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 این که ایرسانه یا ارتباطی کانال همچنین و هدف هایگروه گرفنتنظر در با کندمی کمک داوطلب به ایرسانه قدرمتند راهربد یک

ستند، و ارتباط در آن با هاگروه  از ستفادها. بپردازد خود پیام عرضه و طراحی به ارتباطی کانال یا رسانه هر هایویژگی گرفنتنظر در با نیز ه

ــانه ــی در هارس ــرتده مقیاس ــتقیم، به ارتباط از ترگس  راهربد کی ریزیطرح دلیل همین به. کندمی کمک پیام انتقال برای انتخاباتی کمپین مس

 ت؟چیس ما منظور گوییم، دقیقامی سخن رسانه از وقتی اما. است مهم بسیار او انتخاباتی ستاد و منایندگی داوطلب برای ایرسانه درست

 هدف با مخاطبان از انبوهی بر ثیرگذاریأ ت و اطالعات انتقال برای که دارد اشـــاره ارتباطی ابزار نوع هر به درس این در رســـانه

  .شودمی گرفته کار به هاآن یأ ر  کسب

 ینرتنتیا رسان، پخش پیام هایاجتامعی، شبکه هایشبکه تا بروشور و روزنامه، تلویزیون، رادیو، بیلبورد از. دارد متنوعی طیف رسانه

 تاس این سوال اما. شودمی شامل را این مانند و هامجازی، وبالگ گویوگفت هایاینرتنتی، اتاق هایتصویری، ایمیل، گروه و صوتی هایفایل

 :رفت پیش گام به گام باید و دارد مقدماتی به نیاز هدف یافت؟ این دست ایرسانه مناسب راهربد یک به توانمی چگونه که

 برسم؟  هدفی چه به خواهممی: اول قدم

هســـتیم؟   چیزی چه دنبال به دقیقا که بپرســـیم خود از باید شـــویم، ابتدا ایرســــانه محتوای تدوین مرحله وارد اینکه از پیش

ضع حفظ دنبال به دهند؟ یا یأ ر  تغییر یک به تا کنیم قانع را دهندگانیأ ر  خواهیممی ستیم؟ آیا موجود و صد که مخاطبانی ه  آنها اب داریم ق

ـــویم، جزو ارتباط وارد ـــتند ما حامیان ش ـــاندن راه خواهد؟ بهرتینمی زیادی زمان و تالش آنها کردن قانع برعکس یا هس  هب انتخاباتی پیام رس

 لقاب و محدود یا است زیاد آنها تعداد کنیم؟ آیا مجاب توانیممی یا داریم قصد را مخاطبان از تعداد چیست؟  چه مخاطبان مختلف هایگروه

ست؟ مخاطبان ما هدف جامعه جغرافیایی کنرتل؟ منطقه صویری و آشنایی چه کجا سبت آنها دارند؟ آیا انتخابات کاندیدای از ت  گاهیآ  ما به ن

 رارق مخاطبان اختیار در توانیممی اطالعاتی و نکات چه اســــت؟ ما چگونه او کمپین و انتخاباتی کاندیدای به مخاطبان دارند؟ گرایش کافی

 چیست؟ اطالعات این انتقال برای راه کنیم؟ بهرتین مطرح باید را هاییسیاست و مسائل دهیم؟ چه

 هستند؟  کسانی چه هدف جامعه مخاطبان :دوم قدم

سانی چه هدف جامعه مخاطبان اوال که بدانید کنید، باید تدوین هدفمند ایرسانه راهربد یک اینکه برای ستند ک  دامک از دوما و ه

 دهندگانیأ ر  و اطالعات، مخاطبان آوریجمع و پژوهش مبنای بر آنکه از پس موفق انتخاباتی کمپین کنند؟ یکمی را استفاده بیشرتین هارسانه

سایی را ست دهندگانییأ ر  به پیام انتقال دنبال کرد، بهشنا  یأ ر  هایصندوق پای به رفنت برای باید حاال و دارند قرار وی حامیان گروه در که ا

 تندهس انتخاباتی هایکمپین دیگر هایهدف ندارند، نیز انتخابات دغدغه که عادی شهروندان نیز و مردد دهندگانیأ ر  همینطور. شوند بسیج

