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ارتباط مراكز  :آمار در اخبار 
 هاي خبري آمار ملي با رسانه

 
 
  نوشتة 
  *منش مهناز دري 

    
  چكيده

هاي خبري، به بررسي اهميت       ن مقاله با تأكيد بر اهميت برقراري ارتباط مطلوب بين مراكز آماري با رسانه             اي 
ن ارزش آمار و باال بردن آگاهي عمومي        همچنين نشان داد  . پردازد  ها مي   ها و دولت    آمارهاي رسمي براي ملت   

پـذير    هاي عمومي امكـان     داند كه اين امر فقط از طريق رسانه         نسبت به آن را از وظايف مراكز ملي آماري مي         
شوند و بـه چگـونگي        هاي خبري برشمرده مي     در ادامه عناصر اصلي در ارتباط بين ادارة  آمار و رسانه           . است

هـاي خبـري و       و نحوة  برگزاري كنفرانس     ار، شيوة نوشتن نسخ خبري آماري     هاي خبري به آم     دسترسي رسانه 
  .شود رساني اشاره مي هاي اطالع جلسه

  
  ياسي، خبرآماري، محصول آماري، آمار قابل استنادسآمار رسمي، جريانات : كليد واژه
 

  هاي خبري  اهميت ارتباط مطلوب با رسانه .1
تـك افـراد    و هـم بـراي تـك   ها    ملتسانند كه هم براي     ر آمارهاي رسمي، مـطالبي را به ثبت مي      

تواند  ميهستند كه از طريق آن، شهروند عادي اي   وسيله يگانه    اين آمارها، . اهميت وافــري دارد  
 ي رسـمي  اسـتفاده از آمارهـا    . در مورد وضعيت كشور خود و موفقيت دولـت قـضاوت نمايـد            

بـه ارزيـابي       زيــرا معمـوالً در مجمـوع،         ،روش بــسيار مناسبي براي ايـن كـار باشـد         تواند    مي
  .پردازند پذيري از عوامل نفوذي خارجي ميتأثير بدون  موضوعات،طرفانة  بي

كـه خـالف    داننـد     مـي  ناكثر آنـا  . ندا   احترام قائل   صحيح  سياستمداران براي آمار    كلي،طور  به
  تمداران در پـي    ممكـن اسـت سياسـ       ايـن،  وجـود  بـا . سودمند نيست  و بينانه واقع  ،  مطلبايــن  
كه ممكن است ايـن     ــ  تعيين وقت انتشار    مثل   ــ   آمار به عموم باشند   ارائة  گذاري بر روش    تأثير

  . دتنش ايجاد كنخبري هاي  رسانه، دولت و  آمار مليادارة امر بين 

____________________________ 
  ابخانه مركز آمار ايران كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني و كارشناس مسئول كت *
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 اجتماعي جامعه الزامي است و شاخص     ـــ گرچه استفاده از آمار براي درك صحيح پيشرفت اقتصادي          
  . كننده است شود، اما غالباً درك آن براي عموم مردم مشكل و خسته دولت محسوب ميموفقيت 

مردم آشنايي دارند معمـوالً ايـن ديـدگاه را          عامة   خبري كه كامالً با خلق و خوي         هاي  رسانه
كه اين موضـوع    كنند    چندان تبليغ نمي   و در نتيجه در مورد آمارهاي بسيار مهم          ،كنند  ميمنعكس  

  . صدمه وارد كندكارآمد  به منافع عمومي و هم به منافع دولت همتواند  مي
آمار ملي بايد نشان دادن ارزش آمار به مردم باشد كه اين كار از طريق              ادارة   هدف    بنـابراين،

آن گرايي  واقعاهميت و  تقويت و باــ ماهيت انتشاروسيلة  ــ بهبا جالب نشان دادن آمارها    رسانه
  .نيستكس   هيچمورد استفادهكسي به آن معتقد نباشد  كه آماري. گيرد ميصورت 
 

  اعتماد عمومي. الف 
راسخي وجود دارد كه اعتماد مردم به آمارهـاي رسـمي،           عقيدة    دنيا،پيشرفتة  در اكثر كشورهاي    
بـراي ايجـاد مـرزي شـفــاف بيــن          اي نيـز      زيركانـه هوشياري  .  است الزاميبراي نظام سياسي    

   . دارد سيـاسي وجود ناتشمكـش موجـود در جـرياك آمـارهـاي رسمــي و
 ادارة يـان كارلينـگ مـديركل        براي مثال . ديگر متفاوت است  يك با   هاالبته نظام سياسي كشور   

ارقام را زودتر از موعـد       كه اين اداره      اظهار داشت  سيگما   بولتن خبري آمار اروپا    در آمار سوئد 
ساير افـراد بـه آمارهـا         همزمان با  نآنا. كند  ئه نمي  ارا  حتي به وزير مربوطه يا نخست وزير       مقرر

اي بـه وجـود      حتي اگر دولت بكوشد كه قـوانين را تغييـر دهـد، منازعـه              .كنند  ميدسترسي پيدا   
  .را غيرممكن نمايداين امر خواهد آمد كه 

كه دولت فنالند قدرت متوقف نمـودن  كند  مي بياننيز تيمورالندر، مديركل اداره آمار فنالند       
شـامل بيكـاري و       ـــ  نـد ا آماري تعيـين كـرده    مجموعة   5آنها  . نتشار هيچ آمار خاصي را ندارد     ا

از  ــ  افرادهمة  .  قراردهند تأثير  بازار بورس را تحت   توانند    ميكه بسيار حساس هستند و      ــ    تورم
 :كننـد   مـي همزمان به آن آمارها دسترسي پيـدا        طور     به ـرـخبري گرفته تا نخست وزي    هاي    رسانه

ست قبل از ديگران، بـه ايـن آمارهـا          توان  مي  فنالند  چند سال پيش نخست وزير     . صبح 7اعت  س
بـا آزادسـازي بـازار و ديگـر تغييـرات        آمـار،  تأثيراما فنالند كشور كوچكي است و . دست يابد 

  .اقتصادي افزايش يافته است
 روابـط   تفسير اخير، بر روي همان بحث اقتصادي جدي در مورد آمارهـاي ملـي مـستقل و                

اسـت  منعكس شده المللي  بينخبري هاي  رسانهگونه كه در  همان. كند اي تأكيد مي   رسانهمناسب  
اقتصادي آن كشور اعتماد نداشته باشـند       هاي    داده نسبت به      هر كشور،  بالقوة گذاران    سرمايهاگر  

  .ممكن است دلسرد شوند
 

  هاي  خبري ديدگاه رسانه. ب
 و چنين ترتيباتي منجر به  به سياستمداران اعتماد كرد،  توان    نميوماً  اين باورند كه لز    مطبوعات بر 

تفكيك تفـسير سياسـي در مـورد        درجة  بنابراين  . شود  مياندكي بدگماني نسبت به صحت ارقام       
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كنندة   ارائهآمار به عنوان مرجع     ادارة   تا حد زيادي براي اعتبار        آن آمارها، ارائة  آمارهاي رسمي از    
  . طرف مفيد است بيآمارهاي صحيح و 

 يـا   24خاصي از ارقام را فقـط       مجموعة  خبري بگويد كه    هاي    رسانهآمار بتواند به    ادارة  اگر  
ي نازماسـ  از اين طريق هميشه به عنـوان    خواهد رساند،نراي ساعت قبل از همه، به اطالع وز   48

  . ندك ت واگذار ميتفسير را به دولنحوة اخبار خوب يا بد است و  آمادة ارائة كه شود  ميمطرح 
نگار باشد خواه     روزنامه خواه ــ    جامعه افرادهمة     كه است اين    بهتـرين الگو  ، رسد  مينظـر به
  .زمان دريافت كنند همطور  بهرا ها  داده  ــروزي

  

  مسيري دشوار پيمودن . ج
 در واسـت  اغلب مـشكل     سياسي و آمارهاي حساس،اتمناسب بين جرياناي   فاصلهالبته حفظ   

 پذيرش اين موضوع بـراي برخـي        .متفاوت است  ، نيز  شرايط و قوانين كشورهاي مختلف     ضمن
 .كه آمار رسمي صرفاً كااليي براي مقبول جلوه دادن دولت نيـست           از سياستمداران مشكل است     

هـا    سازمان ،دولت:  هميشه كسي وجود دارد كه از نتايج آمارها راضي نيست          همسئله اين است ك   
از سوي  ــ  بايد واقعيت را بگويد و بايد در برابر فشارهاي سياسي            آمار هميشه ارة  اداما  . يا مردم 

