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 بررسي ميزان استفاده از مقوالت ساختاري روايت وخطابه در 
 گزارش هاي خبري شبكه خبر

  
  1اردشير زابلي زاده

   چكيده
  

 اين تعبيـر،  بنا بر. عه استرخدادها در بافت گفتمان حاكم بر جام ييبازنما ،كلمه عام يخبر، در معنا
 يـرا زد؛ جموعه گفتمان عمومي جامعه نباشتابع يا زيرمهاي خبري  قابل تصور نيست كه اخبار و گزارش

د نـ خود را از دست خواه يخبر يكاركردها يا يرندگ يمورد توجه قرار نم يكل طور  هب ياصورت  يندر ا
 پـژوهش،  يندر ا .ستيماشبكه خبر صداوس يخبر يها گزارش يشناس يبآس حاضر، پژوهشهدف  .داد

نشـان   نتايج .است شده يلتحل يگزارش خبر 160در  يتخبر در قالب خطابه و روا يمقوالت ساختار
كار  يشبردو پ يساز ينهبه يبرا و خبرها مغفول مانده است يندر ا ييها يژگيدهد كه چه مقوالت و و يم

 يـن رسـد كـه در ا   يبـه نظـر مـ    .شـود  يـد تأك يچه مـوارد  يرو بر بهتر است ،خبر در شبكه يخبررسان
و  يزاز تمـا  يـا هسـتند و   يـب غا يـا  يمتنـ  ،كالن يرهاها و ساختا مؤلفه يصورت محسوس  ها به گزارش

 ياز مقـوالت عرفـ   ياريبسـ  ،خبرنگـاران شـبكه   يها مثال، گزارش براي .يستندبرخوردار ن يانسجام كاف
 .كنند ينم ييمسئله را به وضوح بازنما مانند زمان، مكان و طرح يتروا

  .يرگزارش خبيت، ساختار خبر،  شبكه خبر، رواخبر، : واژگان كليدي
 

   

                                                            
  azmmf9432@gmail.com                                                       استاديار دانشگاه صدا و سيما    . 1 
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  مقدمه
 -در دوران ما كـه موسـوم بـه عصـر ارتباطـات اسـت        -خبر و مسائل پيرامون آن 

بازنمـايي   اهميتي ويژه يافته است و با سرگرمي، سياست، جامعه و هـر آنچـه كـه قابـل    
اين پيچيدگي گفتماني و . خبري تأثير پذيرد، گره خورده است خبري باشد يا از بازنمايي

  .كند اي، كار را مشكل مي تبع آن خبرنگار و نهاد رسانه هجايگاه سيال خبر و ب
حاضـر، مربـوط بـه     اي عصر ها يا توليدات رسانه توجهي از برنامه بنابراين بخش قابل

هاي گوناگون ارتباطاتي بسـتري را فـراهم    فناوري. هاي متنوع آن است ژانر خبر و گونه
عنوان نيازي روزمره براي مخاطبان  اند خبر را به هاي خبري توانسته كرده است كه رسانه

خبري نيـز در همـين راسـتا وجـوه و ابعـاد گونـاگوني        بديهي است متون. تعريف كنند
  . اند يافته

اي  نويسندگان و گويندگان رسـانه   همه  توليد متن درخور با گفتمان عمومي، دغدغه
يهي اسـت كـه   بـد . ميزان اقبال مخاطبان اسـت   دهنده اي، نشان رسانه مصرف متون. است

ها  توان متون درخوري براي رسانه هاي مهم نوشتن و سخنراني نمي بدون توجه به حوزه
امكانات بازنمايي   قرن از همه هاي گذشته و كمتر از نيم ها در طول سال رسانه. توليد كرد

هايي  اند؛ ادبيات، علم، تئاتر، هنرها و حتي ورزش و گونه و نمايش واقعيت استفاده كرده
  . ها نداشتند در ابتداي كار هيچ ارتباطي به كار رسانه كه

روايت و خطابه از جملـه سـاختارهاي متنـي هسـتند كـه يكـي در خـدمت انتقـال         
. باشـد  اطالعات و ديگري در خدمت اقناع، ترغيب و ملموس بودن مـتن يـا گفتـار مـي    

از نظـر  كنـد و   هاي اصلي اطالعي تقسيم مـي  روايت ساختاري است كه متن را به بخش
شـود كـه ابتـدا درك اطالعـات در      شناختي و فرآيندهاي مربوط به حافظـه باعـث مـي   

از سـوي  . ساختاري مشخص ممكن باشد و سپس بازيابي اطالعات نيـز راحـت باشـد   
ديگر، خطابه ساختاري تقريباً شبيه روايت دارد؛ اما خطابه فرآينـدهايي را داراسـت كـه    

اين احساسات، همان اقنـاع    از جمله. كند گفته مي احساس و عاطفه را نيز درگير متن يا
باشـد،   اقناع يا ترغيب كه معلول ساختارهاي استداللي متن يا گفته مـي . يا ترغيب است
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بـه ايـن ترتيـب مـا در خطابـه نيازمنـد       . خطابـه اسـت    در واقع از مفاهيم زيرمجموعـه 
  . كنند عي آماده ميساختارهايي روايي هستيم كه بستر را براي بروز فرآيندهاي اقنا

ي سـاختار خطابـه     هـاي   اي گـزارش  در اين پژوهش تالش شده است با تحليـل كمـ
خبر نشان داده شود كه كيفيت ايـن سـاختارها و فرآينـدها در      توليدي خبرنگاران شبكه

  . چه سطحي است
بيش  و در توليد متن زباني ابزارها، ساختارها و فرآيندهاي زيادي دخيل هستند كه كم

ايـن منظرهـا و   . هاي گوناگون مرتبط با علوم زباني به آنهـا اشـاره شـده اسـت     رشته در
  . اند ها تكوين يافته اندازها از فلسفه تا ادبيات در طول قرن چشم

بـه  . كند به طور كلي، هر متن زباني منسجم الزاماً از ساختارهاي مشخصي پيروي مي
اندركار توليد متن هسـتند، بايـد از    دستافرادي كه   تبع اين واقعيت، نويسندگان يا همه

بدون آگـاهي و  . اين ساختارها آگاهي داشته و آگاهانه در توليد متن از آنها استفاده كنند
  . هاي كالن متني، غيرممكن است كه متني منسجم توليد شود كاربرد ساخت

انـد، روايـت و خطابـه     از جمله ساختارهاي كالني كه در توليد متن منسـجم دخيـل  
  صـورت مسـتقيم بـا حـوزه     اي و خبري كـه بـه   رسانه خصوص در مورد متون ستند؛ بهه

علت اينكه ايـن دو  . اي برخوردارند اند، اين دو ساختار از اهميت ويژه عمومي در تماس
ايم آن است كه جداسازي آنهـا از يكـديگر در    ساختار را در خبر، ذيل يك عنوان آورده

  . متمايز ممكن نيست صورت مورد متون خبري تقريباً به

  سؤاالت پژوهش

انـدازهاي   با توجه به مباني نظري پژوهش، كارهاي پيشـين در ايـن زمينـه و چشـم    
شـده   هاي اين پژوهش در ارتباط بـا مفـاهيم نظـري مطـرح     شده در مقاله، پرسش ترسيم

  : اند تدوين شده
تفاده شـده  هاي خبرنگـاران شـبكه اسـ    به چه ميزان از ساختارهاي روايي در گزارش. 1

 است؟
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هاي خبرنگاران شبكه استفاده شـده   اي در گزارش به چه ميزان از ساختارهاي خطابه. 2
  است؟

  مباني نظري

ايـن دو وجـه زبـاني در    . اين پژوهش شامل توصيف مفاهيم روايت و خطابه اسـت 
ها داراي اهميتي پديدارشناختي هستند و از اين رو در تـاريخ ادبيـات و    ها و نوشته گفته

در ابتـدا نگـاهي بـه مبـاني     . انـد  علوم انساني به كرات مورد تحقيق و تحليل قرار گرفته
  .اندازيم نظري روايت مي

  روايت
هـاي   شود، فرآيندي شناختي اسـت كـه تجربـه    معنايي كه از طريق روايت توليد مي

ي چون روايت فرآيند. كند انساني را در قالب اپيزودهاي زمانمند معنادار سازماندهي مي
صـورت   نيست كـه بـه  » اي ابژه«شناختي است، يعني عملياتي ذهني است، بنابراين معني 

