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 تقلمسي روزنامه نگاريراهنما

ي اساسي در مورد مباني كتابچه راهنما مقدمه كوتاهنيا

هاي به همان روش،يروزنامه نگار  آزاد به كاري كه در نظام

م ميبرده كهي از روزنامه نگارياوهيش– كندي شود، عرضه

ديعقا.ي باشد نه بر نظر شخصي متكتيتالش دارد بر واقع

ولگاهيجا ها در روزني خاص خود را دارند،  كه كارييامه

مي وجهني به بهتريراستاريو بهديعقارد،يگي در آنها صورت

و هاايستون مربوط به سرمقاله  مربوط به اظهاري ستون

م) همانيمسندهينو(نظرها توسط . شونديمحدود

ازشيبي است كه خود من براي روشي روزنامه نگاروهيشنيا

و20 و وبراستاري سال به عنوان گزارشگر ه آن عمل كرده ام،

محيروش ايهاطي است كه اكنون در اي حرفه  االتي كار در

و در سرتاسر جهان تدر ا. كنميمسيمتحده  استنيهدف من

رهي ارايو عملديمفيكه راهنما  نگاران را وزنامه دهم تا تمام

. دارند، خدمت كنندتي كه در آن فعاليقادر سازد بهتر به جوامع
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)www.newslab.org( خبرشگاهي آزمايي اجراري مد)Deborah Potter( پاتردبورا

دي براينترنتياي خبر، مركز اطالع رسانشگاهيآزما. است يسي خبرنگاران واشنگتن

)Washington DC(در سال او تاس1998است كه هيو.شدسي توسط ئتي به عنوان

پو"دريعلم  American("ييكايدانشگاه آمر"و)Poynter Institute("نتريموسسه

University (مدي خبرنگاريدورهسيبه تدر و بنيي اجراري پرداخته ي خبررانيمدادي سابق

پ. بوده استونيزي تلوويراد پاشيپاتر بر در هايي گام هايبرايي كارگاه ي خبرنگاران اتاق

ا دناالتيخبردر سراسر و ماي متحده اسينواو مقاله.رودي به شمار  است كه دربارهي برجسته

م)American Journalism Review(ويروسمي ژورنالكني آمريبرايخبر رسان ي مقاله

نسدينو  Ready, Set, Lead: A("ي دست اندركاران خبريبراييراهنما"زيو

Resource Guide for News Leaders(ب. را نگاشته است در20ازشيپاتر  سال

ويونيزيبخش اخبار تلو ا16 اشتغال داشته از هاني سال سي مدت را گزارشگر شبكه ي اخبار

س)CBS(اسيب انيو و اخبار مربوط به كاخ سف)CNN( ان  وزارت امورد،ي بوده است

س ني همچنيو. را پوشش داده استستيزطيمحليو مسايمليهاتاسيخارجه، كنگره،

In( مجموعهيمجر the Prime(اسيبيپونيزي تلو)PBS(ي مدرك كارشناسيو. بود

هي شمالينايخود را از دانشگاه كارول و دوره افتي در)Chapel Hill(ليدر چپل  نمود

در دانشگاه امريكارشناس پاكني ارشد را .دي رساناني به

 Handbook of Independent(" مستقلي روزنامه نگاريراهنما" كتاب

Journalism (وزارت امور خارجهي المللنيبي اطالع رسانياز انتشارات دفتر برنامه ها 

. استكايآمر
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دمه ق  م

همكيهميروزنامه نگار و هاكي شغل از مهارت ، چرا كه روزنامه نگاران ي فن است

ميتخصص پاندريگي بهره معيو چنيبنابرا.. هستندي خاصيارهاي بند به  روزنامهيزي چه

هاينگار از شغل نايي مانند پزشكگريدي را هميمزي حقوق، كه آنها في شكل تعرني توانند به

شايمزيشوند، متما بني بارزترد،ي سازد؟ هاي روزنامه نگارني تفاوت  نقشگر،يديو شغل

هايخاص اكيدري خبري است كه رسانه . كننديمفاي جامعه آزاد

براژني آزاد همواره نقش اكسمطبوعات هي دموكراسي را دكيجي داشته اند، چراكه يگري بدون

ح ن)1(ليدو توكوي الكس،ي فرانسوياسيسسندهينو. ندارنداتيامكان دزي،  خود از داريدر هنگام

دوكايآمر پستي در حدود و اهمنيهمزينشي سال قايبراراتي نقش . شده استلي مطبوعات

هاينميبدون دموكراس"ن نوشت،ياوچن و بدون روزنامه،ي واقعي توان روزنامه  داشت،

نيدموكراس ا".ستي ممكن بسانيبني از آن زمان تا كنون، صحت درياري ساده در  از كشورها

رسايسرتاسر دن بهاي شدهتي تثب،يانواع دموكراس. استدهي به اثبات و موافقتتي رضا نوپا،

هاستهشهروندان آگاه واب و رسانه ي هستند كه مردم براي كسب آگاهي منبع اصلي خبري اند،

. حكومت بر خود الزم دارندنييتب

منياني تضميبرا اي امر كه روزنامه نگاران اراني توانند بسهي اطالعات را به مردم ياري دهند،

ايبرا.ت آزاد در نظر گرفته اند مطبوعاي براي حقوقيهاتياز كشورها حما در  االتي مثال،

ايمتحده، روزنامه نگار در قانون اساسي تنها حرفه از آن نام برده شدهي است كه  مشخصا

ا،است كهيمحي تصرنهيزمنيو در يكه آزاد... كندبي را تصوي قانونچيهديكنگره نبا": كند

 جمهورسييرني گونه كه توماس جفرسن، سوم همان". مطبوعات را محدود سازدي آزادايانيب

ا" نوشت،1787 متحده، در سال االتيا رانكهيبا در نظر گرفتن و نظري اساس دولت ما بر حق

باني است، اولتوارمردم اس ادي هدف اني حفظ و اگر ممي تصمني حق باشد؛ شدي به من واگذار

آ ا روزنامهايم،ي دولت بدون روزنامه داشته باشايكه گزيبدون دولت، لحظه نهي هم در انتخاب

". كردميدوم درنگ نم
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در روزنامه مي مشخصي حقوقيهاتي جامعه آزاد نه تنها از حماكي نگاران  برند، بلكهي بهره

برخ. دارندزينييهاتيمسئول ايدر درتي مسئولني از كشورها، و  ها به وضوح مشخص شده،

ميدر همه موارد، مفهوم واحدباي آنها تقريول. اند شدهانيبيحي طور تلوگربهيديبرخ ي را

برا: رسانند كههي را اراي دارند اطالعاتتي مطلع ساختن شهروندان،مسئوليروزنامه نگاران  دهند

بقيدق و با حفظ و بدون نفوذ عوامل تاث،يطرفي بوده  گزارش شدهي خارجرگذاريو مستقل،

.باشند

ها جوامع آزاد سرتاسر جهان،در دي خبري رسانه يهاتي به عنوان ناظران فعالزينيگري نقش

بر عهده گرفته اندييو قضاياسيسيقوا  حاكمتي امر كه اكثرنياني تضميبرا. حكومت

پاتينتواند حقوق اقل  گذاشتن خوداري با در اختياز دموكراسي كند، آنها اقدام به پاسدارمالي را

ع وسي كساني صدانوانبه نو)2(دونتريپينليف. ندارند نموده اندانيبيبرايالهي كه و سندهي،

وظنيچني قرن نوزدهم، زمانييكايطنزپردازآمر بهيتسل" خبرنگارفهي اظهار داشت كه  دادن

پردگانيرنج كش  در جامعهي روزنامه نگاري اما نقش اصل". ساختن راحت طلبان استشانيو

تغيط آزاديا پايزمان. نكرده استيريي نسل ها در باني كه دريگروهستم،ي قرن  مستقر

كمكايآمر از روزنامه نگاران دربارهي روزنامه نگاران عالقه مند، اقدام به نظرسنجونيسي به نام

ايژگيو اي حرفه رسني آنها كردند، به ي روزنامه نگاريهدف اصل":كهدندي تفاهم مشترك

براو موثق است كه شهروندقيدقي اطالعاتهيارا اتي فعاليان اجي آزاد به آن احتيدر جامعه

".دارند

دري به همان روش،ي روزنامه نگاري اساسي در مورد مباني كتابچه راهنما مقدمه كوتاهنيا  كه

مينظام ها مي آزاد به كار برده  كه تالش داردي از روزنامه نگارياوهيش– كندي شود، عرضه

ولگاهيجاديعقا.يشخص باشد نه بر نظري متكتيبر واقع هاي خاص خود را دارند، ييدر روزنامه

و مي وجهني به بهتريراستاريكه كار  به ستون مربوط به سرمقالهدي عقارد،يگيدر آنها صورت

هاايو م) همانيمسندهينو( مربوط به اظهار نظرها توسطي ستون وهيشنيا. شونديمحدود

مني روشيروزنامه نگار و20ازشيبيبرا است كه خود و  به راستاري سال به عنوان گزارشگر
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ع روشملآن و محي كرده ام، ايهاطي است كه اكنون در اي حرفه در و در االتي كار  متحده

ا. كنميمسيسرتاسر جهان تدر  دهم تا تمامهيارايو عملديمفي است كه راهنمانيهدف من

در آن فعاليروزنامه نگاران را قادر سازد بهتر به جوامع . دارند، خدمت كنندتيكه

١.Alexis de Tocqueville 
٢.Finley Peter Dunne 
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چ ر  ست؟يخب

اممكن كهني است پاسخ به  خبر" سوال

رو. واضح به نظر رسد"ست؟يچ  استيداديخبر

در حال انجام استي اتفاقد؛يجد به. كه اگر

 كه خبرديددي خواهد،يفرهنگ لغات مراجعه كن

رو"عنوان به  اطالعاتايرياخيدادهايگزارش

پ اما بخش. شده استفي تعر"نيشينادانسته

مياديز در جهان رخ بهي از آنچه همه روزه  دهد

نمونيزيو تلووي اخبار رادايروزنامه ها .ابديي راه

چپس رويمزسببي چه پاي انتشاريبراي خاص، ارزش كافيدادي شود تا  كند؟ پاسخداي پخش

انياياقعو اي است كه مجموعه در كل. دخالت دارندانيجرني از عوامل  خبر،يبه طور

براياطالعات درني داشته باشد، بنابراياديزتي مخاطبان مورد نظر جذابي است كه  آنچه

آ مهممي خبررسيبوئنوس . نشودي رود، ممكن است در باكو به عنوان خبر تلقي به شمار

ها"ازياريخبرنگاران بر اساس بس ز"ي خبريارزش مي به آنها اشاره شده است تصمري كه در

. را پوشش دهندي چه اخباررنديگيم

 موقع بودن خبربه
انيااي رخ داده استي به تازگيزيچايآ از آن با خبر شده  اگر تازه رخ داده باشدم؟ي كه ما تازه

ب"تازه"البته مفهوم. شودلي تواند به خبر تبديم تغ بسته  هفته نامه،كيدر. كنديمرييه رسانه

م از انتشار شماره قبل رخ داده باشد شوديجدي تواند خبريهر آنچه پس كييبرا.د پنداشته

تر24يونيزيشبكه تلو جدي اخبار، خبرهانيترني ساعته تازه  در حال وقوعيداديروايدي كامال

م پكي تواند توسطياست كه در صحنه .وشش داده شود گزارشگر حاضر
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 خبري گذارريتاث
زايآ مري تحت تاثيادي تعداد افراد گروهاي رنديگي خبر قرار آبي محدود؟ خبرآلودگي تنها  شبكه

در آنجا رخ داده تاثي نفره بر محل20,000شهر  خواهد بود چون مخاطبان شما را رگذاري كه خبر

مري تحت تاثميبه طور مستق بر اثر آشام10مرگازيگزارش. دهدي قرار ه آب آلوددني كودك

در شهري تابستانيدر اردو ني واقع زرايزرگذاراست،ي تاثزي دوردست  مخاطبانادي به احتمال

ايقويواكنش احساس  باعثي كه كارگرتي واقعنيا. داستان نشان خواهند دادني نسبت به

نمي از خطوط خدماتيكيقطع مي تواند خبر بزرگي شده است ا باشد  باعث داديرونيگر آن كه

. شهر به مدت چند ساعت شودكيبرققطع كامل

 مجاورت
اايآ دخهي مردم ناحاي محل سكونت رخ دادهكينزدي حادثه كي بوده اند؟ سقوطلي در آن

ممايهواپ تي در چاد پاي خبرتري تواند نمتختي در دري آن ،انجامنا، باشد، اما احتمال  رود كه

ننياياول شود مگر آن كه اهال خبر صفحهيليش مزي كشور . بوده باشندماي مسافران هواپاني در

 مباحثه
اايآ سر طبني مردم بر در آنها برخورد،ي بشر به موضوعاتعتي موضوع اختالف نظر دارند؟  كه

گراي مجادله عمومايتنش از. داردشي وجود داشته باشد ي گروه جانبداركيمردم دوست دارند

ببندينما چننديو شدرهي كه كدام گروه هم. خواهد  قرار گرفتن نظراتي به معناشهيبرخورد،

فرديفرد نمگريديدر برابر ها. شودي گفته ي كه به مقابله با نوعي پزشكانرينظييرخداد

ميماريب ني شهروندان معترض به قانوناي زنديخي بر مزي ناعادالنه . شودي برخورد قلمداد

 خبريبرجستگ
در صورت حضوريهاي گرفتارايهاتيدر ماجرا حضور دارد؟ فعالي فرد سرشناسايآ  روزمره

وزيفرد سايري سرشناس مانند نخست به. شوندلي توانند به خبر تبديمنماي ستاره خبرمربوط

در صورتمايسقوط هواپ ميمي راك مشهوردانيقي از مسافران آن موسيكيكهي در چاد ي بود،

ب تتوانست . شودليدر سراسر جهان تبدي خبرتريه
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 سر زبان بودن خبربر
اايآ اهي ناحني افراد منيدر اي كنند؟ امكان دارد نشست دولتي باره صحبت  اتوبوسيمني درباره

ز چندي را جلب ننماياديها توجه ازي نشستني مگر آن كه  تصادف ناگواركي درست پس

بيداديرو. اتوبوس برگزار شود م مربوط زني تواند چنديه فوتبال بهلي تبدراي روز خبرساز باشد،

. مردم شده استي گفتگوهاي اصلوعموض

 بودن خبري عادريغ
غايآ اي عادري آنچه رخ داده بر گفته سگ" مشهوري است؟ بنا بگي انسانياگر  خبرردي را گاز

بگيسگي اما اگر انسانست،ينيمهم مردي را گاز غييت استثنا مقوال"! شودي خبرساز ريو

.زندي انگي انسان را برميعيطبيمنتظره، كنجكاو

تركني همچنداديروكي نبودناي بودن خبر  دارد، تنها محلي مخاطبان مورد نظر بستگبي به

نيزندگ باتي كه اهمستي آنها ها. هستندي چه گونه مخاطبانديددي دارد، بلكه  مختلفيگروه