جامعـة    اما  اين مشـكل در تمـام كشـورهاي دنـيا وجـود دارد         البته . مقاومت كند  ــ هر جناحي 
 آسـتانة در   كـه رد كـرد    تـوان     نمـي را   ايـن امكـان    .كنـد   مي وجـود از خود دفاع    آماري با تمـام  

 و نــگراني خـود را نـشان    كننـد  مـي اعمـال فـشار    سياسـتمداران ،  برخي كشورها در انتخـابات
. وجود دارد آمار در بسياري از كشورهاي دنيا       كارشناسان   براي بسياري از     و اين مشكل  دهند    مي

 مشكل  .گيرد   در اولويت قرار مي    د و تغييرآن دشوار باشد    وكه به وضوح درك ش      ميبنابراين، نظا 
 آمـار مـستقل كـه اعتمـاد         نياز بـه  پذيـرش و درك گستـرده در خصـوص        رغم     بهاين است كه    

، هنوز به اين مسئله به عنوان نترين آنا  بسياري از سياستمداران، حتي خبره عمومي را جلب كند،
  .اذعان ندارندكارآمد  اساسي براي دولت اي  مسئله

نان ك را كار  شان  ت هستند و كاركنان    دول ةآمارملي وابسته به سرماي    هاي    ادارهكه اكثر  از آنجايي 
توانـد    مـي تنهـا راه حـل ممكـن        . ، مقاومت در برابر فشارها سخت است      دهند  ميدولت تشكيل   

  .المللي  باشد بينكننده، با استناد به برخي سوابق  رويكردي ماليم، تدريجي و مجاب
 از  13ثال، بخش   براي م .  داشتن قانون در مورد استقالل آماري است        مسلماً راه حل مطلوب،   

 مسئوليت انحصاري و مستقل در اخـذ         رئيس اداره، : كند  مي ايرلند تصريح    1993قانون آمار سال    
   :هاي زير را دارد تصميم

  .  آمار مليادارة اي مورد استفاده در  شناسي آماري و استانداردهاي آماري حرفه روش •
  .محتواي انتشارات و نسخ آماري منتشره از سوي اداره •
  . ادارهوسيلة شده به آوري  جمع آمار ةاشاعشيوة ن زمان و تعيي •

  بـا دسترسـي    “ رئـيس اداره  ”  داشـتن     خواه كشوري داراي قانون آمـار باشـد خـواه نباشـد،             
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 نظام آماري   سويآمـارهـا از   ارائة مقتدرانة   به باالتـرين مقـام دولـت و داراي مـوقعيـتي بـراي         
  .  مسلماً مطلوب است رسمي،

رئيس ادارة آمار مركزي حق مشورت با نخست وزير در مورد           : كند  ثال قانون مذكور بيان مي    براي م 
  .مسائل تأثيرگذار روي ادارة يا مسائل مربوط به آمار رسمي يا اجراي اين قانون را خواهد داشت

  

   خالصه. د
  : ند ازا خبري عبارتهاي   رسانهآمار ملي وادارة اصلي درارتباط بين  عناصر

  .سياسيات  ضرورت تفكيك شفاف بين انتشار آمار رسمي و جريانپذيرش •
 و حتي قوانين مطروحـه  ، خبريهاي رسانه در   ها  دادهقوانين شفاف و منتشرشده براي انتشار        •

 .در مقرراتي نظير قانون آمار
د و در صـورت لـزوم،       وشـ  مـي اي كه به عنوان فردي مستقل به رسميت شناخته           رئيس اداره  •

سطح باال و مقتدرانه در     هاي    سخنراني دارد و قادر به ايراد       جمهور   به رئيس  دسترسي مستقيم   
 . ستمورد صحت آمارها

عنوان عنصر كليدي جريان سياسـي       طرفي و اعتبار آمارهاي رسمي، به      بي  فرهنگي كه در آن،      •
 .خته شودبه رسميت  شناكارآمد و دولت 

  . رئيس و ادارهانتشار رسمي و استقاللهاي   رويهحمايت مقتدرانه از •
 .اعالم زود هنگام تاريخ انتشار آمارهاي اصلي تا حد امكان •
 .آنها يا تفسير سياسي ،منتشرههاي  دادهاجتناب اداره از هرگونه واكنش نسبت به  •
كه  خبري، به همراه درك اين موضوعهاي  رسانهارتباطات  زمينة  اي در    استاندارد باالي حرفه   •

عمومي نسبت بـه  عالقة باال بردن آگاهي و      ، ارهاي رسمي حمايت از صحت آم   شيوة  بهترين  
 . خبري انجام دادهاي  رسانهبه بهترين شكل از طريق توان  ميو اينكه اين امر را است آمار 

  

  مؤثراي خبري  بنيانگذاري خدمت رسانه. 2
آمـار   ادارةخبري براي   اي    رسانهي خدمت   گذاربراي بنيان  كه   ال پرداخت ؤدر ابتدا بايد به اين س     

  مالحظات چه خواهد بود؟ترين  مهم  ملي،
  

  به آمارهاي خبري   رسانهدسترسي. الف
اي كـه     آيا بايد از هر گزارش يا نشريه       خبري قرار داد؟  هاي    رسانهچه چيزي را بايد در دسترس       

 ا داد به اميد اينكه مطلبـي پيـد        نانگار  روزنامهاي به    ، نسخه كند  مي عموم توليد    ةاداره براي استفاد  
   باشد؟  داشته كه ارزش نوشتن كنند

در مـورد مطـالبي كـه    هـا   رسـانه زيرا  ، چندان هوشمندانه نيسترهيافتاين  رسد    ميبه نظر   
 ايـن اسـت   پرسند  ميكه  سؤالي  اولين  . دهند  ميبسيار حساسيت به خرج     كنند    ميمنتشر يا پخش    

   خواننـدگان،  عالقـة  نـد دان  مـي چيزي است كـه     آنها   در اصطالح    خبر ي وجود دارد؟  خبرآيا  كه  
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 محصولي است كه بايـد آن را  برنامة آنهاروزنامه يا  . بينندگان يا شنوندگان را جلب خواهد كرد   
  .بفروشند، اما نه با خسته كردن مردم

 بـراي   آنهـا . مند نيـست  سـود “ راهنما”بدون    ،  نگاران  روزنامهبيش از حد اطالعات به      عرضة  
  در مـورد    مانند اكثر مـردم،    يا به اين علت كه    . اهند شد  خود دچار مشكل خو    يگونة خبر ن  يافت
مطمئن نيستند و يـا بـه علـت اينكـه تحـت فـشار       كنند   ميدريافت   از طريق آمارها   كههايي    پيام

بـراي يـافتن آن     ها    دادهند وقت خود را صرف عبور پر زحمت از ميان تمام            توان  نميند و   ا  دائمي
 سمت موضوع ديگري بروند كه درك و نوشتن در مـورد       ممكن است به راحتي به     ،بكنندها    پيام

 حتي اگـر پـشتكار      . خواهد رفت  دان   آمار به زباله   ادارة  نشريه يا گزارش    . تر باشد  آن بسيار ساده  
  . آن براي اداره رضايت بخش نباشدنتيجة ي را پيدا كنند، ممكن است خبر و  باشندداشته

دهندة   در مورد آنچه تشكيل   “ نگارانه  قضاوت روزنامه ” از   خود انتخاب نكند؟ بايد       چـرا ادارة آمـار،  
درنگ قابل اسـتفاده تـشخيص        ها پيشنهاد كرد كه بي      اي به رسانه    خبر است استفاده كرد و آن را به شيوه        

  . توانند آن را با كمترين زحمت به خبر تبديل كنند داده شود، يعني چيزي كه مي
 دقيقـاً مثـل اينكـه       ،فت كنند مشتري خواهند شد    دريا“ محصول مناسب ”به عبارت ديگر، اگر   

  . كنند مي توليد ـ يا شنوندگان ـ، بينندگان، خوانندگانــ محصول مناسبي را  براي مشتريان خود
ايـن  . بخش بـه چـاپ خواهـد رسـيد          رضايت خبري  اگر محصول آماري نيز مطلوب باشد،     

خبـري تهيـه شـده    هـاي   رسـانه خاص براي نياز طور  بهكه آماري هاي  خالصه يا همان  محصول
  . كند مينيازهاي هر دو طرف را تامين  است

  

  خبر آماري  انتخاب . ب
البتـه  .  بنويـسند  يآمـار  مطالـب    هر روز در مـورد   خواهند    مينها    رسانه. كرد  بايد گزينشي عمل  