هاي تاريخي منفـردي كـه حاصـل     ها و روايت مشاهده باشد؛ اگرچه داستان مستقيم قابل
روايـي    هـاي عمـده   مثـال . اسـت   پردازي انسان است، به دست ما رسيده فعاليت روايت
ها و هر داسـتاني   هاي عاميانه، رمان اساطير، افسانه هاي شخصي و اجتماعي، شامل تاريخ

 .هـاي خـود و ديگـران را توضـيح دهـيم      كنـيم تـا كـنش    است كه ما از آن استفاده مـي 
)Donald Polkinghorne,2005:1(  

گونه است كه  تعريف روايت در ارتباط با علوم اجتماعي به اين» جين اليوت«از نظر 
اي كـه اهميـت هـر     گونـه  در يـك كليـت اسـت؛ بـه     روايت سازماني از توالي رخدادها

  ترتيـب روايـت رسـاننده    بـه ايـن  . شود رخدادي از طريق ارتباط آن با كليت فهميده مي
  . معناي رخدادهاست

: كنند روايت را در علوم انساني به اين صورت تعريف مي 1هينچمن و هينچمن
شوند كه  روشن تعريف ميهايي با توالي  عنوان گفتمان ها در علوم انساني به روايت

                                                            
1. Hinchman, L.P. and Hinchman, S.K. 
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كنند و در ارتباط با آن رخدادها،  اي معنادار با هم مرتبط مي رخدادها را به شيوه
اين تعريف چارچوب مفيدي . كنند جهان و تجربيات مردم عرضه مي  هايي درباره انديشه

ظر از من. كند ها تأكيد مي گذارد، چون بر سه كليدواژه توصيفي روايت را در اختيار ما مي
ها  يعني روايت(ها داراي ترتيب زماني وقوع هستند  روايت -1اين تعريف، 

آنها ذاتاً مربوط  -3آنها بامعني هستند و  -2). هاي رخدادها هستند هاي توالي بازنمايي
  ),Jane Elliot 2005(. اند به اجتماعي هستند كه در آن توليد شده
هاي عاميانه بـود   شناسي افسانه يختبر روي ر 1براي نخستين بار كار والديمير پراپ

جاي  فرانسه بيش از هر. مند گفتمان روايي شد هاي نظام اصلي نخستين تحليل  كه انگيزه
-لـوي « 1960  هـاي دهـه   در سـال . گرايانه در اين راستا بـود  تالش ساخت  ديگر صحنه

هـاي   هـاي فرماليسـت   را به فرانسويان معرفي كرد و تودوروف كتاب» پراپ«، »استروس
شناسـان و محققـان    شناسان، زبان مندي مشترك انسان عالقه. روس را به فرانسه برگرداند

  اندازهاي رشـته  ادبي در مفهوم روايت هم در مورد گفتمان و هم در مورد فيلم، از چشم
كـه در آن  (سـاختارگرايي   در همـان زمـان، ايـن جنـبش نشـانه     . شناسي بود جديد نشانه

شناسي ساختگرا  ، خطوط كلي بسياري را از زبان)تمايز هستند لهاي مختلفي قاب رهيافت
عـالوه بـر آن،   . صورت مستقل تكوين يافته بود اي كه تا حد زيادي به وام گرفت؛ رشته
شـناختي مهمـي در    شناسـان بودنـد كـه نقـش روش     ديگري، اين زبان  بيش از هر رشته

شناسـي و هـم    قيـق انسـان  شناسي و ساختگرايي بازي كردنـد؛ هـم در ادبيـات تح    نشانه
شناختي آن زمـان تمـايزي بـين نظـام      مدل زبان. شناسي مطالعات جديد ديگر مانند فيلم
هـاي مشـابهي بـراي تحليـل      هـا روش  در اين رهيافـت . زبان و استفاده از زبان قائل بود

هـاي معـروف    نقـش  2به اين ترتيب بود كه گرميـا . شد گفتمان و روايت به كار بسته مي
شناسي ساختگرا تعريـف   ز روايت و واحدهاي روايي پراپ در چارچوب معنيخود را ا

هـاي   اين امر براي او ممكن بود، چون تحليل او از معناي جمله تمـايز بـين نقـش   . كرد
تـري از تحليـل يعنـي در     كننـدگان بـود كـه اينهـا  در سـطوح جـامع       متفاوت مشاركت

  ).19: 1988ديك،  ون(. قابل تمايز و تشخيص بود» پيرنگ داستان«چارچوب 
                                                            
1. Vladimir Propp 
2. Greimas 
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صورت  شناسي به هاي ديگري چون روان هاي بعدي در تحليل گفتمان و رشته تكوين
در انگلسـتان ايـن   . شناسـي فرانسـوي بودنـد    مستقيم يا غيرمستقيم تحـت تـأثير نشـانه   

در خـود  . اي هم به كار گرفته شدند هاي رسانه ها در تحليل خبر و ديگر گفتمان رهيافت
تغيير و تطورات زيادي موسوم به پساساختگرايي اتفاق افتـاد كـه    1970  فرانسه در دهه

  )20: 1988ديك،  ون. (تحت تأثير روانكاوي، ماركسيسم و تاريخ بودند

  اي راهبرد طرحواره  مثابه روايت به
اي قراردادي هستند كه تا حـد   هاي گفتماني داراي ساختار طرحواره بسياري از گونه

هـاي   اين ساختار، شكلي كلي است كه گـزاره . شكل گرفته است زيادي بسته به فرهنگ
ها هستند كه معمـوالً داراي   مثال نوعي اين موضوع داستان. كند دهي مي منفرد را سازمان
مراتبـي از مقـوالت قـراردادي زمينـه،      روايـي شـامل سـاختاري سلسـله      يك طرحـواره 

ا داستاني نيسـتند كـه داراي چنـين    البته تنها متون ادبي ي. گشايي هستند افكني و گره گره
هاي خـود   شناختي نيز طرحواره هاي روان اي هستند، متون استداللي يا گزارش طرحواره
ناميد، چون اصطالح طرحـواره بسـيار   » فراساختار«توان  ها را مي اين طرحواره. را دارند

كـاربران   .ساختار، دستور زباني كلي براي ساختارهاي كالن اسـت  فرا. عام و مبهم است
كننـد،   هايي كه از متن يـا بافـت آن كسـب مـي     كنند كه با نخستين سرنخ زبان تالش مي

پـس از آن، ايـن   . معنـايي خـود فراخـواني كننـد      فراساختار مرتبط بـا آن را از حافظـه  
عنوان يـك ابـزار پـردازش قدرتمنـد مـورد اسـتفاده قـرار         طرحواره در ذهن كاربران به

دهـي   كنـد كـه ايـن امـر شـامل سـازمان       هاي متن مـي  كليت گيرد و شروع به تحليل مي
  ) 28: 1983ديك و كينتش،  ون. (هاي متن براي معنابخشي به آنهاست گزاره

  
  روايي  دستور زبان داستان و طرحواره

هـاي   هـا كـنش   اين نقـش . شود هاي مشخص ساخته مي داستان حول كنشگر و نقش
براي مثـال  (رسانند  ديگر مي  اي به مرحله لهعمده در داستان هستند كه داستان را از مرح

هـاي آنهـا در    گرچه كنشگران در يك داستان ساده ثابت هستند، نقـش ). ازدواج و غيره
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هاي عاميانه به اين فكر افتاد كـه ايـن    پراپ با بررسي افسانه. كنند طول داستان تغيير مي
ن محققان ثابت كردند كه هاي ثابت و محدودي هستند، اما پس از آ ها داراي نقش افسانه

شكل قراردادي نـوع داسـتان،     دانش كاربران درباره. تر است ها منعطف طبيعت اين نقش
بنديِ ساختارهاي كالن  داستان صورت  در فهم گفتمان، طرحواره. داستان است  طرحواره

اي تخصـيص داده   كند؛ يعني رخـدادهاي داسـتان بـه مقـوالت طرحـواره      را رهبري مي
  ) 55: 1983ديك و كينتش،  ون(. شود مي

  خطابه 
اين سنت بارها از سـوي عالمـان   . اجماع مشخصي بر سر معناي خطابه وجود ندارد

نامـدار ايـن حـوزه هـر كـدام از        خطيبان و فالسـفه . آن تعريف و بازتعريف شده است
 ارسطو، فيلسـوف يونـاني، خطابـه را توانـايي    . اند اي آن را تعريف كرده انداز ويژه چشم
رو . دانـد  ابزارهاي ترغيب در موارد مفروض مي) كارگيري و به(ديدن  فيلسـوف  1سيسـ ،