هايمردم دارا بهي هستند كه باعث عالقمندي گوناگونيهاي نگرانوي زندگي روش  آنان

م تر ممكن است شامليبراييوي برنامه خبر رادكي. شوديانواع متفاوت خبر  مخاطبان جوان

چنيقي موسة درباره ستارگان عرصيدادهايرو كيدري اخبارنيو ورزش باشد، حال آن كه

و ثروتي با خوانندگانيروزنامه بازرگان تر نم مسن به. شوديمندتر درج ممكن است اخبار مربوط

زيدر هفته نامه پزشكيشي به صورت آزماييامتحان دارو مراي منتشر شود،  رودي انتظار

ا ا. مجله به موضوع عالقه مند باشندنيپزشكان خواننده برانياما اگر بي دارو يماري درمان

ب هاشتريشناخته شده مورد استفاده نباشد، . كننديمي ازدرج آن خود داريمحلي روزنامه

آيروزنامه محل در منجا كه انجام پژوهش ارديگي صورت ي مسئله مستثنني ممكن است از

.باشد

از اطالعاتني دانند، بنابرايمي كار خود را خدمت اجتماعي خبريهاسازمان لي تشكي اخبار

و به عنوان شهروني گذران زندگيشده است كه مردم برا در كشوريدان روزمره  مردمي كارآمد
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ب. از آنها اطالع داشته باشندديساالر با هاشترياما باي مشاغلي خبري سازمان ي برادي هستند كه

نيبرايني اخبار، شامل عناوني درآمد داشته باشند، بنابراقا،ب داستان: خواهد بودزي جذب مخاطب

دلييها جي عالقه مندلي كه تنها ونيا. ذاب بودنشان است مردم به دانستن آنها  لزومايژگي دو

بادينبا برخ. باشندگريكدي در تضاد هانياز بهتريدر واقع درهياراي داستان  هم روزكي شده

و هم جالب هستند بس. مهم بارياما هاشتري معمول است كه دوي خبري سازمان  اخبار خود را به

و اخبار داستان . كننديممي تقسيدسته اخبار مهم

 خبرانواع
اي هستند كه در صفحه اول روزنامهي خبرها همان مطالبنيا. مهم در واقع خبر روز استخبر

ميباال مايودينيبي صفحه تارنما به عنوان مثال اكثر موضوعات.دي شنويدر آغاز پخش خبر

س و جرااست،ياخبار مهم را جنگ، گان اعالم اعتصاب امروز رانند. دهنديملي تشكمي تجارت

مدنيرسياتوبوس كه هزاران مسافر را برا بهي به محل كار دچار مشكل از اخبار مهم  سازد

م و جنجال برانگنيا.روديشمار و تاثزي خبر به موقع اري است  مذكورياهي بر ناحي گسترده

با. گذارديم بنيادياجتماع دري اطالعات را بر زندگافتي درنگ  روزمره مردمي كند، چرا كه

.ذاردگيمريتاث

مي مقابل آن، خبر درباره ورزشكارنقطه  تواني سرشناس كه در پرورشگاه بزرگ شده است را

فردكينيا.كردي تلقيخبر داستان و اتفاقي خبر مورد عالقه مردم درباره ريغي سرشناس

دل. معمول است كه افراد احتماال با دوستانشان درباره آن صحبت خواهند كرد  وجودياطعقلياما

ك گي پخش آن در روز مشخصاي انتشارهندارد ا.ردي صورت درفي تعارنيطبق  داستان نامبرده

ميگروه اخبار داستان و تارنماهاياريبس.رديگي قرار هاي داراي خبرياز روزنامه ها ي بخش

ش و سرگرم،ي زندگوهيجداگانه درباره و خانواده، هنر ها. هستندي خانه تربزريروزنامه گ

هايممكن است حت آني هفتگي بخش و امثال  را به انواع مشخص غذا، بهداشت، آموزش

.اختصاص دهند
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و داستان،ي اصلعنوان ب.ستيني تنها عامل جدا كننده اخبار مهم و شتريدر  موارد اخبار مهم

شيداستان ميهاوهي با ا. شوندي متفاوت نوشته مياخبار مهم اغلب به گونه كهي نگاشته شوند

هر چه سر بي داستاني خبرهاسندگانينو. ابديتر به اطالعات مهم دستعيمخاطب اني اغلب با

مايتياحك براني بنابراند،ي كنند تا نظر مخاطب را جلب نماي مثال مطلب خود را آغاز ي داستان

پدنيرس بي اصلامي به ميشتري خود، زمان . طلبدي را

ايبرخ راني از خبرها مدو روش  برخورداري زمانتي كه از حساسييخبرها. زنديآميدر هم

م)1("ياخبار داستان" تمركز دارند اغلبي مشخصلي اما بر مساستندين به عنوان. شونديخوانده

براكيمثال مشكل  اي اجتماع مي داستاني خبردزي برخورد با  دربارهيخبر.رودي به شمار

براديدجوهيش ا مبتالمارانيبي درمان مي خبردزي به ي اخبار داستانانيب.ديآي مهم به حساب

از داستاندهيچيپي مشكالت اجتماعاي كاوش رسومي برايروش موثر در آن و اغلب  است

مي درباره چگونگي انسانيها ( شودي تجارب افراد استفاده ها. بهيسبك  متفاوت نگارش را

.) دادمي قرار خواهي مورد بررس،3 فصل" داستانانيب"در بخش شتريباتييهمراه جز

ماخبار  رنديگي از كجا سرچشمه
هاخبرنگاران بيمهيتهي گوناگوني اخبار را از مكان سهيكي داستان ها به شتري كنند، اما  از

مريزيروش اصل :نديآي به دست

طب•  تصادف ها؛اي ناگوارعي مانند وقا،يعي حوادث

ريهاتي فعال• ها شده ماننيزي برنامه هاايد مالقات ؛ي خبري نشست

. ابداع خبرنگاران•

كي سقوطق،يقاكيغرق شدن. شونديملي مهم تبدي اغلب به خبرهايعيطبيايبال

زمما،يهواپ نن،ي رانش از آن و هفته ها پس از وقوع، كه اغلب روزها از ارزشزي نه تنها پس

نيمحدوده پوشش خبر به همجوار. برخوردارنديخبر ازيو ي حادثه بستگني تعداد افراد متاثر از

در پاري رانندگثه حادكي. دارد روز ، خبرسي مرگ باركه ممكن است هر ي مهم تلقي رخ دهد
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بسسيدر پار1997 سالياما حادثه رانندگ. نشود در فرانسهي مهم خبراري به موضوع  نه تنها

كهليكه در سراسر جهان تبد برآناني از قربانيكي شد، چرا . بودانايدا،ييايتانيپرنسس

رويشهروندان مي خبري ناگوار هستند اغلب با سازمانيدادي كه شاهد خبرنگاران. رنديگي تماس

ازين مي كساننياز نخستدادهايروني درباره پلي كه س،ي توانند پاسخ گو باشند، از جمله ماموران

مي امداد اطالعاتاييآتش نشان بر. آورندي به دست هايخدر يمي خبرياز كشورها سازمان

راني نخستيتوانند برمكالمات اضطرار و خبرنگاران  پاسخ دهندگان نظارت داشته باشند

. تا بتوانند شاهد دست اول ماجرا باشندندي نماليبالفاصله به صحنه گس

هاياريبسدر تري از اتاق روني خبر، مشخص كهاسي شهريدادهاي منبع اخبار برنامه روزانه ت

د  فهرستنيا. شوديمي اجتماعيدادهايروايي افتتاح مراكز تجار،ي دولتيدارهايشامل

 ندارد، اما نقطهي خود ارزش خبري نام دارد به خود" روزانهيدفتركار" ها كه اغلبتيفعال

مي خبرنگارانيبرايشروع مناسب  كه به طوريگزارشگران. رود كه به دنبال خبرهستندي به شمار

مايلي از مسايول انواع مشخصمعم ا" دهند، خبرنگاراني نهادها را پوشش زين"يحوزه

م بديخوانده هاي معنني شوند  خود را با نگاه كردن به برنامه نشستي داستاني كه اغلب طرح

مندهيآيها . آورندي به دست

ديمزيني خبريهاهياطالع بهزين اخبار باشند، اما آنهاي برايگري توانند منبع  تنها نقطه شروع

م طري خبرهيده ها اطالع. رونديشمار ري تصويحتاي دورنماك،ي پست الكترونقيهر روزه از

طرييويديو هاقياز مي ماهواره به اتاق و آژاياريبس. رسدي خبر نساز آنها توسط مسئوالن

هايمهيتهي دولتيها دي شوند اما سازمان هاياز جمله مشاغل خصوصگري بزرگ يو گروه

مي رسميهاهي اطالعزيني انتفاعريغ جري را منتشر يهاتي فعالاني سازند تا رسانه ها را در

كه. خود بگذارند ازي داستان خبركي مانندي رسمهي اطالعكيممكن است  به نظر رسد، اما

تهيشي با گرايآنجا كه توسط فرد رهي مشخص به موضوع به شده است احتمال آن كه داستان ا

 درستتي واقعاني ازنظربي خبريهاهيممكن است اطالع. كند اندك استفيطور كامل تعر

ب فردي مثبتانيباشند، اما اغلب تنها  به آن اشاره شدههي كه در اطالعي سازماناي است در مورد
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 برخوردار باشند، خبرنگاران حرفهي به ظاهر از ارزش خبري خبريهاهيع اگر اطاليحت. است

ايريگمياز تصمشيپديبايا آنيدر تهاي باره كه ازر،يخاي خبر را داردهي ارزش  نخست

هاندي حاصل نماناني آن اطميدرست  مشخص ساختن داستانيبراييو سپس به طرح سوال

. بپردازنديواقع

پيدادهايرو نشياز آمزي مشخص شده لي توانند به خبر تبديمزي مانند تظاهرات اعتراض

باشوند، چنبيترتچهي دقت كنند تا بازدي اما خبرنگاران  كه قصد دارندييدادهايروني دهندگان

د از بديتنها ماجرا را پيدادهايرويي مداران در برپااستيس. كنند نشونداني خودشان شي از

روي در موارديحتشده،مشخص ني ارزش خبرچيهدادي كه آن و تي موقعجاديا"زي ندارد،

ايبرا"يري تصويها پ،ي جلب پوشش رسانه ا. كرده اندداي مهارت كهستيننيمنظور

اديخبرنگاران با برايبدادهايروني نسبت به بهيابي دستي توجه باشند، بلكه تنها الزم است

. كنندهيتهزينيلي تكميداستان كامل، گزارش ها

مشتريب هاني كه بهترنديگوي گزارشگران ارشاني داستان اتي فعال برگرفته  خودشاني حرفه

چن. است غريي خبرهانيگاه ازچيابهي توسط افراد دراي نگران شده باشنديزي كه ممكن است

 بدستكي پست الكترونايي تماس تلفن،ي مالقات حضورقي داشته باشند ازطريتي شكايمورد

هايبرخ.ديآيم پي خبرياز سازمان را با اختصاص خود راموني فعاالنه نظرات افراد اجتماع

پكي پست الكتروني نشانايدادن شماره تلفن   خود را به آن ارسال كنندامي كه افراد بتوانند

م ز. آورنديبدست اياديخبرنگاران زمان ميمي ارتباط با مردمجادي را صرف  توانندي كنند كه

( را فراهم سازنديعات آنها اطاليبرا ا. در جاديدرباره بهدنيرس"2فصل منبع به طور مفصل تر

.) كردمي صحبت خواه"داستان

مخبرنگاران و گوش كردن به آنچه مردم درباره اش صحبت ي اغلب با نگاه كردن به اطراف

مي خبريكنند داستان ها رو. ابنديي خود را  صف پست خانهايي ورزشيداديآنچه شما درمحل

بهيمدي شنويم تهيهنگام. شودلي تبدي داستان خبركي تواند نهي كه مشغول ازديستي خبر

ماي آنهايدر زندگدي بپرسديكنيمات كه مالقيمردم و احتمالي محل سكونتشان چه  گذرد



www.political-articles.com 
 

١٥

ا هي داستان خبركيازيدارد كه خود را با نشانه  كس پوشش نداده استچي كه تا كنون

.دينيمواجه بب

روهيتهگريدراه اييدادهاي خبر پرسش درباره  موضوعكيي پوشش خبرنيز آخر است كه پس

پيريگيپ. رخ داده استونيزيو تلووي رادايتوسط مطبوعات  شگفتيهاشرفتي ها، اغلب به

ميآور حتي ختم به عنوان مثال،. ابندييمي ارزش خبرياز گزارش اصلشيبي شوند كه

مكي،ي سوزآتش درباره حادثهيخبر تيروز بعد از وقوع آن از عداد كشته شدگان تواند شما را

م پ. آگاه سازدي خسارت مالزانيو منيهميريگياما از وقوع آن ي موضوع چند هفته پس

سرييوي دستگاه رادكيتواند مشخص سازد كه براي ماموران آتش نشانعي خراب واكنش ي را

. بوده استساخته ممكنريغشتريبيحفظ جان افراد

هااسناد، و گزارش هايمزيني عمومي داده ها . شوندلي تبدي عاليي توانند به داستان

م برايگزارشگران روايهاشيگراي جستجوي توانند از آنها  استفادهي عادريغيدادهاي كشف

ننيا. كنند از كار بازمندي نوع  ارزششهيهمباي به دست آمده تقرجي است، اما نتايشتري تالش

مكيها به صورت الكترون كه دادهيالبته هنگام. را دارندالتتحمل مشك بهي فراهم  شوند كار

گ ديريشكل چشم هادهي آسان تر است، اما ازي شده كه گزارشگران داده  به دست آمده

در برنامه ها هاگاهيپايروزنامه ها را مياانهيراي داده تري وارد ني كنند تا بتوانند مهم

م م.ند از آمارو ارقام به دست آوريان انبوهياطالعات را از  شد فهرستيبه عنوان نمونه، اگر

دليافراد غلي كه به جرري سرعت جامهي مجاز تهيبر مبناخي تاري شده اند را به  كرد،هي نام

مي خبري داستانهيامكان ته ، گزارشگر)2(منزياي است كه نانسي همان روشنيا. داشتي وجود

ايونيزيتلو درستفاده از آن در آنجا زندگين شهراز رانندگايكي ابدي كرد تا دريمي كه او  كند

ز حتي رانندگميجراياديسه سال گذشته تعداد و بهي باعث تصادفي داشته است  شده كه منجر

د هيگريمرگ راننده از تحق. او باطل نشده استنامهي گواهچگاهي شده است، اما  او قاتيپس

.نداده اند انجامي كه كار خود را به درستكردند اعترافيمسئوالن شهر

 روزنامه نگارنقش
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 امكان را به وجود آورده است كه به اندازهنياانهيراي همه افرد دارايبراديجديهايفناور

هانيبزرگ تر  شده،ي خوب طراحي تارنماكياما. قادر به انتشار خبر باشندي خبري سازمان

ك ي منبع قابل اعتماد خبركياما به روز شدن آن، الزي توالاي نوشتارتيفيبدون در نظر گرفتن

