب دورة تحصيل        تحول سرمشق مي  
  .اكنون به فكر تهية دفتر يادداشت روزانه باشيد هم و اگر معتقديد كه اين روند مفيد است، از

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 .Case Studyاستنيز ترجمه شده» مورد پژوهشي «). 15 ، ص 1344پور،  آرايان. ح.1به نقل از زمينه جامعه شناسي، . (ـ با مطالعة سرگذشت . 

2 semiotics 
3 The Sign 
4. Signs in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics 
5. Annenberg - Longman 



١١ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  

  ها سطوح مختلف كد
زمان عمل  توانند در سطوح مختلف گاهي نيز هم       مي ها  آنگيرد كه     رو هستيم از اين واقعيت ريشه مي        با آن روبه  ئلي كه در رابطه با كدها       ايكي از مس  

رسـند،    بعضي نيز ملي به نظر مي      .بازان  ها و حركات الل     اند، مانند مسخرگي دلقك     ها جهاني   بعضي از شوخي  . كنيد فكرطبعي     درباره شوخ  مثالً. كنند
ر زنـدگي  هاست و س نگليسياكه ويژه » كوتاهي در بيان حقيقت«اين مورد به     در. ها هستند   ر از خلقياتي مرتبط با مردم كشور      يا دست كم عميقاً متأث    
مطايبـة محلـي    ) يـانكي، جنـوبي   (اي    تري نيز وجـود دارد، ماننـد مطايبـات منطقـه            ي فرعي  بند  ها طبقه   بعد، در كشور  . انديشيم  و نشاط آمريكايي مي   

  ).طبعي شخصي معين شوخ(هاي فردي  خيو شو) بوستوني(
  .ام هايي عرضه داشته ام و نمونه ام، علل به وجود آمدنشان را شرح داده بندي كرده در جدول زير مطايبات را در سطوح مختلف طبقه

  
  نمونه  شرح  سطح
  بازان ها، الل دلقك  طبيعي  جهاني
  آمريكا  هاي شخصيت  تاريخ  ملي

  دل ساده  روستايي  جغرافيا  اي منطقه
 باز در همجنس هايي دربارة مردان لطيفه  ها  گروه  محلي

  سانفرانسيسكو
  هايي كه من دوست دارم لطيفه  شخصيت  فردي

  
  سطوح كد

دهد كه علت آن مثالً عمل كـردن   ارتباط اختالل زيادي رخ مي كار معناست كه غالباً درسطوح مختلف وجود دارند به اين        ها در   قعيت كه كد  ااين و 
  .نيز مؤثر است...  ي نظر سطح آموزشي، قوميت ولاين، مسائ افزون بر. تندة پيام در سطح و گيرندة پيام در سطحي ديگر استفرس

  
  ها در فرهنگ معاصر نشانه

  فـردي هـاي  و شـوخي ) بوسـتوني (هاي محلي  ، شوخي)يانكي،جنوبي(اي  هاي منطقه بندي فرعي نيز وجود دارد، مانند شوخي     ها، طبقه   ميان ملت  در
هـايي    و نمونـه  ه  را شـرح داد ها آنآمدن  ام، علت به وجود بندي كرده در جدول زير مطايبت را در سطوح مختلف طبقه    ). طبعي شخصي معين    شوخ(

  .ام نيز عرضه داشته
  

  سطوح مختلف كد
  

  نمونه  شرح  سطح
  بازان ها، الل دلقك  طبيعي  جهاني
  فينآمريكايي، مثالً هاك   هاي شخصيت  تاريخ  ملي

  دل در برابر شهري زبان باز ساده  روستايي  جغرافيا  اي منطقه
 بازان در هايي دربارة مردان همجنس لطيفه  ها  گروه  محلي

  سانفرانسيسكو
  هايي كه من دوست دارم لطيفه  شخصيت  فردي
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مثالً فرسـتندة يـك پيـام       . ط رخ بدهد  ا در ارتب  دارند به اين معناست كه امكان دارد اختالل زيادي         اين واقعيت كه كدهايي در سطوح مختلف وجود       
اجتمـاعي و نـژاد      افزون بر اين، عواملي نظير سطح آموزشي، قوميت، طبقـة         . سطحي ديگر  تواند در يك سطح عمل كند اما گيرندة همان پيام در            مي

  .شوند تري مي كنند و موجب ارتباط پيچيده مهمي ايفا مينقش 
: شناسي، كدها را به سه گروه تقـسيم كـرده اسـت             نام نشانه  كتابش به  شناس فرانسوي، در     نشانه 1ژيروير    پي. تميان اس   در  نيز ة انواع كدها  مسئل

  :اند هاي اين كدها در جدول زير آورده شده ويژگي ها و نشانه. شناسي، كدهاي منطقي كدهاي اجتماعي، كدهاي زيبا
  

  انواع كدها
  
  طقيكدهاي من  شناسي  كدهاي زيبا  هاي اجتماعي كد

  درك طبيعت و جهان  تفسير و ارزيابي   زنان و  مردان   ميان  روابط
    ادبيات هنرها و  جامعه در

  كد بزرگراه  هنر  هويت
  منطق نمادين  ادبيات  مقام
  خط بريل  تئاتر  ها شيوه
  كد مورس  مصور  هاي فكاهي داستان  مد

  زبان نشانه  هاي وسترن فيلم  ها آيين
  )هاي راهنما ميله( 2سمافور  يهاي مردم قصه  پرسي احوال
  3البروج  هاي منطقه نشانه  هاي نمايشي تلويزيوني مجموعه  ها بازي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Pierre Guiraud 
2. Semaphore 

3 .Zodiac = اي خاص خود را دارد كه هر يك نشانه...) حمل، ثور، جوزا، سرطان،(گانه است  هاي دوازده صور فلكي يا برج.  
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 معمول از پـيش تعيـين       طور  بههايي كه     بندي نظام يافتة محتواي ارتباطات بر حسب مقوله         طبقه تحليل محتوايي، روشي پژوهشي است براي شرح و       

بنـدي و تحليـل بـه     هـاي طبقـه   كند كه مقولـه  عينيت تكنيكي ايجاب مي . يا هر دو بپردازد    ست به بررسي كمي يا كيفي و      ا اند اين روش ممكن     شده
هـاي    مثالً بررسي و تحليـل طبقـة اجتمـاعي شخـصيت          .  پيروي كنند  ها  آنگران بتوانند با اطمينان از      ش تعريف شوند تا ديگران پژوه      عمالً وضوح و 

بنـدي    نحوة طبقه   مستقل بتوانند در   1افكنان  اي كه رمز    بندي گردد، به گونه     معياري است كه با آن، نوع طبقه مشخص و طبقه         يوني مستلزم تعيين    زتلوي
در عين حال به خاطر سپردن اين مطلب بسيار مهم است كه تحليل محتوايي، خـودش هـيچ دادة قطعـي را دربـارة                        . يك شخصيت به توافق برسند    

بنـدي، تـشريح و    جـز طبقـه   رو، هرگاه اين روش را براي هر منظور ديگري، بـه   اين از. آورد  يا اثرات ارتباط فراهم نمي     گر، مخاطب و    ماهيت ارتباط 
  .كار بردن آن بسيار محتاطانه عمل كنيم هكار بريم، بايد در ب هتحليل مضمون واضح ارتباط ب

  )125 ـ 126. ،ص1986(ديدگاه جامعه شناختي: رتباط جمعيرايت، ا .چارلز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                                 
1.coders  (كند و گيرندة پيام  بيان مي) رمزها(صورت كدها  گر است كه پيام مورد نظر را به در اينجا مقصود ارتباطdecoder(كند گشايي مي ها را رمز  آن. 
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  فصل سوم
  صفحات فكاهي روزنامه: تحليل محتوا

  
خشونت، ارائـة تـصاوير منفـي از زنـان، و            بريم، روشي پژوهشي براساس سنجش مقدار چيزي، مانند         كار مي   اين فصل به    در 1اصالح تحليل محتوا  

هـاي    توانيم به داستان    الً مي ثم. شود وجود دارد    رسانة همگاني به مخاطبان عرضه مي     وسيلة    اي از يك شكل هنر مردمي كه به         غيره است كه در نمونه    
هاي   مكالمه هاي شخصي،   شوند، نظير نامه    مورد چيزهايي كه از طريق رسانة همگاني منتشر نمي         تواند در   كسي مي  هر. ها اشاره كنيم     روزنامه 2فكاهي

  . ببردكار هاي كالسي، اين تحليل را به تلفني و سخنراني
  :نويسد مي) 1975( شناختي انواع تحقيق جامعه: شناسي و معاني كتاب روش زيتو در. جرج و

مكتوب، شـفاهي يـا   » اطالعات«شايد بتوان بررسي محتوا را روشي تعريف كرد كه با استفاده از آن پژوهشگر درصدد است مقدار              
 اي داسـتان،  هـ    كه هر اثـر ارتبـاطي مكتـوب از جملـه كتـاب             آنجا  از ...منتشر شده را با تحليلي نظام يافته، عيني و كمي معين كند           

هـاي    هـا و گـزارش      آينـد، مجلـه      مـي  دسـت   بههايي كه پس از خودكشي بعضي اشخاص          ي شخصي، يادداشت  ها  ها، نامه   نمايشنامه
شايد هم به مخاطب يا گيرنـدة  . تواند موضوع پژوهش ما قرار بگيرد ، قصد او ميآيد وجود مي گر به   وسيلة يك ارتباط   هها، ب   روزنامه

  )27ص( .در صدد برآييم چيزي در مورد او بدانيم مند باشيم و پيام عالقه
  

نويـسند يـا بـه صـورت برنامـة تلويزيـوني عرضـه         تحليل محتوا كوششي است براي آموختن چيزي دربارة مردم از طريق بررسي موضوعي كه مي              
هـا    هايي كه ضـمن اينگونـه فعاليـت         ها و نگرش    اند كه الگوي رفتاري، ارزش      اين عقيده  گران محتوا بر    تحليل. سازند  اش فيلم مي    يا درباره  كنند و   مي

  .پذيرند  ميتأثير ها آنگذارند و هم از   ميتأثيرآفرينند   را ميها آنهاي كساني كه  ها و نگرش شوند هم بر رفتار، ارزش معرفي مي
كنند به نتـايجي دسـت بيـابيم؛ البتـه در ايـن مـورد              هاي همگاني استفاده مي     رة كساني كه از رسانه    زيتو نيز معتقد است كه ما، شايد بتوانيم دربا        

، روش    تحليـل محتـوا   . گيـرد   هـاي زيـادي صـورت مـي         اند اختالف نظر وجـود دارد و بحـث          هاي همگاني   كنندة رسانه   نسبت به افرادي كه مصرف    
دهنـد بررسـي    كـه نـشان مـي    كنند و واكنـشي را  خوانند يا تماشا مي  از آنان، آنچه را كه ميجاي پرسش   ما به . غيرمستقيم استنتاج دربارة مردم است    

دانـيم كـه مـردم     مـي  .هـاي آنـان اسـت    هـا و ارزش  كنند، بازتاب مناسبي از نگـرش      خوانند يا تماشا مي     هايي را كه مي     كنيم چيز    و فرض مي   كنيم  مي
توانيم بگوييم كه همـة مـردم يـك            يبنابراين نم . كنند  تحصيالتشان دارد، تفسير مي    ي به پيشينه و   هاي تلويزيون را به انحاي مختلف، كه بستگ         برنامه

  .دهند ه محتواي آن واكنش يكسان و مشابهي نشان ميبكنند، يا به عبارت ديگر، نسبت  برنامة تلويزيون يا فيلمي مشخص را يكسان تفسير مي
كنيم مقدار متنابهي مواد را براي بررسي فراهم آوريم و ايـن كـار را همـواره بـا ديـد                       م، سعي مي  پردازي  طوركلي وقتي كه به تحليل محتوا مي       هب

  .مثالً مسئلة خشونت را. هايي را بررسي كنيم بايد تصميم مهمي بگيريم كه چه معقوله. دهيم تطبيقي انجام مي
. بررسي كنيم، ابتدا بايد تشريح كنيم مقصودمان از خشونت چيـست          برآنيم تا محتواي خشونت را       اگر. هاي تلويزيوني در نظر بگيريم      در برنامه 

هـاي    يـا تـصادفاتي كـه باعـث آسـيب          خشونت است و   نيز» مضحك« بايد در اين مورد كه خشونت        آيد   حساب مي  ، خشونت به  »اهانت«وقتي كه   
  .اند يا نه تصميم بگيريم شوند در شمار خشونت جسمي مي

مثالً تحليـل كمـي از مقـدار خـشونت در           . هاي تلويزيوني وجود دارد     خشونت در برنامه   ور نسبي چه مقدار   ط هخواهيم بدانيم كه ب     همچنين مي 
هر لحظه يا زمان مشخص، به اندازة تحليل محتوا، كه مقدار خـشونت در تلويزيـون را در       هاي فكاهي مصور، در     هاي تلويزيوني يا در داستان      برنامه

                                                 
1 .Content analysisـ بررسي كمي و كيفي محتواي يك موضوع در يك رسانه است با تأكيد بركميت .  
2 .Comic strips شـوند و هـم در صـفحه يـا      اي مـستقل منتـشر مـي    صـورت روزنامـه يـا مجلـه     هاي فكاهي مصور يا كاريكاتورهـا هـم بـه    ياري از كشورها داستانبس  ـ در

  .يك نشريه هايي از صفحه
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از روش تحليل محتوا ايـن اسـت كـه           فادهتداليل اس  يكي از . مند نيست   كند، سود    سال پيش مقايسه مي    20  يا 10زماني خاص با مقدار خشونت در       
هـايي   در ايـن مـورد درصـدد يـافتن نمونـه     . اعمال خشونت صورت گرفته است يا نـه  ها، تغييرات چشمگيري در   ل  مشخص كنيم آيا با گذشت سا     

  .هستيم
 دو نوع برنامة مختلـف، در ايـاالت        اش تضاد دو برنامة تلويزيوني متفاوت دربارة يك موضوع، ي         تحليل محتوا ممكن است براي مقايسه و سنج       

هـايي چـون      بعضي مواقع ممكن است بـه پديـده       . گرفته شود   ديگر به كار   هاي  هاي تلويزيوني در كشور     متحده آمريكا، يا در مقايسة محتواي برنامه      
سياسي كـه در برنامـه يـا مجموعـة           هاي مرتبط با موضوع اجتماعي و       ها و كنايه    ن يا زنان، اشاره    نقش مردا  ترين  مهمهاي اساسي،     ها و نگرش    ارزش

كمـي   هايمـان را    همة اين مـورد بايـد يافتـه        اما در . شوند توجه كنيم    اي و يا در نوعي داستان فكاهي مصور يافت مي           تلويزيوني خاصي؛ يا در مجله    
  .عناصري درآوريم كه قابل شمارش باشندصورت   را بهها آننمائيم؛ به عبارت ديگر، 

  
  مشكالت انجام دادن تحليل محتوا

  .بخشد  هستند، آگاهي ميها آن ها و ارتباطات، به افرادي موجد اميعني بررسي پي.  تلويحي، متضمن فرضي اساسي استطور بهتحليل محتوا، 
كننـد و مـوارد    ها و باورها راتقويـت مـي   دهند، ارزش به ما آگاهي مي. ندگذار  هاي ديگران را در اختيار ما مي        كنيم كه اين مواد، تجربه      فرض مي 

  .سازند مندي را نصيب ما مي استفاده و رضايت
چـون   كنـيم؟ پژوهـشگراني كـه دربـارة چنـد و      مثالً ما خشونت را چگونه تعريـف مـي  . ها بسيار مهم است در اولين قدم، ارائة تعريف از واژه      

ميان محققان، در اين مورد كـه خـشونت چيـست و             همين جهت، در     به. كنند، بايد تعاريفي از اين واژه ارائه بدهند         ها تحقيق مي    خشونت در رسانه  
  . نظر زيادي وجود داردفچگونه بايد تعريف شود، اختال

 طـور   بـه ار بـدني     به زماني كه استنباط ما از خشونت محـدود بـه آز            تآزار و صدمه زدن، خشونت است؟ اگر چنين است، پس نسب          » قصد«آيا  
آيد امـا     هايي كه براي صدمه زدن به كسي به عمل مي           حال دربارة اقدام  . تظار ديدن خشونت بيشتري را در تلويزيون داشته باشيم        نعملي است، بايد ا   

  اند؟  خشونتزها ني چه بايد گفت؟ همچنين دربارة آزار و اذيت لفظي چه بايد گفت؟ آيا اين انجامد به شكست مي
هايي است كه در دست بررسي دارند؛ تعاريفي كه دربردارندة            از مفاهيم يا موضوع   » تعاريف عملي «دهند ارائه     تر پژوهشگران انجام مي   آنچه بيش 

كارها و تهديدهايي   «توان گفت كه عبارت از      مثالً درمورد خشونت از نظر تحليل محتوا، مي       . شرحي دربارة چگونگي سنجش يا ارزيابي مفهوم است       
كـار تعـاريفي نـسبتاً     ها و مفاهيمي كه در تحليل محتوا به غالباً ضروري است واژه . »با صدمة بدني همراهند    گيرند و    روي قصد انجام مي    است كه از  

اما دربارة  . آيد  شود خشونت به حساب نمي      مثال باال، دربارة قصد صحبت شد؛ يعني آسيبي كه تصادفاً به شخصي رسانده مي              در .عملي داشته باشيم  
خورد مضحك همراه است خشونت است؟ بـديهي   و داري كه با شوخي و زد خنده شن وخچه بايد گفت؟ آيا حركات ) كميك( دار  خندهونت  خش

تـري   چنانچه خـشونت را در سـطح وسـيع   . در موارد تحت بررسي، خواهيد يافت است كه اگر دايرة خشونت را محدود كنيد، مقدار كمي از آن را           
  پس در اين صورت مرز ميان اعمال خشن و غير خشن كجاست؟. رو خواهيد شد  آن روبها بتعريف كنيد در همه جا
داسـتان   يدر تحليـل محتـوا    .  مورد نظـر شماسـت     يا روشي استاندارد براي تحليل و بررسي مواد       » گيري  واحد قابل اندازه  «مشكل ديگر، يافتن    

اي   فرضاً اگر در صـفحه    .قرار بدهيد    توجه استاندارد مورد  عنوان واحد    به را تصاوير يا تصوير از    1قاب  يك   كه  است   قيفكاهي مصور، عاقالنه و منط    
 قاب بـراي بررسـي در       40 قاب گنجانده شوند، در مجموع       4 موضوع مصور وجود داشته باشد و تصاوير هر موضوع در            10اي،    از مجله يا روزنامه   

هايي را كه درازا و پهنايشان از نظـر ايـنچ             توانيد ستون   پردازيد، مي   يل محتوا مي  لا مجله به تح   هاي يك روزنامه ي      چنانچه در مورد مقاله    .اختيار داريد 
ها را براساس ايـنچ مربـع محاسـبه           ها يك اندازه نباشد بايد كمي كوتاه بياييد و در سطح نوشته             هرگاه ستون . يكسان است، به عنوان واحد برگزينيد     

هاي تلويزيوني از واحد زمان به عنوان وسيلة سنجش اسـتاندارد              كل پژوهشگران برنامه   طور  بهني چه بايد كرد؟     هاي تلويزيو   مورد برنامه  كنيد اما در  
ئه تعريفي عملي از خـشونت، مـورد بررسـي قـرار            اد وقايع خشونت بار در هر ساعت را، پس ار         اي نظير تعد  مواردبا اين روش،     اند و    كرده هدااستف
  .اند داده

ن بـا ارزش    اشـما چنـد    يهـا   داده اختيـار داشـته باشـيد      شد، در گيري كمي به آساني قابل استفاده با        دارد، كه براي اندزه   اگر واحد سنجش استان   
كميت   پژوهشي است كه بر     ياد داشته باشيد كه تحليل محتوا روشي        به. معني  ها يا ناممكن هستند يا بي       واهند بود؛ زيرا كه در اين صورت، مقايسه       خن

كننـد و انـدازه انـواع         آيا همة كساني كه برنامة تلويزيوني مشخـصي را تماشـا مـي            . است»  اعتماد بودن رمز افكنان    لقاب«كل ديگر   مش. كند  تأكيد مي 
  رسند؟ اي واحد مي مايند به نتيجهن خشونت را ارزيابي مي

                                                 
1. frame 



١٨ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  مزاياي استفاده از تحليل محتوا

ـ     مـثالً  .  آسـان اسـت  اسـتفاده از آثـار چـاپ شـده ارزان و    . ارة مـردم اسـت  تحليل محتوا روشي است مناسب و كم هزينه براي كسب طالعات درب
بيـشتر ايـن مـوارد در       . هاي نوشتاري نيز صادق اسـت       ها و ساير رسانه     ها، روزنامه   اين موضوع دربارة مجله   . هاي فكاهي مصور بسيار ارزانند      داستان
  .فيلم موجود هستند ها و اغلب بر روي ميكرو كتابخانه

مجلـه  هاي    آنان خواهند توانست كه جديدترين شماره     . بپردازند هاي كامالً رايج    دهد تا به موضوع     به پژوهشگران اين امكان را مي     تحليل محتوا   
تواننـد بـه      پژوهـشگران مـي    به عبـارت ديگـر    . ها پيش مقايسه كنند       هاي مربوط سال     داستان فكاهي مصور را بررسي و با نخستين شماره         يا روزنامه 

هـا، يـا      هـا، مـدها، مـوج       هـايي نظيـر هـوس       پديده. ها را در جريان تحولشان مطالعه كنند        دست داشته باشند و پديده     همه چيز را در   اصطالح نبض   
  .كنند هاي اجتماعي را بررسي مي آنان همچنين نهضت. يابند هايي كه در مقاطعي از زمان رواج مي تب

ـ        تواني  اگر به كتابخانة نسبتاً مجهزي دسترسي داريد مي        ـ     . چنـدان دور بپردازيـد     هد به آساني به بررسي گذشـتة ن مـورد   ويـژه در   هايـن موضـوع ب
روي   ًبـر  بـا ل، كـه غا     ها، مجموعـة قابـل تـوجهي از روزنامـه           بسياري از كتابخانه  . كند  مجله صدق مي   جمله كتاب، روزنامه و    هاي نوشتاري از    رسانه
  .محتوا مناسب باشند، چندان دشوار نيستهايي كه براي تحليل  بنابراين دستيابي به موضوع. فيلم هستند، دارند ميكرو

. هايشان است    حضور پژوهشگران بر يافته    تأثيرايم،    كه فهميده  يكي از مشكالت پژوهش، آنطور    . دردسر است   تحليل محتوا روشي مطلوب و بي     
به همين سبب اسـت كـه بـه كمـك روش            . دهند  كنش نشان مي  اي ديگر وا    كه زير نظر قرار دارند، به گونه      ) و يا گمان كنند   ( ه بفهمند زمنياشخاص  

كـامالً ناديـده     او بر طـرح پژوهـشي را  تأثيرتوانيم   پژوهشگر بر افراد مورد پژوهش مانع شويم، اما در عين حال نمي   تأثير توانيم از   تحليل محتوا مي  
  :كنند نشان مي اطرخ) 1968(پژوهش اجتماعي  شناسي  در كتاب روش2 و راجزنت1برگوكيدئون س. بگيريم

و  گـذارد،   گيـرد اثـر مـي       بر عهـده مـي     او بر جريان هر تحقيقي كه     . حكم يك متغيير است    در طرح پژوهشي ، خود پژوهشگر در      
  )2-3ص( .گيرد كند شكل مي تري كه در آن زندگي مي كارهايش به نوبة خود، به وسيلة جامعة وسيع

كه حتي در تحليل محتوا كه روشي مطلوب و بدون زحمت است، باورها و حتي عقايد پژوهشگران                 معاني نهفته در اين گفته بيانگر اين نكته است          
 موضـوع  را بـر   پژوهـشگر تأثير .گزينند نقش داشته باشند مي اين عوامل ممكن است در تعيين موادي كه آنان براي تحقيق بر           . باشند  ز اهميت مي  ئحا

سـطه مـورد    او رتبـاط بـا   ااين روش     غير مستقيم خواهد بود، زيرا كه در       طور  به تأثيرمحتوا اين   توان ناديده گرفت، ما در روش تحليل          پژوهش نمي 
  .فراد اگيرد و نه رفتار بررسي قرار مي

كنـد و     اين روش بر اساس شمارش و يا سنجش عمل مـي          . گذارد  كند و در اختيار ما مي       يم كه تحليل محتوا ارقام را تهيه مي       يسرانجام بايد بگو  
اگر . آورند يا نه   مي دست  بهتوانند پژوهشي را تكرار كنند و دريابند كه آيا همان اعداد را               بنابراين، ديگران مي  . شوند   در قالب اعداد عرضه مي     ها  يافته
  .رو هستند  نيز روبهها آنهايي در اختيار داريد با مشكل تفسير  از ماجراست؛ زيرا تا زماني كه شما داده ليل محتوا به درستي انجام بشود وتح
  

  معايب استفاده از تحليل محتوا
گيـرد، بـه كـل همـان موضـوع كـه              طور نمونه توسط كسي مورد بررسي قرار مي        هنسبت موضوعي كه ب   : رو است   گيري هميشه با مشكل روبه      نمونه
. كنـد   وضوع را بررسي مـي    ماي از     ل مالحظه مقدار قاب ً  گويي به اين مسئله، تحليل غالبا       شود، چگونه است؟ براي پاسخ      تواند مورد تحليل واقع مي      مي

دهيـد؟ مـثالً چنـد سـاعت از      گيـري را چگونـه تـشخيص مـي     اما مقدار درست يك موضوع براي بررسي چقدر است و شيوة معقوالنه براي نمونه           
ونت از تلويزيـون نـشان داده    صحت هر برنامه، مـشخص گـردد چـه مقـدار خـش            گيري كرد تا با توجه به ميزان          هاي تلويزيوني را بايد نمونه      برنامه
مانند برنامـة كودكـان   : گزينيم مي ، كه به نظرمان بسيار مهم هستند، بر هاي تلويزيون را  شود؟ ما معموالً براي حل اين مشكل، انواع معيني از برنامه            مي

  .شوند و بينندگان زيادي دارند و غيره هايي كه در بهترين اوقات پخش مي و برنامه
است؟ ايـن مـسئله در   » مطرح كرده «همان چيزي است كه آفرينندة موضوع       » يابند  مي« آنچه پژوهشگران در موضوع مورد بررسي        از كجا بدانيم  

اي خـاص      برنامه تأثيرطور يكسان تحت     هكردند كه مثالً بينندگان تلويزيون، ب       زماني، پژوهشگران ارتباطات گمان مي    . شود  گذشته مربوط مي   واقع به 
 در 5 و ملـوين دوفلـور    4اين موضوع را شيرون لوئري    . معروف شد » 3گلولة سحر آميز  «اين مسئله را با عنوان نظرية       . نندك  را تفسير مي  گيرند و آن      مي
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4. shearon Lowery 
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١٩ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

كـه ماننـد     تبليغ ايـن بـود     تصور نخستين دربارة  «: اند  ، به اين شرح بيان كرده     )1983(ها    تأثيرات رسانه : كتاب نقاط عطف در پژوهش ارتباط جمعي      
). 105ص. (»گـذارد  جـا مـي   آنان بـه  دهد و تأثيرات مشابهي را مستقيماً بر  يكسان مورد اصابت قرار مي طور  بهمخاطبان را   ميز، همه     اي سحرآ ه  گلوله

هاي متفـاوتي دارنـد و        مردم عاليق، تحصيالت،شخصيت و پيشينه    . هاي همگاني متفاوت است       ها نسبت به رسانه     پذيريم كه واكنش انسان     امروز مي 
  .كنند ها نقش مهمي ايفا مي برابر اين رسانه  اين عوامل در چگونگي واكنش آنان درهمة

نقش بـسيار مهمـي    » خوانندگان«مبين اين است كه     ) مصرف كنندة رسانه است   مقصود از خواننده،    (» واكنش خواننده «هاي    گسترش اخير نظريه  
هـا بـه همـان انـدزه          نا در رسانه  اند كه نقش خوانندگان در يافتن مع        چنين استدالل كرده  پردازان حتي     بعضي از نظريه  . ها دارند   در معنا دادن به رسانه    

  .ها در انتقال موضوع از طريق رسانه» آفرينندگان«ز اهميت است كه نقش حائ
  .هايمان بيش از حد به فرض و گمان متكي نباشيم با توجه به اين بحث بايد دقت كنيم كه در تحليل يافته

  
  تواطرح تحليل مح

  فكاهي روزنامههاي  داستان
داشته باشـند و امكـان دسـتيابي بـه           است تا همة دانشجويان امكان به عهده گرفتن تحقيق نخستين را            اين طرح پژوهشي به اين منظور طراحي شده       

ا ممكـن اسـت در بعـضي مـوارد دشـوار       تحليل محتو .  را تفسير كنند، برايشان فراهم شود      ها  آنها، كه بعد بتوانند       هاي عددي و ديگر انواع داده       داده
  .مشكل است ها آناز ن تعريفي قطعيدست داد  به  دارد كه كار و سر  هايي موضوع ساير و ها باورها  با نگرشويژه وقتي كه پژوهشگران هباشد، ب

. گنجنـد  اربردشان آسان است، نمـي كه ك گيري، با وجود آن     به راحتي در واحدهاي قابل اندازه     هايي بپردازد كه      ست پژوهشگر به موضوع   اممكن  
  .دهد اي را مورد بررسي قرار مي اي از يك داستان فكاهي مصور روزنامه براي جلوگيري از بروز چنين مشكالتي، اين طرح، صفحه

اگر . اند يا نه     كرده اند تغيير   هايي كه منتشر شده      در طي سال   طنز تصويري هاي    اين مورد هدف از تحليل محتوا اين است كه بدانيم آيا داستان            در
ايـن بررسـي     كنـد؟ مـا در      هايي را دربارة تغييرات در جامعه و فرهنگ آمريكا منعكس مي            جواب مثبت است، اين تغيير چگونه است و چه موضوع         

د كلمـاتي كـه     ا تعد ؛زن و هاي مرد   هاي فكاهي؛ تعداد شخصيت     مقدار و نوع خشونت در اين گونه داستان       : مسائل زير را مورد نظر قرار خواهيم داد       
هـا؛ و     هايي اجتماعي و نژادي شخصيت      ها مطرح است؛ ويژگي     آن هايي كه دربارة وقايع سياسي و اجتماعي در         كنند؛ كنايه   مي» بيان«ها    اين شخصيت 

بـراي تفـسير     پژوهـشي و گويي به مسائل كه در پاسخ دهند ها چندين مفهوم يا ساخت را تشكيل مي قولهاين م( .ها آن ها نهفته در   ها و ارزش    نگرش
  .) مورد استفاده قرار خواهند گرفتها يافته

اين تمرين از نظر ماهيت شبيه همان نوع پژوهشي است كه ممكن است كه دانـشمندي محقـق انجـام بدهـد، بـا ايـن تفـاوت كـه در مقيـاس                 
   .رو خواهد كرد شكالتي روبهگيرد با مسائل و م عهده مي اين تمرين شما را در پژوهشي كه بر. گيرد كوچكتري صورت مي

داستان فكاهي روزنامه و فهرستي از نكاتي را كه براي كشف عناصر موجود بايد به آن توجـه كـرد،                    ) frame(يك قاب    اي از    نمونه 1/3شكل  
  .ده كردتوان استفا اي كه با اهداف خاص شما مطابق باشد، مي ، براي تحليل مسائل يا نمونه2/3از جدول نمودار . دهد نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  2افكار در كادر شمارة . 2  1گفتار در كادر شمارة . 1
  حاالت چهره. 4  3اثرات صدا در كادر شمارة. 3
  ها براي بيان تدوام قرار گرفتن شخصيت. 6  اند خطوطي كه مبين حركت. 5
   و غيرههاي هنري ـ سايه ـ روشن، تركيب هنري سبك. 8  صحنه سازي. 7
  گذاري ها و نشانه زبان ـ معاني ـ واژه. 9
  

  هاي ديگري از فرهنگ مادي ها،اشيا و نمونه لباس. 10
  
  

   فكاهي  يك قاب داستان1 رمز گشايي– 1/3شكل 

                                                 
1. Decoding 



٢١ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موضوع   19  19
  هاي فكاهي مصور در هر صفحه  داستان تعداد    
  ها در هر صفحه مجموع قاب    
  )مونث مذكر و( ها مجموع شخصيت    
  هاي مذكر  تعداد شخصيت    
  هاي مذكر درصد شخصيت    
  هاي مؤنث  شخصيت تعداد    
  هاي مؤنث  درصد شخصت    
  كنند ها ادا مي هايي كه شخصيت مجموع كلمه    
  گويند هاي مذكر مي هايي كه شخصيت تعداد كلمه    
  گويند هاي مذكر مي هايي كه شخصيت درصد كلمه    
  كنند هاي مؤنث ادا مي هايي كه شخصيت مهتعداد كل    
  گويند هاي مؤنث مي هايي كه شخصيت درصد كلمه    
  آميز در هر صفحه  مجموع اعمال خشونت    
  آميز در هر صفحه  درصد قاب اعمال خشونت    
  ، اجتماعي و غيرهمسائل سياسي ها به اشاره    
  هاي جالب ساير موضوع    

  
  واي داستان فكاهي روزنامه جدول تحليل محتـ 2/3نمودار

  
  كاربرد تحليل محتوا

توانـد    اين صفحه مـي   . بريده و نگهداريد    فكاهي آن را    داستان.  محلي را تهيه كنيد    اياي    اي منطقه   اي از داستان فكاهي شمارة اخير روزنامه        صفحه. 1
   .ي دوشنبه تا شنبه باشد اي از روزها مربوط به شماره

ـ    .  تهيه كنيد و با شمارة جديد مقايسه نماييد         سال پيش است   40 تا   20ن روزنامه را كه مربوط به       هاي فكاهي هما    داستان. 2 د تمامي اين صفحات باي
هاي سال گذشته نيز بايـد مربـوط          اي از روزنامة نخستين هفتة اكتبر است شماره         يعني اگر تاريخ صفحه   . سال باشد  زتقريباً متعلق به زمان معيني ا     

 .دشهمان ماه بابه همان هفته از 
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از . هاي يك دورة دراز مدت را بررسي نمايـد          تواند شماره   هاي مختلفي را تعيين كند، كالس مي        اگر استاد راهنما براي دانشجويان روزنامة سال      
ربـارة چگـونگي تحـول      ها د   توانيد به مقدار قابل توجهي از داده        ، شما دانشجويان مي   1گردد   سال پيش مي   90آنجا كه پيشنة داستان فكاهي مصور به        

ايـن اقـدام    . بوط به سال و تاريخي مشخص را بر عهده بگيرنـد          توانند بررسي مر    ميچند تن از دانشجويان     .روزنامة فكاهي مورد نظرتان دست يابيد     
قام متفاوتي  رآمار و ا  ها،    هاي تصاوير هر صفحه گرفته تا تعداد شخصيت         تعداد قاب  زهمه چيز، ا  همواره جالب خواهد بود زيرا كه آنان غالباً دربارة          

  .دآورن  ميدست به
آميز   نتحوادث خشو  كنند، تعداد   هايي كه بيان مي     هاي مذكر و مؤنث و تعداد كلمه        ها تعداد شخصيت    در هر صفحه از داستان فكاهي، تعداد قاب       . 3

فرض كنيد قطعه داستاني    . وريدن را به حساب آ    خوريد آ    كه به جنس مذكر يا مونث برمي       ها هر بار    رش شخصيت اشم رد. انواع آن را بشماريد    و
اين صورت بايد اين شخصيت را چهار تا حـساب           در. شود قسمت ظاهر مي   چهار در هر )  پسر اتر ي مرد، زن، دخ  ( شخصيت   هدر قاب داريد و ك    

  .كنيد
 .ح شده است تعيين كنيدر مطها خشونت نآ هايي را كه در گويند، و قاب ميهايي را كه  جنس مؤنث يا مذكر كلمه درصد تصاوير. 4

مـسائل   هـا، و  ها، نگـرش  ها دربارة حوادث سياسي و اجتماعي، ارزش ها و كنايه  ها، اشاره   هاي اجتماعي شخصيت    راهي يابيد تا ضمن آن، ويژگي     . 5
ببينيد آيا الگوهـايي  ). آن بپرهيزيد رهايي مانند نژاد، سن، و نظاي تا حد امكان از پرداختن به خصيصه ( .گيرد  مورد عالقة آنان مورد بررسي قرار مي      

شـود؟ آيـا     ايـد ،نگـرش جـالبي ديـده مـي           توجه وجودش شده  مگري كه     يابيد؟ آيا نسبت به شخص سلطه       ها مي   اين داستان  سلطه و تسليم در    زا
دهيـد؟     را تشخيص مي    زياد است؟ چگونه آن    )»دار  خنده« در برابر خشونت  » جدي« خشونت(دهيد   اختالف ميان انواع خشونتي كه تشخيص مي      

كنيد  ن تغييرات چه هستند؟چرا فكر ميآمده است؟ اگر چنين است آ     وجود   به هاي فكاهي روزنامه    واع داستان ان درمهمي   يا تغييرات چشمگير و   آ
ـ  بنـدي مـي    ايد چگونـه طبقـه      هايي را كه در دو صفحة مختلف برگزيده         ند؟ قطعه داستان    ا    آمده وجود  چنين تغييراتي به   د؟ در اينجـا بايـد نظـام    كني

 .بربگيريد  را كه مستثنا هستند درها آنهايي از  چنين بخشمها و ه بندي خاصي را بيابيد كه تمامي قطعه داستان طبقه

هيـد كـه    مثالً شرح بد  .  را رفع نموديد   ها  آنرو بوديد، فهرست تهيه و توضيح بدهيد چگونه            روبه ها  آنجريان تحليل محتوا با      ي كه در  تاز مشكال  .6
 ردهمان صفحه ترسيم شده باشد، تميز داديد؟          چه نحو آن را از تصوير كارتوني كه ممكن است در           هيد و ب  دن فكاهي را چگونه تعريف كر     اداست

 ها، حيوانات را چگونه به حساب آورديد؟  شمارش شخصيت

 دارد تـا از     مـي    وا شـما را   يري اسـت و   اين اقدامي تفـس   . اي بنويسيد   هايد مقال    آورده دست  بههايتان و نتايجي كه براساس تحليل محتوا          دربارةيافته. 7
هاي فكاهي روزنامه، براي دستيابي به اطالعاتي در مورد جامعه و             هايتان را دربارة تغييرات داستان      تر رويد و داده     هايي كه در اختيار داريد فرا       داده

 . فرهنگ آمريكايي، بررسي كنيد

ـ ز خودتان چيزي سر هم نكنيـد اهرگز . ده كنيدايد، براي تأييد تفسيرهايتان استف ا آورده هايي كه گرد ساير داده و بايد از آمار  تفـسير و اختـراع    
  .دو مقولة متفاوت هستند

هـاي    گيري نظام يافته از داسـتان       آن هيچ كوششي براي نمونه     عين حال كه به تحقيقي واقعي دربارة تحليل محتوا شبيه است، در            اين تمرين، در  
  .آيد گذارد، به عمل نمي  ميتأثيرفكاهي، كه بر توان تعميم نتايج 

  
  نويسي دربارة نتايج تحليل محتوا گزارش

 براي آنان شرح بدهيد كه در .ايد، اطالعاتي در اختيار خوانندگان قرار بدهيد مقدمة كوتاهي بنويسيد و دربارة موضوعي كه تحقيق كرده. 1
نوشتن   در.تحليل و بررسي را چگونه به پايان رسانديد را به تحقيق پرداختيد، چرا اين بررسي مهم بود و چه چيزي بوديد، چوجوي جست

مقالة . ح دهيديدگان توضبه نتايج مورد نظرتان براي خواننيتان و چگونگي دستيابي اه مورد يافته در زها، رسم است كه از همان آغا قالهاينگونه م
  .آن بايد راز را در آخر بر مال كرد ونه نيست كه دران معما گتتحقيقي مانند داس

ـ              اها، اصالحات و مفاهيم مهم تعاريفي عملي ار         توجه داشته باشيد كه از تمامي واژه      . 2 كـار   هئه بدهيد تا علت قابل فهم بودن واحـد سنجـشي كـه ب
  .تحليل محتوا شرح دهيدهاي تكنيكي  اين بدين معناست كه بايد جزئياتي را دربارة جنبه. ايد، مشخص شود برده

                                                 
 .پيشينه مربوط به اياالت متحده آمريكاستاين . 1
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ـ          ها  آنشايد كه بهتر باشد كه      . هايتان طوري عرضه كنيد كه به آساني قابل درك باشند           يافته. 3  تـا واضـح و      د را به صورت نوعي جـدول تنظـيم كني
ننـدگان بتواننـد    ايـد، ضـميمه كنيـد تـا خوا          هايي از داستان فكاهي را، كه تحليـل كـرده           اين مورد، ارجح آن است كه صفحه       در. مشخص گردند 

  .دار بيابيد اي معنادار و هدف ، ناگزير هستيد شيوه هر صفحه هاي داستان فكاهي در بندي قطعه براي طبقه. هايتان را بررسي نمايند يافته
ا را چگونـه مـنعكس   مثالً دو صفحه از روزنامه، اوضـاع جامعـه و فرهنـگ آمريكـ       . هايي ارائه بدهيد     آمده از كارتان، فرضيه    دست  بهدربارة نتايج   . 4