، 2جـورج كمپـل  . دانـد  خوب صحبت كردن با دانش، مهارت و وقار مي رومي آن را هنر
داند كه گفتمان را سراسـر پـذيرفتني    فيلسوف اسكاتلندي خطابه را هنر و استعدادي مي

هـاي   ، خطابـه را يـافتن اسـتدالل   4»عناصر خطابه«خود در كتاب  3 واتلي ريچارد. كند مي
از  5تعريف دونالد سي برايانـت . داند آنها مي  مطلوب براي پيشبرد كار و چيدمان ماهرانه

هـا بـا مـردم و     فرآيند سازگار كردن ايده: گونه است نمايندگان مكتب انتقادي خطابه اين
دانند و برخي ديگـر   مسنگ ترغيب ميبرخي از اين تعاريف، خطابه را ه. ها مردم با ايده

برخـي از آنهـا   . داننـد  تري، هر نوعي از بيان ابزاري مـي  انداز گسترده خطابه را در چشم
ارز زبـان بليـغ و شـيوا     كنند و برخي ديگر خطابه را هم خطابه را با استدالل تعريف مي

مضـمون مشـترك    آنهـا دو   اند، اما در ميان همـه  هر چند تعاريف خطابه متنوع. دانند مي
. باشـد  اي، سياست مي هاي خطابه فعاليت  مضمون اول اينكه مهمترين حوزه: وجود دارد

                                                            
1. Cicero 
2. George Campbell  
3. Richard Whately 
4. Elements of Rhetoric 
5. Donald c Bryant 
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. اصلي كاربرد خطابه سياسـت اسـت    اين حوزه معتقدند كه حوزه  عالمان و فالسفه  همه
هاي  در سال. هاي آنان در اين حوزه نيز در راستاي تعليم كنشگران سياسي است آموزش

هاي مذهبي، علمي، فلسـفي و ادبـي    محققان معتقدند كه خطابه در حوزه اخير برخي از
نيز حضور دارد، اما همين عده باز هم اعتقـاد دارنـد كـه خطابـه بـيش از هـر چيـز در        

اي گفتماني بـراي   مضمون دوم اين است كه خطابه محاسبه. سياست مجال حضور دارد
زمينـه نيـز تنـوع نظـرات      در ايـن . اي خـاص اسـت    اثرگذاري بـر مخاطبـان در سـويه   

عنوان ابـزاري بـراي ترغيـب مخاطـب توصـيف       برخي خطابه را به. نويسندگان باالست
اعتماد و اتخاذ تصـميم   هاي قابل كنند، برخي ديگر خطابه را روش دستيابي به داوري مي
ديگري تأكيد دارند كه خطابه، ابـزاري بـراي تهيـيج و القـاي       حال عده دانند، در عين مي
توان توصيفي جامع براي خطابـه   ها نمي گرچه در اين حوزه. هاي مشاركتي است يتفعال

خطابـه بـه   . آنها اين است كه خطابه، گفتماني ابزاري است    يافت، مضمون ثابت در همه
ديـك،   ون. (هر شكل، محملي براي پاسخ به فهم مخاطب، تقويـت يـا تغييـر آن اسـت    

1997 :157(  
بندي خطابه بـه آن نزديـك    ، نويسندگان از منظر تركيبهاي آموزش خطابه در كتاب

. كننـد  اي مـؤثر را ترسـيم مـي    ها و فنون خلق گفتمان خطابه ها روش اين كتاب. اند شده
 1»ابـداع «قـانون اول  . انـد  بسياري از آنها بر مبناي پنج قانون اصلي سيسرو تكوين يافتـه 

هاي ممكن در راسـتاي تـز    تداللاس  كنند كه همه در قدم اول گويندگان تالش مي. است
هـا   ترين استدالل وقتي كه تعداد زيادي استدالل فراهم آوردند، قوي. خود را كشف كنند

دهـي   كنند و آنها را با توجـه بـه سـاختار ضـروري سـازمان      را از ميان آنها شناسايي مي
چيـدمان بيـانگر مـؤثرترين روش سـازماندهي     . اسـت  2»چيـدمان «قـانون دوم  . كنند مي
  شـيوه . اسـت  3»بيان  شيوه«قانون سوم . ها در قالب مقدمه، بدنه و استنتاج است ستداللا

متون درسي . ها در قالب زباني روشن و زنده است ها و استدالل بيان متمركز بر بيان ايده
هـايي   واره آموزد كه چگونه با اسـتفاده از طـرح   خطابه در اين رهيافت به دانشجويان مي

                                                            
1. invention 
2. disposition 
3. elocution 
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هاي خود را به  ارن و تضاد و صنايع ادبي مانند مجاز، تمثيل و قياس ايدهمانند تكرار، تق
بـه فـراهم كـردن ابزارهـايي بـراي       1»يادآوري«قانون چهارم . تعبيرات زباني ملبس كنند

  كننـده  توصـيف  2»ارائـه «در پايـان  . كنـد  ها و زبان مورد استفاده اشاره مـي  يادآوري ايده
ايـن مقولـه شـامل زيروبمـي صـدا،       .باني گفتمـان اسـت  زباني و غيرز  راهبردهاي ارائه

: 1997ديـك،   ون. (ها و حركات بـدني اسـت   سرعت و بلندي آن و در عين حال ژست
158 (  

 چارچوب نظري

خـود، اخبـار را در مقـام    3شـناختي  -گفتماني اجتماعي  ديك در چارچوب نظريه ون
لي كـه سـبك خبـر    در حـا او معتقـد اسـت   . كنـد  بخشي از گفتمان عمومي مطـرح مـي  

خبري بسته  هاي گوناگون بافتي است، خطابهصورت كامالً محسوسي محدود به عامل به
ديك در سـطح   از نظر ون. شودگفتمان مربوط مي  به اهداف و تأثيراتي است كه به ارائه

هـا از مـردم انتظـار دارنـد كـه اخبـار يـك رخـداد را بفهمنـد و           معنايي، رسانه شناختي
از سـوي ديگـر،   . از آن در ذهن خود بسازند كه مدنظر آنهاست) دل ذهنيم(بازنمودي 

هـاي آنهـا بـر مخاطبـان مـؤثر       در سطح كاربردشناختي نيز آنها انتظار دارند كه كارگفت
عنـوان   شـود بـه   خود انتظار دارند آنچه را كه گفته مـي  يعني از شنونده يا خواننده. باشد

تا اينجا مشكلي در كار نيست؛ يعني اگر خواننده . اظهار، درخواست يا تهديد درك كنند
اما از مخاطبـان  . يا شنونده متن را كامالً دريافت كند، نيمي از منظور برآورده شده است

را قبـول كننـد و   ) اظهار و تأكيد(شود  رود؛ اينكه آنچه گفته مي انتظارات ديگري هم مي
به زبان كاربردشناسي سنتي، . كنندشود اجرا  هايي را كه از آنها خواسته ميهمچنين كنش

در . نيـز داشـته باشـند    5بيـاني هاي پس،  نقش4هاي بيانيها بايد عالوه بر نقشكارگفت

                                                            
1. memory 
2. delivery 
3. socio-cognitive theory 
4. illocutionary 
5. perlocutionary 
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سـاختارهاي اسـتداللي، سـازمان و موضـوعيت     . ايـم اينجا ما درگير فرآيند ترغيب شده
  )84-83: 1988ديك،  ون(. اي است آنها نيازمند كار جداگانه شناختي

  در خبر  اي ابهمفاهيم خط
بـرخالف تبليغـات، هـدف    . اي داردخبري، ترغيب هدف و نقش ويـژه  براي گفتمان

شك، از نظـر اقتصـادي خبـر كـااليي مصـرفي       بي. رساني نيستخبر تنها اعالم و اطالع
رسد، اما از نظر ايدئولوژيك، خبر تلويحـاً بيـانگر   شود و به فروش مياست كه بيان مي

از نظـر كاربردشـناختي، نسـبت خبـر و     . نخبگـان جامعـه اسـت   باورها و عقايد مسلط 
اخبـار روزانـه،    كارگفت به اين شكل نيست كه خبر كارگفتي كالن باشـد، بلكـه عمـده   

