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گذشــته میــزان آن افزایــش یافتــه اســت". ایــن یافتــه هــای یــک نظرســنجی  کــه طــی 5 ســال  کثــر ایرانــی هــا اعتقــاد دارنــد  گیــر شــده و ا "فســاد در جامعــه ایــران فرا
کــه در ارتبــاط بــا انــواع مختلــف فســاد اداری  گذشــته منتشــر شــد. بــه غیــر از ایــن، اخبــار مداومــی  کــه توســط موسســه نظرســنجی آی پــز در دی مــاه ســال  بــود 
کنــد، چــون تکــرار یــک خبــر در نهایــت  گــزارش هــای مرتبــط بــا آن را بــه شــیوه هایــی مبتکرانــه بیــان مــی  و مالــی در ایــران منتشــر مــی شــود، ضــرورت ارائــه 
ــار پیرامونــی آن  ــر زمانــی فســاد 3000 میلیــارد تومانــی و اخب گ کاهــش خواهــد داد. ا ــر آن  ــه آن علــی رغــم ارزش منفــی متصــور ب حساســیت جامعــه را نســبت ب
کمتــر از  کمتــر حساســیتی در آن ســطح و حتــی  کنــش وا مــی داشــت، امــروز دیگــر  حتــی رهبــری جمهــوری اســامی را بــرای "کــش نــدادن اخبــار مرتبــط بــا آن" بــه وا

کنیــم و چطــور حساســیت جامعــه را نســبت بــه آن برانگیزیــم. گــزارش  آن - شــاهد هســتیم. اخبــار فســاد را چگونــه 
کند.  گزارش های فساد را بیان می   راهنمای زیر مهمترین وجوه برای افزایش حساسیت جامعه نسبت به 

کنیم؟ رش  گزا ا چگونه  ر د  ــا فس

ینفوگرافی ا

میــزان  گرافیــک،  و  چــارت  نمــودار،  از  اســتفاده 
فســاد در دوره هــای زمانــی و مــکان های متفاوت 
تاثیــر بیشــتری بــر درک مخاطــب می گــذارد و بــرای 
گزارش  کافی تمامــی  کــه فرصــت مطالعــه  بســیاری 

 هــای طوالنــی را ندارنــد، مفیدتــر خواهــد بــود. 

نکات: خالصه 
کامل چندین صفحه ای به مراتب بیشتر است گزارش  کنید. اهمیت یک صفحه تصویر برای مخاطب، از یک  • از تصویر استفاده 

کنیــد و یــک  کنیــد. خودتــان هــم مــی توانیــد در فراینــد ســنجش مشــارکت  • در صــورت امــکان، از نتایــج نظرســنجی هــا یــا اخبــار مرتبــط بــا داده هــای ســنجش شــده اســتفاده 
گــر باشــید. پرسشــگر یــا ســنجش 

گزارش و پیگیری هر نوع خبر - و به ویژه اخبار مرتبط با فساد- را فراهم می آورد. • انتخابات یک فرصت بی نظیر برای 
کشورها، حساسیت و خشم را نسبت به اخبار مرتبط با فساد افزایش می دهد. • استناد به آمار و نتایج تحقیقات موسسه های بین المللی و مقایسه ایران با سایر 

گیــرد. بــه خصــوص اینکــه بــه همــراه اســتعاره  کــه توســط آنهــا فــاش یــا اعــام مــی شــود، مــورد توجــه مخطــاب قــرار مــی  گــزارش مســئوالن دولتــی و انتشــار اخبــار فســاد  • هنــوز هــم 
هــا یــا نمادهــا باشــد. مــورد "دکل نفتــی" از موفــق تریــن ایــن مــوارد اســت.

کنید. • شبکه های اجتماعی را فراموش نکنید و در این میان برای تلگرام یک حساب ویژه باز 

نظرسنجی

نتایــج  بــه  ارجــاع  فســاد،  میــزان  ارزیابــی  در 
بــرای  و  راهگشاســت  بســیار  هــا  نظرســنجی 
ــد در شــعارها  نامزدهــای انتخاباتــی هــم مــی توان
از  یکــی  عنــوان  بــه  انتخاباتــی  هــای  برنامــه  یــا 
ابزارهــا مــورد اســتفاده قــرار 
مدنــی  هــای  گــروه  گیــرد. 
انتخاباتــی  نامزدهــای  و 
ــروه هــای  گ هــم مــی تواننــد 
از   )Focus Group( کانونــی 
مراجعــان تشــکیل دهنــد و 
مســائل و مشــکالت شــان را 

کننــد. بررســی 

نتخابات ا

انتخابــات یــک فرصــت بــی نظیــر را بــرای طــرح 
در  آورد.  مــی  فراهــم  فســاد  بــا  مرتبــط  مباحــث 

آن  کثریــت  ا کــه  ای  جامعــه 
از میــزان بــاالی فســاد اداری 
هســتند،  منــد  گلــه  مالــی  و 
خــود  روزمــره  زندگــی  در  آنــرا 
کننــد و همچنیــن  لمــس مــی 
اخبــار  پیوســته  صــورت  بــه 
گــوش شــان  مرتبــط بــا آن بــه 
کیــد بــر مبــارزه  مــی خــورد، تا

بــا فســاد بــه عنــوان یــک برنامــه اصلــی انتخاباتــی 
دارد. اهمیــت  بســیار 

لمللی ا بین  های  موسسـه  به  د  اسـتنا

اســـتناد بـــه آمـــار موسســـه هـــای بیـــن المللـــی و 
کشـــورهای  مقایســـه میـــزان فســـاد در ایـــران بـــا 
دیگـــر، حـــس رقابـــت جویـــی یـــا خشـــم مخاطـــب 
گـــزارش ســـازمان  را بـــه همـــراه دارد. در آخریـــن 
شـــفافیت بیـــن المللـــی، رتبـــه ایـــران در میـــان 

کشـــورهای فســـاد برابـــر بـــا 133 بـــود.

دولتی مســئوالن  های  رش  گزا به  د  ســتنا ا

بــه دلیــل تکــرار در انتشــار اخبــار فســاد  گرچــه  ا
مــردم  از حساســیت  توســط مســئوالن دولتــی، 
کاســته شــده اســت، امــا هنــوز هــم  نســبت بــه آن 
برخــی اخبــار قابلیــت برجســته شــدن و پیگیــری 
بیشــتر را دارنــد، بــه خصــوص وقتــی بــا یــک ســری 
نمادهــا و اســتعاره هــا همــراه باشــند، ماننــد "دکل 
گــم شــده!” مگــر دکل نفتــی  بــه ایــن بزرگــی   نفتــی 

گــم مــی شــود؟ هــم 

اجتماعی های  شــبکه  در  رش  گزا ئه  ا ر ا

از  یکــی  امــروز  ایــران  شــبکه هــای اجتماعــی در 
ابزارهــای انتقــال وســیع اخبــار هســتند. انتشــار 
اخبــار مرتبــط بــا فســاد در شــبکه هــای اجتماعــی  
گرام و توییتــر بــه صــورت بالقــوه  تلگــرام، اینســتا
کــه بیشــتر از 20 میلیــون  ایــن قابلیــت را دارنــد 
مخاطــب داشــته باشــند. در ایــن میــان تلگــرام 
بیشــتری  اهمیــت  نفــوذ،  گســتردگی  دلیــل  بــه 

دارد.
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