هـاي    نويسي جنبة نظـري دارد، امـا بـر مبنـاي داده             گذارند؟ اگر چه اين نوع گزارش       كنند؟ به نظرتان اين داستان چه تأثيري بر خوانندگان مي           مي
  .ايد، استوار است آورده ، يعني آمار و ارقامي كه گرد»خام«
. هـا وجـود دارد      ادهاين مشكل همـواره در تفـسير د       . ين از اين كار شانه خالي نكنيد      عيت اين است كه شما بايد به نتايجي دست يابيد، بنابرا          اقو

اي  هايتان چنين نتيجـه  بهتر است قيد كنيد كه يافته. آوريد دست مي هحل اين مشكل خودداري از مطابقت پنداشتن نتايجي است كه ب           يها  يكي از راه  
است كه از نوشتن جملـه      جب). زيرا ممكن است چنين نباشد    (خواهند رساند   » اثبات« نتيجه را به     تا اين كه بنويسيد اين    » ظاهراً نشان خواهند داد   «را  

ـ هـاي علمـي   بپرهيزيد؛ زيرا كه در پـژوهش » تااثب«همچنين از بكار بردن واژة . هايي كه بر قطعيت چيزي داللت مي كنند خودداري كنيد يا جمله   
  .كه همه چيز را به اثبات برسانندوم اجتماعي نيز قصد ندارند اجتماعي هيچ چيز قطعيت ندارد و دانشمندان عل

هـاي    مـثالً در بررسـي داسـتان      . ايد و نحوة حل آن را توضـيح بدهيـد           رو بوده    روبه ها  آنهمچنين مسائلي را بررسي كنيد كه در جريان تحليل با           . 5
  را كـه در    هـايي   كنايه ند؟ اشاره و   گيري شما قرار دار      محدودة نمونه   از جاند يا اين كه خار      هاي نژادي خاصي را در نظر گرفته شده         فكاهي، گروه 

ـ   يوانات بـه چـه نحـو عمـل نمـوده     حمورد  ايد؟ در مورد مسائل سياسي و اجتماعي است چگونه بررسي كرده     رة انتخـاب يـك روش   اايـد؟ درب
  ايد؟ چگونه تصميم گرفته) كنند فايت بيان نميكه مقصود را به حد ك» جدي«و » فكاهي«هاي  برخالف روش( بندي كه دقيق عمل كند طبقه

ايـن نـوع    . هـا كـاربرد دارد      هاي همگاني بيشتر از سـاير روش        هاي مربوط به رسانه     در پژوهش  هاي مهمي است كه     تحليل محتوا يكي از روش    
آورند، و مـشكالت و مـسائلي را          مل مي ايد مقياس كوچكتري است از همان تحليلي كه دانشمندان پژوهشگر به ع             تحليل محتوا، كه شما انجام داده     

نجـام آن نيـز بـا مـشكالت فراوانـي      اتحليل محتوا، انواع بسيار دارد و . ايد ماهيتاً از همان نوعي است كه آنان با مواجه هستند          رو بوده   كه با آن روبه   
اميـدوارم كـه ايـن تمـرين، حـس          . هش واقعـي اسـت    ايد يـك پـژو       فكاهي روزنامه انجام داده     آنچه شما در تحليل داستان    حال،    با اين . همراه است 
تـر     شـرح خـواهم داد، راغـب        بعد هاي   در فصل  ها  آنهايي ديگر، كه بعضي از        را براي انجام دادن پژوهش     شما را برانگيخته باشد و شما        كنجكاوي
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. توانند بسنجد سنجند يا شايد نمي وخوي عمومي را نمي    اند، زيرا كه خصلت غلياني و خلق        طمئن رفتارهاي واقعي  هاي نام   ها غالباً شاخص    نظرسنجي
. توان فحواي غني انگيزه و ارتباط متقابل را، كه سر منشأ افكار و موجب فعال شدن به صورت جمعـي اسـت، بيـان كـرد                          سنجي معموالً نمي    با نظر 

بيان افكار را بـر پاسـخ    شونده و  و مصاحبه گر رويارويي مصاحبه. دهيم  را تغيير مي   ها  آنها،     ما با سنجش پديده    اين است كه    روش علمي در   ناقضت
  .ي دربر ندارد   ا فكري نتيجه  ين جز پريشاناكند،  دهنده تحميل مي

گـر مطـرح كنـد،        پرسـشي كـه مـصاحبه     . نظرها چيزي جز تعهدات وي نيـستند        اين اظهار . دهنده مبين شكلي از رفتار است       اظهارنظرهاي پاسخ 
  .آورد  واقعي و عملي درصورت موضوعي ربط را به موضوعي انتزاعي و شايد بي

خواهد با شركت در همه پرسي به نامزدهـاي   دهنده ناگزير است براي اظهارنظر تصميم بگيرد، درست مانند زماني كه مي چنين وضعي پاسخ   در
 مـشخص   دهنده حق انتخاب محدود،     مصاحبه گر و   سنجي سنتي، به مصاحبه     در نظر .موضوع مهمي اظهارنظر كند   انتخاباتي خود رأي بدهد يا درباره       

 افراد در مسيرهاي خـاص مبـين ايـن          تهداي. وندش  هاي ازپيش تعيين شده هدايت مي       عقايد افراد، به مسير    با اين كار   شود و   اي داده مي    جانبه و دو 
  .كند نگيختن عالقه و كاري مثبت تلقي مياست كه پاسخ دهنده، اين عمل را برا

  )17ـ  18. ،ص1985( 1 افكار عموميزگيري و آگاهي ا لئوبوگارت، رأي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Leo Bogart Polls and the Awareness of public Opinion 



٢٦ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  ها رسانه استفاده از: نظرسنجي به وسيلة مصاحبه

  
شـوند تـا    هايي هستند كه براي مردم فرستاده مـي  ها، فرم امهها؛ و پرسشن مصاحبة حضوري پژوهشگر با مردم پركردن فرم       نظرسنجي عبارت است از   

دهنـد    به نظر مردم دربارة باورها و عقايدشان و كارهايي كه انجام مـي ها آنكه ضمن  هايي هستند ترين شيوه ها متداول اين.  را پر كنندها آنخودشان  
  .بريم و چيزهاي ديگر پي مي

 آينـده و گيري براي شـركت در انتخابـات    اي دانستن مسائل نظير محصوالت مصرفي مردم، تصميم اي از تحقيق تشريحي است كه بر        اين نمونه 
هاي ديگري نيـز انجـام شـود،          مصاحبه ممكن است به صورت    .  شده است  ياي سياسي يا اجتماعي طراح      دادن، و موضع مردم نسبت به مسئله        رأي

  .م كرد به آن اشاره خواهي6مانند مصاحبه بسيار دقيق كه در فصل 
. اينجا الزم است ميان پژوهش براساس نظرسنجي به تحقيقات تجربي، كه شيوة ديگري براي كسب اطالعـات اسـت، فـرق گذاشـته شـود                         در

  :نويسد مي) 1969 (1هنر تحقيق تجربي: علوم اجتماعي هاي مقدماتي پژوهش در سيمون در كتاب روش. جوليان ل
  

ايـن   در. كنـد  شوند، گردآوري مي    همان صورتي كه در جهان يافت مي      ربارة متغيرها، به    د هايي را   سنجي، داده   پژوهش براساس نظر  
هـا   كشند، آيا بعضي سـال  توان رفتار را در مورد نظر قرار داد، مثالً تحقيق كنيم كه آيا مردم ورزشكارند، سيگار مي    مي نوع پژوهش 

مبنـاي   هـايي را بـر      توان داده   نجي مي سپژوهش براساس نظر   د؟ در برن  ها در رفاه به سر مي       درآمدشان زياد است، و آيا در اين سال       
چـه كـسي رأي    اشخاص داراي سـوابق گونـاگون بپرسـند كـه بـه      زاتوانند  گويند فراهم آورد، مثالً پژوهشگران مي آنچه مردم مي 

هش تجربي اين اسـت كـه        فرق ميان پژوهش براساس نظرسنجي و پژو       ترين  مهمدهند؟    را ترجيح مي  اي    خواهند داد يا چه نوشابه    
 طـور  بههاي آن را  كند، و دومي بعضي از جنبه آنكه درصدد تغييرآن باشد، بررسي مي  جهان را به همان صورت كه هست، بي  اولي  

  )229ص.(آيند هايي پديد مي دهد تا دريابد كه چه دگرگوني نظام يافته تغيير مي
  

از  با بكارگيري اين فهرست پي خواهيد برد كه مـردم چقـدر           . كرد  را تدوين خواهد   2ها  رسششود، فهرستي از پ     تمريني كه در زير شرح داده مي       در
بـا داليـل    هاي موسـيقي؛ و  مانند تماشاي تلويزيون، گوش دادن به راديو يا نوارها و صفحه      : كنند  هاي همگاني مي    وقتشان را صرف استفاده از رسانه     

  .اين كارشان آشنا خواهيد شد
گـر  امثالً  . پيدا كنيد  را» مناسب«شخاص  ا، با     مصاحبه براي: كنيد  اي توجه   ين تحقيق، كه براساس نظرسنجي است، بايد به نكته        براي انجام دادن ا   

اگر قـصد   .، با دانشجويان چگونه رأي خواهند داد، بايد با دانشجوياني مصاحبه كنيد كه واجد شرايط هستند               هانتخابات آيند  خواهيد بدانيد كه در    مي
مـصاحبه كنيـد؛   شويد، بايد دقيقاً با همين افراد تلويزيوني جويا كنند، دربارة يك برنامة    حومة شهرها زندگي مي    دار را كه در     هاي خانه    خانم داريد با 

  .اين كار هميشه آسان نيست
، جـنس، نـژاد، مـذهب،       جملـه سـن    هاي اقتصادي و اجتماعي مـصاحبه شـونده، از          نخست، بايد از ويژگي   : دو عامل را بايد مد نظر قرار دهيد       

 هايي را مطرح كنيد كه طرف مصاحبه، اطالعات سودمندي را دربـاره موضـوع مـورد تحقيـق در                    را بپرسيد؛ دوم؛ بايد پرسش     تحصيالت و شغل او   
اي   مجلـه رابطـه   اگر بخت يارتان باشد، ممكن است بتوانيد مثالً بين شغل و اقدام به رأي دادن يا بين تحـصيالت و اشـتراك يـك                         .اختياران بگذارد 

  .بيابيد

                                                 
1. Julian L. Simon basic Research Methods in Social science: the Art of investigation.Empirical 

  .ته كه به عقيدة نويسنده اصطالحي است در علوم اجتماعيبه كار رف» ها فهرستي از پرسش« به معناي instrumentدر متن اصلي، . 2
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پژوهش براسـاس نظرسـنجي غالبـاً طرحـي را          «: نويسند  مي) 1990(ها و منابع        استراتژي: كتاب پژوهش دربارة ارتباط     در 1يل   رابين و پي   رابين،
معلـولي نيـست، بلكـه      روابـط علـت و       وجـوي    جـست  آن، در  افكند شده و عالوه بر      رتباط متقبل عوامل پي   ادهد كه برمبناي      مورد استفاده قرار مي   

» علـت «كه در واقع همان (افتد  هاي گروهي خاص يا توصيف روابط متقابل متوجه نشويم كه چرا چيزي اتفاق مي               درصدد توصيف عقايد يا نگرش    
ن  فـال مثالً جوانان بـه بريم كه،  شود، پي مي اي برقرار مي  وقتي كه رابطه  . ورديمالعات جالب دربارة روابط به دست آ      توانيم اط   ، با اين حال مي    )است

ايـن اطالعـات بـراي كـساني كـه          . انـد   پا قرص همـان برنامـه      و ركه سالخوردگان بيننده يا شنودة پ       برنامة راديو يا تلويزيون عالقه ندارند، در حالي       
  .را تبليغ كنند، بسيار سودمند استخواهند محصوالت مورد عالقة جوانان يا سالخوردگان  مي

هـاي تلويزيـوني محلـي در سانفرانسيـسكو، براسـاس             مثالً يكي از ايستگاه   . جه داشت كه روابط متقابل همواره مؤثر نيستند        بايد تو  با اين حال،  
 تمايـل دارنـد كـه در سـاعت پخـش خبـر از      ) cosby show(هاي گردآوري شده به اين نتيجه رسيده بود كه بينندگان برنامة تفريحي كازبي داده

بخرنـد وآن را در وقـت        اي زياد حق امتياز اين برنامة تفريحي را         الن تصميم گرفتند با صرف هزينه     ئوبنابراين مس . ببينند تلويزيون، اخبار بيشتري را   
درست پيش از بخـش اخبـار   (اي تكراري در شامگاه      ، اما متوجه شدند كه تماشاگران به تماشاي برنامه        2ديگري از ايستگاه محلي مجدداً پخش كنند      

پيامـد  . شده، بينندة زيـادي نداشـت        شب تغيير داده   11باز هم وقتي كه زمان پخش برنامة يادشده به بعد از اخبار ساعت              . دندرغبتي نشان ندا  ) شب
  .اخبار و صرف مبلغ هنگفتي پول بودبينندگان برنامة  دست دادن تعداد زيادي از اين تجربه از

  
  مشكالت پژوهش براساس نظرسنجي

كنيد، به درستي و با دقت مشخص نماييد، زيرا كه موضـوع انتخـابي شـما در واقـع      عي را بررسي مييد موضوهنگام پژوهش براساس نظرسنجي با 
مثالً . تان را به آن متمركز سازيد       اي را به عنوان اصل قرار دهيد و توجه          يد مسئله ابه عبارت ديگر، ب   . كنيد  هايي است كه مطرح مي      كنندة پرسش   تعيين
هاي مختلف چه شـناختي       ممكن است مايل باشيد كه بدانيد گروه       . آوريد دست  بهاي انتخاباتي يك سياستمدار اطالعاتي      ه  خواهيد دربارة فعاليت    مي
وتي وجـود دارد؟  اهاي گونـاگون او تفـ   مشي آيا بين نظر و احساس مردان و زنان نسبت به وي و خط.اين كانديدا يا چه نظري نسبت به او دارند      از

  .تر تشريح كند دقيق  راها آنهايش را اصطالح يا  مشي  خطتواند پوستان چيست؟ پس از كسب اين اطالعات، كانديدا مي رنگين پوستان و نظر سفيد
هم ماي بسيار     اين مسئله .  كنيد اهاي اجتماعي مورد سنجش است، دسترسي پيد         هگيري، كه شاخص گرو     توانيد به نمونه    بايد بدانيد كه چگونه مي    

اين مورد واژة جمعيت، اصطالحي تكنيكي و به معناي يك گروه تمام عيار كه عاليق مـشتركي دارنـد                    در(نظر   معيتي مورد است، زيرا كه اگر از ج     
هـاي    پـژوهش براسـاس نظرسـنجي، كـه توسـط سـازمان            در. هاي گردآوري شده چندان ارزشي نخواهند داشـت         گيري نكنيد پاسخ    نمونه )باشد  مي

 نفر، اطالعات نسبتًا درستي دربارة نظـر مـردم يـك كـشور              1500توان ضمن مصاحبه با فقط        آيد، مي   به عمل مي  اي، ويژة مبارزات انتخاباتي،       حرفه
 نفر بتوان عقيدة همة مردم را دانست؟        1500  اما چگونه امكان دارد كه با پرسش از        . آورد دست  به)  ميليون نفر  250مثالً آمريكا با جمعيتي درحدود      (

هاي كل جمعيت بـا عاليـق         گر ويژگي   گزينند كه به درستي نشان      برمي هاي شاخصي را    اي، با دقت تمام، نمونه      اي حرفه ه  ن  پاسخ اين است كه سازما    
هـا همـواره اشـتباه        نمونـه  اين است كـه در اسـتفاده از        اصلي بر  نظر. گيرد  بر اساس نظرية احتماالت صورت مي     » سحرآميز«اين كار   . مشترك است 

  .يابد عدادي مقدار نمونه تا حد معيني، افزايش پيدا كند، به همان نسبت اشتباه كاهش مياندازه ت وجود دارد، اما هر
  يك مثال

 مربـع مـساوي   15شـكل زيـر را كـه از    . باشد دهد كه عملكردش چگونه مي كه بسيار ساده است، نشان مي اجازه بدهيد مثالي بزنيم، اين مثال با اين      
  .هاي ديگرنيز پي خواهيد برد هاي مربع را بدانيد طبعاً به ويژگيهاي  ي چند تا از مربعها اگر ويژگي. نظر بگيريد تشكيل شده در

  
      

  
    

      
  

    

                                                 
1. Rubin, Rubin and Piele, communication Research: Stratgies and Sources. 

داخـت حـق امتيـاز ، برنامـة      بـا پر  يا محلـي  اي  منطقه  هاي    ايستگاه  كنند و      مي   پخش ABC   ، NBC،CBSاصلي    شبكه    از سه     ها را ابتدا يكي       ها و مجموعه    بيشتر برنامه . 2
  .م.كنند خاصي را مجدداً پخش مي

 



٢٨ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

      
  

    

  
گيـري    نمونـه  هـايي كـه در      معين چيـزي، براسـاس نمونـه       تعداد يا مقدار   بسيار پيچيده است، اگر بتوانيد از     » شكل«پژوهش براساس نظرسنجي،   در

بيابيد، معموالً خواهيد توانست كه اطالعات نـسبتاً  اي شاخص  نمايند، نمونه  را تأييد مي   ها  آناسان آمارگيري ضرورت    كنيد و كارشن    تصادفي تهيه مي  
كارشناسان آمـار   . باشند و گاهي نيز بسيار كمترند       ها به كل موضوع مي      نسبت نمونه % 3هر حال براساس     اين اطالعات در  .  آوريد دست  بهدرستي را   

 نفـر باشـد، دال    1500يا حتي ده برابر      ها دو   اگر تعداد نمونه  )  ميليوني آمريكا  250 جمعيت   مثالً( در مورد نظرسنجي از جمعيت       هاند ك   اين عقيده  بر
مردم به شيوة تـصادفي      گيري از   پژوهش براساس نظرسنجي نمونه    كنيم كه در    براي ساده كردن موضوع فرض مي     .تر بودن نتيجه نخواهد بود      بر دقيق 
گيـري تـصادفي      اين تمـرين نيـازي بـه نمونـه         براي مصاحبه بيابيد، اما در     توانيد تا حد امكان افراد مختلفي را        مك به پيشرفت كار مي    براي ك . باشد
  .نيست

  
  مزاياي پژوهش براساس نظرسنجي

ـ   مطـرح كنيـد    اتوانيد تعـداد زيـادي پرسـش ر         مي. پژوهش براساس نظرسنجي براي كسب اطالعات، نسبتاً كم هزينه است          ا ايـن حـال نبايـد از        ، ب
  .شويد دهندگان بيش از حد سؤال كنيد زيرا باعث خستگي و خشم آنان مي پاسخ

 واقـع كـار    اي، كـه در     گننـدگان حرفـه     مـصاحبه . ها در كل منطقاً درست خواهند بود        گيري صحيح باشد، نظرسنجي و ساير نظرپرسي        نمونه اگر
  .طالعات بسيار ورزيده هستندنوع ا كسب هر دهند، در جام ميگيري را هم ان نمونه

شود و پذيرش و اظهارنظر دربارة        گردآوري اطالعات دربارة رفتارهاي مرتبط با گذشته و آينده، از جمله هدف از رأي دادن، خريدهايي كه مي                 
مورد خريد امتياز    يشتر در كه ب طور    همان. باشد  ، سودمند مي    شوند  متحمل مي  هايي را   كنند و هزينه    مسائل و مشكالت، براي كساني كه نظرسنجي مي       

. كننـده خواهنـد بـود       برنامة تفريحي كازبي و پخش مجدد آن از تلويزيون محلي سانفرانسيسكو شرح داده شد، اين اطالعات گاهي اشتباه و گمـراه                    
  .موجه به عمل آيدهاي نامستدل و غير گيري  نتيجهآمده دست بهها از اطالعات  بنابراين ممكن است بعضي وقت

دست آمده دربـارة      اطالعات به  از. ها بشود   آن   شوندگان به صورت اعداد باشندو تحليل مختلفي از         هاي مصاحبه   ظرسنجي ممكن است پاسخ    ن در
  .رفتار عامة مردم استفاده كنيمبيني  توانيم براي ايجاد روابط متقابل و پيش دهندگان، مي هاي اجتماعي پاسخ ويژگي

انـد بـه    كشته  گيري و نظرپرسي كار هاي تلويزيوني را اشخاصي را در نمونه  ها و ايستگاه    شبكه. كنيم   مشاهده مي  هنگام انتخابات  چنين وضعي را  
شـوند، اشخاصـي را       گيـري خـارج مـي       هاي رأي   از اتاقك  اند و   هايي ماهرانه و مطلوب، از ميان كساني كه رأي داده           آنان با شيوه   گيرند و   خدمت مي 

هاي مشخص، نتيجة انتخابات      هاي حوزه   اين اطالعات، و براساس آمار نمايندگي     مبناي   بر. شوند  دربارة انتخابات جويا مي   گزينند و نظرشان را       برمي
ها و سياستمداران بـا آن مبـارزه    اي چنان مهم درآمده كه رسانه اين موضوع امروزه به صورت مسئله. شود گيري معلوم مي و غالباً زودتر از پايان رأي    

  .گيري منصرف شوند شركت در رأي زاند، ا  نداده شخاصي كه هنوز رأيراكه به نظر بسياري از آنان با اين كار ممكن است اكنند، زي مي
  

  معايب پژوهش براساس نظرسنجي
در با اين حال ايـن موضـوعي نيـست كـه     . مستلزم صرف هزينة زياد است هاي مشخص غالباً دشوار و پژوهش براساس نظرسنجي، يافتن نمونه    در

  . باشيم  اين تمرين دربارة آن دغدغة خاطر داشته
هـا را تهيـه       پرسـش  بايد از پيش فهرستي از    . آنجا كه نظرسنجي بايد بر مسائلي خاصي تأكيد كند، پس محدوديت حوزة عملش الزامي است               از

  . دات ضروري وجود ندارديكرد زيرا كه برعكس مصاحبة دقيق، جايي براي تمه
اي ندهند، زيرا آنان بيم دارند كـه افـراد مطلـوبي بـه نظـر نياينـد يـا                    هاي صادقانه   كنند پاسخ    كه در نظرپرسي شركت مي     احتمال دارد اشخاصي  

انگيـز صـدق     اي جنجالي و بحـث      مورد دانستن عقايد مردم راجع به مسئله       ويژه در   اين موضوع به  . الن كار نظري منفي نسبت به آنان پيدا كنند        ئومس
كننـد، يـا دربـارة طبقـة       مورد ميـزان درآمدشـان مبالغـه مـي         شوندگان در   همچنين مصاحبه . نامه ارجح است    اردي ارسال پرسش  در چنين مو  . كند  مي

ايـن افـراد    ( .اند  كه در انتخابات به سود برنده رأي داده        اند  گويند و يا مدعي    شان دروغ مي    مورد سن  ا در دارند، ي   شان نظر نادرستي ابراز مي      اجتماعي
همـة ايـن   . فهمنـد  كنند كه مي درك نكنند، اما وانمود مي گاهي ممكن است واقعاً پرسشي را).  باشند برندة آراء شمار طرفداران    هميشه در مايلند كه   
  .گذارند  ميتأثيراعتبار و صحت نظرسنجي  عوامل بر



٢٩ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

اگـر ايـن كـار    . رسي به عمل آمده است يـا نـه        تان، اخيراً نظرپ    يك نظرسنجي واقعي و رسمي بايد بدانيد كه آيا دربارة موضوع مورد بررسي             در
ها را به محك آزمايش بزنيد، مبـادا كـه بعـضي              همچنين بهتر است پيش از آغاز كار، پرسش       . صورت گرفته ديگر نيازي به نظرسنجي دوباره نيست       

  مشكالتي وجود دارد؟ها  آن ها مبهم هستند يا خيلي خصوصي؟ آيا در آيا بعضي پرسش. گمي اشخاص شوند  در ها باعث سر ازآن
  

  تمرين مصاحبه بر اساس نظر سنجي
  ها استفادة دانشجويان از رسانه

كننـد؟ چنـد    وقتشان را صرف تماشاي تلويزيون يـا ويـدئو مـي         يك روز معمولي چند ساعت از      خواهيد بدانيد كه دانشجويان در      اين تمرين مي   در
گذاريد؟ دانستن ايـن نكتـه نيـز جالـب            واندن مجله، روزنامه يا كتاب چقدر وقت مي       كنند و براي خ     ساعت راديو، نوار يا صفحة موسيقي گوش مي       

ـ هاي درسي، سن، جنس، طبقة اجتماعي است كه ميانگين نمره هـا   شان چگونه با الگوهاي استفاده از رسـانه  هاي اجتماعي  اقتصادي و ديگر ويژگي 
تـان بـا    مقايسة نتـايج نظرسـنجي  . اياالت متحده آمريكا در اختيار داريم     ي سراسري در  اين مورد، ما اطالعات زيادي از يك نظرپرس        در. ارتباط دارد 

  .تان جالب است آمده، برايدست بهارقامي كه از اين نظرپرسي 
  

  اجراي نظرسنجي
شـوندگان    حبهگرنـه مـصا     هاي شما بايد بدون ابهام و براي هـر كـسي كـامالً روشـن باشـند، و                   تمامي پرسش . اجراي نظرسنجي كاري دشوار است    

  :ها مورد توجه قرار بگيرند عبارتند از رسانه نكاتي كه بايد هنگام نظرسنجي دربارة استفاده از.  پاسخ دهندها آندرستي به   هتوانند ب نمي
ـ        هـا   آنشـونده بـه       ايـن صـورت مـصاحبه      كنيد، كـه در     را مطرح مي  » جالب«هاي    آيا نخست پرسش  : ها  ترتيب پرسش . 1 ا  پاسـخ خواهـد گفـت، ي

  هاي اجتماعي او؟ هايي دربارة ويژگي پرسش
توانيـد عقايـد اشـخاص را دربـارة           مثالً زمـاني مـي    . شوند  هاي ديگر مطرح مي      پيش از پرسش   ها منطقاً   بعضي از پرسش  : ها  منطق ترتيب پرسش  . 2

  .دانند  اصوالً چيزي دربارة آن پرسش ميها آنموضوعي بپرسيد كه نخست بدانيد آيا 
بنـابراين چيزهـايي را بپرسـيد كـه     . شـونده را خـسته كنيـد    ست، زيرا كه نبايـد مـصاحبه  اها محدود  تعداد پرسش: ها  وب از پرسش  استفادة مطل . 3

  .آوريد دست بهاطالعات الزم را 
عي و هر پرسشي بايد منحـصر بـه موضـو          هاي بيشتري نياز است؟     آيا يك پرسش كافي است يا به پرسش       : هاي قبل مطرح كردن      پرسش دتعدا. 4

موضوع مختلف را در يك پرسش       هرگز دو .  آورديد دست  بهط را مطرح كنيد تا اطالعات الزم را         ، بايد چند پرسش مرتب    در مواردي . خاص باشد 
 .نگنجانيد

  هاي شما اطالعات الزم را دارد؟ گويي به پرسش پاسخ شونده در ا مصاحبهيآ: گويي پاسخ شونده در توانايي مصاحبه  .۵
 تي را در  اهاي شما تا حدودي مغرضانه اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، آيـا بـدون اينكـه خودتـان گـاه باشـيد نكـ                            آيا پرسش : ها  محتواي پرسش   .۶

دهند نقـش     در پاسخي كه به شما مي       داده شود؟ به ياد داشته باشيد كه نوع پرسش،         ها  آنهاي مشخصي به      پاسخ  كه بايد  ايد  هايتان گنجانده   پرسش
  .نه موافق كردن آنان با نظر خودتان وظيفة شما دانستن عقايد ديگران است و. ها بايد بيطرفانه باشند ، پرسشتا حد امكان. كند مهمي بازي مي

ها و اصـطالحات شـرح داده         اند؟ آيا بايد تمام كلمه      دهيد مفهوم   هايي كه مورد استفاده قرار مي       آيا واژه : بريد  ها به كار مي     زباني كه در پرسش     .٧
است احساس كنند كـه اگـر در مـورد          اند، يا ممكن      شوندگان محجوب   خوبي درك كند؟ برخي از مصاحبه      همه چيز را ب   شونده ه   شوند تا مصاحبه  

  .دهند هايتان مي به پرسش ربط هايي بي بنابراين پاسخ. شان بشودسوادي شده چيزي بپرسيد، حمل بر بي  برده كار ههاي ب معاني واژه
هاي طوالني خواهند داد كـه   شوندگان جواب ها باز باشند، مصاحبه هايي را مطرح كنيد؟ اگر پرسش  خواهيد چه نوع پرسش     مي: ها  انواع پرسش   .٨

 اشـوندگان نـاگزير مـواردي ر        ها بسته باشند، يعني مـصاحبه       از سويي چنانچه پرسش   .  آمده دشوار است   دست  بهاين صورت كمي كردن نتايج       در
  .نتيجه شما به نظر واقعي اشخاص پي نخواهد برد در. حد ساده بگيريد ت مسائل را بيش ازريد، ممكن اساگذ اختيارشان مي انتخاب كنند كه در

ند، و همچنين عقايد،    هد ي خاص تا چه حد شدت عمل نشان مي        فراد را، يعني نسبت به مسائل     اخواهيد شدت عمل      آيا مي : ها  هدف از پرسش    .٩
  دهيد؟  اين كار راچگونه انجام ميمورد سنجش قرار دهيد؟ اگر چنين است باورها و نگرش آنان را

مـثالً  . ها، بيش از يك نوع پاسخ داده نخواهد شد          ايد؟ به اين نوع پرسش      طرح كرده » دوگانه«هايي    آيا اشتباهاً پرسش  :ها  واضح بودن پرسش   .١٠
  . اين دو موضوع را از هم تفكيك كندتواند دهنده نمي پسنديد؟ پاسخ برنامة تلويزيون دربارة اروپا و خاورميانه را چقدر مي: اگر از كسي بپرسيد
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  مصاحبه ها در تدوين فهرست پرسش
شوندگان، دربارة مقـدار وقتـي كـه بـراي ديـدن،              اي مطرح شوند كه مصاحبه      ها بايد به گونه     پرسش. ها راتهيه كنيد    در اين تمرين، فهرستي ازپرسش    
توانيد تحقيق    مواردي را كه مي   . اين باره دارند، اطالعاتي به شما بدهند       ركنند و نظري كه د      هاي مختلف صرف مي     خواندن، يا گوش كردن به رسانه     

  : كنيد عبارتند از
ها،  موسيقي، كاتريج، راديو و نظاير اين      رنگي، ويدئو، دستگاه استريو، ديسك     هايي چون تلويزيون سياه و سفيد و        ميان رسانه  شوندگان، از   مصاحبه  .1

  هايي را در اختيار دارند؟ هايشان چه رسانه ؟ خانواده را دارندها آنيك يا چند تا از  كدام
  دهيد؟ كنند؟ چه موقع از روز يا شب را به اين كار اختصاص مي هاي گوناگون مي چه مقدار از وقتشان را صرف گوش دادن يا تماشاي رسانه  .2
كنند، به تكليف درسي يـا         تلويزيون تماشا مي   ادهند ي   شوند؟ موقعي كه راديو گوش مي       ها، سرگرم كار ديگري هم مي       رسانه آيا هنگام استفاده از     .3

  پردازند؟ كارهاي متفرقه هم مي
؟ بـراي  دهد؟ سـازگار شـدن بـا دوستانـشان     جهان رخ مي كنند؟ براي وقت كشي؟ سرگرمي؟ آگاهي به آنچه در  ها استفاده مي    براي چه از رسانه     .4

  تنهايي يا كاستن از فشار روحي؟
 جله يا رسانة ديگري عالقه دارند؟يا تلويزيون، و كدام م يينامة راديوبه كدام بر  .5
 

كنيـد كـه       مـي   دهندگاني برخورد   به پاسخ  كنيد مبهم و نامفهوم هستند، اگر       هايي را كه دريافت مي      اگر پاسخ .  هم فراموش نكنيد   اهاي ناجور ر    پرسش
 دسـت   بـه بايـد اطالعـاتي را      . لنگد  ورزند، بدانيد كه يك جاي كار مي         مي يا از پاسخ دادن به پرسشي امتناع      » فهمم  نمي«يا  » دانيم  نمي«دهند    پاسخ مي 

 و كننـد   ها مي   شوندگان چند دقيقه يا ساعت را صرف استفاده از هر يك از رسانه              بنابراين، سعي كنيد بفهميد كه مصاحبه     . بياوريد كه مشخص باشند   
    .مندند  اين كار عالقه روز به چه موقع از شبانه

  
  تفسير نتايج

مثالً اگر  . هايي شاخص بيابيد    بكوشد نمونه  ها مصاحبه كنيد و      نفر دربارة چگونگي استفاده از رسانه      10 ابهترين كار اين است كه در صورت امكان ب        
بـه عبـارت    .  آوريد، بهتر است با دو دانشجو از هر مقطع تحصيلي مصاحبه كنيد            دست  بهها اطالعاتي     خواهيد دربارة استفادة دانشجويان از رسانه       مي

توانيـد حـوزة تحقيـق را         همچنين مي . نماييد ديگر با دانشجويان اول تا چهارم دورة كارشناسي، دانشجويان دورة كارشناسي ارشد و دكترا مصاحبه              
  .ها كنيد محدود به دانشجويان كالس پژوهشي خودتان يا ساير كالس

ايـد تنظـيم    توانيد جدولي نشانگر آنچه يافتـه  آيا مي: ن راه عرضة نتايج كدام استي بهتروجه داشته باشيد كهاتمام مصاحبه، بايد به اين نكته تپس از   
هـا چيـست، و چـه         اي منطقي تدوين كنيد و سپس بفهميد كه معناي داده           ها را به شيوه     نماييد؟ موضوع پژوهش و نظرسنجي هر چه باشد، بايد داده         

  تان داريد؟ نظري دربارة گروه مورد بررسي
  
  يسي دربارة نتايج نظرسنجينو زارشگ
دسـت آوريـد، و    خواستيد اين اطالعات را بـه  صدد كسب چه اطالعاتي بوديد، به چه علت مي        اي كوتاه بنويسيد و مشخص كنيد كه در         مقدمه  .1

  .پايان آغاز گزارش قيد شوند و نه در به ياد داشته باشيد كه نتايج كار در. گيرتان شده استتچه چيزي دس
  .ارزيابي كنند جامع بودن گزارش را طرفي پژوهشگر و نظرسنجي را ضميمه گزارش كنيد تا خوانندگان بتوانند بي  رمف اي از نسخه  .2
بايد مطمئن باشيد .  و نتايج نظرسنجي را قيد نماييد   اه   آمده را، به صورتي كه به آساني قابل خواندن باشند، و همچنين پرسش             دست  بههاي    داده  .3

  .اي وجود ندارد ايد رابطه هاي اجتماعي اشخاصي كه مورد نظرسنجي قرار داده  و ويژگي آمدهدست بهبين نتايج 
جوركنيـد و از تعمـيم كلـي گـويي      هاي گـردآوري شـده را جمـع و    به ياد داشته باشيد كه پاسخ. اطالعات و نتايج را مورد بررسي قرار دهيد   .4

  .بپرهيزيد
  .ايد شرح دهيد  حل اين مشكالت و خسارتي را كه از اين رهگذر متحمل شدهايد، و چگونگي مشكالتي را كه در نظرسنجي داشته  .5
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ستراژي را براي فـايق آمـدن       انقش، شرايط تحقق يك     : وجه كرد تهاي زير     ، بيشتر به لحاظ موارد استعمال آن، بايد به ويژگي         1تعريف واژة نقش   در
نقـش،  . يابـد   موجود، هويـت مـي  يبه مثابة عنصر  وضوح،   هو بيش ب    نقش، از نظر اجتماعي، كم    . آورد  شود فراهم مي    بر وضعيتي كه منظماً تكرار مي     

  .اجتماع است ي براي تعيين هويت و جايگاه اشخاص درلنقش، فراهم كنندة شالودة اص. موضوعي است كه افراد مختلف بايد آن را بازي كنند
  .)552، ص 1968( 13المللي علوم اجتماعي، مجلد نامة بيندانش» هاي جامعه شناختي جنبه: نقش«، 2رالف ترنر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Role 
2. Ralph Turner 
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  فصل پنجم
  

  :هاي اجتماعي نقش
  1هاي نمايشي تلويزيون هاي مجموعه شخصيت

  
ار داريم و جايگـاه آنـان   گيرد و در زبان روزمره به معناي رفتاري است كه از اشخاص نظ              شناسي اجتماعي ريشه مي     از روان » نقش اجتماعي «مفهوم  

. مـرتبط اسـت  شود و همواره بـا وضـعيتي خـاص      كلي به عنوان الگوي ثابت عمل شناخته ميطور بهنقش . كند را در گرده يا سازماني مشخص مي    
  .عهده گرفتن اجراي بخشي از نمايش است بر ياز تئاتر گرفته شده كه معنا» نقش«اصطالح 

زندگي را همچون نمايشي    . گزينيم   مي يي ديدگاهي تئاتري يا نمايشي را     كنيم، گو    توجه مي  ها  آنحاظ نقش   لفتار اشخاص به    وقتي كه به شيوه ر    
شناساني كه     جامعه .خودشان را نشان بدهند   ند يا   اين الزاماً به اين خاطر نيست كه خودشان باش         كنند؛ و   هايي را بازي مي     بينيم كه همه در آن نقش       مي

اين استعاره مبين اين است كه بيشتر رفتارهاي ما نوعي بازي و به نفـع كـساني                 . نهند  مي» استعارة نمايشي «گاهي بر آن نام     پذيرند    اين ديدگاه را مي   
ن بـازي   اشـ   زنـدگي روزمـره    هاي گوناگوني كـه در       نقش   ديدگاه توانيم رفتار مردم را، از      بنابراين مي ). مخاطبان ما (كار داريم؛    و است كه با آنان سر    

آنان درونـي شـده و كـامالً طبيعـي بـه نظـر        آگاه باشند، زيرا كه الگوهاي رفتار در » نقش بازيشان «لزومي ندارد كه آنان از      . نظر بگيريم   در كنند،  مي
  .رسند مي
  

  عوامل مؤثر در تحليل نقش
 تـأثير ويژه،  هها، ب   ها و سازمان    گروه.كلي،   بطور ، جامعه .و ديگر رفتار   ها،  ها و سازمان    يكي جامعه، گروه  : ها تأكيد كنيم    آن عامل توجه و بر    بايد به دو  

هـا را درسـت      وزند چگونه نقـش   مكه به كودكان بيا   وظايف اساسي نظام آموزشي و خانواده اين است          يكي از . رندازيادي بر شيوة رفتار اشخاص د     
هـا    اجراي نقش   بازي كنند، جامعه نسبت به زماني كه در         را ها  آنعهده بگيريد و چگونه      هايي را بايد بر     بازي كنند، اگر اشخاص بدانند كه چه نقش       

  .نجام خواهد داداتر  اش را بسيار آرام اغتشاش وجود دارد، وظيفه

                                                 
ايـاالت متحـده آمريكـا تهيـه وغالبـاً هنگـام روز پخـش         هاي نمايشي در اين مجموعه. باشد  يا اپراهاي صابوني ميSoap Operasهاي تلويزيوني،  مقصود از نمايش. 1

هاي ملودرام خانوادگي از قبيل روزهاي زنـدگي، پيتـون    آنجا كه سريال از« :دهيد گذاري چنين توضيح مي كف دربارة اين نامبيريو.اس.پژوهشگر روسي ان  . شوند  مي
بـه  شـوند،   مواد پاك كنندة ديگر پخش مـي   شويي و   لباس هايي دربارة صابون، پودر     حين آن مدام آگهي    اند و در    دار ساخته شده    هاي خانه   بيشتر براي خانم   ...پليس و   
  )ناشر( .46هاي آن در غرب،ص  تلويزيون و دكترين. هاي صابوني معروفند  برنامه
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هـاي     نقـش  1مثالً ممكن است زنـي    . ش مختلف را بازي كند    قمكن است چندين ن   مبريم كه شخصي معين در يك روز معمولي           همچنين پي مي  
و ) نسبت به سردبير  (، نويسنده   ) همكارانش نسبت به ( ، مدير )نسبت به دانشجويانش  ( ، استاد )نسبت به شوهرش  (همسر  ) هايش  نسبت به بچه  ( مادر

  .با هم ايفا كند غيره را
بـديهي اسـت كـه مقـام      . ها همراه است، تفاوت دارد      نقش نوعاً با مقام كه با شهرت، اعتبار، قدرت و نفوذ كسي در جامعه يا در بعضي سازمان                 

  .گذارد  ميتأثيركند  هايي كه ايفا مي شخص بر نقش
  تعريف نهايي نقش اجتماعي

الگوهـاي دايـم   :  از اجتماعي عبـارت اسـت   رسيم كه نقش ، به اين تعريف نهايي مي  بياميزيمتر گفته شد      هايي را كه پيش     اگر تمامي نظرها و تعريف    
توان به حلقـة رابطـي ميـان سـاختار اجتمـاعي              نقش اجتماعي را مي   . استه با جايگاه فرد در سازمان يا ساختار اجتماعي مرتبط            ك ياعمال و رفتار  