نمبه دننياتيواقع. رودي شمار ديادهيچيپياي است كه در ابيكميي كاالگري كه اطالعات

بيبه شمار نم دشي رود، نقش خبرنگار هر زمان . استافتهيتي اهميگرياز

در كار تبلي بر خالف كسانخبرنگار غي افراداي فعال هستندغي كه  كنند،يمراگرانيدبتي كه

پيمياطالعات موجود را دسته بند و اراشي كند مهي از و اعتبار آن را زاني آن به عموم،  ارزش

ها.دي نمايميبررس و چه اخبار داستاني خبريداستان . درست باشندديباي چه اخبار مهم

با كنند، بلكيمي كردن داستان را جمع آورفي تعري نه تنها اطالعات الزم برارنگارانخب ازديه

پ از آنها اطمشيصحت اطالعات پذ. ابندي ناني از استفاده هر زمان كه امكان  باشدريخبرنگاران

م و برايبه اخبار دسته اول اتكا درنانياز قابل اطمناني كسب اطمي كنند يافتي بودن اطالعات

منيبا چند خوي موارديو به استثنا.ندي نماي منبع مشورت يميد را معرف نادر منابع اطالعات

. قرار دهنديابيكنند تا مخاطبان بتوانند اعتبار خبر را مورد ارز

حقي فراتر از تنها انتشار اطالعاتي روزنامه نگاراما  ممكن استزينغاتيتبل. استقتيبر اساس

گقيبر اساس حقا اراي گذارري كه به منظور تاثيقي اما حقارد،ي شكل . شوديمهي بر نظرات مردم

پهمان اشي گونه كه امي گفتزيننياز زمي افراد حرفه قياز حقازيني روابط عمومنهيدر

م سو.ندي نمافي داستان را تعريسوكي كنند اما ممكن است تنهاياستفاده گريدياز

م و كامل عمل نمايخبرنگاران تالش م.ندي كنند كه منصفانه  داستانكي كننديآنان تالش

و معتبر را تعر  شخصايو نه برداشت خودشانتي كه بازتاب دهنده واقعندي نمافيدرست

. باشديگريد

بگريدتفاوت دي روزنامه نگارني موجود  آن است كه خبرنگاراني اطالع رسانگريو اشكال

م تهي كنند مستقل ازافراديتالش  مامور روابطكي. كننديمهي باشند كه راجع به آنها خبر

برايعموم اي كه م سازمان ازي احتمال اندكسدينويستخدام كننده اش مطلب  وجود دارد تا
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سو. كه بتواند آن سازمان را بد جلوه دهددي نمافاده استياطالعات  روزنامه نگاركيگريدياز

م حتيري كند تصويتالش . دهدهي اگر كامال مثبت نباشد اراي كامل را

وسروزنامه ديبرايالهي نگاران تنها داي خوديهاهدگاي انتقال بر گرفته از  گراني اطالعات

آميآنان گزارش را به شكل اصل. ستندين و بدون يمهياراعاتيشااي آن با نظرها ختني خود

و در مسا دب)3( كلرليب. رنديگيمي درستماتي مربوط به نگارش تصمليدهند يي اجراري،

بهيافزودن داور"يگار خبرني اساسيهاتياز مسئوليكيكهديگويممزيتا وركيوين

".اطالعات است

دخبرنگاران در وحله نخست به مردم وفادار هستندهيتهگريبر خالف در. كنندگان خبر

ا)4( مونترال گزت كاناداياساسنامه اخالق تر" باب آمده است،نيدر كيهي سرمانيبزرگ

چن". آن استيروزنامه، امانت دار دي احترامني كسب  به دستي به سختيار به خاطر امانت

مازيو به آسانديآيم ايبرا.رودي دست مي امانت دارني حفظ ي خبرنگاران به شدت تالش

از برخورد سل دورقهيكنند تا وتي ورزند، چه واقعي ها چننيااي داشته باشد . برداشت شودني كه

اشتريب"و قانوناتياخالق" با عنوان7در فصل( .)داختپرمي موضوع خواهني به

و انصافي طرفيب
پكيباي تقري در خبرنگاريطرفيبمفهوم وي در واكنش به نحوه گزارش احساسشي قرن

ديمبن بيهادگاهيبر هاشتري افراد كه در واژه. آن زمان رواج داشت شكل گرفتي روزنامه

برا"يطرفيب" مي روش روزنامه نگاراي راهكارحي توضيدر اصل  شد؛ي به كار برده

م و بدون بازتاب هرگونه گرايبي كردند تا اخبار را به نحويخبرنگاران تالش شي طرفانه

. دهندهيارايگروهاييفرد

نبا مزي گذشت زمان از روزنامه نگاران بي خواسته دب)5(يلئونارد داون. طرف باشندي شد تا ري،

اييكاي روزنامه آمريياجرا انني واشنگتن پست جد نكته را تا به آن رايدازه از  دادني گرفت كه

بس.سر باز زد ايارياما بني از خبرنگاران امروز بر پذيطرفي باورند كه ني كامل امكان .ستير
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ا در سال االتيايانجمن خبرنگاران حرفه  را از بخش"يطرفيب" كلمه 1996 متحده

كردياساسنامه اخالق . بشر هستندتيخبرنگاران در نها. خود حذف

و دارايمتيبه كارشان اهم آنان بنيا. هستندي نظراتي دهند ي ادعا كه آنان به طور كامل

ه كل. ندارندي ارزشچيطرف اند بدان معنا است كه  توافق كرده انديدر عوض خبرنگاران به طور

در داستان تشخديكه با  داد كه كدام بخش نظر خبرنگارصياز نظرات خود آگاه باشند تا بتوان

بهدياطب نبامخ.تاس م. نظر خبرنگار باشدافتني با خواندن داستان قادر بايخبرنگاران  توانند

بكياستفاده از و علمي روش دي طرف  خودي شخصيهادگاهي ماجراها را بدون بازتاب

د. گزارش دهند باگريبه عبارت و عادالنه باشديبدي خود داستان . غرض

مني همچنخبرنگاران باي تالش آنان.از ماجرا عادالنه عمل كنندهيسوكيعدم گزارش كنند

د بيهادگاهيبه دنبال و بدون توجه هر شتري متضاد هستند طرفكي به تهني از  گزارشهي به

بر اصرار در اثبات واقع. پردازنديم تردتي كه واقعيدر مواردتيآنان عالوه بهدي قابل  است

د نيهادگاهيدنبال . رونديمزي متفاوت

ني وجود عدالت به معنانيابا ا.ستي توازن دو طرف داردنيتوازن به هر ماجرا  معنا است كه

نستيننيكه در واقع اغلب چن بازيو هر طرف كهيخبرنگاران. دادكسانييتي اهمدي آن كه به

در واقع ممكن است به نوعي توازن مصنوعنيبه دنبال چن روي پوشش خبري هستند ي نادرست

پبه. آورند در مورد  استيسكييامدهاي عنوان نمونه اكثر اقتصاد دانان مستقل ممكن است

كمدهيمشخص هم عق پيگريددهيعقي باشند، حال آن كه عده رانيشي دارند كه تجارب  آن

گروهي مساوي فضااي با اختصاص دادن زماني داستانانيب. اشتباه نشان داده است هر دو  به

.باشد تواند گمراه كنندهيم

ديچالش در برابر خبرنگاران وجود دارد گزارش تمام براي ها به نحودگاهي كه  تمامي عادالنه

در ضمن تصوميافراد سه ارايري در آن است كه و صادقانه را به مخاطبان . دهدهي كامل
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نو)6(لموريگدن و وب د":ديگويمسيخبرنگار بر موارد فراي به معناگر،يعدالت، عالوه  گوش

د ويهادگاهيدادن به  آن تكراريمعنا. استي پارچه ساختن آنها در روزنامه نگاركي گوناگون

هايطوط نيبي به تعادلدنيرسيبراييهافي تحراي وار دروغ برخستي اساس ازي كه

منخبرنگارا بر آن ازي دارد تا هنگامي را از طرفيمتي طرف حماكي كه همه افراد  كنند،

ق ".نديول نمامقابل نقل

 كنندگان خبرهيته
وروزنامه و سخت كوش هستند. دارندي مشتركيهايژگي نگاران جهان م. آنان كنجكاو يآنان

و پاسخ منفيميخواهند بدانند چرا اتفاقات رو نمي دهند آنان توسط صاحبان. رنديپذي را

عميقدرت مرعوب نم و ازيكي،)7(ارشمنيكو. دهنديمتي به كار خود اهمقاي شوند

 به دست آوردنتيقابل"ي خبرنگار خوب داراكيكهديگويميسيبيب4ويمسئوالن راد

بايري بزرگ به همراه احساس تحقيهاتيواقع در صورت مناسب نبودن آنها، دي است كه

پي شغل خبرنگار". كندشانيرها و ف. استدهيچيپر چالش ،)8( گراهامپيليهمان گونه كه

ه سابسيير برهيمدئتيق  به ناچارفهيوظ)يخبرنگار دارا(" داشت،اني شركت واشنگتن پست

تهريغ هيخي تاري هفتگسينوشيپهي ممكن و موضوع آن چگاهي است كه  كامل نخواهد شد

هييايدن ".ميي آن را درك نمامي توانينمچگاهي است كه ما

بخبرنگاران، دشي امروزه  شاني كارهاهيارايبرايشتريبييها راهخ،يدر تاريگرياز هر زمان

از روزنامه ها هايدارند كه يو تارنماهاي جهانيونيزي تلوي متعلق به اجتماعات كوچك تا كانال

و ضعف مخصوص به خودي از رسانه ها داراكيهر. شونديملي تشكيخبر  نكات قوت

.هستند

تري كشورها روزنامه ها داراشتريبدر در مقا مجموعه كاركني بزرگ و  با رسانهسهينان هستند

بيري تصوي صوتيها تر با عمق  از روزنامهياريبس. پردازنديميشتري به موضوعات گسترده
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اما.ندي بار در روز خود غلبه نماكي انتشارتيها با اضافه كردن تارنماها توانسته اند بر محدود

و مرفهيآنان به طور گسترده تنها دارا مي مخاطبان باسواد و از پوليهستند كه  توانند بخوانند

راي دسترساي روزنامهديخري برايكاف اانهي به . برخوردارندينترنتي جهت خواندن مقاالت

تريكيكهويراد برانياز گسترده در سطح جهان به شمار افتيدري منابع مورد استفاده  اخبار

از امتيم در دسترس بودن برخوردار استازي رود، و  توانند اخباريمييوي خبرنگاران راد. سرعت

و هر فرد مي باتريوي كه راديرا به سرعت مخابره كنند درباي تواند اخبار را تقري داشته باشد

و مكان بييويگزارشگران راد. بشنوديهر زمان ماني در و كلمات استفاده از صدا ي داستان ها

منيكنند بنابرا  تجربه به دست داديروي شكل واقعدري كنند تا حدودي شنوندگان احساس

مييوياخبار راد. آورده اند ب. گردديمدي همواره تجدني شود، بنابراي هر روز بارها پخش  شترياما

مي تنها زمان محدودييوي راديهاستگاهيا هر برنامه پخش خبر اختصاص كهي را به  دهند

تري كوتاهدهيچك از مهم مني را اثي اخبار پخش و در آن  كه روزنامهي وسعتاي از عمقير كند

م ديها . شودينمدهي توانند فراهم سازند

و تصويميونيزي تلوي خبريهابرنامه مري توانند با استفاده از صدا بي نه تنها  نندگاني توانند به

رونديبگو رويداي چه از نقاط قوتيكي. را به آنان نشان دهنددادي در حال وقوع است بلكه آن

مونيزيتلو بي آن است كه و . دهدكت را در تجربه ها مشارنندگاني تواند احساس را انتقال دهد

هاتاليجيدني كوچك تر، تدويهانيدورب–ي فن آوريهاشرفتيپ –اريسيو فرستنده

روو،ي امكان را فراهم ساخته اند تا بتواند به همان سرعت رادنياونيزي تلويبرا ي خبر را بر

: آن به شمار رودي براي تواند نقطه ضعفيمري رسانه به تصاونيايا وابستگام. آنتن بفرستد

بونيزي تلواخبار هااني گاه از زيمي چشم پوشدهيچيپي داستان دراي كند، يداري از لحاظ

. ندارندييرايگ

شيتر اخبار چاپيميقدي دسته بندنيبزي تماي تازگبه ازيونيزي تلووي پخش رادوهيو اخبار به

ا. رفته استنيب و كشورهااالتيدر هاياريبسگريدي متحده  هم اكنوني خبرياز سازمان

از طر هاقياخبار را اي گوناگوني رسانه ا. دهنديمهي ارانترنتياز جمله ارنترنتياز آن جا كه
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بيم اتي نهاي توان بريو زمانيشي گنجايهاتي الزاما با محدودينترنتي گسترش داد اخبار  كه

نيملي تحمي پخشايي چاپيرسانه ها  توانند اطالعاتيمي خبريتارنماها. ستندي شود مواجه

و آنها را برايشتريب ن. دهندهيارايتري مدت طوالني را فراهم سازند ي توانند برايمزيو

پدي اخباري امكان جستجوكاربران بدي را .تر مورد عالقه شان استشي آورند كه

ايها است تارنماممكن بهاريبسيونيزيو تلوييوي راديهاستگاهي وابسته به روزنامه ها،  مشابه

آ م.ندينظر بسيآنان خبرها را با عكس مصور و وييويديوري تصوزينياري كنند  پخشاي خبر

فانيممكن است همچن. دهنديمهيكامل آن را ارا اشانيهالي با قرار دادن  نسخه نترنت،يدر

ن اخبار"پادكست" راليفاي مصارف بعدي كاربران بگذارند تا آنان بتوانند برااري در اختزيرا  ها

اتي با قابلكي الكترونلي وساريسااي انهيرايبر رو برخ. قرار دهندي پخش رسانه ازيدر

م گويو هم به خبردي هم خبر را بخواندي توانيتارنماها شما گيمتاني براندهي كه وش خواند

هاي دارايحتي خبريهاسازمان.ديكن بهيسيكه اغلب در زبان انگل( هستنديي وب نوشت

م  روزانه خود را دربارهيهاادداشتيتا خبرنگارانشان بتوانند) شونديعنوان كوتاه بالگ خوانده

در دسترس خوانندگان قرار دهندماتي تصماياخبار تحت پوششان . اتاق خبر

مياريبس رو به تكامل اخبار،يايدننيادر در براابنديياز خبرنگاران ازي انجام كاري كه  كه

م هايآنها انتظار ممكن است از گزارشگران خواسته. هستندازمندينيلي تكميي رود به مهارت

و نوشتن داستان ها بر مصاحبه با منابع از آن درايبرا،ي خبريشود كه عالوه  نترنت،ي استفاده

دب.ندي عكس نماهيمبادرت به ته بررسرانيممكن است از بر  نوشتهي خواسته شود كه عالوه

تيها و انتخاب هاترها،ي گزارشگران ني خبري داستان ازي را ممكن است. قرار دهندنترنتيدر

فياز عكاسان خواسته شود عالوه بر عكس بردار نزيني بردارلمي به و  ممكن استزي بپردازند

