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 پيشگفتار

و  هاي خبري به لحاظ موضوعي ساختاربري هستند. گزارشهاي خبخشتوليدات از مهمترين  خبري هايگزارش

اجتماعي، علمي و  ادي،هاي اقتصتوان در انواع گزارشرا به لحاظ کلي مي هااين گزارشهاي خاص خود را دارند. ويژگي

هاي ، اما به لحاظ ويژگيهي هستندهاي خبري داراي ساختارهاي مشابرشگزا طور کلي همةبهبندي کرد. ورزشي دسته

هاي سراسر  راديو و تلويزيونها در اي براي هر يک از اين نوع گزارشبا يکديگر متفاوت است و گزارشگران حرفهخاص خود 

فصول اين کتاب به . کنيم بررسي را هاگزارش انواع در خالقيت که هستيم آن دنبال به کتاب اين در اند.تربيت شده جهان

 ؛«هاي علميدر گزارشخالقيت »دوم ؛ فصل«هاي اقتصاديخالقيت در گزارش»اول فصل ترتيب به شرح زير است:

 .«هاي ورزشيخالقيت در گزارش»چهارم فصلو « هاي اجتماعيگزارشخالقيت در »سوم فصل
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 مقدمه
 .کنندها بر مسائل اقتصادي را دنبال ميثير آندهند و تحوالت و تأبيشتري از مردم به مسائل مالي و شغلي اهميت مي هر روز عدة

مانند راديو و  ؛هاي عموميرسانهاز از طرف ديگر  .توانند سرمايه و دارايي خود را حفظ کننددوست دارند بدانند چطور مي هاآن

منافع ملي که اين خير عمومي شامل  کنندخير عمومي فعاليت مي برايد که نشوساتي نام برده ميسؤعنوان مها بهروزنامهتلويزيون و 

  .شودعموم مردم نيز ميو اقتصادي و کسب و کار 

در عين حال اين  .کار و شرايط اقتصادي آن منطقه هستند فضاي کسب ودهنده ، انعکاسهاي خبريرسانهر اکثر نقاط دنيا د

دهي دولت و بخش خصوصي را هدايت و جهتهاي اقتصادي بسياري از برنامه ،رساني و تحليل دقيق شرايط اقتصاديبا آگاهي هارسانه

هاي اقتصادي و فعاليت اجراي به ،ها با تحليل دقيق شرايط اقتصادي و انعکاس درست اخبار به مخاطبانشانهمچنين رسانه .کنندمي

هايي خاصي ها و تواناييدهند که بايد داراي ويژگيها را خبرنگاران و گزارشگراني انجام ميرسانه اين وظيفة .کنندمالي کمک مي

 .کند.را به خود جلب ميتوجه عموم مخاطبان بايد بلکه  ؛نفع عمومي را در پي داشته باشندبايد ها نه تنها در ضمن اين گزارش .باشند

 .پردازدميهاي اقتصادي تهيه و ارائه خالقانه گزارش هاي گزارشگران اقتصادي و نحوةها و تواناييبحث به ويژگي در ادامة

 گزارشگري اخبار اقتصادي
گزارشگران عمومي آن دسته  .شوندزمينه و موضوع فعاليت به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم ميگزارشگران خبر برحسب 

آنان  .کنند و دايره فعاليت مشخصي ندارندهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي فعاليت مياز گزارشگراني هستند که در عرصه

هستند که طيف وسيعي  خبرنگاران و گزارشگراني و نيز مخاطبان استها به همه کنند و توجه آنبراي مخاطبان خاصي فعاليت نمي

اند که در يک يا چند ايگزارشگران تخصصي، گزارشگراني حرفهدهند. ها پوشش ميمتنوع را بدون توجه به عناوين آن هاياز موضوع

خاصي از اخبار، نظير مُد، تجارت  ه حوزةگزارشگراني ک .کنندقتصادي فعاليت ميساخت يا زيرساخت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ا

رسد اغلب گزارشگران خبر رسانه ملي در ، به نظر ميياد شدهبا توجه به تعريف  (46، ص 1388)عباسي،  .دهنديا علوم را پوشش مي

 .فعاليت مشخصي ندارند و توجه آنان به عموم مخاطبان است گيرند زيرا دايرةدسته گزارشگران عمومي قرار مي

 هاي گزارشگران اقتصادي ها و ويژگيتوانايي
 حرفة در موفقيت اجازه هاآن ها بهاين توانايي و فردي باشند که شخصي هايو توانايي هاگزارشگران اقتصادي بايد داراي ويژگيـ 

  .دهدميرا  گزارشگري
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 هاي شخصي و فردي گزارشگرانها و تواناييويژگي

  
تالطم پر رقابتي يمحيط در فعاليت و کارشان انجام براي هاآن به که کنند کسب را ايحرفه هايمهارت از ايمجموعه سپس

 بازيابي از سايت همشهري( ،18/4/1390استووال، )گلن  .کندکمک مي

بايد قواعد  خبرنگاران .ها به طور کلي ارزشمندتر از توانايي نگارش نيستيا در رسانه خبرنگاري و گزارشگريهيچ مهارتي در 

يســـي را خبرنو هايســـبک و قواعد خصـــوصهب نگارش، قواعد بايد چنين هم هاآن .کنند رعايت را آن و بدانند را دســـتور زبان

شند سند و به آن پايبند با شنا ستمر به  خبرنگارانبه همين دليل تمام  .ب شتهبه طور م  بهبود فکر در و کنندمي دقت خود هاينو

 .هستند آن

شگران همچنين بايد قادر به جمع - شند آن خالقانه و کيفي ارزيابي و آوري اطالعاتگزار مي مه گام، آن منابع و اطالعات ارزيابي .با

 .است تا گزارشگر بتواند کارش را درست انجام دهد

 .کاربردهاي عملي اين مفهوم است خصوص گزارشگري يکي ازنگاري و بهروزنامه .شودگفته ميتفکر انتقادي زياد  ةاين روزها دربار -

دقيق اســت که به نســبت  ياين فرآيند .راحتي قابل درک باشــدلب بافت ســازماندهي کنند تا بهگزارشــگران بايد اطالعات را در قا

 تفکر هايمهارت برتر گزارشــگران اما .نيســتند باهوش گزارشــگران تمام يقيناً .شــودمي فهميده بهتر معمول روشــنفکرانه هايتجربه

 .کندمي استفاده روزانه کار در و داده پرورش خود در را انتقادي

 متفاوت آن مفهوم اي تا حدودياما در قلمرو حرفه ،د به نظر يک ويژگي شخصي بيايدشاي که استاي ديگر صداقت ويژگي حرفه -

 گذاشته کنار را رود،مي کارهب اطالعات تحليل در که را هاييپيشداوري يا هافرضيه و کند نگاه صادقانه اطالعات به بايد گزارشگر .است

 .کند بررسي و

 با و کند السؤ بيند،مي يا خواندمي شنود،مي آنچه ةاو بايد دربار .باور و شکاک باشدبايد تا حدي دير  خبرنگار و گزارشگرشخصيت  -

شتباه به ديگران غلط اطالعات شد بدگمان شودمي گفته که چيزي هر به نبايد حال عين در .نيافتد ا شه بايد .با شد راغب همي  از با

 .بررسي کند راوارد مغاير م و کند السؤ اشکاالت تصحيح براي مختلف منابع

ويژگيهاي

فردي

کنجکاوي

جسارت

سرسختي

حافظهاي

قوي

تواناييگوش

دادن

متقاعدکننده

توجهودقت

بهجزئيات

تمايلبهسخت

کارکردن
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 را آن اصلي هايارچوبهچ خبرنگار بايد که دارد هاييسياست خود، براي ايرسانه هر: )رسانه ملي خبري هاياز سياست آگاهي -

سد شنا سانه آن در فعاليت ادامه به قادر صورت اين غير در .کند فعاليت هاارچوبهچ اين در و ب )واحد آموزش خبرگزاري  .بود نخواهد ر

 با تغيير( ،بازيابي از سايت خبرگزاري پانا ،25/8/1395پانا، 

 هاآن اکثر .انديشــندمي عمومي منافع به چون آورند،مي دوام خبرنگاري ســخت و رقابتي فضــاي در نهايت بيشــتر گزارشــگران در -

ــي عاليق يا و مالي داليل تنها به دارند اعتقاد ــخص ــتند، نگاريروزنامه حرفة در ش دقيق و مفيد به  اطالعات ارائه دارند باور بلکه نيس

 .کندمي کمک جامعه درست عملکرد به ،مردم و استفاده از آن

 هاي تخصصي گزارشگر اقتصادي:ها و تواناييو اما ويژگي

 
  .نيست پذيرمسائل مالي اشتباه .هاي اقتصادي آگاه باشدعملکرد نظام ا حدي علم اقتصاد بداند و از نحوةگزارشگر اقتصادي بايد ت -

ها آن م عادي را درک کند و گزارش او همةها، دالالن بورس و همچنين مردمديرعامل .گزارشگر اقتصادي بايد مردم شناس باشد -

 .را راضي کند

هاي خبر را دقيق و کامل بگويد تا کساني که اهل انساني بدهد و دادهرش را در نظر بگيرد و به آن جنبة موضوع اصلي گزااو بايد 

افزايش دو درصدي بهرة »توان گفت: تسهيالت بانکي افزايش يافته است مي براي مثال اگر بهرة ؛يز راضي شونداند نمسائل اقتصادي

اگر به اين شکل بگوييد کساني  .«تر از قبل خواهد شدهاي شما سنگينبه اين معني است که اگر وام بگيريد قسط تسهيالت بانکي

صادي و مالي را مي سائل اقت شد، مردم عادي هم آن را درک خواهند که م کرد و دوباره براي ديدن خبر، دانند متوجه خبر خواهند 

 .شما را انتخاب خواهند کرد شبکة

 ...تسهيالت بانکي و  راي مثال ميزان بودجه، تورم، بهرةشوند، بهاي مشخصي از سال اعالم ميقتصادي معموالً در زمانخبرهاي ا

 .تواند از قبل مطالب و تصاوير را تهيه و بالفاصله بعد از اعالم خبر، اقدام به بستن گزارش کندگزارشگر اقتصادي مي ،بنابراين

اند، داشته باشد و هاي مختلف مربوط به اقتصاد و تجارت فعالفن و ايميل افرادي را که در حوزهگزارشگر اقتصادي بايد اسم، تل

 (64و  65)ريردون، ص  ...نفت، ارز، بيمه و  براي مثال در حوزة .ها مراجعه کنددر صورت نياز به آن

  

آشناييباعلماقتصادونحوهعملکرد

نظامهاياقتصادي
مردمشناسباشدوآنانرادرککند

جنبهانسانيدادنبهموضوعاصليگزارشو

ارائهکاملودقيقاخبار

داشتنمشخصاتوتلفنوايميلافرادفعال

درحوزههايمختلفاقتصادي

ويژگيهايتخصصي

گزارشگراقتصادي
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 اقتصادي انتخاب موضوع براي گزارش خبري
خبرنگار بايد هنگام انتخاب  .خوب است يموضوع جو براي دريافت و انتخابوجستبراي توليد گزارش خبري نخستين گام، 

 .دهد پاسخ السؤ دو به چيز هر از قبل خبري گزارش موضوع براي

، به اين معنا که سردبير را قانع ، بقبوالندکنداي که در آن کار ميکند به مدير رسانهکه بتواند موضوعي که انتخاب مي اول اين

 .زدبرانگي شنيدن گزارشش يا ديدن به را مخاطبانش منديهعالق بتواند بايد که اين دوم .داردرا گزارش  تهيةارزش  ،موضوع ويکند که 

 .کندجلب بتواند نظر مخاطب را گزارش خبري بايد 

شود و گاهي هم تازه پديدار مي يطوالني داستان يگاهي اوقات از تحقيق .آيدتصادفي پديد نميموضوع تازه  هيچگاه خبرنگاريدر 

توان از اتفاق حتي مي .اي از آن بيرون کشيدوجود داشته از زاويه ديگري بازنگري کرد و مسائل تازه را که قبالً  يتوان موضوعمي

 .ساختخوب  خبري گزارش افتد،مي خيرتأ به خبري که در آخرين لحظه

 خبر اصل از ترگيرا و ترجالب ممکن است که کرد جووجست توانمي را يهايموضوع روزمره، حوادث خبرهاي البالي گاهي در

توان در صفحات حتي مي .هاي خبري باشدتواند منبعي غني براي دريافت سوژهها ميخبري روزنامه برخي اوقات صفحات غير .باشد

 .هاي خبري را پيداکردنيز بهترين سوژهسايت شبکه خوانندگان  و يا شنوندگان، هاي بينندگانها، در نامهاعالنات و آگهي

 .باشند خبري هايسوژه دريافت براي خوبي منابع ممکن استک، تويتر و ساير صفحات اينترنتي هاي اجتماعي مثل فيسبوشبکه

نقش مهمي هاي خبري، بصيرت خبرنگار نيز براي يافتن سوژه .ها مطمئن شدبايد از واقعي بودن ارقام و اطالعات مطرح شده در آن

هايي که ارزش خبري هاي خبري و گردهماييتوان در کنفرانسهاي خبري را ميترين سوژهترين و قويگاهي اوقات جالب .دارد

 .ندارند پيدا کرد

فهميد که در کنفرانس يوقتي م .گويندچه را که بايد بگويند نمي ها آنهاي خبري، گاهي وقتبرگزارکنندگان برخي از کنفرانس

آوريد دست ميشايد چيزي که به .کار شويد ها دست به، بالفاصله براي دريافت پاسخ آنماندميپاسخ هايي هست که بيالؤري سخب

 باتغيير( سيبي، بازيابي ازسايت آکادمي روزنامه نگاري بي2013)احساس،  .منجر به توليد بهترين گزارش خبري شود

 ساخت گزارش اقتصادي براي تلويزيون
هاي به قسمت .خواهيد به آن بدهيد فکر کنيدخواهيد گزارش اقتصادي تلويزيوني بسازيد بايد از پيش به ساختاري که ميوقتي مي

به  کنيدپس بايد به تصاويري که ضبط مي .درست انتقال آن گزارش به مخاطب فکر کنيد مختلفي که در آن خواهد بود و نحوة

هايي که شايد دهيد، چيزهايي که در آن خواهيد گفت، محل آن و ترسيمگزارشي که رو به دوربين مي، به کنيدميهايي که مصاحبه

 .براي آن گزارش الزم داشته باشيد، فکر کنيد

 هاي گزارش اقتصاديآيتم

 
شي که به مخاطبان مياگر مي ساختار آن اهميت بدهيدخواهيد گزار شد، بايد به  سجم با ضح، موجز و من راي همين ب .دهيد وا

ــي مواقع از روش  ــور کمک بگيريد تا چيزي که مينامه فيلمبعض ــنخواهيد به مص ــود و اين  مخاطب ارائه کنيد در ذهنتان روش ش

مصاحبهتصاويرضبطشده
گزارشروبه

دوربين
محلگزارش

ترسيمهاي

نمودار)الزم

(وگرافيک
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شود، ساختار گزارش ميوقتي هم که زمان تدوين  .سازيدمي گيريد و گزارشکاري شما براي وقتي که فيلم ميچهارچوب شود مي

 .دانيد که چه در آن خواهد بودميگزارش مشخص است و به وضوح 

 مصور براي ساخت گزارشچهارچوب مزيت داشتن 

 
شتن  سي دارد: چهارچوب دا سا سکانس مياول اين»دو مزيت ا شدن هر  سکانس که با تمام  سراغ  توانيد زير آن خط بکشيد و 

سريع متوجه مي صور کرده بوديد در شويد که گزارش به آن صورتي بعدي برويد، دوم هر وقت به مشکلي برخورد کنيد خيلي  که ت

 .نيد و ببينيد که فالن سکانس را نداريد و به سکانس جايگزين فکر کنيدمصور رجوع کنامه فيلمتوانيد به پس شما مي .دنخواهد آم

 .براي همين بايد دوباره به چگونگي شروع گزارش فکرکنيد و شايد در نهايت سکانس کامالً متفاوتي براي گزارش در نظر بگيريد

صور تنها به ايجاد يک نامه فيلمپس مزاياي  صچهارچوب م شود خال شما را از بلکه مي ؛شوده نميذهني که بايد محقق  تواند 

شکالت هم آگاه کند صاحبه  .م صوير بگيريد، چند م صل  ؛و رو به دوربين گزارش دهيد بگيرداگر برويد و مقداري ت اما به چگونگي و

گزارش  رو خواهيد شـــد چونرويد با مشـــکالت بزرگي روبهکردن اين اجزاء به يکديگر فکر نکرده باشـــيد، وقتي به اتاق تدوين مي

 ،بکنيدکند براي همين اگر بدون فکر کاري قبلي و تفکر کار نمي ريزيهيچ چيز بدون برنامهدر تلويزيون  .منسجمي نخواهيد داشت

شکالت جدي رووقتي نوبت رفتن به اتاق تدوين  شبهشود با م شتان هيچ وقت به اندازه گزار شد و اين يعني گزار که  يرو خواهيد 