وزنـد كـه    امكننـد تـا بـه مـا بي           يمادران معموالً وقت زيادي را صرف مـ        پدران و ). وع كنيد ج ر 1/5در اين مورد به سند شمارة       ( .تشبيه و تعبير كرد   
  .هاي گوناگون را چگونه ايفا كنيم نقش

. هـايي گونـاگون اسـت    يعني اشخاصي كه مورد تحسين و احترام هستند، و تقليد از آنان به شـيوه » ها مدل «ةشاهدمروش ديگر يادگيري نقش،   
حدود سه سـاعت تلويزيـون     بيشتر مردم آمريكا روزانه در    . توان در اينجا ارزيابي كرد        ها، نمي   رسانه ويژه در  هزن را، ب    قهرمانان مرد و   تأثيراهميت و   

 تعـداد  تأثير يعني، در معرض .نمايند و ميئي نوارهاي ويدادي را نيز صرف گوش دادن به موسيقي و رفتن به سينما يا تماشكنند و وقت زيا     نگاه مي 
 تـرين  مهم يكي از .پنداريم  با آنان يكسان ميلفها و درجات مخت هايي هستيم كه خودمان را به شيوه        صيت ديگر شخ  زن و  مرد و زيادي از قهرمانان    

  .يابي يا شناخت خويشتن خويش است هويت مك به مردم درها، ك وظايف نقش
  

  1/5سند شماره 
در فراهم آمدن ايـن دسـتاوردها   . نوردد عرضة دستاوردهاي همگاني ثمرة همياري بسيار زيادي است كه دامنة آن نه تنها مكان كه زمان را نيز در مي         

هـاي زيـادي دانـش و         انـد؛ همچنـين نـسل        به هم پيوند داده و يكپارچـه نمـوده         تعداد كثيري از دانشمندن نظرها و احساساتشان را در هم آميخته،          
تـر از     تـر و پيچيـده       فعاليت انديشمندانة خاصي متمركز است كه به مراتب غنـي          ها  آنرو، در عرضة      اين از. اند  اي گرد آورده    شان را در گنجينه     تجربه

علت ايـن امـر نـه       .هاي دانش تجربي راه يابد      محدوديت توانسته است به فراسوي      توان دريافت كه عقل چگونه      بدين لحاظ مي  . فعاليت فردي است  
در او دو موجـود     . ارآميز نيست، بلكه صرفاً به اين واقعيت استوار است كه، طبق فرمولي شناخته شده، انسان موجـودي اسـت دو سـودايي                     رتنها اس 

هايش بسيار محـدود اسـت؛ و ديگـر موجـودي       دارد و از اين رو دايرة فعاليت   اش در خود اورگانيزم قرار      موجودي فردي كه شالوده   : شود  يافت مي 
ـ توانيم آن را از طريق مـشاهده  اجتماعي كه بيانگر برترين واقعيتي است كه در نظام فكري و اخالقي وجود دارد و مي ـ  كـه همانـا جامعـه اسـت        

اي سـودجويانه و لحـاظ نظـري، از     لي، از تنزيل آرماني اخالقي به انگيزه     اين است كه، به لحاظ عم      اهميت دوگانگي ماهيت ما در    . تشخيص بدهيم 
ـ  كه به جامعه تعلق داردآنجافرد تا . كند شخصي جلوگيري مياي  سقوط عقل به ورطة تجربه چـه زمـاني كـه عمـل      انديـشد و   چه هنگامي كه مي 

  .رود مي از خود فراتر  ـكند مي
  )29. ،ص1965( اميل دوركيم: منبع

  
   و معنا دادن به آن از جانب ديگرانهويت

گونه كه انتظـار داريـم        به سخن ديگر، آن   . ها واكنش صحيح نشان دهند      كنيم نيازمنديم كه ديگران نسبت به اين نقش         هايي را بازي مي     وقتي كه نقش  
وسـيلة   معني دادن بـه هويـت بـه   «الح شناس سرشناس مسائل اجتماعي، اصط  اين مورد جرج هربرت ميد، روان      در. هايمان درك و تعبير شوند      نقش

تأييـد و پـذيرش هويتمـان        در نـد و  ده  كار برده است كه مقصود از ديگران، اشخاصي هستند كه نسبت به رفتار ما واكنش نشان مـي                    را به  2»ديگران
  :دنويسن ، مي)1972(نگرشي شرح حال گونه : شناسي كتاب جامعه برگر و بريژيت برگر در. ل پيتر . كنند يكمك م

 اي از توان به عنـوان مجموعـه   اي را مي جامعه هر. نامند والً هويت ميمقش و درون انسان كه اجتماعي شده است، معآن بخش از ن 
ـ نظر گرفت ها در هويت هـا بـا نـوع     ايـن هويـت  . غيـره  هايي چون پسر، دختر، مادر، پليس، استاد، دزد، اسقف، ژنـرال و   هويت 
هـا    بعـضي .  پسر ا، مانند دختر ي   ها مادرزادي هستند    بعضي از اين هويت   . شوند  فراد مختلف مي  ا بيكشي غير قابل رؤيت، نص      قرعه

                                                 
  . ياد كرده استJane Q.Publicپابيك . در اينجا نويسنده از زني به نام جين كيو. 2

2. Significant Others 
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هـا نيـز بـه هنگـام          بعضي .عكس، پسر كودن و دختر زشت       شوند، نظير پسر باهوش، يا دختر زيبا، يا بر          در طول زندگي آشكار مي    
امـا  .  را كسب كنند، ماننـد شـغل پليـسي يـا اسـقفي             ها  آننه  توانند با كوششي آگاها     و افراد مي   شوند  جايي، مطرح مي   عضويت در 

. شود  و خصيصة وجودي هر فرد مي     رابطه با ديگران و كنش متقابل، جز      هر حال در روند      هويت، خواه متعين و خواه اكتسابي، در      
ن را  توان آ   پذيرند، مي   يفقط موقعي كه ديگران هويت را م      . بخشند  بنابراين، اين ديگران هستند كه به نحوي خاص به او هويت مي           

  )62.ص.(هويت واقعي شخص دانست
  
  .كنند پذيرفتن هويت خودمان ياري ميشوند، ما را در  دار مي ها هنگامي كه از سوي ديگران معني بنابراين، نقش

  
  هاي تلويزيوني تحليل نقش اجتماعي و نقش متقابل در نمايش

هـايي بـراي     هاي نمايشي تلويزيون چـه نـوع نقـش          اي از مجموعه     مشخص كنيد در نمونه    هاي اجتماعي اين است كه      هدف از پژوهش دربارة نقش    
هاي قومي، كودكان، بزرگـساالن و   ها، سالخوردگان، اقليت ها، آمريكايي هاي مردان و زنان آفريقايي از ميان نقش. شود نظر گرفته مي   مردان و زنان در   

  :براي اين كار بايد نكات زير را مورد توجه قرار دهيد. شود كيد نميبر كدام تأ شود و ديگران، بر كدام نقش تأكيد مي
  .گروه يا سازمان داردشغل شخصيت نمايش يا مقامي كه اين شخصيت در   .1
  .پايگاه اجتماعي شخصيت و ارتباطي كه با مقامش دارد  .2
  .كنند ويژه را كامل ميهاي  كه نقش) مانند دكتر، بيمار، فروشنده، مشتري(هاي مختلف  هاي متقابل شخصيت نقش  .3
نويس كه جزو كاركنان    مثالً امتيازها و وظايف مدير نسبت به امتيازها و وظايف منشي يا ماشين            (ها و وظايفي كه مربوط به يك نقش است            امتياز  .4

  .همان شركت است
  . نظر ديگران چه هستندها از اين نقش شوند و بيني مي هاي مشخص چگونه پيش اي اشخاص در موقعيته  نقشها ـ مفاهيم نقش  .5
  .نمايند كنند و ديگران اين اجرا را چگونه ارزيابي مي شان را ايفا مي هاي گوناگون چگونه نقش  شخصيت ـها  نقش اجراي  .6
ـ  نقش  .7 ديگر باشـد، چـه   كاجراي يك نقش در تعرض يا اجرا ي گيرد و  وقتي يك شخصيت مابين دو نقش مختلف و متضاد قرار ميهاي متضاد 

  واهد آمد؟پيش خ
  .هاي مردم نگرش ها، باورها و ها با ارزش رابطة نقش  .8
ـ ملزومات نقش  .9 كـه بـراي توصـيف نقـش شخـصيت مـورد اسـتفاده قـرار         ) ها، مدل مو، زبان، عينك، صحنه آرايي و غيره مانند لباس( وسايل  

 .گيرند مي

  
  .گاهي داشته باشيدآهاي ياد شده  ازيد بايد نسبت به جنبهپرد هاي تلويزيوني مي هاي برنامه هاي اجتماعي شخصيت وقتي به تحليل نقش

هـا و   ايـن نقـش  . هاي متقابل، قرار بگيرند تا با موفقيت اجـرا شـوند   كنند بايد در رابطه با ديگران، به عنوان نقش          هايي را كه اشخاص بازي مي       نقش
نظر نمايشي و فني در      بينيد، از   هاي تلويزيوني مي    آنچه شما در نمايش   (. ناميم  مي» صحنه«دهند كه آن را       اي را تشكيل مي     هاي متقابل، مجموعه    نقش

توانيـد    بينيد يا مـي     طور كه مي    همان 1.دهد  هاي متقابل يك استاد دانشگاه را نشان مي         ها و نقش    ، نقش 1/5نمودار شمارة   ) ها هستند   صحنهواقع همان   
 گي به مخاطب او دارد كه ممكن است رئيس دانشگاه باشد يا دانـشجو،             تكند و اين بس     مياي را ايفا      هاي حرفه   اد دانشگاه انواع نقش   تتصور كنيد، اس  

  ...و ها ها، كتابداران، تكنسين اش از او باالتر است؛ يا كارمندان دانشگاه باشند مثل منشي يا همكاري كه احتماالً رتبه
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .م.  فرق دارد1/5اين نمودار ، با مدرك شمارة. 1
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  استاد دانشگاههاي متقابل   نقشها و  نقش .1/5نمودار
  

هاي آن جالب هستند و از نظر اجتماعي به عنوان الگوهايي             هاي نمايشي تلويزيون را، كه شخصيت       براي اجراي اين پژوهش، حتماً يكي از مجموعه       
 آمده را با جامعه،     دست  بهگزينيد، بايد نتايج      هايي كه برمي    هاي متقابل شخصيت    ها و نقش    پس از توصيف نقش   . كنند، انتخاب كنيد    برجسته عمل مي  

ممكـن  . اند و دارنـد  هاي الگو، مثالً چه تأثيري بر مردم داشته نقشبايد تعمق كنيد كه اين .  كلي، و با عاليق اجتماعي اكثر مردم مرتبط سازيد         طور  به
هـا و   كننـدة ارزش  آنـان مـنعكس  و مـشخص كنيـد كـه آيـا      ايـد بنويـسيد   بررسي قرار داده زني كه مورد است بتوانيد مطلبي دربارة قهرمانان مرد و  

  . هنجارهاي اصلي جامعه هستند يا نه
  

  مشكالت تحليل نقش اجتماعي
ص بيشتر به لحـاظ روابـط       اهاي اشخ   جوامع ايستا، جايگاه و نقش      در 1.هاي اجتماعي مبين اين است كه جامعه نسبتاً ايستاست          توجه جدي به نقش   

در بيشتر جوامع جديد و پيشرفته نيـز همـه چيـز    . كوشي طور اكتسابي و به لحاظ سخت هشود تا ب نصيب آنان مي) بستگان خانواده و( نسبي ـسببي  
  .طور دايم ه گاهي هم ب ـكنند شان را عوض مي ثبات است و مردم گاهي نقش و هويت نسبتاً بي

ـ   مـي هاي ديگر زندگي را از دور جنبههاي اجتماعي،  توجه به نقش هـا، اسـتعداد،    قعـي اشـخاص، ارزش  هـايي چـون شخـصيت وا     جنبـه دارد 
مورد اشخاص   هاي اجتماعي، تنها جنبة مهمي هستند كه بايد در          به عبارت ديگر نبايد گمان كنيم كه نقش       . هاي اخالقي آنان    احساسات و حساسيت  

  .بدانيم
ـ كنند هايشان را عوض مي روز نقش  طول شبانه كه مردم درآنجااز  ها قرار  آن هايي كه در ر، برحسب موقعيت استاد دانشگاه، همسر، مادر، مشاو 

  .خاص، باعث تحريف مسائل نشويمهاي  ها و توجه زياد به برخي نقش  بايد دقت كنيم كه با غافل شدن از بعضي نقش ـگيرند مي
  

  اجتماعي مزاياي تحليل نقش
 ، نوعاين افزون بر .  آسان است  ها  آنين زمينه و ثبت     هاي نمايشي تلويزيون كم هزينه و كسب اطالعات در ا           مجموعه هاي اجتماعي در    مشاهدة نقش 

 را در زمينـة     هـا   آنتوانيـد     هاي زيادي به وسيلة دانشمندان و پژوهشگران به عمـل آمـده و مـي                باره، پژوهش  اين در. خود مسئلة مهمي است   ) ژانر(
  .كارتان قرار دهيد

                                                 
1 Static 

 مديران ـ رؤسا

 استاد دانشگاه

 عامة مردم

 ياندانشجو

 همكاران
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هـاي اجتمـاعي گونـاگوني را در اختيـار            تمامي جوامع، نقش  . سازد   آگاه مي   اجتماعي، جامعه را نسبت به چگونگي اداره و حفظ خود،           تحليل نقش 
هـاي اساسـي و    ها و ارزش ها به نگرش اين نقش. نمايند   را بازشناسي نميها آنكنند و حتي   ها را دروني مي     دهند و آنان غالباً اين نقش       مردم قرار مي  

 مـسائل زيـر     ايـن مـورد بايـد      در. اي سودمند است    ه اجتماعي براي آگاهي از جامعه، شيو      هاي  بنابراين، بررسي و تحليل نقش    . اند  مهم پيوند خورده  
  : را، مورد نظر قرار دهيمها آنبعضي از يا
ـ سن، جنس، شغل، تحصيالت، نژاد، قوميت، طبقة اجتمـاعي : 1هاي نمايشي تلويزيوني از ديدگاه جمعيت شناختي بررسي شخصيت  .1 .  اقتـصادي  

  ).باشدوامل براي شما امكان پذير آنجا كه تعيين اين ع(
  .هاي قومي و غيره  اقليتهاي نژادي،  اقليتها نسبت به يك مقام مهم، جنس مخالف، خانواده، كار، قدرت، نگرش  .2
  .ها هاي مهم و همچنين باورهاي شخصيت اهداف و ارزش  .3
  .ها هاي اخالقي هر يك از شخصيت حساسيت  .4
  .كنند  ضمني چه چيزي را بيان ميطور بهها   هكته كه شيوها و توجه به اين ن شيوة زندگي شخصيت  .5
  
آموزنـد افـراد      هاي همگاني منعكس هستند، غالباً به صورت الگوهايي بـراي مـردم، كـه مـي                 اي كه در رسانه     هاي اجتماعي، به گونه      كه نقش  آنجا از

بردن به اين موضوع كه اشخاص خودشان را چگونـه             ما را در پي    ها  آيند، بررسي اين نقش     مي كنند، در   هاي گوناگون رفتار مي     چگونه در قالب نقش   
شـود    واگذار مـي  يا زنانها يا بانوان خانمهاي تلويزيوني آمريكا به  مثالً نقشي را كه در نمايش. د ياري خواهد كردنآموزند چگونه ببين   بينند يا مي    مي
عكـس،    بر.  را در مشاغل سطح باال نشان دهند       ها  ممكن است زن  ندرت   هب. آيند  مي در» اهداف جنسي «ها آنان به صورت       بيشتر وقت . نظر بگيريد  در

و بـراي   (بيننـد     هايي را مي    ا زن كه چنين برنامه    ه طوركلي براي ميليون   هكشند، و اين ب     به تصوير مي  ) گرچه گاهي شرور  (آنان را غالباً در نقش احمق       
يكي از اهداف نهضت آزادي     . باشد  بخش نمي   نمونة رضايت   ، نقشي   ) زن چگونه بايد رفتار كرد     رسند كه با     به اين نتيجه مي    ها  آنمرداني كه با ديدن     

هـاي گذشـته الگوهـاي     هاي تلويزيون است، زيرا كـه نقـش         هاي نمايشي و ساير برنامه      زنان در آمريكا تغيير دادن شيوة ارائة نقش زنان در مجموعه          
  .دارند مي و چه زن، عرضه داشته وه مرد چنامناسبي را براي جوانان و بزرگساالن، 

  
  معايب تحليل نقش اجتماعي

ممكن . اي درست، غالباً دشوار است      شناختي به شيوه    هاي جمعيت   هاي نمايشي تلويزيون، از نظر جنبه       هاي گوناگون برنامه    مشخص كردن شخصيت  
ايـن  . تـوانيم مطمـئن باشـيم    اين مـورد نمـي   اما در. بريم گر پيس همين اطالعات به مسائل دينان اطالع داشته باشيم و بر اسا     آاست دربارة مشاغل    

  .مسئله در زندگي واقعي اشخاص نيز صادق است
 به عنـوان نـشانگر واقعـي دشـوار       ها  آنهايي از     شوند؛ بنابراين، برگزيدن نمونه     تلويزيون پخش مي   هاي نمايشي، مدت زمان طوالني از       مجموعه

هاي آنان هيچ كمكـي   ها به حدي غيرواقعي هستند كه تحليل نقش آميز و خود شخصيت  اي اغراق    به اندازه  ها  هاي اين نمايش    اعمال شخصيت . است
  .كنند هاي متقابل مردم عادي نمي ها و نقش در پي بردن به نقش

  
   اجتماعي  تمرين تحليل نقش

هـر     بـه ( را   هـا   آنمايشي روز يا شب، تحليل كنيد و نمودار         هاي ن   اي مناسب از برنامه     هاي اصلي را در نمونه      هاي متقابل با شخصيت     ها و نقش    نقش
هـا در   داستان و استفادة آنان از شخـصيت   ها در   هاي مؤنث، موضوع هويت شخصيت      هاي شخصيت   به نقش . ترسيم نماييد ) تعداد كه ضروري است   

ايـن مـورد نيـز از فهرسـت نكـاتي كـه در               در. يدد هويت خودشان توجه خاص مبذول دار      ي ديگر براي تأيي   اه  داستان و استفادة آنان از شخصيت     
  .قسمت مزاياي تحليلي نقش اجتماعي آمده استفاده كنيد

  
  

   گزارش دربارة پژوهش تحليل نقشنوشتن
ي  نمايـش  هـاي  از تحقيقات ديگران دربـارة مجموعـه  . اي در اختيار خوانندگان قرار دهيد اي كوتاه بنويسيد و دربارة موضوع تحقيق، زمينه    قدمهم  .1

  .سپس توضيح دهيد كه پس از بررسي و تحليل به چه نتايجي دست يافتيد. تلويزيون براي كمك به درك فحواي پژوهش استفاده كنيد
                                                 

1 .demographics-نگاري شناسي يا جمعيت ت علم جمعي. 
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 بررسي كرديد؟ چنـد سـاعت تلويزيـون تماشـا           اچند برنامه ر  . ث كنيد حتان ب   ايد و نحوة انجام دادن پژوهش       هايي كه مشاهده كرده     دربارة نقش   .2
را  رو بوديـد؟ چگونـه آن      ها را مورد توجه قرارداديد؟ به چه علت؟ در تحليل با چه مشكالتي روبه               آن هايي از   ها و يا چه جنبه     نموديد؟ چه نقش  

شـان    ها و هويت    ها براي تفهيم نقش     ، كه شخصيت  )و غيره  ها، مدل، آرايش مو     ها ،اتومبيل   ها، خانه   لباس(مورد ملزومات    برطرف كرديد؟ بايد در   
 .كنند، توضيح دهيد ها استفاده مي آن از) ز جمله بينندگانا(به ديگران 

هـايي را كـه       نمـايش  هـايي از    شرحي كوتاه نيز از موضـوع قـسمت       . ايد آماده كنيد    هاي متقابل مهمي را تحليل كرده       ها و نقش    نموداري از نقش    .3
  .را بهتر درك كنندايد ارائه دهيد تا خوانندگان منظور شما و معناي نمودار  ديده

. ، مـرتبط سـازيد    ويـژه   بـه طور كلي، و برنامة نمايشي مـورد نظرتـان،           ههاي نمايشي تلويزيون، ب     هاي ديگران دربارة برنامه     تحقيق خود را با يافته      .4
هاي تحقيقـي و تخصـصي؛ همچنـين     و ديگر مجله Communication Journal ofهاي نمايشي در نشرية  هاي زيادي دربارة مجموعه مقاله
بايد توضيح دهيد   . اند  سراسر دنيا نگاشته شده     در ها  آنو مخاطبان    Dallasاين زمينه، از جمله مجموعه تلويزيوني داالس         راواني در هاي ف   كتاب

پرسش جـالبي كـه بايـد       . اند چگونه است    نجام داده ااين زمينه    كه پژوهشگران ديگر در    ايد و تحقيقاتي     آورده دست  بهكه ارتباط ميان نتايجي كه      
چـشمگيري داشـته     هـاي همگـاني، تغييـر        كلي در رسانه   طور  بههاي نمايشي، و      نيد اين است كه آيا در دهة گذشته نقش زنان در برنامه           مطرح ك 

  .تحقيق كنيد» نظرية نقش الگو«ع بهشناسان و ساير دانشمندان علوم اجتماعي راج است؟ با در نظر گرفتن زمان و وقتتان، بايد دربارة آثار جامعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كنـد يـا صـرفاً آن را شـرح      آيا او موضوع مورد بحث را تحليـل مـي       . دهد هوشيار باشيد    ر مورد نوع اطالعاتي كه شخص اطالع دهنده به شما مي          د

ـ       كند ديدگاه خود اوست يا نقل قول شخص ديگر است؟ آيا اطالع             دهد؟ آيا نظري كه ابراز مي       مي را زيركانـه  ئل ا مـس ادهنده شخص صادقي است ي
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كنيـد شـرايط مـصاحبه     اني دخالـت دارد؟ هـر وقـت احـساس مـي     هپن يا انگيزه اين كار ار دهد و آيا در قرتأثيركند تا شما را تحت     درستكاري مي 
عتمـاد  قابـل ا  اي مناسب، يعني كسي كه داراي حس همكاري است و مطلع و هنگامي كه اطالع دهنده   ... بيابيدنامناسب است سعي كنيد علت آن را        

يد با دقت برگزيده    آنجا مصاحبه به عمل آيد با      مكاني كه قرار است در    . گاه نكات ديگري را بايد در مورد مصاحبه رعايت نماييد           باشد، يافتيد آن    مي
زيـرا  باشـد،  نبايد شلوغ و پـر سـر و صـدا    .  آرامش كنندآن احساس دو درشونده هر  گر و مصاحبه    احبهدر نظر گرفته شود كه مص      يبايد محل . شود

  .عطوف گرددمم به مسائل مربوط به ضبط صدا واش به مصاحبه و در صورت لز م توجه بايد تما1نگار گر قوم مصاحبه
ـ لبريز توسانر ، تحقيـق دربـارة   3، چاپ كتراد فيليپ كوتاك»شناختي دربارة فرهنگ معاصر آمريكا كتاب راهنماي پژوهش علوم مردم «2 فايكس 
   )27-28.ص ،1982(فرهنگ آمريكا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل ششم
  :هاي دقيق مصاحبه

  نوارهاي موسيقي دلخواه آواز خوانان و
  

                                                 
1.ethnographer كند نگاري مصاحبه مي شناسي يا قوم  كسي كه از نظر قوم. 

2 Lebriz Tosuner – Fikes 
3. A Guide to Anthropological Fieldwork on Contemporary American Culture Conrad Phillip kottak (Ed). 
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كنيد كه بدانيـد   سعي مي هاي مورد عالقة مردم تحقيق خواهيد كرد و     شود دربارة خوانندگان و موسيقي      در اين پژوهش كه به عنوان تمرين انجام مي        
ـ   دقيق در واقع گفتهاي ه با مصاحبااين تحقيق ر.  را دوست دارندي خاصهاي چرا خوانندگان يا موسيقي     هـدف  اوگويي است گسترده كه هدفش ب
 صـحبت   هـا   آنشناسيم و چيزهـايي نظيـر         وگوي معمولي، درباره كارمان، خانواده، اخبار روز، اشخاصي كه مي           در گفت . مصاحبة عادي تفاوت دارد   

وعي خاص در مركز    اما در مصاحبة دقيق فقط موض     .  و يا دامنة صحبت به همه جا كشانده شود         يدآه ميان   ممكن است از هر دري سخني ب      . كنيم  مي
ها و باورهايي است كـه        نگرش اشوندگان ي   هدف اين مصاحبه در واقع دستيابي به موضوعاتي مانند احساسات نهفتة مصاحبه           . گيرد توجه ما قرار مي   

  . مبهم در ضمير خودآگاهشان وجود داشته باشدطور بهيا   واقف نباشند وها آنشايد خود آنان بر 
شناسـي هـستند،      روان گران كارآزموده باشند، يعني كساني كه غالباً داراي تحصيالت عالي در            صاحبهمگر  ا. كاو است  و مصاحبة دقيق نوعي كند   

كند تا به درون حصارهايي نفـوذ كنـيم كـه اشـخاص               علت اين امر آن است كه ضرورت ايجاب مي        . كشد ساعت يا بيشتر به درازا مي     هي تا يك    اگ
 در  ا ر هـا   آنتوانند     حصارهايي كه آنان غالباً از وجودشان ناآگاهند و نمي         - كشند تا از برمال شدن باورهايشان جلوگيري شود         گاهي به دور خود مي    

  .رفتارشان تشخيص دهند
كننـد و نـوع ديگـر را         فالن نـوع قهـوه را خريـداري مـي         هميم كه چرا مردم     فبخواهيم    مي. گيرد  مصاحبة دقيق به داليل تجاري نيز صورت مي       

، پـدر   1ارنـست ديختـر   . كننـد  فندك استفاده مـي    ني چه نظري دارند يا به چه علت از        ورد خريد مواد الزم بري پخت شيري      مكنند؛ در     خريداري نمي 
  .هاي متعددي نگاشته است ها، كتاب ز گرفته تا انواع صابونت خَكُ زت گوناگون، اصاحبة دقيق راجع به محصوالمها، دربارة  پژوهش انگيزه

  
  مصاحبة گروهي و شرح حال شفاهي

اين نوع مـصاحبه شـباهتي بـه مـصاحبة     . آيد  عمل مي هاي گروهي به  گاهي براي پي بردن به عقايد تعدادي از اشخاص دربارة محصوالت، مصاحبه           
جزئيـات  . هاي اشخاص است تا دربارة باورهاي نهفته در درون آنـان            نگرش هد بيشتر دربارة عقايد و    د   مي دست  بهدقيق ندارد، زيرا به اطالعاتي كه       

  . شرح داده خواهد شد9پژوهش از طريق مصاحبة گروهي در فصل 
ح حـال   هدف مـصاحبة دقيـق و شـر       . ناميم  شفاهي مي  لتعديل را شرح حا   اين  . توان مصاحبة دقيق را تعديل كرد       ده از ضبط صوت مي    ابا استف 

آيد، متمركـز      مي تاي از تاريخ يا زندگي اشخاص طرف مصاحبه به دس           ها دربارة دوره     تجربه طور مبهمي به هم شبيه هستند، آنچه از اين           به شفاهي
را، بيانگر ) ها  آنو در مواردي سرودها، اشعار، فرهنگ مردم و نظاير          ( ها  طيفهلكوشد با شرح حال شفاهي، جرئيات، خاطرات، و           پژوهشگر مي . است

  .گذشته هستند، گردآوري كند مردم درشيوة زندگي  نظر شخصي افراد دربارة تاريخ و
  

  مشكالت مصاحبة دقيق
ز اشـخاص طـرف مـصاحبه ممكـن         ابعضي  . رو شويد   تان با مشكل روبه     دهندگان مناسب براي مصاحبة مربوط به پژوهش        شايد در پيدا كردن پاسخ    
نتوانيد آن نوع اطالعاتي را كه      بنابراين احتمال دارد كه     . )به داليل مختلف  (  آزاد و راحت با شما اكراه ورزند       وگوي   گفت ازاست محجوب باشند يا     

برخـي  . دشـوار اسـت    عت آنان از اين كار    گويند و ممان    ان از هر دري سخن مي     شوندگ  بعضي از مصاحبه  . جويش هستيد به دست آوريد    و  جست رد
  .ارندديگر از ابراز احساساتشان واهمه د

 تـا   15اي بـه مـدت        اين تمرين، مصاحبه   در. هاي درست، كاري دشوار است      گاهي نيز ادامة مصاحبة دقيق به مدت طوالني براي دريافت پاسخ          
  .رو شويد مكن است با مشكل روبهماين مورد نيز  ام خواهيد داد، اما حتي درج دقيقه ان20

كوشيد بفهميد آيا مردم از اينكه خوانندگان و          به دقيقاً به دنبال چه هستيد، جزء اينكه مي        ست كه خود شما هم دقيقاً ندانيد كه در مصاح         اممكن  
تـا زمـاني هـم كـه        . كننـد، داليلـي خـاص دارنـد         شان را خريـداري مـي       هاي موسيقي    دوست دارند و نوارها يا صفحه      ادانان و رفتارشان ر     موسيقي
 مبين چه نكاتي هستند، اگر حاوي نكتـه يـا نكـاتي باشـند، احتمـاًال      ها آننيد و پي نبريد كه  هاي دقيق را تحليل نك      هاي مربوط به مصاحبه     يادداشت

  .ايد نخواهند دانست كه چه يافته
  

  مزاياي مصاحبة دقيق
 مـستمر   طور  بههايي را     توانيد پرسش   مي. مورد جزئيات امر كسب كنيد     يك مصاحبة دقيق اين امكان وجود دارد كه اطالعات مشروح فراواني در            در

  .تان را مدتي نسبتاً طوالني دنبال كنيد هاي مورد عالقه مطرح نماييد و بحث دربارة موضوع

                                                 
1. Ernest Dichter 
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زيگمونـد فرويـد   . اي دست يابيد كه شايد با تحقيقات ديگر دست نيابيـد        منتظرهاي، ممكن است به اطالعات غير       حبهضمن انجام چنين مصا    در 
 .سـر دارنـد اسـتفاده كـرد        سوداهايي كـه افـراد در      و   لفظياشتباهات   توان از   يم اشخاص،   ريفك  عضو اطالعات دربارة    كسب    كه براي  عقيده دارد 

وي بـا   . آن را گـسترش داد     ع كرد و  ارا ابد  »1تداعي آزاد «فرويد، روشي به نام     . هاي تحقيق ممكن نيست     دستيابي به اينگونه اطالعات با ساير روش      
 تـوان   مصاحبة دقيق را مـي    . كند صحبت كنند    ست كه دربارة رؤياها، آرزوها، و آنچه به مغزشان خطور مي          خوا  استفاده از اين روش، از بيمارانش مي      

ايـن   مـصاحبة دقيقـي كـه در    در. كننـد   مـي رچه بيشتر حرف بزنند، مسائل بيشتري را دربارة خودشان آشكا         مردم هر . اقتباسي از اين روش دانست    
ين مسئله اسـت كـه چـرا مـردم خواننـدگان و       ابردن به نكاوي اشخاص بپردازيد، زيرا كه هدف شما پي       تمرين انجام خواهيد داد الزم نيست به روا       

  . آثار آنان را خريدارنددانان را دوست دارند و موسيقي
جانـب  خـور توجـه از         گهـان موضـوعي در    ااگـر ن  .  بايد خودتان را با موقعيتي كه ممكن است پيش بيايد تطبيق دهيد            جريان مصاحبة دقيقاً   در
تـر    اخـص و دقيـق     طـور   بـه گونه اطالعات شديد، از او بخواهيـد            اگر متوجه سودمندي اين   . توانيد آن را پيگيري كنيد      شونده مطرح شد، مي     مصاحبه

  .كند، چنين امكاني را به مخاطب خود بدهيد اگر تعميم موضوع به درك آن كمك مي. دربارة آن صحبت كند
دهند و در جريـان   ها به موسيقي راديو گوش مي يا ساعت دارند، و شوند مورد عالقه اشخاص زيادي سي مي اين تمرين برر   هايي كه در    موضوع

ريد براي بسياري از پسران و دختران جـوان جالـب بـوده و آنـان                ابنابراين، موضوعي كه در دست تحقيق د      . انتشار جديدترين آثار موسيقي هستند    
  .د كننبتش صحا مند هستند كه درباره عالقه

  
  هاي دقيق معايب مصاحبه

پـذير    اي گردآوري اطالعات فروان امكـان       طي هر مصاحبه   در. باشد ل نمي اهاي دقيق، خالي از اشك      تنظيم مواد و اطالعات به دست آمده از مصاحبه        
  .واهيد شدرو خ كمرشكن روبههاي زياد و به اصطالح  ها را انجام دهيد با داده است، و چنانچه تعدادي از اين نوع مصاحبه

ايـن   در. گيـر اسـت     بـسيار وقـت    اين كـار  . روي كاغذ منتقل كنيد     را بر  گوها  و  گفتكنيد، معموالً بايد      ها از ضبط صوت استفاده مي         مصاحبه در اگر
  .تمرين خاص، كه تحقيق درسي براي دانشجويان است، ناگزير نيستيد آنچه را كه بر روي نوار شده پياده كنيد

بـراي بـسياري از اشـخاص،       . پـذير نيـست     هاي با معنا همواره امكان      شوندگان ارائه پاسخ    هاي دقيق، براي مصاحبه     مصاحبه رنكتة آخر اين كه د    
ويژه اين كـه   دهند چندان آسان نيست، به  آن كار را انجام مي»به چه علت«كنند به اين موضوع كه  مي» چه«كشاندن دامنة صحبت از اين موضوع كه  

شـان بـا آنـان مـصاحبه كنيـد،         دانان مورد عالقـه     مثالً اگر دربارة خوانندگان و موسيقي     . دانند  دهند نمي    اعمالي را كه انجام مي     خودشان همواره علت  
  داني را دوست دارند، اما نمي دانند چرا؟ ممكن است بگويند كه چه موسيقي يا كدام موسيقي

  
  ح پژوهشي مصاحبة دقيقطر

موسيقي هنري است كـه در زنـدگي فرهنگـي مـا            . باشد  پسند مي   نجام دهيد، خوانندگان و آثار موسيقي مردم      موضوع مصاحبة دقيقي كه قرار است ا      
هدف از اين تمرين تحقيقي اين است كـه كـشف كنيـد             . كنند  رند و عقايد مشخصي را بيان مي      اكند و مردم به آن عالقة شديد د         نقش مهمي ايفا مي   

يك روز عادي بـه چـه نـوع     رصد اين نيست كه جويا شويد آنان دق. مندند نان و آثار خاصي عالقه  اد  اشخاص طرف مصاحبة شما به موسيقي      »چرا«
نـستن  اآنچه بايد به آن توجه كنيد احساسات مردم نسبت به موسيقي و د            . دهند؛ البته اين اطالعات نيز ممكن است سودمند باشد          موسيقي گوش مي  

  . دارد»معنايي«ر موسيقي در نظر آنان چه اين موضوع است كه هن
. كنـد   دهند، يا موسيقي چيزهاي زيادي را در نظرشـان تـداعي مـي              مردم مسائل زيادي رابه موسيقي ربط مي      . بايد مشخص كنيد كه اين معنا چيست      
 چيزهـايي را    يد باشيد و بكوشـ    وجو   جست اصوالً بايد دايماً در   . كند  بر چه چيزي داللت مي     باط در چيست و   تبايد متوجه شويد كه اين تداعي يا ار       

در اين تمرين با چهار تا شش نفر مصاحبه كنيد و براي هر نفر در حدود                .  آگاه نباشند، كشف كنيد    ها  آنشوندگان از وجود      كه ممكن است مصاحبه   
  . دقيقه وقت بگذاريد20
  

  انجام دادن مصاحبة دقيق
از نكات مهـم هـر مـصاحبه يادداشـت         . دقيق در اختيار داشته باشيد    روي نوار ضبط كنيد تا اسناد و سخناني          ها را بر    صورت امكان مصاحبه   در  .1

  .برداريد

                                                 
1. free association 



٤١ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

ممكن اسـت آنچـه در ابتـدا        . كنيدربط به نظر آيند، توجه        اهميت و بي    هاي اشخاص طرف مصاحبه، حتي اگر بي        به احساسات، عقايد و نگرش      .2
و نـه بـدون چـون       (ها را به صورت باز       هنگام مصاحبه بايد پرسش   ارت ديگر   به عب  .پايان نكات مهمي را آشكار كند      كند در   اهميت جلوه مي   بي

 .شوندگان فضا و امكاني براي تعمق، ابراز عقيده و مسائلي از اين قبيل بدهيد مطرح كنيد و به مصاحبه) وچرا

 ـتوانيـد بـين طبقـة اجتمـاعي       دست آوريد تا معلوم شود كه آيا مي شوندگان اطالعات مقدماتي به بايد از نظر جمعيت شناختي، دربارة مصاحبه  .3
كـه   كه با وجـود آن بايد با اشخاصي مصاحبه كنيد كه با وجود آن .  آمده رابطه برقرار كنيددست بهاقتصادي، تحصيالت، جنس نژاد آنان، و نتايج    

بيابيـد كـه    شـوندگاني را  بهبه سخن ديگـر، بايـد مـصاح   . اين تمرين همساني داشته باشند   خاص دارند، با بعضي نكات مهم در       يا  تعلق به طبقه  
  .هاي مورد نظرتان را داشته باشند ويژگي

هيد كرد و اطالعاتي را     اخوبي آغاز خو   هبا اين كار مصاحبه را ب     . ست مطرح كنيد تهيه نماييد    اهايي كه ممكن      سشرفهرستي مقدماتي از بعضي پ      .4
 .دست خواهيد آورد بهكه نياز داريد 

  
كنـد كـه اشـخاص بـه هنگـام مـصاحبه منتظـر         طر نـشان مـي   اخـ ) 1988(كتاب مقدماتي   : پزشكي  صاحبة روان من  لئون در كتابش با عنوا    . رت ل راب

پزشـكان، و همـين طـور بيمـاران،     «: نويـسد  او همچنين مـي  .  تا راهنمايي شوند كه چگونه پاسخ دهند       لفظي هستند چه لفظي و چه غير    هايي،    سرنخ
 را شـرح  1»دهنـده  غيرجهـت «و » دهنـده  جهـت «وت بين مـصاحبه     اوي سپس تف  ) 8 .ص( .» ندارند طالعيا ها  آندهند كه از      هايي به دست مي     سرنخ
  :دهد مي

اين بـاره    گر و بيمار، در     اين موضوع به ارتباط ميان مصاحبه     . دهنده  دهنده و غيرجهت    جهت: گوئيم  ما از دو نوع مصاحبه سخن مي      
آيد نقـشي دارد يـا نـه،          عيين اطالعاتي كه از مصاحبه به دست مي       كه مصاحبه چگونه پيش خواهد رفت و آيا پزشك يا بيمار در ت            

دهنـده بـه ايـن         مـصاحبة غيرجهـت    .كنـد   به هدف مصاحبه داللت نمـي     » دهنده  غيرجهت«و  » دهنده  جهت«صطالح  ا. كند  اشاره مي 
شـك بايـد    زپ. ببرنـد و پـيش     معناست كه به بيماران اجازه بدهيم مصاحبه را آغاز كنند و آن را به ميل خودشـان گـسترش دهنـد                    

  )17.ص( .چنان حفظ كند كه چيزي كه ممكن است متناقص به نظر برسد تسلطش را بر بيمار هم
  

نكتـة   .كنـيم » بيمار«و  » پزشك«را جايگزين   » شونده  مصاحبه«و  » گر  مصاحبه«جا بايد   ن نوشته شده است، بنابراين در اين      پزشكا  كتاب لئون براي روان   
لئون فـرق   . ذهنشان است بيان كنند    ها پاسخ دهند، آنچه در      كه فقط به پرسش     جاي اين   شوندگان اجازه دهيم به      مصاحبه  اهميت اين است كه به     حائز

بنابراين بايد بياموزيد كه هنگام مـصاحبه بـا اشـخاص، شـنوندة خـوبي           . كند  مشخص مي ) دهد  كه مثالً پليس انجام مي    ( حبه و بازپرسي را   اميان مص 
هايي را مطرح كنيد كه موجب گردد آنان مطلـب   پرسش. ريداكنند توجه خاص مبذول د      براي باز مي   ي آنان و راه نفوذي كه     باشيد و به اظهار نظرها    

هنگامي كه آنان دربارة احساسات و افكارشان       . دربارة موضوع مورد بحث عقايدشان را ابراز كنند        را بيشتر تفسير كنند و توضيحات بيشتري دهند و        
  .آوريد، قطع نكنيد خواهيد اطالعات مورد نظرتان را به دست حرفشان را، صرفاً به اين دليل كه ميكنند هرگز  صحبت مي