ژه ويـ  همگـان، بـه    نظـر  كـه در  هايي    داده،  شود منظم منتشر طور    به بايد كه دارند وجودهايي    داده
آمارهـاي اقتـصاد كـالن      گيرنـدة    معموأل دربر  ها  داده اين   . داراي اهميت ملي است    نگاران  روزنامه
آمارهـاي مهـم اجتمـاعي نيـز        . اسـت بيكاري، توليد خالص داخلي و توليـد صـنعتي            تورم،   نظير

ن   ايــ   يكي از وظـايف ملـي     . مرگ و مير و غيره      ازدواج،    مواليد،    ،   از نتايج سرشماري  اند    عبارت
  . است  مورد  نياز عموم كه   انتشار مواردي است اداره،

 هرچه مطبوعات مجبور .عمل كردنگاران  شيوة روزنامهاين موارد به   ارائة  بهتر است براي    اما  
 به اعمال تغييرات كمتري در انتشارات اداره باشند، احتمال بروز اشتباه و در نتيجه انتشار مطالب               

  . خواهد بود براي اداره كمتر غيرصحيح
آمـار بـا نيازهـاي مطبوعـات        ادارة   كرد كه مهارت مورد نياز، يكي كردن نيازهاي          تأكيدبايد  

كه از حساسيت كمتري برخوردارنـد، بايـد در         بسياري   موضوعات   به جاي انتشار پراكندة   . است
 در مـورد    خبـر اگـر آن    . خبري باشد هاي    رسانهي براي   خبرچيزي بود كه حاوي     وجوي    جست
سـت، پـس در اينجـا        عالقة آنها  هايي باشد كه مربوط به اكثر شهروندان، يا مورد          يا فعاليت  افراد
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 عالقـة  زندگي يـا      ،  خبرن   اي  گونهچ: بايد از خود پرسيد   .  فراهم است  ها    رسانهجلب توجه   زمينة  
   قرار خواهد داد؟تأثير افراد عادي را تحت

 ة بـه واسـط    ــ  جامعـه  ش متغيرزنان در  ازنق:  طيف وسيعي را دربرگيرند    توانند  ميموضوعات  
مـا  همـة  .  نظير ايـدز مشكالتي در مورد هايي دادهتا مشكالت سالخوردگي يا    ـــ الگوهاي كاري   

هـاي    رسانه و اين موضوعات مورد تـوجه       ،شوند  ميموضوعاتي را مي شناسيم كه به هم مربوط         
و اكثـر   دهنـد     ميه را زنان تشكيل     نيمي از افراد جامع     : در نظر بگيريد  . گيرند   مي خبري نـيز قرار  

  و اگـر   ،شوند  ميرسند و بسياري نيز بيمار       به سن پيري مي   آنها  افراد جامعه شاغل هستند، بيشتر      
، قادر به مقايسه با افراد ساير كـشورها           وحتي ان خود با ديگر   ة را قادر به مقايس    مردم ،ها  دادهاين  
اي در نظـر   چنـين مقايـسه  داننـد   مـي  بود زيرا خواهدنگاران    عالقة روزنامه  به شدت مورد     ،بكند

  . استمردم جذاب 
 و  ناميد، خبريهاي  رسانهي ارتباط با ربه برقرانگارانه  روزنامه رويكرد  ،توان مياين مسئله را    

  . دهد مي  نيز، كارايي آن را نشان تجربه
  

  هاي  خبري  در رسانه“  محصول آماري ” انتشار. ج
بايد نحوة  انتشار آن       هاي خبري منتشرشود،      رد موضوعي كه بايد در رسانه     پس از اخذ تصميم در مو     

خبر مطالب آماري معمـوأل نكـات       . روش معمول ارائة مطلب به صورت خبراست      . را مدنظر قرارداد  
بهتـرين شـكل    .كنـد  و اولـين پاراگراف، به همـراه جداول ضـروري ارائه مي اصلي خبر را در تيـتر

  در كجا متمركز هستند؟هاي اصلي ادارة آمار  اما رسانه. چاپي استقالب  ارائة خبر، 
در زمـان مقـرر، اداره      . آمار در يك شهر باشند مشكلي وجود نـدارد        ادارة  و  ها    رسانهاگر آن   

اما بايد به خـاطر  . گيرند ميو خبر را آيند  ميخودشان آنها يا  دهد    ميتحويل  آنها  خبر خود را به     
  .زمان خبر را دريافت كنند  همطور  به   بايدا ه رسانهتمام   كه داشت

 مـثالً در شـهر ديگـري          از لحاظ مكاني كمي دورتـر،      ،هايي از آنها    هاي اصلي يا بخش     اگر رسانه 
 در اكثـر مـوارد    . در اين صورت اداره بايد خبر خود را از طريق فكس براي آنها ارسـال كنـد                  باشند،  

پستي چارة كار نيست زيرا دسترسي بـه آمـار             خدمات ،هاي كليدي اقتصادي    داده درخصوص ويژه به
  . بايد در زمان خاصي صورت گيرد

بـراي حـضور در   هـا     رسـانه آمار در مورد خبرهاي خاص مايـل باشـد از           ادارة  ممكن است   
  . ويژه يا كنفرانس خبري دعوت كندرساني  اطالع هاي  جلسه

كنند، اما شيوة  كـار        براي ارائة خبر خود استفاده مي     هاي آمار از انتقال الكترونيكي        برخي از اداره  امروزه  
  . استهاي خبري در تاريخ مقرر هرچه باشد، معيار اساسي ارائة خبر با حفظ تساوي براي همه رسانه

  

   سادگي و كوتاهي خبرها: نگارانه رويكرد روزنامه. د
خبري را در مورد هاي  نهتوان رسا مياي است كه تا به آنجا   حد و اندازه حائز اهميت ديگر،نكتة 

هـاي   دادهبدانند چـه وقـت انتظـار دريافـت          ها    رسانهقدر مسلم اگر    . زمان انتشار خبر آگاه نمود    
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 عامل مهمي در افزايش اعتماد       اين قضيه، . شده است آنها  خاصي را داشته باشند كمك بزرگي به        
 اگـر   .اسـت انـات سياسـي      روي استقالل كار آن از جري      تأكيداداره و   هاي    دادهعمومي نسبت به    

حتي ممكـن اسـت از چنـد مـاه قبـل،              در برخي كشورها،    ــ  تاريخ انتشار از قبل مشخص باشد     
عمل كنند، در اين    هايي    تاريخخود در چنين    وعدة   و به    ــفهرست كاملي از انتشارات ارائه شود     

سياسـي  خاصـي كـه از لحـاظ    هـاي   دادهترديدي داشت كه تعيين زمان انتشار  توان    نميصورت  
  . گيرد ميگذاري بر افكار عمومي انجام تأثيرند، از سوي دولت و به منظور دارحساسيت 

باشد تا مناسب   ها    رسانهزماني به انتشار آمارها بپردازد كه بيشتر مناسب          مسلماً اداره بايد در   
عنـي بـين     ي   اول روز،  ةبايـد در نيمـ    آنها  خبر به   ارائة  ،  ها  رسانهبا در نظر گرفتن روش كار       . خود

 بــازارهاي    فعاليتخبـر خـود را با     ارائة  برخي كشورها مجبورند    .  صورت گيرد  12 تا   9ساعت  
. شـود   ميصورت معموالً اين كار در نخستين ساعات روز انجام           مـالي هماهنگ كنند، اما در هر     

ه اين است كه استانداردي براي زمان انتشار وجود داشـته باشـد كـه بـراي همـ                 ترين مسئله     مهم
  .گاه تغيير نكند شناخته شده و مقبول باشد و هيچ

  

  شناخت رسانه . د
 باشند كه در مورد آمارهاي اداره بنويسند و نـسبت بـه             نگاراني  روزنامه   منظم، اي  برنامهاگر طبق   

  .  موضوعي مورد نظر آن آگاهي داشته باشند مسلماً مؤثر واقع خواهد شدحوزة 
كـه  نگـاراني     روزنامـه  به عنوان مثال بـا       ،خاصي كار كند  هاي    گروهاداره بايد تالش كند تا با       

بايـد  . دهنـد   مـي يا با افرادي كه امور اجتماعي يا بهداشتي را پوشش           نويسند    مي ي اقتصاد مطلب
 معرفـي نمـود و از آنهـا بـراي          كارشناسان آمـار  را به   نگاران    روزنامهتماس شخصي برقرار كرد،     

 اداره  ،كنـد   مياين اقدامات به درك متقابل كمك       . ت كرد دعورساني    هاي اطالع    جلسه در حضور
خواهنـد آموخـت كـه چـه     آنها چه هستند و وجوي  جستدر نگاران  روزنامهكه شود  ميمتوجه  

