
 )وابسته به روزنامه گاران و نويسندگان ( منابع 
 

که آمادۀ پاسخگوئی به سئوالت خبرنگاران و يا مصاحبه های موجود  ستينيک وابستۀ اطالعاتی از متخصصان و سخنگويا, منابع
ه ويژه  تمرکزآنان بگان و پژوهشگرانی که هنويسند, سردبيران,  مستقلاسانکع و نگارندگان, درپايگاه سيما برای روزنامه نگاران

 .ست می باشدبرمنابع انساني
 

 واژگان کنترل شده  20,000که شامل مباحثی بيش از   راهنمای پيرامون فهرست www.sources.comمنابعرسانه های وابستۀ 
ست که اي آموزشي براي خبرنگارانی ا فهرست راهنمای اين سيستم آموزش کامپيوتري حاوي امکانات محاوره. است بنا گرديده

,  به عنوان مثال.  مورد جستجو تأييد می کندایه ه در رابطه با مطالب و واژ  شده    افزودهتجسس تحقيقات خودرا با تمرکزبر پيشنهادات 
 ,"پرتو درمانی " , "غده شناسی " , "قشرعميق پوست  تومور" , "شيمی درمانی " اصطالحاتی نظير " سرطان " جستجوی در 
 .است پيشنهاد مينمايد" سرطان " و همچنين مباحثی که در واقع حاوی کلمۀ " غدد برآمده  " و " نباکو بيماريهای توتون و ت " 
 
موضوع  سرفصل ليست هريک از موضوعات به نوبه خود حاوی اتصال به خصوصيات توصيفی تخصص و مکان رويکرد بيترت

 منابع ديگر فهرست .ان در ارتباط باآن مطلب ميباشدبه همراه شمارۀ تلفن و اطالعات تماس با کارشناسان و سخنگوي مربوطه
 افرادی و ,شرکتها ,دولتی  های سازمان و  دولت  ,انتفاعی غير ی خصوص های سازمان و ها انجمن  ,تحقيقاتی مؤسسات و ها ازدانشگاه 
 . ميشود شامل مشاوران  و  اجتماعی سخنرانان ,دانشگاهيان از منجمله

 
 -بين جنبه بتواند  منابع تا است  شده  ترجمه آلمانی  و  اسپانيائی ,فرانسه های زبان به ها مهبرنا فهرست و  عناوين جستجوی شاخص

 .باشد داشته  بخود المللی 
 
 تأسيس سرايان داستان  و  ناشران ,خبرنگاران برای چاپ قابل یا نامه فرهنگ عنوان  به ,کانادا مستقردر ,منابع 1977 سال در
    .بود نگاری روزنامه از نقد حاوي برانگيزی جنجال و  نفوذ  با یا مجله ,محتوا مجلۀ از متممی عنوان  به آن اوليۀ  انتشارات .ديگرد

 1974 سال در  MacDonald مرگ از بعد Barrie Zwicker و  شد  تأسيس 1970 سال در  Dick MacDonald توسط  محتوا
 داستانهايشان برای مربوطه قراردادی  منابع باريک دۀ محدو و  محتوا همان از که را نگارانی روزنامه  اوقات اغلب  ,ميکرد منتشر آنرا

 اند کرده  استدالل  "کانادائی های رسانه درون  :اخبار  " کتابشان در  MacDonald و  Zwicker .ميکرد معذور نمودند  می استفاده 
 ,ارزش با نهانی دهای استعدا  به دسترسی  وعدم ست موجود مسائل بسيارمهم از  " وحشتناکی يکنواختی "در پوشش رسانه ای   ]1[ که

 . دارد وجود   اطالعاتی اندازهای چشم و منابع خصوصا 
 

 Zwicker نام به خود  نامۀ فرهنگ نخستين چاپ به اقدام  محتوا ,1977ودر تابستان سال  شد  مشگل اينبر کاری انجام به تصميم 
 ,اطالعات  مأموران " شامل منابع فهرست ,نمود " کانادا  در وخبرنگاران ناشران تماس راهنمای " عنوان  به ليستی با و  منابع

 ,ها فدراسيون  ,ها انجمن , ها گروه  برای ديگرتماس ها و عمومی امور در مردم رابطين  و  ها رسانه ,عمومی روابط اداره  مأموران
 هئيت و ها سازمان ,ادارات   ,شهرداری  و یاستان ,یفدرال  های وزارتخانه و ها شرکت و صنايع ,بنيادها ,نهادها , جوامع  ,ها اتحاديه
 [2].”ميشد مديران

 
 Zwicker خالف واقع کليشۀ .است کليشه يک دارد  هنبج دو  داستانی  اينکه هر " :شد رکمتذ منابع چاپ در  خود  منطق توضيح در. 