  :توانيد مطرح كنيد حسن تفاهم، ميرابطه و ايجاد  مصاحبة دقيق، پس از برقراري  درهايي است كه آيد، فهرستي از پرسش آنچه در زير مي
 تان چيست؟ موسيقي مورد عالقه  •

 دوست داريد؟چه چيز آن را   •

 داشتيد؟ ايد؟ آيا قبالً موسيقي ديگري را دوست مي چه مدت به اين نوع موسيقي عالقه داشته  •

 هاي موسيقي را دوست داريد؟ گروه دانان يا كدام يك از موسيقي  •

 ت عالقة شما چيست؟ل و عها آنهاي  ويژگي  •

  چندتاست؟ از كدم اثر آنان؟ها آنزياد داريد؟ تان نوار يا صفحه  دانان مورد عالقه آيا از خوانندگان و موسيقي  •

 دانيد چرا؟  حال حاضر اثر مورد عالقة شما كدام است؟ مي در  •

 حال حاضر ترانة مورد عالقة شما چيست؟ در  •

 فهميد؟ آيا اشعار اين آواز را مي  •

 كند؟ چه معنايي را به ذهن شما متبادر مي  •

 ريد؟ادر مورد اجرا نظر خاصي د  •

                                                 
1. directive and nondirective 



٤٢ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

 ؟  اي را بخريد گيريد نوار يا صفحه  ميچگونه تصميم  •

 ايد؟  را خريدهها آنآوازهاي  اخيراً كدام آلبوم از  •

 دهيد؟  گوش ميها آنهر چند وقت به   •

 كنيد؟ دهيد چه احساسي پيدا مي تان گوش مي وسيقي مورد عالقهموقتي كه به   •

يد به آن گوش كنيد؟ اگر چنين است، ممكن است دربارة اين حالـت              هاي روحي خاصي هست     آيا مايليد در زمان خاص، مثالً وقتي كه در حالت           •
 روحي توضيح دهيد؟

 كند؟ اگر چنين است چگونه؟ آيا موسيقي در رفع مشكالتي كه داريد به شما كمك مي  •

ها درآييـد    آن يكي ازآيا عضو انجمن يا گروه موسيقي هستيد؟ اگر چنين است، كدام انجمن يا گروه؟ اگر عضو نيستيد و قرار است به عضويت                •
 گزينيد؟ كدام را برمي

 ضرب آهنگ، آهنگ يا چيزي ديگري را؟اشعار، : دانيد در يك قطعة موسيقي با آواز، كدام ركن را مهمتر از همه مي  •

 يد؟دگزي يمدانان باشيد، كدام يك را بر اگر قرار بود به جاي يكي از خوانندگان يا موسيقي  •

 نين است كدام كنسرت؟ بهترين چيزي كه پسنديديد چه بود؟چ ايد؟ اگر طور زنده اجرا شده، حضور داشته كنسرتي كه به رگز درهآيا   •

يي از راديـو پخـش        دهيد؟ چه نوع موسيقي     تان كدام است؟ چند ساعت در روز يا هفته به موسيقي راديو گوش مي               القهعايستگاه راديويي مورد      •
 شود؟ مي

  
بر طبق اين فهرست يكي پـس از        مو و    موبه ها  آنبديهي است كه طرح     . ها استفاده كنيد    آن نيد در مصاحبة دقيق از    توا  هايي است كه مي     ها پرسش   اين

شـوندگان دربـارة      اي عمل كنيـد كـه مـصاحبه         گونه  بايد به . ي تبديل خواهد كرد   نجس   كه اين كار مصاحبه به يك نظر       اديگري درست نمي باشد، زير    
   .دهند، بحث كنند جيح نميعقايد و جزئيات كارهايي كه تر

  :كنيم  دهد، اشاره مي ريان مصاحبه نشانجگر در  هاي متفاوتي كه ممكن است مصاحبه  به واكنشاينجادر 
گـاهي  . توانيد به طريقي موضوع را روشـن كنيـد          فهميد؟ مي   گويد مي   شونده به شما مي    بايد ببينيد آيا آنچه را كه مصاحبه      : واكنش براي فهميدن    •

 »درست فهميدم؟... آيا منظور شما از اين موضوع«: مثالً بپرسيد. شونده از جانب شما سودمند است هاي مصاحبه ضي از گفتهتكرار بع

شـونده را تـشويق بـه     دست آوريـد و مـصاحبه   كننده اطالعات بيشتري به   هاي مستمر و ترغيب     سعي كنيد با طرح پرسش    : واكنش جستجوگرانه   •
 .توانيد دربارة احساسات او نسبت به چيزي سؤال كنيد يا بپرسيد كه چرا آن چيز را باور دارد، و غيره  مي.بحث در مورد جزئيات نماييد

بديهي اسـت كـه ايـن كـار بايـد پـس از مـصاحبه                . بي و قضاوت كنيد   اشونده گفته است، ارزي     بايد دربارة آنچه مصاحبه   : واكنش براي ارزيابي    •
 .عات است و نه قضاوتاله كسب اطصورت بگيرد، زيرا كه هدف شما از مصاحب

 دقـت   بـه شونده    هاي مصاحبه   بگوييد تا نشان دهيد كه داريد به گفته       » ...عجب، آها، صحيح  «ه گاه كلماتي مانند     گدر اين مورد    : واكنش احساسي   •
. كنـد  حبه كمـك مـي  ا مـص  است كه به تحرك و پيشرفت)feedback( اين نوع باز فرصت   . كنيد و مايليد كه او به صحبتش ادامه دهد          گوش مي 

تواننـد    آنـان مـي    ايـد و    هايـشان را شـنيده      خواهنـد بداننـد كـه شـما حـرف           شـوندگان مـي     مصاحبه در واقع ساختاري است دو سويه و مصاحبه        
 .هايشان را ادامه دهند صحبت

 
شونده  هاي مصاحبه گفته.  بگذارد تأثير وندهش  هاي مصاحبه   در جريان مصاحبه نبايد شخصاً نظر دهيد زيرا كه ممكن است بر پاسخ            . طرف باشيد   بي. 5

ـ » گشا هاي راه پرسش«. ده ننماييدرا ارزيابي نكنيد و دربارة موضوع مورد بحث اظهار عقي هايي كه سرنخي از پاسـخي    يعني پرسشرا مطرح نكنيد 
شوندگان به صحبت دربـارة خودشـان،    ب مصاحبهبه ياد داشته باشيد كه وظيفة شما ترغي     . دهد  شونده مي   ستند به مصاحبه  ه وجويش  جسترا كه در    

 .دهي هوشمندانة مصاحبه در مسير موضوع مورد بحث است           قصد شما استمرار و جهت     .هاي ضروري است    هايشان و موضوع    احساساتشان، نگرش 
  .كنند  بيشتر كمك ميكند فقط چيزهايي را بيان كنيد كه كسب اطالعات تا حد امكان خودتان كم سخن بگوييد، و اگر ضرورت ايجاب مي

  
  نوشتن گزارش دربارة مصاحبة دقيق

 موضـوع جالـب و مهـم     توضيح دهيد كه چـرا ايـن       اي در يك يا دو پارگراف بنويسيد و         ايد، مقدمه   دربارة موضوع مصاحبة دقيقي كه انجام داده        .1
  .است
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شوندگان مشتركاً موضـوع     زي را كشف كنيد؟ آيا مصاحبه     يتيد چ آيا پس از مصاحبه به نتايجي دست يافتيد؟ آيا توانس         : هايتان را شرح دهيد     يافته  .2
كردند؟ آيا مصاحبه بـه شـما بيـنش خاصـي داده              هاي متفاوت استفاده مي     وهيقي به يك نحو يا به ش      يدادند؟ آيا آنان از موس      خاصي را ترجيح مي   

آيـا  ) شـناختيد تعريـف كنيـد؟       هايي كه پيشتر نمي     بين پديده اي جالب     ايد كه بتوانيد به عنوان كشف رابطه        يافته يعني آيا به چيزي دست    (است؟  
 ايد كه تحقيق بيشتر سودمندتر خواهد بود؟ متوجه شده

ايـد    ها گردآوري كـرده     ها و تفسيرهايي كه از مصاحبه       قول   عقيده و استداللتان، از نقل     ايد، پس براي تأييد     اگر به نظر خودتان مطالب جالبي يافته        .3
اين نكته مخصوصاً در    .  را بيان نكنيد   ها  آنها، در اختيار خوانندگان قرار دهيد و خودتان           قول  آن است كه نتايج را با بيان نقل       ارجح  . استفاده كنيد 

 .شايان اهميت است. كنند شوندگان را بيان مي هاي نهفتة مصاحبه مورد اطالعاتي كه احساسات و نگرش

همـواره نبايـد   . در چنين مواردي بايد موضوع را صادقانه منعكس كنيد    . گيرتان نشود   دستها مطلب جالبي      رود كه از مصاحبه     گاهي احتمال مي  
  .گونه كه انتظار يا اعتقاد داريد پيش بروند و نتيجه دهند هايتان آن اميدوار باشيد كه طرح

 بايد دربارة چنين پژوهشي   .  توضيح دهيد  اه  آن چگونگي رفع    ةايد بررسي كنيد و دربار      رو بوده   اين طرح پژوهشي با آن روبه      مشكالتي را كه در     .4
بارهـا پـيش    . هايي ارائه كنيد، زيرا كه احتمال دارد شخص ديگري بخواهد تحقيق شما را تكرار كنـد                 ها و توصيه    و نحوة انجام دادن آن، پيشنهاد     

ج دسـت   اند تا ببينند آيا به همان نتـاي         دههاي پژوهشي دانشمندان و پژوهشگران ديگر را تكرار كر          آمده است كه دانشمندان علوم اجتماعي، طرح      
  .سازي معروف است ه همتااين روند ب. يابند يا نه مي

دشواري مصاحبة دقيق به اين لحاظ ست كه شـما در جريـان مـصاحبه               . ايد ضميمة گزارشتان كنيد     ها تهيه كرده    هايي را كه از مصاحبه      يادداشت  .5
ها، اعتقـادات و      ه مردم غالباً بر اساس نگرش     اما اگر باور داشته باشيم ك     . ايد  دانيد چه يافته    ميجوي چه هستيد و گاهي نيز ن      و  جست دانيد در   نمي

بريم كه انجام دادن مصاحبة دقيق به علت كاربرد سودمند آن، ارزشـمند      گاه پي مي    خبرند، آن    بي ها  آنكنند كه خود از       ها رفتار مي    اميال و وسوسه  
 .است
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كارگيري سه عنصر يا شـيوه     هبه عبارت ديگر، سخنران يا خطيب با ب       .  وجود دارد  1كند كه سه نوع برهان مربوط به هنر سخنوري          ارسطو استدالل مي  
خلقيات . 4ق و نط3انگيزي ، رقت2خلقيات: اين سه عنصر عبارت است از    . را ترغيب و متقاعد به انجام كاري كند        واتواند مخاطب را برانگيزاند و        مي

 يـا برهـان     5نطـق همـان حجـت     ... دارد   راك و انگيزي با احساسات مخاطب سر      رقت ...همان عنصر اخالقي يا خصيصة متقاعدكنندة سخنران است       
خن يت س اين دو عامل به ماه    . كند  غيير مي تگر  ياحساس ما از اين عناصر، حداقل بر حسب دو عامل عمدة د           ... منطقي است، برهاني بر اساس عقل       

وسيله ارسطو مبين اين است كه هدف گفتـار، خـود              به 8 و تشريفاتي  7، قضايي 6گذارانه  بندي سخنوري به سه قانون      قسيمت. شوند  مورد نظر مربوط مي   
  .شكل بيان آن را مشخص خواهد كرد

  )16- 8. ،ص1987( 10سرگرمي تبليغات، حمايت و: ، اصول هنر سخنوري و ترغيب در فرهنگ عامه9روت جونيور. رابرت ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
1. replication  
2. ethos   
3. pathos 
4 logos  
5. argument  
6. legislative  
7. Judicia  
8 Ceremonial  
9. Robeart L.Rot Jr 
10. The Rhetorics of  popular culture: Advertising Advocacy and Entertainment. 
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  فصل هفتم
  هاي مجالت آگهي: اساس اصول سخنوري تحليل بر

  
  :كند ارسطو در كتابش به نام آيين سخنوري، اين هنر را چنين توصيف مي. طور قراردادي هنر ترغيب يا اقناع مردم است تعريف هنر سخنوري، به

  
اين كاري است كه از سـاير       . هاي قانع كردن مخاطب در هر مورد، تعريف كرد          رگيري روش توان توانايي به كا     هنر سخنوري را مي   

مثالً علم پزشكي مـردم را قـانع        . قبوالند  هاي خاص خودش را به مخاطب ب        مقولهتواند    هنر يا علمي مي    هر.  ساخته نيست  اهنره
ـ      اما ما به هن   . است چه چيزي مضر   كند كه چه چيزي براي سالمتي مفيد و         مي هـاي    كـارگيري روش   هر سخنوري به عنوان قدرت ب

  .)1329،ص1،1941كئون مك( .نگريم اي، مي اً در هر زمينه مخاطب، تقريبترغيب و قانع كردن
  

يـن  مـا ا  . توان دربارة زبان تصويري نيز اعمال كرد        كنند، اما اصول اين هنر را مي        زبان نوشتاري را تحليل مي     سخنوري، نوعاً گفتار و    متخصصان هنر 
  .كار خواهيم گرفت مفهوم بسيار گستردة سخنوري را در طرحي تحقيقي در همين فصل به

بـه سـخن ديگـر،      . كننـد   قـانع مـي    ت ما را در خريد محصوالت يا استفاده از خـدمات، ترغيـب و             هاي مجال   تحقيق خواهيم كرد چگونه آگهي    
هـاي   كنند، چگونه از كالم و تصوير در آفرينش آگهي هاي تبليغاتي كار مي مشخص خواهيم كرد كه نويسندگان متن آگهي و هنرمنداني كه در آگهي          

  .كاالي مورد نظر خواهد شد» فروش« هايي كه به عقيدة آنان موجب كنند؛ آگهي مجله استفاده مي
  

  مشكالت تحليل بر اساس اصول هنر سخنوري
اختيـار داشـتن فهرسـتي از ايـن          در. كارگيري درست اين اصول است      بهرو هستيم     اي كه در تحليل بر اساس اصول هنر سخنوري با آن روبه             مسئله

 را بـا    هـا   آنتوانيم درسـتي اسـتفاده از         مي. اي ديگر   ها به شيوة درست مسئله      آن ست و استفاده از   ايك مسئله   ) زودي شرح خواهيم داد    هكه ب (اصول  
  .گيرند، تشخيص دهيم كارمي محصول يا استفاده از خدماتي خاص به تشويق مردم به خريد نويسان و هنرمندان در هايي كه آگهي بررسي شيوه

هـاي   آيـا روش . بـرد را دارد  بهتـرين كـار  ورد يك موضوع خـاص  مم يك از اصول هنر سخنوري در     اموضوع قابل طرح ديگر اين است كه كد       
نامه، گفتار برنامة تلويزيوني     ل متن يك آگهي، فيلم     رعايت نشده وجود دارد؟ پاسخ پرسش دوم اين است كه در تحلي            ها  آنبهتري، كه اين اصول در      

توانـد بيـشتر       اهميت كـه مـي     حائزكار برد، اما تحليل بر اساس اصول هنر سخنوري روشي است              هاي مختلفي را به     تواند روش   يا قطعة موسيقي مي   
  .ي كه موضوع آگهي و تشويق و ترغيب مخاطب مهم استمويژه هنگا همورد اهميت قرار بگيرد، ب

  
  

                                                 
1. Mekeon 
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  اي تحليل براساس اصول هنر سخنوريمزاي
انـد   ها مـشترك مجالتـي   بيشتر خانواده.  آسان استها آناند، ريرا كه تهيه و بررسي   شده هاي مجالت برگزيده تمرين مربوط به اين تحليل، آگهي  در

 اطبان پـي هاي اين مخ توان به ويژگي ها مي آن ده درهاي درج ش طبان خاص دارند، بنابراين با تحليل آگهيابعضي مجالت مخ.كه پر از آگهي هستند   
آورنـد، آنـان را    كننده به عمـل مـي    كه دربارة اين مخاطبان كه به عنوان مصرف   يداهاي زي   هاي تبليغاتي، با بررسي     فهميد كه هنرمندان نمايندگي   برد   

  .كنند چگونه ارزيابي مي
هاي مجله دربردارندة گفتار و تـصاوير         آگهي. شوند  الً از راديو يا تلويزيون پخش مي      هايي است مث    تر از آگهي    هاي چاپ شده آسان     تحليل آگهي 

  . نياز نيست كه بر روي كاغذ منتقل شوندها آناند و براي بررسي  ثابتي
ـ       تشويق، مي  مهم ترغيب و   هاي  اگر چه هنر سخنوري موضوعي كهن و پيچيده است، اما با توضيح دربارة بعضي روش               سـوي  ه  توان مـردم را ب

ها، پوسترها، و تابلوهاي تبليغـاتي        ها، مجله   هاي چاپي روزنامه     تأثير آگهي  تحتطول روز در م    همة ما در  . اي سوق داد    هاي مهم و هوشمندانه     تحليل
مـا را   يقينـاً     كنجكاوي، ملابنابراين همين ع   .ايم  اند انديشيده    كرده  جلب اها كه به نحوي نظرمان ر       به احتمال زياد دربارة بعضي آگهي     . گيريم  قرار مي 
  .كردشان چگونه استلمع را با دقت بررسي كنيم و ببينيم ها آندارد كه  بر آن مي

  
  اساس هنر سخنوري معايب تحليل بر

 ايـن  نظـر مـا  . كنيم   پيدا ميها آنها، بينش نسبت به مخاطبان  هاي مورد استفاده براي موجه جلوه دادن آگهي كنيم كه در روند تحليل روش      فرض مي 
امـا  . كنند، نسبت به اجرا و عوامل مشخص بازاري كه با آن طرف هستند بينشي درست دارند                 هاي تبليغاتي كار مي     است كه كساني كه در نمايندگي     

 را دربـارة    رو، هنگامي كه نظرمـان      از اين  .شود  ان منجر به شكست مي    بسياري از آن  هاي    آيد و اقدام    كنندگان همواره درست از آب در نمي        ظر تبليغ ن
  .دهيم ناگزير بايد بسيار دقت كنيم براي ترغيب آنان به كاربرد، تعميم ميتوان  اي كه مي نوع و سنخ اشخاص و مؤثرترين وسيله

ـ   شود اين است كه همة مسئلة ديگري كه غالباً به عنوان فرض در نظر گرفته مي       بـيش يكـسان معنـا و تفـسير      م وافراد، يك آگهي خـاص را كَ
هـا و باورهـايش، هـر آگهـي      ، ارزشئـق  اما امروزه عقيده داريم كه اين فرض نادرست است و افراد برحسب شخـصيت، تحـصيالت، عال              .كنند  مي

رمزگشايي « نويس ايتاليايي، عقيده دارد كه       پژوهنده و داستان   1اكو اومبرتو. كنند  هاي مختلف تفسير مي     مشخص يا هر پيام بازرگاني ديگر را به شكل        
و بـه  (سـازند   ها را مي علت آن است كه بين اشخاصي كه آگهي    . و كار داريم   رهاي همگاني س    گيرد كه ما با رسانه       غالباً زماني صورت مي    2»هنجاربنا

مـثالً  . هـايي وجـود دارد      تفـاوت ) نماينـد   كه اين آگهي ها را به انحاي گوناگون رمزگشايي مـي          (و مخاطبان   ) كنند   مي 3شيوة خاصي آن را رمزافكني    
شناسند، اما اگر مردم با اين اثر آشنايي نداشته           نويسان ممكن است در يك آگهي به اثر معروفي اشاره كنند كه به گمان خودشان همه آن را مي                    يآگه

  .درستي تفسير كنند هباشند شايد نتوانند آگهي را ب
  

  اساس هنر سخنوري طرح تحليل بر
تر تحليل ياد شده را به كار بريد تا بدانيـد تـصاوير    شما بايد بعضي از اصول متداول  . يد داد اين طرح آگهي يك مجله را مورد بررسي قرار خواه          در

ها، براي دريافت پاسخ دلخواه از جانب مخاطبان، چگونه مورد استفاده             و زبان در آگهي    )اندازه، نوع، و آرايش حروف    (هاي تصويري     و ساير پديده  
ياد آوردن نام يك محصول، فكـر        تواند به صورت به      چنين پاسخي مي   .به حساب آورد  » متقاعد سازي «اين پاسخ را بايد بيشتر نوعي       . اند  قرار گرفته 

  .ستفادة فوري از خدمات، حتي به وسيلة تلفن باشداداري اين محصول يا  يا فكر خري، واستفاده از آن در حال حاضر يا بعد
  

  تمهيدات سخنوري در ترغيب مخاطب
  :آمده است، به ياد آوريم) 1974( 5در كتابش با عنوان رتباط تأثيرپذير  را4اينجا گفتة توني شوارتز شايسته است كه در

بـر    با اطالعاتي كه فرد كسب كرده اسـت، فعـال و تـشديد شـوند و                طوري كه  هاست به  اي از محرك    ريزي مجموعه   كار مهم طرح  
گيرد كه محرك الزم در رونـد ارتبـاط، معنـايي را در ذهـن                 نفعال زماني صورت مي    ا اين فعل و  . گذارند تأثيررفتار و يادگيري او     

                                                 
1. Umberto Eco   
2. aberrant decoding  
3. encoding  
4. Tony Schwartz  
5. The Responsive 
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معناي ارتباط در واقع چيزي است كه شنونده         .دنفسه معنايي ندار     گنجانيم في     مي ارتباط   بطن آنچه ما در  .كند   زنده   بيننده يا  شنونده
  )24-25.ص( .كنيم هاي خويش استنباط مي گر، از تجربه برده شده توسط ارتباط هاي به كار يا بيننده، به كمك محرك

  
 هـايي را در   چنين وسوسـه  سپس كه بخواهيم ابتدا آن را متقاعد كنيم و         تر است از اين     هاي موجود در افراد بسي آسان       برانگيختن تمايالت و وسوسه   

هـاي    هايي هستند كه براي ايجاد واكنش        محرك ها  آن» گذارند  بر روي احساسات ما انگشت مي     « در واقع    1ها  بنابراين آگهي . وجود آوريم   درونشان به 
چيـان شـركت      هاي تبليغـات    شياآزم تشبيه كرد كه در   » اي  هاي پيچيده   موش«  شايد بتوان ما را به    . اند  مناسب و درست از جانب ما طرح ريزي شده        

  .كنيم مي
  

  2زبان استعاري
شكل اول، استعاره ممكـن   در: كند اين زبان به دو صورت عمل مي    . شود  زبان استعاري از طريق تمثيل و مقايسة دو چيز موجب برقراري ارتباط مي            

. عشق من مانند يك گل سرخ اسـت : ستقيم استدر شكل دوم، تشبيهي و غيرم. عشق من يك گل سرخ است: است به صورت تمثيل مستقيم باشد    
مثالً مسابقه دادم، پرواز كـردم،  . اي انجام شود    اند كه بايد مقايسه     شوند و مبين اين نكته      استعاره گاهي به صورت افعال يك جمله يا عبارت ظاهر مي          

  .خزيدم
  

  3كنايي زبان
در شـكل  . كنـد  ز به دو صورت عمـل مـي  ياين زبان ن. شوند رتباط ميارقراري زبان كنايي از طريق تداعي يا ربط دادن چيزي به چيز ديگر موجب ب         

، مـثالً  4در شكل دوم، بخشي از يك چيز نماد كل آن چيزاست       . كند  گرد، انگلستان را تداعي مي     دار  كاله لبه : اول، كنايه يك تداعي يا ربط كلي است       
  .د نمادي از رياست جمهوري آمريكاكاخ سفي

  :عي يا ربط به شرح زير استااين تد چند نمونه از. آموزيم كه بسياري از چيزهايي را به هم مربوط كنيم ما در طول زندگي مي
  هاي بزرگ و ثروت خانه

  تاريكي و وحشت
  5پرستان و تجملو .ام.هاي بي ماشين

  فرانسه و ادبيات عاشقانه
  طبيعت و پاكي

  
ايـاالت متحـده آمريكـا     نويسان و هنرمنـدان در  بنابراين آگهي.  به فهرست باال افزودتوان شماري از موضوعات ديگر را مي بديهي است كه تعداد بي 

هـا   آگهـي .  آشنا هستند، سر و كار داشته باشـند ها آنرود بيشتر مردم با  كه گمان مي   هايي  پديدهها يا مرتبط ساختن       تداعي اي از   توانند با مجموعه    مي
 را تحليـل  هـا  آنها چنين موضوعاتي را يافتيـد بايـد     آگهي چنانچه شما در بررسي. ها ها و تداعي مثيل يا تـسرشارند از تمهيدات استعاري و كنايي  

  .كنيد و به نحوة كاربردشان توجه نشان دهيد
  
  

  تحريك اميال با كالم
  :شوند كس هستند، بررسي مينعها م گونه كه در زبان و گفتار آگهي ، آنها آنهاي ارضاي  ها بسيار متداول و راه اين بخش اميال و هوس در

                                                 
1. Advertisementهاي چاپي و   به معناي آگهي رسانهCammercialنويسنده. شود بازرگاني است كه از راديو و تلويزيون پخش مي هاي   به معناي پيام. 

2. Metaphoric language 
3. Metonymic language 

4 .Synecdoche نقل از فرهنگ انگليسي ـ فارسي، دكتر عباس آريانپور كاشاني. (مثل اين كه بگوييم پنجاه بادبان كه منظور پنجاه كشتي است. ذكر جزء و ارادة كل ـ.(  
  )ويراستار. ( انتخاب شده استYuppiesواژة تجمل پرستان براي كلمة . 5



٤٨ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

مطرود بـودن اشـخاص بـه سـبب بـوي بـد دهـان                :مثالً. دهند  كنند و راه حل آن را هم ارائه مي          اي را طرح مي    ها غالباً مسئله    آگهي: حل مسئله 
طـور سـاختگي پـيش      بهها خودشان در مواردي مسائلي را سازندگان آگهي .  مصرف كنيد  Zilchشوي مارك؛     از دهان  :كنند  بعد اضافه مي  . هاست آن
  .كنند هاي مردم بازي مي واپسي آنان در واقع با دل. دهند جلوه ميآورند و يا چيزهايي را با اهميت  مي

بـا  » ...كننـد كـه       بيشتر دكترها توصيه مي   «يا  ... كنندكه  به شما سفارش مي   » متخصصان« سازندگان آگهي با طرح اين مسئله كه      : متخصص توصية
  .كنند تخصصي ندارند ميكه توصيه   اي برند كه در زمينه گاهي نام متخصصاني را مي. كنند تن اطمينان خاطر بازي مياشتياق ما به داش

.  برتر از ديگري اسـت     ها  آن شوند تا نشان داده شود يكي از        محصول، گاهي به شيوة گوناگون، با يكديگر مقايسه مي         اين مورد دو   در: ها  مقايسه
هاي منطقـي     طور مسقيم به جنبه     اينجا به  در. گيرد  آالت پيچيده صورت مي       ، و وسايل و ماشين      ها، كامپيوترها   مورد اتومبيل   در اين گونه مقايسه بيشتر   

  .ماند هم يك محصول از نظر دور ميهاي م در مواردي بيشتر جنبه شود و و عقالني توجه مي
  

  1مسائل جنسي
كننـده   ها به زبان و بياني دعوت برند بازي با هوس كار مي ترفندي كه به. كنند ف گوناگون استفاد ميچيان از مسائل به شيوة مختلف و با اهدا   تبليغات
و وضعي نامناسـب و      زنان با سر  . شوند  ريزي مي   گيرند و براي تحريك شهوات طرح       هايي از اين نوع، اميال ناخودآگاه ما را به بازي مي            آگهي. است

  .يابند كننده شدت مي ها سيار اغوا شوند كه گاهي اين تحريك  داده ميانگيز نشان اشاراتي وسوسه حاالت و
وجود  ما دغدغة خاطر به هايمان دچارآشوب كنند و در      كوشند كه ذهن ما را نسبت به مسائل جنسي و هوس            صاحبان آگهي گاهي مي      از سوي ديگر  

سلطة منيـت   (زدن قوة تعقل ما       سازان از مسائل جنسي با هدف پس        آگهي. كنند  را با محصولي از توليدات خودشان توصيه مي          آن» چارة«بعد  . آورند
  .جويند سود مي) سلطة شهوت بر رفتار( ها و تحريك هيجانات و هوس) بر رفتار

  
  ها ها و نگراني ترس

يشتر مشخص اسـت و خـاص،       ترس، كه ب   نام و نشان و     بين نگراني، كه مبهم است و بي      . هاي مختلف اين موضوع را بررسي كنيم        اجازه دهيد جنبه  
  :طور كلي به. بايد تفاوت قايل شويم

  .ترسيم  ديگران ميوسيلة بهما از طرد شدن 
  .ترسيم تنها ماندن مي از

  .ترسيم از محبوب نبودن مي
  .ترسيم تر بودن از آنان مي و برجستهبا ديگران از متفاوت بودن 

  
ما حيواني هستيم اجتماعي و مايليم با بودن در كنار          . شود  د، اما بيشتر شامل حال ما مي      كن  مورد همه صدق نمي    ها در   بديهي است كه اين گونه ترس     

  .ستند، احساس راحتي و آسايش كنيمديگران، كه شبيه ما ه
مـا  آورنـد، ا    ما را بـه سـتوه مـي        شويم و   مي اند كه گاهي دچارشان     بهم م هايي گنگ و     احساس ها  آن! توان مشخص كرد    ها را دشوارتر مي    نگراني

معموالً دوست نداريم كه در اضطراب و نگراني به سر بريم و اگر بتـوانيم راهـي بـراي       .  ذكر كنيم  ها  آنتوانيم هيچ دليل خاصي در تأييد وجود          نمي
  .گريزيم م منطق، ميكگريز از آن بيابيم، به ح

  
  نگرش جمعي

بسياري از  » طرز تفكر جمعي  «و اتكا به    » خرند  ارند اين فرآورده را مي    همه د «اي، مطرح كرد موضوع       هاي ترغيب مردم به خريد فرآورده       يكي از راه  
بيننـد و در برابـر تفكـر جمعـي مقاومـت        هستند كه همواره خود را به عنوان يك فرد مـي      استبديهي   .دانند   مي هافراد كه ايمني را در جمع يا گرو       

  .كنند مي

                                                 
بـه واسـطة همـين    » زن«اي كـه در جوامـع غربـي     گونـه   است بخصوص استفاده از زنان شيوع تـام دارد بـه          هاي رايج در غرب       كاربرد مسائل جنسي در تبليغات از شيوه      . 1

خانواده و كالً مـسائل اخالقـي ارزش وااليـي         » زن«بديهي است در جوامعي كه براي       . تهي گشته است  » شخصيت انساني «تبديل شده و از     » شيئي جنسي «تبليغات به يك    
  ) ناشر. (دهند ز مسائل جنسي در تبليغات اجازه نمياند هرگز به استفاده ا قايل

 



٤٩ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  تمايل به تأييد شدن

كوشند ما را متقاعد كننـد   كنند تا به زعم سازندگانشان مورد پسند و تأييد ديگران واقع شويم، مي برداري مي رههايي كه از ميل و خواست ما به   آگهي
بيـشتر مـردم    . واقـع شـويم   » صاحب نظر «يا اشخاص    »نخبگان«شود كه ما مورد تأييد        كه خريد يك فرآورده يا استفاده از خدماتي خاص باعث مي          

  .دانند ييد ميأاين ت ند و خريد يك فرآوردة خاص را راهي براي برخورداري ازوشمايلند از سوي ديگران تأييد 
  

  همچشمي چشم و
ـ توانيم با ديگران رقابت كنـيم  خواهيم به دنيا نشان دهيم كه اشخاص موفقي هستيم و مي كنند كه ما مي چيان چنين فرض مي تبليغات  از جملـه بـا    

نوع اتومبيـل   ر هزينه، فرستادن فرزندنمان به مدارس خصوصي، خريد هر        ناگون مثل رفتن به تعطيالت پ     خريد انواع كاالها و انجام دادن كارهاي گو       
همچشمي با ديگـران   نسان است و چشم وامحركي نيرومند در رفتار » به رخ كشيدن آشكار  « ، اقتصاددان شهير، عقيده دارد    1تورستاين وبلن . و غيره 

  .ه شود ما موفقيمبه معناي كسب چيزهايي است كه نشان داد
  

  ها و اشخاص سرشناس تقليد از ستاره
تـوانيم بـسياري ار محـصوالت را كـه           داشته باشيم، اما دست كم مي      اگان سينما ر    ستاره» رق و برق  ز«و پر   » انگيز  هيجان«  توانيم زندگي   هر چند نمي  
شان در خود احـساس        با آنان و شيوة زندگي     2ر ما نوعي همساني نمادين    با اين كا  . كنند مصرف نماييم     در راديو و تلويزيون تبليغ مي      اآنان استفاده ي  

  .كنيم» تقليد«شوند هاي تلويزيون ظاهر مي ها ي برنامه همچنين ممكن است از قهرمانان مرد و زني كه فيلم. كنيم مي
چيان نيز از روند همين همسان        تبليغات. اريمپند  ها و قهرمانان مرد و زن همسان مي         بيش خودمان را با ستاره     ما در مراحل مختلف زندگي كم و      

  .كنند تا محصوالتي را به فروش برسانند تواند عواملي بسيار نيرومند باشد، استفاده مي پنداري، كه مي
  

  پاداش به خودتان
. دهـيم  مـي » پـاداش «اقع به خودمـان  كنند، در و  تبليغ ميها آنگويند كه ما با مصرف محصوالتي كه       زيركانه مي  اي غيرمستقيم و    سازان به شيوه    آگهي

 ايـن فـشار  . باشيد كوشي در كارتان مستحق دريافت مزد مي گونه كه به خاطر پشتكار و سخت       ، همان »شما اليق چنين پاداشي هستيد    «گويند    آنان مي 
  .تخيال شدن نسبت به مسائل ديگر اس يا به اصطالح هل دادن ما به جلو، فقط براي خشنودي و ارضاي آني ما بي

  
  پندار تحريك

هـا بـه كـار     زباني كـه در ايـن آگهـي   . ها هستند هاي جالبي در تحريك پندار و خيال ما براي فروش اين نوع فرآورده  هاي عطر و ادكلن نمونه      آگهي
ي تـداعي گونـه بـين    ا در اين ترفند، رابطه  . پردازي است   شود شاعرانه و خيال انگيز است و هدفش گرفتار كردن مخاطب به توهم و خيال                گرفته مي 

: فنـوني ماننـد  . پردازي با استفاده از فنون كالمي، كه با هنر شـاعري مـرتبط اسـت، شـكل بگيـرد             پندار با خيال   اين.آيد  وجود مي   محصول و پندار به   
هـاي    سـت، كـه در پيـام       ا »زبـان شـاعرانه سـاختگي     «بهترين توصيف اين گونه نوشته يا گفتـار         . تجانس آوايي، تكرار، قافيه و زباني كامالً استعاري       

  .گيرد  استفاده قرار ميبازرگاني مورد
  

   و صداهاي پر سر شعارها و موسيقي
ها معموالً    اين آهنگ . شود  گير مي   در ذهن جاي   هاي فريبنده است و     رود كه داراي آهنگ     كار مي   صدا به  هاي بازرگاني نوعي موسيقي پر سر و        در پيام 

. رونـد     مـي  كـار   شوند، بـه    هايي كه از راديو و تلويزيون پخش مي         جويند و بيشتر در آگهي       زبان زيركانه بهره مي    اند و از    هاي تند و قوي     داراي ضرب 
شـود و   ها، شعار به دفعات تكـرار مـي   در آگهي.  مرتبط هستندها آنكنند و با   شعارها عباراتي هستند كه فرآورده يا كارخانة سازندة آن را معرفي مي           

گاهي شعار خود بخشي از موسيقي اسـت كـه موجـب            . آسان شود ي آن   دهند تا بازشناس     حروف، آرايش و شيوة خاصي نشان مي       متن آن را غالباً با    
  .شود شناسايي و به خاطر سپردن آگهي مي

  

                                                 
1. Thorstein Veblen 
2. symbolic identification 



٥٠ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  يادداشتي دربارة تضادها
بـه  » سـكة تـضاد  «  ان به اصطالح يك روي سكهتو ايم، مي  پرداختهها آنزموضوعات را كه تا كنون به از اين رو بسياري ا    . م، تضاد است  اساس مفاهي 

  :هاي زير توجه كنيد حساب آورد به مثال
  رغبت/ رشك 

  امنيت/ ني انگر
  پذيرفته شدن/ مردود بودن 

  اقناع/ نياز 
  نگرش جمعي/ نگرش فردي 

  جمع بودن در/ تنهايي 
  

انـد توجـه      ي كه به صراحت يا تلويحا، در زبان وضـع شـده           يد به تضادهاي  ا تمهيدات كالمي هستيم ب    وجوي  جستآگهي مجالت در     وقتي كه ما در   
  .كنيم

  
  هاي ديداري تصاوير و پديده

محـصوالت و خـدمات بـه    » فروش«هاي تصويري ديگر و نقشي كه در  ، رنگ و پديدهها آندر اين بخش به بررسي تصاوير، نوع حروف و آرايش           
  .پردازيم كنند، مي مردم ايفا مي
 در. محـوري   توازن مـنظم و    .الف: دو قسم است   توازن بر . وازن به معناي آرايش فيزيكي عناصر موجود در آگهي است         اينجا ت  بيشتر در : توازن

صـورت متـوازن قـرار        شـود، بـه     نظـر گرفتـه مـي      در دو سوي محور فرضي عمودي يا افقي، كه در وسط آگهـي در             اين نوع توازن عناصر ديداري      
طور كلي، توازن منظم را، كه        به. گيرند   در آن آرايش عناصر ديداري به شكلي نامنظم و غيرمتوازن صورت مي            كه.  پويا امنظم ي نا توازن   . ب .گيرند  مي

  .كنيم از نظر كيفي ايستاست، به عنوان آرايشي زيبا اما تصنعي و نارسا ارزيابي مي
 فـضاي را بـا خـوش سـليقگي و فرهيختگـي             طـور معمـول    ما به . آگهي است  خالي يا سفيد در   ر فضاي   امقصود از اين عامل، مقد    : فضا سازي 

 را كـه در فـضاي خـالي وجـود نـدارد و آگهـي ادكلـن و                   ماركـت در روزنامـه     توانيم تفاوت بين آگهي و سـوپر        مثالً مي . دانيم  مخاطب مربوط مي  
  .هاي گرانبها در مجله را، سرشار از فضاي سفيد يا خالي است، مورد بررسي قرار دهيد ساعت

حـروف  . هـاي خـاص خـودش را دارد    هر حرفي يا نموداري خصيصه. شيوة آرايش حروف مبين چند نكته است     : ها  آننوع حروف و آرايش     
هاي مختلـف وجـود    صدها نوع حرف به اندازه. آورند و حروف درشت و قطور احساس ديگر را       وجود مي   باريك و ظريف احساسي را مخاطب به      

مي كه مشتري اين بازارنـد در نظـر         د را با فرآورده، بازار بالقوه آن و با سليقه و شيوة زندگي مر             ها آنانديشيد تناسب     وقتي به نوع حروف مي    . دارند
انـه  ، تـصميمي آگاه   1همچنين مقدار فضاي خالي، معموالً از سـوي طـراح حروفچينـي            به ياد داشته باشيد كه دربارة نوع و اندازة حروف و          . بگيريد

  .شود اتخاذ مي
ها روشن هستند يا ماليم؟ چـه معنـايي را      كنند؟ آيا رنگ    چه مفاهيمي را بيان مي     گيرند و   ها مورد استفاده قرار مي      يهايي در آگه    چه رنگ : رنگ
رود بـراي     است؟ آيا رنگي كه به كار مـي         شور و هيجان و انرژي بيش از حد        اداري ي   پردازي، بيانگر فرهيختگي و خويشتن      كنند؟ آيا رنگ    تدايي مي 

  اي خاص؟ ول يا كاالست يا عرضة آن به شيوهواقعي جلوه دادن محص
ست؟ ي چ ها  آنكار داريد از چه نوع نماهايي استفاده شده است؟ دليل انتخاب             و اگر در آگهي يا تصويربرداري سر     : هاي دوربين    و زاويه  2نماها

كنيم يا نگاه به سمت پايين است و خود           يافكنيم آيا جهت نگاهمان به سمت باالست و خود را حقير احساس م              وقتي كه به موضوع تصوير نظر مي      
ب اچرا نما و زاوية خاصـي انتخـ       ؟ آيا نگاه ما نسبت به موضوع در يك سطح است؟            4 بسيار گسترده و باز    ا است ي  3دانيم؟ آيا نما درشت     را برتر مي  

  اند؟ شده

                                                 
1. typographer 
2. shots 
3. close up 
4. extreme long shot 



٥١ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  :دارند بايد به موارد زير توجه كنيمها نقش  هاي ديگري كه در آگهي ها، حيوانات و مدل  در رابطه با وضع ظاهري آدم1ها مدل
 مذكر يا مؤنث: جنس   •