 از رآوردیب توانیدکنند، میمی اســـتفاده آن از مخاطبان که ایرســـانه نوع به بســـته همینطور. شـــود تالش آنها با ارتباط برقراری برای باید که

 .آوریددست به دریافتی اطالعات نوع از آنان ترجیحات
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 کنیم؟  منتقل دهندگانیأ ر  به پیامی چه :سوم قدم

 اصلی پیام انیدبد دقیقا و کنید روشن انتخاباتی پیام با را خود تکلیف باید ایرسانه راهربد تدوین و انتخاباتی هایفعالیت جریان در

ست هدفتان مخاطبان برای شام شته را مداوم تکرار قابلیت باید انتخاباتی پیام دیگر سوی از. چی شد دا  باید سبمنا ایرسانه راهربد یک و با

 . کند فراهم را امکان این

 کنند؟ می استفاده اطالعات کسب برای ایرسانه چه از مخاطبان :چهارم قدم

 به هدف، امکان جامعه سوی از پربازدید هایخروجی شناسایی صورت در است، چون پیروزی کسب کلیدهای از یکی موضوع این

 و جتامعیا هایرســانه تا گرفته رادیو و تلویزیون از هارســانه مختلف انواع. شــودمی فراهم آنها برای بیشــرتی انتخاباتی پیام گذاشــنت اشــرتاک

 منطقه در کامپیوتر یا تلویزیون از اســتفاده برای کافی برق مثال، آیا برای. بگیرید نظر در را ھاخروجی این به افراد دســرتســی بر  مؤثر عوامل

 بیشرت رادنظر، اف مورد ناحیه در اجتامعی بافت و تحصیالت سطح به توجه است؟ با میرس اینرتنت به دارد؟ دسرتسی وجود شام انتخابیه حوزه

 ھدف دهندگانرأی اســـتفاده مورد ھایرســـانه به ایرســـانه ھایخروجی دارند؟انتخاب ماهواره خوانند؟ آیامی را مجالت و ھاروزنامه کدام

 .کنید بینیپیش انتخاباتی حوزه کل در ھارسانه از استفاده در را ھاتفاوت باید ھمچنین. داشتخواھد بستگی

 کنیم؟ می منتقل هدف جامعه مخاطبان به محتوایی چه :پنجم قدم

 و دانیمب رساییداستان از شکلی را ارتباط نوع این که است این یارسانه راھربد در جالب محتوای تهیه برای هاروش بهرتین از یکی

ستان چه باید انتخابات این در کمپین بپرسیم دخو  از شرتاک وجه مخاطبان و کمپین بین باید. کند بازگو را مطالبی و ھادا  اعتامد تا نیمک پیدا ا

 .شود جلب ما به آنها

 کنیم؟ استفاده پیام انتقال برای راهربدهایی و ترفندها چه از :ششم قدم

ــانه پوشــش امکان نوع دو از پیام انتقال برای کمپین ھر ــت برخوردار ایرس ــانه: اس ــانه و پولی ھایرس ــورت در. رایگان هایرس  ص

 از استفاده صورت در اما. کنندپرداخت پول تبلیغاتی فضای یا زمان خرید برای باید او کمپین و انتخابات پولی، کاندیدای هایرسانه از استفاده

 .کنند استفاده خود ھایفعالیت دیگر یا رویدادھا برای ایرسانه پوشش از رایگان صورت به توانندمی رایگان، آنها ھایرسانه
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 مؤثر رویدادھای برگزاری و کمپین، ســازماندھی نیاز مورد ایرســانه پوشــش به دســتیابی از اطمینان برای ھاروش بهرتین از یکی

ست ایرسانه ستند کمپین در ھاییفعالیت ایرسانه رویدادھای. ا شش جلب برای که ھ ستفاده با ایرسانه پو  مپینک ھایفعالیت منایش از ا

.کنند منتقل را کمپین پویایی و شادابی حس که ھستند برصی ای، رویدادھایرسانه رویدادھای بهرتین. شوندمی طراحی

 :باشد زیر هایویژگی واجد بایستمی ایرسانه رویداد 

 بودن خربساز •

 کمپین پیام تقویت •

 ھارسانه برای جالب و واضح تصویر وجود •

 انتخاباتی پیام درباره نامزد ھایگفته بودن مفید و مخترص •

 ھارسانه حضور برای مکان و زمان بودن مناسب •

 کمپین حامیان اشتیاق و تعدد •

 ھارسانه سایر و رویداد در حارض ھایرسانه به رویداد برگزاری از پس بالفاصله فیلم و عکس و دقیق مطبوعاتی خروجی ارائه •