وجـه مـصون از خطـا نيـستند، امـا         اگرچه اين قوانين بـه هـيچ      . انتظاراتي از اداره داشتـه باشنـد    
كـه اداره را در  نويـسند   اي مـي  مقالـه نـدرت   ارند بهي كه با اداره روابط شخـصي د نگاران  روزنامه

  . موقـعيت نامساعدي قرار دهد
نيز همچون  ها    رسانه بايد به نيازهاي اين      ،اي را نبايد فراموش كرد     محلي و منطقه  هاي    رسانه
تر بودن برخـي از      ممكن است دليل موجهي براي پر اهميت      . ملي اهميت داد  هاي    رسانهنيازهاي  

آمـار  ادارة  محلـي و    هـاي     رسانه بنابراين   ، خاصي از كشور وجود داشته باشد      ةمنطقآمارها براي   
  .نياز به شناخت چگونگي انتقال پيام دارد

 نظيـر انتـشاراتي كـه كـشاورزي را     ،متخصصان را نيز نبايد فراموش كـرد     نيازهاي انتشاراتي 
داليل ايـن   . اين زمينه هستندموجود درهاي   دادهبه  مند    عالقه واقعاًًو افرادي كه    دهند    ميپوشش  

هستـند و يـكي المللي  مناسب بينجايگاه   داشتنخواهان اغلب كشورها. كامالً بديهي است امر
  . استالمللي  هاي بين رسانهنيل به آن، تبليـغ در هاي  روشاز 
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 زيادي در مورد يك كـشور و مـردم آن بگوينـد روش     مطالب توانند مياز آنجايي كه آمارها    
بي براي كسب موفقيت در چنين تبليغاتي هستند و اداره با اثبات عينيت، اعتبار و شـفافيت                 مناس

 را نيز تشويق به داشـتن نگرشـي مثبـت           المللي  گذاران بين   سرمايهد  توان  ميآمارهاي رسمي خود    
 ــ   نـسبت بـه موقعيـت اجتمـاعي        تري  روشنند زيرا به اين طريق ديدگاه       كنسبت به كشور خود     

در جايي كه صحبت از ايجاد اطمينان، اعتماد و كـسب شـهرت             . ر خواهند داشت  اقتصادي كشو 
  . كند مياست، آمار نقشي كليدي ايفا 

  
  اصلياقدامات . .هـ

  :  ازاند عبارتدر انتشار محصول آماري   مهم برخي مسائل بديهي اما
 را  هـا   دهدا كه    آماري شناسكارسخ خبري را خواهد نوشت؟ متصدي مطبوعاتي يا         چه كسي نُ     

كارشناسـان  پـاسخ خواهد داد؟    ها    رسانهاالت  ؤكسي به س    چه  ترتيب، همين ؟ به كند  آوري مي   جمع
   به همراه متصدي مطبوعاتي؟ چگونه نسخ خبري توليد يا توزيع خواهند شد؟آمار 

هاي خبري باشد بسيار مـؤثر خواهـد          اي در ارتباط با رسانه      اگر ادارة آمار ملي داراي بخش ويژه      
نگاري را تجربه     مطلوب اين است كه در بين كارمندان، فردي وجود داشته باشد كه كار روزنامه             . دبو

هـا در مقابـل حـوادث     هاي احتمالي رسـانه    هم اداره را در مورد واكنش      ،كرده باشد، و به اين ترتيب     
 .نمايد كمك  ها خواهند ساخت، هايي كه خبري براي رسانه راهنمايي كند و هم به شناسايي داده

راه ديگـر ايـن اسـت كـه         . ممكن است چنين فردي قادر به نوشتن نسخ خبـري نيـز باشـد             
، را بنويسند ) نويس اوليه  يا پيش ( خودشان نسخ خبري      ،ها  دادهآوري   مسئول گرد كارشناسان آمار   

  . باشدنگارانه  روزنامه رويكرد بامطبوعاتي و ادارة اما آن هم بايد در قالب استاندارد 
بايـد  . هاست توانايي جوابگويي سريع و صحيح به پرسش        ،  ها  رسانهلي در پاسخ به     شرط اص 

هـا بـه     سـؤال ها چاپ كرد، و بـه تمـام          مطبوعات را روي نسخه   ادارة   فكستلفن و   هاي    شماره
  .صورت تخصصي پاسخ داد

ا نيـز   رها    دادهآمار مسئول گردآوري    كارشناسان   تلفن   ة نام و شمار    آمار،هاي    ادارهبسياري از   
اين روش كه بر اساس آن،      . قرارگيردنگاران    روزنامهطور مستقيم در دسترس      تا به كنند    ميچاپ  

 اما بايد ،نفس خود را به نمايش بگذارد روشي بسيار عالي است         پختگي و اعتمادبه   تواند  مياداره    
  .دست اندركاران وجود داشته باشدهمة رهنمودهاي شفافي براي 

 قرار  هاي مطبوعاتي     مطبوعاتي را در جريان تمام تماس      ادارةبايد  ان آمار   كارشناسبراي مثال،   
از  توضـيحي فراتـر   ارائـة   بايد نسبت به لزوم رعايـت احتيـاط در خـصوص عـدم              آنها   و   ،دهند

  . آگاهي داشته باشند  ارقام است، اعداد و گزارش نخست خود كه همان
اقتصاد يا شكـست دولـت بـراي كنتـرل           ةاي در مورد آيند    خودپسندانهارشناسي كه تفسير    ك

شـهرت اداره را    توانـد     مي خوشايند هيچ سياستمداري نيست و چنين موردي         ،كند  ميتورم ارائه   
  .شوند ميي وجود دارند كه در اين دام گرفتار كارشناساناما با اين حال . ندكدار  به شدت خدشه
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نگاران قرار دهنـد   د در اختيار روزنامهخواهند چاپ شود نباي همه بايد بدانند اطالعاتي را كه نمي    
 شود كه آيـا     مشخصدر ضمن الزم است كامالً      . نيستند“ ازحيطة شغلي خود   خارج”هرگز   آنها   زيرا

  .متصديان مطبوعاتي با ذكر نام نقل قول كنند يا خير رئيس ادارة ا توانند  از  نگاران مي روزنامه
 بـا   صـحبت  در    ،را دارند خبري  هاي    هاي رسانه  رابطكه گروه معيني از     ها    سازمانبسياري از   

  : كنند مي زير عمل عرف طبق نگاران  روزنامه
  

گوينـد بـا ذكـر نـام      هر مطلبي كه بـه او مـي  تواند  نگار مي روزنامه به اين مفهوم كه      .قابل استناد 
يرفت، بري را پـذ   هاي خ    رسانه “استناد محدود ”نظام  توان    مي. قول كند  طور مستقيم نقل   گوينده به 

به اين معني كه به جاي نقل قول از سوي سخنگويي مشخص، بيشتر از طرف سازمان نقل قـول    
  . رئيس مركز آمار ايرانيا حتي به نقل ازمركز آمار ايران مثالً به نقل از. كرد

  

را شود   ميآزادي استفاده از هرآنچه به آنها گفته        نگاران    روزنامهبه اين مفهوم كه         .غيرقابل استناد 
 ةجنبـ  از« :ممكن است بگويند. دهند ميدارند، اما در مورد ذكر منبع خبر، چندان دقتي به خرج ن         

مهم در به كارگيري نكتة .  و غيره »كهكنند    ميادعا   منابع دولتي « يا »اين است كه   رسمي اعتقاد بر  
عـداً  بتوانـد   مـي چنين روشي اين است كه به اين ترتيب منبع دولتي قادر است چيزي بگويد كه               

ـ   ميدرصورت انتقاد، زير بارمسئـوليـت آن نـرود، بنابـراين         . تــر صـحبت كنــد      ـد آزادانــه  توان
بيشتر و بهتري نسبت به       “ هاي قول نقل” كنندة    ارائه، اين روش تـا حدي      نگاران  روزنامهديدگاه  از

  . استروش كامالً استنادي 
   

ممكن است از تمام آنچه كه به آنها گفتـه           نگاران   روزنامه  به اين معني كه     .به صورت غيررسمي  
 چيـزي مـورد اسـتفاده قـرار         ةاين روش در اكثر موارد براي توضيح سابق       . استفاده نكنند شود    مي
 البتـه مقامـات   . نشود اشتباه كند و مرتكب   بتواند مفهوم مناسب را درك    نگار    روزنامه تا   .گيرد  مي

مـورد  نگـاري     روزنامـه در اختيار    طالعات را ا  اين  بروز فاجعه، از  جلوگيري   فقط درصورت لزوم  
  . دهند مي قرار  اعتماد

  

  نتيجه. و
گونه كه قبالً  همان “ هنگاران روزنامهرويكرد  ” يعني استفاده از   ،مؤثربراي ايجاد خدمات مطبوعاتي     