در توضي شوند متنبورمج هحي را هاياريبس. سندي بنوشانيا عكس ي خبرياز سازمان

هايخبرنگاران ميديجدي را كه نقش مرنديگيدر اتاق خبر بر عهده برخ. دهندي آموزش يو

راي خبرنگارانياز مرب م" خواننديميقي تلفيبرنامه آموزش" هم اكنون آنچه بهي به كار  برند تا

هايريدر فراگانيدانشجو اي مهارت آنديمك نماكي چندگانه در  مورد ندهي كه ممكن است

. باشدازشانين
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بي حرفه روزنامه نگارد،يجديازهايننياي در مقابل تماماما  ماندهرييتغي به شكل مطلوب آن

ب. است عناصر روزنامه"در كتاب خود به نام)10(ليو تام رزانت)9( كواشليهمان گونه كه

با:ينگار بابديآنچه دست اندركاران خبر و عموم : سندينويم)11(" انتظار داشته باشندديدانند

و شهروندانياصول روشن  وجود دارند كه خبرنگاران جوامع مردم ساالر در مورد آنها توافق دارند

:حق طلب آنها را دارند

حقي تعهد روزنامه نگارني نخست• . استقتي التزام به

او به مردم استي وفادار• . نخست

بر• ميرس جوهر آن . استديآي صحت آنچه به دست

با• از كساندي دست اندركاران آن مي كه آنها را تحت پوشش خبري خود را مستقل  دهندي قرار

.سازند

.دي بر قدرت عمل نماي به عنوان اهرم نظارت مستقلديباي روزنامه نگار•

و سازش عمومي را براي محلديبا• . فراهم سازدي انتقاد

كنديبا• و قابل طرح نما تالش .ديد تا نكات قابل مالحظه را جالب

و متناسب با گروه تحت پوشش نگاه داردديبا• . اخبار را جامع

با• فرددي كاركنان آن گي اجازه داشته باشند كه وجدان .رندي خود را به كار

هانيچن دي روزنامه نگاريي ارزش از تمام اشكال دار ماندن وفا.دي نمايمزي ارتباط متماگري را

ن ايروزنامه نگارن برا.ستيبه آنها آسان به. همه روزه با فشار مواجه هستندارهايمعني حفظ اما

 خودت نخسفهيوظي نكته است كه روزنامه نگارنياني تضمي راه برانيخاطر داشتن آنها بهتر

براي فراهم ساختن اطالعاتيعنيرا آنشاي درباره زندگيريگمي تصمي كه شهروندان ن به

. دارند انجام داده استاجياحت

١.News Features 
٢.Nancy Amons 
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٣.Bill Keller 
*.Canada’s Montreal Gazette 
0.Leonard Downie 
2.Dan Gillmor 
٧.Kevin Marsh 
٨.Philip Graham 
٩.Bill Kovach 
١٠ .Tom Rosenstiel 
١١ .The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and 

the Public Should Expect 
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ه رهيت خب  

انينخست طرني اشاره به طرفليمياقي خبر از از

پيكي كهي دولتنيشياز مسئوالن  به دست آمد

برايشنهاديپ قاقي تحقي بود يهاقيدر مورد

اي كشتينجات بر رو در كيار. واشنگتنالتي ها

دري، خبرنگار)1(نالدر برا كه  اتليسي آن دوران

م)2(مزيتا رامي كرد تصميكار  گرفت موضوع

مدنياول. كنديبررس او با يمنياديجدري تماس

و نشاني رانيخطوط كشت دري بود كه نام  خود را

مديهنگام. نالدر قرار دادارياخت قاري كه نالدر با او كمبود  نجاتيهاقي بازنشسته تماس گرفت

انانيدر با اطمنال.كرددييرا تا مسني هنوز در نخستنكهي از  مهم قرارله مسئكيي افشاري مرحله

.دارد كار خود را آغاز كرد

نافتني دستيبرا قاي به اسنادازي كامل به ماجرا، نالدر هريهاقي داشت كه تعداد  نجات

قاتيظرف،يكشت ظرفقيهر و حداكثر يماو. را نشان دهدي تعداد مسافرهركشتتي نجات،

منياليو تحلهي با تجزستيبا نياو همچن. بودن موضوع را مشخص سازديجدزاني اطالعات،

ك براهيته.و كارمندان صحبت كندني شده، با مسافريشتقصد داشت سوار  صفحهي گزارش

م براي محل زندگالتيايهاي داد كشتياول روزنامه كه نشان ني هفتم مسافركيي او تنها

ا نجات دارقيقا . مراحل بودنيند مستلزم انجام

آوري پرزحمتنديفرايخبرنگار . صحت آنها استقيدقيو بررسقي حقاي است كه مستلزم جمع

جزياز موارد شاهد خبرهايخبرنگاران در برخ ازاتيي دست اول هستند اما به طور معمول  را

مگرانيد كهي به دست ااي آورند وماي را مستقي مسئله زماي تجربه كرده  مسئله موردنهيدر

گ. نظر تخصص دارند بيرياطالعات به دست آمده با بهره  شونديمديو تاكدييتاشتري از منابع
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و در پرونده ها، گزارشات باايو با مدارك مستند موجود يمسهي مقاي شده عموميگاني اسناد

.شوند

آوراطالعات باي جمع هادي شده توسط روزنامه نگار كسي به پرسش چ(؟،چهي چه ز؟يچه

و چگونه؟ پاسخ دهد)كدام؟ پ.، كجا؟، چه وقت؟، چرا  داستان، خبرنگار ممكنيدگيچيبا توجه به

ا :دي مطرح نماي سوال ها را به طرق گوناگوننياست

 پرسشپنج

:يكسچه
كس•  دخالت دارد؟داديرونيدراي چه

كس• ازاي چه  است؟داديروني متاثر

كس• رويم بهتري چه  را شرح دهد؟دادي تواند

كس• اي نام چه كسداديرونيدر بي ذكر نشده است؟ چه ايشتري اطالعات  داديروني درباره

 دارد؟

كس• ستي چه ازيدر آداديروني با  وجود دارد؟ري افراد درگانيمي وجه مشتركاي است؟

د• ايميگري با چه كس در باره  صحبت كرد؟داديروني توان

: كدام؟ز؟يچچه(چه (
 افتاده؟ي چه اتفاق•

ا• چني نكته مهم درپست؟ي گزارش چانيبي واقعا  هستم؟يزي چه

ب• انندهي خواننده، برانيو شنونده اي خبر چني فهم  دارد؟اجي احتيزي گزارش به چه

چ• ترري مرا غافلگيزي چه دريقتيحقني كرد؟ مهم  چه بود؟افتمي كه

چخچهي تار•  ست؟يچياق بعد اتفست؟ي موضوع

ا• از دست مردم چه كارنيدر مي باره د؟يآيبر
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:كجا
در كجا رخ داد؟داديرو•

بالي تكميبرا•  رفت؟دي گزارش به كجا

مداديرو•  سرانجام آن چگونه خواهد بود؟ابد؟يي چه گونه ادامه

: زمانچه
 چه زمان رخ داد؟داديرو•

رو•  رخ داد؟ي چه زماندادي نقطه عطف

ايبرا• تر است؟ي چه زمانداديروني گزارش  مناسب

 چرا؟
چن• ميدايروني چرا آي رخ  سلسلهكيازي بخشاي اتفاق مجزا استكي تنهااي دهد؟

 حوادث؟

ا• منگونهي چرا مردم چزهي كنند؟ انگي رفتار  ست؟ي آنها

باتي موضوع چرا اهمنيا•  مخاطب جالب باشد؟يبرادي دارد؟ چرا

اط• صحنانيم چرا  است؟حي دارم كه گزارش

 چگونه؟
 مورد نظر چگونه رخ داد؟داديرو•

بر مسانيا•  گذارد؟يمري تاثلي اتفاق چگونه

ماي گزارش چگونه به مخاطبنيا•  كند؟ي جامعه كمك

آنيا• و واضحاي اطالعات را چگونه به دست آورده ام؟  موضوعات نسبت داده شده روشن

 هستند؟

برا گزارنيا•  بازگو خواهد كرد؟يگريديش را مخاطب چگونه
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اياريبس  مرور كرده تا از پوشش دادن نكات مهمي موارد را به صورت ذهننياز خبرنگاران

. حاصل كنندناني اطمداديرو

 مشاهده
بنيكيدر محل اتفاق، مشاهدات  داردليروزنامه نگار تما. استحيصحي گزارشگريادياز موارد

رودر حد امكا دقني مخاطبي را برالي باشد تا مسادادهاين شخصا شاهد  بازگوقي خود به طور

از تمام. كند رويخبرنگاران ممتاز در صحنه مدادي حواس خود او به داستان نگاه. رنديگي بهره

ميم مي كند، گوش مي دهد، بو و احساس همي كشد، مزه  كارني كند تا مخاطب هم قادر به

.باشد

بانيا انجاميبرا دقدي كار روزنامه نگار خبرنگار. از مشاهدات خود را نگه دارديقي سوابق

بسيميمطبوعات و قلم انجام دهد، اما و دوربياري تواند كار خود را با دفترچه زينني ضبط صوت

تهفي كه وظايبه همراه دارند به خصوص در صورت الهي آنها شامل . هم باشدني گزارش آن

و هم تصوديباونيزي صداها را ضبط كند؛ خبرنگار تلوديباوي رادگارخبرن . را ضبط كندري هم صدا

هايكي از ضبط صوت استفاده براي از راه هاي در دست داشتن اظهارات قيدقي نقل قول

در تجه. است هميكي الكترونزاتياما امكان بروز اشكال و به  روزنامه نگارليدلني وجود دارد

ز. برخوردار باشدي از مهارت خاصي بردارشتاددايدر امرديبا  از روزنامهييهاهي توصرينكات

: استي بردارادداشتينهينگاران مجرب در زم

و نظرات را ات،ييجزق،ي حقا• و منبع مطالب واضح باشد.ديكنادداشتي افكار .عنوان

هايي شما• .ديكنمي عناصر مرتبط ترساياز اتاق ها، صحنه

صحني عناو،ي اسامي امال• و سال تولد افراد را بپرس. باشدحيو اطالعات تماس ازديماه  تا

.دي آنها مطلع باشقيسن دق

كن• و ضوابط مصاحبه را در دفترچه خود مشخص .دي اصول

برا.ديزياز شلوغ كردن دفترچه بپره• .دي بگذارريو تفسيسيرنويزيجا

برا• .دي بگذاري خالي سواالت بعدي پشت صفحات را
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.ديكنحيو تشرري ها را در اسرع وقت تفساداشتي•

براياريبس بي از خبرنگاران هاشتر،ي سرعت آنها سپس. كننديميسي متداول را تندنوي واژه

ترنيآنها همچن. نشوندي كرده تا بعدا دچار سردرگميسينوري ها را تفساداشتي ني مهم

هاياطالعات مكهيي كه به دست آورده اند، گفته در گزارش مورد استفاده قراري بعدها  توانند

باياتدهند، نك هادييتادي كه صحت آنها و پرسش ميبي شود، . كنندي پاسخ را مشخص

ماگرچه باي واضح به نظر نلي وسادي رسد، اما خبرنگاران از رفتن به دنبالازي مورد  خود را قبل

و تاليجيداير، دستگاه ضبط صوت كاست خودكاادداشت،يدفترچه: خبربه همراه داشته باشند

ايزيچچيه. سالميباطر رسستينني بدتر از شودني كه پس از ني دوربمي به محل متوجه

 به همراهزينيروزنامه نگار، امروزه معموال ابزار اضاف. جوهرخودكار تمام شده استاي اردندلميف

و كامپ: دارد د. لپ تاپوتريتلفن همراه مفيمزينيگريموارد كيقرار دادن. واقع شونددي توانند

ميكيكش الست اولدايپادداشتي دفترچهانيدر مي صفحه خالني كردن سهيك. كندي را آسان

ميكي پالستيا در باران محافظت خياز دفترچه شما نيدورب. نشوندسي كند تا صفحات

ميچشم در صورت عدم امكان نزدي كوچك به شما كمك  به محل حادثه شدنكي كند تا

جنيماش.دي باشعيناظر وقا ميبي حساب ني كه مخاطبيي كند تا اطالعات را به واحدهاي كمك

لماي هواپكي مقدار سوختلي، مثال تبدديكنلي تبدند داريشتريبييبا آنها آشنا ايتري به واحد

.گالن

قيتحق
بروزنامه در گزارش گنجاشي نگاران معموال آوراز آنچه كه بتواند يمينده شود اطالعات جمع

ا. كنند منيبا و فهم بهتري حال اطالعات اضافه به آنها كمك روي كند تا درك كهيدادياز

م در مورد سوابقيدر برخ. دهند داشته باشنديپوشش براكي از موارد، اطالعات ي مسئله

گيبرا. برخوردار استياتيحيتيدن به گزارش از اهميعمق بخش ار مثال، در دركيزارش  نالدر

ايهاقيمورد قا هاني نجات، او به مهاي كه كشتيي مسئله اشاره كرد كه آب  كنندياز آن عبور

حدهيدر ماه ژانو ني به مي ساعت سرمامي سرد است كه در عرض ي آن باعث مرگ انسان
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بانيا. شود قاتيو اهمحي تشرعث اطالعات ميهاقي وجود ن نوع هماقايدقنيا. شودي نجات

درقي است كه خبرنگاران در هنگام تحقياطالعات و چه در محل كار  در مورد گزارش ها چه

مييپرسش ها در مداني كه . شوند به دنبال آن هستندي عمل مطرح

اوتري به كامپي واسطه دسترسبه ، ابزار تحقنترنت،يو اري در اختيشتريبقاتي خبرنگاران، امروزه

اياريبس. دارند هانياز پاشرفتهيپيابزار نسخه ازجمله لغت نامه،: حرفه هستندنياياهي ابزار

و نقشه د. سالنامه، دائره المعارف هاگريابزار هاي اطالعاتي شامل بانك كهييو گزارش  است

پيدسترس در روزگار اشي به آنها ننترنتياز و تر و ادارات ازمندي مشكل  مراجعه به كتابخانه ها

دزينو. بوديدولت اهياولي كه در روزهاگري منابع كسنترنتي بوجود آمدن دو دهه قبل كمتر ي در

م هايموتورها: كرد ماننديتصوربه وجود آمدن آن را وي جستجو، وب الگ ها، اتاق  گفتگو،

آورنيايتمام.يكي پست الكترونيفهرست ها براي منابع در جمع  روزنامه نگاراني گزارش

مديمف تغكيدرقي ابزار تحقنيتري اما اساس. شودي واقع مجموعه: نكرده استريي قرن گذشته

هااي منتشر شدهيگزارش ها دري گزارش ها چه بررونيا.ي خبري پخش شده سازمان  كاغذ

داييگانيبايكشوها فاتاليجي به صورت شروعي نگهداريوتري كامپيهاليدر  شوند، نقطه

هاي از روزنامه نگاران، اطالعاتياريبس. هستند انواع گوناگون گزارشيبرايديمف ي از گزارش