هايي مناسب باشند، نويسنده براي اينكه چنين كارگفت. اي از كارگفت اظهار استنمونه
بنـدي  بنـابراين مفصـل  . ياده كنـد ها را در عمل پ هايي را بيان كند كه اين نيتبايد گزاره
عنوان حقيقت يا حداقل  شود، بلكه بهشود كه نه تنها فهميده مياي بيان ميگونه معاني به

هـاي اظهـاري را   اي، كارگفـت ساختارهاي خطابـه . شود تنها حقيقت ممكن پذيرفته مي
بـاور  شـود بايـد   هايي كه توسط خبر در مطبوعات انجام ميكنند و كارگفتهمراهي مي

در ايـن مـورد، ترغيـب    . هاي اظهاري متن تسـهيل نماينـد  خوانندگان را نسبت به گزاره
اگر ما بـاور نكنـيم كـه ديگـري چـه      . الزاماً به معني تغيير باور يا ديدگاه خواننده نيست

يعني ما بـه هـيچ   . گويد، به سختي قابل باور است كه بر اساس آن تغيير عقيده دهيم مي
شنويم، كاري انجام دهـيم، مگـر اينكـه     هايي كه ميدر اثر كارگفت عنوان حاضر نيستيم

ــي        ــا م ــه م ــت ك ــزي اس ــان چي ــاً هم ــيم دقيق ــاور كن ــم  ب ــول داري ــواهيم و قب   . خ
  ) 84-83: 1988ديك،  ون(

رو  فرآيند و ساختار روبه  ديك معتقد است كه در خطابه با دو مؤلفه بدين ترتيب، ون
اي اسـت،  وط به باور كـه فرآينـد بسـيار پيچيـده    هاي مرب پذيرش دانش و گزاره. هستيم

هـا و باورهـاي    ها با دانشاين فرآيند مستلزم انسجام گزاره. بخش فرآيندي خطابه است
هـا   بدون شواهد و داليل قابل قبول، ما باورهاي بنيادي برساخته در طـول سـال  . ماست

بينيم اغلب بعد د كه ميبنابراين، تعجبي ندار. كنيمهاي متمادي را رها نمي تجربه و كنش
هـاي تلـويحي و   در واقـع اسـتدالل  . ها حـاوي اسـتدالل اسـت   ها و نوشتهترغيبي گفته
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اما بخش . بخشند تصريحي متن، فرآيند ذهني قبول گزاره از سوي مخاطب را تسهيل مي
ايـن  . كنـد مند ميها را قاعدهها يا استداللبندي گزارههاي مفصلساختاري خطابه روش

اين وجه در خدمت ايـن  . بيش مستقل از محتوا يا جوهر فرآيند ترغيب است و كم وجوه
دهـي بهتـر اطالعـات در     سـازمان  .2 بازنمايي اطالعات متني در حافظـه؛  .1 :موارد است

نظـر و تغييـر    تقويت باورهاي مورد. 4تسهيل بازيابي اين اطالعات در ذهن؛ و . 3ذهن؛ 
هايي بيان شـوند كـه    بايد گزاره: ري بااهميت هستندهر دو وجه براي گفتمان خب. عقايد

در عين حال . هايي كه خوانندگان از جهان دارند، اضافه گردند صورت منسجم به مدل به
صـورت   گفتمان خبـري بـه  . ها بايد در درون يك ساختار قابل يادآوري شوند اين گزاره

ان زيادي براي توليـد  خبررساني روزمره زم. كند مستمر در امتداد وجه دوم حركت نمي
در مقابل، تأكيد خبررساني بيشتر بر اهميت محتـوا  . متون پيچيده، اصيل و خالقانه ندارد

براي مثـال  . شود در اين راستا از ساختارهاي مهم و متنوعي استفاده مي. يا فرآيندهاست
هـاي كـالن در ابتـداي مـتن بـه سـوي        ها، حركت از گزاره مراتبي گزاره سازمان سلسله

ايـن كـار را   ... بندي مناسـب، تيتـر، ليـد، انـدازه و      متن، صفحه  هاي خرد در ادامه زارهگ
  )85: 1988ديك،  ون. (بخشند تسهيل مي

  روش پژوهش

  . روش به كارگرفته شده در اين پژوهش روش تحليل محتواست
هاي فردي و اجتماعي را استنباط كـرد؟   ها، ويژگي توان از گفتار انسان اما چگونه مي
كننـده يـا گيرنـده     دريافـت (هاي فردي و اجتماعي خواننده و شنونده  از آنجا كه ويژگي

گـذارد، لـذا    ها و تصاوير تأثير مي ها، نوشته بر ادراك و استنباط او از محتواي گفته) پيام
اي ذهني به تحليل افراد از محتـوا اعتمـاد كـرد و نيازمنـد      گونه توان به سادگي و به نمي

  .وب و دستورالعمل منسجم استداشتن يك چارچ
 ميـان در . هـاي ارتبـاطي مشـخص اسـت     جايگاه تحليل محتوا در الگوها و پژوهش

پيام، مجرا يا كانال ارسال پيام و گيرنده يـا   يپيام، محتوا  منبع يا فرستنده( عناصر ارتباط
  . اي دارد ، محتواي پيام اهميت ويژه)مخاطبان پيام
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كمي، بر اين باورند كه در اين روش تأكيد زيـادي بـر    ً منتقدان تحليل محتواي صرفا
ها بحث منتقدان ايـن اسـت    در مورد بعضي از نمونه. شود ها مي مقايسه و تطبيق فراواني

كه در مواردي حضور يا عدم حضور حتي نماد خاصي ممكن است بـراي تأثيرگـذاري   
. هميـت اسـت  اين موضوع در مورد پژوهش حاضر نيـز حـائز ا  . يك پيام ضروري باشد

زيرا با توجه به اينكه هدف اين پژوهش حصـول دانشـي كيفـي در مـورد سـاختارهاي      
هـاي هـر    هاي خبري است، اگر مبنا را صرفاً بر تعداد فراواني اي گزارش روايي و خطابه

ها را درك كنيم؛ چيـزي   مقوله بگذاريم، آنگاه شايد نتوانيم به خوبي كيفيت اين گزارش
 . شود گرايانه قرباني مي ه نگاه صرفاً كميواسط كه معموالً به

سياست، اقتصاد، مفـاهيم اجتمـاعي و حادثـه و      مقوله 4در اين پژوهش تحقيقي در 
هاي مرتبط با مضمون در سايت شـبكه بررسـي و سـپس از     گزارش  سرگرمي ابتدا همه

در هـيچ  هاي خبرنگاران  به دليل اينكه گزارش. گزارش نهايي انتخاب شد 20ميان آنها، 
مند بـراي انتخـاب آنهـا     گيري از امري نظام سازمان مشخصي ارائه نشده بود، امكان بهره

هاي شبكه در يك بازه زماني يك ماهـه انتخـاب    بنابراين بهترين گزارش. وجود نداشت
هايي كه روي سايت شبكه دردسترس هستند، در مـوارد بسـياري بـه حـد      گزارش. شد

بـه همـين دليـل    . انـد  كوتـاه خيابـاني شـبيه     يك مصـاحبه رسند و بيشتر به  گزارش نمي
در صـورتي كـه اگـر    . هايي انتخاب شدند كه حداقل مقوالت مهم را دارا بودند گزارش

ها حاكم بـود، ايـن امكـان وجـود      گزارش   ترتيب مضموني يا ترتيب زماني بر مجموعه
  . آماري شكل داده شود  اساس انتخابي تصادفي جامعه داشت كه بر

در اين پـژوهش مـا سـاختارهاي    . تحقيق است  احد تحليل، بسته به هدف و مسئلهو
اين ساختارها شامل خطابه و روايت بودند كه بـا  . كالن متني را مورد بررسي قرار داديم

از ايـن رو بايـد واحـد تحليـل را يـك مـتن داراي كليـت        . كليت متن سروكار داشـتند 
. هـاي خبرنگـاران بررسـي شـود     اين بود كه گزارش روال بر  برنامه ياز ابتدا. گرفتيم مي

  . گرفتيم بنابراين بايد واحد تحليل خود را گزارش خبري گزارشگران شبكه مي
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اين روش . گفتمان معناشناختي استفاده شده است ها از روش تحليل داده براي تحليل
والت مورد باشد و مق ديك مي ون. اي. شناختي تي -گفتمان اجتماعي  اي از تحليل شاخه