 با تغيير( سيبينگاري بيروزنامه ، بازيابي از سايت آکادمي2014، پارکس) .شده استحکام نخواهد داشت فکرپيش از ساخت به آن 

 روايت خبر
اي براي خبر تهيه کنيد؟ بهترين راه براي کنار هم گذاشتن اجزاء سازنده گزارش توانيد گزارش خالقانهآيا خبر جديد است؟ آيا مي

  .کنددهيد نقش مهمي در اثربخشي گزارشتان بازي ميها ميپرسشچيست؟ پاسخي که به اين 

خواهيد چه چيزي به مردم بگوييد؟ اغلب امروز دقيقاً مي .موضوع خبر چيست کنيدقدم اول در روايت خبر اين است که مشخص 

کنم اين داستان چيز گوييد: فکر نميها به سردبير ميدهيد و بعضي وقتاي را چند روز پوشش ميافتد که داستان و سوژهاتفاق مي

جديد بودن آن  ،مهمترين مولفه خبر .گذاريداينجاست که سوژه را کنار مي .جديدي داشته باشد، دليلي ندارد مجدداً پوششش دهيم

نها براي نبايد موضوعات را ت» .دف جديدي براي زدن داشته باشاست و ادامه پوشش آن در اخبار تنها در صورتي معقول است که حر

  «حفظ ظاهر در اخبار نگه داشت

 .کندبراي تلويزيون و راديو، حدود بيست ثانيه صدا و تصوير کفايت مي .براي ساختن گزارش قطعاً به چند مصاحبه احتياج داريد

يا کسي که درباره موضوع  استاد دانشگاه، محقق .سوژه و موضوع نظر بدهد را به استوديو بياوريد تا دربارة آلش اين است که کسيايده

ايجاديک

چارچوبذهني

برايساخت

گزارش

آگاهيسريعاز

مشکالت

.
.
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کند، کسي اطالعات داشته باشد و از او بپرسيد چرا بايد به اين موضوع اهميت بدهيم؟ چرا بايد به آن توجه کنيم؟ همين کفايت مي

  .که به شما بگويد اهميت موضوع چيست

کنيد در گزارش اقتصادي اگر کار ميداني مي .در اغلب موارد به گزارش رو به دوربين هم نياز داريد و اين از اجزاي مهم گزارش است

ها گزارش بدهيد تا مردم ببينند کنيد بايد در کنار سازه نيم ساخته آنمثالً درخصوص پيشرفت ساخت سد يا کارخانه گزارش تهيه مي

 .کندکه گزارشگر دارد با اصل واقعه رابطه برقرار مي

از اين هيچ خبرنگار يا گزارشگري فرد خبر مشغله دائمي خبرنگارها در طول زندگي کاريشان است و  روايت جذاب و منحصر به

 سي با تغيير(بينگاري بيسايت آکادمي روزنامه، بازيابي از 2016)گاردنر،  .قاعده مستثنا نيست

 گزارش نرم
توانيد براي به تصوير کشيدن موضوع تورم، شات براي مثال مي .توانيد گزارش را نرم ببنديداگر موضوع گزارش مناسب باشد، مي

شايد شما هم شبيه اين ماشين را در انباري خانه خود داشته »نزديک ماشين اسباب بازي در حال حرکت را نشان دهيد و بگوييد: 

 «.خورد!هزار تومان براي شما آب مي يتومان بود، ولي االن س سه هزارآن موقع قيمت آن  .باشيد

شايد دنبال  .در مسائل اقتصادي بايد خيلي محتاط بود، ممکن است کسي خبري را به شما بدهد، چون نفع شخصي او در آن است

 .پخش اين خبر ممکن است به ضرر بسياري از بينندگان شما باشد .اين است که خبر پخش شود تا او به سود خود از آن برسد

دهد و اعتبار رسانه خود را نيز با اين کار خود را در خطر تهمت قرار نمي .پرده را قبول کندگزارشگر اقتصادي نبايد اطالعات پشت 

به خاطر داشته باشيد اگر اين نوع اطالعات را قبول کنيد، ممکن است کسي اين موضوع را لو بدهد و شما کارتان به  .کندحفظ مي

 دادگاه يا حتي زندان بکشد!

اي باشند ها دشمن شما بشوند و به دنبال بهانهدر حيطه گزارشگري اقتصادي ممکن است خيلي اعتبار خود را حفظ کنيد، چون

 (65و  66)ريردون، ص  .آاليش داشته باشيد، ضربه نخواهيد خورداگر اعتبار و حيثيت خبري بي .تا به شما ضربه بزنند

 برخورد نوآورانه با داستان
خبر  .داشتن مسائل، کار سختي است براي همين مخفي نگه .خبر بسيار زياد استامروزه ايده نو کم است چون سرعت انتقال 

همچنين و  بستگي دارد نوآوري به برخورد شما با داستان .شود سريعاً پخش خواهد شدهاي اجتماعي ميکه وارد شبکهبه محض اين

ممکن است شما خبري را گزارش  .گنجانيدبه شاهدان و ميهماناني بستگي دارد که در گزارش مي .کنيدشکلي که آن را تعريف مي

ولي شما  .يا حتي مطبوعات داخلي (...اي و اوان، ويانسي، سيبيبي)کنند هاي رقيب هم گزارش ميها يا رسانهکنيد که شبکه

ها براي ساخت گزارش از مهمان خيلي بهتري استفاده کنند، است آن ممکن .توانيد آن را به سبک کاماًل متفاوتي پوشش دهيدمي

  .کنند که نقش مهمي در خبر داردشايد پژوهشگر خيلي خوبي دارند يا کسي را پيدا مي

شود که ولي امروزه خبر چنان سريع پخش مي .دهيد به خالقيت شما بستگي داردخبر ارائه مي ميزان جذابيت روايتي که شما از

 خالقيت در اجزاء .اي جز خالقيت در ساخت و پرداخت خبر نداريدشما چاره .دتواند اين نياز را برطرف کننمي موضوع خبر به تنهايي

 .دگذارنمي اثر آوريد همگي بر جذابيت گزارشميکنيد و حتي مهماني که براي مصاحبه به استوديو تصاويري که استفاده مي

هاي آنجا بسيار هاي آمريکايي است که در رسانهگزارشگر نبايد خود را در مرکز خبر قرار دهد اين کار درستي نيست و از آن ايده

مردم هم بايد از تماشاي گزارش  .وظيفه شما هدايت و روايت است .ولي به نظر، شما نبايد قسمت اصلي داستان باشيد .طرفدار دارد

  .شما لذت ببرند
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موضــوع خبر اگر » .گزارش نمود پيدا کند ةو اين اشــتياق بايد در نحو دخود بايد به خبر عالقه داشــته باشــو گزارشــگر خبرنگار 

سد، بيننده هم متوجه اين حس مي شد و طبيعي به نظر بر شمش شود و گوشبرايتان جالب با شما مي و چ دهد تا ببيند چه را به 

 (با تغيير سيبيبي نگاريروزنامه ، بازيابي از سايت آکادمي2016)گاردنر،  .«دخواهيد بگوييمي

 ساخت و پرداخت داستان
به ماشين و ابزار است بايد مربوط اگر  .بايد جنبه و منفعت انساني داشته باشد .شودداستان خوب از چيزهاي مختلفي تشکيل مي

ي کنيد تا مخاطب به خودش بايد کار .گرنه خشــک و حوصــله ســربر خواهد بود آن را به شــکلي به زندگي خودمان مربوط کنيم و

   .«شوددوست دارم ببينم چه مي واقعاً»بگويد 

ده از تصاوير خوب در عين حال استفا .نياز دارد تا بتوانيد در انتها نتيجه آن را تعريف کنيد يانگيز شدن به اتفاقخبر براي هيجان

راهنمايي مخاطب حد و حدود مشــخصــي دارد؛ تنها بايد  .بردهم مهم اســت چون در تلويزيون تصــوير اســت که روايت را پيش مي

 .داستان را پيش ببرد و از تکرار مسائل پرهيز کند

ــاوير خوب نياز دارد .آورداين مردم را به هيجان مي ــبردارتان بايد فيلم .تلويزيون به تص ــته باش د و از کارش لذت ديد دقيقي داش

ضي فيلم .ببرد سه پايه بلند ميبع صاوير جالب بگيرندبردارها دوربين را از روي  مثالً از زاويه پايين فيلم بگيرند يا دوربين را  ؛کنند تا ت

سائل فکر کنيد .بچرخانند ست ولي  .بايد خالقانه به اين م صاوير ا ستان کار ت صداي خوب هم الزم داريد و اين در تلويزيون روايت دا

 .شودمسئله تنها به راديو خالصه نمي

ستايي رفته ساجي دربارة تأ ايدفرض کنيد به رو صاحبه تا با مدير کارخانه ن ستا م ثير افزايش نرخ دالر بر توليدات کارخانه آن رو

گويد: مدير کارخانه مي .اندکارخانه آمده مقابل در شنويد که به اعتراضناگهان صداي همهمه کارگران بيکار شده کارخانه را مي .کنيد

افزايش نرخ دالر کارگران را »شما ديگر الزم نيست خيلي حرف بزنيد و تنها کافي است بگوييد:  .يا چيزي شبيه اين «خودش است»

شيدها و زندگيو آن «نگران کرده صوير بک ست مخاطب را خيلي راهنمايي کنيد .شان را به ت ستان را پيش ببريد و ف .الزم ني قط دا

ست شان مي .بگوييد چه خبر ا سير را ن سايت آکادمي 2016)گاردنر،  .دهدمثل تابلوي خيابان که فقط م با  سيبيبينگاري روزنامه، بازيابي از 

 تغيير(

 مردم را به حرف بياوريد
ها، شرکت هاي تحقيقي دربارةبياوريد! به ويژه در گزارش کار بگيريد تا بتوانيد مردم را به حرفود را بهدر مسائل اقتصادي بايد هنر خ

 .کندچون در اين موارد هر کسي به راحتي مصاحبه نمي ...ها و بانک

ايد، ما تمايل داريم گويند شما دچار تخلفاتي شدهاي ميعده»يک روش اين است که با مدير عامل بانک تماس بگيريد و بگوييد 

 .با اين جمله به احتمال زياد مدير بانک حاضر به صحبت با شما خواهد شد «.بدهيم که از عملکردتان دفاع کنيداين امکان را به شما 

ل براي مثا .به اين موضوع در گزارش خود اشاره کنيد کندخواهيد درباره موضوعي توضيح دهد و او امتناع مياگر از مسئولي مي

و بگوييد از مسئوالن بانک  نصب کنيددهند، جلوي بانک مربوط پالتو ه توضيح نمياختالس صورت گرفت اگر مسئوالن بانک دربارة

 با تغيير( 66ريردون، ص ) .ها امتناع کردندتوضيح خواستيد، ولي آن
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 بار اضافي روي دوش مخاطب نگذاريد
ــاره کنيد که فکر مي ــعي کنيد تنها به چيزهايي اش ــت که مخاطب .کنيد مردم بايد بدانندس را با دادن اطالعات بيش از  مهم اس

شود حجم اطالعاتي يکي از موارد که اغلب ناديده گرفته مي اما ،کنندها اغلب کارهاي زيبايي آماده ميگرافيست .اندازه خسته نکنيم

مثالً دومتري اند اي که نشستهمشکل اين است که در فاصله .شوداست که از طريق تصاوير گرافيکي و نمودارها به مخاطب منتقل مي

کند و کنند و مخاطبي که اخبار را نگاه ميها و نمودارها از حروف خيلي کوچک اســتفاده ميدر اين گرافيک ،ترو بعضــاً حتي نزديک

شام مي شتر دربارةپزد و به خبر هم عالقه دارد و ميدر عين حال   بلکه متوجه آن بداند، بايد از دور به تلويزيون زل بزند تا خواهد بي

 .شودتمام جزئيات گرافيک 

و  «دانندند، چون زيادي ميهستترين خبرنگارها بدترين خبرنگارها ها مطلعوقت خيلي» .ساده و مستقيم سر اصل مطلب برويد

دارند، چون ها، اطالعات زيادي دارند ولي بيشتر آن را پيش خود نگه ميماهرترين .دگذارناضافي روي دوش بينندگان ميبار 

 سي(بيبينگاري روزنامه، بازيابي از سايت آکادمي 2016)گاردنر،  .خواهند ذهن مخاطب را بيش از حد نياز درگير کنندنمي

 وظيفه شما آميختن مولفه هاي داستان است

شيوي، يافتن مهمان براي بر صاوير آر ستنامه و جور کردن گرافيک کار تهيهپيدا کردن ت سائل مربوط به توليد بر  .کننده ا کل م

ستکنند آوري ميها جمعجزئيات گزارش را آن .ستهاعهده آن اوست که بايد تار و  .ولي درهم آميختن اين اجزاء وظيفه خبرنگار ا

هاي اغلب فيلم .دشــوفرد  روايت جذاب و منحصــر به و بياميزد که شــبيه پرده نگارين زيبا واي کنار هم قرار دهد پود خبر را به گونه

 .کنند و شما به جديدترين تصاوير دسترسي خواهيد داشتهاي اقتصادي را همان روز يا روز قبل تصويربرداري ميمربوط به گزارش

صاوير را انتخاب کنيدها را مرور کنيد و قويگر بنشينيد و آنبا تدوين و کلي داريم؛ گزارش بايد با بهترين  يدر تلويزيون قانون .ترين ت

 (با تغيير سيبيبيروزنامه نگاري ، بازيابي از سايت آکادمي 2016)گاردنر،  .دتصاوير شروع شوترين قوي

 

 منابع: 

 :، بازيابي از سايت 2013 ،«تخاب موضوع براي گزارش خبريان» ببرک، ،احساس .1

  http://www.bbc.co.uk/academy/persian/how-to/original-journalism/article/art20130925154158510 

 :، بازيايي از سايت 2014 ،«ساخت گزارش خبري براي تلويزيون» ،جان ،پارکس .2

http://www.bbc.co.uk/academy/persian/how-to/production/article/art20140701160655251 

 46، ص 1388 سيما،انتشارات دانشکده صداو ،«تلويزيونيخبر »اهلل عباسي، حجت .3

  : ، بازيابي از سايت2016 ،«روايت خبر» فرانک، ،گاردنر .4

http://www.bbc.co.uk/academy/persian/how-to/original-journalism/article/art20160504161457254 

 ، بازيابي از سايت:18/4/1390 ،«گزارشگر کارآمدشرايط يک »ترجمه ناهيد مهريزي،  ،جيمز ،گلن استووال .5

http://www.hamshahritraining.ir/news.aspx?id=3394 

 سيماسازمان صداو اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي ،«رو به دوربين» ،حسين ،زماني؛ ، مترجمنانسي ،ريردون .6
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 مقدمه
 .علم است ژورناليست ةکنند، اين وظيفه به عهدقرار نميبه صورت مستقيم با مردم ارتباط بر در همه جاي دنيا، دانشمندان عموماً

که ژورناليست دانند در صورتيها خود را مقيد به صحت مطلق علمي ميهاي خودشان را دارند؛ آنبه دليل اينکه دانشمندان ويژگي

کند و رسانه بايد مخاطب داشته در واقع او چون در رسانه کار مي .داندعلم، خودش را مقيد به صحت در کنار سادگي و جذابيت مي

کار ژورناليست علم، آن چيزي که بايد بارة در .بلکه آن را جذاب هم بکند ،که نه تنها مفهوم را ساده کند باشد، موظف به اين است

 .تمفهومي که ساده و در عين حال جذاب هم شده اس .است« انتقال مفهوم»اتفاق بيفتد 

شيرين است، هم ارزان قيمت، هم خودش و هم تا ويژگي دارد؛ هم  تاپ چندتاپ! تيتئوري تي .زنممي يمثال در اين مورد معموالً 

هم در رسانه بايد اين خبرنگار و گزارشگر توانيد مثل همبرگر نصفش کنيد، عملکرد جلدش جذاب است، خالقانه هم هست، شما مي

 ايت همشهري(، بازيابي از س31/1/94فاريانپور، ص) .تمان قطعي استاپ نباشيم شکستتي اگر در رسانه .ها را داشته باشدويژگي

 نگاري علمروزنامه
آزمايد؛ اطالعات گويي وقايع را ميدانست که راست «تحقيقي رشته»توان نگاري علم را ميروزنامهچيست؟  «نگاريِ علمروزنامه»

ضوعري و ارتباط زمينهکند؛ معناداجديد را گزارش مي ضه مي علمي را به هاياي مو ضاً هاي کند و در پي عالقهمردم عر  علمي و بع

 .غيرعادي و مرتبط با مردم است

 د:تواند ظاهر شوعلم در دو نقش مي نگارروزنامه

 
سيدن،: دارد وظايفي چنين نقش اين در «منتقد علم»ه عنوان ب سي پر صيف کردن، انتخاب کردن، برر  و کردن ييدتأ کردن، تو