. كننديمي درباره موضوعات به خصوص را نزد خود نگهداريقبل

رديكنفرض پسيي كه مهي كشور همساكينيشي جمهور ته. كندي فوت نياهيخبرنگار مامور

اوليسركيگزارش به مح: خواهد داشتازينهي اطالعات و مرگسن، علت مرگ، و زمان .ل

و چگونگي روزنامه نگار ما درباره دوران تصديول ررييتغياو اوي جمهوراستي كشور در زمان

ها. باشد مطلعديبازين باايي قبلي خبريگام اول مراجعه به گزارش  منابعاي اتاق خبريگانيدر

ال منيا. خواهد بودنيآن نزديكي نامي توانند حاوي گزارش ها پسييركاني از نيشي جمهور

م از او تقاضايباشند كه خبرنگار پ. مصاحبه كندي تواند  از انجام مصاحبه به سوابقشيخبرنگار

انيا شانيا. خواهد داشتاجيحت فرد ردي سوابق هاسيي نشان دهد كه دوست اوي جمهور نامه

م و جدي توانند حاويرا نزد خود دارد اريو غافلگدي اطالعات . باشندي كننده
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ني مصاحبه بدون بررسانجام و آنچه به آن  ناشناختهي به مقصدي مانند رانندگديازمندي منابع

و مراجعه به نقشه است چن. است بدون داشتن برسيطي شرانيدر ودي ممكن است به مقصد

مسديشا كنري هم .دي را گم

 منابع
و هم از مناهيتهي براخبرنگاران م گزارش هم از منابع دست اول . رنديگيبع دست دوم بهره

مكي فردايدر ارتباط با موضوع مورد نظري تواند مدركي منبع دست اول كهي مصاحبه با  باشد

عكيروزنامه نگار به عنوان. داردمي تجربه مستقي موضوعاي داديدرباره رو  منبعزينيني شاهد

مستد م.رودي اول به شمار يكه بر اساس مدارك اصل باشدي تواند گزارشيمنبع دست دوم

در. شده استهيته در آتش سوختهيفرد،ي آتش سوزكيمثال  منبع دستكي كه خانه اش

م حري مامور آتش نشاننيو همچن. رودياول به شمار در اتفا نقي كه خود زي نقش داشته است

سوهي اطالعيول. روديمارمنبع دست اول به شم از ر روزدي سازمان آتش نشاني صادر شده

از حادثه . منبع دست دوم خواهد بودكيبعد

كلكي حي قاعده در ايمتي رعاقي تحقني كه خبرنگاران هني كنند بهي منبعچي است كه

نهيكلني قادر به تامييتنها ر. آنها نخواهد بودازي اطالعات مورد پسييدر مورد هرن،يشي جمهور

ميمنبع برخ.شدي منتهيگريد كرد به مبنعي كه خبرنگار به آن رجوع از موارد منابعيدر

مگريكدياطالعات بايخبرنگاران برا. كنندي را نقض از منابعكي كدام ننديببدي رفع تناقضات

تر است تاي به دنبال منابع اصلنكهياايبا مستندات هماهنگ و مدارك باشند  مانند اسناد

ب. آشكار شودقتيحق ازدييتايبرايابزار به عنوان شتريمنابع دست دوم  اطالعات به دست آمده

مفدستمنابع مدي اول . شوندي واقع

پقي تحقي كه براياز منبعصرفنظر منهيشي درباره  مد نظر قرار دادند،يكني گزارش ها استفاده

 كه به صورتينترنتيايهاتيساي روزها طراحنيا. برخوردار استياتيحتياعتبار منبع از اهم

ا هااي شده انديطراحيحرفه عستنديني ظاهرا معتبر كه واقعيكي الكتروني ارسال نامه  هده از
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ميهر كس ايهر مطلب.ديآيبر در صحيمافتي نترنتي كه روزنامه.ستينحي شود لزوما

براي اعتبار منابع اطالعات خود را مورد بررسدينگاران با از اعتبار آن دري قرار داده تا  استفاده

. مطمئن باشندي خبريهاگزارش

ابخش براي عمده پرسش. گزارش استهيتهياز كار روزنامه نگاران، انتخاب منابع مختلف

مريزيها شوي به شما كمك آدي كند تا مطمئن صحاي كه براني بهترايحي منبع ي منبع را

ا .ديگزارش خود انتخاب كرده

ارا• اهي فرد رني دهنده درنياايآ(ا به دست آورده است؟ منبع چگونه اطالعات خود  فرد

ايتيموقع از ) مطلع باشد؟لي مساني قرار دارد، كه

م• اي چگونه طرني توانم دقي اطالعات را از تاايگري منابع و مدارك به  برسانم؟ديي اسناد

ارادگاهيد• اهي فرد بني دهنده ازايآ( موضوع است؟ انگري منبع تا چه اندازه او است كه  تنها

مي شخصلي كند چون مسايمتيصاحب خانه شكا ونيااي استانيدر ي به عنوان صداي كه

جديجمع ايو مشروعياز مستاجران كه مشكالت مفاي دارند ) كند؟ي نقش

در گذشته قابل اطمنياايآ• و معتبر بوده است؟ناني منبع

اليدل• از چني استفاده ماي كار استي به خاطر راحتايآست؟ي منبع  دانم اطالعات قابلي چون

ا  به دست خواهم آورد؟ياستفاده

ارازهي انگ• اهي فرد چني دهنده از دادن اطالعات ي فرد قصد دارد چهره خوبنياايآ(ست؟ي منبع

رنكهيااي بگذاردشياز خودش به نما اسيي چهره از همه  ها گذشته،ني خود را مخدوش سازد؟

ملياو به چه دل )كند؟ي با من صحبت

مفهرگاه درد،يافتي گزارشيبرايدي منبع اطالعات  بهتر آن است كه تماس خود را با آن فرد

اديكنيسع.ديدراز مدت حفظ كن هر منبع اطالعات تماس ممكني به اندازه از  كه ممكن است

دريشتريب هاي نه فقط نشاند،يكنافتي را و همراهيو شماره تلفن محل كار، بلكه شماره تلفن

و نشان تا.يكي پست الكترونيمنزل در تماس هستند خبرنگاران ممتاز به طور منظم با منابع خود

آابنديدر كهي خود به افرادي كارت شغلعي با توزنيهمچن. رخ داده استي اتفاق جالبچيهاي كه
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هاهيتهانيدر جر مي گزارش آسديكني كارديشوي مختلف با آنها آشنا يان كه منابع شما به

. با شما تماس حاصل كنندانندبتو

از جمله منشي كه به اطالعات دسترسيفردهر مي دارد و كارمندان براي ها  خبرنگاري توانند

م. باشنديديمنابع مف كپي توانند برايآنها و مدارك مهم از اسناد و معموالهيتهي شما  كنند

كسيم زمي دانند كه چه  كه با منابع خوديخبرنگاران. را دارد اطالعاتنيشتريبيانهي در چه

م سري كنند ممكن است پاسخ مثبت به درخواست مصاحبه با روسايمحترمانه رفتار عي آنها را

.دي نماافتيتر در

 مصاحبه
ا"د،يگويمييكاي، خبرنگار آمر)3(لگريگنيستيكر ي ماهرانه، اساس تماميانجام مصاحبه

و نوشته ها م". استحيصحيگزارش ها ميمصاحبه را در  گذاشتناني توان به عنوان

تفاوت مصاحبه. نمودفي توسط منبع خبر در گفتگو با خبرنگار تعراتي تجرباياطالعات، نظرات،

ادهساي گفتگوكيبا  مني در . دهدي است كه خبرنگار به پرسش ها جهت

همبيترت با روزنامه نگار ممكن است افراد نخواهند.ستيني كار آسانشهي دادن مصاحبه

در موارد ايصحبت كنند، به خصوص پي جنجالي كه مسئله در مواجه با مسئوالن. استشيدر

ايدولت كنهي فرضني با مدي شروع . دهند حق مردم استي كه دانستن آنچه مسئوالن انجام

پيخبرنگاران مجرب در و موانعينيبشيافته اند كه با متي بهانه ها م كه مسئوالن به آنها يوسل

تريشوند قادرند موافقت حت . آنها را به انجام مصاحبه جلب كنندني مشكل

. وقت ندارند•

تريمخبرنگار فرداي زمانني تواند مناسب مي مكان را به او مصاحبه كنندي كه  خواهند با

برا. دهدشنهاديپ ميمحدود كردن مدت زمان الزم مفي مصاحبه هم . واقع شوددي تواند

م نگرا• مينند چون فكر ضرر آنها تمام . شودي كنند گزارش به
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و تشررفتار برازهي انگقيدقحي محترمانه با مردم از نگراني شما مي انجام مصاحبه با آنها ي منابع

.كاهد

.ندي دانند چه بگوينم•

و لزوم برخوردارهيتهليدلديباخبرنگاران دي گزارش  بخصوص را به وضوحيفرديهادگاهياز

. كنندحيتشر

. به آنها مشكل استي دسترس•

باخبرنگاران طردي اغلب فردي روابط عمومني مسئولايهاي منشقي از اوي با  كه قصد دارند با

 كه گمان كنندي از خبرنگاران در صورتيبرخ.ندي تماس حاصل نماننديبه مصاحبه بنش

موماي رسد، مستقيدرخواست شان به فرد مورد نظر نم م به منبع دراي سندينويرد نظر نامه

از ساعات اداريوقت ناهار ميا پس او تماس .رنديگي با

ترتپس و تحقبي از فردقي دادن مصاحبه ميدر مورد او مصاحبه و موضوعديكني كه با

هاياغلب خبرنگاران فهرست. انجام دادديبايشتريبيمصاحبه، تداركات  موضوعاتاياز پرسش

نم كننديمهيته در طول مصاحبه به آن مراجعه آنها در اواخر. كننديو به همراه خود دارند اما

اهمصاحب ني نكات نوشته شده مراجعه كرده تا مطمئن شوند مطلب مهمني به  افتادهياز قلم

هااي شامل اطالعات، اسنادني فهرست همچننيا. است ميي عكس از منبعي است كه  خواهند

. كنندافتيمورد نظر در

راحيصحريمسيسوال درست مانند سكان كشت. دهديملي سوال، اساس مصاحبه را تشكطرح

م ها. كنديحفظ ميسوال بي مناسب هااني توانند موجب و اطالعاتريغي پاسخ  منتظره

ها. شونديديمفاريبس ميسوال كني نامناسب  اصال چرا زحمتدي توانند باعث شوند تا شما فكر

ابهرا انجام مصاحبه ها.دي خود داده بييپرسش  هستند ممكن استياز اندازه اختصاصشي كه

. اشتباه قرار دهندريشما را در مس

تعي است چرا كه فضاتي اهمي سوال در انجام مصاحبه داراني اولطرح . كنديمنيي مصاحبه را

ترجياريبس گي دهند با سواليمحياز روزنامه نگاران فرد شروع كنند كه فضا را و به رم كند
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و راحتيسوال. دهنده اطالعات آرامش دهدهيارا  سوالنيا. به آن پاسخ دادي كه بتوان با آرامش

مدر در آنجا نداشته باشدي تواند ارتباطي واقع بهتي اغلب صالحيول. با علت حضور شما  شما را

مهيفرد ارا پذي دهنده اطالعات ثابت و و باعث حس اعتماد . شوديماورشي كند

آريي سوال ها آنهاني موارد بهترشتريبدر نيا. نه ساده پاسخ داده نشوندايي هستند كه تنها با

پ ني داورشيگونه سوال ها از م. ستندي شده نظر شما"دو سوال است،نياانيدر واقع تفاوت

ا چنيدر اايو"ست؟ي باره در. است"!دي داشته باشدي توانستيميشما چه نظر"كهني القا

بايحال عدي كه سوال ها در باني درست باشند،  با آرامش كامل توام باشد تا مصاحبهدي حال

بسيروزنامه نگاران خوب شنوندگان خوب. شونده بتواند صحبت كند و در از مواردياري هستند

منيمهم تر و سخن نگفتن به دست  آنچه از طرف مقابل. آورندي اطالعات را با ساكت ماندن

هايمدي شنويم  به همراه خود به بار آورد كه ممكن است به فكر شمايشتريبي تواند سوال

. باشددهينرس

د)5(ي دولتوياز راد)4(گليسرابرت اي ماجرايسيدر واشنگتن باي مصاحبه كي را كه

ترككي شدن پاپ جان پل دوم به ضرب گلولهي ترك پس از زخمپلماتيد رمهي شهروند . در

ما ا. كندينجام داد بازگو اي اطالعاتايآ": بودنيسوال اول او علني درباره )6( آگاي مرد، مهمت

اد؟يدار وا،يتالي محل اقامت او در اييزاي كار او، نوع ا" او صادر كرده بود؟يبراايتالي كه ني در

س. بودنديزمان پاسخ ها همه منف و.كرد سكوتيكميدي با نامگليپس از چند بار تالش،

اپلماتيد تر..." اظهارات سكوت را شكست،ني ترك با تركنياو معروف در هي قاتل محكوم

از به قتل رساندن سردب هايكيرياست كه پس كردي اصلياز روزنامه از زندان فرار گليس". ما

هاديگويم نزدشيبيي با مطرح نمودن سوال و مشخص  گزارشكي بودكي از اندازه محدود

از دست بدهدخوب م. را مياو اذعان  توانست مطرح كردني كند كه راه بهتر آغاز مصاحبه

برانياارهدرب": باشدي سوالنيچن ".ديدهحي ما توضي مرد

الايي تلفن،ي توانند به صورت حضوريمخبرنگاران طرني آن اميپاييكي پست الكترونقي از

ا. با افراد مصاحبه كننديفور و معايروش ها دارانيهر كدام از مصاحبه. استيبي محاسن
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مي شناخت بهتريحضور ها. دهدياز مصاحبه شونده به خبرنگار دييچه نوع عكس  واري به

اسختهيآو او مرتب استزيمت؟ شده هار؟يخاي كار در كتابخانه خود دارد؟ عالوهيي چه كتاب

ا مي مصاحبه حضورن،يبر مشي خبرنگار را قادر درهياهده رفتار فرد ارا سازد تا با  دهنده منبع

مايي او عصبايآ. مورد معتبر بودن او قضاوت كند آي آرام به نظر هااي رسد؟ ي او در چشم

ر؟يخاي كنديمخبرنگار نگاه

مد)6(اسكانالن)پيچ(ستوفريكر هاري،  نتريپوي موسسه آموزش روزنامه نگارري تحري كارگاه

ا)7( زني متحده ماجرااالتيدر مي مصاحبه با بي را بازگو يماري كند كه شوهرش را به علت

در منزل خود به اسكانالن گفت،نيا. سرطان از دست داده بود كمد،ي دانيم" زن ازيهر شب

م پيادوكلن شوهرم را به بالش او هنوز آننيا". من استشي زنم تا تصوركنم كه  سخن از

مياتييدسته جز ه تواني است كه خواننده و اسكانالن و لمس كند  قادر نبود به چگاهيد بو كند