 از همان ]3[ ". - باشد ثمر مثمر  ميتواند منابع -  خبرنگار است طلبيدن  مبارزه ,يافتن همۀ اين جوانب .دارد جنبه هر داستان چندين
 کمک  " معادل  را منابع او  .دانست  خبرنگاران برای ای وسيله  به عنوان يک سرويس عمومی و همچنين  رامنابع   Zwicker ,آغاز
 بايد کس همه - پزشگی های ومراقبت غذا  ,پناه سر - اساسی  نيازهای به ارتباطاتی منابع ديگر نظير منصف اطالعاتی  ارتقاء به

 سازمان  - :در افراد  واقعی ارائه دسترسیتنوع  تالش ما در جهت ", بنابراين ]4[ .نمود توصيف " - باشد  داشته  دان ب مناسب دسترسی
[ ."ميباشد - دراز مدت و يا به تازه گی تأسيس شده ,تکنولوژی باالی تا پائين های رده ,انتفاعی غير و انتفاعی بزرگ و کوچک های

5[ 
 

 Zwiker  برخی  .يافت خواهيد  را متناوب شنهاديپ  و اصلی  مسير دو  هر ,منابع حصار در  شما " که داد   حيتوض کنندگان مصرف به 
کامال  " متناوب شنهاديپ " منابعاينجا در.  بيابنددوم  دست , زياد بميزان نه ,طرفانه يک را کم و بيش متناوب شنهاديپ است ممکن
 های ياداشت ,ها شگفتی .در نظر گرفته شده است  باشد دسترس قابل مولبطورمع اگر کمتر حتی ,اساسی و معتبر با عنوانی متفاوت
 ,آينده اخبار ,هنری طريقه و سبک  ,قلب خروش ,حکمت مرواريدهای ,  غريب عجيب تعبيرات   ,تشعشع بصيرت ,دهنده  تکان

 در گوشزد قابل غير ,تفکر محدوده   از خارج ,غيرعادی ,ماندنی ياد به ,ديگر جای در  سرکوبی ,مح رک ,تصفيه نشده ,پيشگوئی
 .ست ها رسانه  " متناوب شنهاديپ " ار کابزار  اينها.....سانسور بی ,ضالمانه ,اد ب مجالس
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حداکثر سرعت به  دستيابی آزادی اطالعاتی از ,  منابعفلسفۀ  محرک .  خواهيم نهادمنابعرا در  متناوب شنهاديپ ,جائيکه بتوانيم تا

فرض بر اين است که بخش قابل توجه ای از کانادائيان مايل به استفاده و بهره مندی از . کاربر فنی استطريق  استفاده کنندگان از
فرض بر اين است که بخش قابل توجه ای از کانادائيان می خواهند جستجوی ارائه راه  حل های . چنين منابع اطالعاتی می باشند

 ]6".[گسترش دهند)  ازه گی اختراع شده باشدهر چند به ت( خويش را بجای تکرار دانش  قراردادی 
 

 500فرهنگ نامۀ  قابل چاپ به بيش از ( مناسب آن نبود  متناوب شنهاديپ محل چنان وسيع گرديد که ديگرمنابع, چندين سال بعد
چنان سرمقاله های بکارخود پايان داد اما هم   متناوب شنهاديپ.  مبدل به يک نشريه مستقل گرديد 1981و در سال ) صفحه ترقی يافت 

Zwicker و در پوشش ,   بخش قابل توجهی ازفصول برجسته در رابطه با وضعيت روزنامه نگاری و رسانه ها تا بررسی کتاب
حق  , حق انتشار, عکاسی خبری, بررسی واقعيات, سبک,  مورد توجه خبرنگاران اعم از مباحث علمی مانند دستور زبانیموضوعات

 منظما  شروع به نشر  منابع1990از اوايل سالهای .  به خود اختصاص ميدادرا منابععکاس آزاد و چاپ مستقل در الزحمۀ خبرنگارو
 .نمود Dean Tudor خبره کارشناس توسط  )آنالينonline( با پژوهش ارتباط در   Dean  ديجيتال جهانی  از ويژه به مقاالتی

 
 به وابسته )  آنالينonline(  خطی درون  گسترش ادامۀ  به وازآن زمان همچنان  تياف انتقال اينترنت روی بر 1995 سال در منابع
 منابعی بر مبتنی و  ) وبسايد Web Side(برروی  حاضر حال در که انتشار نسوخ قابل چاپ فرهنگ نامه. است  کرده  دنبال  را خود 
 . دارد ادامه  همچنان های داستانی آنهاستدر وهلۀ اول به نفع استفادۀ خبرنگاران و عکاسان مستقل در رابطه با ايده  که
 