  . از همين چارچوب استخراج شده است رمز نيز  كتابچهاستفاده براي 

  مقوالت و زيرمقوالت تحقيق
مقوالت و زيرمقوالت تحقيق از روش تحليل گفتمان معنايي خبر گرفته شده كه در 

مقـوالت اسـت كـه در      جدول زير، جدول عملياتي شده. جدول زير خالصه شده است
  :گرفته شده استتحليل متون به كار 

  

  
ف
ال

-
دها

خدا
ي ر

واقع
ت 

طبيع
 بر 

كيد
تأ

  

سـبك زبـاني   -3ارائه جزئيات با هدف رفع ابهـام  -2زبان روشن و بدون ابهام  توصيف مستقيم
 گفتاري و نه نوشتاري

  استفاده از زبان ديگري براي بازنمايي-2آگاهي از موضوع  شاهدان عيني -2

صـورت   مقام مـورد نظـر بـه    -2اه بااليي برخوردار باشد مقام مورد نظر از پايگ  منابع رسمي
  .مقام مورد نظر بيان خوبي داشته باشد-3مستقيم با موضوع مرتبط باشد

بـه كـار بـردن اعـداد مسـتند بـا قبـول        -2به كار بردن اعداد گويا و مشـخص  اعداد
  .اعداد در موضوعيت مشخص به كار بسته شده باشند-3مسئوليت دقت

هـاي   قـول  نقل -3قول  ميزان كمي نقل -2هاقولكاربرد متناسب و بجاي نقل-1  قول نقل
 مرتبط و مؤثر

كاربرد تعابير 
 خالقانه

اسـتفاده از تعـابير   -2خلق توصيفات و تعبيرات جذاب در توصيف واقعيت -1
  ادبيات متن گزارش-3معروف با رعايت اصل ربط و موضوعيت 

محور  -رخداد  
 بودن گزار

هاي سياسي هم رخـدادهاي   نشست-2رش خبري بايد توصيف يك رخداد باشد گزا-1
  هاي بدون رخداد به سختي متني منسجم هستند گزارش-3شوند  مهم تلقي مي

- ب
طي

رتبا
ي ا

 قو
تار
ساخ

ق 
خل

  

اشاره به رخدادهاي 
  رخداد  قبلي و آينده

بـه   اگر قرار باشد كه رخداد مورد نظر به خوبي در زمان معنـي شـود، بايـد   -1
اگر رخداد به صـورت مكـرر    -2رخدادهاي مشابه قبلي و بعدي آن اشاره كرد 

  هاي مهم وقوع رخدادها اشاره كردوقوع يابد، بيشتر بايد به رويه
وارد كردن واقعيت 

هاي  در مدل
 موقعيتي آشنا

هاي انضمامي براي برقراري ارتباط مخاطب بـا  هاي موقعيتي آشنا مثالمدل-1
هـاي   خاطب در زمان و مكان رخداد حضور ندارد  و اين مـدل م. گزارش است

  . كنندبخشي از احساس را به وي منتقل مي

  روايت -3
گيـري   گشايي و نتيجه روايت به صورت كلي بايد داراي مقدمه، گره افكني، گره

به عبارتي بايد داراي يـك كمـان هيجـان    .باشد تا از امتياز خود برخوردار شود
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  .معناداري قضيه بيان شودباشد و در ساختار

  زمينه -3-1
: زمينه اين موارد را در خود دارد تا فضاي مناسبي را براي مخاطب ترسيم كنـد 

  كنشگران دخيل در رخداد-3مكان،-2زمان،-1

  عزيمت  نقطه -3-2

عزيمـت مناسـبي     براي اين كار بايـد نقطـه  .روايت را بايد از جايي شروع كرد
عزيمت خوب بايد بيش از هر چيز منضم به زمـان روايـت     نقطه. انتخاب شود

پايان نيز هست و روايت پس از طـي    عزيمت نقطه  به عبارت ديگر، نقطه. باشد
  .گردد عزيمت بازميالزم به مكان اول نقطهچرخه

مسئله  -3-3
محوري و باز كردن 

  مسئله

اشد تا پيرنگ آن برقـرار  اي ب شود بايد داراي مسئلهروايتي كه از رخداد ارائه مي
داري ممكـن   صـورت موضـوعيت   مـتن بـه    با داشتن مسـئله امكـان ادامـه   . شود
در غير اين صورت روايت بدون مسئله از ساختار الزم نيـز برخـوردار   . شود مي

 .نيست

گيري  نتيجه -3-4
  تلويحي

گيـري مشـخص و    خوبي برخوردار باشد، نيازي به نتيجـه اگر روايت از چرخه
هاي خبري ممكن است كه نتيجه به عمد بيان نشود و اين  در روايت. ندارد بارز

 .عدم بيان، به معني ابهام وضعيت باشد

 - پ
 و 

شي
گر
ت ن

العا
 اط
رائه

ا
سي

حسا
ا

  

هاي  بيان واقعيت -
 احساسي

روايـت باشـند،     هاي گزارش روشن بوده و به خوبي منطبق بر زمينـه اگر گزاره
  .واهند كردصورت خودكار ايجاد احساس خبه

نقل باورها و افكار 
هاي  از پس زمينه
  مختلف

شوند، ممكـن   هاي گزارش كه از سوي خود نويسنده يا گزارشگر بيان ميگزاره
است كه باعث سوگيري و سوءتفاهم مخاطبان شوند، به همـين دليـل هميشـه،    

شـوند تـا روايـت از حالـت      هاي مختلفي نقل مي زمينه باورها و افكاري از پس
هاي  در عين حال مشخص است كه با اين كار سهم گروه. قطبي خارج شود يك

  .شود مختلف اجتماعي نيز از نظر گفتماني داده مي
  

هـا، تركيبـي از سـاختارهاي     جدول تعاريف عملياتي يا همان مقـوالت تحليـل داده  
اي يك گزارش  زمان ساختارهاي روايي و خطابه اين جدول هم. اي است روايي و خطابه

مقوالت اصلي سـه  . است  زيرمقوله 16اصلي و   مقوله 3خبري را در نظر  دارد و شامل 
» خلق ساختار قوي ارتبـاطي «، »تأكيد بر طبيعت واقعي رخدادها«: اي اصلي خطابه  مؤلفه

گيرد كه هر كـدام از ايـن مقـوالت بـه      را دربرمي» اطالعات نگرشي و احساسي  ارائه«و 
  . است  مقولهفراخور خود شامل چند زير
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البته . توان مختص به روايت و ساختار آن دانست از اين مقوالت، دومين مقوله را مي
صـورت مشـخص از يكـديگر     تـوان بـه   طور كه گفته شد اين دو سـاختار را نمـي   همان

شـود   صورت تلويحي چنين مرزي را كـه در جـدول بـاال ديـده مـي      تفكيك كرد، اما به
تـري سـاختار    صورت كلي ه اين ترتيب كه ساختار خطابه بهتوان ميان آنها گذاشت؛ ب مي

  . كند برداري مي گيرد و از آن در ساختار خود بهره روايي را نيز دربرمي

  پژوهش  هاي يافته

تحليـل شـدند و    SPSSافـزار   ها با نـرم  پس از انجام رمزگذاري متون، در پايان داده
صـورت زيـر ارائـه     گزارش خبري بـه  160هاي كلي هر مقوله و زيرمقوله از تعداد  داده

هاي شـبكه نشـان    اصلي خطابه در گزارش  در جدول زير بازنمايي سه مقوله. شده است
  : داده شده است

  :شوند ها توصيف مي ها و زيرمقوله مقوله  صورت مشروح در زير به
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  تأكيد بر طبيعت واقعي رخدادها  مقوله-١
كلي تحليل اين مقوله در قالب نمودار زير  طوربه . زيرمقوله است 7اين مقوله داراي 
  : بازنمايي شده است

  

  

هـاي   هاي نمودار باال، تأكيد بر طبيعت واقعـي رخـدادها در گـزارش    با توجه به داده
ــر   9/1خــوب و  درصــد 9/21ضــعيف،  درصــد 25متوســط،  درصــد 3/51شــبكه خب

  . عالي بوده است درصد
  :هاي ممكن به شرح زير است زيرمقوله صورت خرد در قالب تحليل اين مقوله به

  توصيف مستقيم  1-1
توصيف مستقيم در تعريف عملياتي ما بـا ايـن مفـاهيم تعريـف شـده و در تحليـل       