الاييصورت تلفن .از آن مطلع شودني آن

برارنديگيمي وقت كمتري تلفنيهامصاحبه  برداشتن در ادداشتي از خبرگاراني بعضيو

حت. چشم در چشم منبع خبر خود بگذارند آسان تر استدي كه نبايطيشرا  تواننديميآنها

طر. كنندپيتاوتري خود را با كامپيها ادداشتي از شرايكي پست الكترونقيمصاحبه كهيطيدر

ز مفباياديفاصله نيول. استيدي منبع خبر وجود دارد روش  به آنچه گفتهستي خبرنگار قادر

و بالفاصله سواليم طري فوراميپ. مطرح كندي شود گوش داده بنترنتياقياز يشتري شباهت

ال. داردينبه مصاحبه تلف هر دو روش آن آنيانيدر ازاي تشابه وجود دارد كه  پاسخ ها واقعا

نظيسو  است؟ر فرد مورد

ابا ول،ي مساني توجه به و)9(در نورفولك)8(لوتيپانينيرجي روزنامه يبراياستيسا،ينيرجي،

اليگزارشگر ازيكيت الكتروندرهنگام نقل قول با استفاده از ارتباطا": اتخاذ كرده استني آن

اي كرد چون جعل نشانمي حاصل خواهنانيصحت ارتباط اطم ناايينترنتي برگشت م وارد شدن با

د رو[هاي مانند خبرگزارنترنتيا. آسان استگريشخص كنترل]پرستدي آسوشايترزيمانند

ن جاي جعليهااميپست؛يشده هر از ". باشنديي ممكن است
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اليارتباط كه از اشكاليخبرنگاران مني آن معديبارنديگي بهره ايارهاي همان  ناظري حرفه

د و روشني خود را به عنوان روزنامه نگار معرفديبا. كنندتي ارتباط را رعاگريبر اشكال  كنند

و انگيسازند كه به دنبال چه اطالعات چزهي هستند با.ستي آنها هاديآنها ترلكني همان مهارت

و فكر سايصحت اطالعات . ها را اعمال كنندوهيشرياعمال شده در

هاصرف پايي نظر از نحوه انجام مصاحبه، خبرنگاران معموال پرسش  مصاحبهاني دارند كه در

م م. شوديمطرح شنياول گفتگو را خالصه . انددهي كنند تا مطمئن شوند گفته ها را درست

م آيسپس از مصاحبه شونده داي پرسند  راهني بهترني دارد؟ آنها همچنانيبي برايگري مطلب

جوي مصاحبه شونده به خصوص بعد از ساعات ادارباتماس مجدد او برايماي را و از ي شوند

در اختيوقت ماري كه بس. كنندي آنها گذاشته تشكر دياريو دريگري از روزنامه نگاران سوال

مانيپا كسگريد": كنندي مطرح ايمي با چه "صحبت كنم؟ بارهني توانم در

و ضوابط كاراصول
مي مصاحبه ها به صورت رسماكثر ميعني شودي انجام مي خبرنگار هر آنچه گفته ي تواند از

و مستق گومايشود استفاده كرده ارا. نسبت دهدندهي به باهيفرد ادي دهنده اطالعات ني حتما از

فرديمسئله آگاه باشد به خصوص زمان شاي عادي كه مصاحبه شونده  نقل قولوهيست كه به

و وردياز . عادت ندارديونيزي تلووي پخش راداي مطبوعات

اي صورتدر اراني كه قراربر و هم فرد  دهنده خبرهي باشد كه اطالعات ثبت نشود، هم خبرنگار

كرديم. استفاده از اطالعات مطرح شده به توافق برسندطي قبال در مورد شراديبا  توان توافق

و گفته ها نقل قول كه بدون ذكر نام مصاحبه شونده از اطالعات مطرح شده استفاده كرد

ميول. شوندميمستق كلي منبع خبر ازيكي" شود، مثال به عنواني معرفي تواند به صورت

همي به شرط--" شركتني از مهندسيكي"اي"مقامات وزارت امور خارجه و  كه هم خبرنگار

موهيفرد ارا در .رد عنوان مورد نظر توافق كنند دهنده خبر
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هاياريبس در خصوص نحوه استفاده از منابع ناشناسي مكتوبيهااستيسي خبرياز سازمان

ن. كرده اندميتنظ از منابع ناشناس"د،يگويممزيتاوركيويبه عنوان مثال، روزنامه استفاده

در شرا هايطيصرفا وينتواند اطالعاتيگريدي است كه روزنامه با استفاده از روش  كه موثق

چنيدر موارد. باشند را به چاپ برساندگزارشقابل مي منابعني كه از تي شود، مسئولي استفاده

از انگنانياطم و انتقال آنچه در مورد اعتبار خبر مزهي دادن به خواننده ممي داني منابع ي را متقبل

ادي خبرنگاران نبا".ميشو ارنگونهي بدون تامل به انجام  دهندههيا مصاحبه ها تن دهند چون افراد

در برخ اي از موارد با آگاهيخبر نمي نامنكهي از اي از آنها برده انيبي فرصت براني شود از

مي جناحايي تند شخصيانتقادها ب. كنندي استفاده ارزيو استفاده از منابع  اعتباريابي نام كار

مياطالعات را برا . سازدي مخاطب دشوارتر

باي موارداما ادي وجود دارند كه خبرنگاران اراني اطالعات را با هي روش به دست آورند چون فرد

ه برايفرد. سخن نخواهد گفتيگريدطي شراچيدهنده خبر تحت ي كه صحبت با خبرنگاران

 مطرحي كند ممكن است به شرط ناشناس ماندن حاضر شود اطالعاتجاديايتياو مشكل امن

ميياارهيمع. كند براي كه پذيريگمي تصمي توان از اطالعات بدون ذكر رفتنيدر مورد  استفاده

:نام به آنها اشاره كرد عبارتند از

ز• . عموم استادي موضوع مورد نظر مورد توجه

د• چنيبرايگري راه . وجود نداردي اطالعاتني به دست آوردن

در مقامهي فرد ارا• چني دهنده اطالعات ميالعاتاطني است كه . تواند داشته باشدي را

دل• ارالي خبرنگار در گزارش خود توضهي عدم ذكر نام فرد . خواهد دادحي دهنده خبر را

پاي بعضدر مي به شرطي دولتني ها، مسئولتختياز  كنند كه بدون ذكري با خبرنگاران صحبت

كهسدي تواند بنويمخبرنگار فقط. از اطالعات استفاده شودمي نقل قول مستقيحتاينام

از مسئله آگاه هستند غ. مسئوالن هي رسمرياطالعات داده شده به صورت نمچي به  تواندي وجه

گادهمورد استف چننيبنابرا.ردي قرار مي قرارني اكثر خبرنگاران با اراي مخالفت هي كنند مگر فرد

ا دتي گزارش اهميبرايدهنده خبر به اندازه اطالعات. نداشته باشديگري داشته باشد كه چاره
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دي تواند براينميحتي رسمريغ ميگري منبع يي تواند خبرنگاران را از ماجراي بازگو شود اما

پهك . دارد مطلع سازديريگي ارزش

اي گونه مقدماتهر باني هم كه ازقبل اتخاذ شده باشد،  حاصل كند ناني اطمدي خبرنگار است كه

و ضوابط را هر دو طرف اصول منابع خبر. از انجام مصاحبه درك كرده، با آنها موافقندشيپكه

نيميسعيگاه در تغمهي كنند ضوابط را ميآنها مسئله مهم. دهندريي راه وي را عنوان  كنند

نميول" كنند،يمانيبنيچن ادي تواني البته كننياز هم".دي مسئله استفاده  بهترليدلني به

كلياست كه مسا در ابتدا و با محرمانه نگه داشتن اطالعات موافقت نكرد را امال روشن ساخت

ا . از قبل انجام شده باشديمگر آنكه توافق جداگانه

از حوزهيدر بعض. نام منابع خود آگاه باشندي از عواقب عدم افشاديباني نگاران همچنروزنامه

از افشايي قضايها م منابعتيهوي روزنامه نگاران به خاطر امتناع در دادگاه ها بهيخبر  توانند

برايدر صورت. حبس محكوم شوند هوي كه روزنامه نگار آماده تحمل زندان  خود منابعتي حفظ

در ابتدا عنوان كنددينباشد با . مسئله را

غيبعض در قرار دادن اطالعات ياز مهارت خاصي در زمره اطالعات رسمي رسمرياز خبرنگاران

پا.از آنها استيكيدر نالكيار. برخوردارند غكيانيپس از  كامالي نقل قول،ي رسمري مصاحبه

ميمي اثر را بازخوانيب و نم" پرسد،ي كند كني را به طور رسمنيادي توانيچرا "د؟ي عنوان

مرورسپ او با بيهاادداشتياز جلب موافقت مصاحبه شونده، برايشتري خود جمالت ي را

م در گزارش مطرح م. كندياستفاده ايكيدرديگوياو  مصاحبه ها، او توانست مصاحبهنياز

غيا از صورت ايي تواناليدل. كندلي تبدي به صورت رسمي رسمري را به طور كامل ني انجام

ايكار تا حد دقني به هاقي خاطر بود كه اعتماد مصاحبه شونده با بازگو ساختن اوي قبلي گقته

.توسط نالدر جلب شد

بايگريداصل  در خصوص اطالعات"تي محدود" درك كنند اعمالدي كه روزنامه نگاران

ايمعنا. مطرح شده توسط منابع خبر است شرطني آن مي است كه اطالعات به كهي داده  شود



www.political-articles.com 
 

٣٩

پ نگشيتا سي سازمان دولتكي.ردي از موعد مقرر مورد استفاده قرار ديجداستي ممكن است

پكييحتايتخود را تنها چند ساع دري اطالعاتديجديهااستيسي از اعالم رسمشي روز

منيا. اختبار مطبوعات قرار دهد سي امر به خبرنگار زمان  مورد نظر استي دهد تا قبل از آن كه

ديبارنديپذيمتي كه اطالعات را با محدوديخبرنگاران.ديرسما اعالم شود مسئله را درك نما

م ي كه خبر مورد نظر قبل از موعد مقرر به صورت عموميطيدر شراگرتعهد خود را حفظ كنند

.اعالم شود

 كاريدرست
تراعتبار، و دقت، بهترهي سرماني مهم برانيهر روزنامه نگار است اي راه بههي سرماني حفظ

م بانانيبه منظور اطم. روديشمار براي اطالعات گردآوردياز دقت كار، خبرنگاران هيتهي شده

ا.ندي با كنترل نماني را چندديدجيگزارش ها هانيخبرنگاران اشتباه خواهند كرد، اما  اشتباه

ا)8(ني اُرگانييكاي روزنامه آمررانيدب. نادر باشندديبا از  روزنامهي اشتباهانكهيچاپ پرتلند پس

برايرا مورد برررس :افتندي انجام آنهاي قرار دادند، سه علت

 اتكا به حافظه؛•

به•  ات؛يفرض اتكا

دوم• . اتكا به منابع دست

ب)"يراستاريو"( فصل چهارمدر در سازمان. پرداختمي خواهشتريبه موضوع صحت عمل، اما

علنياي خبريها در خط مقدم ميي اشتباهاهي خبرنگاران هستند كه . دهند قرار دارندي كه رخ

دريخبرنگاران و به طور مرتبي بردارادداشتي كه ا مهارت دارند مادداشتينيبه ي ها مراجعه

مافتني در حد امكان به دنبالوكنند، از قواعد سه گانهي منابع دست اول هستند بهتر  توانند

فقيروزنامه نگار و باز هم دقت": كننديرويپتزري جوزف پول،ييكاي آمردي ناشر ".دقت، دقت،

١.Eric Nalder 
٢.Seattle Times 
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٣.Kristin Gilger 
*.Robert Siegel 
0.National Public Radio 
2.Christopher (Chip) Scanlan 
٧.Poynter Institute 
٨.Oregonian 
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نيب را خب  

هاهمه ق،ي حقابي ازتركي خبري گزارش

و شرح جز  شكلاتييمشاهدات، نقل قول ها

آور اطالعات. گرفته اند وسيجمع لهي شده به

ماشيبشهيهمبايخبرنگارها تقر كهيزانيز  است

دليم و به  نكهيالي توانند از آن استفاده كنند

آوريبرا  اطالعات تالش نموده اند،نياي جمع

كهيعيطب اليتما است ني داشته باشند از

ب هاشترياطالعات هر چه  خوديدر گزارش

ا. استفاده كنند كهشيميدر گزارش، به ندرت منجر به داستانقي حقانياما گنجاندن همه ود

ها.دي شده، بتواند مخاطب را جلب نماتي روايبه خوب از اطالعاتييدرك گزارش  كه مملو

تر است سعيخبرنگار. هستند، سخت چي كه در سردرگمحي را توضيزي دارد همه  دهد، فقط

ا. كردن خوانندگان موفق است بر  نوشتن مطالبيبراي محدودي روزنامه ها فضان،يعالوه

هادارند، مدت زما  وقت خواننده ها،ني وهمچنيونيزيو تلوييوي رادي خبرين پخش برنامه

ب و و توجهنندهيشنونده ها مار كه به دنبال كردن اخبي ها . دهند، محدود استي از خود نشان

چي مطلوب به معناي نگارروزنامه همني دست و به  كردن خبرها است نه متراكم كردن

با. فشردن آنها و تصمي قضاوت خبرازديخبرنگاران  كه كدام رنديبگمي خود استفاده كرده

و در چه قسمتيمطلب برا باي گنجانده شدن در گزارش آنها مهم است . آورده شوددياز گزارش

خبياريبسيبرا تررنگارها،از برخمي بخش نوشتن گزارش، تصمني مشكل ازيدر مورد حذف

چني راه براكي. ها استافتهي  موضوعاييو مركزي انتخاب نكته اصل،يمي تصمني اتخاذ

ن مزيداستان است كه به آن كانون داستان . شودي گفته
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 داستانكانون
اكانون در واقع پاسخ به چ" سوال است،ني داستان در باره  فهم كانونيبرا"ست؟يماجرا واقعا

سپيچنتر،يپوتويداستان، استاد درس نگارش در انست د اسكانالن، طرح پنج نگريوال زي را

: كنديمشنهاديپ

چ•  ست؟ي خبر

ا• چني گزارش  ست؟ي خبر

اري تصو• چني گرفته شده از  ست؟ي خبر

م• بي چگونه  كرد؟اني توان داستان را در شش كلمه

 خوب چه شد؟•

مديكنتصور  به سرعت در حال گسترشيعيطبيطي كه درمحي از آتش سوزدي خواهي كه

ا.ديكنهيتهياست، گزارش خبر در محل حضور داشته روز را  با مردم صحبتد،يشما تمام

ا با.ديكرده، خسارات وارده را مشاهده كرده از شروع به نوشتن گزارش، كانوندياكنون  قبل