 اینستاگرام و تلگرام و توئیرت مانند رسانپیام و اجتامعی هایشبکه روی ایرسانه رویدادهای لحظه به لحظه گزارش •

 منعکس -قالبی و شـــکل هر در- انتخاباتی رویداد این از که نچهآ  همه بتوان تا دارد مقدماتی به نیاز ایرســـانه رویداد یک کردنپیاده

 و ردک دنبال دقت به را ای رســـانه پیگیری و طراحی، اجرا مرحله ســـه باید  نتیجه در. درآورد انتخاباتی پیام خدمت در و کرد شـــود، کنرتلمی

 .گرفتپی هاآن مبنای بر را رویداد یک برگزاری

 

 یزانم باالترین در انتخاباتی پیام با متناســب ایرســانه پوشــش جلب و زمان در جوییرصفه باعث ھارســانه با ھمکاری برای آمادگی

 ابزارها این.یابد اختصاص» ایرسانه ابزارھای« تدوین به باید او کمپین و انتخاباتی، مشاوران نامزد هایفعالیت از بخشی بنابراین. شد خواھد

 :هستند زیر موارد شامل

  ایرسانه ھایبسته :الف

سانه هر شته انتخابات کاندیدای درباره اطالعاتی دارد متایل ایر شد دا سال یا هاگزارش تدوین هنگام در تا با  آن هب مربوط اخبار ار

 .اشیدب مطمنئ آنها سقم و صحت از تا شود ارسال شام توسط اطالعات این که است آن بهرت بنابراین. کند استفاده آنها از انتخاباتی نامزد
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 رسانیپیام ھایبسته :ب

 در پیام این که کرد فراهم رشایطی باید همچنین .شـــوند طراحی انتخاباتی پیام پایه بر باید ارتباطی راھربد و کمپین اجزای متام

ـــود تکرار و تکرار مختلف هایموقعیت ـــایتوب: بگذارد تأثیر کمپین ارتباطات ھمه بر باید پیام بنابراین. ش ـــخرنانیس  ھاییھا، خروجھا، س

ــانه مطبوعاتی، تبلیغات، راھربد ــانه ھایخروجی ای،رس ــانه تبلیغاتی، مطالبای، رس  ت، وتیرشــ  و خانه، کاله به خانه اجتامعی، ارتباط ھایرس

 !چیز ھمه خالصه

 مطبوعاتی خروجی :ج

 از یادیز تعداد به کوتاه زمانی در را کمپین اخبار که مخترص و پاراگرافی  چند متنی. است کوتاه خرب یک مانند مطبوعاتی خروجی

چیزی؟  کسی؟ چه چه: شودمی داده پاسخ پرسش ۶ھمواره  مطبوعاتی، استاندارد خرب یک مانند مطبوعاتی خروجی در .کندمی منتقل ھارسانه

 زمانی؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه

 ایرسانه اطالعیه :د

 برنامه یا رویداد یک درباره رســـانی اطالع معموال آن ھدف که اســـت خربی رســـانه برای کوتاه بســـیار پیام یک ایرســـانه اطالعیه

ــت نامزد انتخاباتی ــانه اطالعیه. دعوتنامه یک مانند. اس ــیح را رویداد نوع باید ایرس ــخرنانان مثل جزئیاتی و دهدتوض ــ و زمان، مکان، س  ایرس

 .کند مشخص روشن و واضح شکل به را احتاملی اطالعات

 تصاویر و ھاعکس :ه

 جای به داســـتان آن از عکس و فیلم که ثیریأ ت هم باز کنید، منتقل کتبی و شـــفاهی اطالعات رویداد یک به راجع که چقدر هر

 یامیپ چه کمپین ھایعکس با خواھیدمی که بپرسید خود کنید، از آماده را انتخاباتی هایعکس دارید قصد وقتی.  داشت نخواهد را گذاردمی