ارائه جزئيـات بـه هـدف رفـع      -2زبان روشن و بدون ابهام  -1: رمزگذاري شده است
  .سبك زباني گفتاري و نه نوشتاري -3ابهام 

  . مقوله در چهار سطح نشان داده شده استدر نمودار زير ميزان اين 
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هـاي   دهد كه در ارزيـابي توصـيف مسـتقيم گـزارش    هاي نمودار فوق نشان ميداده
  درصد 5/2ضعيف و تنها  درصد 3/11متوسط،  درصد 40خوب،  درصد 3/46شبكه خبر 

  . اند عالي ارزيابي شده

  استفاده از اظهارات شاهدان عيني 1-1
آگـاهي   -1: شاهدان عيني با اين مشخصات عملياتي شده است استفاده از اظهارات

  . استفاده از زبان ديگري براي بازنمايي -2از موضوع 
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هاي  كارگيري شاهدان عيني در گزارش خصوص ميزان به دهد در نمودار باال نشان مي
درصد  5/2درصد متوسط و  5/17درصد ضعيف،  5/27درصد خوب،  5/52شبكه خبر 
  . اند ابي شدهعالي ارزي

  منابع رسمي -1-3
مقام مورد نظـر از پايگـاه بـااليي     -1: منابع رسمي با اين مفاهيم عملياتي شده است

مقـام   -3صورت مستقيم با موضـوع مـرتبط باشـد     مقام مورد نظر به -2برخوردار باشد 
   .مورد نظر بيان خوبي داشته باشد

 

  

هـاي   تفاده از منـابع رسـمي در گـزارش   دهد كه در اسـ هاي نمودار باال نشان ميداده
درصد  1/8درصد متوسط و  4/19درصد ضعيف،  4/34درصد خوب،  1/38شبكه خبر 

  .عالي ارزيابي شده است

  استفاده از اعداد -1-4
اسـتفاده از اعـداد    -1: استفاده از اعداد در چارچوب اين مفاهيم عملياتي شده است

بـه كـار بسـتن     -3د با قبول مسئوليت دقت به كار بردن اعداد مستن -2گويا و مشخص 
 .اعداد در موضوعيت مشخص
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هاي شـبكه خبـر    دهد كه در به كار بردن اعداد در گزارشهاي نمودار باال نشان مييافته
عـالي   درصـد  3/1خـوب و تنهـا    درصد 1/28متوسط،  درصد 8/33ضعيف،  درصد 9/36

  . ارزيابي شده است

  قول استفاده از نقل -1-5
  ها قول كاربرد متناسب و بجا از نقل-1: قول با اين مفاهيم عملياتي شده است نقل

  .هاي مرتبط و مؤثر قول نقل -3قول  ميزان كمي نقل -2 
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هاي شـبكه خبـر    دهد كه در به كار بردن اعداد در گزارشهاي نمودار باال نشان مييافته
درصـد عـالي    5/2ا درصد خوب و تنهـ  25درصد متوسط،  8/33درصد ضعيف،  8/38

  . ارزيابي شده است

  كاربرد تعابير خالقانه -1-6
خلق توصـيفات و تعبيـرات    -1: كاربرد تعابير خالقانه با اين مفاهيم عملياتي شده است

اسـتفاده از تعـابير معـروف بـا رعايـت اصـل ربـط و         -2جذاب در توصـيف واقعيـت   
  .ادبيات متن گزارش -3موضوعيت 

 

 

كـارگيري   هاي شـبكه خبـر ميـزان بـه     دهد در گزارشباال نشان مي طور كه نمودار همان
درصد خـوب ارزيـابي    4/24درصد متوسط،  8/33درصد ضعيف،  9/41تعابير خالقانه 

  . كدام عالي نبوده است شده است و هيچ
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  رخدادمحور بودن گزارش -1-7
ي بايـد  خبـر  گـزارش -1: محور بودن گزارش با اين مفاهيم عملياتي شده است رخداد  

  شـوند  هاي سياسي نيز رخدادهاي مهـم تلقـي مـي    نشست -2توصيف يك رخداد باشد 
 .هاي بدون رخداد به سختي متني منسجم هستند گزارش-3 

 

 

خبـر، حـدود    هـاي شـبكه   خصوص رخدادمحور بودن گزارش با توجه به نمودار باال در
عالي ارزيابي  درصد 9/6ضعيف و  درصد 8/18متوسط،  درصد 1/28درصد خوب،  3/46

  . شده است

  خلق ساختار قوي ارتباطي -2
كلي آن به  زيرمقوله تقسيم شده است كه نمودار 6مقوله خلق ساختار قوي ارتباطي به  

  :شرح زير است
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هاي شـبكه خبـر بـه     دهد كه خلق ساختار قوي ارتباطي در گزارشنمودار باال نشان مي
درصـد عـالي    5/2درصد خوب و  15 درصد متوسط، 6/40درصد ضعيف،  9/41ميزان 

  . بوده است
  :هاي شبكه خبر اين نمودارها را به دست داده است زيرمقوالت اين مقوله در گزارش

  رخداد  اشاره به رخدادهاي قبلي و آينده -2-1

اگر قرار باشد كه رخداد مورد نظر  -1: صورت عملياتي شده است اين زيرمقوله به اين  
  ي شود، بايد به رخدادهاي مشـابه قبلـي و بعـدي آن اشـاره كـرد      به خوبي در زمان معن

هاي مهم وقـوع رخـدادها    صورت مكرر وقوع يابد، بيشتر بايد به رويه اگر رخداد به -2
  .اشاره كرد
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هـاي شـبكه خبـر، اشـاره بـه       هاي نمودار بـاال حـاكي از آن اسـت كـه در گـزارش     داده

درصد  3/21درصد متوسط،  35صد ضعيف، در 3/41رخدادهاي قبلي و آينده به ميزان 
  . درصد عالي ارزيابي شده است 5/2خوب و 

 هاي موقعيتي آشنا وارد كردن واقعيت در مدل -2-2

هاي  هاي موقعيتي آشنا، مثال مدل -1 :اين مقوله در قالب اين مفاهيم عملياتي شده است
زمـان و مكـان    مخاطـب در  -2 انضمامي براي برقراري ارتباط مخاطب با گزارش است

 .كنند هاي بخشي از احساس را به وي منتقل مي رخداد حضور ندارد  و اين مدل
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 6/50هـاي مـوقعيتي آشـنا بـه ميـزان      با توجه به نمودار باال وارد كردن واقعيت در مدل
درصد عالي ارزيابي  6/0درصد خوب و تنها  1/23 درصد ضعيف، 6/25درصد متوسط، 

  . شده است

  روايت   زمينه-2-3
گيري باشد تـا از   گشايي و نتيجه گره افكني، صورت كلي بايد داراي مقدمه، گره روايت به

به عبارتي، بايد داراي يك كمان هيجان باشـد و در سـاختار   . امتياز خود برخوردار شود
  .معناداري قضيه بيان شود

ارا بـودن  زمينـه روايـت بـا د   : روايت در قالب اين توصيفات عملياتي شده اسـت   زمينه
  .كند زمان، مكان و كنشگران دخيل در رخداد فضاي مناسبي را براي مخاطب ترسيم مي
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كـارگيري زمينـه روايـت در     خصـوص بـه   هاي نمودار باال حاكي از آن است كه دريافته
 5/7خوب و  درصد 6/20ضعيف،  درصد 9/31متوسط،  درصد 40خبر  هاي شبكه گزارش
  . عالي ارزيابي شده است درصد

  عزيمت روايت  نقطه -2-4
روايـت را بايـد از   : نقطه عزيمت روايت در قالب اين توصيفات عملياتي شـده اسـت    

عزيمـت    نقطـه . عزيمت مناسبي انتخاب شود  براي اين كار بايد نقطه. جايي شروع كرد
عزيمـت    به عبارت ديگر، نقطـه . خوب بايد بيش از هر چيز منضم به زمان روايت باشد

عزيمـت    الزم بـه مكـان اول نقطـه     پايان نيز هست و روايت پس از طـي چرخـه    نقطه
  .گردد بازمي
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 6/35هــاي شــبكه خبــر  عزيمــت در گــزارش دهــد كــه نقطــه نمــودار بــاال نشــان مــي
عـالي ارزيـابي شـده     درصـد  5خوب و  درصد 5/27متوسط،  درصد 9/31ضعيف،  درصد
  . است