ب ا.ديابيداستان را منجايدر مميدهي نشان هاي كه چگونه براي توان از سوال ي اسكانالن

كردافتني : كانون داستان استفاده

چ•  ست؟ي خبر

هاي سوزآتش در كوه شرقيدو خانه را وي قسمت هراني شهر  چكسي كرد، اما

و به منطقه تجارمجروح ني شهر هم خسارتي نشد .مداي وارد

ا• چني گزارش  ست؟ي خبر

بدو ولي خانواده، . كه زنده مانده اند خوشحال هستندني ازاي خانمان شدند

ارگرفتهي تصو• چني شده از ت؟سي خبر

اياعضا هاستادهي خانواده در حالي در كنار خرابه مكهي خانه بر از آن دود گريكدي زد،يخي هنوز

در آغوش گرفته اند .را

م• بي چگونه  كرد؟اني توان داستان را در شش كلمه

وآتش، رايمراني خانه ها را . كند، نه دل ها
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 خوب چه شد؟•

. محدود بود خطرناكي آتش سوزكيازي وارده ناشخسارات

ايخبرنگار مني كه قصد نوشتن هاي گزارش را دارد اكنون يي داند كه افراد مورد نظر او خانواده

ميهستند كه خانه ها و از دست داده اند؛ ي از اعضايكي داند كه او از نقل قولي خود را

و ابراز خوشحال پيويخانواده ارش خودگزي خانواده درباالي كردن همه اعضاداي از نجات

ندهاستفا و كلزي خواهد كرد؛ اي اطالعات  گزارشنيدر مورد خسارات وارده به اموال را در

م. خواهد آورد ميخبرنگار برخي داند كه آوري تواند  شده در مورد تعدادياز اطالعات جمع

اي كه در منطقه تجاري آتش نشانيسازمان ها رني نسبت به ا واقعه عكس العمل نشان داده اند

سوكي ممكن استاحذف كند، ام . نقل قول كندي آتش نشانسييري جمله را از

ادايپيبراني تمرنيا هر گزارشستيني معنني كردن كانون گزارش به كيي فقط داراي كه

ها. كانون قابل قبول است از حقاي خبريبرعكس، خبرنگاران سازمان قي مختلف، ممكن است

هايامر مشابه استفاده كنند ول  كانونرايزسند،ي بنوي خود را به طور كامال متفاوتي گزارش

ايمتفاوت مكي،يعيطبيدر مورد گزارش آتش سوز. كرده اندنتخاب را ازي خبرنگار  تواند

و به مركز متفاوت . برسديهمان پنج سوال مشابه استفاده كند

چ•  ست؟ي خبر

از خطر خسارات وارده ناشي تجارمحله ويعيطبي آتش سوزكيازيدر شهر يراني كه باعث

در كوه ها . شرق شهر شد، در امان مانديدو خانه

ا• چني گزارش ؟ستي خبر

اصاحبان از انكهي فروشگاه ها .در امان مانده اند، خوشحال هستندي آتش سوزني از

اري تصو• از چني گرفته شده ؟ستي خبر

دي آتش نشانني از ماموريكياز كسبه دستيكي مير جلو را . فشارديدر مغازه اش

م• بي چگونه در شش كلمه  كنم؟اني توان داستان را

و ستد را متوقف كندينمآتش . تواند داد

؟•  خوب چه شد
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. خطرناك محدود بودي آتش سوزكيازي ناشي اقتصادراتيتاث

منياانيب در باره آسودگي گونه داستان و نقل قولي تواند  صاحب حرفهازي خاطر كسبه باشد

ايا بني كه مغازه اش از آتش در امان مانده بود، در صدر از همان.دياي گزارش دو گزارش هر

مهياطالعات اول ونكهيا- كنندي مشابه استفاده در حالرانيدو خانه خكهي شدند، از طر مغازه ها

دور ماندندنيا بر موضوعات مختلفدي اما تاك- آتش به ا. استي آنها ازنيدانستن  مطلب قبل

بر رو چينوشتن گزارش، كه مدي تاكزي چه و نقلقي كند كه چه حقاي شود، به خبرنگار كمك

و كدامييقول ها و.دي را حذف نماكي را ذكر كرده  در كتاب خود به نام نسريزاميليهمانطور كه

و دق مقيدر مورد درست م"د،يگوي نوشتن كيهر شود؛يتفكر روشن منجر به نوشتن روشن

د ". تواند وجود داشته باشدينميگريبدون

ايخبرنگارها پاافتنيي براي حرفه و خاتمه تحقاني كانون گزارش خود، تا  مصاحبه قات،يروز

و مشاهدات صبر نم جر. كننديها درانيممكن است در واقع  گزارش را با داشتن كانون گزارش

م و با چه اشخاصرنديبگمي كند تصميذهن خود آغاز كنند كه به آنها كمك ي كجا بروند

ح. مصاحبه كنند تغي جمع آورنيالبته، ممكن است كانون گزارش در و اغلبريي اطالعات  كند

مي اتفاقنيچنزين انيمهمتر. دهدي رخ نوني مطلب  گزارش، قبل ازاقدام به سندهي است كه

در مورد كانون گزارش تصم . گرفته باشدمينوشتن

گداشتن در ذهن، فقط قدم اول كانون رهيزارش نيدوم. گزارش استكي نوشتنيزي در طرح

چبي ترتدي بداننكهيايقدم، سازمان دادن به گزارش است، برا ته.ستي آوردن اطالعات هيبا

كني اصلقياز حقايفهرست باديريبگميو تصمدي گزارش، كار را آغاز دردي كه كدام قسمت

مانيصدر، پا قرانهيو گ گزارش هانيبهتر.رديار كنتاني نقل قول را از مصاحبه ودي انتخاب

هرديريبگميتصم بايدر كجاكي كه گدي گزارش هر. رندي قرار جزكياز  كه مطمئناياتيي از

كندي خواهيم مايبرخ.دي بردارادداشتيد،ي آن ها را در گزارش وارد  قبل از لند،ياز خبرنگارها

كلكي،آغاز به نوشتن روي طرح بياز گزارش خود را و از آن به عنوان گزارش خود اورندي كاغذ

.استفاده كنند
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 خبرنگارش
دقيخبر و  به ظاهر ساده به نظري كارنيچن. استقي كه خوب نگاشته شده باشد، كوتاه، واضح

ن. دشوار استي رسد اما كاريم كردزيهمانطور كه قبال د دارنلي خبرنگاران تمام،ي به آن اشاره

بيكه تمام اطالعات جمع آور ها. اورندي شده را در گزارش خود رايياما گزارش  كه اصل مطلب

بيمداا هاي دارد كه برايشتري كنند، احتمال وي پرمشغله خبري استفاده كننده  جالب باشد

هايسازمان خبر مي طوالني كه گزارش ي براي زمان كافاي سازد، احتماال فضاي را منتشر

د . اخبار نخواهد داشتگريپوشش

كلبه ها،ي طور هاي داراي خبري گزارش و پاراگراف دي جمله ها از تر  انواع نوشتهگري كوتاه

پ. ها هستند در جد. استي منظورانيبيهر پاراگراف مي زمانديپاراگراف  كه خبر،رديگي شكل

جدايتيشخص . شودي معرفيدي صحنه

از زبانروزنامه وي نگاران محيصر ساده ياز اسامشتريب. كنندي كه درك آن آسان باشد استفاده

م قيو فعل ها استفاده و ها. دهاي شود تا صفت ها هاي خبريگزارش  مبهم،ي مناسب، گزارش

و ارايزستند،يني تكرارايسربسته ا. مهم استي هر كلمه  در كتابتيوا.يب.يهمانطور كه

نووفمعر ميسندگي خود به نام عناصر سبك  نوشتنياز قواعد اصليكي سازد،ي خاطر نشان

غ": استنيا كنيرضروريكلمات ".دي را حذف

همسندگانينو تريميسعشهي قابل از مناسب براني كنند  رساندن مفهوم مورد نظر خودي لغات

نو. استفاده كنند ب" گفت،ني قرن نوزدهم، مارك تواييكاي آمرسندهيهمانطور كه  كلمهنيتفاوت

بدر و كلمه نسبتا درست، مانند تفاوت و كرم شب تاب استنيست ي خبرنگارها برا". آذرخش

انانياطم اشانياي امر كه كلمه انتخابني از  را دارد، مرتبا از شاني واقعا همان مفهوم مورد نظر

م و كتب مرجع استفاده . كننديلغت نامه
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برايي آنجااز تهي كه خبرنگاران بايمهي عامه مردم گزارش  از به كار بردن زبان حرفهدي كنند،

فناي خاصي زبان،يا براياي عبارات يسخنگو. كنندي مردم ناآشنا است، خوددارشتريبي كه

در مورد شخصمارستانيب ازدي بگوي ممكن است م)1("وژنيو كانتشنيالسر" كه  برد،يرنج

ترديباخبرنگاراما چنانچه الزم باشد. استفاده كند"يو خون مردگيدگيبر" از عبارات ساده

بيبرا هاشتري دقت آنيفي استفاده شود، بهتر است كه تعريفنيدر گزارش از اصطالح  از

ن بايبرا. آورده شودزياصطالح فس" عبارتيبرادي مثال،  كه دربارهي در گزارش"يليسوخت

اي است، فهرست كوتاهي جهانيموضوعات انرژ زغال: آورده شود سوختنياز انواع مختلف

و گاز طب با.يعيسنگ، نفت هاكين"از به كار بردنديخبرنگارها ها(" واژه ياستفاده از واژه

برايولنديخوشا و موضوعات ناخوشاي مبهم هايعنياجتناب ورزند،)ندي كلمات  عبارتاي كلمه

مييها گنيخاطب كه ممكن است يديجدالتيتسه" شهرياگر شورا. گمراه كنندايوجي را

بايمبي را به تصو"ني تدفيبرا ادي رساند، شهروندان طرني از از در مقالهايووي رادقي ماجرا

اي مبننديروزنامه روز بعد اطالع حاصل نما جد"ي كه شهردارنيبر يديقصد ساختن قبرستان

."را دارد

كلكي ايدي اصل شنيدر نوشتن گزارش يود كه چه اتفاق است كه به خوانندگان نشان داده

ا روانكهيافتاده است، تا جايبرا. كنندتي فقط داستان آن را ي گفته شود اعضانكهياي مثال، به

در مراسم تش احيصحي جنازه غم زده بودند، خبرعييخانواده بانيدر و اندوه آنان را  مورد، حزن

گرگريكدي چگونه نكهيافيتوص در آغوش گرفته، م كردنيميو زارهي را به. دهديد نشان

مسندهينوكي نفر بلند قد است،كيديي به خواننده بگونكهيايجا اسدينوي خوب فردني كه

در اصليبرا از . خم شودديباي وارد شدن

بسي نوشتن خبر، درستدر  درستديباهي اصول اولق،يدقيدر گزارش. استتي اهمزيحااري مطلب

گذ: باشند جزخي تار،ياردستور زبان، امال، نقطه و تمام درياتيي ها، آدرس ها، اعداد كي كه

كساينام. گزارش وجود دارند مي از اشتباهاتيكي را درست ذكر نكردن،ي سن  تواندي است كه

بتباراع از دقنيهمچن. ببردني خبرنگار را بق،ي گزارش نهيماني داستان را به طور كامل  كند،

انكهيا راي فقط جنبه انيا.از داستان نني امر به كهديباي كه هر گزارشستي معنا  همه آنچه را
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اي توان درباره آن موضوع گفت شامل شود، معنايم  اطالعاتدي است كه خبرنگار نباني آن

ميايديكل تغفي تواند باعث تحري را حذف كند كه  مثال،يبرا. مفهوم داستان شودرييو

ا م سرطانصي تشخد،يجدشي آزمانكهينوشتن اي دهان را آسان تر كهني كند، به  معنا است

ا. قابل اعتماد نبودنديميقديهاشيآزما سرديجدشي آزمانياگر باعي فقط ديتر است، خبرنگار

ارالي، به تفص"يراستاريو" با عنوان4در فصل. اشاره كندمرانيبه هم در هي در مورد دقت

.كردميگزارش صحبت خواه

 خبرآغاز
با. استيرش، آغاز گزارش خبر گزاشروع  را جلب نندهيباي توجه خواننده، شنوندهديآغاز خبر

و ارا.دي را وارد گزارش نمايكرده، از و خبر: آغاز خبر وجود داردهيدو نوع خاص خبر مهم

:يداستان ، حقا. مداديروكيهياولقيخبر مهم در فصلي را خالصه  كند شامل پنج پرسش كه

در خبر داستان به آن اشار2 ي را معرفيتي شخصايوفي صحنه را توصكي ممكن استيه شد،

د. كند بيبراگريراه اراني درك تفاوت اهي دو نوع  است كه خبر مهم، پاسخ به سوالني آغاز خبر

چ" چ" را پاسخ به سواليو خبر داستان"ست؟يخبر بگ"ست؟يماجرا .ميريدر نظر

شهر راانيبوهي دو  در موردي مثال، گزارشيبرا. خبر به كار گرفتانيبي توان برايم آغاز خبر

شيمديجدريانتخاب نخست وز م. مختلف نوشته شوديهاوهي تواند به ايخبر مهم ني تواند

ب : شودانيگونه

ب)2(تي سابق، جاشوآ اسمي شورشرهبر اول80ازشي، امشب با به دست آوردن در ني درصد آراء

وز1993 كشور از سالنياكياتانتخابات دموكر شدري تا كنون، به عنوان نخست . انتخاب

: خواهد داشتي احتماال شكل متفاوتي داستانخبر

و قامت.بزرگي خردسال با آرزوهايبزرگ شد، پسر)3( تاون انگيدرتي اسمجاشوآ ياو كه قد

م از همساالن خود داشت، تر هم بزرگ تر در مدري كه پسرهاديگويكوچك اذشهيسه تياو را
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روزيوقت. كردنديم او به معلم دستور زبان مدرسه اش گفت كه وزي كه  خواهد شد،ري نخست

ه.ديمعلم اش به او خند اچياما اكنون نمني كس به ، اسم. خنددي حرف بهتيروز گذشته  با

ب اولني درصد آراء، به عنوان اول80ازشيدست آوردن ازانني رهبر منتخب كشوردر تخابات آزاد

. قدرت را در دست دارد1993سال 

مهمانطور از خبر داستاند،ينيبي كه تر به- استي خبر مهم كوتاه ، خبر مهم، تنها  اغلب اوقات

مكي ا. شودي جمله محدود ولي خبر مهم از خبر داستاننكهيبا تر است هرانيبي است كوتاه

در خبر داستان راي نكته اصليجمله شيمتي تقو گزارش و هر دو نوع  آغاز خبر شامل وه،ي كند

ترنيمهمتر . عناصر خبر هستندنيو قابل توجه

روتي دارد، مانند اهمي بستگي نوع درست آغاز خبر به عوامل متعددانتخاب و نوع داديو زمان

هو شبكي خبرينترنتياي ها، تارنماهايخبرگزار. مربوطهي برنامه خبرايسازمان، انتشارات

ازشدي پخش خبر تاكتي كه بر فورييوي خبر راديها موهي دارند، معموال ي خبر مهم استفاده

بايي هفتگي برنامه خبركي. كنند مياز خبر داستانشتري مجله احتماال زي استفاده راي كند،