 .يشناختي، سياسي، اخالقي و حقوقهمعجا اقتصادي، هايواقعيت مثل جهاني هايواقعيت ساير با نسبت علمي هايواقعيت شرح

ــهروند»به عنوان  ــمندِ ش ــهروندان هايدغدغه با علمي نتايج دادن ارتباط: دارد وظايفي چنين نيز نقش اين در «دانش  اين )از ش

شه بايد که رو شرکت اندي ستقيم در علم فهميدشهروندانِ فعال را به عنوان  ساخته مي و اين (کنندگانِ غيرم  شود وکه علم چگونه 

 ، بازيابي از سايت همشهري(28/2/94)باندا،  اند؟کردني کدام دانشمندان باور

نگار يا ژورناليست علمي ابتدا ژورناليست است و در اين مقام روزنامه .نگاري استنگاري علمي شاخه و گرايشي از روزنامهروزنامه

شي و سي، ورز سيا ست عمومي،  شش ميحوزه .وجود ندارد ... فرقي ميان او و ژورنالي ست که با ان ةدهد حوزاي که او پو دکي علوم ا

شناسي و تبليغ رژيم غذايي و مشاوره روانزيست و تحقيقات پزشکي )و نه سالمت به معني عمومي تساهل رياضيات، فناوري، محيط

کند، نگاري اســتفاده ميهاي روزنامهها و روشاز همان شــيوه .نگار اســتنگار علمي، روزنامهروزنامه .گيردمي بر ( را در...و آشــپزي و

صوتي کار م صويري و  شريات مکتوب، الکترونيکي، ت ست، در ن سان ا سته به نوع نياز، يابزارهاي او با ابزارهاي همکارانش يک کند و ب

انجام  مام وقت است و کسي که اين کار رات ينگاري علمي کارروزنامه .دهدمي هاي مختلفي را به جامعه تحويلمحصوالت و سرويس

 .دنگاري داراحترام به نام روزنامهصاحب  يدهد شغلمي

بار بوده، اين اش فاجعهبارها و بارها فراموش شده و نتيجهنکته بسيار مهمي که هم از سوي جامعه علمي و هم از سوي خبرنگاران 

مرشد کند در برابر پير و نشيند، احساس مينگار علمي، زماني که مقابل دانشمند ميگاه روزنامه .شوداست که اين جايگاه فراموش مي

ددانشمندشهرون•منتقدعلم•
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نگار فراموش نکنيد اگر شما روزنامه .رمتي استحال از او، اصرار بر گرفتن پاسخ و نقد او، گناهي کبيره و نشانه بيؤنشسته است و س

نوبل علمي،  ةجايز ةبرندشما با  ند( مقابلکنعلمي باشيد )اين اگر بسيار مهم است و گاه افرادي بدون آمادگي از اين عنوان استفاده مي

شما اگر کارتان  .اي از دو دنياي متفاوت استدو فرد حرفه ديدارمند با استاد و ابرقهرمان نيست، بلکه مقابله و آموز و عالقهمقابله دانش

بلکه اعتماد  ،کنيدتر حس نمينه تنها خود را در موقعيت پايين ديداراي علمي باشيد، در اين نگار حرفهرا درست بلد باشيد و روزنامه

ل ئواز سوي ديگر اگر جامعه علمي نيز متوجه شود که خبرنگار علمي مس .آوريدکردن و پرسيدن را به دست ميسؤال به نفس براي 

 .نيست تبليغات براي علمي نگاريروزنامه به نيازش فهمدها خواستند مطرح کند، ميها نيست که هر چيزي را آنروابط عمومي آن

 به نگاهشان علمي افراد و نهادها از بسياري ايران در هنوز سفانهمتأ اما است، افتاده جا جهان نقاط از بسياري امروزه در لهمسئ اين

انداخت که چهره  خبرنگارانيه بايد بخش عمده تقصير را به گردن گا البته است، عمومي روابط و ابزاري نگاه نگارانخبرنگاران و روزنامه

هاي جديد درمان ايدز روش ةبارقرار است با او در طبيعي است دانشمندي متخصص که مثالً  .کنندخود و صنف خود را تخريب مي

يابد شخص مي ، بسادگي در«عرفي کنيدم را خود دستاورد لطفاً» که شودمي مواجه السؤ اين با صحبت ابتداي صحبت شود، وقتي

نخواهد  مطالب اوترين اعتمادي به مقابل او حتي زحمت مطالعه چند خط از آن دستاورد را به خود نداده است و در نتيجه کوچک

 .بخواند تا اعتبارش از دست نرودببيند يا چاپ پخش يا متن را پيش از فيلم يا خواهد داشت و مي

شدروزنامه شمند با ست دان ستيش .اين نکته را هيچ وقت فراموش نکنيد .نگار علمي قرار ني شمند ني ست  دما دان و قرار هم ني

 .کندمي تبديل تريموفق علمي نگارانروزنامه به را شما بعدي، هايپيشرفت و ما و موفقيتشآينده  .ددانشمند شوي

اي که نه عرصه .پردازندعلمي مي ةآفرينان عرصنقش عملکرد بر نظارت حال عين در و اخبار انتقال به نگاران علميروزنامه نكته:

 .دهدهاي جهان امروز را تشکيل ميترين عرصهانگيزترين و پرکششتنها بسيار دشوار است که در عين حال يکي از هيجان

ما پاسخ ش؟ به عبارت ديگر آيا دانشمندان موظفند به دال کنيؤاز دانشمندان س دپس حق نداري دما دانشمند نيستيشآيا چون 

سخ دهند دهند؟ بله! آنها موظفند شما پا ستيشکه اين .به  شمند ني ستي دما دان ست که آگاه ني نگار علمي روزنامه .دبه معني اين ني

گاه  .ها نفر مصــاحبه کند و صــدها مقاله بخواندبا ده ها وقت صــرف کندله موفق شــايد ماهمقا و جذاب ياخوب  گزارشبراي  ،خوب

ــي نگار علمي براي حجم اطالعاتي که روزنامه ــتن مقالهاي و يا دقيقه 4يا  5گزارش به  ،کنداي جمع ميدو تا چهار هزار کلمه اينوش

ست که از دل آن بانک اطالعاتي شمند نيست، اما چون در روزنامه .شودکتابي ترويجي نوشته مي ،قدري زياد ا نگار علمي اگرچه دان

تواند متوجه شود ده و مطلع است که گاهي نفر سوم نمينشيند آنقدر آماکار خود متخصص است، زماني که به بحث با دانشمند مي

 .دآيدر عين حال کار سخت به دست مياين توانايي با دانستن تئوري و  .کدام يک از آنها متخصص آن رشته هستند

ـ مانند قوانين قرنطينه خبر کهغير از مواردي که محدوديت .دانشمند موظف به پاسخگويي به خبرنگار است از سوي  هاي حقوقي 

)در اين صورت باز دانشمندان به شرط  .شود ـ مانعي حقوقي ايجاد کندهاي اصلي اعمال ميناشران مقاالت علمي معتبر و ژورنال

ايد مردم در ب .(کنندنگاران با آنها صحبت ميروزنامهخبرنگاران و داري و عدم انتشار پيش از پايان قرنطينه خبر از سوي قبول امانت

باشند اما دانشمندان زبان حرف زدن با مردم عادي را در عمده اوقات بلد نيستند و نياز به مترجمي هاي علمي اهميت کارجريان 

، بازيابي از سايت 29/1/1391)ناظمي،  .نگار علمي استخبراين مترجم  .هاي آنها را ترجمه کندبراي مردم حرف سادهدارند که به زبان 

 خبرگزاري ايسنا(

 نگاري علمي روزنامهکارکردها
 د:ر شتوان متصونگاري علم، سه کارکرد عمده را مياز منظر کلي براي روزنامه
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 سياست، مثل دانش هايبخش ديگر و علم بين رابطه فهميدن هاي عمومي براي بهتر زندگي کردن وآموزش :1کارکرد آموزشي .1

 .تنگاري علم اسوزنامهر آموزشي کارکردهاي جمله از غيره و فرهنگ اقتصاد،

 هايمشارکت و آن کيفيت و علم پيرامون اخالقي هايبحث به زدن دامنحس کنجکاوي شهروندان،  پروراندن :2کارکرد دموکراتيک .2

 .دگيرنمي قرار دسته اين در علمي

گذاري )به عنوان مثال محصوالت بيشتر گذاري در علم، بازده بيشتر در سرمايهپايدار، سرمايه ةکمک به توسع :3ايکارکرد توسعه .3

 .دمومي( از جمله اين کارکردها هستنبراي استفاده ع

 عام وجويجســت از ناشــي معرفت واقع در علم» چيســت؟ علم که بدانيم بايد علم نگاريروزنامه اهميت و کارکردها اين  با توجه به

مسائل مختلف ماحصل  بارهدر  4هاانسان مشترک معرفت .اندگونه همين هادر واقع همه باورهاي انسان .«اي حقيقت استبر انسان

ست ست به عنوان مثالج صول مندنظام معرفت و عيني معرفت ديني، معرفت وجو براي حقيقت ا ست مح سان وجوهايج  براي ان

 ، بازيابي از سايت همشهري(28/2/1394)باندا،  .هستند حقيقت

 وظايف روزنامه نگار علمي

 :عمده به عهده دارد ةنگار ديگري دو وظيفد هر روزنامهعلمي مانننگار روزنامه

 
کند، براي شناخت صحت هاي مختلف استفاده ميو روشفنون ار علمي مانند ديگر همکارانش از نگبراي انجام اين وظيفه روزنامه

وگو قالب مشخصي از گزارش و گفت ،ضوعکند، بسته به اهميت و عناصر خبري موو اهميت خبر از منابع عمومي و شخصي استفاده مي

کند و با آنها کند، با دبيران و سردبيران رسانه خود درباره انتشار آن بحث ميتا خبر کوتاه يا مقاله و پرونده را براي ارائه آن انتخاب مي

در بخش دوم هرجا احساس کند موضوعي  .کندهاي مختلف محصول خود را آماده و ارائه ميرسد و با استفاده از سبکبه توافق مي

دهد و حوزه گيري آنها هشدار ميها و جهتدهد نسبت به آينده يا سرعت رونداي يا اتفاقي از فرم خارج شده است تذکر مييا حوزه

آرتور »به قول  .براي اين کار او هم مانند همه همکارانش نيازمند وصل شدن به دنياي اطالعات است .کندمورد نظر خود را نقد مي

نگار علمي موظف است ـ نه ، روزنامه«توانم زندگي کنم، اما بدون اطالعات هرگزمن بدون آب و غذا مي» :گفتکه مي« کالرکسي

خود را دنبال کند، مجالت و نشريات ديگر را زيرنظر داشته باشد، منابع مستقلي ة ه بايد ـ تا حد امکان اخبار حوزتواند بلککه مي اين

ها و داستان روندها و همينطور نامه چهرهراي خود از جامعه علمي حوزه فعاليتش دست و پا کند، خود را با مفاهيم و همچنين زندگيب

                                                           
1.Educational function 
2.Democratic function 
3.Developmental function 
4.Common knowledge 

کارکردآموزشي
کارکرد

دموکراتيک
کارکرد

توسعهاي

،تشخيصخبروموضوعاتيکهبرايجامعهمهماستوانتقالدرست،بيطرفانه

کامل،شفافومعنيداروقابلفهموالبتهجذابآنهابهمخاطب

نظارتبرحوزهتخصصيخود
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شناسي، تاريخ، ثير مستقيم بر مسير علم دارند، مانند جامعهأهايي که تعمومي خود را در زمينهاطالعات  .تاريخ و فلسفه علم آشنا کند

 ديدن از حتي  هاي مستند علمي را تماشا کند وها و مجموعهفيلم .سياست و اقتصاد و البته ادبيات، افزايش دهد فرهنگ، اندکي

، بازيابي از سايت 29/1/1391)ناظمي،  .نشود غافل شوند،مي مربوط او موضوع به نوعي به که تلويزيوني هايسريال و سينمايي هايفيلم

 خبرگزاري ايسنا(

 سوءاي اشتباه را منتقل نکند و مورد هاو مواظب است حرف ،نيست هاي دانشمندانحرف ترجمه خبرنگار علمي ةتنها وظيف

در تماس بودنش با  و مطالعه دائم .کندبه روندهاي جاري در جهان علم نظاره مي خبرنگار علمي در عين حالنگيرد استفاده قرار 

گيري تحقيقات ت به جهتتري نسبدهد تا ديد وسيععلم به او اين توانايي استثنايي را مي ةهاي مختلف شبکه پيچيدهوها و گربخش

  .ما فقط براي حفظ بازار دانشمندان نيستش ها و توليداتگزارشاز سوي ديگر،  .دداشته باش

 
ثير دارد و أدر حال و آينده ت که بيش از هر چيز ديگر بر کميت و کيفيت زندگي ما اســت ايعرصــه نگاري علميروزنامه عرصــه

 ، بازيابي از سايت خبرگزاري ايسنا(29/1/1391)ناظمي،  .تتوسعه يک جامعه در گرو آن اس

 علم فقط در يك حوزه تخصصي کار کند؟ نگارروزنامهآيا الزم است 
ژورناليست علم، چون اين فرآيند  .دشناساين است که فرآيند علم را مي شهاينسبت به هم صنف ژورناليست علمشاخص اصلي 

سد، ميرا مي ستفاده از کدام کجا بايد به دنبال اطالعات برود و تحليل و همچنينداند کجا به منابع دسترسي دارد، شنا هايش را با ا

يک خوراک در  فقط دتوان، نميددر هر رسانه فرصت محدودي دار خبرنگار علمياز طرف ديگر به دليل اينکه  .منابع به دست بياورد

علم دارد و وقتي فقط در يک حوزه کار کند، رسانه از ژورناليست که هر رسانه هم تعداد محدودي  به اضافه اين .دقرار ده اشرسانه

شکل بر مي سو .خوردنظر مديريت به م ست علم بايد چاقوي  شما به عنوان ژورنالي شيد، توي همه حوزهئپس  سي با ها بتوانيد کار ي

شيدکنيد، ابز شته با د اين يتوانمي د، قاعدتاًيما نياز دارد براي اينکه مرتب ظرف محتوايش را پر کنشوقتي رسانه به  .ارهاي زيادي دا

 .دها حرکت کنناشند که در همه حوزهاين نفرات ثابت بايد توان اين را داشته ب .ديکار را با تعداد محدودي از نفرات ثابت پرکن

 ديداز حوزه نجوم خارج شمثالً وقتي  .گذاردافتد که از حوزه تخصصي خودش پا را فراتر مياتفاق مي رشد ژورناليست علم زماني

ــد بده تانهايخالقيت يدتوانفهميد که چطور ميميتازه  يدهاي علوم هم پرداختوزهحو به باقي  آيد که بودن در به نظر مي .يدرا رش

 ، بازيابي از سايت همشهري(31/1/94)صفاريانپور،  .دکنتر ميتر و چابکههاي بيشتري از علم و فناوري فرد را چيرحوزه

  

.روزنامهنگارعلمياهميتوجايگاهعلمرابهميانمردمميآورد•

بهطورغيرمستقيمتفکرعلميرادرجامعهتوسعهميدهد•

باتوسعهتفکرعلمي،بهتوسعههمهجانبهکشورکمکميکند•

روزنامهنگارعلميآگاهي،درک،عالقهوتوجهعلميرادرجامعهتوليدميکند•

دميپردازانتقالاخبارودرعينحالنظارتبرعملکردنقشآفرينانعرصهعلميبه•
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 نگار علم بايد در علوم پايه تحصيل کرده باشد؟روزنامه آيا

شان مي ساني که علوم پايه را گذراندهتجربه تاريخي ن شناسـي) انددهد که ک سطح کار و بعد وارد ژورناليسـم علم  (حداقل در 

نگاري وارد اين از رشته روزنامه ولي اين افراد در بيان جذاب موضوع نسبت به کساني که مثالً ،کنندتر عمل ميموفق اند عموماًشده

را با هم برابر قرار بدهيم، گاهي اوقات براي کساني که از  «جذابيت»و  «وفاداري علمي»اگر کفه ترازوي  .شوند تفاوت دارندحوزه مي

 .تتر از جذابيت اساي کفه ترازوي وفاداري علمي، خيلي سنگينشوند، حداقل براي دورهعلوم پايه وارد ژورناليسم علم مي

ست که خيلي از فارغ ال شور ما اين ا سم علم، در ک شکالت ژورنالي صيالالبته بايد توجه کرد که يکي از م علوم پايه که وارد  نتح

هاي ريز ژورناليست را ندارند و ابزارها بنابراين توانايي پرسشگري ندارند، شاخصه ؛اندنگاري نديدهدوره روزنامه اند عموماًاين حوزه شده

، ادعا نداشته دانيديهايي را که مالؤتان هم سطح کنيد و حتي پاسخ سطبشما در اين حوزه بايد خودتان را با مخا .شناسندرا نمي