 سال، سالخورده جوان، ميانه: سن   •

 .ها ها، و پوست و نظاير اين وضع چهره، رنگ مو، چشم: هاي چهره  ويژگي  •

 .شوند حساسات و عواطفي كه نشان داده ميا: هاي چهره حالت  •

 .گردند ها ابراز مي ها و مانندآن اندام هايي كه با حركات، حالت حالت: زبان اشاره  •

 .غيره ها، مدل عينك و مدل مو، لباس: وسايل مرتبط با راه و رسم زندگي  •

 .شوند اين مناسبات به وسيلة سناريو و زبان آگهي بيان مي: مناسبات تلويحي  •

  
  تحليل آگهي مجله بر اساس اصول سخنوري

هـايي كـه مطلـب        ها ترغيب در آگهي     تحليل روش .  قابل توجهي نوشته است، انتخاب كنيد      وير و مقدار  صاي، يك آگهي را، داراي ت       بايد از مجله    .1
  . فقط از چند كلمه تشكيل شده دشوار استها آن

عناصر ديداري ديگر، كه    هاي استفاده از تصاوير       توانيد به تحليل شيوه     يرا كه در اين صورت مي     زري جالب باشد،    اآگهي انتخابي بايد از نظر ديد       .2
  .روند، بردازيد تقويت عنصر كالم به كار ميبراي 

  .براي تحليل متن مورد استفاده قرار دهيد  بحث كرديم، تهيه كنيد واه را كه دربارة آن) روش ترغيب( فهرستي از تمهيدات سخنوري  .3
  

  شرح تحليل بر اساس هنر سخنوري
آگهي يك مجله را بـر اسـاس هنـر          . دهيد براي خواننده بيان كنيد      جام مي خودتان را دربارة كارهايي كه ان      اي بنويسيد و در آن نظر كلي و         مقدمه  .1

ما دربارة چه   شرح كوتاهي دربارة ماهيت اين تحليل ضميمه كنيد تا خواننده بداند كه ش            . ي تحليل كنيد  ديدارعناصر   سخنوري، از ديدگاه زبان و    
  .كنيد موضوع بحث مي

هاي   احتماالً مايل هستيد كه جنبه    . ايد  را از نظر زباني و عناصر ديداري در آگهي مورد نظر يافته           هاي جالبي     براي خواننده شرح دهيد كه چه نكته        .2
اين صورت سعي كنيد نظرتان را با ارائة دليل و مدركي كه از نظر يك شـخص            ري را مورد بحث قرار دهيد، در      اخاصي از زبان و ترفندهاي ديد     

زبان آگهي بايد نكتة    مورد تحليل    مثالً در  .آراي خودتان بايد داليل يا توجيهي داشته باشيد        ديگر، براي  به سخن . كننده باشد، بيان كنيد     معقول قانع 
  .مورد نظر را با مفهوم هنر سخنوري مرتبط سازيد

يابيد بهره جوييد، بـه      توانيد از اطالعاتي كه در آن مي        فاده كنيد، مي  تهايي اس    دربارة تبليغات از كتاب    انوري ي خ تحليل براساس هنر س     دربارة اگر
توانيـد    ايـد، مـي     كنيـد، تحليـل مناسـبي نيافتيـه         حتي اگر دربارة آگهي خاصي كه بررسي مـي        .  را به موضوع مورد تحليل ربط دهيد       ها  آنشرط آنكه   

  .اطالعات كلي دربارة تبليغات، تصاوير و مسائل مربوط به آن را، كه در تحقيق شما كاربرد دارند، مورد بحث قرار دهيد
اي مهـم يـاري       آيا اين تحقيق نظر شما را در كشف نكته        . شود، مورد بررسي قرار دهيد      تان حاصل مي    نتيجه يا مفهوم جالبي را كه از پژوهش        هر  .3

  انجام دادن آن به شناخت يا بينشي دست يافتيد؟ كرد؟ آيا با
هايتـان بـه      بوديد، هر نوع جرح و تعديلي را كه ماييـد در يافتـه            رو     روبه ها  آناجراي اين تحقيق با      خور توجهي را كه در     مسائل و مشكالت در     .4

دامنـة ايـن   داشته باشيد كه شايسته است     به ياد   ( .يد مورد بحث قرار دهيد    ده  دست آمده ارائه مي     عمل آورديد، و هر تعميمي را بر اساس نتايج به         
  ).تعميم را محدود كني و از صدور حكم كلي بپرهيزيد

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .هاي تلويزيون يا فيلم است هاي زنده در آگهي  مقصود مدل. 4
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باشد كه هر نـوع پژوهـشي    يم اهميت   حائزين رو    ا اين مسئله از  . هاست  بخش مهمي از تدارك كار پژوهش مبتني بر نحوة استفاده از منابع كتابخانه            
ـ      .هاسـت   كتابخانه  و مطالب و اطالعات مستند موجود در       1هاي ادواري   ها، نشريه   كتاب، رساله  مستلزم استفاده از    ارة مطالعـات بـر    ايـن موضـوع درب

در هـر   . آينـد كـاربرد دارد      پاية منابع مستند به عمل مي      مورد تحقيقاتي كه تماماً بر      و هم در   2يلهاي گردآوري شده در يك پژوهش عم        اساس داده 
بـارة مـسئلة مـورد    اي مناسب در  از سوي ديگر، براي ارائه زمينه     . نوع پژوهش، استفاده از هر نوع مطالب مهم و اطالعات منتشر شده ضروري است             

همچنين . پذير نيست   بديهي است كه انجام هيچ طرح پژوهشي بدون طرح چنين شناسايي مقدماتي امكان            . تحقيق، بايد به منابع عمومي مراجعه كرد      
شـود   ن نكات موجب مـي رعايت اي. اند، نبايد كار پژوهش را آغاز كنيم مورد نظر انجام داده   ع  پيش از اطالع از تحقيقاتي كه ديگران در زمينة موضو         

افزون بر اين، اين امكان وجود دارد كه        . كه هم با مسائل بيشتر آشنا شويم و هم احتمال انجام دادن پژوهشي تكراري و غيرضروري را از بين ببريم                   
  .هاي تحقيق كسب كنيم هاي پيشين اطالعات ارزشمندي دربارة روش از پژوهش
  )103 ، ص1952( 5هات.  وپل ك4گود. هاي تحقيق اجتماعي، نوشتة ويليام  روش رج در كتابمند» فوايد كتابخانه «3كوميدار. ژوزف س

  

                                                 
1. periodicals 

2 .field study  يا field workهاي خارج از آزمايشگاه است  معناي تحقيقات ميداني يا پژوهشبه. 
3. Joseph S.Komidar 
4. William J.Goode 
5. Paul k.Hatt. 
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  فصل هشتم
  

  1هاي راديويي شنوندگان نمايش: اي پژوهش كتابخانه
  

ويژه اگـر    هگاه است؛ ب   خرمن دن سوزن در   براي يافتن اطالعات دربارة موضوعي خاص، بسيار شبيه به تجسس براي پيدا كر               در كتابخانه  وجو  جست
يا به زبان روزمره، يافتن كتاب يا       » بازيابي اطالعات «رو هستند     بداران با آن روبه   اكتيكي از مسائل مهمي كه امروزه       .  آشنا نباشيد  وجو  جستبا شيوة   

ها   ها، روزنامه   اضافة مجله   ها كتاب، به    ي معتبر، داراي ميليون   ها  هاي بسياري از دانشگاه     كتابخانه. كند  مأخذ براي كسي است كه به كتابخانه مراجعه مي        
 آمريكا هر سـال  ةاياالت متحد مثالً در . شوند  ها افزوده مي    ، و هر روز هم منابع جديد برآن       )هاي مختلف   گاهي نيز به زبان   . (و اسناد گوناگون هستند   

  .شوند ها و اسناد دولتي منتشر مي هاي عمومي و گزارش شماري رسالة علمي و تحقيقي، مجله تعداد بي هزاران كتاب تازه و

                                                 
1 .Talk showsاياالت آمريكا هاي در سرگرمي ها، مسابقات و هاي راديويي شامل نمايش  ـ عنواني است براي برنامه.  
2 . why questionول كتاب مراجعه كنيداين مورد به فصل ا ـ در. 



٥٤ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

مثالً فرض كنيد كتابي با عنوان تاريخ فلسفة سياسـي منتـشر شـده              . رو هستند   حاد روبه  يها غالباً با شكل     طبقه بندي كتاب  كتابدران نيز در مورد     
رو  الن كتابخانه با آن روبه    ئولي است كه مس   شبختانه اين مشك  تاريخ؟ علوم سياسي؟ يا فلسفه؟ خو     : اين كتاب را در كدام قسمت بايد جاي داد        . است
  .آنچه براي ما اهميت دارد توانايي يافتن كتاب يا منبع مورد نياز است. هستند

وسـيلة    شود، كسب اطالعاتي در رابطه با موضوع مورد تحقيق اسـت كـه بـه                آنجا كه به بحث ما مربوط مي        در كتابخانه، تا   وجو  جستهدف از   
هـاي عـادي تـرم     وقتي كه دانشجويان مقاله. دهد ها ياري مي گويي به بسياري از پرسش     ظران و در منابع معتبر گردآوري شده و ما در پاسخ          ن  صاحب

كنند كه از مطالب متخصصان و كارشناساني استفاده كنند كه آنان را در مطـرح كـردن و پـرداختن بـه موضـوع يـا                      نويسند، سعي مي    تحصيلي را مي  
هاي كارشناسان براي     قول  قلن راتنظيم كرده، به عنوان مدرك، همراه با         ها  آنكنند و بعد        دانشجويان موادي را گردآوري مي    . شان ياري كنند  هاي  پرسش

  .دهند آورند، مورد استفاده قرار مي دست مي د خود و نتايجي كه از تحقيق بهياثبات عقا
مـثالً  . توانيد پاسخي بيابيد كه براي همه كس پذيرفتني باشـد           مواردي هم نمي   رد.  هستيد نستن موضوعي كنيد زيرا كه مايل به دا       شما تحقيق مي  

و ارقـام و   هـا ، آمـار   توانيـد داده  مـي .  تيم فوتبال تا اين زمان استتريني سانفرانسيسكو، بزرگ» ها  و نهمي چهل«هاي    خواهيد ثابت كنيد كه تيم      مي
ا اين موضوعي نيست كه بتوان آن را به مردم قبوالند، زيرا كه براي اثبات اين مدعا هـيچ معيـاري، كـه              ام.  گردآوري و تنظيم كنيد    اچيزهايي ديگر ر  

جنـگ  » علـت «؟  »بـد «بـود يـا     » خوب«ناپلئون  : هاي مشابهي نيز ممكن است مطرح شوند        مسائل و پرسش  . مورد پذيرش عموم باشد، وجود ندارد     
مـورد   بنـابراين، در  . قـانع كنـد    اي پاسـخ داد كـه همـه كـس را            گونه  توان به   ها نمي   بعضي پرسش داخلي آمريكا چه بود؟ نكتة مهم اين است كه به           

 2»سنجشي«هاي   و پرسش1»چرا«هاي  پرداختن به پرسش. گزينيد بايد دقت كنيد   كنيد و نوعي مسائلي كه براي تحقيق برمي         هايي را مطرح مي     پرسش
  .كاري دشوار است

 توانيـد در  مـي .هاي اخير مربوط است، نياز داشـته باشـيد      اي تاريخي كه به سال      ين به اطالعاتي دربارة واقعه     انجام يك تمر   يممكن است كه برا   
ـ هايي از شاهدان عيني كتابخانه به گزارش هاي راديو و تلويزيـون و   هاي روزانه، برنامه  دفترچه خاطرات، يادداشت به صورت مقالة روزنامه، كتاب، 

ـ اند  انجام دادهاايي از دانشمندان و پژوهشگران كه احتماالً انواع گوناگون تحقيق ره ها و كتاب غيره و مقاله سپس ايـن مـواد و   .  دسترسي پيدا كنيد 
قـول مـستقيم       يا نقـل   3اين مطالب به صورت نقل قول آزاد       امكان دارد از  . تان مورد استفاده قرار دهيد      مقاله تحقيقي  در» مدرك«مطالب را به عنوان     

  .ايد در هر حال، بايد بدانيد كه اطالعات مورد استفاده را از كجا و چه منبعي كسب كرده. كنيداستفاده 
طـور    بنابراين، همـان  . استفادة شما از اسناد و مدارك، مانند احضار شهود از سوي دادستان براي اثبات جنايتي است كه متهم مرتكب شده است                    

نظـر    حـال، بـا اخـتالف     . روي داده ارائـه شـود     » واقعاً«هاي ضد و نقيضي دربارة آنچه         د گزارش كه در محاكمه معمول است، چه بسا از جانب شهو         
متخـصص يـا   كنيد؟ ناگزيريد مشخص كنيد كه كـدام   كند، چه مي دربارة موضوع مورد نظر كه غالباً توليد اشكال مي     » نظران  حباص«و  » متخصصان«

  نظر قابل اعتمادتر است و چرا؟ صاحب
 عنوان تمرين از شما خواسته شود فقط اطالعاتي دربارة موضـوع            هدرست و دقيق واقعيت بسيار دشوار است و ممكن است ب           كاو و گاهي كند 
مـثالً اطالعـاتي را     . هـا و اطالعـات انجـام دهيـد          طور كلي از شما خواسته خواهد شد كاري بـيش از يـافتن داده               اما به . دست آوريد   مورد تحقيق به  

  . يا تعميم موضوع مورد تحقيق باشد4د كه مؤيد نوعي نهادگردآوري و تنظيم نمايي
  

  اي مشكالت پژوهش كتابخانه
كنيـد؟ در     اگر نتوانيد منبعي بيابيد چه خواهيد كرد؟ كسب اطالعات را چگونـه آغـاز مـي               . شايد براي شما يافتن منابع ضروري تحقيق دشوار باشد        

  :مورد اخير شايد بخواهيد به منابع زيرمراجعه نماييد
 .)شوند  وسيله كامپيوتر مشخص ميهامروزه مشخصات و محل كتاب غالبًا ب(هاي كتابخانه  برگه  •

 .شوند هاي گوناگون است و غالباً در كتابخانه يافت مي ها كه دربارة موضوع پايگاه داده  •

 .هاي مرجع از هرنوع نامه و كتاب دانش  •

 2.راهنماي نيويورك تايمز و بوك ريويو دايجست، 1هاي ادواري مانند راهنماي خواننده راهنماي نشريه  •

                                                 
3 .evaluative questionشوند هايي است كه براي ارزيابي و سنجش نظرها مطرح مي  ـ مقصود پرسش. 

 
 
1.Paraphrase ـ سخن كسي را بيان و تعبير ديگر گفتن .  

4. thesis 
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 .هاي خاص هاي ويژه در رابطه با موضوع شناسي كتاب  •

 .هاي تحقيقي كه غالباً داراي كتابنامه هستند هاي درسي و مجله كتاب  •

 .كنند هاي تحقيقاتي كار مي ني كه در بخشادار كتاب  •

 .ها آنهاي تلويزيوني و نظاير  فروش، نوارهاي ويدئويي خبري و برنامه هاي پر ها، كتاب ها، مجله  روزنامهـهاي عمومي  رسانه  •
 

 سـال   15 يـا    10اگر منابعي را در اختيار داريد مربـوط بـه           . دست آوريد    در زمينة موضوع مورد تحقيق به      ابايد آخرين اطالعات و جديدترين آثار ر      
اما اگر طرح پژوهشي شما دربارة جنـگ داخلـي         . قيق شما كاسته خواهد شد    از ارزش تح  ) و در مواردي حتي مربوط به چند سال اخير        ( اخير است 

انـد   يـا شـاهد آن بـوده   ) كتابچـة خـاطرات  (انـد   آمريكاست، در اين مورد كامالً بجاست كه از مطالب و اطالعات كساني كه در جنگ شركت داشته      
ايـن مـورد     ، كـه در     من، بايد به آخرين تفسيرهاي مورخان زمان حاضـر        در ض . استفاده كنيد ) خبرنگاران روزنامه، مورخان آن زمان و سياستمداران      (

  .اند توجه كنيد هاي تحقيقي نوشته مقاله
آنـان دربـارة   . هاي آنان مربوط به وقايع گذشـته اسـت   نظر دارند، زيرا تفسيربه ياد داشته باشيد كه مورخان در بسياري از موارد با يكديگر اختالف         

هـاي    اين مسئله در مورد نظر ساير دانشمندان راجع به موضـوع          . كنند  دهند، بلكه نظرشان را دربارة رويدادها ابراز مي          نمي آنچه روي داده، اطالعاتي   
  .مورد بحث نيز صادق است
  اي مزاياي پژوهش كتابخانه

ها   دادهاگر از كامپيوتر و پايگاه      . ام دهيد اين كه آن را خودتان انج      ندارند مشروط بر   بر هايي در   گيرند هزينه   هايي كه در كتابخانه صورت مي       پژوهش
كنيـد يـا كارتـان        بـرداري مـي     اما اگر از منابع شخصي بهره     . گاهي اين مبلغ قابل توجه است     . كنند   از شما مبلغي دريافت مي     كنيد احتماالً   استفاده مي 
  .خواهد داشتاي در بر ن هاست، هزينه هاي كتابخانه برگه به استفاده از موضوعات مندرج در محدود و

كـار داشـته     و شويد و مجبور نيستيد كه با مردم سـر          رو نمي   وجود دارد روبه  » تحقيق حسابگرانه «اي با مشكلي كه غالباً در         در پژوهش كتابخانه  
د كه آيا آنان با همچنين در اين مور). شويد رو مي برعكس، در مصاحبة دقيق، نظر سنجي و تحقيق تجربي به ناچار با مصاحبه شوندگان روبه            (باشيد  

كنيـد در     مشكل اصلي شما يافتن مطالب و اطالعاتي است كه فكـر مـي            . دهند يا نه، دغدغة خاطر نداريد       كنند و صادقانه پاسخ مي      شما همكاري مي  
  .دانند  را نميها آنكتابخانه موجود هستند اما جاي 

  
  اي معايب پژوهش كتابخانه

. عموالً از صافي ذهن ديگران، مثل نويسنده، عكاس يا ويراستار، گذشته است           مآمده    دست   مطالب به  اين نوع پژوهش اين است كه      مشكل اساسي در  
  .كار داريد و  اطالعات دست دوم سراتوان گفت كه همواره ب بنابراين به تعبيري مي

دانيد، اما   مي ا ر ها  آنشما هم جاي     ود دارند، و  باشند، يا وج    ها موجود نمي    هاي ادواري، كه مورد نياز هستند، در كتابخانه         ها يا نشريه    گاهي كتاب 
 را مجـدداً در قفـسه       هـا   آن است، يا هنوز       را امانت گرفته   ها  آنشويد كه شخص ديگري       كنيد، متوجه مي     رجوع مي  ها  آنوقتي كه به قفسه مربوط به       

  )اند يا دزديده شده( .اند اند و يا گم شده نگذاشته
انگيـز     حيرت ها  آنها و ساير منابع موجود در         اند و تعداد كتاب     ها، نهادي قابل توجه     ويژه كتابخانة دانشگاه   ها، ب ه  با وجود اين مشكالت، كتابخانه    

كار دارند، يـا شـغل و        و ها سر     اشخاص ديگري هم كه با رسانه     . كنند  ها مراجعه مي     دانشجويان تنها كساني نيستند كه براي تحقيق به كتابخانه         .است
  .كنند اطالعات مورد نياز خود استفاده مي ها براي كسب د، از كتابخانهحرفة ديگري دارن

هاي راديويي پييگيري كنيد، الزم است كه به كتابخانـة دانـشگاه مراجعـه نماييـد؛ يعنـي                    براي طرحي كه قرار است در اين فصل دربارة نمايش         
هـاي    نگاري و ساير رسانه     و و تلويزيون، ارتباطات، فرهنگ مردم، روزنامه      هاي تخصصي دربارة رادي     هاي ادواري و مجله     اي كه داراي نشريه     كتابخانه

 معموالً بـه وسـيلة اشـخاص        ها  آنهاي ادواري وجود دارند، اما مطالب         غالباً در رابطه با اين موضوع، نشريه      هاي عمومي     كتابخانه در. همگاني است 
  .كافي نيستنديد انجام دهيد ااند و براي تمريني كه ب غير متخصص نوشته شده

  
  اي تمرين پژوهش كتابخانه

  هاي راديويي شنوندگان نمايش

                                                                                                                                                                  
1. Reader,s Guide 
2. Book Review Digest 



٥٦ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  :1 به شرح زير پيدا كنيدا جديدترين اطالعات رها آنهاي مربوط به  وضوعمهاي راديويي و  اين تمرين، دربارة شنوندگان نمايش در. 1
شـناختي، در ايـن       هـا از نظـر جمعيـت        كنند و آيا پس از گذشت سـال         را گوش مي   ها  آنهايي نظير     هاي نمايشي راديو يا برنامه      چه كساني برنامه    •

 وجود آمده است؟ شنوندگان تغييراتي به

 .معهاهاي راديويي بر روي مردم و ج بررسي تأثيرات نمايش  •

  )دهند؟ گويند كه گوش مي يا مي( دهند هاي راديويي گوش مي چرا مردم به نمايش  •
ها به ايـن علـت اسـت كـه      استفاده از اين مجله. ها به دست آوريد  تخصصي ويژه رسانهـهاي تحقيقي   مجلهاين زمينه اطالعات مورد نظر را از  در

هاي ياد شـده غالبـاً بـه صـورت      حالي كه مجله كشد، در ل طول ميااز يك س  انتشارات كتاب بيشتر  . ها جديدتر هستند     نسبت به كتاب   ها  آنمطالب  
  .اند ين تحقيقاتحاوي جديدتر شوند و نامه منتشر مي فصل

هـاي   هايي استفاده كنيد كه دربردارندة مطالبي دربـارة نمـايش     تا حد امكان بكوشيد كه به منابع تحقيقي دسترسي پيدا كنيد همچنين بايد از كتاب              . 2
يا و  ا را به نحوي تأييد، رد       ه  هاي تخصصي، مضامين اين كتاب      هاي مندرج در مجله     شويد كه مقاله    متوجه مي  ها  با مطالعة اين كتاب   . راديويي هستند 

  .كنند اصالح مي
 هـا   آن و متعلـق بـه        هاي راديويي خريـداري شـده       وسيلة ايستگاه   ها به   ما بيشترآن ااند،    هاي راديويي انجام شده     هاي زيادي دربارة نمايش     پژوهش

هاي راديويي از روابط عمومي       هايي دربارة محبوبيت نمايش     ادهبا اين حال، شايد بتوانيد د     . دهند  اختيار ديگران قرار نمي     را در  ها  آنالً  معمو هستند و 
  . تلويزيون بيابيد ـهاي صنفي راديو دست آوريد، يا در مجله هاي سنجش افكار به ديو و سازمانار

قرار بگيرنـد، امـا منـابع        مورد استفاده    دتوان  ميكه  دهند    هاي راديويي اختصاص مي     ها ستوني را به بحث و انتقاد دربارة برنامه          بعضي از روزنامه  
  :منابع زير پيدا كنيد زيد مطالب مورد نياز را در بعضي اممكن است بتوان. هاي تحقيقي باشند  بايد همان مقالهااصلي شم

 .مربوط به موضوع مورد تحقيق يها كتاب  •

 .كه درباره موضوع مورد نظر هستندهاي عمومي  هايي از كتاب فصل  •

 .هاي تخصصي هاي تحقيقي در مجله مقاله  •

 ها مقالة روزنامه  •

 .ويژه صنفي ها به هاي عمومي يا در مجله ر مجلههاي مندرج د مقاله  •

 .نامة ارتباطات از انتشارات دانشگاه آكسفورد ها، ازجمله دانش نامه هاي مندرج در دانش مقاله  •

 .هاي تحقيقي چكيدة مقاله  •
 
 براي كـسب اطالعـات را بـا توجـه بـه مـوارد زيـر         وجو  جستتوانيد    كنيد، ما مي    تباطات كار مي  اي بسيار گسترده به نام ار       اين تحقيق، در زمينه    در

  :محدود نماييد
 .شماست رتباطات زمينه اصلي كارا  •

 .همگاني مقولة فرعي ارتباطات هستند يها رسانه  •

 .هاي همگاني هستند هاي الكترونيكي مقولة فرعي رسانه رسانه  •

 .هاي الكترونيكي هستند ة فرعي رسانههاي سخن پراكني مقول رسانه  •

 .هاي الكترونيكي است راديو مقولة فرعي رسانه  •

 .تر راديو هستند اديويي نوعي برنامه و مقولة فرعيهاي ر نمايش  •

 .سازند ها فراهم مي اي مرتبط با اين برنامه هاي راديويي زمينه شنوندگان نمايش  •

  
مثالً امكان دارد كه با بررسي بعضي از        . بطه با مقوالت اصلي و فرعي مطالبي بيابيد       ارست باال در ر   يك ازموارد مطرح شده در فه      هر ممكن است در  

شوند رفتار    ها مطرح مي    هاي راديويي مطابق مواردي كه در اين برنامه         رتباط براي شما مشخص شود كه چرا شنوندگان نمايش        اهاي مربوط به      نظريه
هـايي كـه    توانيد فقط از مقالـه  گمان نكنيد كه مي. ن بسياري براي تحقيق و كسب اطالعات به وجود خواهند آمد         هاي گوناگو   بنابراين زمينه . كنند  مي

  .ها نيز استفاده كنيد اند سود ببريد، بلكه بايد از داده  شده ها نوشته دربارة شنوندگان نمايش
                                                 

 )ناشر( .توان آن را براي برنامه خاص راديويي انجام داد زمينه ندارد، اما ميروشن است كه اجراي چنين تحقيقاتي در ايران . 1



٥٧ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1/8مدرك شماره 

  اي را تحليل گرانه بخوانيم چگونه نوشته
مـورد نظـر اسـت؟ اگـر        » ماترياليـسم «مثالً مفهوم   . اند   كنيد و ببينيد چگونه توصيف و مورد استفاده واقع شده          وجو  جستفاهيم و آراي مهم را      م. 1

  كار گرفته شده است؟ وسيلة نويسنده چگونه تعريف و به چنين است، اين مفهوم به
  .اند بيابيد كه براي تأييد مباحث، مورد استفاده قرار گرفته آمارهايي را وها  كنيد مطالب مبتني بر واقعيت، داده يسع. 2
  اند؟ كار گرفته شده هايي به شناسي چرا او چيزهايي را باور دارد و ندارد؟چه روش.  كنيدوجو جستهاي نويسنده را  استدالل. 3
 در صـورت امكـان جـدولي را كـه نـشانگر ايـن تـضادها و                  .دهند  در بطن متون جاي مي      را ها  آننويسندگان غالباً   . ها را بيابيد    تضادها و مقايسه  . 4

  .ها باشد، فراهم كنيد مقايسه
تـوجهي بـه      اند كـه موجـب بـي         حدي دستچين شده    كنند؟ يا به    آيا ارتباطي با موضوع دارند؟ آيا به اثبات احكام كمك مي          . ها توجه كنيد    به مثال . 5

  شوند؟ يهاي ديگر، كه ممكن است احكام را تأييد نكنند، م مثال
  اين آراي اصلي پيونددهنده، چه مفاهيمي دارند؟. بنداي طور مستمر ادامه مي هايي كه به صلي باشيد، يعني موضوعا آراي وجوي جستدر . 6
آيـا  . وديـد  ب را درك نكرده   ها وجود دارند و شما بيشتر آن  كنيد كه ميان پديدهوجو جستبه سخن ديگر، روابطي را .  كنيدوجو جستها را   بينش. 7

  ها با ارزشند؟ شما را به كجا رهنمون خواهند كرد؟ اين بينش
كنند،   اگر نويسندگان در مواردي اشتباه مي     . اگر با نظر وي مخالفيد، داليلي معتبر ذكر كنيد        . به اميد موافقت با هرچه كه نويسنده بيان كرده نباشيد         . 8

  .ممكن است نظرشان در موارد ديگر درست باشد
اي جالـب   اند، به شيوه مرد در اساطير يونان نوشته شده هايي را كه دربارة خصلت قهرمانان زن و توان مقاله  مثالً گاهي مي  . ها توجه كنيد    تباسبه اق . 9

ـ       خاص بيابيـد، امـا مـي       1اي دربارة كمدي موقعيت     شايد نتوانيد مقاله  . هاي همگاني اعمال كرد     هاي رسانه   مورد شخصيت  در ل توانيـد مطـالبي قاب
  .دست آورد طور عام يا در مورد مزاح به وقعيت بهمهاي  استفاده راجع به كمدي

  ؟ متقاعد كردن شما براي باور چيزي تا چه حد اهميت دارد؟ وجه تمايز سبك  نويسنده چيست دربارة سبك نويسنده چه بايد كرد؟ سبك، در. 10
هـا و جـدي بـودن     سياسـي، ارزش  ده از اين منابع، عقايدي در رابطـه بـا ديـدگاه، نظـر    قول كرده است؟ آيا با استفا  نويسنده از چه منابعي نقل  . 11

  كند؟ نويسنده به ذهن شما خطور مي
 هايتان استفاده خواهند كرد مقالههنگام نوشتن به نكات ياد شده توجه كنيد، زيرا كه خوانندگان از اين نظرهاي تحليلي در تفسير : توجه

  
  شرح طرح پژوهشي

در اختيار خواننـده قـرار       اي كلي دربارة موضوع مورد تحقيق يا به عبارت ديگر نظري كلي نسبت به مضمون را                 آن زمينه  اي بنويسيد و در    مقدمه. 1
  . ارائه كنيدها آناديويي و اهميت هاي ر اي از تحول نمايش توانيد تاريخچه پيش از بحث دربارة مسائل مورد تحقيق، مي. دهيد

                                                 
1 .situation comedyيكي از انواع كمدي است . 



٥٨ ها  ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

گونـه   چ بايد توضيح دهيد كه اطالعات مـورد نظـر را         .ايد  د كه مسائل مورد پژوهش شما چه بودند و به چه نتايجي دست يافته              به خواننده بگويي   .2
هـا را   كنند، چه كساني ايـن نمـايش   ها گوش مي اگر دربارة تعداد اشخاصي كه به اين نمايش. كسب كرديد، چه يافتيد و چگونه به نتيجه رسيديد    

هاي متفاوتي يافتيد، توضيح دهيد كه مطالـب ضـد و نقـيض را                 بر افراد و جامعه چيست، مقاله      ها  آن تأثيرطور كلي     ، و به  شنوند و به چه علت      مي
  .چگونه ارزيابي كرديد و چرا به نتيجة مورد نظر رسيديد

. را ذكر كنيد  تايج را حك و اصالح نماييد دليل آن       اگر مجبوريد اين ن   .  آمده را بپذيرند    دست  داليلي را به خواننده عرضه كنيد تا نتايج به         ها و   داده. 3
عالوه بر بحث دربـارة مـشكالتي       .  چه كرديد  ها  آنرو بوديد توضيخ دهيد كه اين مشكالت چه بودند و با              با مشكلي روبه   اگر در جريان پژوهش   

  .پيشنهادي كه داريد بيان كنيدهر  خواهند تحقيقي مشابه انجام دهند رو بوديد، براي پژوهشگراني كه مي  روبهها آنكه با 
توانيد به چندين طريـق عمـل      در اين مورد مي   . گم رها نكنيد   در  سر امناسب به پايان بريد و خواننده ر       اي منطقي و    تان را به شيوه     مقالة پژوهشي . 4

همچنـين دربـارة    . ايد داشته باشد     انجام داده  طور اختصار جمع بندي نماييدتا خواننده نظر كلي نسبت به آنچه            هايتان را به    نخست اينكه يافته  .كنيد
در هر حال، مقالـة تحقيقـي را بـه          .ايد، به بحث بپردازيد     نتايج قبلي اعمال كرده    معاني نهفته در مقاله و در صورت نياز راجع به اصالحاتي كه در            

  .سانيد و خواننده را بال تكليف رها نكنيد غيرمنتظره به پايان نرطور بهايد،  كه براي اين تمرين پژوهشي كاغذ كم آورده بهانة اين
  

 برديـد كـه در      كار مـي    هايي را به     بوديد و به حرفة خبرنگاري روزنامه يا تلويزيون اشتغال داشتيد، همان روش            1اگر شما به اصطالح در دنياي واقعي      
بيـشتر كـساني كـه در جامعـة اطالعـاتي كـار              كنـيم و    همان طور كه پيشتر گفته شد ما در عصر اطالعات زندگي مي           . كار برديد   انجام اين تمرين به   

  .هاي گوناگون هستند جوي اطالعات راجع به موضوعو جست كنند دايماً در مي
.  و كتلـين اي    2ارتباطات جمعي، نوشـتة جـين وارد       اجازه دهيد اين بخش را با بيان نخستين بند فصل اول كتاب ارزشمند استراتژي تحقيق در               

  :پايان بريمبه ) 1987چاپ  (3هنسن
  

. انتقال فقـراي شهرنـشين از محلـة خودشـان بـراي تخريـب و نوسـازي آن محـل         هايي دربارة تهيه مقاله يا مقاله  : تمرين خبريابي 
بررسي سـريع موضـوع   : چالش. شخصي مطلع است كه با وجود عدم شناخت كافي از موضوع ، بايد گزارشي تهيه كند   : گزارشگر

ني در زمينـة    ابـا متخصـص    خبرنگار كار آزموده در رابطه با اين موضـوع        . هاي معتبر   ها و مقاله     كتاب اشخاص مطلع و  : منابع. انتقال
شناسي، روابط نژادي، امور شهري و سياست مالياتي مـصاحبه و       سازي، شهرسازي، جمعيت    ، معماري، بيمه، بانكداري، خانه    اقتصاد

نياز به گسترش   . نظر كلي خبرنگار نسبت به موضوع دارد       ها و   ختهگزينش افراد براي مصاحبه بستگي به آمو      . مشورت خواهد كرد  
 .شـود   هـا مـي     گيري و مطـرح شـدن بعـضي از پرسـش            و نو كردن چيزهايي كه وي در شروع تحقيق آموخته است، موجب شكل            

  )1.ص(
  

  .فرضي انتظار داشتيم ر از آن خبرنگاي را انجام دهيد كهخواهيم كه با مردم صحبت كنيد، اما بايد همان كارهاي اين تمرين از شما نمي در
اي است كه در تمام دوران زندگي و كـار            ذيت دانشجو تعيين كنند، بلكه وسيله     انيست كه استادان مغرض به خاطر        ياي تكليف   پژوهش كتابخانه 

هـاي    و چگونه اطالعاتي دربـارة موضـوع  آموزيد اين است كه چگونه به آموختن ادامه دهيد   اي كه از آن مي       نكته ترين  مهمهد بود   امورد استفاده خو  
ـ   . تواند به تمامي آن دست يابد اي وسيع است كه هيچ كسي نمي امروزه دامنة اطالعات به اندازه  . مورد عالقه كسب كنيد    يي اآنچـه اهميـت دارد توان

  .براي يافتن اطالعات مورد نياز است
  
  
  
  
  

                                                 
 .مقصود دنياي كسب و كار است. 1

2. Jean ward 
3. Kathleen A. Hanse 
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 براي تسليط و نظارت بر اخبار، سـتاد انتخابـاتي           1 ، با برمال شدن مجراي كمك مالي جانزاكرو        1980ماه اوت و آغاز ماه سپتامبر       در روزهاي پاياني    
نتيجـة  . تبليغاتي بر عليه ريگان استفاده كند يها نتخاباتي از تصاوير و شيوهازة حزب دموكرات كه اعتبارخود را از دست داده بود، بر آن شد در مبار    

در ايـن   . رو بـود     بـا آن روبـه     3يادي بود كـه مانـديل     زمبين مشكالت   . ، از اهالي بوستون انجام شد     2ريلي. حبة گروهي، كه به وسيلة ادوارد جي      مصا
نـامزد  ة هر ردربا اين درس عبرت. تواند فعايت انتخاباتي را ارزيابي كند   انتخابي چگونه مي   دهد مبني بر اين كه ستاد       مصاحبه بازخوردي را ارائه مي    

  .كند كوشد پيامي منطقي و قابل فهم براي مردم بفرستد، صدق مي اش مي دار شدن حيثيت دشهخانتخاباتي، كه پس از 
آزمايش شدند، به اين نتيجه رسيدند كـه   كه در هرم سپتامبر» برابر دوربين مانديل در«هاي تبليغاتي با عنوان  اي از برنامه گروه ريلي در مجموعه   

 پيـامي كـه    ـ »رو بودنـد  در درك پيام او بـا مـشكل روبـه   «شده بودند و » بيشتر جذب ظاهر و حضور مانديل«مصاحبة گروهي  درشركت كنندگان 
كنـد محـق باشـد، امـا          چند تن خاطرنشان كردند كه شايد مانديل دربارة مسائلي كه مطرح مي           . يات و كسر بودجه بود    لدربارة آموزش و پرورش، ما    

رسيده بود كه سـتاد انتخابـاتي        اي  او به نتيجه  . طور تصادفي با يك كشاورز مصاحبه كردند        گروه به . » را انجام داد   ها  آنو چگونه   ا«دانند كه      نمي ها  آن
  ».اندازد هاي تبليغاتي، مانديل مرا به ياد كارتر مي دراين برنامه«: مانديل همواره از آن بيم داشت

  ).118-119.  ، ص1989( 5 سياسي در دهة هشتادتبليغات: اي  ثانيه30هاي  ، سياست4مونتاگيوكرن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 .John Zaccaroـ وي احتماالً يكي از طرفداران حزب دموكرات است . 