  : توصيه شده بايد به نكات مهم زير توجه كرد طور اكيد به
هـاي   ه فردي سـپرد كـه داراي تجربـه ومهـارت          مقتضي است مسئوليت امور مطبوعاتي را ب       •

 يعني فـردي كـه بدانـد چـه چيـزي داراي ارزش           ،و مطبوعاتي باشد  نگاري    روزنامهارتباطي  
  .خبري است

را داشته باشـند    هايي    روشآمـار بايـد شجاعـت و ذهـنـيت پذيـرش اتخاذ        ادارة  مسئـوالن   •
اهميـت   كارشـان بـي   كننـد     ي م فـكر كه سازمان برخي عناصر  كه ممكن است مورد رضايت    

  . قرار نگيرد  شده شمرده
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وجهـة   يعنـي افـزايش اعتبـار آمـار رسـمي و              :جدي مدنظر بـاقي بمانـد     طور    بههدف بايد    •
ايـن  . دهندگان آن از طريق جلب نظر بيشتر افراد به سمت آن آمارهـا             و اشاعه توليدكنندگان  

لي در مورد اينكه آمار رسمي      بحث اص . دهد  مياتفاق تنها درصورت جالب بودن آمارها رخ        
كـشور  المللـي     بـين  و نيز از اركان اعتبـار        كارآمدمعتبر، يكي از اركان نظام سياسي و دولت         

 حتـي اگـر     ،طور مـداوم گسـترش يابــد     د و به  وطور مستمر به خاطر سپرده ش      بايد به     ،است
 . ماند ميبه راحتي ازنظر دور  اي  قضيه در غير اين صورت چنين  .كننده شـود خسته

ممكـن اسـت ايـن        خبري فكر كنـد،   هاي    رسانه در مورد ارتباط با      صورتاگر فردي به اين      •
تماس نزديـك و سـودمند بـا        . ديگر عملكرد آماري وي شود    هاي    جنبه بررسي   اعثفرايند ب 
آمار با خلق و خو و ذوق       ادارة   خبري، روشي است عالي براي حفظ ارتباط بين          هاي    رسانه

خبري هاي  رسانهمداوم دستخوش تغيير و تحول است و براي      طور    بهمردم كه    سليقة عامة و  
نـد كـه آمارهـا    كديگر اين قضيه ممكن است كمك   عبارت  به  است  بيش از همـه محسوس     

تمام اين مـسائل، آيـا هـدف از           و گذشته از   ،بيش از گذشته در راستاي نيازهاي مردم باشد       
  !نيست توليد آمار همين

  
  خبري آمارينوشتن نسخ . 3

  

   نقش كليدي نسخ خبري. الف
آمار به عمـوم مردم در     ارائة  براي  شيوة مؤثر   اين باورند كه تنها      آماري بر هاي    ادارهاكثر افراد در    

 هـا    روزنامـه خبري، به ويژه    هاي    رسانه استفاده از     خاص،هاي    گروهسـطحي گسـترده و حتي به      
اي بالقوه فراوان براي مـردم در اختيـار          ده با جاذبه  آمار داراي محصولي سا   ادارة  حتي اگر   . است

آن محصول  ــ در مورد كشور ، كارت يا بروشوري حاوي ارقـام اصلي     براي مثال  ــ   داشته باشد 
گروهي بهترين ابزار انجام    هاي    رسانه و در اين راستا      ،بايد ابتدا در معرض توجه مردم قرار گيرد       

  .اين كار هستند
را نگـاران     روزنامـه  بايد توجـه      ،  خبريهاي    رسانهـتن يك قلم آماري در      منظـور وارد ساخ   به

را آنهـا    يعنـي در واقـع بايـد         ،نـد كجلب نمود كه آنها را به استفاده از آن قلم ترغيب            اي    گونه  به
خبري نسخة بهترين شيوه، تشخيص مواردي كه ارزش خبري دارند و تبديل آن به      . نمودمجاب  

   .مناسب است
يـا   ،“گزارشگــرروزنامه ”و هـستند  ويترين ايـن اداره      آمار ملي ادارة  سخ انتشاراتي   ندر واقع   

بايـد محـصوالت را     . شـوند   مـي  آن محـسوب     بالقوة نيز مشتري    ،خبرنگـاران راديو يا تلويزيون   
 را چنان جذاب چيد كه مشتري كاالها را بخـرد و            آنهادقيق به معرض نمايش گذاشت و       طور    به

  .كند و اميدوار بود كه براي خريد كاالهاي بيشتر بازگرددرا تحسين آنها ارزش 
  .“ اي قابل درك توانايي بيان آن به شيوه”و“ توانايي كشف خبر” : اند از دو مهارت اصلي موجود عبارت
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  انتخاب موضوع. ب
نوشته موضوع    اگر   كه   بايد به خاطر سپـرد   .  موضوع مورد نگارش است    ، مورد توجه  نكتةاولين  

پس است، ا در معرض توجه اكثر شهروندان عالقه يهايي است كه مورد  افراد يا فعاليتدر مورد 
  . وجود داردها  رسانهدر اينجا شرايط جلب توجه 

بيكـاري،     تـورم،     :بديهي مهـم و داراي ارزش خبـري هـستند         طور    بهي وجود دارند كه     مطالب
 مرگ و ميـر و        ازدواج،   مواليد،  :تماعي و نيز آمارهاي اج    ،...توليد ناخالص داخلي و      توليدصنعتي،  

احتمال دارد موضـوعات ديگـر از شـفافيت كمتـري برخـوردار             . يزندگمختلف  هاي    جنبهتمام  
تماشـاي تلويـزيـون    ها،    روزنامه خـوانـدن    باشند اما با تفكر در مورد ارزش خبري موضوعات،        

ر ايـن زمينـه   توان د ميبه سرعت  ست، خبر ا ، نگاران روزنامهو توجه به اينكه چه چيـزي از ديد         
بنـابراين، بـه    .  است نگار  روزنامهبه خدمت گرفتن يك       همة اينها،   اما بهتر از    . مهارت كسب كرد  

 بـسيار   وظيفة  حاال چگونه بايد      آمار در مورد موضوع خود تصميم گرفته است،         ادارة  اين طريق   
  خبري مطلوب را به انجام رساند؟نسخة خطير نوشتن 

  

  ساختار نسخ خبري. ج
 نحـوة  آمار بستگي به    ادارة  رويكرد انتخابي   . چندين راهكار وجود دارد   براي نوشتن نسخ خبري     
خبري به تنهايي كفايت كند و تصوير كم و بيش كاملي           نسخة  آيا بايد   . فعاليت و اهداف آن دارد    

ـ        اي ديگـر،     ي اصلي نـشريه   ها  ارائة پيام ارائه بدهد؟ يا با      ه سـمت آن نـشريه      توجـه همگـان را ب
  ؟معطوف كند

در چاپ  ــ  بنابراين در باالي هرم     . كند  مياولين نكته اين است كه چه كسي نسخه را منتشر           
   آن اداره  تفـاوت  و   ]“مركز آمار ايـران     ” مثل[آمار  ادارة  معموالً نام   ــ  اوليه و به روشي چشمگير    

.  تحمل زحمـت را دارد     خبري، ارزش صرف وقت و    نسخة   نشانةطراحي كاغذ و    . شود  ميدرج  
 نـشانة براي تشخيص اين موضوع اسـت كـه بـا ديـدن             نگاران    روزنامهآمار در پي آموزش     ادارة  

  .محصول مناسبي پيش رو دارندكامالً مطمئن باشند كه توانند  ميمزبور 
خبـري و    نـسخة    .»خبـري نـسخة   «  :شود  ميچه چيزي ارائه    درنظرگرفت كه   دوم اينكه بايد    

خبـري،  هـاي     رسانهخبري اصطـالح بهتري است زيرا      نسخة  . مشابه يكديگرند انتشاراتي  نسخة  
هـاي   رسانهم براي تمام اعنوان اصطالحي ع   به“ مطبوعات  ”، گرچه   شود  ميفقط شامل مطبوعات ن   

  . چنداني ندارد كه از كدام اصطالح استفاده شودتفاوتبنابراين . شود مي پذيرفته خبري
 و يك شماره سريال ساده مثل ،1385آبان  براي مثال اول  ست، مهم ديگر تاريخ انتشار ا نكتة

هاي برقراري ارتباط بـراي كـسب اطالعـات      ه را ارائة   .1385سال    يعني دهمين نشريه در    85/10
مربـوط بـه    ...  و تلفـن مـستقيم، پـست الكترونيكـي و            شماره فكس نشاني،    :  است الزاميبيشتر  