اين ويژگي وجود دارد که به جاي نگاه برابر با  شـــوند، معموالًبين افرادي که از علوم پايه وارد اين حوزه مي .دانيدباشـــيد که مي

 ، بازيابي از سايت همشهري(31/1/94)صفاريانپور،  .دنشمند دارنمخاطب، نگاه برابر با دا

 در تلويزيون  هاي ژورناليست علميويژگي
ستدر تلويزيون  صر »هاي عمومي بايد به ، عالوه بر ويژگيژورنالي صويرو  صداعنا شته « ت ستند توجه ويژه دا سيار مهم ه که ب

 .باشد
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 سايت همشهري( ، بازيابي از31/1/94)صفاريانپور،  .درست استفاده کنها دآشنا باشد و از آن با عناصر تصوير و صدا الزم است ژورناليست

 هاي علمي در تلويزيونپرداختن به سياست
ويژه نگار علم بهروزنامهانگيزد، علم است که حساسيت زيادي برمي نگارروزنامه هاي علمي، از وظايف دشوارپرداختن به سياست

معتقدند که رسانه بايد  هاالبته بعضي .طرفي است، موظف به بينگارروزنامه در تلويزيون براي انجام اين وظيفه بايد چگونه عمل کند؟

  .گيري داشته باشدجهت

با توجه به قرار گرفتن در  .داشــته باشــدبينانه واقع نگاه علميرفت و نســبت به پيشــرفت يا پس دطرف باشــبايد بي نگارروزنامه

شود و طبيعي نقد علمي، غير منصفانه ميها و هاي غلط و ناشيانه و التقاط مواضع سياسي با تحليلهاي حساس تاريخي، تحليلههبر

ست که قدرت باالتر جلوي ما را خواهد گرفت ست« ديدن منافع ملي» .ا صلي حل اين ماجرا شما منافع ملي را در  .کليد ا وقتي که 

تشخيص  عهها را در مسير توسرويها و کجنيد به درستي مرز پيشرفتتواکه قدرت دست چه کسي است، مي نظر بگيريد فارغ از اين

نگارهاي علم بايد به اين موضوع مهم توجه کنند روزنامه .مهم شده است يما تبديل به موضوع کشورعلم براي  در حال حاضر .ددهي

 ، بازيابي از سايت همشهري(31/1/94)صفاريانپور،  .داي بپرهيزنهاي رسانهو از سطحي نگري

 در ترويج موضوعات علمي رسانهنقش 

ــونداز ابعاد تاريخي، اجتماعي، اقتصــادي، فرهنگي و فلســفي مقوله خبرنگاران نبايد  .هاي جديد در زمينه علم و فناوري غافل ش

اي از ترويج علم در جامعه طوري اســـت که مردم امروزه بخش عمده .اهميت دارد که علم بدون توجه به منطق، ترويج داده نشـــود

صور مي شيوهعادي را کودک ت شيوه .آموزدها نميعلم را به آن اي عادالنهکند و به  شتن درک علم به  اي بالغ به همين دليل براي دا

شناختي توجه کنند که علم و جامعهعلم بايد به فلسفه، بافت فرهنگ  در ترويجها بايد تاريخ و فلسفه آن علم را بدانيد؛ بنابراين رسانه

 .و فناوري در آن توسعه رواج يافته است

سيار به تبليغ و ترويج نهادهاي علمي عالقه دارند که درست نيست؛ زيرا به شکل نادرستي ها در رسانه انگليس، اروپا و آمريکا ب

دهنده علم دانشـمندان يا نهادهاي علمي توسـعهعلم دارند که  بارهاالتي درؤوقتي مردم سـ .دهندپذيرش و اعتماد به علم را رواج مي

  .شودها بيشتر سلب ميوند، اعتماد آننشبايد پاسخ دهند و پاسخ درستي نمي

 علم مثالً  زمينةها در هاي آننگرانيبارة و با مردم عادي در نداالت را پاسخ دهؤاين است که س دانشمندانهاي بخشي از فعاليت

سانه .ندمحصوالت تراريخته در کشاورزي صحبت کن خصوصدر  علم نام دارد ولي افتند که ترويج اي ميها به نوعي در تلهامروزه ر

ساني درباربه جاي اطالع کنند؛ بلکهها فقط علم را ترويج نميآن شي را تبليغ مي ةر تعهد به  کنند کهابعاد مختلف، نوعي تعهد فرماي

 ، بازيابي از سايت خبرگزاري ايرنا(18/10/1396)وين،  .تهاي بزرگ جهاني اسشرکت

 علمي نيفتند؟ها چطور در تله نهادها و قدرت هاي رسانه
 ؛ اين تحقيق شامل در نظر گرفتن موضوعات فني و ابعاد تاريخيکندميموضوعات علمي تحقيق  زمينهخبرنگاران خوب ابتدا در 

 .تجتماعي علم و فناوري اسا ـ

انه شناسي و فلسفه علم را با توجه به خصوصيات مخاطبان خود توضيح دهند، هر رسنين مهم است که اين تاريخ، جامعههمچ

ها هاي آنها و دانستهتلويزيوني با مخاطبان روزنامه تفاوت دارند و خبرنگاران بايد از توانايي ةفي دارد و مخاطبان برناممخاطبان مختل

 .دنه بايد موضوعات علمي را طرح کنناالتي در ذهن اين افراد وجود دارد و چگوؤمطلع باشند تا بدانند چه س



 

21 
 

هاي معمولي مخاطبان را بشناسند و داليل توسعه مانند توليد محصوالت تراريخته بايد نگرانيموضوعاتي خبرنگاران درخصوص 

 .وري را بدانندآها و نوفناوري

هاي حق مالکيت فکري را بررسي کنند؛ قوانين حق مالکيت فکري محدوديت ي همچونهاي متفاوت موضوعاتها بايد جنبهرسانه

مد آهاي توليد محصوالت تراريخته درکند يا بعضي شرکتزيادي براي کشورهاي فقير ايجاد مي هايزيادي براي دانشمندان و هزينه

شتري از فناوري سب کردهبي شاورزان مياند تا بذرهاي تراريختههايي دارند که از حق مالکيت فکري ک شنداي که به ک همه اين  .فرو

 .داين مسائل در رفاه بشري مهم هستنزيرا  ؛ها نيز توجه کنندآنها بايد به ناوري است که رسانهموضوعات مسائل پيرامون علم و ف

علم نيست؛ بلکه تشخيص اين موضوع است که آنچه  خصوصترويج و صحبت در  ،يکي از موضوعات مهم مرتبط در مطالعات علم

سهاي عمومي از آن به نام علم تعبير ميدر حوزه سائل عمومي کنيم فراتر از علم به معناي فني آن ا سياريت و م گيرد؛ را در برمي ب

، بازيابي از سايت خبرگزاري 18/10/1396)وين،  .دها بر سالمت انسان اشاره کرير آنثأتوان به مقوله محصوالت تراريخته و تبراي نمونه مي

 ايرنا(

 گزارش پزشکي
هاي خاصي را که در عالم واژهبا بايد  .داشته باشيدکه گزارشگر مسائل پزشکي باشيد، بايد سابقه علمي در اين زمينه براي اين

 .ها را به زبان ساده برگردانيدو آن آشنايي داشته باشدرود، هاي تخصصي به کار ميپزشکي و مجله

پيدا ها اگر کسي با اين ويژگي .که گزارشگر پزشکي خوبي باشيد، بايد هم پزشکي بدانيد، هم تلويزيون را خوب بشناسيد براي اين

تر است داند استخدام و به او گزارشگري تلويزيون آموزش داده شود چون اين کار خيلي راحتنشود بهتر است کسي که پزشکي مي

 .تا اينکه گزارشگر را پزشک کرد

بايد ساده زبان گزارش  .ها را متوجه شودهاي پيچيده پزشکي را به زبان ساده بيان کنيد تا مخاطب عام معني آناصطالحات و واژه

 (59و  58ص  )ريردون، .باشد، اما اطالعات را نيز دقيقاً انتقال دهد

 سوژه پزشکي
گزارش  ياري از موارد گزارشگر هنگام تهيةدر بس .آيدهاي پزشکي به دست ميها براي گزارش پزشکي از مجلهبسياري از سوژه

سوژه سوژه .کندهاي ديگري پيدا ميپزشکي  صحبت و ذهن کنجکاو او  ستان  شگر با افراد مختلف در بيمار هاي ديگري را پيدا گزار

 .کندمي

سازمان سم نيکوکاري که معموالً از طرف  ساني هاي کمکمرا سبي براي پيدا کردن بيماران برگزار ميبراي ر شود نيز محل منا

شرکت در  .اس، سرطان و قلب تشکيل شده  استمانند آلزايمر، امهاي خاص هاي مختلفي براي بيمارياين روزها گروه .سوژه است

 (61و  60)ريردون، ص  .دهدهاي جالبي به گزارشگر ميها ايدهها و صحبت با اعضاي آناين گروه

 اطالعات فشرده
زيادي را که در تواند اطالعات بيننده نمي .مخاطب ندهيدهيچ وقت ميزان زيادي از اطالعات را فشـــرده و در يک بخش تحويل 

اي ه اطالعات در يک گزارش دو  دقيقهحتي دانشــجوي پزشــکي هم متوجه انبو .يک يا دو جمله فشــرده شــده اســت متوجه شــود

ها موقع ديدن گزارش پزشکي ممکن است در حال آشپزي، مطالعه داشته باشيد که بسياري از بينندهاز طرفي در نظر  .نخواهد شد

 .يا کارهاي ديگر باشند
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ايد، مهم و با ازرش شود که همه متوجه شوند، در غير اين صورت هر قدر هم اطالعاتي که داده بستهزارش پزشکي بايد طوري گ

ــد، فايده ــتباش د و اگر جمله اول او را جذب کن .دوباره گوش کندگزارش را تواند برگردد و در تلويزيون بيننده نمي .اي نخواهد داش

 .گزارش را نگاه نخواهد کرد اگر جمله اول را نفهمد، ادامة .يدرا خواهد د گزارش متوجه آن بشود، بقية

ساده بيان کند بنابراين موضوع را تا آنجا که امکان دارد،  ؛گزارشگر پزشکي بايد حدود دو دقيقه يک موضوع پزشکي را به زبان 

 .خالصه کنيد

صحبت مي شکي  شجويان پز ستادي که براي دان شکيمثل ا سمي حرف مي کند يا مثل پز سمي  .زند، گزارش نکنيدکه ر اگر ر

هاي ساده مخاطب را به جاي اينکه فاصله ايجاد کنيد با استفاده از کلمه و جمله .اندازيدحرف بزنيد، بين خودتان و بيننده فاصله مي

 .جذب کنيد، طوري بنويسيد که همه بفهمند

ــکي  ــطالحات پزش ــما دقيق اگر اص ــک حرف بزنيد .نخواهد بودرا نفهميد، گزارش ش ــما به دقت پزش اين  .مردم انتظار دارند ش

 (59)ريردون، ص  .روي آنتن بفرستيدرا مسئوليت خيلي بزرگي است، شما حق نداريد مطالب غلط و اشتباه 

 زمينه کار
سالمت خود بدانند، به همين علت  د و دوست دارند همه چيز را دربارةدهناين روزها افراد مسن بيشتر به سالمت خود اهميت مي

 .کنند خواسته اين گروه را برآورده کنندهاي خبري تالش ميشبکه

بخشي از اين  .دهندها نيز اين روزها آگاهي بيشتري از وضع سالمت خود دارند و به مسائل مربوط به سالمت اهميت ميجوان

 .شود ايجاد شده استها منتشر ميزنامههاي پزشکي زيادي که در تلويزيون و روعالقه بر اثر گزارش

اين موضوع  .شودهاي مختلف منتشر ميهر روز خبرهاي زيادي از پيشرفت در زمينه .کندعلوم پزشکي به سرعت پيشرفت مي

 (60)ريردون، ص .دهدارزش گزارشگري پزشکي را هر روز افزايش مي

 هاي علمي و پزشکيخالقيت در گزارش
خالقيت  .مکني« تقويت»بلکه بايد آن را در خود  ؛آيدوجود نميهنيست و با مطالعه ب يچندان آکادميکموضوع « خالقيت»مبحث 

اي عميق شدن، خارج شدن هتر کندن است، دوباره نگاه کردن، خط زدن اشتباهات، وارد آبعميقخالقيت  .تتحت تأثير خود شماس

 .هاي خويش استآواز خواندن با نت و هاي بسته، ميل به دانستناز پشت در

هاي در نشست .توانيم چند گزارش خوب از آن خارج کنيمدهد و ميهاي ديگري به ما ميخبري دوبار نگاه کنيم سوژه ةسوژ بهاگر 

خبرنگار به اين و  دهند که در آن آمار و ارقام هست تا اجازه سؤال را از او بگيرندکنند و به خبرنگاران مياي را تهيه ميخبري جزوه

 .دشوراضي مي هاهجزو

درصد آن  80)بهره هوشي( و  IQ شود ازصد از مواردي که منجر به خالقيت ميدر 20اي از دل غافل نشويد؛در خالقيت رسانه

 چيزي است که رسانهو اين همان  .شودمحسـوب مي EQ هـايريسک يـا خطـرپـذيـري از ويـژگـي .)هوش هيجاني( است EQ از

  .پذيري است مردم تفاوت را خيلي دوست دارندخالقيت در رسانه برساند بحث ريسکتواند ما را به مهمترين چيزي که مي .دخواهمي
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 داشته باشيم:توانيم سه فرآورده ما مي

 
زاست؛ اما آسيب ،شودمنجر به انگيزه مي البته اين .صرف خالقيت کار کنيموقت خود را اين است که  خبرنگاري بزرگترين آفت

اخالق در رسانه مهم است آنجايي که  .دن است اخالق هم فدا شوممک برودو عقالنيت نيز از بين  باشداگر انگيزه ما ديده شدن  مثالً 

 .متوانيم آبروي شخص را ببريمي قلمتصوير و يا رسد بايد با ماليمت حرکت کرد، ما گاهي با به حيطه رواني و شخصيتي افراد مي

 :خالقیت دو قسمت عمده وجود دارد در

 

 ق:هاي افراد خالويژگي

 پذيريانعطاف کنند،مي عبور هاآن کنار از سادگي به ديگران که هاييموضوع به توجه ،پذيرنده و يادگيرنده، داشتن قوه تخيل قوي

 عاري آرا، و افکار به توجه مشکالت، با رويارويي تحقيق، بدون قضاوت از پرهيز فراوان، کنجکاوي گريزي، عادت تفکر، و گيريموضع در

پذيري، شوخ طبعي س و ريسکجتناب از همرنگ شدن با جماعت، اعتماد به نفا و قضاوت در استقالل خودرأيي، و استبداد از بودن

  رسمي()شخصيت غير گوييو بذله

 پاسخ کار ترينراحت هاآن براي …و« را بگوييدعملکردتان »، «بودجه چقدر است؟»ها بپرسيد ن دوست دارند که از آنمسئوال

 .است ايکليشه سواالت اين به

 :دهيد ال پاسخشمار باشيد بايد به اين شش سؤهاي بيخواهيد خالق ايده، اگر ميشمار استهاي بيسؤاالت زير خالق ايده

(What? ) ،(Why?)، (Where?)، (When?)، (Who?)،(How?)  