  محوري و باز كردن مسئله مسئله -2-5
روايتـي كـه   : كردن مسئله در قالب اين توصيفات علمياتي شده است محوري و باز سئلهم

بـا داشـتن   . اي باشد تا پيرنگ آن برقـرار شـود   شود بايد داراي مسئله از رخداد ارائه مي
صـورت   شود؛ در غير ايـن  داري ممكن مي صورت موضوعيت متن به  مسئله، امكان ادامه

  .الزم نيز برخوردار نيستروايت بدون مسئله از ساختار 
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محـوري و بـاز كـردن مسـئله در      هاي نمـودار بـاال حـاكي از آن اسـت كـه مسـئله      داده
 3/1خوب و  درصد 3/26متوسط،  درصد 30ضعيف،  درصد 5/42خبر  هاي شبكه گزارش
  . عالي ارزيابي شده است درصد

  گيري تلويحي نتيجه-2-6
اگـر روايـت از   : فات علميـاتي شـده اسـت   گيري تلويحي در قالب اين توصـي  نتيجه    

در . گيـري مشـخص و بـارز نـدارد     خـوبي برخـوردار باشـد، نيـازي بـه نتيجـه        چرخه
هاي خبري ممكن است كه نتيجه به عمد بيان نشود و اين عـدم بيـان، بـه معنـي      روايت

  .ابهام وضعيت باشد
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درصـد   5/37ويحي گيـري تلـ  خبـر، نتيجـه   هاي شـبكه  با توجه به نمودار باال در گزارش
درصـد عـالي ارزيـابي شـده      4/4درصد خـوب و   8/28درصد متوسط،  4/29ضعيف، 

  . است

  اطالعات نگرشي و احساسي  ارائه -3

نقــل باورهــا از «و » هــاي احساسـي  بيــان واقعيـت «ايـن مقولــه در قالـب دو زيرمقولــه   
را در نمـودار زيـر وضـعيت ايـن مقولـه      . آوري شده است جمع» هاي مختلف زمينه پس

  :دهد هاي شبكه نشان مي گزارش
  

  

اطالعات نگرشي و احساسـي بـه    خبر، ارائه  هاي شبكه با توجه به نمودار باال در گزارش
درصد عالي  1/3درصد خوب و  6/15درصد متوسط،  1/38درصد ضعيف،  1/43ميزان 

  . بوده است
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  هاي احساسي بيان واقعيت -3-1
هاي گزارش  اگر گزاره: ات تعريف عملياتي شده استاين زيرمقوله در قالب اين توصيف

صورت خودكار ايجاد احسـاس   روايت باشند، به  روشن بوده و به خوبي منطبق بر زمينه
  .خواهند كرد

  

 3/41خبـر   هاي شبكه هاي احساسي در گزارشدهد كه بيان واقعيتنمودار باال نشان مي
درصد عالي ارزيابي شده  5/2 خوب و درصد 5/27ضعيف،  درصد 8/28درصد متوسط، 

  . است

  هاي مختلف زمينه نقل باورها و افكار از پس-3-2
هاي گزارش كه از سوي خـود   گزاره: اين زيرمقوله به اين صورت عملياتي شده است  

شوند، ممكن است باعث سوگيري و سـوءتفاهم مخاطبـان    نويسنده يا گزارشگر بيان مي
شـوند   هاي مختلفي نقـل مـي   زمينه ا و افكاري از پسشوند؛ به همين دليل هميشه، باوره

هـاي مختلـف    بنابراين با اين كار سـهم گـروه  . قطبي خارج شود تا روايت از حالت يك
  .شود اجتماعي نيز از نظر گفتماني داده مي
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هاي  هاي مختلف در گزارشزمينه دهد كه نقل باورها و افكار از پس نمودار باال نشان مي
  درصـد  3/1خـوب و   درصـد  1/23متوسط،  درصد 9/36ضعيف،  درصد 8/38شبكه خبر 

  . عالي بوده است

  گيري نتيجه

خبري شبكه خبر مورد بررسي قرار  هاي خطابه در گزارش  در پژوهش حاضر، مسئله
شـناختي   -گفتمان اجتمـاعي  اين معنا از خطابه در خبر، برگرفته از روش تحليل. گرفت

تاريخي طوالني در كاربرد زبان دارد و برخي از تحليلگران خطابه،. ديك بود ون. اي. تي
. گفتمان معتقدند كه خطابه نخستين رهيافت به گفتمـان و تحليـل گفتمـان بـوده اسـت     

هاي گونـاگون در ايـن پـژوهش     گزارش خبري از حوزه 160انداز  بنابراين از اين چشم
  . تحليل شد

جـر بـه بـرانگيختن حـس اقنـاع      خطابه، ساختارها و فرآيندهايي است كه با هـم من 
گيرند تـا   شوند؛ به اين ترتيب كه ساختارهايي مانند روايت در اختيار خطابه قرار مي مي

  . فرآيندهايي در طي اين ساختارها در ذهن مخاطب شكل بگيرد
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هـاي خبـري از    نتايج پژوهش نشان داد، مقوالت ساختاري مانند روايت در گـزارش 
اين مسئله مانع از ايجاد بستري مناسب براي فرآيندهاي . دقوت چنداني برخوردار نيستن

مربوط به خطابه يا اقناع است؛ به اين معني كـه خبرنگـاران در مـتن توليـدي، سـاختار      
  . كنند مناسبي توليد نمي

واژگـان و تعـابير     از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه ميزان مطالعه و گسترش دامنه
به اين معنـي كـه اسـتعداد و قريحـه، واژگـان و تعـابير        نيز در قدرت كالم مؤثر است؛

  . كند اي فراهم مي تري را براي ساختارها و فرآيندهاي الزم خطابه خالقانه
 3هـا از منظـر    دهد كه بخش زيادي از گزارش  كل مقوالت نشان مي نگاهي به نمودار

درصد  20تا  15كلي خطابه و روايت متوسط يا ضعيف، بخش بسيار كمي عالي و   مقوله
تقريباً باالتر از دو مـورد  » تأكيد بر طبيعت واقعي رخدادها«از اين مقوالت . خوب بودند

  .تر پايين» اطالعات نگرشي و احساسي  ارائه«ديگر است و 
  :هاي تحقيق است ها براساس همان ترتيب مؤلفه داده تفسير

  تأكيد بر طبيعت واقعي رخدادها-الف
خبـري وجـوه    اين مقـوالت بـه يـك گـزارش    . وجود دارد زيرمقوله 7در اين مقوله 

كننـد كـه برخـي از     بخشند؛ يعني تا حد امكان به گزارش خبري كمك مـي  ملموسي مي
اين زيرمقولـه در خطابـه از مسـائل    . گزارش منتقل كند وجوه ملموس واقعيت را به متن

اي سـاختاري   مقوله» ساختار قوي ارتباطي«در مقابل . شود فرآيندي خطابه محسوب مي
دهـد   اين امر نشان مـي . ها متوسط روبه ضعيف است ميزان اين مؤلفه در گزارش. است

  . صورت ملموسي به گزارش و متن آن منتقل نشده است كه واقعيت رخداد به
  توصيف مستقيم -1
آن است   دهنده اين ميزان نشان. هاي شبكه از نظر اين زيرمقوله، ضعيف هستند گزارش  

كنند و تا  ان از زبان توصيفي گويا براي تعبير و تفسير رخدادها استفاده نميكه گزارشگر
رسد كه گزارشگران شـبكه، در تمـايز    به نظر مي. گذارند حد زيادي مسائل را ناگفته مي
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گفتـاري خوانـده    صـورت  شـود و بـه   اول نوشته مي(اي  ميان زبان گفتاري و زبان رسانه
  . كنند اي گفتاري و شفاهي گزارش مي گونه دقت كافي را نداشته و به) شود مي
  شاهدان عيني -2
ايـن ميـزان نشـان    . شـوند  درصد خوب، خوب ارزيـابي مـي   52هاي شبكه با  گزارش  
گرايـي   دهد كه گزارشگران شبكه از فاكتور شاهدان عيني براي افـزايش ميـزان واقـع    مي

  . اند خوبي كرده  استفاده
  منابع رسمي -3
درصد ضعيف،  34درصد خوب و  38هاي شبكه با  ع رسمي در گزارشاستفاده از مناب  

دهـد كـه گزارشـگران بـه ميـزان الزم بـا        اين ميزان نشان مـي . شوند ضعيف ارزيابي مي
هايشان را بدون نيـاز بـه    كنند و بيشتر گزارش مقامات رسمي ارتباط نزديكي برقرار نمي