2. Edward J.Reilly 

3 .Walter Mondale معاون جيمي كارتر و يكي از رقباي ريگان در انتخابات رياست جمهوري بود ـ.  
4. Montague kern 
5. 30 _ Second Politics: Political Advertising in the Eighties   
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  فصل نهم
  داليل رفتن مردم به سينما: مصاحبة گروهي

  
يـن گونـه مـصاحبه، گروهـي از         ادر  . باشـد   هدف مصاحبة گروهي پي بردن به احساس و نظر مردم دربارة فرآورده، خدمات يا موضوعي مهم مـي                 

.  و جـوزف ر 1ويمـر .راجـرد . پردازند د مياه بحث آز و زير نظر اداره كنندة جلسه بآيند هم مي مورد عالقة خود گرداطالعات كسب اشخاص براي   
ن ازمـ  طور هم   روش مصاحبة گروهي اين است كه با دو يا چند نفر به           «: نويسند  مي ) 1983(هاي همگاني      در كتاب معرفي پژوهش رسانه     2دومينيك

ايـن  ) 100.ص(» .كنـد   بحثي نسبتاً آزاد دربارة موضوع مـورد نظـر راهنمـايي مـي    عدهندگان را براي شرو     ة جلسه پاسخ  كنند  اداره كنند و   مصاحبه مي 
هـدف از    .باشد  موضوع معموالً راجع به نگرش و رفتار اشخاص حاضر در جلسه دربارة كاالي مصرفي يا امر گزينش، مثالً شركت در انتخابات مي                     

نيست، بلكه كامالً برعكس، مقصود دانستن نظر هر يك از اعضاي گروه نسبت به موضوع مورد بحث و پي بردن به                     نظر    اين بحث رسيدن به اتفاق    
ايـن  . هايي براي كشف نحـوة تفكـر و عمـل مـردم اسـت               هاي گروهي، روش    بنابراين، مصاحبه  . است ها  آن عاليق   عقايد و توصيف رفتار مبتني بر     

هـايي واال شـوند تـا         شـود منجـر بـه كـسب بيـنش           ها مـي    اين مصاحبه  هايي كه در    رود بحث    و اميد مي   ها، در واقع مصاحبة جمعي هستند       مصاحبه
  .كنندگان خدمت را در ارائة خدمات بهتر، ياري كنند ها يا عرضه توليدكنندگان فرآورده

  
  مشكالت مصاحبة گروهي

خواهيـد بدانيـد كـه مـردم نـسبت بـه              اگـر مـي   .  گروهـي اسـت    جانب مردم براي شركت در مصاحبة      ، يافتن يك گروه نماينده، از       نخستين مشكل 
دهنـد، بايـد اشخاصـي را بيابيـد كـه       اي مشابه و رايج رقابت كند، چگونه واكنش نشان مـي        حال توسعه است تا با فرآورده      اي جديد كه در     فرآورده

كه گردآوري افراد در مصاحبة گروهي چنـدان   ت اين است واقعي. آينده آن را مصرف نمايند   كنند يا مايل هستند كه در       فرآوردة جديد را مصرف مي    
. هـاي گروهـي، كارشناسـان فراوانـي در اختيـار دارنـد       اين زمينـه و همچنـين بـراي اداره كـردن مـصاحبه      هاي هستند كه در     شركت. دشوار نيست 

كنـار ديگـران و    هـا، بـودن در   ايـن مـصاحبه    ازدارنـد و معمـوالً   الزحمه دريافت مـي  كنندگان در مصاحبات غالباً مبلغي جزئي به عنوان حق         شركت
كنندة جلسه بسيار حساس و       نقش و توانايي اداره   ها،    در اين گونه مصاحبه   . برند  وگو دربارة موضوع مورد بحث، و توجه به عقايدشان لذت مي           گفت

مـسير    در عين حال بايد مراقب باشند كـه بحـث از           كنندگان دستور بدهند و گستاخانه رفتار كنند        آنان نبايد بيش از حد به شركت      . پر اهميت است  
  :اند چنين نوشته) 1987(هاي پژوهش در ارتباط جمعي  هنسن در كتاب استراتژي. كتلين اي در اين مورد جين وارد و. اش منحرف نشود اصلي

دهد، بايد اجازه   را سودمند تشخيص مي  بخش و تعبير و تفسيرهاي مطرح شده        اداره كنندة جلسة مصاحبة گروهي تا زماني كه مصاحبه را نتيجه          
هاي جديد    گيرند، منجر به طرح پرسش      ز وظايف او اين است كه اطمينان يابد نكات اصلي و مهم كه مورد بحث قرار مي                ا. بدهد مصاحبه ادامه يابد   

  )178.ص( .ديابد كه در بحث شركت كن كننده فرصت مي شوند هر شركت مي
 و  گفـت  ترغيب اشخاص به شركت مؤثر در      ياد در زمستلزم رعايت نكات ظريف و مهارت        اين كار . شوار است وگو غالباً د    ادارة بحث و گفت   

  .شنود است
  

  صاحبة گروهيممزاياي پژوهش از طريق 
از اي جزئـي اسـت كـه بـه هـر يـك                الزحمـه   كننده و حـق     ها شامل دستمزد اداره     هزينه. پژوهش از طريق مصاحبة گروهي روشي است نسبتاً ارزان        

، امكـان دارد هزينـة ايـن    )1983(به عقيدة ويمر دومينـك . تر از نظرسنجي است با اين حال، اين شيوه بسيار ارزان. شود كنندگان پرداخت مي    شركت

                                                 
1. Roger  D.Wimmer 
2. Joseph  R.Dominick 
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كـه  گيـري و اعتبـار شـركتي          كنندگان، مـشكالت نمونـه      بستگي دارد به تعداد شركت    «ر تا چند هزار دالر باشد كه        چند صد دال   ز، ا ها  گونه مصاحبه 
صرف چند هزار دالر، درصد نسبتاً       مصاحبة گروهي بيشتر در تبليغات و تحقيقات كاربرد دارد و در اين موارد            ) 101.ص(» .كند  مصاحبه را اداره مي   

  .شود هاي تبليغاتي هزينه مي ختن آگهيا معمول براي تحقيق و سطور بهناچيزي از مبلغي است كه 
اين نوع مصاحبه اصوالً بر روي      . درنگ در دسترس و قابل بررسي است        شوندگان بي   و عقيدة مصاحبه  گيرد    سرعت انجام مي    مصاحبة گروهي به  

ئو ضبط كرد تا عالوه بر بررسي عقايد، تحليل دقيق حركات، حاالت چهره اشارات و               دساني بر روي نوار وي    توان آن را به آ      ود و مي  ش  نوار ضبط مي  
  .ضبط صدا و تصوير كاري بسيار آسان است. ر گرددشوندگان امكان پذي هاي مصاحبه ديگر رفتار

شـوندگان را بـه آسـاني تعقيـب و از         هـاي مـصاحبه     تواند پاسخ   كنندة جلسه مي    اداره. پذيرند  و شنودها بسيار انعطاف     در مصاحبة گروهي، گفت   
تواند از  وي همچنين مي.  بحث بگذارد و موارد ديگرهايي را مطرح سازد، نظرها را جويا شود، مسائلي را به         برداري كند، پرسش     بهره ها  آنبعضي از   
  .شوند استفاده نمايد  اول مي هايي كه منجر به كسب اطالعات دست فرصت

شـود اشـخاص ديگـر نيـز در      كننـدگان در بحـث غالبـاً غـافلگير شـده و باعـث مـي        شركتكند كه  اي عمل مي   نيروي محركة گروهي به گونه    
قيـودي كـه معمـوالً       در يك وضعيت گروهي، موانع و     . گردد كه بسيار سودمند است      ه، گاهي اطالعاتي عرضه مي    در نتيج .  شركت كنند  گوها  و  گفت

  .ببريم توان به آنچه در ذهن و روان افراد نهفته است پي شوند و بدين ترتيب مي گردند، از سر راه برداشته مي سد راه عقايد و احساسات مي
  

  معايب پژوهش از طريق مصاحبة گروهي
كننده در اين نـوع مـصاحبه، در واقـع گـروه       تاشخاص شرك. سازد رو مي اي است كه تعميم نتيجه را با مشكل روبه        گونه  ماهيت مصاحبة گروهي به   

 بـسيار   رو دقت در گزينش افراد     از همين  .برداري از خدمات نباشند     ها يا بهره    كنندگان بالقوة فرآورده    مكن است نمايندة مصرف   ماند و     نسبتاً كوچكي 
  .مهم است
فتار گذشته  ها و يادآوري ر     يك شخص عقايد نگرش   . كند  آيد كمك چنداني بررسي كمي موضوع نمي        دست مي   هايي از مصاحبة گروهي به      داده

ت به همين جه  . »چندتا«هاي    نه به پرسش   دهد و   سخ مي اپ» چرا«هاي    شخصي ديگر، به پرسش   . دهد  به دست مي  ) كه ممكن است نادرست باشد    (را  
تواننـد سـودمند     بررسي، مـي صورت مكمل انواع ديگر هاي گروهي به عنوان مطالعات مقدماتي يا به      بعضي از پژوهشگران عقيده دارند كه مصاحبه      

  .باشند
ان آنكه باعث شـود ديگـر       اختصاص دهند؛ بايد از اين كار بي      سه را به بين عقايد خودشان       لبعضي از شركت كنندگان مايلند كه تمامي وقت ج        

آنكـه احـساس نـاراحتي        براي شركت در بحث ترغيب كرد، بـي        ها  آناند و بايد از       ها محبوب   برعكس، بعضي . از اظهار نظر بترسند، جلوگيري كرد     
  .كننند

اگر قرار باشد چنين كـاري صـورت گيـرد،          .  و تصوير از اظهار عقيدة واقعيشان خودداري كنند        اكنندگان به علت ضبط صد      ممكن است شركت  
. غيراخالقـي اسـت    نهايـت ناپـسند و      ضـبط صـدا و تـصوير اشـخاص بـدون اطـالع آنـان، عملـي بـي                  . طالع دهـد  اكنندة جلسه بايد به آنان        رهادا

ممكن است همين امـر موجـب شـود كـه برخـي از آنـان از ابـراز         كنند و كنندگان پيش از شركت در مصاحبه، بايد قرارداد مربوطه را امضا          شركت
  .مايندعقيدةشان خودداري ن

  
  طرح مصاحبة گروهي

  چگونگي تصميم مردم براي تماشاي فيلم مورد نظر
بـه  . روند  كنند و براي تماشاي بعضي ديگر به سينما نمي          ها را تماشا مي     ملياين طرح سعي كنيد به اين موضوع پي ببريد كه چرا مردم بعضي از ف               در

كـه    براي اين  كنيد و  شوندگان را به گروهي از دانشجويان محدود        كدام است؟ مصاحبه  گيري يا گزينش آنان        عامل در تصميم   ترين  مهمعبارت ديگر،   
غذا در سالن ناهارخوري دانـشكده دور  مثالً دانشجوياني كه براي صرف (اند  نجام شود، دانشجويان را كه تصادفاً در جايي گرد آمده   ا تر كار را آسان  

ها نيز كه مايل باشند مقداري از وقتـشان را            ز انجمن اي بعضي   ااعض. نمونه مورد مصاحبه قرار گيرند    عنوان گروه     ، برگزينيد تا به   )اند  يز نشسته ميك  
  .به اين كار اختصاص دهند، مناسب خواهند بود

 داليـل   نتري  مهمدر مورد انتخاب فيلم،     . هايي را كه بايد مطرح شوند در اختيار دارد          حبة گروهي، فهرستي از پرسش    اكنندة مص   طور كلي، اداره    به
  :مردم براي تماشاي فيلمي خاص، شايد يكي از عوامل زير باشد

  كارگردان  .1
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  بازيگران  .2
  نوع فيلم  .3
  تعريف ديگران از فيلم  .4
  مورد فيلم شده نقدهايي كه در  .5
  ترين سينما نمايش در ارزان  .6
  ترين سينما نمايش در نزديك  .7
  .اند رفتن به سينما به همراه دوستاني كه فيلم را برگزيده  .8
  

شود به توافـق برسـند، بلكـه منظـور پـي       مورد يك يا چند دليلي كه مطرح مي كنندگان در   هدف از بحث در مصاحبه گروهي اين نيست كه شركت         
در اين بررسي، ما به رفتـار گذشـته توجـه داريـم، يعنـي               . روند  بردن به اين مسئله است كه هر يك از اعضاي گروه چرا به تماشاي فيلم خاص مي                

دهنـد،نيز    يح مـي  جاما عقايد آنان، دربارة اينكه چرا مردم تماشاي فيلمي را به فيلم ديگر تر             . اند  گونه رفتار كرده    دهندگان به چه علت اين      سخكه پا   اين
  .سودمند است

  
   گروهي  مصاحبةكنندگان هايي به اداره هيتوص

  :هاي زير را مورد نظر قرار دهيد  رالعملمصاحبه يافتيد بايد دستو زماني كه افرادي را به عنوان گروه شركت كننده در
ـ كنندگان شرح دهيد هدف از مصاحبة گروهي را براي شركت. 1 در صـورت امكـان   . غيره شان چيست و  افراد گروه چگونه بايد عمل كنند، وظيفه 

كس درستي در گزارشـتان مـنع        را به  كنندگان  هاي شركت   توضيح دهيد كه ضبط صدا به اين علت است كه بتوانيد گفته           .  را ضبط كنيد   گوها  و  گفت
  .و شنودها به دقت يادداشت كنيد  ت مقدور نيست، سعي كنيد از گفتاگر تهية دستگاه ضبط صو. كنيد

نادرسـت نيـست و همـة     توضيح دهيد كه در يك مصاحبة گروهي نظر هيچ كس. كنندگان احساس آرامش كنند اي عمل كنيد كه شركت  به شيوه . 2
  .عقايد ارزشمندند

  .نگاري سودمند يا جالب باشد كسب نماييد هرگونه اطالعاتي را كه ممكن است از نظر جمعيت. 3
مصاحبة گروهي با روحيـة  . ها از اعمال روحية رهبري بپرهيزيد، اما در حد توان، اشخاص را به ابراز عقايد و احساساتشان ترغيب كنيد   در بحث . 4

  .فرماندهي سازگار نيست
بـا ارزشـي را      معناي مهم و   كند كه به نظرتان جالب است و       اي را بيان مي     مثالً اگر كسي نكته   . پيگيري كنيد آوريد    دست مي   كه به را  » هايي  سرنخ«. 5

  .يب به ادامة صحبت نماييد و نظر و تفسير ديگران را دربارة آن نكته جويا شويدغدارد، او را تر رب در
  .اجازه ندهيد كسي جلسة بحث را تنها به ابراز عقايد خودش منحصر سازد.  شركت دهيدگوها و گفتسعي كنيد همة افراد گروه را در . 6
دهنـدگان،    مثالً ممكن است پاسخ   . توجه كنيد كه بحث افراد گروه فقط بر روي موضوع مورد نظر متمركز باشد و از اين شاخه به آن شاخه نرود                     . 7

 بايد از انحـراف بحـث از مـسير   .مورد خود فيلم و داستان فيلم ابراز عقيده نمايند خواهند دربيان كنند، بعلت انتخاب فالن فيلم را   كه    جاي اين   به
  .اصلي جلوگيري كنيد

با اين كـار    . شخص گردد م  همه چيز روشن و    اي گروه تكرار كنيد ت    اكنيد تكرارش ضروري است بر      تضي، آنچه را كه فكر مي     قهاي م   در موقعيت . 8
  .ركت در بحث تشويق شوندممكن است كه ديگران هم براي ش

  .شان را جويا شويد اشخاص خاص عقيده از) اين مورد كسي نظري دارد؟ مثالً آيا در(طرح پرسش كلي  يگاهي به جا. 9
  

  نوشتن گزارش دربارة مصاحبة گروهي
  .آن نحوة برگزاري مصاحبة گروهي و همچنين موضوع مورد تحقيق را شرح دهيد اي كوتاه بنويسيد و در مقدمه.1
كنند به ترتيب اهميت در فهرستي درج نماييد و           هاي سينمايي خاص، ذكر مي      شوندگان در رابطه با ديدن فيلم       اي را كه مصاحبه      مصاحبه ترين  مهم. 2

  .رح دهيدش را ها آنهاي پر معنا را قيد كنيد و اهميت  نقل قول.  بحث كنيدها آندربارة 
هـا رهنمـون شـد؟ پـس از برگـزاري       هايي مقدماتي در ذهن داشتيد؟ چه چيز شما را به اين فرضيه       ه از برگزاري مصاحبة گروهي، فرضي     آيا پيش . 3

  هاچيست؟ مصاحبه احساس و نظرتان را به اين فرضيه
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چـه  هاي غيرمعمول را فراهم آوريد؟ بـه          م يافته ابه لحاظ انجام مصاحبة گروهي، چه بينشي را نصيب ديگران كرديد، چه رازي را گشوديد و كد                . 4
 طـور   بـه ويژه اگر گـروه شـما كوچـك و افـراد آن               اي دست يافتيد؟ به ياد داشته باشيد كه دامنة تعميم بحث را محدود و مشخص كنيد، به                  نتيجه

  .مع شده باشندجتصادفي گرد هم 
  . را شرح دهيدها آنرو بوديد؟ اگر چنين است،  دن اين طرح پژوهشي با مشكالتي روبهاآيا در انجام د. 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم
  نوشتن و تفكر

  
   سبك نويسندگيفصل دهم

   پرهيز از اشتباهات رايج در نويسندگيفصل يازدهم
   پرهيز از شتباهات رايج در استنتاجفصل دوازدهم

   نگارش گزارش پژوهش سيزدهملفص
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كنـيم،    انديـشيم و عمـل مـي        نظم ذهني ما، كه به وسيلة آن مي       . تار بلكه در افكار و كردار ما نيز رواج دارد         استعاره در زندگي روزمره، نه تنها در گف       
  .طور بنيادي از نظر طبيعي، استعاري است به

نيـز، تـا    عملكـرد روزانـة مـا را    هـا  آن. ر داشـته باشـد   كـا  و  نيست كه فقط با مسائل عقلي سـر        هايي  اند، موضوع   مفاهيمي كه بر افكار ما حاكم     
كنيم، چگونگي كسب تجربـه در ايـن دنيـا، و      واقع عبارتند از آنچه درك مي      مفاهيم ذهني ما در   . پا افتاده، زير نفوذ خود دارند       ترين امور پيش    جزئي

ريم كه نظم ياد شده بـه       اگر بپذي . مان دارد   هاي زندگي روزمره    بنابراين، نظام فكري ما نقشي محوري در معنا كردن واقعيت         . نحوة رابطة ما با ديگران    
  .طور قطع استعاري هستند دهيم به نجام مياآنچه روزانه  كنيم، و ميزان زيادي استعاري است، پس شيوة تفكري ما، آنچه تجربه مي

  )3.،ص1980( كنيم،  زندگي ميها آنهايي كه با  ، استعاره2 و مارك جانسن1جورج الكف
  
  
  

                                                 
1. George Lakoff 
2. Mark Johnson 
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  همفصل د
  سبك نويسندگي

  
اين فصل همين تعريف     براي تبيين اهدافمان، در   . شود  تعريف مي » علم ترغيب «هنر سخنوري از نظر فني،       طور كه در فصل هفتم شرح داديم،        همان
يـاب تـشخيص     يز و آسان  انگ  دهنده، شگفت   كننده، آگاهي    را جالب، سرگرم   ها  آنكه خواننده    بريم و چند عامل را،      كار مي   مورد نگارش مؤثر به    را در 

  .دهيم خواهد داد، مورد بحث قرار مي
دهند تلويزيون    از خواندن كتاب اكراه دارند و ترجيح مي       كه فرض كنيم همة خوانندگان      ) حتي اگر حقيقت نداشته باشد    ( اين عقيدة بدي نيست   

شان را جلب نماييد و ادامة   خود زحمت دهيد تا توجه و عالقه      نويسيد، بايد به    بنابراين، براي ترغيب اشخاص به خواندن مطالبي كه مي        . تماشا كنند 
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هـا،    بايد نيازهاي مردم را برآورده كنيد، از جمله حس كنجكاوي آنان را دربارة علـل پديـده                 .هايتان را براي آنان آسان و دلپذير سازيد         مطالعة نوشته 
  .غيره ، علت تفاوت چيزي با چيز ديگر وها آن تأثير

اي بـه جملـه       ها، در نگارش، با استفاده از انتقال جملـه          ري از اين روش   ابسي. كنيم  نر سخنوري بحث مي   ههاي    ة تعدادي از روش    دربار اينجادر  
 تـرين  مهـم  مواردي از ـ) 1990( متون نوشتن براي راديو و تلويزيون:  برگرفته از كتاب من با عنوانـجدول زير   .شوند ده واقع مياديگر مورد استف

  :دهد  را نشان ميها آنتقال و عملكرد هاي ان روش
  
  

  ادامة بحث  گيري نتيجه  ها ارائة نمونه
  مضافاً  بنابراين  مثالً
  اين افزون بر  در اين صورت  عنوان نمونه  به

  وانگهي  يابيم كه مي پس در  توضيح به كمك تصاوير
  همچنين  خالصه اينكه  نشان دادن موضوع

  
  
  

  ها معلول  ها علت  آراي متضاد
  در نتيجه  زيرا  اما

  بنابراين  آنجا كه از  با وجود اينكه
  از اين رو  شود به منجر مي  از سوي ديگر

  رسيم كه به اين نتيجه مي  نظر به اينكه  برعكس
      
  
  
  

  معنا  رابطة زماني  توالي
  به اين معني كه  پيش  نخست
  بريم كه، پس پي مي  پس  ديگر
  مبين اين است كه  در ضمن  مضافاً

  دارد كه بر ما معلوم مي  در عين حال  اول اينكه
  

  . رجوع كنيد1/10براي آشنايي بيشتر با عوامل انتقال، به مدرك شمارة 
  

   1/10مدرك شمارة
  عوامل انتقال

تن اضـافه   ي كه با حروف درشت چاپ شده بـه مـ          تمامي عوامل . آوريم  اند مي   ته شده كار گرف   ل به اآن عوامل انتق   اي كه در    اي از نوشته    اينجا نمونه  در
دهد كه استفاده از عوامل ياد شـده چگونـه بـه              گزينش اين نمونه نشان مي    . شود  تر نشان داده    اند تا شيوة اتصال جمله به جملة ديگر برجسته          گرديده

  .بخشد تفكر، كه براي نويسندگان بسيار سودمند و حائز اهميت است، نظم مي
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  شوند ها موجب توقف تفكر مي يرچگونه داو
ـ   نـوعي نتيجـه  . »كننده است فالني بسيار كسل «،  »بخش  بيسبال ورزشي است سالمت   «،  »مثالً او پسر خوبي است    «ي  رداو  بـه سـخن ديگـر،    اگيـري ي

نوشتن مقاله،از نظر تعداد صفحات مورد نياز تقريباً         خواننده با اين واقعيت كه دانشجويان در      . ايم  بندي حقايق زيادي است كه قبالً تجربه كرده         جمع
دليـل ايـن امـر ايـن        . كشد  اصطالح ته مي    دانيد كه آنان پس از نوشتن يكي دو بند، آراءشان به             مي اآشناست، زير  اند، احتماالً   ه با مشكل مواجه   هميش

ند، و  دقت مـستثنا شـو      ها به   گيري  اگر نتيجه . ماند  كنند كه مطلب اندكي براي بعد باقي مي         گيري مي   راگراف نخست، آن قدر نتيجه    ااست كه در چند پ    
 در هر تعداد صفحه كه مورد نياز است هرگز دشـوار نخواهـد بـود؛ در          ها  آنها و نوشتن       گردند، اطالة مقاله   ها  آنهاي شاهده شده جايگزين       واقعيت

نچـه نيـاز اسـت    ها را بيان كنند غالبـاً بـيش ازآ   شود واقعيت تجربه خواسته مي   شود، چون وقتي از نويسندگان بي       واقع، مقاله بيش از حد طوالني مي      
بصيرتي موقتي است كه      ها زودرس در يك مقالة تمريني، بي        هم پيĤمد داوري   و باز .دانند  پا افتاده را نمي     نويسند، زيرا فرق ميان مطلب مهم و پيش         مي

ـ آورند وجود مي هدر ما ب مطلبي توصيفي را با اين كلمه كه، مثالً   وقتي. نحوة تفكر روزمرةمان صادق است زده در هاي شتاب ورد داوريم اين در  و 
چنانچه اين نوشته را ادامه دهيم، بايـد همـة مطالـب بعـدي را بايـد در      » او هيپي خاص بود«يا » او مأمور واقعي خيابان مديسون بود«: كنيم  آغاز مي 

مانـد؛ و گـويي بقيـة نوشـته بـه       ر دور مـي   خـاص، از نظـ    » هيپي«يا  » ورممأ«هاي فردي اين    تمامي ويژگي  در نتيجه، . ها بيان كنيم    رابطه با اين داوري   
هـا و   هايي كه قبالً خوانـده، فـيلم   براساس داستان(ها و نظر خصوصي وي   يشهلو نوشتة او به ك     هاي تجربه شده توسط نويسنده ربطي ندارد        واقعيت
رو،   از اين . شوند اند مربوط مي    چه شكلي » 1صهاي خا   يهيپ« يا »ن مديسون امأمور خياب «با توجه به اين مطلب كه       ) هايي كه پيشتر ديده و غيره       عكس

. گيرنـد   ا جـاي شـرح و توصـيف بـديع را مـي            هـ   چنان كه كليشه    دارد، آن   رويمان قرار گرفته باز مي      داوري زودرس، غالباً ما را از آنچه درست پيش        
اي  منطقـه «ست و خيابان مديـسون  ا»  دريايي واقعيتفنگدار«كند،  شد مأموري كه توصيف مي ااي مطمئن ب    آغاز نوشته  بنابراين، حتي اگر نويسنده در    

بـه ايـن   . كند، مبادا كه سد راه بينش وي شوند است، باز هم به حكم وظيفه اين عقايد شخصي را در ذهنش بيرون مي        » مسكوني زيبا در حومة شهر    
هـاي مهـيج بـه        هاي جنجـالي و فـيلم       صطالح را نشريه  اين ا . شود  مي  ، هشدار داده  2نيك مورد توصيف فردي متعلق به گروه بيت       ويژه در  هنويسنده، ب 

مـورد هـر     اي اصـطالح يـاد شـده را در          اگر نويسنده . كننده مبدل گرديد    اي غيرواقعي و گمراه     يشه به كل  طوري كه   آميز رواج دادند، به    صورتي اغراق 
توضـيح دهيـد؛ و ايـن كـار بـه           » نبوده« باره آنچه منظوراو  كار ببرد، بعدها ناگزير خواهد شد كه نيروي زيادي صرف كند تا در              انسان واقعي زنده به   

  )40.ص،1978( هاياكاوا: منبع. نبرد كار دهد از ابتدا چنين اصطالحي را به حدي دشوار است كه ترجيح مي
  

  .گذرانيم كند از نظر مي تر و دلپذير مي تر را نوشته شما را جالب اكنون بعضي از نكات مهم
  
  

  و مقايسه تضادها
. يـابيم    در مـي هـا  آنما معناي نهفته در چيزها را از طريق مقايسه و برابـر نهـادن   طور كه پيشتر گفته شد،   اند زيرا، همان     اهميت حائز مقايسه   تضاد و 

معـاني از   . گرددكند مگر موقعي كه در برابر كودن معني           مثالً، دارا معنايي ندارد مگر آنكه با ندار مقايسه شود؛ باهوش معنايي را به ذهن متبادر نمي                
ـ دانيم كه مردم دارا، طبقةسوم و ندار مي. شوند تمايز و افتراقي كه ما قايليم ناشي مي ـ بندي  و در درجاتي مابين اين طبقه   وجود دارند، اما وقتي در  

  .كنيم آييم عموماً به تضاد فكر مي مقام مقايسه برمي
 هـا  آنمورد تمـامي   اي كه آن وجه را بتوان در      گونه  وند بايد داراي وجه اشتراك باشند، به      ش  اشيا يا مفاهيمي كه متضادند و با يكديگر مقايسه مي         

. آوريـم   وجود مـي    به» از ديدگاهي ديگر  «يا  » از سوي ديگر  «يك عامل انتقال مانند    ستفاده از اما در گفتار يا نوشتار، معموالً تضاد را با          . صادق دانست 
  .كنيم استفاده مي» نحو  به همان ـطور همان«قال نظير ها از يك عامل ديگر انت  در مقايسهاي

  
  تعاريف 

مردم  گويد كه   به سخن ديگر، تعريف به ما مي      . دهند  ها را چگونه مورد استفاده قرار مي        دارند مردم واژه      كه معلوم مي   هايي هستند اگر    تعاريف، گفته 
كار بردن يك واژه چه معنـايي   هيا قصد اشخاص در ب  معمول در كاربرد آن چيست وبرند، قراردادهاي  كار برده يا مي     چگونه واژه يا اصطالحي را به     

                                                 
متـرادف ايـن اصـطالح، بـوهمي     . ويـژه شـيوة لبـاس پوشـيدن مرسـوم را قبـول نداشـتند           شد آداب و رسـوم و بـه         طالق مي ا در جامعه آمريكا به جواناني       1950در دهة   . 1

Bohemian انپور كاشانينقل از فرهنگ عباس آري» ...كسي كه در سبك ادبي و هنر پيرو اصول جاري و مقبول عالم ادب و هنر نباشد«باشد، يعني  مي.  
2. Beatink 
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دهد مردم چگونـه واژه را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد، و در مـواردي ريـشة            رو فرهنگ لغات كتاب راهنمايي است كه نشان مي          از اين . رساند  را مي 
  .شود در آن قيد مي) ها ديگر زبانالتين، يوناني و ( ها نيز كلمه

مقـدار   .اين زمينه، واژة خـشونت مثـال خـوبي اسـت     در. كنند هايي خاص براي استفاده در كارشان معنا مي        گاهي پژوهشگران واژه را به روش     
پژوهشگراني كه تعريـف محـدودي از ايـن واژه          . بيند بستگي به تعريف او از واژة خشونت دارد          شونتي كه يك پژوهشگر در برنامة تلويزيون مي       خ
ز جمله خشونت مضحك    اع از خشونت دارند،     ند، اما محققاني كه تعريف جام     بين  هاي تلويزيوني مي    فيلم دهند منطقاً خشونت كمتري را در       ه مي ارائ

هـاي بـسيار متفـاوتي دارد، شايـسته اسـت             از آنجا كه خشونت جنبه    . دهند  هاي تلويزيون خشونت بيشتري را نشان مي        يا تصادفي، معتقدند كه فيلم    
  .كنند، در تعريف اين واژه توضيحي منطقي و مستدل عرضه نمايند اين زمينه تحقيق مي شگراني كه درپژوه

خمـين   ت.اجازه دهيد در اين زمينه مثـالي بيـاوريم      . نظر سودمند است    در بعضي موارد براي تعريف اين واژه، استناد به نظر متخصص يا صاحب            
شمار ديگري نيز توسط دانشمندان و اهل علـم      ف بي يتعار اند و   ارائه كرده » فرهنگ« دربارة واژة    شناسان بيش از صد تعريف      است كه مردم   زده شده 

، بجاسـت كـه توضـيح دهيـد چـه      )ديدگاهي كه در اين كتاب مطمح نظر اسـت   (نگريد    شناختي به فرهنگ مي     اگر از ديدگاه مردم   . است  عرضه شده 
 برگزيـده شـده   1نوشتة هنري پـرات فيرچايلـد  ) 1967(لغات جامعه شناسي و علوم وابسته   تعريف زير از كتاب فرهنگ  . معنايي مورد نظرتان است   

  :است
  

 .شـوند   وسـيلة نمادهـا منتقـل مـي         فرهنگ نامي است كلي براي تمامي الگوهاي رفتاري كه از نظر اجتماعي، اكتسابي هستند و بـه                
سـازي،  رازگـويي، اب    اني كه تنها موضوعاتي چون سخن     هاي انس   وردهاي مشخص گروه  ادست راين، فرهنگ نامي است براي همة     ببنا

ـ هاي فكري صنعت، هنر، علم، قانون، حكومت، اخالقيات، و مذهب تبلور دستاوردهاي فرهنگي و خصيصه گردنـد    فرهنگي مـي  
  )80.ص( .ها، وسايل ارتباطي، اشياي هنري و غيره ز جمله بناها ابراز و آالت ماشينا  ـشود شامل مي

  
 آن معنـا كـه در   در واقع انسان بـودن متـرادف اسـت بـا فرهيختـه شـدن، يعنـي فرهنـگ بـه            . اين تعريف، هر كس داراي فرهنگ است      با توجه به    

ـ گشايد اندازي بسيار متفاوت را پيش روي ما مي تعريف باال چشم. شناسي مورد نظر است مردم  متفاوتي با نظر كساني كـه فرهنـگ را بـا هنرهـاي      
  .دانند هاي جدي و شعر برابر مي  موسيقي كالسيك، باله، داستان، مانند اپرا،2»نخبه«

بريـد تعريـف      كار مـي     را در مفهوم خاص به     ها  آنتان ناآشنا باشند يا شما         اصطالحاتي را كه امكان دارد براي خوانندة نوشته        كلي بجاست رطو  به
  .كنيد

  علت و معلول
كوشيم شرح دهيم كـه       طور معمول مي   دهيم، به   وقتي كه چيزي را توضيح مي     . بريم  كار مي   هباشند كه ب  » توضيح« ترين شيوة   شايد علت و معلول رايج    

  فقر چه هستند؟» علل«فالن جنگ داخلي چه بود؟ » علت«. وجود آمدن آن چيز يا آن وضع چه بوده است علت به
مثالً اگر به   . كنيم  را مهار  ها  آنايم    ايم، بهتر توانسته    اختهها را شن    وجودآمدن پديده   ها اين باور است كه هرگاه علل به         يكي از داليل توجه به علت     

. كنيد   و يا از خوردن غذاهاي دير هضم پرهيز مي         هدل درد مبتال شويد دانستن علت آن سودمند است؛ به اين معنا كه داروي مخصوص آن را استفاد                 
  . مثالً رستوراني غيربهداشتي، مربوط باشد،يدا شايد هم ناراحتي شما نه به نوع غذا، بلكه به جايي كه آن را صرف كرده

هايي را كه مورد نظرمـان نيـستند          ترتيب معلول   بدين. ها ياري كنند    تدبين معلول  ها هستيم تا ما را در تعيين و          علت وجوي  جستبنابراين، ما در    
. كار داريـم، بعـد زمـان اسـت         و ينه، بعد اصلي كه با آن سر      در اين زم  . كنيم  هايي كه نياز داريم، تالش مي       وجودآوردن آن   گيريم و براي به     ناديده مي 

اين تصور كه چيزي فقط به اين دليـل كـه مقـدم بـر              . است yموجد   xبه اين معنا نيست كه       xبعد از    yعلت، طبعاً مقدم بر معلوم است، اما آمدن         
: تـوان برشـمرد     داليل زيادي بـراي آن مـي      : گرديم  باز مي  درد   به همان مثال دل   . ري نادرست است  اشود، پيĤمد پند    محسوب مي » علت«معلول است   

ي كه به بررسـي رابطـة علـت و          تبنابراين، وق . غيره ، كار سنگين بدني پس از صرف غذا، حساسيت به غذايي خاص و             مسموميت غذايي، پرخوري  
فـالن چيـز علـت فـالن        » رسـد   نظر مي   به«اين كه    ي بر پردازيد بجاست كه تبيين خود را محدود كنيد و مثالً بگوييد دليلي وجود دارد مبن                معلول مي 

  .آينده علت آن باشد در» ممكن است«پديده است يا 
  

                                                 
1. Henry pratt Fairhild 
2. elite 
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  بندي طبقه
بندي يـا گـزينش مجموعـه يـا گروهـي از اشـخاص يـا اشـيا يـا                      طبقه. ر اول به آساني آشكار نيستند     در نظ هدف از طبقه بندي مناسباتي است كه        

به عبارت ديگر، نخست گروهي را كه اعضا يـا عناصـر آن             . كار دارد  و رند، و با نشان دادن اين خصيصه، سر       اي مشترك دا    رويدادهايي كه خصيصه  
 بنـدي، بـه آنچـه در    كنـيم و ايـن تقـسيم    هـاي فرعـي تقـسيم مـي       گزينيم و سپس اين گروه را كه با گروه          مي  هاي مشترك دارند بر     ويژگي يا ويژگي  

  .جويش هستيم بستگي داردو جست
دهد عبارتنـد از نشـستن    نشان مي» كالس«هاي مشتركي كه آنان را به صورت  ويژگي. روهي از دانشجويان يك كالس را در نظر بگيريد      مثالً، گ 

 ـهاي ديگري چون طبقة اجتماعي   توان براساس ويژگي اين گروه متشكل را مي. در يك اتاق، تحت تعليم معلم بودن و فرا گرفتن درس زمان معين
ـ       بندي گروه   با تقسيم . تر تقسيم كرد    هاي فرعي   هاي مربوط به زناشويي به گروه       خصيصه ، مذهب، جنس، رشتة تحصيلي و     اقتصادي، نژاد   ههـا غالبـاً ب

هاي زياد، يا برعكس به دليل نداشتن ويژگي          علت برخورداري از ويژگي     ممكن است به   اه  هبعضي اشخاص يا گرو   . يابيم   دست مي  اطالعات جالبي 
همچنين ممكن است به اين نتيجه برسيم كه افراد يا عناصر يك طبقـه بـه جهـات       .بندي قرار بگيرند    ايت، خارج از فهرست گروه    مشترك به حد كف   

  .بندي دارد بندي كرد كه بستگي به هدفتان از طبقه توان به چند شيوه طبقه هر گروه را مي. اي مهم است مختلف شبيه يكديگرند و اين نكته
همخوان را در قالب يـك گـروه        هاي فرعي ظاهراً نا     ل كرد و گروه   هاي فرعي، برعكس عم    هبندي يك گروه به گرو       تقسيم جاي  توان به   ميگاهي  

اي شكل و نظام دهيم كه نـشانگر چگـونگي روابـط      به گونه  ها را   هاي فرعي را بيابيد وآن      اين مورد بايد مناسبات ميان گروه      در.  نمود لاصلي متشك 
  .ها باشند گروه

هـاي گونـاگون      گـروه  آمريكـا را بـه       هالت متحد ادهند كه مردم اي     هايي را ارئه مي     بندي همواره طرح    يابي، در زمينة طبقه    ان امور بازار  پژوهشگر
هـا   ميـان آمريكـايي   مرسوم در » هاي زندگي   ها و شيوه    ارزش« شود، به    ناميده مي  1ها كه اخيراً عرضه شده و والز        اي از اين طرح     نمونه. كنند   تقسيم مي 

  :كند پردازد و مردم را به سه گروه اصلي تقسيم مي مي
  :هاي فرعي تقسيم كرد توان به گروه هاي اصلي را مي هر يك از اين گروه. 4گرا  و درون3گرا ، برون2نيازمند

  گرا درون  گرا برون  نيازمند
  من منم  وابسته به ديگران  بازماندگان يك حادثه

  كساني كه خود بايد همه چيز را تجربه كنند  مقلدان  اند  كساني كه ناگزير به تحمل وضع
    داراي آگاهي اجتماعي  اي فردگرايانه دارند كساني كه روحيه

  
تـوانيم بـه      هـايي دارنـد، مـي        يهاي اصلي و فرعي چه ويژگ         بندي    نيم كه اشخاص مشمول اين گروه     ااگر بد : اي نهفته است    در پشت طرح والز عقيده    

 بـه اشـخاص فردگـرا       ها  آنها به مقلدان با نحوة فروش         مثالً شيوة فروش فرآورده   . ثرتر آنان را هدف تبليغات خود قرار دهيم       تر و مؤ    نحوي آگاهانه 
  .بسيار متفاوت است

  
  تحليل

. زدپـردا  اي از چيزهـا فقـط بـه بررسـي يـك عنـصر مـي                جاي پرداختن به مجموعه     بندي است با اين تفاوت كه تحليل به         عملكرد تحليل شبيه طبقه   
  راهـا  آندهندة آن براي آنكه مناسـبات   تحليل، در مقايسه با آن، عبارت است از تجزيه يا تقسيم چيزي به عناصر تشكيل    . بندي پيشتر طرح شد     طبقه

  .به اطالعاتي دست يابيم بهتر درك كنيم و
  بايد اين مسائل را مورد نظـر قـرار         ر تحليل اين بحران   د. گيريم  شود در نظر مي      ناشي مي  5»كوكائين خرد شده  «مثالً بحران مواد مخدر را، كه از        

افـراد، خـانواده    بعضي افراد، اثـرآن بـر    توسطCrackمخدر موجود، دليل مصرف و عدم مصرف ، توزيع آن، انواع ديگر مواد  Crackتولي :دهيم
و مواد مخدر جديدي كه ممكن     Crackي جلوگيري از توليد     ها  و برجامعه، راه  ) برند  هايي كه به علت اعتياد مادر، پس از تولد رنج مي            ويژه بچه  هب(

                                                 
1 .VALS ـ حرف اول Values and Like - Stylesباشد  مي.  

2. need – driven 
3. Outer – Directed. 