 .ها و علل اصلي بروز مسئله پي ببريدهاي بدست آمده حداقل تا پنج سطح متوالي، به ريشهپاسخ با زير سؤال قراردادن

 :هايي نظیر آنچه در زير آمده است در خبر بپردازيدبه موضوع

 چرا اين اتفاق افتاده است؟ -

 دهيم؟شود، انجام ميچرا اين کار را به نحوي که اجرا مي -

 ؟کنيدنمي …ديگري نظير روشچرا اين کار را به  -

:فرآوردهجسم

کارعملياتيو

فيزيکي

:فرآوردهمغز

انديشه

:فرآوردهدل

انگيزه

فرآينده

عينيسازي

فرآيند

دستيابيبه

ايده
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 چرا چنين نتايجي حاصل شده است؟ -

 .دسوژه درست کني انهن چراهاي خالقبا اي -

 .هم نبايد گذشت برخالقيت هاي اجتماعيهمچون؛ سن، جنسيت، تحصيالت و ارزش ثيرات عوامل خاصأاز ت نكته:

 :به شكل زير است ؛پیشنهادهاي عملي براي افزايش خصايص مرتبط با خالقیت

 
شت برداري»گوي خبري وسازي گفتبراي پياده ست« ياددا ش ست، اگر فقط ن صله پياده  يالزم ا ضبط کنيم ديگر حو خبري را 

 .دکنبرداري به ما کمک خوبي مياشتکردن آن را نداريم، پس يادد

شما تالش مي سيري که  ستفاده از آنم ،يد که ايده خودتان را قالب کنيدکنم ست که من با ا ستخراج مي سيري ا سوژه ا توانم 

 .کنم و اين همان استفاده از روابط ميان افکار است

 ها را دست کم نگیريد(ها به صورت زير است )آندر رسانهخالقانه هاي خبري راهكارهاي يافتن سوژه

 
 نيوز(، بازيابي از سايت صاحب7/9/1394ساکت، )

يادداشتبرداري
انتخابزمانو

مکانمناسب

تقويتتوان

پرسشکردن

استفادهازروابط

ميانافکار

عتغييرشکلوض

موجود

تهيهفهرست

ويژگيها
يمهمانديشيمستق

همانديشي

غيرمستقيم

قراردادنخود

بجايديگران

تحليلدادههاو

بازخوردآنها

مديرانو

کارکنانرسانه

شبکههاي

راديوييو

تلويزيوني

نشريات

بانکهاي

اطالعاتي

اسنادومدارک

کتابخانهاي

خبرگزاريهاي

خارجيوداخلي

سرويسهاي

خبري

مشاهده

واحدهاي

روابطعمومي
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 مسائل حقوقي و قضايي
توانيد دوربين به دست وارد اما محيط بيمارستان خصوصي است و بدون اجازه نمي ،تصوير گرفتتوان هاي عمومي مياز مکان

اگر مجوز تصويربرداري از داخل بيمارستان را بگيريد تازه  .بايد ابتدا از روابط عمومي بيمارستان مجوز بگيريد .شويد و تصوير بگيريد

اش زدن درباره مسائل خصوصي زندگي رفبيمار براي مصاحبه و حر، راضي کردن هاي کاترين قسمتايد! يکي از سختنصف راه را رفته

 .است

 .دهند که فقط به پزشک خود خواهند گفتها اطالعاتي به شما ميآن .موقع صحبت کردن با بيماران حساسيت به خرج بدهيد

شود، اين مسائل معموالً در تلويزيون مطرح نمي .هايي مثل سرطان، پروستات يا هموروئيد سؤال کنيدبيماري شما ممکن است دربارة

ها مطرح سفانه معمواًل در گزارشمتأخورد، ها خيلي به درد مردم ميط به اين بيمارياطالعات مرتب .چون خيلي خصوصي است

 .شودنمي

اگر  .مصاحبه و تصويربرداري بدهندتوانند به شما اجازه بعضي از بيماران مانند افرادي که مشکالت رواني دارند، از نظر قانوني، نمي

و  59)ريردون، ص  .نيز نياز خواهيد داشت زنداني را براي معالجه به بيمارستان آورده باشند، عالوه بر مجوز بيمارستان، به مجوز قضايي

60) 

 منابع:

 ، بازيابي از سايت:28/2/1394 ،«نگاري علمکارکردهاي روزنامه»، فاکسون، باندا .1
http://hamshahritraining.ir/news-3795.aspx 

 سيماهش معاونت سياسي سازمان صداو، اداره کل آموزش و پژو«رو به دوربين»حسين،  -نانسي ، ترجمه؛ زماني ريردون، .2

 ازيابي از سايت:، ب7/9/1394، «يابيخالقيت و سوژه»سعيد،  -ساکت .3
/332040ir/.http://sahebnews 

 :، بازيابي از سايت31/1/1394، «نگاري علم در تلويزيونروزنامه» سياوش، -صفاريانپور .4
http://www.hamshahritraining.ir/news-3788.aspx 

 ، بازيابي از سايت:29/1/1391، «خواهيد خبرنگار علمي شويد؛ اين متن را بخوانيدمي»پوريا ،  -ناظمي .5

https://www.isna.ir/news/91012910221/ 

 18/10/1396 مطالعات علم و چگونگي نقش خبرنگار، چيستي برايان   ، وين .6

82788892ir/fa/News/.irna.http://www 
 

  

http://hamshahritraining.ir/news-3795.aspx
http://sahebnews.ir/332040/
http://www.hamshahritraining.ir/news-3788.aspx
https://www.isna.ir/news/91012910221/
http://www.irna.ir/fa/News/82788892
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 اهي اجتماعيخالقيت ردگزارش :مفصل سو
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 مقدمه
گري اســت که به رغم ســادگي ظاهري به خبرنگاري و گزارشــهاي پيچيده در گزارش از رخدادهاي اجتماعي يکي از حوزه ةتهي

  آموزاندانش پرســتاران، کارگران، معلمان، قبيل زندگي قشــرهاي مختلف مردم از به ورود .نياز داردنيز اي تجربه و توانمندي حرفه

آب گزارش  ازو  است هاي اجتماعي بسيار گستردهگزارش .تبديل کند هاآن زندگي از تواند رسانه را به جزئيرسانه مي در آن گزارش

اين  .گيردزيســـت و زندگي روزمره مردم را در برميهاي اجتماعي، محيط، آســـيبآموزشترافيک گرفته تا و  و هوا، بالياي طبيعي

 .گذار استاثرهاي مهم و اش از حوزهدربرگيريو به خاطر است اصلي مردم عادي  ةحوزه دغدغ

شتر  ساني با بايد هاي اجتماعيزمينة گزارش در کار اوقات برايبي شه خالف بر که وگو کردگفت ک ستمداران، و هاهنرپي  سيا

ستند عادي مردماني صاحبه به و عادت ه سانه  ،هاي اجتماعي و زندگياما براي گزارش ،ندارند وگوگفت و م آنها عالقه دارند که در ر

 .ايمآن پرداخته اجرايهاي هش به بررسي گزارش اجتماعي و راهدر اين پژو .ديده شوند

 تاريخچه گزارشگري اجتماعي
از انتخابات رياست  ،اي مهم و قابل توجه در فرآيند توليد خبرلهئجه به مخاطب و جامعه به عنوان مستاريخي سير توي در نگاه

نگاري احساس شد و در اين سال نياز به نوع جديدي از روزنامه .ت گرفته استأنش 1988در سال آمريکا جمهوري اياالت متحده 

نگاري يا روزنامه 1نگاري عمومينگاري پرداختند که به روزنامهنگاري به نوع جديدي از روزنامهنگاران و مقاالت علمي روزنامهروزنامه

نگاران وظيفه دارند تا تعهد و مشارکت شهروندان روزنامهپرداخت که له ميئنگاري به اين مسنوع از روزنامه اين .شهرت يافت 2ياجتماع

نگاران حرف اصلي اين جريان، اين بود که روزنامه .دهند ءدر فرآيندهاي دموکراتيک و همچنين کيفيت زندگي عموم شهروندان را ارتقا

 گرداني ازيان در حقيقت نوعي رويجراين  .بايد اخبار را از منظر شهروندان عادي و نه مقامات سياسي و نخبگان محلي پوشش دهند

نگاري با اين رويه آسيب هاي روزنامخبر است که البته منتقدان معتقد بودند برخي اصول حرفه ةلئمحور به مس نگاه رسمي و نخبه

 ايران(، بازيابي از سايت مگ23/7/1393)مصلي،  .دبينمي

 گزارشگري اجتماعي
ساير  و فردي  شخصي هايو توانايي هاهاي ديگر راديو و تلويزيون بايد داراي ويژگيخبرنگاران حوزهگزارشگران اجتماعي مانند 

ــريعاز قبيل  ــنجي، س ــگري، تيزبيني و نکته س ــش ــي باالتکنجکاوي، پرس ــريب هوش ــطح جامعه، خالقيت، االنتقال بودن، ض ر از س

سيسونز، ) .دهدميرا  گزارشگري حرفة در موفقيت اجازه هاآن ها بهاين توانايي باشند که پذيري، فروتني و پايبندي به اخالقمسئوليت

هاي مختلف انســـاني بايد با علم ها به واســـطه ارتباطات گســـترده با گروهاين گزارشـــگران عالوه بر اين توانايي (34 -18ص ، 1389

 .شناسي نيز آشنا باشندجامعه

شگري ضوع دربارة از آنجا که گزار سيار اجتماعي، هايمو ست، برانگيز چالش گاهي هم و انگيزهيجان ب ضايي تواندمي ا  براي ف

سزايي تأثير و کند فراهم گفتماني اجتماعي ايجاد ستانتهية گزارش احتمال .بگذارد جامعه بر ب  هايقالب در جذاب هاييهايي با دا

 دارد: بستگي زير عوامل به مختلف

  

                                                           
1. (Public Journalism) 
2. (Civic Journalism) 
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 هاي اجتماعيعوامل جذابیت گزارش

 
ــول از پيروي ــت اين واقعيت دارد، خبرنگاران اولويت براي ايحرفه قواعد و اخالقي اص ــگري که اس اجتماعي  حوزة در گزارش

غيردولتي  و دولتي هايمؤسسه نمايندگان و کارشناسان مداران،با سياست وگوگفت صرف شما وقت از بخشي .دارد خاصي مشکالت

اگر  اما .بگيريد هاآن از را تانگزارش براي الزم اولية است اطالعات ممکن گاهي و کنيدمي در مصاحبه مطرح را نظراتشان که شودمي

ست را کارتان ساني با بدهيد، انجام در شت خواهيد سروکار ک  کارگري که براي فعالند؛ اجتماعي هايجبهه مقدم در خطوط که دا

 کاري دنبال شــدت که بهســابقي  مجرم يا اســتمردم کشــد، کشــاورزي که هدفش در زندگي خدمت به حالل زحمت مي لقمة

 ارائة اما .دهد روح گزارشتان به تواندمي شخصي اطالعات .بدهد او به شغلي بپذيرد و را او نيست حاضر کسي اما است شرافتمندانه

خبرنگاران،  به خويش شخصي تجربيات و مسائل گفتن با عادي مردم .گذاشت خواهد دوشتان بر زيادي مسئوليت اطالعاتي چنين

 نبايد خبرنگاران .طلبدمي زيادي جرئت هاييچنين واقعيت مطرح کردن .دهند قرار آسيبي نوع همه معرض در را خود است ممکن

 باشيد: داشته ياد به را موارد زير اجتماعي، گزارشگر عنوان به کار هنگام .کنند استفاده سوء چنين کساني اعتماد از
 

 
 ضروري هستيد، هايشانداستان کنندةنقل که کساني و خاطر خودتان به اما نيست، چندان راحت هاوسوسه اين برابر در مقاومت

 (11و  10، ص 1388، «راهنماي گزارشگري اجتماعي» ) .تاس

توانايي هاي 

خبرنگاران

خالقيت 

آن ها

ميزان

دسترسيبه

منابع

نيدددليکمدکنددهبايدبتوانيدبامردميکهزندگيشانباشمافرقمي

.پيشداوريقراردهيدهاراموردقضاوتوحتيبيآنکهآن

.هاياجتماعيخودداريکنيدازبهکارگيريکليشه

توانيددمين،کنيدهامصاحبهميايپيچيدةزندگيکسانيراکهباآنهواقعيت

.مطالبحساسرابادرکودقتنظرمطرحکنيد.نيدسادهانگارانهمطرحک

.ترنکنيدهاياجتماعيراازچيزيکههستنداحساسيموضوع



 

29 
 

 فوت و فن گزارشگري اجتماعي

 
 (17تا  13، ص 1388، «راهنماي گزارشگري اجتماعي» )

 خبر استنگاري اجتماعي متکي به نرمخبر

 ايســتا ظاهر به که هايي مثل فقر مواجه اســتي به کار گرفته شــود چون با جرياني اجتماعگرگزارشــســبک نرم خبر بايد در 

ستند شترين .ه بنابراين  ؛ستا خبر نرم سبک در هاآن کردن کار دهيد انجام خبرها نوع اين جذاب کردن در توانيدمي که کاري بي

در نرم خبر شما بايد قادر باشيد تصويرسازي  .تا بتوانيد در اين سبک مهارت کسب کنيد هيچ راهي نداريد جز اينکه داستان بخوانيد

ت کنيد و توازن را در درياف را هاکارشــناس نظر بايدهمچنين  .شــوند درک بهتر که کنيد تبديل هاييقالب به را ارقام و اعداد و کنيد

 (نيوز سايت برنا، بازيابي از 4/6/1396)توکلي،  .رعايت کنيد گريگزارش

 نگار اجتماعي استخبرنگاه تحليلي مهمترين مهارت 

يکي  .اندازي جاروجنجال صرف تبديل نشودنگاري زرد و راههايي است تا به روزنامهاجتماعي نيازمند مهارت ةدر حوز خبرنگاري

انتظار  هاوالن بسياري وجود دارند که از رسانهئدر طرف مقابل هنوز مس .ها داشتن نگاه تحليلي و انتقادي استترين اين مهارتاز مهم

 ةدر حوز گزارشگريهاي اين تقابل يکي از داليل افت سطح فعاليت .دنها فعاليت کنآن که براي اهدافعمومي مثل روابط ؛دارند

 به مواقع بيشتر و ديده کمتر تحليلي گزارش ايران اجتماعي گزارشگري در که است دليل همين به شايد .اجتماعي کشور است

همراه با موجي  ،لهئاجتماعي به جاي کشف مس ةفعال در حوزر خبرنگارانعبارت ديگر برخي  به ؛شودمي بسنده خبر بانيدروازه

  .ل اجتماعي به وجود آمده استئو در بهترين حالت کارشناس مساول ئشوند که بعد از نقل قول يک مسمي

.وکنيدجوايکهبهشماسپردهشدهاستجستبهسراغآرشيوکارهايپخششدهمحلکارخودبرويدودرقسمتمربوطبههمانحوزه

.ةشماستاندکهمتفاوتباروندکاريتحريريهاييچهکارهاييکردههايديگردرروياروييباچنينموضوعبررسيکنيدکهرسانه

.گرفتهايد،داشتهباشيدهاتماسهايمختلفباآنشبکةارتباطيازکسانيکهبرايموضوعتانبرايخود

.ازهمانشروعکارتانرويگزارش،باکسانيتماسبگيريدکهربطيبهموضوعگزارشدارند

.ازاينترنتنهايتبهرهراببريد

.جوکنيدوهايمشابهرادرآنهاجستهاسربزنيدوداستانهاياجتماعيووبالگبهشبکه

.رابپرسيدمعنيسخنانشانهامتوجهنشديد،حتماًازآنوديابهگوشتانناآشناباگرحرفي.فرهنگلغاتواصطالحاتمخصوصخوددارد،ايهرمحلهومنطقه

.دوتماشاکنيد،بخوانيد،گوشدهيهايراديوييوتلويزيونيها،مجالتوشبکهازمنابعيمثلروزنامه،دربارةمسائلمرتبطباموضوعتانتاجاييکهامکاندارد

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/605111-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ل مختلف جامعه به واکاوي و ئبلکه بايد با تحقيق و بررســي مســا نبايد منتظر حادثه يا رويداد بنشــيند، خالق اجتماعي خبرنگار

اي را پس از آن که ســر راه جامعه قرار گرفت، تحليل و خاص و حادثه يرويداد ايم تاعادت کرده .هاي عمومي بپردازدکشــف دغدغه

سي کنيم که اين يعني  ستي انجام نمي نگاري اجتماعي هدف وخبربرر صلي خودش را به در سالت ا شاد،  .دهدر ، 23/7/1393)دهقان 

 بازيابي از سايت مگ ايران(

ل و معضالتي ئپرداختن به مسا .نگاري اجتماعي استخبرهاي جامعه بخشي از هدف و رسالت پيگيري و همسو شدن با جريان

 دهند از ديگر وظايف اصلي خبرنگار اجتماعياما به آرامي و زير پوست شهر رخ مي ،هيجاني و خبري ندارند ةها جنبکه بعضي از آن

 ، بازيابي از سايت مگ ايران(23/7/1393)جودکي،  .است خالق

 گزارش اجتماعي  ةآمار روشن و دقيق الزم

گزارش اجتماعي به اعتبار آمار و ارقام است که  .استاجتماعي داشتن آمار و ارقام دقيق و صحيح گزارش مهمترين فاکتور براي 

 ةبه آمار درســت و دقيق يا جدي نگرفتن اهميت اعداد و ارقام در حوز نيافتن دســت .شــودکند و قابل پيگيري ميســنديت پيدا مي

گيرد نتواند راهکار و معضالت اجتماعي صورت مي دربارةهايي که ها و تحليلشود تا گزارشباعث مي ،نگاري تحقيقيخبراجتماعي و 

  .هاي مناسب را پيش روي جامعه بگذارددرمان

 با هاآن کم ارتباط .نيســت روشــن خوبي به هم اجتماعي خبرنگاران از بعضــي براي اجتماعي خبرنگاري معناي رســدمي نظر به

ضاي صور و هاکتابخانه و آکادميک ف ست در ةري تحقيقي در حوزنگاخبر از رايج ت شکالت ا شايد از مهمترين داليل اين م سي   سيا

ــاير حوزهحالي که مي ــت و س ــت، تغذيه، بهداش ــترهايي براي دانيم محيط زيس ــت تا خبرهاي اجتماعي نيز بس نگاران اجتماعي اس

 ، بازيابي از سايت مگ ايران(23/7/1393، اردستاني) .ارائه دهندو خالقانه گشا راه ،هايي تحليليگزارش

 راهکارهايي براي مصاحبه و تهيه گزارش اجتماعي
 ساده وگوييگفت براي که بدانيد بايد آيد،مي حساب حرفه به اين قلب و است گزارشگري کارهاي ترينمهم از مردم با وگوگفت