 فقط ؟ آیاباشد دسرتس در خونگرم، بامالحظه، و برسد؟ یا نظر به احرتام مورد جدی، رسمی، و عکس در باید نامزد کنید؟ آیا منتقل بیننده به را

صویر از باید ستفاده نامزد صورت ت ضای کنار در نامزد ایھعکس از توانمی کرد؟ یا ا  دھندگانرأی با تعامل حین در کار، یا خانواده، محل اع

 و زنان وصخص به انتخابات داوطلب شود؟ پوششمی کمپین پیام تقویت باعث عکس در زمینهپس ھا، یاموقعیت، فعالیت کرد؟ کدام استفاده

شرت که جوانان ضاوت مورد بی شد؟ آیا نحو چه به گیرند، بایدمی قرار ارزیابی و ق  را فسن به اعتامد و احاطه و رهربی قدرت نظر مورد عکس با

 است؟ انتخاباتی پیام با مطابق دهد؟ عکسمی نشان

 ایرسانه مخاطبان فھرست :و

ست خربی دبیران و خربنگاران با متاس اطالعات شامل ایرسانه مخاطبان فهرست  این. دھندمی پوشش را کمپین اخبار احتامال که ا

شانی محل دفرت ھمراه، تلفن تلفن شامره از عبارتند اطالعات سبوک، واتس( الکرتونیک پست کار، ن  پیام ارسال اهر  هر و اپ، وایربایمیل)، فی
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شانیای، لحظه شامره ن سکایپ،  شانی و فکس ا ستی ن شنت دست در با. پ  به دتوانیمی و شدخواھد ترآسان ھارسانه با اطالعات، متاس این دا

 .کنید برقرار ارتباط رسانه اصحاب با رسعت به و راحتی

 ھایاینرتنت، سایت فضای در رسانپیام و اجتامعی ھایشبکه دیجیتال، مانند ھایرسانه.  است آنالین هایرسانه زمانه و زمانه، دوره

 در انمخاطب به رســانی پیام برای ھزینهکم و کارآمد ابزارھای کوچک، از انتخابیه هایحوزه در ویژه به ھاوبالگ و تصــویری ھایفایل اشــرتاک

 . روندمی شامر به تروسیع سطح

 چیست؟ دیجیتال رسانه

 قرار فادهاست مورد یکدیگر با تعامل یا اطالعات مرصف برای و مردم میان در که موبایل و الکرتونیک فناوری بر مبتنی است ایرسانه

ــت این از ھاییمنونه. گیردمی ــانه دس ــایت :از عبارتند ھارس ــبکه ھایس ــبوک، لینکدین، گوگل ش  سبی، رسوی اف ام پالس، مای اجتامعی، فیس

اپ، فیســـبوک، مســـنجر، الین، وایرب، واتس مانند ایلحظه رســـانی توئیرت، بالگر، تامبلر، وردپرس، پیام کوچک، و بزرگ ھایوبالگ ھایدھنده

سکایپ شرتاک ھایسایت گوگل، همینطور و ا سنپ مثل تصویر و عکس گذاری ا سامیل ا ستاگرام، ا  ھایسایت آخر در و باکس چت، فلیکر، این

 .پینرتست، ردیت، تامبلر همچون اجتامعی گذارینشانه

 را زیادی تالش و زمان ھارســانه این در حضــور مدیریت آنالین، اما هایرســانه فضــای در انتخاباتی فعالیت زیاد هایمزیت وجود با

 . باشند داشته اختیار در ھارسانه این در مؤثر و مستمر حضور برای را الزم منابع باید ھاکمپین و طلبدمی

ست ساده چندان نیز شودمی منترش آنالین  هایرسانه  در  که آنچه کنرتل همینطور  و هاسایتوب ایران در انتخابات ایام در. نی

شار به دست هارسانه این از برخی گاهی. است انتخابات تنها آنها هدف که شوندمی متولد متعددی رسانیپیام هایشبکه  و عهشای اخبار انت

 ایطیرش  چنین در. شوندمی پخش و گسرتده رسعت به که کنندمی منترش را مطالبی سیاسی و خربی هایفضاسازی قصد به یا زنندمی شنیده

 رسانه یرو  را مناسب پاسخ و دهدنشان واکنش موقع اخبار، به این کردن رصد با و باشد زنگ به گوش و هوشیار باید کاندیدا انتخاباتی ستاد