1 .inner – directedستها يافته ا ترين معاني هستند كه مترجم براي آن ح نزديكالهاي فارسي اين سه اصط معادل:   توضيح.  
2 .Crack cocaineآمريكا، مصطلح استهويژه اياالت متحد  يا كوكائين خورد شده، به عنوان مادة مخدر جديد در غرب، به .  
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كنيم تا به عناصر و عوامل آن پي ببريم و راه مبـارزه بـا آن     را تحليل مي Crackاي همچون بحران ما مسئله). 1»آيس«مثالً ( آن شونداست جانشين 
تحليـل مـي    بنـابراين مـا بـه       . رين راه حصول نتيجة مورد نظر است      ها، بهت   شايد تحليل ما مبين اين باشد كه يك رشته اقدام         . بهتر تشخيص دهيم  را  

  .پردازيم تا درك كنيم
  

  ها مثال
طور معمـول و      به ها  آنتوضيحات دربارة هر چيزي، نسبتاً كلي و انتزاعي است، زيرا           . ها، بهترين شيوة روشن ساختن منظور شماست        استفاده از مثال  

رويـد   هـا پـائين مـي    توضيح به سـمت مثـال    و پله نردبان انتزاع و از وقتي كه از. دهند را زير پوشش قرار مي اي از احتماالت      به ناچار انواع گسترده   
  .تر بفهمد تان را واضح شويد كه خواننده موضوع نوشته ب ميجمو

هم خاص است و هـم مفـاهيمي   است كه » شرحي موردي«،   يك مثال . كنند  اثبات تعميم ياري مي    ند كه شما را در      ا  ها، نوعي دليل و مدرك      مثال
  .بايد توجه داشته باشيد كه مثالتان مربوط به نكتة مورد بحث باشد. را در وراي خود نهفته دارد

پي خواهـد    راين كه مثالي د    ردهند مبني ب    مي» سرنخي«تان    كه به خوانندة نوشته   ) تر شرح داده شدند     پيش(دات انتقالي بسياري وجود دارد      يتمه
  .فهمد كه قصد داريد مطلبي خاص را مطرح كنيد ، خواننده مي»مثالً«نويسيد  يوقتي كه م. آمد

 بپردازيـد و بـه      2»مـوردپژوهي « اين بحث هنگامي سـودمند اسـت كـه بـه          . بحثي نسبتاً انتزاعي است   » بزهكاري نوجوانان «مثالً صحبت دربارة    
به آتش كشيده، اتومبيل دزديده، صندوق پـول يـك پمـپ بنـزين را               هاي شش كالس را شكسته، ساختمان مدرسه را           نوجواني كه در مدرسه شيشه    

هميـشه عقيـدة    ايـن .  بزهكـاري نوجوانـان چيـست   زن ا ااشاره نماييد تا به خواننده تفهيم كنيد منظورت       ... غيره زده، كيف زني سالخورده را قاپيده و      
 همچنين پـرداختن بـه    . توان با استفاده از مثال انجام دهيد         را مي  و اين كار  .  چيست تان  خوبي است كه به مردم نشان دهيد موضوع صحبت يا نوشته          

تـان فاقـد گيرايـي اسـت، و       يا انتزاع از يك سو آوردن مثال، از سوي ديگر، بسيار سودمند خواهد بود، زيرا اگر به كلي گويي بپردازيد نوشته      تعميم
  .پذير نخواهد بود مكانچنانچه تنها به ذكر مثال اكتفا كنيد به دست دادن يك تعميم جالب ا

  
  توصيف و شرح جرئيات

بسياري . شود خواننده مطلب شما را جالب و برجسته تشخيص دهد           توصيف است كه موجب مي      مهم بهبود سبك نويسندگي،    ليكي ديگر از عوام   
. رسـد   خت بـه نظـر مـي      لخواني  و همچون است   خون ندارد  شان به اصطالح گوشت و      نوشته. نويسندگي هستند  در» پيشرفته«از اشخاص فاقد سبك     

  .مار است و نه شرحي از جزئيات علت اين است كه نه توصيفي در
: نويـسد   اولـي مـي   . كننـد   شخص متفاوت آن را توصـيف مـي         دو عامل ياد شده را درك كنيد، غذايي را در نظر بگيريد كه دو              تأثيركه    ينابراي  

گرچـه  .  دهـد  خواننـده قـرار مـي    اي است خام، زيرا اطالعات كمي را در اختيـار  نوشتهاين . »شمره خورديم خوير غذايي و    ديشب در رستوران پي   «
دومي كه ممكن است آشنا به كـار  . گويي خود دربارة خوشمزه بودن استحكام بخشد كند تا به كلي نويسد غذا خوشمزه بود، جزئيات را بيان نمي     مي

ـ           . دهد  دقت شرح مي      رستوران و تغذيه باشد، جزئيات هر غذا يا پيش غذا را به            رو آن و   او دربارة مواد وطعم غذا، نحوة طبخ، كيفيت و چگونگي س
  :وي ممكن است چنين بنويسد. گويد غيره سخن مي

ميگوها در  . ور بود   ، غوطه   هر ظرف شش قطعه ميگو در سسي شفاف و عالي از كره گرد سير و جعفري                رد. م را با غذاي چيني شروع كرديم      شا
  ...و رو شدندچيني، داغ داغ سظروفي به سبك 

  . و غيرهها آن يك پاراگراف كامل براي هر خوراكي، مخلفات، طعم  ـهايي را به خود اختصاص دهد توصيف اين غذا ممكن است صفحه
آن  لت اين مسئله  طور كلي، ع    به. اختيار ندارند  اي در   كنند كه مطالب كافي براي نوشتن يك مقالة پنج تا ده صفحه            گاهي دانشجويان شكايت مي   

بديهي است كه نبايد دو عامل ياد شده را         . كنند  برند و توصيف و شرح جزئيات را رعايت نمي         كار نمي   است كه آنان در نوشتن، سبك پيشرفته را به        
ها و    ف و شرح جزئيات، مثال    توصي زايد به دقت بينديشيد كه چه وقت ا       ب. برد كار  ها به   ظ پر كردن صفحه   اي نادرست و تنها به لحا        به شيوه  جا و  هناب

  . اشاره شد، استفاده كنيدها آنها و فنون علم ترغيب مردم، كه پيشتر به  ديگر روش
  
  فرآيند

                                                 
1. ice 
2. Case stud 
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فرآيند ممكـن اسـت   .  و چگونه بايد آن را به انجام رسانيدپذيرد كه كاري چگونه صورت مي ي عملكرد چيزي، عبارت است از اين      فرآيند يا چگونگ  
آن بر شيوة عملكـرد   به يك معنا، نوعي توصيف است، با اين تفاوت كه در. شيريني يا به پيچيدگي يك طرح پژوهشي باشدعملي به سادگي پختن  

  .گويد كه به چه چيزي شباهت دارد يكه توصيف بيشتر ايستاست و به ما ميشود، در حال انجام كاري تأكيد ميچيزي يا 
تان، به مسئلة فرآيند و به شرح كارهايي كه در جريان تحقيق              دست آمده از طرح پژوهشي      بهبسيار مهم است كه در نوشتن گزارش دربارة نتايج          

. ايـد يـا نـه       شود كه خواننده گزارش، شيوة كار شما را پيگيري كند و بفهمد آيا اشـتباهي مرتكـب شـده                    اين اقدام موجب مي   . انجام داديد، بپردازيد  
گذرانيـد يكـي پـس از         تان، مراحل گوناگوني را كه مي       درپي؛ يعني هنگام انجام دادن طرح تحقيقي        اي و پي    نوشتن دربارة فرآيند، كاري است مرحله     

  .گيرد نوشتن گزارش دربارة نتايج به دست آمده، دربرمي زتمرين مربوط به روش پژوهش گرفته تااين مراحل همه چيز را، ا. دهيد يشرح م ديگري
  

   
  
  
  
  

  1لحن
 .لحن مناسب را بايد در رابطه با مخاطـب تعيـين كـرد   . مورد نظر است مورد يك نوشته  في كه در  يرسميت و تكل  لحن عاملي است مربوط به ميزان       

اي بـراي يـك تـرم     تر از لحن تقاضانامه براي شغل يا لحـن مقالـه   تر و خودماني اي محاورهتر،  ار غيررسمييد بسينويس  مي اي كه به دوستي     لحن نامه 
  .تحصيلي است

طـور كلـي،      بـه . را برگزيـد  و مناسب    ره بايد مسئلة رسمي و غيررسمي بودن را مد نظر داشت و براساس آن، لحن مطلوب               در نويسندگي هموا  
 در.  باشـد كه شيوة ديگري از طرف استاد تعيين شده      شوند، مگر اين    ها به سبك و لحن رسمي نوشته مي         ها ودانشگاه   كالج ي ترم تحصيلي در   ها  مقاله
  .تان خشك و تصنعي باشد اي بپرهيزيد، اما اين گفته به اين معنا نيست كه نوشته كار بردن لحن خودماني و محاوره  به زا هاي پژوهشي بايد مقاله

وقتي بنا داريـم  ).  نظر نيستدهرچند كه امروزه اين سبك مور(شود  هاي رسمي غالباً از اول شخص تا سوم شخص استفاده مي        در نوشتن مقاله  
. كنـيم   ضماير يا اسامي اشاره نمي     كدام از اين    گاهي نيز به هيچ   . »محقق« يا» نويسنده«يا  » ما«: نويسيم  ويسنده اشاره نماييم، مي   به خودماني به عنوان ن    

تان با تكيـه بـر اسـتدالل و پرهيـز از اشـباهات منطقـي و        ش از حد به لحن نيست، بلكه ثبات عقيده فقط توجه بي  نكتة اساسي دربارة نوشتة رسمي      
توانـد جانـشين تفكـر خـوب و      كار گيري سبكي واال يا خشك و تصنعي و استفاده از زباني تخصصي و نامفهوم، هيچ كدام نمـي      به. تدستوري اس 

  .نويسندگي استادانه گردد
  

  ساختار
. سـت اقاله برقرار   هاي گوناگون م    به سخن ديگر، عبارت است از روابطي كه ميان بخش         .  ساختار به معناي سازماندهي مقالة پژوهشي است       اينجا در
تيـار خواننـده قـرار      خبايد اطالعات زير را در ا     . دهيم  يعني ساختار مقاله را شرح مي     . يك نوشتة تحقيقي بجاست كه سازماندهي آن روشن باشد         در

  :دهيد
  ،)در قسمت مربوط به تز(مورد موضوع رساله  اطالع در  .1
 اله،كننده براي اثبات موضوع رس  سازي مدارك قانع نحوة فراهم  .2

 . را رفع كرديد و غيرهها آنرو بوديد، چگونه  اند، مشكالتي كه با آن روبه هايي كه در جريان پژوهش صورت گرفته اقدام  .3
 

خواهيـد بـه شـاگردان بگوييـد، بـه آنـان        نچه مـي آ:  عملي به اين شرح مقرر شده است      براي تدريس دستور  . نوشتن مقاله بسيار شبيه تدريس است     
  .ايد، تكرار كنيد  آنان گفتهبگوييد و آنچه به

تـر و     توانيم مـواد بـصري سـريع        با اين كار مي   . نحوي واضح و روشن، بسير سودمند است        ن دادن روابط، به   اها براي نش    تهية نمودارها و جدول   
، 1)او(فرويـدي نهـاد ناخودآگـاه     نوشته شده بود كـه مفـاهيم   Star Trek2 اي راجع به  در مقالههك آورد اي مي  نمونهاينجادر . كنيممؤثرتر بررسي 

                                                 
1. Tone 

  .شد اي تلويزيوني كه پيش از انقالب با عنوان پيشتازان فضا پخش مي نام مجموعه. 2
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بط تهـا مـر     نهاد ناخودآگاه با اميال و هوس      طوركلي،  به. كار برد   ، اسپاك و كرك به    4مورد مك كوي   توان به ترتيب در    ي م 3و من برتر  . 2)من(خودآگاه  
  .من برتر با وجدان روان خودآگاه با منطق و عقل، و است،
آن همـة    توان به صورت جدولي كـه در        همين مطالب را مي   . نواختي زبان نوشتار مدفون شده است     يك مقالة ياد شده تمامي وجود تمايز، در       در

  :روابط، كامالً و سريعاً به راحتي فهميده شوند به شرح زير ارائه كرد
  

  
  
  

  Star Trekهاي  شناختي شخصيت نمودار روان
  

  من برتر  روان خودآگاه   نهاد ناخودآگاه
  وجدان  عقل  ها هوس

  كرك  اسپاك  مك كوي
  

  .دهد كامل گردند  را شرح ميها آناي كه  ها و نمودارها بايد با نوشته جدول
رئـوس مطالـب    . طور منطقي منظمع منسجم و قابل فهـم باشـند           ي شما به  ها  مقالهطالب پيشنهاد كنم تا     ماجازه دهيد روشي براي تدوين رئوس       

  :خوبي انجام داد توان اين كار را به  تنظيم نمود، اما با دست و با استفاده از كاغذ و قلم نيز ميريزي و توان با كامپيوتر برنامه اي تحقيقي را مي مقاله
  .ودو قسمت مساوي خواهيد داشت م دهيد طبعاً سيااگر اين كار را با دو صفحه انج. نزده قسمت مساوي ببريداكاغذ سفيد را به شصفحه يك . 1
توانيـد روي يـك قـسمت موضـوع           مثالً مـي  . بنويسيد بررسي قرار دهيد،   تان مورد بحث و     مقاله ت در روي هر قسمت يك مفهوم را كه قرار اس        . 2

بايـد آنچـه بـه ذهنتـان     . كند، روي قسمت بعد دليل و مدركي ديگر را بنويسيد         مقاله، روي قسمت ديگر دليل و مدركي كه مقالة شما را تأييد مي            
در . عقيده، مفهوم، نمونه يا مثال را روي يك قـسمت بياوريـد   هر،. غذ يادداشت كنيداهاي ك عهطور مستمر روي قط كند تا حد امكان به   خطور مي 

  .هاي بيشتري را ببريد صورت نياز، قطعه
ـ  را روي تـابلويي   هـا   آنبعضي از محققان    . ها به نحوي منطقي مرتب كنيد       ها را با رعايت ترتيب موضوع       قطعه كاغذ . 3 ترتيـب سـنجاق و برخـي     هب

  .پيش نماييد و  تان را به آساني پس مهم اين است كه بتوانيد هر عقيده، مفهوم يا مثال مربوط به مقالة پژوهشي. كنند ا را به هم منگنه ميه ديگرآن
تا حس  بريد   ركا  توان داريد به  آنچه در    بايد قسمتي را براي مقدمة مقاله اختصاص دهيد و در زمينة درك مطلب را براي خواننده فراهم سازيد و                  . 4

، موضوع رساله، يعني آنچه را كه اميدواريد به اثبات            همچنين بايد در مقدمه   . مندش كنيد   هيزانيد و به خواندن ترغيب و عالق      كنجكاوي او را برانگ   
  .برسانيد، بيان كند

  .كنند، توضيح دهيد مقاله، داليل و مداركي را به اثبات رسالة شما كمك مي) متن(بايد در بدنة . 5
ايـد و     جريـان تحقيـق داشـته      هايتان، مشكالتي كـه در      ايد شرح دهيد و نظر خودتان را دربارة يافته          م داده اگيري، آنچه را كه انج      قسمت نتيجه  در. 6

  .مسائل مربوط به رساله را بنويسيد
  

هميـشه الزم اسـت كـه نخـست     . داردتـان   سيار مهمي در كيفيت مقالة پژوهشيبنقش ...  لحن، سبك، وـبه ياد داشته باشيد كه شيوة نگارش شما  
. تر مطالب را حك و اصالح و بازنويـسي نماييـد    كنار بگذاريد و سپس با ديدي نو و ذهني آماده      ار  نويسي از مطالب تهيه كنيد، چند روزي آن         پيش
ند كه به صورت بهتري درآينـد، زيـرا         ها همواره اين قابليت را دار       نويسي  نخستين پيش . هاي خوب هميشه با تجديدنظر و بازنويسي همراهند         نوشته

تان را تا حد امكـان جالـب و           نوشنه نوشتن بايد خودتان را در برابر خواننده متعهد بدانيد و          كار در. غالباً داراي اشتباهات دستوري و سبكي هستند      
  .روان عرضه كنيد

                                                                                                                                                                  
1. id 
2. ego 
3. superego 
4. McCoy 
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ايـن  .  وي بـه ادامـة مطالعـه، چنـدان تـوجهي نداشـته اسـت               شود، معموالً به اين دليل است كه نويسنده در تشويق           اگر خواننده سر در گم مي     
شايد جمله آنچنان شلوغ و درهم ريخته است كه خواننده در چنبـرة لفـاظي راه بـه جـايي                    . پذيرد  توجهي به اشكال و داليل مختلف صورت مي         بي

شـايد  . باشد كه خواننده آن را به چند صورت بخوانـد سامان نوشته شده  هاي به حدي خام و ناب  جملهتممكن اس. فهمد برد و معناي آن را نمي  نمي
كند يا فالن عمل چـه   تواند بفهمد كه چه كسي صحبت مي نتيجه خواننده نمي   اير يا زمان افعال راتغيير داده باشد و در        منويسنده در وسط جمله، ض    

پنداشته رابطة اين دو جمله واضح اسـت، زحمـت            ده كه مي  آمد منطقي جملة الف نباشد، و نويسن         پي عدامكان دارد جملة ب   . وقت اتفاق افتاده است   
  ...كار برده و اي كليدي، آن را نادرست به  شايد نويسنده به علت ندانستن معاني واژه.يافتن حلقة مفقود را به خود نداده است

كنـد    او خودش را سرزنش مـي     . بيند  دن در جايي مي   مند به مان    اي خود را عالقه     شود، ابتدا مانند پرنده     رو مي   اي كه با چنين موانعي روبه       خواننده
هايي   گذراند، حدس    به دقت از نظر مي     1ا همة پاراگراف را همچون الفباي مرموز اقوام توتني        باي توجه نكرده، پس بار ديگر آن را           كه حتماً به جمله   

گـردد   او را به دردسر انداخته، پس وي به دنبال نوشتة كسي مياين نويسنده است كه   . اما شكيبايي او حدي دارد    . دهد  زند و به خواندن ادامه مي       مي
  )9 و 12 .ص ،1976(. ، دربارة خوب نوشتن2ويليام زينسر. تر است اين هنر كارآزموده كه در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 .Runic alphabet زيستند ـ الفباي اقوام توتني كه در قرن سوم ميالدي در اسكانديناوي مي.  

2. William Zinsser 
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  فصل يازدهم
  پرهيز از اشتباهات رايج در نويسندگي

  
  يادداشتي درباره برقراري ارتباط

  
اصـلي شـما از كـار كـردن          ايد بر روي كاغذ بياوريد، به ياد داشته باشيد كه هـدف             تان كشف كرده    وقتي كه قرار است آنچه را كه در طرح پژوهش         

مـان طـور كـه هنگـام راننـدگي        اصولي را رعايت كنيم، درست بـه ه        هنگام نوشتن بايد  . نحوي كامالً واضح است     اطالعات الزم براي خواننده و به     
.  عمل كنيم تا دچـار حادثـه نـشويم         ها  آنها رابشناسيم و به       راهها و بزرگ    الئم جاده بايد رانندگي را بياموزيم، ع    . ي است به مقررات توجه نماييم     لزاما

   .نيماي به نقطة ديگر عزيمت ك قطهن، از ها آنش رعايت توانيم با دانستن مقررات و كمابي مي
هـاي     را مـثالً بـه چـراغ       1گذاري  توانيم در ذهنتان، نشانه     مي. ت كنيم تا ديگران مقصودمان را درك كنند       به همين ترتيب بايد دستور زبان را رعاي       

گر از چراغ قرمز عبور كنيد، جريمه خواهيد شد يـا تـصادف خواهيـد               ا. غيره تشبيه كنيد   هاي مشخص كردن مسير و      راهنمايي، عالئم توقف، نشانه   
استفاده نكنيد، خواننده دچار    ) ويرگول(قطه نگذاريد يا در جايي كه مكث الزم است از نشانة سركج             جمله، ن  پايان   همين طور اگر در   . دور   ه اكرد ي 

  .اشتباه خواهد شد
ايـن گونـه   . تـان و چگـونگي انجـام دادن آن، آگـاه سـازيد       وظيفة شما در نويسندگي آن است كه خواننده را در نتيجة طرح پژوهشي       ترين  مهم

نويسان مـثالً بـراي       استفاده از زباني كه داستان     از سوي ديگر، مجاز به    . آور باشد   روح و مالل    ريحي معروف است، نبايد بي    نوشتن، كه به نگارش تش    
  .برند نيستند مي كار سرگرمي خوانندگان، به

ز از ايـن اشـتباهات را       هاي پرهيـ    اگر راه  .شوند، خواهيم پرداخت     مرتكب مي  ترين اشتباهاتي كه اشخاص هنگام نوشتن       در اين بخش به متداول    
بديهي است كه در طي چند صفحة مختصر، آمـوختن قواعـد زبـان امكـان پـذير              . گيري پيشرفت خواهيد كرد     طور چشم   بياموزيد، در كار نوشتن به    

ن اصـطالحات يـا     بيـا  اين بحث تا حـد امكـان از        در. بنابراين بايد به عنوان مرجع، يك كتاب دستور زبان كامل را در دسترس داشته باشيد              . نيست
  .هاي مصطلح در زبان خودداري خواهيم كرد غلط

  
  )اجزاي جمله( هاي ناقص جمله
 جنبـة   تـرين   مهـم بـه نظـر او،      .  شده است  ه معنا بر پاية افتراق بنا نهاد       كه اين عقيده بود   ويس سويسي به نام فردينان دوسوسور بر      ن  ها پيش زبان    سال

بايد رابطـة بـين عناصـر يـك     . ط وابسته استبه روابشود كه معنا  با اين گفته بر ما آشكار مي. ر نيستندهيم ديگ اكه مف  مفاهيم، بودن آن چيزي است    
  .جمله برقرار شود تا آن را درك كنيم

ـ زاي جمله روابط يكساني برقرار سازيدجاگر بين ا ـ  داراي فاعل، فعل و مفعول استترين جمله معموالً  كوتاه  . نويـسيد  هاي ناقص نمي لهمج  
  . دو شخص، دو مكان يا دو چيز داشته باشد و از فعلي استفاده كنيد كه رابطة اين دو را بيان كند ـهم اين است كه بايد دست كم دو عنصرمنكتة 

                                                 
1 .Punctuation هاي سجاوندي يا نقطه گذاري نشانه. 
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  . كنيم فلسفه اشاره مي  و1اي در مورد جان ، مري، روور  به نمونهاينجادر 
هندوسـتان در يـك       سـفر، بـه اكتـشافات رود نيـل پرداختـه، و در             مري، كه به تازگي از سفر دور دنيا بازگشته است، در طي اين            

دانـد،   تر از هر رشتة ديگر مـي   جالب او در فلسفه، كه آن را. شناسي شركت كرده و به قلة اورست صعود كرده است حفاري باستان 
  .)گر چه اين رشته، شغلي را براي او تأمين نخواهد كرد( .تخصص دارد

  
فـرض كنيـد    . مري در فلسفه تخصص دارد    : كند  اند و فكر كامل را بيان مي        الني و پيچيده با حروف درشت مشخص شده       اركان اصلي اين جملة طو    

  :كسي بنويسد
  .زيرا مري در فلسفه تخصص دارد

  .كند ل يا وضعي كه بايد در پي بيايد، داللت ميمكلمه زيرا به نوعي توصيف از ع. اين جمله ناقص است
  : حال فرض كنيد بنويسيم

آنجا كه رشتة تخصـصي مـري فلـسفه          از« در اين جمله، قسمت   . از آنجا كه رشتة تخصصي مري فلسفه است، او مشكل بتواند شغلي پيدا كند             
گويد كه چرا مري ممكن اسـت در يـافتن شـغل بـا                كند و به ما مي      قسمت دوم است كه به عنوان فعل جمله عمل مي          وابسته به ضمير او در    » است

  .ودرو ش مشكل روبه
  

   هاي پيوسته جمله
. انـد  گذاري از يكـديگر جـدا نـشده    شوند و آن گونه كه الزم است با نشانه هاي پيوسته يا به اصطالح جوش خورده، از چند جمله تشكيل مي         جمله

ت ربط، بايـد معنـا      كلماتفاده از   بنابراين تذكر اين نكته بسيار مهم است كه با اس          آيد،  دست مي   ها به   ميان جمله  ها و   معنا بر اساس روابط درون جمله     
اي را داريـم، پـس اگـر دو جملـه را بـدون       ها، انتظار مكث لحظه    گاهي بين جمله  . گمراه نسازيد گذاري نادرست خواننده را       با نشانه  را القاء كنيد و   

  .گذاري درست به يكديگر ربط دهيد خواننده گيج خواهد شد نشانه
  :آوريم يكديگر متصل شده مي  درست بهت آن به طرزي نا قسكه دو اي از جمله را در زير نمونه

  .مري عاشق فلسفه است او مشكل بتواند شغلي پيدا كند
ايـن اشـتباه را   . »او مشكل بتواند شـغلي پيـدا كنـد      «و  » مري عاشق فلسفه است   «اند     دو جملة كامل داريم كه به يكديگر جوش خورده         اينجادر  

  :كار بريم  عبارت را به عنوان حلقة اتصال بهاست اينكه يك حرف ربط ينخ. توان به چند طريق تصحيح كرد مي
  .سفه است، بنابراين مشكل بتواند شغلي پيدا كندلمري عاشق ف

  :توان براي ربط اين دو جمله استفاده كرد نيزمي) ؛( )ويرگول ـ نقطه(كج  سر از نقطه و
  .مري عاشق فلسفه است؛ او مشكل بتواند شغلي پيدا كند

نيز دو جملـه  » و« گرچه. كار داريم و كار بريد، زيرا ما با رابطة علت و معلول سر   را به » و«توانيد حرف ربط      نمي اين مورد   داشته باشيد كه در    توجه
  .دارد  را بيان نميها آنكند، ولي چگونگي وابستگي متقابل  را به هم متصل مي

  
  مرجع نادرست ضمير

اين ضماير به اين سبب است كه از تكرار نام شخص يا شيء در يـك     استفاده از . نشيند  پيش از آن آمده مي    اي است كه بجاي اسمي كه         ضمير كلمه 
  : بايد به دو نكتة مهم توجه كنيدكار بردن ضماير در به. كننده است، بپرهيزيم جمله، كه بسيار خسته

  .اشدضمير بايد به اسمي كه پيشتر آمده اشاره كند و رابطة بين آن دو مشخص ب. 1
  .ع خود مطابقت داشته باشدجضمير بايد از نظر مفرد يا جمع بودن با مر. 2
  

  :چند نمونه از كاربرد نادرست ضمير به شرح زير است
  .حالي كه جوجة سرخ شده را در دست داشت، جان سوار اتومبيلش شد و شروع به خوردن آن كرد در
  :توان به اين صورت نوشت جملة باال را مي. خورد ار جان اتومبيلش را مياي است كه انگ  رابطة ضمير و مرجعش به گونهاينجا رد

                                                 
1. John, Mary, Rover 
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  . اتومبيلش شد و شروع به خوردن جوجة سرخ شده كرداران سوج
  .ز تن بيرون بياورنداهايشان را  هر كسي بايد كت

  : در اين جمله ضمير با مرجع مطابقت ندارد و صحيح آن چنين است
  .ن بياوردهر كس بايد كتش را از تنش بيرو

  :اگر بخواهيم نزاكت را رعايت كنيم بايد بنويسيم
  .لطفاً همه كتشان را از تن بيرون بياورند

  
  )ويرگول( استفادة نابجا از سركج

ـ مانند نقطه( گذاري دقيق كارگيري نشانه ي بهاهرگاه در پيوند دو جمله، به ج  از يـا اسـتفاده از حـرف ربـط،    ) نقطه، خط فاصله يا نقطه  سركج، دو 
  .از يكديگر كرد ويرگول ايجاد مكثي كوتاه بين اجزاي يك جمله است نه جدا كردن دو جملهي غلط است، زيرا عملويرگول استفاده شود، كار

  :به جملة زير توجه كنيد
  . ازدواج كنندها آن كرد تا اشغلي پيد) مري( دوست دارند، او مري و جان يكديگر را

  :هاي زير پذيرفتني است  يكي از شكل.در اين مورد ويرگول كافي نيست
  .توانند ازدواج كنند  ميها آندست آورد بنابراين  شغلي به) مري( او. مري و جان يكديگر را دوست دارند. 1
  .دست آورد تا بتوانند ازدواج كنند و جان يكديگر را دوست دارند، بنابراين او شغلي به يمر. 2
  .دست آورد ي بهخواهد كه ازدواج كنند، او شغل ند و دلشان ميچون مري و جان يكديگر را دوست دار. 3
  

دانـيم كـه      مـي . ناگزيريم دو جملة نسبتاً كوتاه و جدا از يكديگر داشته باشـيم            با وجود اين، مشكل جملة اول اين است كه رابطه مشخص نيست و            
 بهتر است با استفاده از ادوات انتقال يا ربـط، رابطـه آشـكارتر               اين مري شغلي براي خودش پيدا كرد، اما       » و«مري و جان يكديگر را دوست دارند        

  .بيان شود
  

  عدم مطابقت فعل با فاعل
اگـر فاعـل جمـع باشـد و فعـل را مفـرد بنويـسيم،                . شخص باشد مالزم است كه اين ارتباط كامالً       . ها مطابقت كنند    افعال بايد از نظر تعداد با فاعل      

  :هاي زير توجه كنيد به مثال. تباه خواهيم انداختخواننده را به اش
  .جان، به دوستش روور عالقه دارد

  .مري، به روور عالقه دارد
  :يمرصورت جمع بياو  را به دوستشان روور بيان كنيم، بايد فعل را بهها آناگر از جان و مري كه جمع هستند، استفاده كنيم و عالقة 

  .جان و مري، به روور عالقه دارند
روور به جان و مـري      : شود  فرد آورده مي  ز عالقة روور به جان و مري سخن بگوييم، چون فاعل مفرد است، پس فعل هم م                حال اگر بخواهبم ا   

  .توان هر فعلي را مطابق با فاعل خود به صورت مفرد يا جمع، صرف كنيم ين ميابنابر. عالقه دارد
  
  
  
  

  امال و هجا بندي غيرمعمول
پـرداز    اگـر در نوشـتن از واژه      .  به اين مسئله، مراجعه به فرهنگ لغات اسـت         نتنها راه پي برد   . شته شود يك واژه ممكن است درست يا نادرست نو       

نـويس را بـا       توانيد پس از آماده شدن مقاله، نخست پيش         كنيد بخت يارتان است، زيرا اين روش، دستگاه تصحيح كنندة لغات دارد و مي               استفاده مي 
معناي آن اطمينان نداريد به فرهنگ لغـات   درستي امال و   اي كه به    ر چنين امكاني وجود ندارد، براي بررسي واژه       اگ. گيري كنيد   ريزي غلط   اين برنامه 
  .رجوع كنيد
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 هجابنـدي، مراجعـه بـه        ينان از درستي  مكرد و بهترين روش براي اط      يبند   تقسيم كلمة پايان سطر را، در صورت ضرورت، بايد در مقطع هجا،          
 خيالتان راحت است كـه اشـتباهي در   بدين ترتيب. خودداري كنيدور كلي، قاعدة مناسب اين است كه از هجابندي كلمات     ط  به.  است تفرهنگ لغا 

  .ايد هجابندي كلمات نكرده
  

  اشتباهات رايج
 1990گارشي كه در سال      دربارة اشتباهات ن   1مطالب زير از روي كتابم    . شويم   دچار اشتباه مي   ها  آن خواندن   ابسياري از كلمات هستند كه با شنيدن ي       

  .ام به چاپ رسيده است، آورده
  :به سه كلمة زير درانگليسي توجه كنيد

TOO كند  مي  داللت  درجه و  اندازه بر:                                                too late, too soon, too few, too 
many   

TWOعدد است                             :                                                         I need two actors. I want two scripts. 

TO حرف اضافه است .I am going to paris, then to London.                                                                                

  :موارد ديگر
You're يعني you areو  yourصفت ملكي است : I like your drees                                                                              

           
That's right, you're correct.                                                                                                                              

                  
Thereرود   براي مكان به كار مي:I'm going there in June.                                                                                       
Theirرود كار مي  براي مالكيت به:Someone stole their suitcases                                                                              

They're كوتاه نوشتة They areاست :They're a wonderfoul couple.                                                                        

Itsرود  براي مالكيت به كار مي:The fox returned to its lair.                                                                                   

It'sكوتاه نوشتة  It isاست  :It's my birthday.                                                                                                     

Who's كوتاه نوشتة Who isاست :Who's coming to your party?                                                                             
Whoseكند  بر مالكيت داللت مي:Whose book is this?                                                                                            

  
  وغحشو، نگارش شل

دانـشجويان در نوشـتن،     .  كلمه خالصه كـرد    5 كلمه نوشته شده يا موضوعي را كه تكرار گرديده، فقط در             25توان مطلبي را كه فرضاً، در         گاهي مي 
  .كنند  تكرار ميارگويي خودشان رآنان با لفاظي و پ. نمايند تا بر حجم مقاله بيفزايند مقالة غالباً مطالب را بيهوده تكرار مي

  
  :مثال

  ...است كه  من مايلم بگويم كه عقيدة من اين: حشو
  ...كنم كه فكري مي: صحيح

  
  
  

  نوشتة نامنسجم
پرد و خواننده يا شنونده را گيج و سـر   اي به شاخة ديگر مي   اي اشاره دارد كه سليس و منسجم نيست و نويسنده در آن ازشاخه              اين مطلب به نوشته   

. نمايـد  كارگيري ارتباط اين گونه مطالب است كه خواننده را ترغيب به ادامة مطالعه مـي  از اين گونه نوشتن، بههاي پرهيز    راهيكي از   . كند  در گم مي  

                                                 
1. Scripts. Writing for Radio and Television. 
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نيـز قيـد شـود كـه        » از سوي ديگـر   «انتظار داريم كه عبارت     ... »از يك سو  «مثالً اگر بنويسيم    . كشد  ادوات ربط هميشه مخاطب را به دنبال خود مي        
  .كند ورد بحث ميداللت بر وجه ديگر موضوع م

حركت نقطه را ببين كه توپ راتعقيـب  . نگاه كن جان، اين نقطه است«مثال . خورد پخته و ابتدايي نيز به چشم مي      هاي نا   عدم انسجام، در نوشته   
ـ هاي بسيار ساده و كوتاه دارد اين نوشته جمله. »كند مي ـ . تـوان يافـت   هاي خاص كودكان مـي  هايي كه در كتاب  مانند جمله  ن شـيوة نگـارش در   اي

  .شوند نادرست و ناپسند است آثاري كه براي بزرگساالن نوشته مي
  

  نوشته گنگ
ها معموالً وجـود اشـتباهات دسـتوري و     علت گنگي اين نوشته  . كننده است و گاهي خواندني نيست       اين نوشته گيج  . درك نوشتة گنگ دشوار است    
هـا،    عواملي چون ارتبـاط نادرسـت جملـه       . شود  قراردادها و دستورهاي رايج زبان نگاشته مي      گاهي مطلبي خارج از     . استفادة نادرست از زبان است    

 از نظر مفرد يا جمـع بـودن باعـث           ها  آنو عدم تطابق    ) فاعل و مفعول  ( جايي اشخاص  ه و جاب  كاربرد ناصحيح كلمات توصيفي، كاربرد غلط ضماير      
  .داند از كجا بايد شروع به تصحيح آن نمايد ادرست و مغلوط است كه خواننده نمياي ن گاهي يك نوشته به اندازه. شوند ها مي گنگي نوشته

 هـايي را در ذهنـشان گـرد      وضـوع مكننـد كـه عقايـد و          مواردي، نويسندگان فراموش مـي     رد. مفهوم باشد  بايد كامالً واضح و   يك اثر نوشتاري    
هايشان چيست، اما گاهي آنچـه بـر            وضوع نوشته مدانند كه     آنان خود مي  .  كنند  صورت اثري روشن و قابل درك به خواننده عرضه          اند، بايد به    آورده

در مواردي ديگر، نويسندگان هنوز دستور زبـاني را كـه بـه آن    . كند گم مي در آيد خواننده را، كه دسترسي به ذهنيات آنان ندارد، سر         روي كاغذ مي  
  .اند نويسند آن چنان كه بايسته است نياموخته مي

  
  ضعيف هنوشت

از دسـتور زبـان    علت اين امر معموالً ضعف ساختار جمله و ناپختگي در استفاده. اند هايي دارد كه خشك و بدون ظرافت اين بخش اشاره به نوشته    
  .آيد ر نميدند بايد گام بردارد، اما از اجراي هنرمندانة آن با د اي كه مي  مانند رقصنده ـتجربه، سبك زيبا و دلپذير ندارد نويسندة بي. است

 »...خـواهم بگـويم   نظر من و عقيدة من بر اين اسـت كـه مـي   «:  مثالًـرويه اجزاي جمله است   در بعضي موارد، علت ناپختگي نوشته، تكرار بي
ختار بـه   فاعل، فعل، مفعـول و ايـن سـا        : له فراگرفته است، يعني   مبندي ج   به اين سبب است كه نويسنده تنها يك شيوه براي سازمان           گونه تكرار   اين

  .شود دفعات تكرار مي
شيوة رفع گنگي يا    بهترين  . ستهاي ضعيف و نارسا، بسيار سودمند ا        ها يا بخش    بردن به جمله    اي با صداي بلند، براي پي       خواندن مقاله يا نوشته   

الباً از تلـف كـردن وقـت و         نويسي غ   دوباره. باشد، بلكه نوشتن مطلب جديد است       اصالح نكات بسيار ضعيف آن نمي      پختگي يك نوشته، حك و    نا
  .كند صرف نيروي زيادي جلوگيري مي

  
  اي كليشه پا افتاده و اصطالحات پيش

ماننـد  «به قـول معـروف،       گونه مطالب،   بايد از اين  . اي به پايان برسانيم     پا افتاده و كليشه     اجازه دهيد اين فصل را با بخشي كوتاه دربارة مطالب پيش          
ام عباراتي هستند كهنه و رنگ باخته كه گاهي مـردم   كار برده  مانند همين عبارتي كه بهـهاي تكراري    خ نما و كليشهاصطالحات ن. بپرهيزيد» طاعون

انـد و شـما بايـد بـراي           آور شده   اند كه مالل    استفاده قرار گرفته   اما متاسفانه به حدي مورد    . برند  كار مي   فهم بودنشان به     راحتي و قابل   خاطر   را به  ها  آن
 هـا  آنانـد و اسـتفاده از       بديهي است كه گاهي اصطالحات رايج بازگوكننده عقايد جالب        . كار بريد   تري به   هاي بديع   كان شيوه منظورتان تا حد ا   بيان م 
  .پا افتاده دوري كنيد  هاي پيش  بردن اصطالحات و كليشهكار طور كلي بايد از به ب ناپذير است، اما بهااجتن

  
  آخرين مالحظات

گردنـد    رو مـي    هـايي كـه روبـه        دشـواري  شوند و همچنين با      نوشتن مرتكب مي   ترين اشتباهاتي كه اشخاص هنگام      ه بعضي از متداول   اين فصل ب   در
  .اي از بدترين اشتباهات جلب نمايم به لحاظ محدود بودن صفحات فقط توانستم توجه شما را به پاره. ام پرداخته

 هـا  آن مـستمر بـه      طـور   بـه  جامع و منابع مربوط را در اختيار داشته باشـد و             نتور زبا سسب، د اي بايد يك فرهنگ لغات كامل و منا         هر نويسنده 
يا اثري  اما هنگامي كه به نگارش مقاله       . اين امري طبيعي است    كنيم و   اي را فراموش مي     همه ما بعضي اوقات دستور زبان و امالي واژه        . مراجعه كند 

  .اي است كه بايد انجام دهيم درست بنويسيم، و اين كمترين وظيفهپردازيم در برابر مخاطب تعهد داريم كه  مي
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حات را روي آن به عمل آوريد، زيرا انجـام  نويس را چاپ كنيد و تمامي اصطال  پيشينكنم نخست كنيد پيشنهاد مي  استفاده مي  زاگر از كلمه پردا   
ار است اين تجديدنظر چهار يا پنج بار تكرار شود كه به عقيدة بسياري              بخش نيست؛ و اگر قر      اين كار بر روي صفحة كامپيوتر چندان كه بايد نتيجه         

نوشتن يـا چـاپ مطالـب، فاصـله سـطرها از             ياد داشته باشيد كه در       به. شود  نويس باعث خستگي چشم نمي      از نويسندگان ضروري است اين پيش     
  .يكديگر دو برابر اندازة معمول باشد
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دشـواري تـشخيص نادرسـتي      . دشوار و در عين حال مهـارتي مهـم اسـت           ي كار ها  آنو درك علت نادرستي     هاي نادرست     توانايي تشخيص بحث  
شـمار  نظر تحقيق و بررسـي، موضـوع مهمـي بـه             ها، مشخصاً از    گونه بحث   اين.  هم ناخوشايندند و هم فريبنده     ها  آنكه   ها به اين سبب است      بحث
اي   هـا و اعمـالش براسـاس فرضـيه          هـا، باورهـا، نگـرش       مخاطب را متقاعد سـازند تـا عقيـده، ارزش          شوند كه   آيند، زيرا با اين هدف مطرح مي        مي

از  دقيقاً به اين علت كه هدف بحث ترغيب مخاطبان به پذيرش ادعاهاي درست و مستدل است، بايـد                 . كننده يا استنتاجي نادرست تغيير دهد       گمراه
  .كشانند، دوري جوييم هاي نادرست مي ها و استدالل گيري براساس فرض القاي نظرهايي كه اين ادعاها را به تصميم

  )127.،ص1989(. فايده دليل در بحث: ، تفكر منتقدانه و ارتباط2اينچ.  وادوارد1بارباراوارنيك
                                                 
1. Barbara Warinck 
2. Edward  s.Inch 
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  فصل دوازدهم
  استنتاج ايج درپرهيز از اشتباهات ر

  
  نوشتن و تفكر
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هاي ما را مـورد   گيري شويم اشتباهاتي كه نتيجه در اين فصل هدفمان توجه به بعضي اشتباهات ديگر است كه در مرحله تعقل و استنتاج مرتكب مي  
اينجـا بنـا    در. هايمـان شـك كننـد     ريگي  هايي بيابند حق دارند نسبت به عدم صحت نتيجه          اگر مردم در زنجيرة فكر ما نادرستي      . دهند  سؤال قرار مي  

 اشتباهات مربوط به تفكر و استنتاج است        1هاي عرف عام    نداريم كه از ديدگاه منطق رسمي به موضوع بپردازيم، بلكه آنچه مورد نظرمان است جنبه              
  .شويم فكري مرتكب مي توجهي يا پريشان كه در اثر بي

مكن است شما محقق خوب و صاحب سبك باشيد، اما اگر شـيوة تفكراتـان منطقـي نباشـد                   م. بين نوشتن و تفكر رابطة تنگاتنگي برقرار است       
، امـا ايـن هنگـامي      امكان دارد حرف زيادي بـراي گفـتن داشـته باشـيد           . ايد جدي تلقي نخواهد كرد      مورد پژوهشتان نوشته   كس آنچه را كه در      هيچ

ن بتواننـد عقايـدتان را      اايد، داليلي ارائه كنيد تا ديگـر        ري انجام داده  اهيد كه چه ك   ي كاغذ بياوريد، به مردم نشان د      وسودمند است كه عقايدتان را ر     
انگيز انجام دهيد اما      بديهي است كه اگر پژوهشي جالب و سرشار از آراي حيرت          . ببريد  و قابل فهم بودن آن پي      ارزيابي نمايند و به ارزش تحقيقتان     

كـم نـسبت بـه آن         گم نشوند، دست   در وري بيان كنيد، خوانندگان گزارش شما، اگر سر       تد و درستي دس   نتوانيد منظورتان را با استفاده از زبان قواع       
تـوجهي،    ت بـي   هنگـام تفكـر، معمـوالً بـه علـ          آيد بحثي است دربارة بعضي از اشباهات رايجي كه اشخاص به            ير مي زآنچه در   . شك خواهند كرد  

  .شوند مرتكب مي
  

  ها گزيش نمونه
تأييـد   هايتان را   گيري  يعني ممكن است كه شما در تنظيم مقاله يا گزارش تنها از مطالبي كه نتيجه              . پردازيم  ها مي   ه گزينش نمونه  اين بخش به شيو    در
 كنيـد، امـا نـه    در اين صورت شما خقيقت را بيان مي   . از نظر دور داريد    كنند   را نفي مي   ها  آنها فرق دارند يا       گيري  كند و مواردي كه با اين نتيجه        مي

  .دهيد كنيد به دست مي نادرست از آنچه توصيف مي  مطالب متضاد، تصويري مخدوش وههمه حقيقت را؛ در نتيجه با اجتناب از پرداختن ب
تخاباتي پرداخـت،   ن به مبارزة ا   2 فرانكلين دالنو روزولي با آلف الندون      1936مثالً وقتي در سال     . ها همواره عمدي نيست     گزينش و تنظيم نمونه   