توان   مياين اطالعات را    . ها  داده مسئول   ناسان آمار كارش) درصورت امكان (متصدي مطبوعاتي و    
 صـفحة  كه ايـن اطالعـات در        گويد   فهم متعارف مي   با وجود اين،  . دآورخبري  نسخة  انتهاي   در
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هـا و بـين      بيـن خـط  فاصلة   بايد تا حـد امكان      . نيز آورده شود    اصلي نشريه   پيامرويي به عنوان    
نبـايــد بخـشـي از     . ريــض در نظـر گرفــت      هـاي ع    كـرد و حاشـيه     متناسـب را  هـا     پاراگراف

  . هاست سهولت در خواندن و راحتي چشم هدف، . بعـد قرار گيردصفحة پـاراگـراف در 
اول اينكـه   نكتـة   . “خبري آمـاري  نسخة   ”:  و هـرم ديگر   است،“ خبر” بخـش اصلي نشـريه    

خبـري  نسخة اصلي  نكتةعنوان خبر توجه را به  . دهد نسخه را تشكيل     ةس هرم يا قل   أر “عنوان”
 ةعنوان خبر تعيين خواهد كرد كه آيا بقيـ      .شود  مي در اصل همه چيز به آن مربوط         ،كند  ميجلب  
“ مقدمـه ”يا  “ پاراگراف اول ”بعدي  نكتة   . خواهد شد  دان  زبالهروانة  خبري خوانده شده يا     نسخة  
  .  جزئيات اصلي آن بپردازده بخبربيان  به اين بخش بايد. است

ي كوتاه و ساده ارائه     ها  پاراگرافجزئيات بيشتري را در قالب      ،  “ متن اصلي   ”م يا   سوم هر الية  
  .  تا به عنوان و پاراگراف اول جان دهدكند مي

خبـري  نـسخة   اگر. اي هستند  ويراستاران خبري افراد پرمشغله   . خبري بايد كوتاه باشد   نسخة   
هـا و   ده وحـاوي واژه ا بايد سـ خبرينسخة .  خواهـد شددان  سرعت راهي زباله   هدف باشد به   بي

بايد وانمود كرد كه    . كارگيري اصطالحات تخصصي بايد اجتناب نمود      از به  .جمالت كوتاه باشد  
 مريخ آمده و مطمئناً چيزي در مورد موضوع مـورد           ةدستي يا حتي كسي كه از كر        بغل ةبا همساي 

عـات مهـم در ابتـدا و        اطال  بنـدي كـرد،      لويـت وبايد حقايق را ا   . شود  ميداند صحبت    بحث نمي 
  .آيند مياهميت بعد از آن  اطالعات كم

آن نويـسندة   اگـر بـراي     . د جـاي نگرانـي دارد     بيايآور به نظر     كننده و مالل   اگر مطلب خسته  
نه تنها كلمـات كـه روش        .كننده باشد مسلماً براي خوانندگان نيز اصالً جالب نخواهد بود          خسته

 هماننـد    مطبوعـاتي، سـنجيدة نـسخة     جـذاب و    آرايي    صفحه .نگارش را نيز بايد مدنظر قرار داد      
الية .  و هرگز بين دو صفحه تقسيم نشوند       باشندبايد كوتاه   ها    پاراگراف. روزنامه، ارزشمند است  

 تعداد جداول در كمترين حد ممكـن باشـد و          اما بايد    ،چهارم شامل تمام جداول ضروري است     
  . جداول بايد تا حد امكان واضح و مرتب باشند

 بيان شد، نكات مربوط به برقراري ارتباط براي كسب اطالعات بيـشتر             تر  گونه كه پيش   همان
اين اطالعـات بايـد     . خبري آورد نسخة  رويي  صفحة  شخصي در انتها يا در      سليقة  به  توان    ميرا  

 و پست الكترونيكي متصدي يا متصديان مطبوعـاتي  فكستلفن، هاي  شمارهو   شامل نشاني دفتر  
 مـسئول گـردآوري ارقـام را نيـز در           كارشناسـان آمـار    است كه اطالعات مربوط به       هتربباشد و   
  . كند مي  ي كاربردبيشترخبري را  و نسخة ذكر اسامي كامل افراد مورد نظر،. برگـيرد

  
  رساني  هاي اطالع  جلسه  وهاي خبري كنفرانس. 4

 آمـار بايـد    ادارة   ليـدات اصـلي   انتشـار اخبـار در مـورد تو      زمينة  در  الگـوي معيني   پس از ايجاد    
هـاي    كنفـرانس ”يـا   “ مطبوعـاتي رسـاني     هاي اطالع   جلسه” به برگزاري    و دنيفراتر از اين عمل ك    
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 چـه موقـع   هـا  جلسهزمان مناسب براي تشكيل اين      اما بايد بررسي كرد كه       .ديبپردازنيز  “ خبري
  تي چيست؟مطبوعا رساني اطالع جلسة منظور از؟ و قبل از آن بايد ديد كه است

  

  رساني مطبوعاتي هاي اطالع جلسه. الف
هـاي   درفاصـله  نگار معـين،    به معني دعوت از تعدادي روزنامهها  جلسهاين  آمار معموالًادارة در 

تـوان   مـي .  بيكاري و غيره اسـت  اصلي نظير تورم،هاي    شاخصزماني مشخص، به هنگام انتشار      
قـرار داد و    نگـاران     روزنامـه ي آن در اختيـار      خبر را مدت كوتـاهي قبـل از زمـان انتـشار رسـم             

 هايـشان   پرسش به گويي پاسخ و ارقام را نيز مسئول راهنمايي ايشـان درخصـوص      آمار كارشناس
، افراد متخصصي با دانـش      كنند  ميشركت  هايي    جلسهنگاراني كه در چنين      وزنامهرمعموالً  . نمود

  .اند معقول در آن موضوع خاص
پـشت   ”هايي جلسهآمريكا، چنين متحدة  مانند انگلستان يا اياالت   در برخي كشورهاي خاص   

 و نـسخ    شـوند   ميجلسه   وارد محل نگاران    روزنامهيعني هنگامي كه    . شود  مياداره  “ درهاي بسته 
ترك اتاق يـا تمـاس بـا دنيـاي خـارج را             اجازة    ، تا زمان دقيق انتشار،    كنند  ميخبري را دريافت    

در بـازار از حـساسيت بـااليي        هـا     دادهگامي ضروري اسـت كـه       چنين سيستمي فقط هن   . ندارند
  . داشته باشدپي جدي در هاي  واكنش آنها و انتـشار زود هنگام باشند برخـوردار 
نـسبت  ها    جلسهاين   :كنند  مي دنبالنيز  را  ديگري   فاهدا  مطبوعاتي،رساني    هاي اطالع   جلسه

در اختيـار   آنهـا   درخصوص مفهـوم واقعـي       جزئيات بيشتري  ارقام را با   مكتوب،هاي    گزارشبه  
هرگونـه    ،  هـا   دادهبه علت ارتبـاط رودررو بـا كارشناسـان مـسئول            . دهند  ميقرار  نگاران    روزنامه

 هـا   جلـسه ايـن   . شـود   ميتـر آمار منتـهي     و به پوشـش بهتر و آگاهانـه     شود    ميسوءتفاهمي رفع   
 ننظيـر گزارشـگرا  نگـاران   هروزنامـ ارتباط شخصي مستمر بـين گـروه مهمـي از       توسعة  موجب  

 در مواقع بروز مشكل يا لزوم متقاعد كـردن          اي  رابطهاغلب چنين   . شود آمار مي ادارة  اقتصادي و   
  . سودمنـد است به پذيرش ديدگاهي متفاوت، نگاران  روزنامه

 يك فنجان چاي به     ،كند  مي دعوت   نگاران  روزنامه آمار از    ادارة  . ساده است بسيار  اين فرايند   
، گزارش دهد ميزماني براي مطالعه آنها ، به گذارد ميخبري را در اختيارشان نسخة   ،دهد مي آنها

ــ آمار كارشناسيك  وسيلة  درصورت امكان به    كند ــ     ميمهم ارائه   هاي    نكتهمختصري در مورد    
 تـسهيالت الزم را   صـورت تمايـل ايـشان،     در. نمايد هايشان مي  را دعوت به طرح پرسش    آنها  و  

پس از آن ممكن    . دهد  مي نوشتن گزارش و برقراري ارتباط با محل كار در اختيارشان قرار             براي
 در جهـت    همة اينها .  فرصت ديگري براي تقويت رابطه     ،زدن ايجاد شود   است فرصتي براي گپ   