ست این کرد فراموش نباید که مهمی نکته.  کند نامزد، منعکس آن رسمی دیجیتال های سرتده ارتباط که ا  ارتباط جایگزین آنالین جوامع با گ

ستفاده در کمپین ھدف. نیست چهره به چهره سازماندھی و دھندگانرأی با مستقیم  برای ینآنال جوامع بسیج باید دیجیتال ھایرسانه از ا

شد؛ مثال، کار واقعی فضای در عملی اقدامات در مشارکت  ، وشام به دادنھا، رأیگردھامیی در مالی، رشکت کمپین، حامیت در داوطلبانه با

شنت نظر در با .شام به دادنرأی برای دوستان و خانواده ترغیب شید نکات، مطمنئ این دا  هستد دفر  به منحرص ابزاری دیجیتال ھایرسانه با

 داشته ذھن در را زیر نکات است کمپین، کافی از بیشرت چه ھر برداری بهره برای. باشند توجهبی آن به توانند می ھاکمپین از کمی تعداد که

 :باشید
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 ارتباطی راھربد نوع کردن مشخص :رشوع نقطه

 ھایرســانه در فعال حضــور نقش و کمپین اصــلی اھداف آنالین، تبیین ھایرســانه از اســتفاده درباره گیریتصــمیم برای کار اولین

 و دفھ دھندگانرأی اقناع و یافنت برای دیجیتال ھایرســانه از بار یک وقت چند ھر اســت الزم. اســت اھداف این به دســتیابی برای دیجیتال

 و مشخص ار  خود بالفعل و بالقوه حامیان آنالین فعالیت محل. کنید شناسایی را درست رسانه باید آن از پیش کنید، اما استفاده حامیان بسیج

سرتسی امکان دیجیتال ھایرسانه که آنجا از. کنید ارزیابی سرته به د سیع ایگ ست زمال  که را کاری ھر کنند، بایدمی فراھم را مخاطبان از و  ا

 یھارسانه در حضور جای به. کنندمی استفاده ھدف مخاطبان که است ایرسانه ھامن شام استفاده مورد رسانه شوید مطمنئ تا دھید انجام

 .کنندمی سپری آنجا در را خود زمان و دارند حضور حامیانتان که کنید رصف جایی را خود منابع و زمان است متعدد، بھرت دیجیتال

 آنالین هایرسانه در ثیرگذاریأ ت میزان ارزیابی

 نامزد اســـتفاده مورد مجازی هایشـــبکه ثیرگذاریأ ت میزان یابیآنالین، ارزش هایرســـانه در فعالیت طول در مهم کارهای از یکی

ست مخاطبان بر انتخابات صویری«ابتدا،  در. ا سم اجتامعی ھایرسانه در را ایرسانه ھایتالش از خود انتظار مورد نتایج از» کلی ت . نیدک تج

 را ادهاســتف مورد ایرســانه ابزارھای از یک ھر بتوانید آنها اســتفاده با تا نظربگیرید در موفقیت ســنجش برای را مشــخصــی ســپس، معیارھای

 .کنید ارزیابی

 موجود منابع و زمان ارزیابی 

 اجتامعی هایشبکه از یکی در عضویت و کار رشوع از بعد. است روزانه نگهداری و مدیریت نیازمند آنالین فضای در مؤثر حضور

ــان، پیام یا ــا جذب برایرس ــتفاده و اعض  مورد رد اســت این بهرت. کنید حفظ را ارتباط خود، باید انتخاباتی هایفعالیت درطول آنها از مفید اس

شارکت جلب  برای موجود منابع و زمان ضای در م شید گرادیجیتال، واقع ف شند، بهرت محدود دیگر منابع و زمان اگر. با ست با  ابزار دو یا یک ا

 .کنیدمحدود هامحیط ھمین به را آنالین حضور و کنیدانتخاب را دیجیتال

 ابزار ھر ھایظرافت و ھاپیچیدگی با آشنایی 

 در مولمع روندھای. کنید پیدا آشــنایی ابزارھا این از ثیرگذارأ ت اســتفاده رشایط و کاربران معمول رفتار حســاب،  با ایجاد ھنگام در

 محتوا گذاریاشرتاک به یا الیک شود؛ همچنینمی استفاده) tip hat( تأیید عالمت و ھشتگ از توئیرت مثال، در برای. کنید شناسایی را ابزار ھر