 جذابيت و شوندگانمصاحبه به شما موفقيت موضوع گزارش، از نظر صرف .شويد مشکالتي دچار است ممکن حوزة اجتماعي در

 و کنند برقرار ارتباط هااَن با توانندمي که بشوند را صداي کساني خواهندمخاطبان مي .دارد بستگي هاآن سوي شده از مطرح مطالب

شته هابا آن  در کار از نخور درد به و خاصيتکامالً بي اجتماعي هايموضوع افراد، شخصي مسائل بيان بدون .باشند مشترکاتي دا

 مخاطبان نظر جلب اطالعات براي و مناسب شوندگانمصاحبه به دنبال خود گزارش تهية براي است که خبرنگار وظيفة .اَمد خواهند

 باشند، و کارشناس دانشگاهي افراد نبايد حتماً شوندگانمصاحبه .کندآوري عبه سختي جمرا  اطالعات اين باشد الزم اگر حتي باشد،

 کارشناسان ممکن بهترين شانشخصي زندگي حوزة در حتم طور به خاصي نباشند، هايحوزه در دانشگاهي متخصصان اگر حتي

  .بود خواهند
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 د:کنی توجه هايتانمصاحبه از بیشتر گیريبهره براي راهكار چند به

 
ست .کنید فراهمکردن  وگوگفت از پیش را اطالعات ــتي .نرويد خالي جايي د ــش از فهرس ــر زياد اما کنيد، تهيه را هاپرس  س

 اگر .کند تغيير گيريدمي شوندهمصاحبه از هايي کهپاسخ به بسته وگوگفت مسير است ممکن که چرا نکنيد، هايتان پافشاريسؤال

 با هست، اگر امکانش .نکنيد رهايشان شده است، الهام شما به کجا از دانيدنمي که برخورديد بهتري هايبه پرسش وگوگفت وسط

شان، محل در مردم ساس جا آن در که هاييدر مکان يا و شانخانه کار شتري وقتي آرامش آنان .کنيد ديدار کنندمي راحتي اح  بي

 در با مردم مالقات .کنند بازي دل و دست معروف قول به و بگذارند در اختيارتان را بيشتري هايدانسته است ممکن باشند، داشته

 چيزهايي برايشان چه و هستند که واقعاً فهميدمي و دهدمي شما به شانو روحيه شخصيت از بهتري تصوير کارشان، يا زندگي محل

 .دشومي محسوب ارزش

شه سیار زماني همی صاحبه الزم کمتر از ب ست آنچه براي م  که بگذاريد کســاني با وگوگفت قرار خواهيدمي وقتي .کنید طلب ا

صالً وقت گويندمي شانگرفتاري و ندارند آزاد ا ست، زياد هاي سيار زماني ا ست الزم آنچه کمتر از ب  دقيقة چند حتي کنيد؛ طلب ا

ست ممکن زيادي بخواهيد، وقت اگر .ناقابل ضايتان ا صاحبه هنگام اکثراً اما .کنند رد را تقا صالً متوجه م  و شوندنمي زمان گذر ا

 .کنيدمي پيدا دست وگوبراي گفت خود نظر مورد وقت به شما احتماالً

 بردن بين از خوبي براي راه اين .کرد باز را صحبت سر بايد .آيدکارتان مي به وگوگفت شروع از قبل کوتاه زدني گپ هاوقت گاهي

ست افراد نامرئي دفاعي ديوارهاي سائلي زدن گپ.ا ضوع به ربطي که دربارة م صيتبي ظاهر به شايد ندارد وگوگفت مو  به نظر خا

 .داد خواهد نشان وگوگفت هنگام را خود خوب آثار اما بيايد،

سش کردن مطرح از سخ که هاييپر ــما .کنید خودداري شود جداًمي ختم خیر و بله به شانپا  بدانيد بايد و خبرنگاريد ش

کي، کجا، »با  که کنيد مطرح طوري را هايتاناگر پرسش .زد خواهد ضربه کارتان به چقدر است کوتاه الزاماً شانکه پاسخ هاييپرسش

.دست خالي جايي نرويد. وگو فراهم كنيداطالعات الزم را پيش از گفت

. هميشه زماني بسيار كمتر از آنچه براي مصاحبه الزم است طلب كنيد

.بايد سر صحبت را باز كرد. آيدوگو به كارتان ميگپ كوتاه قبل از شروع گفتيک ها گاهي وقت

.شود جداً خودداري كنيدشان به بله و خير ختم ميهايي كه پاسخاز مطرح كردن پرسش

. بزرگوار و خوش رفتار باشيد

.طوري كه هستند قبول داشته باشيدوگو ذهنتان را نبنديد و مردم را همانهنگام گفت

.وگو به بن بست خورديد، روش سؤال يا منطق پرسش را عوض كنيداگر وسط گفت

.كنيدگيريد يا ضبط ميتان تصوير ميبا دقت يادداشت برداريد، حتي وقتي از مصاحبه

.دهنده و چالش برانگيز را براي آخر مصاحبه بگذاريدهاي تكانپرسش

.شودذكر نام منابع باعث افزايش اعتبار گزارش مي

.توضيح دهيدمخاطبانتان را ذكر نكنيد، حتماً دليلش را براي اگر تصميم گرفتيد نام منبع

.به همين دليل، بكوشيد ارتباط خود را با آنان حفظ كنيد. وگوي دوباره با افراد را هميشه مد نظر داشته باشيدتمال گفتاح
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الزامًا  هايشانپاسخ هايي کهپرسش .شد خواهد برايتان بيشتر ترکامل هايپاسخ گرفتن امکان شوند، اَغاز« چرا، چه کسي و چگونه

ست وقتي «خير»يا  «بله» شوندهگفتدر  که خورندمي کارتان به ا  باالخره بايد شما و ندارد تمايلي دربارة جزئيات صحبت به وگو 

 .تان بگيريداساسي هايپرسش براي پاسخي

سخگوي نيست موظف هيچ کس اجتماعي هايچهره معدودي تعداد جز به .رفتار باشید خوش و بزرگوار شد خبرنگاران پا  پس .با

 احترامي با افراد اين با .دانست را لطف اين بايد قدر و کندمي لطف گويد،مي شما براي خودش از و دهدمي شما جواب به کسي اگر

ست  اليقش که شته ياد به .کنيد برخوردا  هول و عصبي هم اندکي و باشند خبرنگار برنخورده به گاههيچ است ممکن که باشيد دا

 .داد خواهد بيشتري اعتماد و اَرامش احساس به او حتم طور به وگو شوندهگفت چشمان به کردن نگاه و گرم رفتار .شوند

 وگوگفت اجتماعي موضوعي دربارة وقتي .باشید داشته هستند قبول که طوري همان را مردم و نبنديد را ذهنتان وگوگفت هنگام

ست متفاوت کامالً شما با شانزندگي نوع که خورد خواهيد بر به مردمي کنيد،مي ضاوت شاندرباره کنند حس اگر .ا  کنيد،مي ق

هنگام  مناسب خبرنگار پوشش و لباس پوشيدن حتي .ببندند رويتان به را درها و بگذارند اختيارتان در اطالعات کمتري است ممکن

 .دارد زيادي اهميت وگوگفت

سط اگر ست بن به وگوگفت و سش را منطق يا سؤال روش خورديد، ب سير گاهي بتوانيد بايد .دکنی عوض پر  تغيير را وگوگفت م

 طرف دانيدمي که نرويد جلو فرض پيش اين با .بپرسيد شونده مصاحبه از ديگر نوعي به را قبلي هايپرسش از حتي بعضي و دهيد

 وگوگفت طرف اعتماد جلب براي شما بهترين انتخاب ساده، بسيار هايپرسش هاوقت گاهي .داد خواهد چه پاسخي شما به مقابل

 حرف شما با ترراحت نيستيد، اتاق فرد درون ترينعاقل و دانيدنمي ايشان از برتر را خودتان کنند حس ها وقتيشوندهمصاحبه .است

 .شوندهمصاحبه نه شماييد، پاسخ دارد به نياز که کسي.زنندمي

 خصوص برايهب جملة کردن پيدا عالوه، به .کنیدمي ضبط گیريد ياتصوير مي تاناز مصاحبه وقتي برداريد،حتي يادداشت دقت با

  .شده ضبط ها فيلم و نوارساعت بررسي تا است ترراحت هايادداشت درون از قول نقل

 امکان که بخورند بر سختي پرسش به اگر مردم از بعضي .بگذاريد مصاحبه آخر براي را برانگیز چالش و دهندهنتكا هايپرسش

 شروع آسان هايپرسش با که است اين ترمنطق راهبردي .کنند متوقف را مصاحبه کل است ممکن باشند، نداشته اش راپاسخگويي

 کمک شوندهمصاحبه به طريق، اين به .باشيد مقابل گرفته طرف از را کافي اطالعات شما و برسد مناسبي جاي وگو بهگفت تا کنيد

 .آورد دست به بعدي سخت هايپرسش به پاسخگويي براي را شآرامش تا يداکرده

 و ايدکرده خاموش را تاندوربين يا ضبط که اين .کنند مطرح وگوپايان گفت از بعد را مسائل ترينجالب دارند عادت اشخاص بعضي

 جالبي موضوع دربارة خواهدمي مقابل طرف اگر .شده نکنيد مطرح مطالب به توجهي که شودنمي دليل ايد،بسته را دفتر يادداشتتان

سبي که ضبط يا بازکنيد را دفترتان بزند، حرف دهد،مي مخاطبان به اطالعات منا شن تاندوربين و   ادامه وگوگفت به و کنيد را رو

 .دهيد

 از بسياري آشنا هستند، خبرنگاران با مصاحبه بازتاب با هاشخصيت و مسئوالن .شودمي اعتبار گزارش افزايش باعث منابع نام ذکر

شان کنيد،مي وگوگفت هاآن با که عادي مردم ست بار اول ستفاده از که اين با .شوندمي روروبه خبرنگار با که ا  در نام ذکر با منابع ا

 نکردن نشان ندادن تصوير و پخش صدايشان و يا ذکر براي موجهي داليل عادي از مردم بعضي دارد، زيادي اهميت امروز خبرنگاري

 (50تا  40، ص 1388، «راهنماي گزارشگري اجتماعي») .دارند نامشان
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 خبر پيگيري

 بررسي را موضوع همان روي کار ادامة نحوة بد نيست ايد،تهيه کرده را اجتماعي موضوعي دربارة گزارشي از بخش چند وقتي

 کارتان به آينده در است ممکن که يافته باشيد دست نيازتان حد از ترگسترده و بيشتر منابعي به کار، اولية در مراحل شايد .کنيد

ساني شايد .بيايد شند کرده تانراهنمايي حتي و تماس گرفته شما با ک سئوالن شايد .با شکل براي ذيربط م  در شده ذکر رفع م

 اجتماعي هر موضوع يا مهاجرت و فقر مثل هاييموضوع بهتر پوشش براي که بايد بدانيد .باشند آورده عمل به را الزم اقدام گزارش،

 .کشيده است به کجا کار که است امر اين پيگيري کليديمسئله  ديگر،

  ايد:داده که پوشش خبرهايي بهتر پیگیري هايي برايدپیشنها

 
 گزارش در جزئیات همة درج که رستتید نتیجه خواهید اين به کنید، آوريجمع داستتتانتان براي بیشتتتري اطالعات چه هر

ست غیرممكن ضي از .ا  خبري کار شويد مجبور شايد .بیاوريد بعدي هاي خبريگزارش در توانیدمي را خبري جزئیات اين بع

 اطالعات حال هر به .کند داريد کفايت اختيار در که اطالعاتي تکميل براي تلفني تماس سه دو هم شايد .بکنيد باره اين در بيشتري

ستفاده هاآن از بتوانيد خبر هنگام پيگيري شايد .نريزيد دور را خود ست ممکن گزارش، تهية روند طي .کنيد ا  ذهنتان به نظراتي ا

ست ممکن .بخورد دردتان به که بعدها کند خطور سد ذهنتان به منبع خبر با زدن گپ هنگام هانکته اين ا  دنبال به که وقتي يا .بر

سبتي که بخوريد بر به مدرکي گرديد،مي سندي ضوع با منا شته فعلي مو شد، ندا ستي .بخورد دردتان آينده به درکه  با  اين از فهر

 .کنيد انتخاب تانبعدي کار را براي موضوع ترينجذاب و کنيد نگاه را فهرست اين شد، تمام با گزارش کارتان وقتي .کنيد تهيهها نظر

 قانوني ايماده يا تبصره، شما داستان انتشار از بعد شايد .داشته باشید نظر زير را گزارشتان انتشار از پس داده رخ تغییرات تمام

 با خبري منابع گزارش، از پخش پس است گاهي ممکن .باشد کرده آغاز را جديدي حرکت غيردولتي سازماني يا شده باشد مطرح

 انتشار از بعد تحوالت کيف و کم از و ماجرا باشيد پيگير بايد نيز شما خود .دهند قرار تحوالت جريان در را و شما بگيرند تماس شما

 .بياوريد در سر خبر

ضوعتان به که چیزي هر دربارة مطالعه به کماکان شريات در چه در راديو و تلويزيون و چه بدهید، شود ادامهمي مربوط مو  ن

 و غيردولتي هايسازمان از طريق شده منتشر هايگزارش .کنید دنبال را تخصصي مطالب نشريات .سراسري نشريات در يا محلي

آوري كنيد، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه درج همة جزئيات در گزارش هر چه اطالعات بيشتري براي داستانتان جمع

.هاي خبري بعدي بياوريدتوانيد در گزارشبعضي از اين جزئيات خبري را مي. غيرممكن است

.تمامي تغييرات رخ داده پس از انتشار گزارشتان را زير نظر داشته باشيد

شود ادامه بدهيد، چه در راديو و تلويزيون و چه در نشريات كماكان به مطالعه دربارة هر چيزي كه به موضوعتان مرتبط مي

.مطالب نشريات تخصصي را دنبال كنيد. محلي يا در نشريات سراسري

ستند مند هكه به موضوع عالقهمخاطباني نوشتن نشاني، ايميل يا شمارة تلفن تحريريه خود به صورت زيرنويس، كار را براي 

.كندتر ميو مايلند با شما در ارتباط باشند راحت
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ضاي مجازي اطالعات ستيابي بهترين .بخوانيد را موجود در ف ضوع به راه د ستان و اهمو ضو با ارتباط حفظ جديد، هايدا هايي عمو

 .ايدداده پوشش تانکاري حوزة در قبالً که است

مند هستند و به موضوع عالقه که بینندگان براي را کار به صورت زيرنويس، خبر تلفن تحريريه شمارة يا ايمیل نشاني، نوشتن

را از مخاطبان  هايينامه ايميل و و تلفن احتماالً دهيد،مي پوشش را موضوعي وقتي .کندمي ترباشند راحت ارتباط در شما با مايلند

باره  در ســادگي به يا دهند پيشــنهاد شــما به را هاييداســتان اســت حتي ممکن اينان .کرد خواهيد مند به موضــوع دريافتعالقه

 هايتالش براي با ارزشي منبع اطالعاتي چنين صورت، در هر .بگويند چيزهايي برايتان خودشان هايزندگي و شخصي هايتجربه

 (52تا  50، ص 1388، «راهنماي گزارشگري اجتماعي») .است در گزارشگري شما آيندة

 انتخاب قالب براي گزارش اجتماعي
ضوع براي را متفاوتي هايقالب توانيدمي شما ضي .کنيد اجتماعي انتخاب هايمو ستند، ساده خبري هايگزارش از بع مانند  ه

ضع و سخنان پخش ضي .صوص ازدواج جوانانخدر مسئوالن موا ضاع تغيير توانند دربارةمي هاگزارش بع شند، اجتماعي او  مانند با

  .برويد جوگرانهوهاي جستقالب سراغ به است ممکن هم گاهي .زمان گذر در خاص به موضوعي نسبت اجتماعي نگرش تغيير

شش جذاب نکات از يکي ضوع پو ست اين اجتماعي هايمو شتر هرچه .کرد انتخاب گزارش براي را قالبي هر توانکه مي ا  بي

 به اين .اســت ترجذاب مخاطبان به گزارش هارائ براي روشــي چه که انديشــيدمي اين به کنيد،مي تهيه اوليه خام و مادة اطالعات

 بستگي دارد: زيرعوامل  به براي گزارش اجتماعي انتخاب قالب .شد خواهيد رو روبه گزينه چند با موارد است در اغلب مربوط خودتان

 

 گزارش: قالب انتخاب دربارة بهتر گيريتصميم براي پيشنهاد چند
 توانمي را علمي دستاورد گزارش .باشد آن ارائة براي ترين روشمناسب که کنيد انتخاب گزارش به پرداختن براي را قالبي بايد

 بايد نقطه حال، هر در که کنيم دقت .کرد اســتفاده نيز فيچر تحقيقيگزارش  قالب از توانمي همچنين .کرد ارائه خبر به صــورت