آيـا  .  كنـد  گيـري     تـصميم “ سـطح اسـتناد   ”آمار بايـد در مـورد     ادارة  . تسريع و تسهيل امور است    
دهـد   مـي ، و يا تـرجيح  “سخنگو  ” يا به عنوان     ،قول شود  نقـل   با ذكرنام، س اداره   رئي ازخواهد    مي

مخصوص خـود در  نگاران   روزنامه آمار بايد با     ادارة  . آمار نقل قول كنند   ادارة  از خود   ها    روزنامه
  آمـار ادارة هـستند و  اي  ويـژه داراي امتياز   نگاران    روزنامهاين گروه از    . اين مورد به توافق برسد    
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 هـاي  جلـسه   برگزاريدر مورد شيوة آمادگي توافقبايد آنها . دهد ميارائه آنها به اي  ويژهخدمات  
اندركاران داراي درك روشني     اينكه تمام دست    آمار بايد نسبت به   ادارة  . باشند داشتهرساني    اطالع

  . باشند اطمينان حاصل كند“ مشي كلي خط”از 
بـه دسـت    “ نگـاران   روزنامـه  ”ايد درك بهتري از نيازهـاي       آمار ب ادارة  گونه ارتباطات،    اين در
را در راه   نگـاران     روزنامهآمار را قادر به اصالح خدمات خواهد نمود تا          ادارة  اين موضوع   . آورد

هـرچـنــد  تواند     همچنين مي  .شغلشان و دسترسي به پوشش خبري بهتر ياري كند        مؤثرتر  انجام  
را صرفاً براي گردهمايي غيررسـمي بـه        نگاران    روزنامهخـاص،  هاي    مناسبتدر    بار،   وقـت يـك 

ـد در  توان   همچنين مي  .منظور مالقات با مديركل يا رئيس اداره و كارشناسان ارشد دعوت نمايد           
 بلكـه   خبري خاص،نسخة  نه در مـورد  ترتيب دهـد،رساني    هاي اطالع   جلسههاي ديگر،    فرصت

مـداوم بـه    طـور     بـه  و احتماالً در مورد آمارهايي كـه          از آمارها،  اي  مجموعة ويژه  ةدر مورد سابق  
بـراي    صـحيح سـازماندهي كنـد،       طـور     بهچنين وقايعي را     آمارادارة   اگر   .شود  مياشتباه گزارش   

 از  نگـاران     روزنامـه ه سمينار هـستند و      ي، شب ها  جلسهاين  . د خواهد بود  فيبسيار م نگاران    روزنامه
خاتمة  در   ، در مجموع  اما. بالند به خود مي  اند    داشتهيي را   اينكه شايستگي اين نوع برخورد استثنا     
  . روز همه چيز به نفع اداره خواهد بود

  
  

  هاي خبري كنفرانس. ب
از لحـاظ تعــريف،     .  تفـاوت دارنـد    رسـاني     هاي اطـالع     جلسه ز جهتي با  اخبري  هاي    كنفرانس
ار مايل به ارائه و نمايش      آمادارة    خبري موقعيت خاصي هستند، موقعيتي كه درآن،      هاي    كنفرانس

شايد يـك   ،   مهم ديگري باشد   ةآماري يا نشري  سالنامة   ممكن است    مثالً. استچيزي براي عموم    
يا ممكن است اعالم تحـول نـويني در اداره باشـد             ــ    استثنايي در مورد موضوعي خاص     مطلب

  . آماريعمدة هاي  مثل پيشرفت
نه فقط براي گـروه معينـي متخـصص،          نها  آي از اين لحاظ كه شركت در        هاي  كنفرانسچنين  

آزاد است، بــا    ــ  واقعي باشند نگاران    روزنامهمشروط بر اينكه    ــ    نگاران  روزنامهبلكه براي عموم    
ر در شـرايطي    گـ يدبا افـراد   نگاران    روزنامهاختـالط  . خبري معـمول تفـاوت دارد   هاي    كنفرانس

خوبي بـه   ايدة  خبري دارند   هاي    كنفرانسندگان  برگزاركنهزينة  كه تمايل به تبادل اطـالعات بـا       
  . رسد مينظر ن

هـا   نيز با ساير كنفـرانس    “ كامل قابل استناد بودن   طور    به ”خبري از نظر ثبت يا      هاي    كنفرانس
. با ذكر نام شخص گوينده نقـل قـول كـرد          توان    مياي را    به عبارت ديگر هر گفته    . تفاوت دارند 

  . تاين نوع كنفرانس كامالً علني اس
آيـا  . خبـري تصميم گيري نمايــد     كنفرانس  آمـار در مورد  لـزوم  برگزاري       ادارة  ابتدا بايد   

داراي ارزش ”كافي داراي اهميت است؟ آيـا     اندازة  رويداد مورد نظر مثـل انتشـار يك نشريه به         
بـه كنفـرانس خبـري و       نگـار     روزنامهچيز بدتر از دعوت كردن تعداد زيادي         هيچ“ خبري است؟ 
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خبري سودمند  هاي    رسانهاين قضيه براي اعتبار اداره و روابط با         . خبر به آنها نيست   رائة نكردن   ا
   . يستن

اگر از نظر اداره، برگزاري كنفرانس ارزشــمند اسـت بايـد در مــورد گـروه هــدف خـود                     
يـا  آ. دهنـد   ميخاصي را پوشش    حوزة  يا فقط آنهايي كه     نگاران    روزنامه تمام    :گيري نمايد  تصميم
؟ بايد گيرند مي خبرنگاران خارجي و غيره هم مدنظر قرار   تخصصي،هاي    مجله تلويزيون،   ـراديو

  .همه را دعوت كرد مگر اينكه دليل خوبي براي محدود كردن مدعوين وجود داشته باشد 
 نهـا را ارسـال كـرد و از آنـا           نامـه  دعـوت   يعني يك هفته قبل يا زودتـر،          بايد پيش ازموعد،    

آنان نامه بايد شامل اطالعات كافي براي ترغيب         دعوت.  اعالم نمايند   را يرش دعوت خواست پذ 
وجود  دارد، اما نه در حـدي        “ خبري” به آمدن باشـد،  به عبارت ديگر بايد اداره نشان دهد كه             

 مكان و  هر گونه       زمان،. كه داستان را از قبل براي آنها بگويد و از اهميت خود كنفرانس بكاهد             
نـسخة  اداره بايـد يـك     . ها بايد خيلي واضح در دعوت نامه ذكرشود         ويژه مثل ممنوعيت   شرايط

هايي از نشريه و خبر  همچنين اداره بايد نسخه. خبـري براي ارائه به حضار در روز موعد فراهم كنـد
يز به  مورد نظر را براي ارائه در كنفرانس خبري آماده نمايد و ممكن است مايل باشد مواد مرتبط را ن                  

نمايش بگذارد و اين فرصت مناسبي براي برجسته جلوه دادن اداره به افرادي است كه هرگـز تـا آن           
اداره بايد اطمينان حاصل كند كه كنفـرانس خبـري در زمـاني از              . اند  زمان ارتباط زيادي با آن نداشته     
  .ــ معموالً قبل از ظهر هاي خبري مناسب باشد روز برگزار شود كه براي رسانه

هرگونـه مقـررات يـا      كندــ      مي  مختصري سخنرانيي مطبوعاتي   جرمعمول در ابتدا م   طور    به
د و ن بايد علت برگزاري كنفرانس را بيان ك   مدير. كند  مي كل را معرفي     مديرتمهيدات پشتيباني و    

 صحبت كند تـا حـدي كـه         موضوع كنفرانس كافي در مورد    اندازة  او بايد به    . آن را افتتاح نمايد   
خالصـه  طور    بهاو بايد   . الشعاع قراردهد   مشتاق نگه دارد اما نبايد سخنران بعدي را تحت         راآنان  

اي هـستند و هميــشه       افــراد پرمـشـغله   نگـاران     روزنامـه .  دقيقه صـحبت كنـد     پنجو در حدود    
طوالني هاي   سخنرانيتمايلي به شنيدن    آنان    :هايشان است  االجل فكرشـان متـوجه شغل و ضرب    

  .  فقط به دنبال خبر هستندآنان . آمار ندارندهاي  تيشگفدر مورد 
اداره .  جالب باشـد   نبايد از نقطه نظر آنا    شود    ميتحويل داده   نگاران    روزنامهچيزهايي كه به    

آگاهي كسب كرده باشد و فقـط       “ خبر”خبري نسبت به    نسخة   نوشتن   واسطة  بايد تا به حال به      
  .بايد آن را پرورش دهد

 چندان جذاب نگاران روزنامه برايجالب است ممكن است    ارشناسان آمار   كآنچه كه در نظر     
آمار بايد اطمينان حاصـل     ادارة   اما تناقض نيستند  در اين دو گروه لزوماً با يكديگر     . به نظر نرسد  