  . كنند اين افراد آماده مي
  اعداد -4
در . شـود  درصد ضعيف، ضعيف ارزيـابي مـي   38درصد خوب و  28له با اين زيرمقو  

  اسـتفاده . هـاي مـبهم مرسـوم اسـت     هاي شبكه استفاده از مقادير و اندازه بيشتر گزارش
اعتماد از اعداد، نشانگر تالش گزارشگران بـراي تفسـير و تعبيـر صـحيح      صحيح و قابل

  . كند يي گزارش وارد ميگرا رخدادهاست و نبود آن آسيب جدي به ميزان واقع
  قول نقل -5
اگـر ايـن   . درصد ضـعيف ارزيـابي شـده اسـت     39درصد خوب و  25اين زيرمقوله   

آن است كه گزارشگران   دهنده زيرمقوله را با منابع رسمي در كنار يكديگر بگذاريم نشان
كه بـا   كنند با پيوندهايي بخشند و تالش نمي شان اعتبار مي خود بيشتر از همه به گزارش

  . كنند، وجه واقعي گزارش خود را باال برند بافت رخداد برقرار مي
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  كاربرد تعابير خالقانه -6
كم گزارشگران و پايين بودن ميـزان اطالعـات زبـاني      مطالعه  دهنده اين زيرمقوله نشان  

در اين بخش تأثيري بنيادي بر ميزان برداشت مخاطبان وجود دارد، زيرا تعابير . آنهاست
طبيعي است كه بـراي بـاال بـردن    . كنند خالقانه وجهي نوين از يك رخداد را ترسيم مي

  . برداري  كرد ميزان كيفي اين مقوالت بايد از ادبيات و متون خالقانه بهره
  رخدادمحور بودن گزارش -7
هاي شبكه خبر بدون رخداد  دهد كه بيش از نيمي از گزارش ميزان اين مقوله نشان مي  

هاي شبكه است، زيرا طرح موضـوعي كـه    اين مسئله،آسيبي جدي براي گزارش. هستند
كنـد، در ثـاني    شود، اوالً اطالعات مناسبي براي گزارش فراهم نمي رخداد محسوب نمي

اين زيرمقولـه  . توجه نيست كه مخاطبان به آن توجه نشان دهند اي جدي يا جالب مسئله
  . رار دادتوان در مقام يك كليت مورد بررسي ق را مي

  خلق ساختار قوي ارتباطي - ب
عنوان  واره، كليشه، ماجرا يا داستاني است كه به ساختار قوي ارتباطي همان الگو، طرح  

تقريبـاً ايـن مقولـه از خطابـه،     . گيرد محملي براي انتقال اطالعات مورد استفاده قرار مي
  . بيشتر ساختاري است تا فرآيندي و محتوايي

  :هاي شبكه خبر به شرح زير است اين مؤلفه در گزارش  زيرمقوله 6وضعيت 
  اشاره به رخدادهاي قبلي و آينده -1

دهد كه توجه  اين مسئله نشان مي. ها ضعيف است اين زيرمقوله در ساختارهاي گزارش
به بافت زماني و مكاني رخـداد و تعبيـر و تفسـير رخـداد در مـتن واقعيـت اجتمـاعي        

پيوستگي رخدادها و توالي زمـاني موضـوعاتي را كـه      گزارشگران مسئله. ضعيف است
صـورتي   گيرند و در برخورد با هر رخدادي آن را بـه  ذيل يك مضمون هستند ناديده مي

سازي تالشـي در جهـت    ممكن است كه اين برجسته. كنند واحد، يگانه و ويژه تعبير مي
  . ها جدي است جذابيت باشد، ولي لزوم آموزش در اين زمينه
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  هاي موقعيتي آشنا رد كردن واقعيت در مدلوا -2
از ايـن  . ها و نمودارهاي تحقيق متوسط به دسـت آمـده اسـت    اين زيرمقوله در جدول  

هـاي مـوقعيتي آشـنايي توليـد      درصد نسبي، مدل 50اند با  گزارشگران موفق شده منظر،
  . كنند

  زمينه -3
زمينـه   مكان، كنشگران و پـس اصلي ساختار روايت است كه شامل زمان،   زمينه، مقوله  

ها، متوسط ارزيابي شده است و اين، البته ميزان مورد قبولي  اين مقوله در گزارش. است
زمينه، كاري معمول بوده و رعايت آن امري سـاده   نيست، چون بيان زمان و مكان و پس

  . شود تلقي مي
  عزيمت  نقطه -4
ايـن مسـئله نيـز    . عيف اسـت ضـ  هاي شـبكه متوسـط رو بـه     عزيمت در گزارش  نقطه  

هـاي   ترين مهارت عزيمت مناسب از ابتدايي  بخش نيست، چون يافتن يك نقطه رضايت
ديد گزارشگر و موضع كلـي   نقطه  دهنده عزيمت در واقع نشان  نقطه. نويسي است گزارش

گيـري   عـدم موضـع    دهنـده  عزيمـت، نشـان    عدم وجود نقطـه . او نسبت به رخداد است
مركـزي و محـوري در     عدم وجود نقطـه . در برخورد با رخدادهاست مناسب گزارشگر

  .گزارش، موجب سردرگمي متن و عدم تثبيت معاني خواهد شد
  محوري و باز كردن مسئله  مسئله -5
اين زيرمقوله تا حدودي مرتبط با رخدادمحور بودن گزارش است، اما به دليل ارتبـاط    

در واقع برساخت يك مسئله بر روي يـك  . ستآن با روايت در اين مقوله آورده شده ا
بـودن گـزارش    محـور   مسـئله . رخداد، پرداخت يك ذهنيت نسبت به يك عينيت اسـت 

در واقـع، طـرح   . شود كه آن كليت بستر ساختاري روايي اسـت  موجب ايجاد كليتي مي
يك مسئله بر روي يك رخداد، طرح يك ساختار كالن است كـه بـه گزارشـگر اجـازه     

  .آوري كند زاي گزارش را در كنار هم تحت يك عنوان جمعدهد اج مي
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  گيري تلويحي نتيجه -6
. هاي آنهاسـت  نتيجه در قالب ساختارها و چينش  گيري تلويحي به معناي ارائه نتيجه    

تلويح، ايجاد ساختاري است كه خود گوياي معاني باشد؛ بـه ايـن معنـا كـه گزارشـگر      
هـا   ميزان اين مقوله در گـزارش . خود اشاره كند  تيجهصورت مستقيم به ن نيازي ندارد به
اي از متن گزارش مسـتفاد نشـده يـا     دهد كه يا نتيجه اين مسئله نشان مي. ضعيف است

  . صورت مستقيم به پايان اشاره شده است به

  اطالعات نگرشي و احساسي   ارائه- پ
تبع  مؤثر بر مخاطب و بهاين مؤلفه از مقوالت مربوط به فرآيند اقناع در خطابه است و   

ايـن  . ها ضعيف است ميزان اين مقوله در گزارش. آن بر فرآيند اقناع و باورپذيري است
هايي كـه باورپـذيري را بـاال     اقناع و گزاره  دهد كه گزارشگران به مسئله مسئله نشان مي

  . كنند اي خودمحورانه رخدادها را تعبير مي برند، اعتقادي ندارند و بيشتر به شيوه مي
  :مقوله به شرح زير است مؤلفه داراي دو زير اين

  هاي احساسي  بيان واقعيت -1
هاي احساسي، نيازمند  بيان واقعيت. ها متوسط روبه ضعيف است اين مقوله در گزارش  

گرچه برخـي از گزارشـگران   . عاطفي است -هاي توصيفي  دانش زباني كافي و مهارت
برداري كنند، اما  اي بهره ژگان يا لحن صدا از چنين مؤلفهكنند با كار بر روي وا تالش مي

ماند و منجـر بـه خلـق فرآينـدي در      سازي باقي مي در نهايت اين مسئله در حد برجسته
  .شود ذهن مخاطب نمي

  هاي مختلف زمينه نقل باورها و افكار از پس -2
طرفي  موجب بي هاي مختلف زمينه  نقل باورها و افكار از پس. اين مقوله ضعيف است  

عدم توجه به اين موضوع باعث عيان شدن سوگيري و موضع گزارشگر و . شود متن مي
  . رسانه خواهد شد
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