 , مجلسين و تلفن نام -دولتی  مجزای نامۀ فرهنگ يک دارای بلکه است خود  نامۀ فرهنگ شامل تنها نه ) وبسايد Web Side( منابع
 مقاالت با رتباطدرا   ,) www.hotlink.ca ( اطالعاتی دائمی اتصال  ويژه  به :و ها رسانه نام و تلفن -ها رسانه از  ای نامه فرهنگ
 نامه فرهنگ که شامل ,درکنار  )ISO( سازمان بين المللی استانداردها   وجود  با شهرت و ثروت .می باشد عمومی روابط و  ها رسانه
 اطالعاتی  خدمات اشتراک  مرکزی بايگانی به و ,است  موجود  ها برای نويسندگان و خبرنگاران بورس  و  جوايز , تقديرات از ايست

 .است شده  اتصال اجتماعيست عدالت  و جايگزينی با ارتباط در  اسناد  از ای کتابخانه , CONNEXIONS کانکزيون
  

 روزنامه های بررسی و  مقاالت از سال 30 از  بيش یپوشش به بزرگی کتابخانۀ یحاو ]8[ منابع منتخب های خانه  ) site ( مکان
 .باشد میها  رسانه و نگاری

 
انگيزی  بحث مقاالت مرتب طور به منابع ,باشد می سرمقاالت مرکزی هستۀ ويرايشها و پژوهشها, انوشته بيشترتمرکز حاليکه در

  و ديگرانZwickerجنجالی توسط  ازمبارزات يکی .ميرساند چاپ به ها رسانه تعصب و سانسور چون  مسائلی نظردر نيزازاختالف
 به  نهايت در مبارزات اين .بود می آنانند خبری زيرپوشش که انیمردم از  خبرنگاران رايگان هدايای  پذيرش اخالقی عمل به اعتراض
 اقامتگاه ,مسافرتی های آژانس از مجانی بليط  ازتقبل را  خود های روزنامه کانادائی منجرگرديد که مسئول  سردبيران در بين توافق
 .دارند مبرا ها هتل و تفريحی های

      
بعدا  جمع آوری  ] ( 9[که با انتقادات خويش " صلح و رسانه ها , جنگ"   دربارۀ Zwickerمجموعه ای از مقاالت نوشته شده توسط   

درمورد چگونگی پوشش رسانه ای سياست خارجی اياالت متحده موجب برافروختن خشم ) و  به صورت جزوه منتشر گرديد 
لعمل هائی از تمجيدات فراوان و    عکس ا"   نوشت Zwicker, شمارۀ بعدی در قسمت نامۀ ناشران . خوانندگان آشفتۀ خود نمود 

 مقاله Claire Hoyدر .  سه مقاله بدين رشته اختصاص داد Toronto Sunروزنامۀ ". آمده اند  در اخطارهای غضبناک به صف
بوجود آورد " توهينی رقت انگيز "  احساس -  سردبيرPeter Worthingtonدر , باقی گذشت" طغيان از خشم  "   لرزشی -نويس 

 .  را تقبيح نمودZwickerنمای سردبيران و يک راه
 

جنگ روابط عمومی در اطراف پيشنهاد قانون کنترل اسلحه   شامل Wendy Cukierيکی ديگراز مقاالت جنجال برانگيز توسط  
 کسب خود  آن  از را Zwicker ناشری عنوان  1999 سال در که Ulli Diemer ] 10. [که خشم تحميلگران اسلحه را برانگيخت بود
 های   مراقبت در منازعه شناخت :درمان و بهداشت  اسطورۀ   10 " خود  مقاله با رابطه در Fraser بنياد  حمالت مورد  ,بود کرده

 و  کردن  گمراه در غلط  اطالعات  , عموم برای پزشگی های مراقبت مخالفان ,بود  نموده  استدالل  درآن که گرفت قرار " کانادا  پزشگی
    ] 11[.دان کرده طراحی مردم ترساندن

 
معاخض ,  در راستای اهداف خود تشويق گرديد که در طول زمان با تنوع گسترده ای از ديدگاه های مختلف در رسا نه هامنابع

12[ برای رسانه ها منابعتقويم : اين خدمات عبارتند. بيشتری را در رابطه با رسانيدن صدای سازمان ها و افراد به خود اضافه نمايد
و )  آنالين online(  ميتوانند توزيع بيانيه های خود و هوادارانشان را از طريق درون خطی منابع که اعضاء وسرويس خبری] 
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RSS )  تش کل ارتباطات بسيار سادهReally Simple Syndication (موضوع پخش شده نيز توسط مرکز . پخش نمايند
 . به فهرست در می آيدمنابع) site(کان در پايگاه درجه بندی شدۀ م, ساختارجستجو برای اطالعات بيشتر
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