الن مجلـه در    ئواشتباه مس . آورده بود اعالم داشت كه الندون بر روزولت پيروز خواهد شد           كه گرد   براساس آماري  3ي به نام ليترري دايجست    ا  مجله
ـ                   چة راهنماي بپرسي را براساس كتا     اين بود كه اين نظر     آن  در. شد تلفن انجام دادند و در نتيجه با اكثريت مردم فقيري كه تلفـن نداشـتند صـحبت ن

 ميليـون راي  6/16 در برابرـ ميليون راي  7/26 در اين انتخابات روزولت. فن شخصي داشتندلگران بود و تنها ثروتمندان ت رها هزينة تلفن بسيا لسا
  .آورد و پيروز شد دست   بهـالندون 

خواهـان رأي     جمهـوري  ان بودند و غالباً به     بود كه در شمار ثروتمند     هاي خاصي را برگزيده     توجهي فقط نمونه    بنابراين، مجلة ياد شده بر اثر بي      
  .و ارائة داليل يك سويه بپرهيزيد» مورد پژوهي«گونه  پس در بحث و استدالل دقت كنيد كه از اين. داند مي
  
  
  
  

  به عقايد صاحب نظرانارجاع 
بعضي  نظر موارد استفاده از   در بسياري از   ل،حاعين   در. طور كلي اقدامي خطرناك است      نظران براي اثبات عقايد خودمان به       ارجاع به عقايد صاحب   

  .آنان اجتناب ناپذير است از
نـابراين طبعـاً در   باشـد؛ ب نظر هـاي فرعـي صـاحب    ها و حتي در همة رشته       تواند در تمامي رشته    كس نمي   امروزه دنيا چنان پيچيده است كه هيچ      

  .كنند ا بيان مي رنطرفانه و براساس تخصص نظرشا آييم كه بي مي بري خبرنگاروجوي جست
كنيـد تخـصص دارد يـا در       اي كه شما تحقيق مي      زمينه رآيا كارشناس مورد نظر، د    . ه نمود در استفاده از نظر كارشناسان بايد به چند مسئله توج         

 جـست، در    رنـد سـود   ا وجود دارد كه در زمينه مورد تحقيق د        لا اين احتما  هاي پزشكي متخصص است، ام       از رشته  اي ديگر؟ پزشك در يكي      رشته
  .غير اين صورت تالش شما بيهوده خواهد بود

هايي   ديدگاه ها  نظران دربارة بعضي موضوع     صاحب. رو هستيم   اي است كه هميشه با آن روبه        كرد؟ اين مسئله   با اختالف نظر متخصصان چه بايد     
ببريم كه كدام يك بهترين دليل يا مدرك را           ن موادري بايد پي   در چني . يابند  دهند و نتايج متفاوتي دست مي       متفاوتي دارند، داليل مختلفي را ارائه مي      

                                                 
1. common sense 
2. Alf Landon 
3. Literary Diges 
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آيـد كـه در جريـان آن          هاي گنگره آمريكا پيش مـي       برابر يكي از كميته    اين وضع غالباً هنگام اداي توضيحات در      . دهد  ش ارائه مي  براي اثبات عقايد  
گـاهي  . گويد امـري اسـت بـس دشـوار         كه چه كسي درست مي       اين دهند؛ اما تشخيص    هاي بسيار متفاوت، نظر يا شهادت مي        متخصصاني با ديدگاه  

  .گويد و متخصصي در موردي ديگر شخص كارشناس در يك مورد درست مي
شهرت يا اعتبار واالي شخص دليل اين نيـست         . كنيم، بايد بسيار دقت كنيم      نظران و نقل قول عقايدشان رجوع مي        هنگامي كه به عقيدة صاحب    

گونـه كـه در فـصل      اگر قرار است از نظر متخصصان استفاده كنيد آن        . گونه ديدگاه سياسي و عقيدتي ندارد       كه او هيچ    ين  كه نظرش صائب است يا ا     
كـار    بـه  نـه اسـت،   به معناي واقعي عالما   ها گردآوري شده و       ها و نشريه    ها را در كتاب      سعي كنيد آخرين پژوهش    اي شرح داده شد     پژوهش كتابخانه 

  .آميزند تعصب كه عقيدتي و هايي را  نه آنبگيريد
  
  گرايي هيجان
يكـي از   » !زد فريـاد بايـد   ... كارنيايـد    اسـتدالل بـه    اينجادر  «: اشتي كه كشيشي در حاشيه كتاب دعايش نوشته بود        اي است معروف دربارة يادد      لطيفه
نهنـد و     م را به هيجان آورديد قوه تشخيص را از كف مي          مرد اگر. انگيز دارند   هايي است كه لحني هيجان      هاي دور افتادن از منطق استفاده از واژه         راه

شـود تـا بـه     كار گرفته مـي  ها فراوان به  اين همان ترفندي است كه در آگهي      . كنند  گوييد اعتنايي نمي    آنچنان كه بايد به اين نكته كه آيا حقيقت را مي          
  :برانگيز عبارتند از  عبارات هيجان از اين بعضي. ص برانگيزنداداليل غيرعقالني مردم را براي خريد كاالها يا خدمات خ

  1»مرگ بهتر است از كمونيست بودن«مثالً . شود ده مياآميز استف اينجا از شعارها و حتي عبارت اهانت در: هاي مردم توسل به پيش داوري. 1
داريم و به داليـل شخـصي بـه وي حملـه               توجه را از موضوع مورد بحث به طرف مقابل معطوف مي           اينجادر  : اعتبار كردن حريف در بحث     بي. 2

  .معروف است» 2ضد انساني«اين ترفند به بحث . كنيم مي
 ن،مثالً، جورج واشـنگتن، آبراهـام ليـنكل       ( كنيم از اعتبار اشخاص شهير      در اين مورد سعي مي    : هاي سرشناس   ربط دادن ديدگاه خود با شخصيت     . 3

» جـايگزين «كوشـيم اعتقـاد بـه شـخص را      به عبارت ديگر مي .  صحت ديدگاهمان استفاده كنيم    در متقاعد كردن مردم به    )  انيشتين رونالد ريگان، 
  .نامند مي» 3اي ترفند هاله«جا را  هگونه استفاده ناب اين. اعتقاد به موضع مورد بحث نماييم

زننـدگان    الف.  ضعف استدالل خود سرپوش بگـذاريم      بريم تا بر    كار مي   هايمان به   نهايت زياد به گفته     اعتماد بي  زاينجا لحني حاكي ا    در: الف زدن . 4
هايشان را آنچنان  گيريم و استدالل ي قرار متأثيرت كنند كه گاهي تح    ن اعتمادي بحث مي   اند يا با چنا     اي از درستي گفتارشان مطمئن      اندازه  ظاهراً به 

ـ      ت نگارشي كه ماهيتاً     الف زدن هم به صورت لفظي است و هم به صور          . كنيم  دقت بررسي نمي    كه الزم است به    نفـس زيـاد     هحـاكي از اعتمـاد ب
  .است

  
  افراط در تعميم

ـ ( genusريشه در واژه التيني  generalization اصطالح از اعضاي طبقـه يـا   » هر يك« شود كه در مورد اي اطالق مي درد و به بيانيه)  طبقهنوع 
كنيـد بايـد هـر يـك از اعـضا را دربـر        كه دربارة گروهي از افراد صادر ميحكمي . است» هر يك«مفهوم مهم در تعريف اين كلمة . نوع صدق كند 

كـار بـردن      بنـابراين، بايـد از بـه      . گيري كلي شما باطـل خواهـد بـود          حتي اگر مورد يا عضو، مشمول حكم صادر شده نشود تعميم يا نتيجه            . بگيرد
  .كند  شما درست است و هيچ عضوي از طبقه، آن را نفي نميمگر اين كه مطمئن شويد تعميم هايي چون همه يا هر خودداري كنيد، واژه

عمومـاً چنـين    «يـا   » غالباً«،  »طور معمول   به«عباراتي چون   . كنند  گيريشان را محدود يا تعديل مي        هگيرند كه نتيج    كار مي   پژوهشگران عباراتي را به   
نند و احتمال وجود عضو يا مـوردي مغـاير و بيـرون از دايـره شـمول را                   ك  اعتبار مي  اي سست و بي     گيري كلي را تا اندازه      اين عبارات نتيجه  . »است

  .نمايند تقويت مي
مـا آشـكار     تعمـيم غالبـاً اطالعـات ارزشـمند را بـر          .  معناست كه هرگز نبايد به تعميم دست زد؟ اصالً چنين نيست           ها به اين    آيا همة اين گفته   

دهـيم، تمامـاً    اگـر آنچـه انجـام مـي    . كار بنديم ها را در جامعه به   آن طالعات نياز داريم تا   ما به اين ا   . سازد و مبين روابط مشخص و استوار است         مي
بايد توانا به تعميم امور باشيم، امـا دقـت   . هاي ما چيزي فرا نخواهد گرفت    خاص و مربوط به بحث باشد، مردم از پژوهش يا نوشته          » مورد پژوهي «

                                                 
1. better dead than Red 
2. adhominem 

3 .halo effect ها را موجه جلوه دهيم آوريم تا آن گرد عقايدمان در مي اي بر به صورت هاله ها را مقصود اين است كه شهرت و اعتبار شخصيت ـ. 
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 بايد از تعميم بيش لبسيار محدود و خاص بپردازيم، و در عين حا» مورد پژوهي« ديگر، نبايد تنها به به سخن . روي نكنيم   كنيم كه در اين كار زياده     
  .، بپرهيزيم»هر« و» همه«از حد كلي و استفاده از مبهماتي چون 

  
  بيانية ناقص

 انگليسي خـود توتـون گرانبهـاي انگليـسي     پوشيد، با پيپ    كت جير انگليسي مي   . اي بود   يكي از دوستان دوران خدمتم در ارتش، آنگلوفيل دو آتشه         
اي را در     دسـت آورد تـا چنـد هفتـه          دست بر قـضا فرصـتي بـه       . خواند و همواره سوداي انگليس در سرش بود         كرد، ادبيات انگليسي را مي      دود مي 

تلويزيون ديـده    مان طوري هستند كه در    هها    پنداشت كه همة انگيسي     او مي  .وقتي به آمريكا بازگشت كامالً آدم ديگري شده بود        . انگلستان بگذراند 
و نمايندة  » گويند  فصيح و شمرده سخن مي    «منش كه به اصطالح       هايي فرهيخته و اشراف     سياستمداران يا هنرپيشه  . يا وصفشان را از راديو شنيده بود      

. اي و غيرواقعي از مردم انگلستان بودنـد        كليشه هاي  پنداشته نمونه   اما دوستم پس از سفرش به انگلستان متوجه شد كه آنچه كه مي            . انگلستان هستند 
اند كـه دوسـتم انتظـار     همان گونه گويند و زيبا سخن مي اند و فصيح و ها بسيار فرهيخته و با فرهنگ بديهي است كه تعداد قابل توجهي از انگليسي      

ـ طور كلي در بريتانياي كبير اما در انگلستان به. داشت هايي كه بعـضي   كنند، لهجه مي هاي گوناگون صحبت  كه به لهجه طبقة كارگر نيز وجود دارند  
  . تقريباً به گوش ما ناآشنايندها آناز 

به عبـارت ديگـر، وي   . مورد همة مردم انگلستان نيز قابل تعميم است كند، در ها صدق مي دوستم گمان كرده بود آنچه دربارة بعضي از انگيسي  
ما نيز در چنـين دامـي       . از مردان و زنان انگليسي تعميمي نادرست از تمام مردم انگليس به دست داده بود              هايي محدود و غيرواقعي       بر اساس نمونه  

همگـي  » سـياهان «يا » ها كاتوليك«يا » جهودها«يا » ها انگليسي«گوييم   مثالً مي.  حقيقت داردها آنكنيم كه تنها بخشي از    افتيم و احكامي صادر مي      مي
گيـري    اما اين گونه نتيجه   .  ما معموالً گرايش به اين دارد كه بر اساس اطالعاتي كه در دسترس است حكمي كلي صادر كند                  ذهن. چنانند اند و   چنين

  .ناميم مي» اي قالبي يا كليشه«هرگاه اين تعميم دربارة گروهي از افراد باشد آن را . آميز و تعميم غالباً يا نادرست است و يا مبالغه
ـ  پوست صادق است الزامـاً شـامل همـه   هي، جهود، كاتوليك يا سياآنچه دربارة يك انگليس ـ هـا   حتـي بيـشترآن    بنـابراين بايـد از   . شـود   نمـي  

 چـشم   و داراي و وهـا كوتـاه قـد، گنـدمگون     مثالً بعـضي از ايتاليـايي  (سازي و اين تفكر نادرست، كه اگر بخشي از موضوعي درست است    كليشه
  ).اند ها بلند قد، بور و چشم آبي دانيم كه بسياري از ايتاليايي مي. (پرهيزيمها صحيح است، ب پس همة آن) سياهند

هـاي    هاي منتخب است كه پيشتر شرح داده شد و در آن تعميم بر اساس نمونه                ناميم، شبيه همان نمونه     مي» بيانية ناقص «اين اشتباه، كه ما آن را       
هـاي گونـاگون    اي را از ميـان نمونـه   هـاي منتخـب، شـخص نمونـه     ت كه مورد نمونهاين اس  فقط تفاوت در  . گيرد  محدود و غيرنشانگر صورت مي    

مـورد بعـضي از اعـضا يـا          پندارد كه آنچـه در      او فقط به غلط مي    » بيانية ناقص «ريزي كند، در حالي كه        گزيند تا براساس آن بحث خود را پي         برمي
  .كند ق ميعناصر يك گروه صادق است دربارة همة افراد يا عناصر آن نيز صد

  
  تمثيل ناقص

بـريم، اسـتعاره      كـار مـي     هاي قوي بـه     از نظر فني، اصطالحي را كه براي تمثيل       . تمثيل بياني است حاكي از اين كه دو چيز به نوعي شبيه يكديگرند            
تـشبيه در    سـتعاره و  اتفاده از   اسـ ). بدن مانند يك ماشين است    (بريم    كار مي   هاي ضعيف تشبيه به     و براي تمثيل  ) مثل بدن يك ماشين   (شود    ناميده مي 

امـا در پـژوهش اسـتفاده از    . نگريم كار دارد مي و به عنوان هنري كه اساساً با بيان احساس سر شاعري آورد، زيرا ما به وجود نمي شعر مشكلي را به  
، بحـث مربـوط بـه اسـتعاره و     7ين زمينه به فصل  ادر(شوند  كارگرفته مي جا به هطور كلي تمثيل، خطرناك است، زيرا غالباً ناب       استعاره و تشبيه، و به    

  ).تشبيه رجوع كنيد
 كه مـا امـروزه آن   ـهاي گذشته، پادشاهان عقيده داشتند كه سلطنت موهبتي است طبيعي و استدالل آنان اين بود كه هر سرزمين   مثالً در دوران

ـ ناميم را كشور مي صر معتقدند كه چنين تمثيلي نادرسـت اسـت، زيـرا كـشورها     ا متفكران معبيشتر.  مانند بدن است و نياز به يك قلب يا مغز دارد 
توان گفت كه بدن انسان بـه جهـاتي    به همين نحو مي. يل تنها براي توجيه فرمانروايي سالطين ساخته شده استثاين تم. كنند  همانند بدن عمل نمي   

  .شود كه بر اساس آن بدن شباهتي به ماشين ندارد شامل نميهايي را  شبيه ماشين است، اما اين همانندي تصنعي است، زيرا آن جنبه
تمثيل امري است كامالً مجاز، اما بايد مطمئن شويد كه با مقايسة چيزهايي كه اصالً شباهتي به يكـديگر ندارنـد يـا هماننديـشان بـيش از حـد           

  .طمينان داشتز تناسب آن اادر استفاده از تمثيل بايد . كار نبريد بديهي است، تمثيل نادرست به
  

  كشاندن دامنة بحث تا مرز افراط تمسخرآميز
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 در. كنـيم  گاهي از اين ترفند براي حمله به عقايدي كه مخالف نظر ماست استفاده مي        . ر است اعملكرد اين شيوة ادامة بحث تا سر حد تمسخر آشك         
 به ياد بياوريد، وقتي دربارة شتر بحث        ار» پوزة شتر «الل معروف به    مثالً استد . كشانيم   ناآگاهانه دامنة بحث را جايي بس دور و دراز مي          بعضي موارد 

دهـد كـه پافـشاري در         اين مثال نشان مي    نكتة نهفته در  . اال خودش هم درپي خواهد آمد      اش وارد چادر شما شود، و       كنيد نبايد اجازه دهيد پوزه      مي
  .معروف است» سراشيبي لغزنده«به بحث  اين گونه استدالل،. وشي نخواهد داشتخاثبات موضوعي عاقبت 

بايد توجه داشته باشيد كه هنگامي اظهار عقيده، كه ممكن است معتبر هم باشد، تا آن حد پيش نرويد و آن را تعمـيم ندهيـد كـه اعتبـارش را                               
  .ازدست دهد

  
  تحريف نظرها

شـوند و     سياري از پژوهشگران چنين خطايي را مرتكب مي       ب. دقتي است   ارائة تصوير نادرست از عقايد افراد ديگر و تحريف آن معموالً به علت بي             
ها دقيقاً بيانگر نظرهاي نويسنده يـا گوينـده       قول   بايد دقت كنيد كه مطالب و نقل       .گردد  هايشان مي   گيري  در نتيجه  در نتيجه منجر به اشتباهات فاحش     

ي تقول، قسم   حال اگر شما هنگام نقل    . جمله يا جمالت بعد بيان كند     طور سربسته در يك يا چند         اي ممكن است نكته يا مطلبي را به         نويسنده. باشند
  .دهيد دست مي را كه مربوط به شرح طلب است حذف كنيد تصوير نادرستي از عقيدة نويسنده به

 و  ي كـودن، كثيـف    هـا مردمـ     لهـستاني : دارنـد  اي مهـم دربـر      لهـستاني نكتـه    يهـا   لطيفـه «: گر فرهنگ عامه بنويـسد    فرض كنيد كه يك پژوهش    
قـول را حـذف نماييـد، نظـر نويـسنده را        حال چنانچه قسمت دوم اين نقل» معني است هي است كه اين موضوع كامالً پوچ و بي   بدي. انگيزند  نفرت

  .تواند منجر به تحريف نظر كسي گردد  مي ـ مانند نه ـگاهي حذف حتي يك كلمه. ايد تحريف كرده
قول شود و بجاست كه آن را دوباره بررسي نماييد تا اطمينان حاصـل كنيـد                   اي دقيقاً نقل    ر نويسنده بنابراين بايد توجه داشت كه نظر يا گفتة ه        

  .قول كنيد فتوكپي تهيه نماييد  خواهيد نقل به همين سبب بهتراست از مطلبي كه مي. في از قلم نيفتاده استركه ح
  

  روي بين افراد ميانه
بـست مايـل هـستند نظـر خـود را تعـديل        يعني توافق بين دو جناح مخالف كه براي رهـايي از بـن  . مما در اياالت متحده آمريكا به سازش معتقدي 

كنـد و ممكـن اسـت بـه           اين عقيده كه در صورت افراط در كاري بايد حد وسط را گرفت، در زمينة منطق و اسـتنتاج درسـت صـدق نمـي                        .نمايند
همسرش عقيـده  .  را قتل عام كنددگيرد همة پيردختران و مردان مجر  ري تصميم مي  مثالً فرض كنيد كه حاكمي مستبد در كشو       . بيهودگي منجر شود  

رو   حال اگر قرار باشد شخص مستبد نظرش را تعديل كند و به عنـوان يـك ميانـه                 . دارد كه اين كار احمقانه است و او نبايد حتي يك نفر را بكشد             
 گـاهي  بنابراين. است؟ مسلماً چنين نيستتوان گفت اين سازش منطقي و پذيرفتني   ميان و مردان مجرد را به قتل برساند، آيا  رفقط نيمي از پيردخت   

ـ ) كشتن نيمي از افراد يادشده    (» تعديل شده « گيري  تواند صحيح باشد و يك موضع       مي) مجردان به قتل نرساندن پيردختران و    (يك نظر افراطي     چ وپ
  .معني بي و

  .ها آنروي در  فراط يا ميانهاآورند مورد بررسي قرار دهيم و نه به لحاظ   كه به بار مينتايجي ها و پس بايد نظرها را بر اساس ارزش
  

  آخرين نكته
 همچنـين   .شـود  هـا تـدريس مـي        معروف است رواج يافته و در بسياري از دانـشگاه          1»تفكر منتقدانه «اي از علم منطق كه به         هاي اخير رشته    در سال 

نويـسي   ايـن رشـته نـام      شـود در    ينه هستند توصيه مي   ممند در اين ز    به كساني كه عالقه   . اند    ليف شده وضوع تأ هاي درسي فراواني دربارة اين م       بتاك
  .ورد نوشته شده تهيه و مطالعه كنندماين  هايي را كه در يا يكي از كتاب نمايند و

  
  
  
  
  
  

                                                 
1. critical thinking 
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اگـر بـه    . گويـد   پاسخ مي » چرا؟«و  » چگونه؟«هاي    طور كلي اين گونه نوشته به پرسش        به. پردازد  ها مي   پديدهاي است كه تببين       شرح مكتوب، نوشته  
هـاي    هاي فلسفي تـاريخي، مقالـه       هدف تمام كتاب  . هاي توضيحي و تفسيري هستند      ها نمونه   بينيم كه بيشتر كتاب     كتابخانة دانشگاه مراجعه كنيم مي    

هـا    هاي علمي، تبيين پديـده      شناسي و پژوهش    هايي در زمينة جامعه     اند، يافته    كه دربارة حكومت و قانون نوشته شده       هاي اقتصادي، اثري    ادبي، نظريه 
 توضـيح  وجـوي  جـست جا كه مردم در  هر ها و ها و روزنامه    ن غالباً رسمي و دانشگاهي است، در مجله       يتبياگر چه اين    . هاي متفاوت است    به شيوه 

ـ كار داريم و انه با آن سرزهايي است كه در امور رو ترين نوع آن، نوشته لمعمو. شود هستند، يافت مي كـار؛   اداري و مربوط بـه كـسب و   يها  نامه 
 طور كلـي آثـاري      مهندس و به   كند؛ گزارش يك    قدان تنظيم مي  ونويسد؛ در خواستي كه حق      شرحي كه پزشك دربارة نوع بيماري يا خود بيماري مي         

  . و مهار كنيمواهيم جهان خودمان را بررسيخ   ميها آنكه با مطالعة 
  )169،ص1986(. ها هدف ها و روش: ، نثرنويسي2پيترز.  و لئوناردجي1كين. توماس س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Thomas s.kane 
2. Leonard J.peters 
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  فصل سيزدهم
  گزرش پژوهشي نگارش

  
  كنند كارآگاهان كاردان همه چيز را پنهان نمي

ما زماني كه اطالعـات مـورد       . كوشد اطالعات مشخصي را كسب كند       ام كه مي     كارآگاهي تشبيه كرده   گاه پژوهشگر را به مأمور مخفي يا        اينكه گه  در
بـراي انتقـال   . اختيار ديگران بگذاريد، در غير اين صورت اطالعات كسب شده قابل اسـتفاده نخواهنـد بـود           هايتان را در    دست آمد بايد يافته     نظر به 
اي نسبتاً پذيرفته شده، براسـاس منطـق و           نويسي شيوه   براي گزارش  .والً ضروري است  عمنان نوشتن گزارش م    مخاطبان و براي ارتباط با آ      هها ب   يافته

  .شيوة تفكر، وجود دارد
تن شـ هـدف از نو . مورد بررسي قرار دهنـد  دست آمده را هايشان را عرضه كنند و نتايج به دهد كه يافته نوشتن گزارش به پژوهشگران امكان مي   

هـايي    بخـش  .ها صادر گردد    اي واضح و قابل فهم دربارة آنچه انجام شده، نحوة انجام آن و يافته               حي پژوهشي اين است كه بيانيه     گزارش دربارة طر  
  . خواهند پرداختهاي خاص در اين فرايند شرح نكته كه در پي خواهند آمد به

  
  هاي مقالة پژوهشي طرح بخش

هـر يـك از ايـن       . گيـري اسـت     ها، و نتيجـه     ها، يافته   هاي مقدمه، روش    د دارد كه شامل بخش    هاي پژوهشي وجو    طرحي استاندارد براي نوشتن مقاله    
  :شود ها به ترتيب به شرح زير داده مي قسمت

موضـوع مـتن را در اختيـار خواننـده قـرار            . شـود   اين قسمت به مسئله يا موضوعي كه در دست بررسي و تحقيق است پرداخته مي               در: مقدمه
نة موضوع مورد نظـر، شـامل   همچنين دربارة پيشي. ضيه، و غيره يك موضوع، مسئله، فرـگذاريم   تحت بررسي است به بحث ميآنچه را  دهيم و مي

  .مقدمه بايد نظري كلي دربارة طرح پژوهشي را به خواننده عرضه كند. پردازيم اين زمينه به عمل آمده، به بحث مي تحقيقاتي كه بيشتر در
گـزينش يـك روش   . دهـيم  علت كاربردشان را شـرح مـي    وها آناي مورد استفاده در بررسي بعضي از جزئيات ه ش روشخدر اين ب : ها  روش

  .ري بسيار مهم و دشوار است، زيرا هر روشي داراي نقاط قوت و ضعف استاك
. داريـم   ايم عرضـه مـي      جريان پژوهش يافته   هايي را كه در     هاي عددي يا انواع ديگر داده       در اين قسمت داده   . ها  آنها و تحليل      ها، ارائه داده    يافته
هـاي دقيـق،    در مـصاحبه . دسـت داديـم   هاي عـددي بـه   ها قبالً جدولي از داده    در روزنامه » هاي فكاهي مصور    داستان«مورد تحليل محتوايي     مثالً در 

ـ ها فتهها و يا در ارائة داده. شوندگان به عنوان نمونه ذكر كنيم هايي را از مصاحبه قول توانيم نقل مي ـ ـهـا    قـول  ها، نقل ها، نقشه  نمودارها، جدول  د  باي
اند با چشم ببينند به سخن ديگـر          نكتة مهم اين است كه به خواننده اجازه دهيم خودشان آنچه را يافته            . ببريم هموار روشي درست و مناسب به كار      

  »نشان بده نگو،«
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اي تفـسير     ايم بايد به شيوه     دهيم، زيرا آنچه را يافته       را شرح مي   ها  آنعناي نهفته در    كنيم و اهميت م     ها را تحليل مي     همچنين در اين قسمت، داده    
  . آن را موجه و پذيرفتني تشخيص دهد ـ خواننده ـكنيم كه شخص عادي و معقول

مـسائلي  .  و صادق باشـيم كنيم و بايد بكوشيم تا حد امكان امين گيري مي هايمان نتيجه   در اين بخش بر اساس يافته     : شرح مختصر  گيري و   نتيجه
رو بوديم؛ ارتباط بين تحقيق ما و تحقيقاتي كه احتماالً دربـارة   آن روبه مشكالتي كه در جريان پژوهش با    : ازدهيم عبارتند     را كه مورد بحث قرار مي     
اعي اسـت، و دربـاره نحـوة        وسيلة ديگران به عمل آمده؛ پژوهش ما متضمن چـه نظـام سياسـي يـا اجتمـ                   هاي شبيه آن به     همين موضوع يا موضوع   

  .دهد يميد انجام پذيرد چه رهنمودهايي را ارائه اها كه در آينده ب تحقيقات و بررسي
فـرض  . يـان كنـد   از طرح و ترتيب مطالب مقالة تحقيقي اين است كه چگونگي انجام دادن طرح پژوهشي را تا حد امكـان بـه وضـوح ب                         قصد

گاهي نيـز آنـان مايلنـد اطالعـات        . كوشد اطالعات درست كسب كند      طرف است و مي     خالقي و بي   ل شخص پابندي به اصوا    كنيم كه پژوهشگر    مي
هايشان را     كه ممكن است صادق باشند و يافته       آنجا، پژوهشگران اخالقاً متعهدند تا      در هر حال  . دست آورند   اي به   بيشتري در مورد موضوع يا مسئله     

گيـرد   ده قـرار مـي  ور خصوصي و شأن كساني كه نظرشان در طرح پژوهشي مورد استفا         م كه به ا    موظف هستند  ها  آنهمچنين  . درستي عرضه كنند    به
  .احترام بگذارند

  
  هاي پژوهشي سبك مقاله

نوشته از زبـان سـوم شـخص مفـرد     در اين مورد كه آيا بهتر است . شوند هاي پژوهشي به سبك رسمي، كه درخور كار علمي است، نوشته مي      مقاله
ـ بيان شود كـار بـردن ضـمير     من شخصاً اشكالي در به.. .اختالف نظر وجود دارد» ...من دريافتم كه«يا اول شخص مفرد » ...هشگر دريافت كهپژو « 

دانند، امـا آنچـه اهميـت         نه يكي مي  ي نگاشته شده بشد با يك اثر عالما       اي را كه به سبك بسيار رسم        برخي از اشخاص نوشته   . بينم  اول شخص نمي  
كار بردن سبك نامناسب و زبان محـاوره    هاي رسمي بايد از به      حال، در نوشته    با اين .  و پژوهش است نه سبك رسمي يا غيررسمي        دارد كيفيت تفكر  

  ...دوري جست
را تعريف كنيد تـا        كنيد بايد آن    گر از اصطالحي فني و غيرمعمول استفاده مي       ا. ي و فني پرهيز كرد    صكارگيري زبان تخص    تا حد امكان بايد از به     

. ممكن است رار داريد نوشتن به زبان ساده غي       ك و  مسائل بسيار فني سر    امواردي كه ب   بديهي است در  . ديباخواننده نحوة كاربرد آن را به وضوح دري       
  .تان تعادلي برقرار سازيد در هر حال، ناگزيريد بين زبان تخصصي و خوانندگان نوشته

ـ  كه ممكن استجاآنكنيد بايد تا  گر از ضمير اول شخص استفاده ميا » من با سه نفر مـصاحبه كـردم  « مثالً  افعال را به صورت معلوم بنويسيد 
 از سـه نفـر    «بنويـسيد   » پژوهشگر با سه نفر مصاحبه كرد     «جاي  مثالً بهتر است ب   . ديبريد به شكل مجهول بياور      كار مي   چنانچه ضمير سوم شخص به    

  .»مصاحبه به عمل آمد
 توتر تايپ شوند و فاصلة سطرها از يكديگر دو برابر اندازة معمـول و از لبـة سـمت راسـ                    ي تحرير معمولي يا كامپ    وسيلة ماشين   ها بايد به    مقاله
  .دهند آساني انجام مي ها را به بندي اين فاصله» واژه پردازها«بيشتر . 1راز باشدت كاغذ هم

  
  تفسير نظر ديگران قول و استفاده از نقل

كنيـد بايـد      قول مي    اگر گفتار و نظر مكتوب پژوهشگران و نويسندگان ديگر را نقل          . ت ادبي تصادفي وجود دارد    اي ساده براي اجتناب از سرق       شيوه
قول را به     نقل  ما  . اثبات برسانيد  ايد به   توان با روشن ساختن اين نكته از نوشتة آنان صادقانه استفاده كرده             اين موضوع را مي   . به آنان نيز ارج گذاريد    

  .مشخص بيان كنيم طور درست و بريم تا موضوعي را به مي كار ك بهعنوان نوعي مدر
ـ  كلمه است40كنيد كمتر از  قول مي  اي را نقل اگر نوشته.  كلمه40ها ي كمتر از  قول  نقل ـ  تقريباً سه سطر  را در   ايـن اسـت كـه آن     رسم بـر  

كنيد به اختصار معرفي  اش استفاده مي كه از نوشته  بهتر است شخصي را   . ييداي يكپارچه بيان نما     واقع به صورت جمله    قرار دهيد و در   «» ميان گيومه 
  :مثال. نماييد
ـ كتاب فراسوي خنده در اي سـاده   ، روانكاو پيرو نظرية فرويد، آمده است كه بين كمدي و ضمير ناخودآگاه رابطه)1966(ارتين گروتجن م اثر  

 اينجـا  است كه در      مقصود وي اين  ) 86.ص( »در كمدي اين پدر است كه گناهكار است       . افتد  يگناه تراژيك پسر بر گردن پدر م      «برقرار است، زيرا    
  .كند شوند و اين پسر است كه نقش پدر را بازي مي ها عوض مي نقش

                                                 
 .طور معمول چهار سانتيمتر است اين فاصله به. 1
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، همـة   1رويـم  پنج فاصله تـو مـي     هاي طوالني رسم است كه از شروع و پايان سطرها به اندازة               قول  در مورد نقل  .  كلمه 40هاي بيش از      قول  نقل
  :مثال. گذريم نويسيم و در آغاز و پايان آن گيومه نمي تراز مي قول را هم سطرهاي نقل

گونه شـرح   اي را بين ضمير ناخودآگاه و كمدي وجود دارد اين    ، رابطه ، روانكاو پيرو نظرية فرويد    )1966( در كتاب فراسوي خنده، مارتين گروتجن     
  :دهد مي

ايـن  . راسـت كمـدي ايـن پـدر كـه گناهكا         در. افتـد   گردن پدر مي  گناه تراژيك پسر به     : نده است موضوع ساده، روشن و متقاعدكن    
  )86.ص( .آدم شرور قرباني شرارت خويش است. شود هاي كالسيك شكسپير و ديگران يافت مي  كمديدروارونگي گناه 

  
نظر عمـوم    گونه نمايش هم جهاني است و هم در         بب اين دارد و به همين س    » 2عقدة اديپ «مقصود گروتجن اين است كه كمدي ارتباط معكوس با          

  .باشد سيار مهم ميب
بريد حتماً معتقديد كه براي بحث و استدالل شما ضروري و مهم است، بنابراين بايد دليل استفاده و اهميـت آن                       كار مي   قول طوالني به    اگر نقل 
  .را شرح دهيد

 را از هـا  آنقول كامـل باشـد، مـضمون          ه نقل بكه نياز      ران را به اختصار بازگو كنيم بدون آن       وقتي بخواهيم عقايد ديگ   .  نظر ديگران  3تفسير آزاد 
  :مثال. كنيم  بيان مي ـ و نه دقيقاً به زبان نويسندهـزبان خودمان 

كته مبين اين اسـت كـه       اين ن . افتد  آن گناه پدر را برگردن پسر مي       كار دارد كه در    و گروتجن بر اين عقيده است كه كمدي با يك وارونگي سر          
...  

عـات مربـوط    براساس شيوة پيشنهادي، اطال   . قول و جاي آن شرح داده شده است          ستفاده از نقل  ا جزئيات   4نجمن روانشناسي آمريكا  ادر نشريه   
قيـد  ( )  ر درون دو كمانـه    اثر، و گاهي شمارة صفحه، در خود مـتن و د           شود، بلكه نام نويسنده، تاريخ انتشار       نميها در زيرنويس نوشته       قول  به نقل 

  :عمل پيشنهاد شده از سوي اين انجمن به شرح زير است دستور. 5گردد مي
 
قول را با گيومه تمام كنيد، بالفاصله بعد از آن نام مأخذ را داخل دو كمانـه قيـد نماييـد و جملـه را                            اين حالت نقل   در: قول در وسط جمله     نقل  •

 .ادامه دهيد

وريد و بعد از كمانة دوم، جمله را بـا نقطـه يـا    اقول را با گيومه تمام كنيد، بالفاصله نام مأخذ را درون دو كمانه بي                نقل: قول در پايان جمله    قل ن •
 .گذاري به پايان برسانيد  نشانهماليعساير 

 .ار دهيدگذاري نام مأخذ ذكر شده را داخل دو كمانه قر بعد از آخرين عالمت نشانه: قول مقطع  قيد نام مأخذ در نقل  •

  
  6فهرست منابع ومأخذ

نيـد؛ بـرعكس كتابنامـه    منظم در پايـان مقالـة پژوهـشي درج ك   ابع مورد استفاده را كه در متن قيد شده بايد يه صورت فهرستي            منها و     قول  فقط نقل 
ود و  شـ   مقاله اسـتفاده مـي     مطالب آن در  هر اثري كه از     . شود  مينة مطالعه سودمندند، شامل مي    ابع ديگري را نيز، كه به عنوان ز       كه من ) كتاب شناسي (

گزينيد   اي كه برمي    هر مدخلي در فهرست ياد شده بر حسب كار و شيوه          . متن به آن اشاره شده باشد      رابع آمده بايد د   هر فهرستي كه در من    برعكس،  
  :ناصر زير باشدع ليد شاماب
 نام نويسنده نام خانوادگي و  •

 تاريخ انتشار اثر  •

 ه مقالاعنوان كتاب ي  •

                                                 
1. indent ايجاد فاصله در ماشين تحرير است) كليد(مقصود از پنج فاصله، پنج بار فشار دادن  ـ. 
2 .oedipus Complexشود بستر مي كشد و با مادر هم  ـ اين نظر مبني است بر تراژدي اديب شاه، نوشتة سوفوكل، كه در آن اديپ ندانسته پدر را مي.  

3. paraphrasin 
4. American Psychological Association (APA) 

  .نويسنده در اين كتاب همين روش را به كار بسته است. 5
6. Reference list 
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ها، نام شهري كه كتاب در        مورد كتاب، نام كتاب و شمارة صفحه يا صفحه         كه مقاله در آن چاپ شده و در       » نشرية ادواري «ها، نام     مورد مقاله  در  •
  .آن به چاپ رسيده؛ و نام ناشر

 كنـد، بايـد در   اصي را توصيه مـي  اگر استاد راهنماي شما سبك يا روش خ       . دشوار و پيچيده است    يقول و مشخصات درست منابع كار       نقلردن  وآ
  . را با دقت به كار بنديدها آنو  ود كه مربوط به آن روش است با او مشورت كنيدجهاي مو مورد دستورالعمل

  
  اعداد

 بايـد   را10اين است كه اعداد كمتـر از  ) APA(عمل انجمن روانشناسي آمريكا  دستور. متن چند روش ثابت وجود دارد      براي استفاده از اعداد در    
 به صورت عدد است، همچنـين  ها شمارهها تمامي  جدول در:  و بيشتر از آن را با رقم نوشت، در مواردي هم استثنا وجود دارد         10با حروف و عدد     
  .رود كار مي ، اين روش به» تا25سه تا از« مثالً كنيد، تر مقايسه مي طور مستقيم با عدد بزرگ وقتي عددي را به
مثالً . كه اعداد بزرگ و طويل را به حروف بنويسيد           را تكرار كنيد به جاي اين      اي  ت جمله گاهي بهتر اس  . از رقم استفاده كرد    ه نبايد لدر آغاز جم  

  »... نفر اظهار داشتند كه37شونده  هب نفر مصاح42از «توان نوشت  مي» ...داشتند كه ودو نفر مصاحبه شونده اظهار وهفت نفر از چهل سي«بجاي 
  

   در مقالة پژوهشيگيري نتيجه
كـه    نخـست ايـن  . به دو روش معمول انجـام دهيـد  يدتوان مياين كار را  .گيري كلي است پايان يابد     مقالة پژوهشي بايد با نوعي بيانيه كه مبين نتيجه        

در  شوند و خواننـده آنچـه را        يبه اين ترتيب، مطالب عمده تكرار م      .  بنويسيد ها  آنهايتان و علت اهميت       يافته هاي مهم در    شرحي كوتاه دربارة نكته   
 ايد با اختصار شرح دهيد و از آن براي نيل به بينشي نو روش دوم اين است كه آنچه را يافته  . آورد  ايد به ياد مي     ايد يا يافته    انجام داده جريان پژوهش   

  .ضاميني را در بر داشته باشد، استفاده كنيدممكن است براي ديگر تحقيقات م گيرد و شه ميي كه از پژوهش شما ر ـ حكم كلي، عقيده يا نظريهـ
هايي كه در اين كتـاب مـورد بحـث قـرار              براي طرح . ح پژوهشي شما  رگيري بستگي دارد به حجم، پيچيدگي و دشواري ط          طوالني بودن نتيجه  

ر باشند، معموالً فـضاي بيـشتري مـورد         تر، كه ممكن است كامالً پيچيده و دشوا         هاي جامع   طرح رد. ا سه بند كافي است    گيري در دو ي     گرفتند نتيجه 
  .نياز خواهد بود

در  .اسـتفاده نماييـد   كنيـد  گيـري مـي   دهد داريد نتيجـه  كه نشان مي» نتيجه در«يا » سرانجام« مانند ـيا اشارة كالمي   عالمت شايد مايل باشيد از
. ايـد بـاز گرديـد    آغاز مقاله متذكر شده اي كه در فته يا عقيده بحث را دوباره مطرح كنيد و به گ   د دارد كه موضوع مور    دبعضي موارد اين امكان وجو    

پايان بـردن    در هر حال، براي به    . خور پژوهش شما باشد بيان نماييد       را كه در   اه  جالب يا شوخي و بازي با كلمه       اي بامزه و    توانيد نكته   همچنين مي 
پايان يابـد،    واي برسد يك مقالة پژوهشي بايد منطقاً به نتيجه. قانع و خشنود كندكار ببريد كه خواننده را  تان بايد روشي مناسب را به مقالة پژوهشي 

  .را ناگهان به پايان برسانيد  ستاد آناهاي مورد درخواست  يا صرفاً طبق صفحه نه اين كه فقط به علت نداشتن حرف و
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