 زمان گذر در يرويداد تحول يا و روند دربارة که است داستاني عموماً خبري گزارش .کنيم منعکس گزارشمان در را متفاوت نظرهاي

صلي محرک شايد .کندمي بحث شد، اتفاق وقوع آن ا شود تربزرگ موضوعي به منتهي تواندمي خبري گزارش اما با  عنوان به .هم ب

شي اگر مثال، شخص ايدرياچه که بگويد گزار شده م ست، آلوده  ضوع ا منطقه  کل در آلودگي به تواندمي درياچه اين آلودگي مو

 .است شروع نقطة همان از فراتر که شود، کشيده

 افراد و دستاوردهاي مشخصات از بخشي هارائ بنابراين؛ هستند تلويزيوني هايدر گزارش واقعي هايآدم تماشاي عاشق مخاطبان

ستانتان نقل براي خوبي راه تواندمي  موضوع گزارش به اشزندگي داستان که شويد متمرکز کسي روي که اين است مهم .باشد دا

پيگيري براي  ،موضوع اجتماعيبه  ورود براي اشاوليه انگيزة که اجتماعي باشد ص عادي يا فعالشخ تواندمي فرد اين .باشد مرتبط

 ترمهم موضوعي روي او، هايفعاليت به تصويرکشيدن در عين تواندمي تانگزارش فرد، اين روي تمرکز با .است رفع معضل اجتماعي

 .شود متمرکز

زمانموردنيازبرايتهيهگزارشميزاناطالعاتجمعآوريشده

بررويچهبخشياز

اطالعاتگردآوري

شدهتمرکزخواهيد

کرد
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 شيوة به هايشانديدگاه بيان امکان خبري( )منابع افراد که به دارد بيشتري تأثيرگذاري زماني پاسخ و پرسش قالب در وگوگفت

 اين .چيست ادبياتش و زندمي حرف شما چگونه وگويگفت طرف ببينند است جذاب مخاطبان براي .بدهيد خودشان را دلخواه

 توانيدمي کجا بدانيد و باشيد مسلط به موضوع کافي اندازة به گرمصاحبه عنوان به شما که گذاردمي تأثير بيشتري زماني وگوگفت

 نفر يک با فقط وگوگفت اگر باشيد که داشته توجه بايد .منحرفش کنيد گاهي و کنيد روروبه سخت هايبا پرسش را شونده مصاحبه

 .شود او تبليغي تريبون به تبديل است ناخواسته ممکن گزارش گيرد، صورت

 ايخانواده کنار در مدتي مثالً  ؛برويد معمولي فردي سراغ به آدمي معروف، به تصوير کشيدن جاي به دهيدمي ترجيح هاوقت گاهي

 و نيستند هامقام و هاشخصيت ديدن تصاوير به مايل تنها مخاطبان .است شيميايي مواد بزرگ کارخانة به مشرف شانخانه که باشيد

 .کشندچه سختي مي نان لقمه به دست آوردن براي که وضعيت کساني بدانند دارند دوست

 يادتان .باشد درگير هايطرف دربارة اطالعات داراي و عامه فهم بايد مطلبتان کنيد،مي انتخاب گزارش براي که قالبي از نظر صرف

 (کجا؟ کسي؟ چه وقت؟ چه چگونه؟ را؟)چدهيد:  پاسخ سؤال چند به نرود بايد

 نپرسند چيزي و کنند سکوت برابرش در همه داشته باشد انتظار و به تصوير بکشد را خود ديدگاه و نگاه تواندنمي خبرنگاري هيچ

 به همچنين و کند بررسي مختلف زواياي از موضوع را سازد، مطرح چالشي و سخت هايپرسش که است وظيفة خبرنگار .نگويند و

 .بدهد گويي پاسخ فرصت اندگرفته انتقاد قرار مورد که کساني

 اطالعات انجام يافتن براي فراواني کندوکاو بايد در خبرنگاري تحقيقي .گيرندمي خود به تحقيقي رنگ گاه اجتماعي هايگزارش

 سعي و حتماً  نزنيد آب به گداربي ها،گزارش گونه اين تهية طوالني زمان دليل به .رفت متعددي منابع سراغ به وگوگفت براي و داد

 (67تا  63، ص 1388، «راهنماي گزارشگري اجتماعي») .کنيدکه اطالعات خوبي آماده  کنيد

  .پرداختبه اختصار خواهيم  «گزارش آب و هوا»و « گزارش بحران»به دو نوع گزارشگري اجتماعي يعني  زيرهاي در بخش

 بحران گزارش

 بايد رساني،اطالع و خبري عمليات هرگونه به اقدام از قبل دهدمي قرار تهديد و خطر معرض در را جامعه که هايي1بحران در

 .کرد طراحي را خبري برنامه جدول بحران، و حادثه ابعاد با متناسب و شناخت را آن در ثرمؤ عوامل و تغييرات سطح و ميزان

ثير بحران يعني عمق و أيعني شدت و بزرگي آن و همچنين ت ثير آن به دو عامل کيفيت بحرانأهاي بحران و ميزان تويژگي

 .گستردگي آن بستگي دارد

  

                                                           
ـــازماني يا اجتماعي را در معرض خطر جدي قرار دهد  .1  "بحران"هرگونه تغيير در موقعيت عادي و هر رويداد ناگهاني که عوامل حياتي در زندگي فردي، س

 ناميم.مي
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 توان به سه دسته تقسيم کرد:ها را ميبحران

 
شش اخبار بحران را بر عهده مي - سترده با گروهخبرنگاراني که پو هاي گيرند بايد افرادي تيزهوش، ريزبين، پرکار، داراي ارتباطات گ

 .کنند پخشگير باشند تا بتوانند اخبار را با سرعت دريافت و مختلف اجتماعي و پي

 اعتماد جلب .گيرد قرار عموم قبول و توجه مورد کنندمي گزارش که را آنچه تا گيرند قرار مردم اعتماد مورد بايد بحران خبرنگاران -

 .است مخاطبان فريب و کاريپنهان ،اغراق از پرهيز و صداقت نيازمند مردم

ست خصوصياتي و وظايف ديگر از جامعه رواني امنيت ليت اجتماعي براي حفظئودرک مس - سانه خبرنگاران که ا  در جمعي هاير

 .باشند واقف آن به کامالً بايد بحران زمان

ــده -  خبرها بدترين تا بهترين از .کرد گردآورياند در زمان وقوع بحران، بايد اطالعات را از منابع مختلفي که درگير جوانب بحران ش

ــاد حتي و متنوع کامالً منابع و گوناگون هايطرف از را ــت به متض آوري نع از جمعما ذهني هايمحدوديت ندهيد اجازه و ديآور دس

 .اطالعات شود

آوري آوري خبر، جمعجمله ســـرعت در جمع مهم ديگر نيز توجه کرد که از آنة گردآوري اطالعات بايد به چند نکتة در مرحل -

پايه بي يهادهد شايعهها از اين رو مهم است که به رسانه امکان ميآوري شايعهجمع .ها و اطمينان يافتن از صحت خبرهاستشايعه

 .اند پااليش و به شکل صحيح به اطالع مردم برساندرا که بر مبناي برخي حقايق شکل گرفته هاييآنو اساس را تکذيب کند و 

ستفاد لةدر مرح - سرعت و دقت را مد نظر قرار داد و با ا سابقهبجا و ب ةپردازش خبر نيز بايد نکاتي همچون  خبر و ترکيب  ةموقع از 

 .خواندني کردديدني، شنيدني و اطالعات قديمي به صورت هدفمند، خبرها را اطالعات تازه با 

 .بندي در هر مرحله نيز از ديگر نکات مهم در پردازش خبرهاي بحران استجمع ةتنظيم مناسب شکلي و محتوايي و ارائ -

 به هنگام انتشار اطالعات هم بايد نکات زير را مد نظر قرار دهيد:

 

هايطبيعيمانندسيل،زلزلهوآتشفشانبحران

...و

افزايشبيکاري،هاياجتماعيمانندبحران

بحرانناشيازجنگواقداماتتروريستي.است...وحاشيهنشينيشهري

کوتاهي

خبرهاتا

ممکنحد

قابلفهم

عموم

ويرايشدقيق
استمراردر

اطالعرساني
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 سريع و دقيق سازيشفاف به هارسانه بايد لذا ؛دارد را ايشايعه هرگونه پذيرش براي آمادگي عمومي افکار بحران، وقوع زمان در

 .باشند داشته ايويژه توجه رويدادها

نتشار اي با اها بخواهند از بروز بحران براي جلب توجه و افزايش مخاطبان استفاده کنند و با چنين انگيزهامکان دارد برخي رسانه

 جذب به بتواند اگر حتي و است آميزمخاطره و نادرچنين کاري به طور قطع  .کننده به بحران دامن بزنندخبرهاي غيرموثق و يا نگران

 .د در گذر زمان سلب اعتماد مخاطبان از رسانه را در پي داردانجامبي مدت کوتاه در مخاطب

خبرنگاران  .است مخاطرات از دورماندن براي هوشياري کنند توجه به آن بايد بحران پوشش هنگام به خبرنگاران که نکاتي ديگر از

همچنين خبرنگاران بحران بايد با  .هاي امن براي حفاظت از خود دقت کنند تا دچار حادثه نشوندها و مکانبايد با شناسايي محل

 .براي پوشش خبر درنظر داشته باشند سناريوهاي مختلفي ،توجه به موقعيت و وضعيت زماني و مکاني و تحوالت

و با  کامل طوربه آن جوانب همه که شود طراحي ايگونه به رويداد از فيلم و تهيه خبر، عکس، گزارش، مصاحبه يدر اين سناريو

 ايرنا(از سايت مدرسه خبر  18/11/1396)خبرنگاري بحران، بازيابي در تاريخ  .بندي مناسب به اطالع مخاطبان برسدزمان

 گزارش آب وهوا
شــود و بايد لباس گرم خواهند بدانند آيا هوا ســرد ميها فقط ميآن .دانندمردم فرق بين ســيســتم کم فشــار و پرفشــار را نمي

 آيد و الزم است چتر بردارند يا نه؟خواهند بدانند برف و باران ميبپوشند؟ يا مي

شناسي را ارائه کنيد که مردم شته باشند نسبت طوري گزارش هوا بايد گزارشگر خوبي باشيد و گزارش  .به شما حس خوبي دا

کند اگر متخصص هواشناسي از سيستم کم فشار و پرفشار صحبت مي .کنيدتبديل فني سازمان هواشناسي را به زبان ساده مردم 

 .شما به جاي آن بگوييد باراني خواهد بود يا نه

شيد ب سي خوبي با شنا شگر هوا شيدبراي اينکه گزار شنا با ضع هوا اغراق  ةدربار .ايد اطالعات فني کار را بدانيد و با اين علم آ و

سي احتمال مي .نکنيد شنا ست! معموالً وقتي هوا سيده ا سانتيمتر  20 - 30دهد چيزي نگوييد که مخاطب فکر کند دنيا به آخر ر

 .در اين موارد بايد احتياط کرد .باردبرف خواهد باريد، پنج سانتيمتر هم برف نمي

صاص داده مي سته خبري به گزارش هوا اخت صل مطلب برويد و چيزي  ؛شودمعموالً زمان کمي در ب سر ا سريع  بنابراين بايد 

ستان به .ندبگوييد که توجه مخاطب را جلب ک ستاطور غيرمثالً اگر هوا در تاب ست، بگوييد: تاب شده ا سرد  و نه اما کامالً حال عادي 

 .کند به خوبي بشناسداي را که گزارش ميآگاهي خوبي داشته باشد و منطقه اهواي آخراي پاييزه! گزارشگر وضع هوا بايد از جغرافي

ـــاير مناطق جغرافيايي را ها، کوهنام شـــهرها، رودخانه اي که در آن زندگي مردم به شـــهر و منطقه .درســـت تلفظ کندها و س

گزارش وضع هوا با  .ا اسم جايي را اشتباه تلفظ کنيد قطعاً مردم آن منطقه را ناراحت خواهيد کرداگر شم .حساس هستندکنند،مي

 ؛بيني است و هنوز اتفاق نيفتاده استمعموالً خبر اتفاق افتاده، اما وضع آب و هوا فقط در حد پيش .هاي خبري فرق داردساير بخش

  (56و  57)ريردون، ص  بنابراين ممکن است در پنجاه درصد موارد اشتباه کنيد!

 منابع:

 4/6/96نگاري اجتماعي، ، احمد، نشست تخصصي روزنامهتوکلي .1

http://www.bornanews.ir/fa/tiny/news-605111 
  ، بازيابي از سايت: 18/11/1396، «خبرنگاري بحران» .2

http://newsschool.irna.ir/fa/c1_433/ 
 ICFJالمللي روزنامه نگاران ، مرکز بين1388، «راهنماي گزارشگري اجتماعي» .3

http://www.bornanews.ir/fa/tiny/news-605111
http://newsschool.irna.ir/fa/c1_433/
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 سيماموزش و پژوهش معاونت سياسي صداو، اداره کل آ«رو به دوربين»حسين،  زماني، ؛مترجم نانسي، ،ريردون .4

 ، انتشارات همشهري1389، «: چگونه خبر بنويسيمنگاري در عملروزنامه»محمد،  ،زاده مطلقترجمه؛ تقي -هلن ،سيسونز .5

، «ساز؟وج سوار يا موجان؛ ماير در اجتماعي نگاريروزنامه وضعيت»حسن،  ،اردستانيو  نرگس ،يجودک حوريه، ،شاددهقانامير حسين،  ،مصلي .6

 6206asp?AID=.com/article.magiran.http://www                                                ، بازيابي از سايت:21/9/93

  

  

http://www.magiran.com/article.asp?AID=6206
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 مقدمه
ظهور  .شودروز به روز بر خيل مشتاقان اين حوزه افزوده مي وبسياري از جوانان است  جذاب ياهگزارشگري ورزشي از موضوع

افراد گوناگون، زمينه تجربه اين  از طريقهاي مختلف هاي اجتماعي و ايجاد شرايطي براي اقدام به گزارش با صدا و لهجه و زبانشبکه

و باالبردن سطح آگاهي و هيجانات رويدادهاي  گزارشگران ورزشي سهم مهمي در توسعه ورزشاز طرفي  .فن را گسترده کرده است

  .ن دارندامخاطب در ميانورزشي 

مجموعه واژگان فني هر رشته و پيش زمينه تاريخي مربوط خبرنگاران بايد براي تهيه گزارش از رخدادهاي ورزشي از همچنين 

 ؛اندتازه و ناشناخته ،براي مخاطب هاي ورزشي مختلفي سروکار دارد که بعضاً امروزه خبرنگار ورزشي با رشته .به آن مطلع باشند

رويداد ورزشي را به صورت جذاب و  هاي ورزشي داشته باشد تا بتواند آنآشنايي کاملي با اين رشتهبنابراين گزارشگر ورزشي بايد 

 .خالقانه براي مخاطبان گزارش کند

 گزارشگر خبر ورزشي
 گزارشگر و دهدمي رخ ورزشي مسابقه يا رخداد در که چيزي است آن بيان و تعريف ارائه در آگاهانه فعاليتي گزارشگري ورزشي،

 در آن پخش سپس و )توليد ضبطي رخداد( يا وقوع با )همزمان زنده به صورت را خويش، آن روايت به نظري مفهوم و معني دادن با

 (5و  6ص  ،1395قاسمي، ) .دهدمي بازتاب ديگر( زمان

ست که به نگاريروزنامه نوعيگزارشگري ورزشي  سي روزنامه .پردازدرويدادهاي ورزشي مي و ورزش ا سا نگاري ورزشي بخش ا

 .د، حتي اگر آن رسانه تمرکزش بر پايه ورزش نباشدشوخبري محسوب مي رسانه

شگر ستعداد بايد انگزار صيف در الزم ا شتهرا  ماجرا تو ش دا  را لحظات مخاطب براي راديو در تا کنندسعي مي افراد اين .دنبا

 ندارد، وجود تصوير راديو در که اين به توجه با .دهند افزايش رويداد را به مربوط آگاهي و هيجانات تلويزيون در و کنند تصويرسازي

 براي گزارشگران که است بديهي ،شودمي استفاده پيام انتقال براي موسيقي و اصلي زبان عنصر دو راديو در .است دشوارتر بسيار کار

 براي گفتن ســخن مکانيســم در آن کاربرد چگونگي و ارتباطي ابزار به عنوان زبان بايد لذا .گيرندمي زبان بهره از خود پيام انتقال

 با اندکي تغيير( 6، ص 1395 )همان، .شناخت خوبي به را مؤثر برقراري ارتباط

 که است موفق خود کار در زماني گزارشگر .دارد نياز آن کاربرد شيوه و ارتباطات شناخت به بنابراين؛ است گرارتباط گزارشگر

 (8، ص 1395)همان،  .باشد داشته توجه مخاطب نياز و دانش سطح و فرهنگ به بايد او .کند درک به خوبي را خود ارتباطي نقش