 . شودمی مطالب مخاطبان تعداد افزایش باعث یوتیوب و فیسبوک در

 دیجیتال ھایرسانه در ھافعالیت مدیریت برای ھاییسیستم ایجاد

ضوعات از تقویمی یا کوتاه دیجیتال، فهرستی ھایرسانه در کمپین کار رشوع برای شنت برای کمپین مو ست گذا ض در پ  آنالین ایف

ست برای زمانی جدول یک و کنید تھیه  هب رسیدن برای مهم ھایتاریخ از فهرستی نیز خاص)، و اقدامی انجام جهت( کمپین حامیان از درخوا
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شته را کافی پذیریانعطاف باید زمانی جدول این. کنید آماده مطلوب نتایج شد دا سبت بتواند کمپین تا با  موضوعات و فعلی رویدادھای به ن

 .دھد نشان خود از را الزم واکنش دیجیتال ھایرسانه مخاطبان توجه مورد و روز

سخ برای را خود، زمانی طرح در  و کردنتوئیت مثال، رصف برای. بگیرید نظر در دیجیتال ھایرسانه در افراد ھایدیدگاه یا سؤاالت به گوییپا

 .برد نام فعال کاربران از داد، و جواب سؤاالت داد، به نشان واکنش ھاتوئیت به نسبت باید. نیستکافی موضوع کردنرھا

 الزم تغییرات ایجاد و ھافعالیت پایش 

رشفت یک ماه ھر یا ھفته ھر ستفاده و ھدف سمت به حرکت میزان تا کنید ارزیابی را خود بار، پی سانه از بهینه ا  یتالدیج ھایر

 خشب به را حامیان یا کنید خارج دســرتس از را آنالین، محتوا ابزارھای از اســتفاده توقف صــورت در. شــودارتباطی، مشــخص راھربد راســتای در

 .کنید ھدایت فعال مشارکت

 

سیار ایرسانه مؤثر ارتباط یک ایجاد گاهی شوار ب ست د  که نیست موضوعی و خواهدمی زیاد اطالعات و وقت، توانایی کار این. ا

 ارتباطی راھربد سازیپیاده و تدوین برای انتخاباتی، گروهی هایفعالیت سایر مانند است این بهرت بنابراین. بربیاید نفر یک عهده از تنهایی به

 . شود حاصل نیز مثربخشی نتیجه تا دهید تشکیل

 

شرت و شندبا» خود خربنگار« توانندمی ھادیجیتال، کمپین ھایرسانه توجه قابل رشد به توجه با صویر ارائه در بی  خود از میعمو  ت

 اخبار ندتر، مانسنتی ایرسانه ابزارھای. شدنخواھد کمرنگ نزدیک آینده در حداقل خربی دبیران و سایرخربنگاران نقش باشند، اما داشته نقش

 کاری ابطهر  داشنت. دھندمی تشکیل را کمپین ارتباطی ھایشیوه از بخشی و ھستند اھمیت دارای رادیویی، ھمچنان گفتگوھای و تلویزیونی

ــب ــوعی خربی دبیران ای، خربنگاران، وحرفه نگارانروزنامه با مناس ــت مهم موض ــرت پوشــش به تواندمی و اس ــود منجر کمپین بیش  رکد با. ش

ــانه نیاز مورد امکانات توانیدنیازھا، می این پوشــش برای آمادگی از اطمینان و خربنگاران نیازھای  در ینکمپ هایفعالیت پوشــش برای را ھارس

 . دھید قرار آنان اختیار

 شوند قاعدمت اگر باشند، و آشنا او با و دانسته خود گروه از عضوی را انتخاباتی کاندیدای خربی دبیران و خربنگاران، نویسندگان اگر

ست عملی وی نامزدی که ستند، متایل برخوردار واقعی حامیت از و ا شرتی ھ شت خواھند  کمپین ھایفعالیت پوشش برای بی  اول برخورد. دا

 .کنید منتقل هاآن به را کمپین از حامیت نوع و کمپین پیام حتام خربنگاران با اول دیدار در دارد، بنابراین مهمی بسیار تأثیر
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 را تباطار  این نکنید، بلکه محدود کمپین رویدادھای و مهم رخدادھای به را ارتباط این و بگیرید متاس خربنگاران با مرتب طور به