. آگاه استها  رسانههدف كنفرانس يعني فراهم كردن پوشش خبري  كند كه كارشناس، نسبت به   
اداره بايـد تـا حـد امكـان و بـا توجـه بـه        .  پرسش و پاسخ را آمـاده كـرد  زمينةپس از آن، بايد  

پاسخ داد بايد علت آن     سؤالي  به  توان    نمياگر  . ت باشد سؤاالبديهي، پاسخگوي   هاي    محدوديت
 بـراي    “پرسـش و پاسـخ    خالصة   ”نويس    پيش ةتهي. »نظري ندارم «: هرگز نبايد گفت      .را بيان كرد  
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هاي ممكـن و   در مورد تمام پرسش.  فكر خوبي است   ،ش رو دارند  افرادي كه كنفرانس خبري پي    
د و براي يـافتن     وش ميكرد، به اين طريق افراد غافلگير ن       ها بايد فكر    و چارچوب پاسخ   تمشكال

حـائز اهميـت    رئـيس اداره  اين موضوع بـه ويـژه بـراي   . خواهند داشتكلمات مناسب مشكل ن 
ارتباط با موضـوع كنفـرانس خبـري          مباحث بي   حوزةمثل زماني كه احتمال ورود وي به        : است

 ميـزان گيـري    وجود داشته باشد، نظير برخي دعواهاي رايج بين سياسـتمداران در مـورد انـدازه              
  .بيكاري

بـا اعمـال    ”و يـا      قـرار گيـرد،     هـا     رسـانه در اختيار    “بالفاصله”كنفرانس خبري ممكن است     
ـل از زمان انتـشار، كه ممـكن اسـت روز         به عبـارت ديگر اطـالعات قب    . ارائه شود “  محدوديت

ويـژه   بـه   د،  باشـ  بسيار مفيد    آنانبراي  تواند    مياين كار   . شود  ميداده  نگاران    روزنامهبعد باشد، به    
امـا  . ي واقعاً خوب نياز به زمان داشـته باشـند         خبربراي نوشتن   آنان  اگر موضوع پيچيده بوده و      

چيز قبـل از زمـان مقـرر منتـشر يـا از        رسيد كه هيچ   اكيد روي اين موضوع به تفاهم     طور    بهبايد  
  . پخش نخواهد شدها  رسانهطريق 

معمـوالً  نگـاران     روزنامـه . ممكن است در شرايط ديگري نيز مفيد واقع شـوند         ها    محدوديت
 كـه   داننـد   مي سودمندتر است و نيز      نبراي آنا ها    محدوديتآمار،  ادارة   كه در مقايسه با      دانند    مي

قطع مزايـاي   : به بارآورد هايشان    روزنامهو  آنها   عواقب وخيمي براي     تواند  ميهد  هرگونه نقض ع  
هـاي   رسـانه رقـابتي در مقــابل     حاشـية    از دسـت دادن       آمـار و به تبـع آن،    ادارة  ايشان از سوي    

  .گيرد ميتخطي صورت ن  قوانين را درك كنند اغلبةزماني كه هم. رقيب
  
  راديو و تلويزيون. ج

آمار بايد تصميم بگيرد    ادارة  .  تلويزيون نيز در كنفرانس خبري حضور يابد       ـ راديو امكان دارد كه  
قبول است يا تلويزيون بايد منتظر پايـان        مورد  كه آيا فيلمبرداري تلويزيوني در طول مراحل كار         

اخير توافق شـود احتمـاالً   گزينة حتي اگر روي  . ويژه باشد هاي    مصاحبهكنفرانس و ترتيب دادن     
. خـود دارد  برنامـة   سازي براي    ها به عنوان مقدمه    برداري از برخي صحنه   من تمايل به فيل   تلويزيو

 نبايد  اما برآوردن اين نيازهااستنيازهاي تلويزيون مهم   . بايد در اين مورد به توافق دست يافت       
ايـن مطبوعـات نيـاز بـه تمركـز در طـول         . حق مطبوعات نوشـتاري شـود      هاي از بين رفتن   ببه  

شـان   د و همــكاران تلويزيـوني     وخبـري دارند و در مورد هرگونه تبعيضي بـين خــ            كنـفرانس
 خبـري داشـته باشـد     كنفرانـس  خاصي در انتهاي  برنامة  اگر تلويزيون   . دهند  ميحساسيت نشان   

 بـراي خـاص پخـش    شيوة  تلويزيوني نيازمنـد   هاي    مصاحبهشركت در   . تراسـت بسـيار مطلوب 
رئـيس  .  ويرايش زيادي در آن اعمال شود    پس نبايد است   آمار   ادارة   انتقـال نكات مـورد  نظـر    

 شايد. ا هر كس ديگر كه بايد در مقابل دوربين قرار گيرد، احتياج به آموزش خاصي دارد               ادارة ي 
  .به خدمت گيردتلويزيوني براي روز كنفرانس نگار  روزنامهك اداره ي باشدبهتر 

آمار بايد اطمينان حاصل كند كـه در نـسخ خبـري و              ادارةاصلي اين است كه     نكتة  سرانجام  
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مـورد نظـر و     هاي    نشريهخبري، چگونگي دسترسي افراد به      هاي    كنفرانس شفاهي در    طور  بهنيز  
  .در اين صورت،  تبليغ زياد نيز مـوردي ندارد. به وضوح مشخص باشدآنها بهاي 

  

  اي  خلق رويداد رسانه. د
ـ آميز باشد، طراحي يك نـشريه        د بسيار موفقيت  توان مييكي از رويدادهاي تبليغاتي كه        شـايد    ــ

 خـبــري اي    رسـانه ويژه با مـدنظر قـرار دادن پوشـش            به ـــ موضوعي خاص مثل زنان    در مورد 
، و مــضامـين بـا      مدنظر، به عنـوان هـدف     ريزي  مرحلة برنامه ، و اين امر دقيـقاً از ابتـداي        است

تا حركتـي طبيعـي و مـستقيم بـه سـوي            شود    ميو آماده   وري  آ  جمع  ،نگارانه  روزنامهرويـكردي  
  .خبري بعدي  ايجاد شودنسخة كنفرانس خبري و 

 با  ،يرا درج كند كه به روشي كاربردهايي  داده را متقاعد نمايد تا نگار روزنامهآمار بايد ادارة 
را مطبوعـات   شـود     مـي  درك سريع و فوري موضوعات كليـدي         عثكه با  ييهاجداول و تفسير  

  . جذب نمايد
   ايجاد پل    را به  خود  آميز باشد كه توجـه     است اين رويكرد چنان موفقيت      آمار ممكن  از ديد ادارة  

هايي فراتر  حتي در حوزه ،  “مختصر و ساده بودن خبر آماري”. نمايـد  جلب  آمـار و مردم بين ارتباطي
  .خوبي است اصل ، نگاري  محض از حوزة  روزنامه

  

  هاي  مطبوعاتي عكس  ..ـه
نظير   ــ خبرينسخة آمار مايل به چاپ عكسي به همراه ادارة  ،ها موقعيتممكن است در برخي 

يا حتي مايـل بـه دعـوت از         ــ   خبري مهم    مزمان اعال   اداره به هنگام انتصاب يا در      مديرعكس  
اص خـود   كاري خ برنامة   و ويراستاران عكس،      عكاسان   .خود باشد ادارة  مطبوعاتي به   عكاسان  
 عكـسي  آنـان . ند كـه ارزش خبـري دارد  هستبه دنبال برداشت خودشان از چيزي آنان . را دارند 

 بــدون     اداره كـه   مديربنابراين عكس رسمي از     . برجسته باشد ساير رقبا    كه در برابر  خواهند    مي
خنـد  وي بايد لب  . نشيند  نميدل    عـبـوس پشـت ميـزش نشسـته بــه     نـگـاهــي و بـا  لبــخـنـد

 جـوان اداره در  كاركنـان  بـا يكـي از   وگـو   گفـت  مـثالً در حـال     ،زده و غيررسمي به نظر برسد     
  .كمي غيرمعمولاي  صحنه

اما پاسخگويي   ممكن است در برخي اوقات كمي عجيب به نظر برسد         هاي عكاسان     خواسته
 آمار بـه    ة  اداربا اين فرض كه     .  پوشش مطلوب ايجاد كند    چشمگيري در تفاوت  تواند    آنها مي به  

بخـشي از   اينهـا    همـة   .  را متقاعد به همكاري نمـود      مديرخوبي از عهده اين كاربرمي آيد، بايد        
  .قواعد بازي  است

  
   http://www.odysseus.it/sfabw/statisticsnews.html :منبع

 
 
 