شي بايد هم  شگري ورز ستدر گزار شيد، هر دو مهم ا شته با شي عالي دا شيد هم اطالعات ورز شگر خوبي با براي اينکه  .گزار

 (54)ريردون، ص  .، فن گزارشگري استآنترين گزارشگر ورزشي شويد خيلي چيزها بايد بدانيد، مهم

 هاي مورد نياز گزارشگر ورزشي هاي عمومي و ويژگيمهارت
 نگاهي مشابه داريم ورزشي خبرنگار به ما که نگاهي  .است صميمي و ساده روان، بيان قدرت ورزشي خبرنگارمهمترين ويژگي 

 خبرهاي شنيدن قاعدتاً .دهدمي نشاط و طراوت به شما دستکنيد احساسي از وقتي که ورزش مي .داريم ورزشي مخاطب به که است

 هم عموميت اما گاهي هستند؛ جامعه جوان قشر مخاطبان اخبار ورزشي عمدتاً  .ما ايجاد کندش در را حسي چنين بايد هم ورزشي

 ايپيچيده موضوع ورزش چون بنابراين هستند مخاطب آن جامعه از مختلفي قشرهاي فوتبال ملي تيم مبحث در مثال طورهب دارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
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زندگي و استفاده از اطالعات و اصطالحات  سر يميت،صم مطالب، بودن مفهوم و گوييساده ،ورزشي خبرنگاري کار در اصل يک نيست

 ، بازيابي از سايت همشهري(1389)ناظمي،  .بريمکار ميهرايج در ورزش است که در محاورات روزمره ب

 گزارشگر ورزشي بايد:
 

 
شيوة ست  شي ممکن ا شگر ورز شد هر گزار شته با صي در گزارش کردن دا شگر به طور  .خا ست و گزار اين کار تا حدي خوب ا

سب خواهد کرد صوص خود را ک شيوه مخ شيوه .طبيعي  صنوعي  ست به طور م ست و پا کنيدالزم ني ، چون در اين اي براي خود د

ي هااين روزها بيننده دنبال لحظه .هاي جديدي اختراع کند تا متفاوت باشــدها و عبارتخواهد جملهصــورت هر گزارشــگري مي

 .بازي است ي جذاب و يکي دو نکته ويژه دربارةهاحساس بازي، مصاحبه

هاي ورزشــي اين اســت که جلوي تلويزيون بنشــينيد، صــداي آن را قطع کنيد و يک روش عالي براي تمرين گزارشــگري بازي

يلي جلب توجه کند، چون در گزارشگر ورزشي نبايد لباسي بپوشد که خ .هاي بازي را گزارش کنيدخودتان به جاي گزارشگر، صحنه

 (54)ريردون، ص  .اين صورت بيننده به جاي نگاه کردن و گوش دادن به بازي، به لباس او نگاه خواهد کرد

 ورزشــي هايلباس اســت، ورزشــي براي حضــور در ميادين ورزشــي غير از تحرک و چابکي که يکي از ملزومات کاري خبرنگار

 .است نياز هم مخصوص

صورت  صدابر تمام ،کنيدگروهي )گروه تلويزيوني( حرکت مياگر به  ستند؛ از  صويربردار تا افراد زير نظر خبرنگار گروه ه دار و ت

ست، بلکه نيازمند تعامل .راننده گروه صاوير را تهيه کند و  ياين رابطه، به معني رابطه کارفرما و کارگر ني صويربردار ت ست تا ت خوب ا

 .دشوکيفيت خوب و با  يصدابردار هم صداي و باکيفيت را بگيرد و در مجموع همکاري و تعامل افراد گروه موجب ارائه کار

سانه ساني، تعدد ر صه، با توجه به فوريت خبرر صحنهبه طور کلي و خال ضور دارند و رقابتهايي که در  شي ح سر  هاي ورز بر 

سريعکامل سالم بودنهتتر مخابره کردن خبر، مهمترين نکتر و  صحيح و  صحيح از آنآن ، به روز بودن ابزار،  ستفاده  سها و ا  .تها

 ، بازيابي از سايت همشهري(1389)ناظمي، 

شي نبايد لغت شگر ورز شتر مردم معني اين هايي بهگزار ست، چون بي شکاران رايج ا دانند و ها را نميلغتکار ببرد که ميان ورز

هاي ورزشکاران را به زبان ساده مردم تبديل کنيد و ها و اصطالحشما بايد لغت .برندها را به کار ميفقط ورزشکاران بين خودشان آن

 .دانندخاص نيستند و چيز زيادي از ورزش نمي ييادتان باشد بسياري از بينندگان طرفدار ورزش .به مخاطب تحويل بدهيد

.منصفانهگزارشکندوهمهجوانبموضوعرامطرحکند

.نويسندهماهريباشد

.کاربارايانهرابهخوبيبلدباشد

.باتوليدعمليگزارشتلويزيونيوراديوييآشناباشد

.استفادهازتصويروصدارابداند

.ايگزارشکندبادوربينراحتباشدوحرفه.نحوهاجرايزندهرابداند

فيالبداههحرفزدنرابلدباشد

.خواندکارکردنبااتوکيورابداندوطوريازآناستفادهکندکهبينندهمتوجهنشوداوازرومي
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بنابراين با احتياط  ؛هاي گزارشگري ممکن است اطالعات نادرست به شما داده شودگزارشگري ورزشي هم مانند ساير حوزهدر 

 .عمل کنيد و بعد از بررسي و اطمينان کامل اطالعات را به مخاطب منتقل کنيد

ورزشکاران  .گويند، هستندي که ميهايدانند با گزارشگران چطور صحبت کنند و خيلي مواظب جملهاين روزها ورزشکاران مي

 (55)ريردون، ص  .بينند که با گزارشگران و خبرنگاران چه رفتاري داشته باشندآموزش مي هم

 خبرنگاري ورزشي در تلويزيون
تصوير خودش شامل پيام است و  .هستيد، داشتن تصوير است روروبهدر تلويزيون با آن شما که هايي موضوعيکي از مهمترين 

 يک عنوان به را تلويزيون .دهد قرار  زيادي در جريان ماجرا اي گفته شود مخاطب را تا حدنکتهکه تواند به خوبي حتي بدون اينمي

بنابراين بايد تمام حواس شما در  ؛گيردبيش از يک حس شما را در اختيار ب ،ايي داردتوان که ايرسانه يعني شناسيم؛مي سرد رسانه

 .اختيار تلويزيون باشد

ساني که در تلويزيون کار مي ساني که براي تلويزيون برنامه ميک شنايي نداشـته سازند اگر به اينکنند يا ک  توانايي تلويزيون آ

  .نخواهند بود يعني به خوبي نتوانند از تصوير و فنون مربوط به آن استفاده کنند، در کارشان موفقباشند؛ 

شي تلويزيون ساير ويژگي ،خبرنگار ورز سبتاً هاي مهارتي و فني بايد جدا از  شته زيبا ظاهري ن شددا شي بايد در  .با خبرنگار ورز

 هاي ديگري راشد، به نحوي که ضعفها هم برتري داشته بااگر يکي از آن .باشد برخوردارحد متوسطي از صدا و تصوير رسا و زيبا 

اي است که به تلويزيون رسانه .تري داشته باشيد و يا بالعکسمثال اگر صداي شما خوب نيست تصوير مطلوب .مناسب است بپوشاند،

که گستردگي دارد، در لحظه تماس تعداد زيادي از مخاطبان به راحتي و مجاني در رساند، به خاطر اينسرعت شما را به شهرت مي

شما در ارتباط همکان شما ايجاد ميهاي مختلف با  صميميتي بين  به طور کلي تلويزيون حوزه راحتي  .شودستند؛ به همين دليل 

ست شما در محيطهمان ،ا  .کنيد و از زبان رسمي و تعارفات معمول خبري نيستهاي ورزشي به راحتي با هم صحبت ميطور که 

 پيدا حضــور تلويزيون در ورزشــي خبرنگار عنوان به که کســي بنابراين  .اي ورزش هم مطرح اســتها در بحث رســانههمين ويژگي

شفاهي در ارتباط فرد به فرد نقش دارد؛ زبان لحن و گفتارش  ايد تلويزيون به عنوان رسانهباش داشته توجه بايد کهاين ضمن کندمي

ها بايد حفظ و ســال هايشگزارش اي باشــد که به راحتي با آنها ارتباط برقرار کند و اين ارتباط صــميمانه را در طولهم بايد به گونه

شبکه تلويزيوني را به عنوان مرجع و مبدا کند که بتواند مخاطبان را جذب و جلب کند، به نحوي شتريان به مرور زمان آن  که اين م

 .در نظر بگيرند

که مهمترين عنصر يعني در راديو به خاطر اين .هاي خبرنگاري ورزشي در تلويزيون نسبت به راديو استه ديگر تفاوت ويژگيتنک

 شگردر راديو بايد گزار .تجسمي از موضوع نزد شنونده ايجاد کنيد ،تصوير وجود ندارد، نياز است که با فضاسازي و استفاده از کلمات

اتفاقا تاکيد  .توانيد لحظاتي ســکوت کنيدو از نفس نيفتيد تا آنتن ســاکت نماند؛ شــما در تلويزيون مي حرف بزنندامان و خبرنگار بي

سته خبري هم ارائه ميمي شگر تلويزيون حتي اگر يک ب صوير شود که خبرنگار يا گزار سکوت کند و اجازه دهد تا ت دهد، لحظاتي 

  .مطلب و پيام را برساند

بنابراين کساني که وارد حوزه خبرنگاري  ؛ترتر است و هم محبوبها هم مشکلنسبت به بقيه حوزهکار خبرنگاري در تلويزيون 

يعني ژورناليست  ؛ترندشوند اگر از حوزه خبرنويسي مکتوب به راديو رفته باشند و بعد به تلويزيون بيايند، موفقورزشي در تلويزيون مي

در حوزه  است کهو بعد به تصوير برسند، در اين صورت  شان را به دست بياورندکالم توانايي کنترل بشوند، بعد به راديو بيايند و

 ، بازيابي از سايت همشهري(1389)ناظمي،  .تر خواهند بودخبرنگاري ورزشي تلويزيون نسبت به بقيه موفق
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 ورزشي رويدادهاي تلويزيوني خبر و راديو پخش راهنماي
 شودمي عرضه ايتازه ابداعات يا فناوري فوتبال، جهاني جام و مسابقات المپيک هايبازي چون مهمي هايرقابت از دوره هر در

 رويدادهاي پوشش المپيک هايبازي در .کندمي فراهم خود گسترده نامخاطب براي را آن رويداد از ترجذاب و جديدتر ايچهره که

هاي رشته از يک هر .است وابسته رشته آن تصويري هايجاذبه و زمان قوانين، برگزاري، محل رشته، نوع عواملي چون به ورزش هر

 متعددي ورزشي المپيک، اماکن مثل بزرگي ايرشته چند هايبازي در .شودمي برگزار مشخص قوانيني با و خاص محيطي در ورزشي

 متفاوتي ابعاد و ويژه مختصاتي مسابقات داراي برگزاري اماکن از هريک .شودمي داده تخصيص مختلف رويدادهاي برگزاري براي

 به اماکن اين از هريک مديريت و تصويربرداري و نحوه چينش تا بود خواهد علت مزيد نيز ورزشي رشته هر خاص قوانين و است

 .باشند آشنا رويدادها در تلويزيوني و راديو پخش وضعيت چگونگي و تحوالت اين با گزارشگران بايد .شود بررسي ترتخصصي شکلي

 زير است:  شرحدر رويدادهاي ورزشي اهداف گزارشگري خبر ورزشي به  (102ص  ،1395قاسمي، )

 
 (104ص  ،1395همان، )

شوند، پخش لحظهبهلحظه و زنده طوربه که هاييدر المپيک رقابت شش به ن  زنده پخش بر عالوه .شوندمي خبري محدود پو

 براي و خالصه به صورت را هارقابت پرتابل، خبري و صورت به المپيک هايرقابت سازانبرنامه همچنين ،1المپيک ورزش 28 تمام

 (107ص  ،1395، همان) .کنندمي ضبط روزمره نمايش

 گزارشگر ورزشي کار در اثرگذار عوامل

 ؛گفتاري اندام سالمت و صوتي هايتوانايي -

 ؛خانوادگي و تربيتي هايويژگي از متأثر کالمي ادب -

 ؛آموزشي و تحصيلي هايويژگي و مطالعه از متأثر کالمي دانش -

 ؛فارسي معيار زبان مناسب کاربرد -

 ؛گويايي اندام از بجا و درست استفاده -

 ؛زباني سواد و دانش از برگرفته و ذهن کمک به و متن بدون زدن حرف يا گوييبداهه قدرت -

 سردبير يا کننده تهيه سوي از شده اعالم زمان اساس بر گفتار زمان بررسي يا گفتار در بنديزمان -

                                                           
ســواري، ســوارکاري، شــمشــيربازي، فوتبال، گلف، ژيمناســتيک، نو کاياک، دوچرخهکتبال، بوکس، کاهاي آبي، تيروکمان، دو و ميداني، بدمينتون، بســورزش .1

سيلينگ )قايقراني بادباني(، تيراندازي، تن سهيس روي ميز، تکواندو، تنيس، ورزشهندبال، هاکي، جودو، پنجگانه مدرن، روئينگ، راگبي،  گانه، واليبال، وزنه هاي 

  کشتيو  برداري

هايالمپيکپوششخبرييکسانازحريفاندربازي

دپوششخبريمناسبازهرگروهورزشي،بهشکلپخشزندهوپخشمجد
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 ؛تلويزيون و راديو در گزارشگري کار ابزارهاي با آشنايي -

 ؛کند منتقل اغراق بدون را مطلب هيجان يا احساس که صدايي با مطلوب هيجان ايجاد -

 ؛باشد داشته را خود خاص سبک بايد گزارشگري هر يعني ؛داشتن سبک -

 ؛(شده شناخته اسامي و لغات ويژهبه) شود گفته اشتباه تلفظ با نبايد ،هانام و لغات مناسب تلفظ -

 ؛کردن عذرخواهي صادقانه گزارش، در اشتباه نوع هر صورت در يعني ؛داشتن عذرخواهي شهامت -

 ؛است مهم امري گزارشگر براي تحقيق و جووجست -

 ي؛ورزش رويدادشناسي -

 (21، ص 1395)همان، 

 ورزشي خالقانهنمونه گزارش 
دهد که داشتن ساختار و پايبندي به آن چگونه نشان مي يسي، با ارائه مثال و معرفي روشبيکننده تلويزيون بيجان پارکس، تهيه

کند که به از روشي استفاده ميگزارش، براي رسيدن به اين هدف و روشن کردن هدف وي  .دهدکيفيت کار شما را افزايش مي

برداري و تدوين به شما کمک شود و در زمان فيلمکاري شما ميچهارچوب نامه مصور در عمل فيلم .معروف است« نامه مصورفيلم»

 همين کتاب، بخش گزارشگري اقتصادي( 19تر در صفحه )توضيحات مفصل .کندمي

 شود بلکه خالصه نميذهني که بايد محقق شود چهارچوب مصور تنها به ايجاد يک نامه فيلمگويد: مزاياي مي پارکس

برداري گزارش، دونده مارتون لندن، هنگام فيلم عبدالرحيم برداري گزارش تمريندر فيلم مثالً .تواند شما را از مشکالت هم آگاه کندمي

خواستم ميکرديم يک مربي هم قرار است باشد و مصور طراحي کرده بوديم، اصالً عملي نشد، ما فکر مينامه فيلمکه در  يسکانس اول

اين شد که در  .مکردبراي همين بايد دوباره به چگونگي شروع گزارش فکر مي .وقتي سر صحنه رسيديم مربي نبود .با دونده کار کند

  .و در نهايت سکانس کامالً متفاوتي براي گزارش در نظر گرفتيم محل چرخي خورديم

 عبدالرحيم هايي نشان دهيم که کارخواستيم در صحنهلندن بود، مي گزارشي که درباره تمرين يک نفر براي شرکت در ماراتون در

قرار شد تا ش به اين موضوع فکر کرده بودم و از پي .کرددر پارک ريجنت لندن تمرين مي عبدالرحيم .مستلزم چه ميزان تمرين است

  .او را نمايش دهيم هايبا اين شيوه ميزان واقعي تمرين او در عرض کادر بدود و

: تصور شرکت جالبي که در ذهن داشت اين بود آرزوي .گويداز آرزوهايش در حين دويدن مي ،در قسمتي از گزارش عبدالرحيم

  .طوالني را ادامه دهد هايتا اين تمرين ردککه به او کمک ميبود چيزي اين  .در ماراتون و تشويق شدن از طرف مردم

داده و چيزي که به او انگيزه مي استاو  هايتمرينشان دهيم که اين بخش مهمي از براي همين عالقه داشتيم نگويد: پارکس مي

 با تغيير( سيبينگاري بيروزنامه ، بازيابي از سايت آکادمي2014، پارکس) .در حقيقت شرکت در مارتون بوده است
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