ــوعات درباره و کردهحفظ ــه.کنید گفتگو هاآن با روز موض ــخ برای همیش ــید آماده هاآن ھایمتاس به گوییپاس  یمنبع عنوان به را خود و باش

 .کنید معرفی نگارانروزنامه به مفید

ضوعات برخی ضوع، ھنگام این درک روند؛ بامی شامر به خربساز دید زوایای و مو شنهاد مو ضوع پی  ریزیطرح یا خربنگاران به مو

 . بود خواھید جلوتر گام یک ای رسانه رویدادھای

 غیر منبع نعنوا به منبعی اگر. کنندمی تکیه شــانمنابع به دقیق اطالعات به دســرتســی برای خربنگاران. بگویید را حقیقت ھمیشــه

 .کردنخواھند استفاده منبع عنوان به فرد این از دیگر شود، خربنگاران داده تشخیص موثق

 و کنم ررسیب بدھید نیستم؛ اجازه مطمنئ« بگویید که است این کار نیستید، بهرتین مطمنئ جوابش از که شدید روبرو سؤالی با اگر

 شــام قتصــدا برای خربنگاران. بگیرید متاس خربنگاران با وقت ارسع در و کنید تحقیق جواب به رســیدن برای.» دھم جواب ســؤالتان به بعدا

 .شد خواھند قائل احرتام

 نگارانخرب  از. باشید منصف ایرسانه پوشش در کنیدسعی بنابراین. کنندمی کار شدید زمانی هایمحدودیت و فشار تحت خربنگاران

شته انتظار شید ندا شن و معرفی و پژوھشی منابع ارائه با. دھند انجام کاری ھر شام انتخاباتی هایفعالیت اخبار پوشش برای با  افرادی هادپی

 .کنید کمک ھایشاننوشته در اطالعات این از استفاده برای خربنگاران مصاحبه، به برای دیگر

ــرت ــی خربنگاران بیش ــیاس  ھایمتاس به وقت ارسع در باید دلیل ھمین به مواجهند، و خود کار در روزانه زمانی هایمحدودیت با س

 شــانزمانی مهلت و  ســؤاالتشــان درباره خربنگاران از توانیددارید، می نیاز زمان به خود ھایجواب روی کردنفکر برای اگر. دھید پاســخ هاآن

 .کنید سؤال

شان، کار نوشنت برای خربنگاران نیاز مورد موارد ارائه با سان را خربنگاران مطالب  خواھید ترشدهکنرتل و بهرت را آن کیفیت البته و ترآ

 .کرد

ـــتان نوع چه که کنید فکر این به ـــام کمپین کار کانون در و جالب خربنگاران برای ھاییداس ـــت ش  نهگو  ھیچ بدونمثال،  برای. اس

 .دھید ارائه هاآن به خربساز ھایداستان درباره را ھاییایده و گرفته متاس شناسیدمی که خربنگارانی کاری، بامحافظه

 پوشـــش مورد مختلف وقایع از. کنیدپایش گوناگون منابع در را خربی پوشـــش.  کنید تبدیل اطالعات مناســــب منبع به را خود

ــانه گوناگون ھایخروجی  اخبار طفق نه( اخبار انواع ھمه به. دارد عالقه مطالبی چه نوشــنت به خربنگار ھر ببینید کنید، و حاصــل اطالع ایرس

ــی ــیاس ــته تأثیر دھندگانرأی یا منطقه بر توانندمی که) س ــند، توجه داش ــته کامل باش ــید داش  و ودخ کمپین پیام لحاظ از را خود جایگاه. باش

 .کنید حفظ مخالفان ھایفعالیت و پیام با نسبت در ھمچنین و آن ھایفعالیت
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 و تهگرفکنید، متاسرســیدگی وضــعیت این به شــام، فورا درباره نادقیق مطالب ارائه یا اشــتباه ھایقول نقل با برخورد صــورت در

 نشان نشواک مسأله این شام، به کمپین پاسخ کاست و کم بی انتشار عدم صورت در که کنید کیدأت باشید، و داشته حضوری مالقات درخواست

 . داد خواھید

  



10	|	 ایتدوین راهربد برای ارتباط رسانه 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