ا بر بيمنيفرض را پني مخاطبشتري گذارد كه  واقعه مطلعي در مورد موضوعات اصلشياز

.هستند

در مورد گزارش دربارهي گونه است، مانند مثالتي آغار خبر حكا،ي نوع خبر داستاننيترجيرا  كه

شدرينخست وز و زماني داستانت،يحكا. استفاده مي است كوتاه ي كه به عنوان آغار خبر به كار

ترداديرود، از رو ميو داستان بزرگ و آن را به تصوي خبر ددر موريگزارش. كشديمري دهد

هاتي ممكن است با حكايروند اجتماع و مثال به ندرت.در همان رابطه آغاز شودي متعددي ها

م كهياتفاق  نوعنيا. گزارش باشدكي راه شروعني سوال بتواند بهتركياي نقل قولكي افتد

م هايآغاز خبر را ز"يريتاخ"ي توان به عنوان گزارش باراي محسوب كرد، يبرادي خواننده

. است، تا چند جمله بعد صبر كندي گزارش درباره چه موضوعنكهيادنيفهم

 گزارشساختار
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، ساختارهمه بااي مانند ستون فقرات انسان دارندي گزارش ها بدون! داشته باشنددي حداقل

ا هعي از وقايساختار، گزارش ها مجموعه نمزيچچي هستند كه . كندي آن ها را به هم متصل

و بامعنا باشد، وجود ساختار الزامكي نكهيايبرا ولي گزارش قابل فهم ني است، كهستي الزم

بهرساختا تريهاسندهينو. شكل باشندكي همه گزارش ها براني قابل، مناسب ي شكل را

م . كننديگزارش خود انتخاب

 وارونههرم
هاياريبس بي خبرياز گزارش تراني با مني با ارزش با شوني اطالعات آغاز و د

كهيساختار سنت پ100 داستان اشي سال پني از يمداي مرسوم شده است، ادامه

مي اطالعات را در ابتداني مهمتر"هرم وارونه"مدل. كنند دي گزارش و اطالعات درگري آورد

و فور. رنديگيمر در ادامه قراتي اهمينزولبيترت بهيو زمانيدر زمان گزارش اخبار مهم  كه

اتين اهمموقع بود مفني دارد، از گزارش كهدي هستي شخصنياگر شما اول. استدي شكل

ميداديرو كهديي خود بگوني گزارش به مخاطبي درست در ابتداديليماد،يكني مهم را گزارش

مم،يعظي طوفاند مثال، گزارش در موريبرا. چه رخ داده است و محل زاني احتماال با  تلفات

هانيترنيسنگ مي خسارت در موقع لزوم از به كار بردنييهاسندهينو. شوديوارده آغاز  كه

بهيمي ساختار خوددارنيا و"پنهان كردن صدر گزارش" كنند، ممكن است  متهم شوند

. مخاطب مشكل سازندي گزارش را براتي اهمصيتشخ

گي كه نكته اصلديآيمي ساختار هرم وارونه، پس از صدر گزارش، اطالعاتدر را صدر زارش

م و گسترش نوكيدر مورد گزارش. دهديبسط اسندهي طوفان، نياز بدتري احتماال صحنه

و سپس نقل قوليمفي ها را توصيخراب ازيكياي افتهي كه نجاتي از طرف شخصي كند

م ها. آورديامدادگران را در گزارش مي به موضوع اصلي بعديپاراگراف و برگ  دهند،ي شاخ

و اطالعات قبليماتييبه جز اي پردازند بنيدر مورد  گزارشكيدر. كننديماني طوفان را

به،ي را ذكر كند كه به موضوع اصلياي ممكن است خبرنگار اطالعات ثانو،يطوالن البته نه

مي در گزارش مثال،يبرا. مرتبط هستندم،يطور مستق ي تواند اطالعاتيدر مورد طوفان، خبرنگار

در مورد اق هارا بيدامات گروه  هم به شكل افتگان،ي نجاتيازهاينايوي المللني نجات
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در طوالنياضطرار بي هم داليكي. كنداني مدت، الياز اني پرطرفدار بودن  استني ساختار

جيمرانيكه سردب پاييو توانند، جهت صرفه و زمان پخش آن،  گزارشانيدر صفحه روزنامه

حازيرا حذف كنند بدون نگران .و مهمياتي دست دادن اطالعات

يشنساعت
شن" اصالح شده هرم وارونه، به ساختار شكل  نوعنيا. معروف است"يساعت

مني با مهمتر،يگزارش ها به همان شكل قبل از- شوندي اطالعات آغاز  اما پس

ا اتي روال عوض شده، گزارش به شكل داستان روانيچند پاراگراف يدرمي شده

ترتديآ  در مورد همانمي بخواهراگ. شوديمفي وقوع حوادث تعربي كه معموال به

عظيمثال گزارش كنميدر مورد طوفان مد،ي صحبت بي خبرنگار  صدر گزارش مهماني تواند با

ياز افراديكيو سپس واقعه طوفان را از زباناورديبيگزارش را آغاز كند، چند پاراگراف كمك

ب بكه جان سالم بدر ا. كندانيرده است،  از بخش واضحي شكل از گزارش، گذرنيالزمه

م. داستان استينخست به بخش بعد برايخبرنگار ني تواند شنينييپامهي آغاز دري ساعت

ايگزارش چنني از در انبار بود كه باد شدت گرفت"سدي بنوني نوع، ."... مزرعه دار،اقبال خان،

بهيبرخ مي زمانبيترت از گزارش ها صرفا اي نوشته بني شود، اما  گزارشيرابشتري ساختار

ميها . رودي بلند به كار

 گونهساختارالماس
ايخبرنگار. است"الماس گونه" ساختار گزارش، ساختارگريدشكل از ني كه

روايمتيساختار تبع ميتي كند، احتماال گزارش خود را با آني آغاز در  كند كه

مي، تجربه شخص شدهي معرفيفرد ا. شودياو گزارش  كوتاهتي روانيسپس

م و گسترش دابدييبسط اگري تا نني نكات مهم پا.ز نشان دهدي واقعه را انيدر

ب پاي داستان بازمي اصلتي شخصانيگزارش، خبرنگار به .برداني گردد تا گزارش را به
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ايخبرنگاران مني كه از ا كنند،ي ساختار استفاده "ياديبن" به نام پاراگرافيز ابزارمعموال

م ي هسته اصلانگري نما"ياديبن" عبارت- دهندحي گزارش را توضتي كنند تا اهمياستفاده

مني روزنامه آرگونريجك هارت، سردب. گزارش است بنديگويدر پورتلند، يادي كه پاراگراف

مي به هر سوالواندتيم" و توضكني كه در بخش صدر گزارش به ذهن خطور حيد پاسخ دهد،

ايم روتي گزارش اهمني دهد كه چرا و مي را در بافتدادهاي دارد  نوعنيا". دهدي معنادار قرار

گيپاراگراف ها الزم است كه درابتدا  خواننده روشن شود به چه منظوري تا برارندي گزارش قرار

. به خود زحمت خواندن ادامه گزارش را بدهدديبا

ها الماس گونه،شكل در گزارش هايونيزي تلوي خبري اغلب  روزنامه ها استفادهيو گزارش

شكي مثال،يبرا. شوديم در مورد جدوهي خبرنگار ممكن است گزارش خود را دي درمان

بي با معرفدزيايماريب نيماري فرد و سپس به تشرازمندي كه به آن ي داروهاحي است، آغاز كند

نت آنها بپرريو نحوه تاثيشيآزما و در قسمت ايريگجهيدازد  نكته اشاره كند كه پزشكانني به

ا شماريبنيبه جدوهي گفته اند، اگر . زنده خواهد ماندي موثر نباشد، مدت زمان محدوددي درمان

كنيهر شكل مد،ي را كه انتخاب باكي انهي قسمت بهدي گزارش و مشغول  مخاطب را عالقه مند

مريسردب. خود نگه دارد مديگوي مجله بقي كه نوشتن خوب، خواننده را وادار هي كند كه بخواهد

. افتديمي پس از آن چه اتفاقنديمطلب را با عالقه بخواند تا بب

 گزارشانيپا
نمچنانچه پاديو انتظار ندارديكنياز سبك هرم وارونه مرسوم استفاده بهاني كه  گزارش شما

زراستاريوكيلهيوس ميمان حذف شود، بهتر است پاد،يكني كه نوشتن را آغاز راياني پاراگراف

مي سفر، مقصدكي همانگونه هنگام آغاز–ديدر ذهن داشته باشزين در نظر نيا.ديريگي را

وامر دل ون،يزيو تلوويدر پخش اخبار رادژهي به ارالي به برخالف اخبار. آن، مهم استهي نحوه

راوهيش،ينبرنتياايچاپ شده  بي توانند ترتينمني مخاطب- هستنديخطونيزيو تلوويد اخبار

بقاتيو تحق- اطالعات را خودشان انتخاب كنند افتيدر و شنونندهي نشان داده است كه  نده ها

پايها معموال مطالب ميماني را كه در هم. سپارندي شنوند، بهتر به خاطر ازياريبسل،يدلنيبه
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پايونيزيو تلوييوي راديگزارش ها ارنديپذيماني با خالصه خبر ي نكته اصلبيترتنيو به

. كننديمتيگزارش را تقو

اانيپا ا به آغاز آن دارد،ي گزارش اغلب اشاره  شخص مهماي كه دوباره به مكانبيترتني به

م ترتيدر گزارش. كندياشاره و به مبي كه داستان گونه است پاي وقوع حوادث بازگو اني شود،

 اشاره شده باشد،ياگر در گزارش به مشكل. است كه در آخر اتفاق افتاده استيداديروگزارش

باانياپ حلدي گزارش آانيپا. دهدهي اراي راه اندهي گزارش اغلب به و به آنچه پس از ني نظر دارد

م كيازي قطعه كوتاهاي مستدلي اوقات ممكن است با نقل قوليگزارش گاه. افتدياتفاق

پااييسخنران پ.رديگاني مصاحبه ضبط شده چنديآيمشيهرچند، كم رايانيپاني كه بتوان

و تنها زمانهيتوج قوديباي كرد هياز آن استفاده شود كه آن نقل قول آنقدر چي باشد كه نوشتن

د او را جلب كنداي مخاطب جالب بودهي تواند براينميگريمطلب . توجه

به فردنسبت اصخي دادن گزارش
دايو سرمقالهي گزارش خبرنيبي اصلتفاوت كسانيبدگاه،ي ستون . استي انتساب آن به

ازيمعنا كس" ساده انتساب عبارت است در"د؟يگويميچه  انتساب، منبع اطالعات ذكر شده

و گزارش، مزي اطالعات سوال برانگايزي اظهارات بحث برانگژهي به . كندي را مشخص

و مستق توانديمانتساب غي ضمنايميواضح ا. باشدميرمستقيو  مثال از انتسابكي نجايدر

و مستق پل":ميآوريمميواضح به)4( كوستاوي آنتونس،يگروهبان ، اظهار داشت، مرد مورد نظر

و از انتساب ضمننيامي اگر بخواه"رشدياتهام قتل دستگ غي جمله را دوباره نوشته ميرمستقيو

دو مورد،"كردري آن مرد را به اتهام قتل دستگسيپل"م،يسينويمنيچنم،يكنستفادها هر در

م پليمخاطب . استسي داند كه منبع خبر

داليكي بي اصللي از در هاشتري نسبت دادن اطالعات بهنياي خبري گزارش  است كه

ب و .ريخاير كنند آن خبر را باوايآرند،يبگمي اجازه دهد تا خودشان تصمنندهيخواننده، شنونده

اي مبني مثال، موثق بودن گزارشيبرا هاي كره شمالنكهي بر بهي اتمي قصد دارد برنامه  خود را



www.political-articles.com 
 

٥٣

اي درآورد، ممكن است بستگقيتعلحال كسني به : جمله را گفته استنياي داشته باشد كه چه

.مندان دانشي المللنيبميتكياي كه به آن كشور رفته استنيچياز مقامات رسميكي

اگريدليدلكي هاتي است كه مسئولني انتساب جازي بحث برانگي گفته كهمي برگردانيي را به

و به شخص ايبه آن تعلق دارد .ي سازمان خبراي كرده است نه به خبرنگار رادي كه آن سخنان را

كشوربهياز كشوري قانونتي كه مصونرايزست،يني از اقامه دعوتي مصوني امر به معنانيا

ا. متفاوت استگريد كسنياما روشن ساختن بي اظهاراتي موضوع كه چه  موضعايواني را

شيخاص در حرفه روزنامه نگارياوهي را اتخاذ كرده است، . استي مطلوب

ننيابا در گزارش خبرستي حال، الزم كسي كه همه اطالعات ذكر شده  نسبت داده شود،ي به

ارايز غ آوردن نام منبع همه مريطالعات ذكر شده، گزارش را كهياطالعات. سازدي قابل فهم

مميخبرنگار به طور مستق دي مشاهده كرده است را يگري توان بدون نسبت دادن به شخص

و واقع.كردانيب ناي مسلميهاتينكته ها . اسناد شودي به شخصستي قابل قبول هم الزم

ميبرا دي مثال، خبرنگار تديادن بگو تواند بدون نسبت  مسابقه فوتبال را برده است،م،ي كدام

ه نتچكسيچون شكجهيدر ا. نداردي مسابقه كهنياما نوشتن دركي مطلب  نامزد انتخابات

س و گرنه از واقعديبااست، شده روزيپياسيمناظره الي تبدتي استناد شود  اظهارنظري به گونه

. شوديميشخص

هانقل  قول
شاصي خبريهاگزارش مي گزارشگر خبرانيبوهيوال به ب شوند،ي نوشته  گزارش ها شترياما

د از نقل قول ها به طور موثر استفاده شود،. به صورت نقل قول استگريشامل سخنان افراد اگر

م در اختيآنها در ماجرا درگي افرادمي قرار دادن تجربه مستقاري توانند با گزري كه ارش بوده اند،

م.ندتر سازيرا قو در صدر گزارش از نقل قول براياستفاده  جالب توجهني مخاطبي تواند آن را

ز مي شخصي نقل قول ها ارتباطرايتر كند، . كندي با گزارش فراهم
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بافيبر تعربنا كسي به فرد مشخصدي درست، نقل قول ي نسبت داده شود تا مخاطب بداند چه

ب ها. داشته استانيآن را از،مي مستقينقل قول و به همانلي جمله تشككي حداقل  شده اند

ب مياز نقل قول ها زمان. شونديمانيصورت بي استفاده  سخنان فرد، ارزش تكرار شتري شود كه

ها. داشته باشدرادوباره در خبرهام،يرمستقيغينقل قول مي كه اصوال ي چاپ شده به كار

م گفكياي كلمهكي توانند تنهايروند، ها عبارت از و زمانيته مي فرد باشند ي از آن استفاده

خبرنگار. باشدي از حد طوالنشيبايشود كه جمله كامل شخص ممكن است گم راه كننده بوده

 سخنان فرد،ي در متن قرار دهد كه معناي را طورميرمستقيغيموظف است كه نقل قول ها

ري مثال، وقتيبرا. بماندي باقرييبدون تغ فسيي كه ش جمهور  پس از هفته ها راك،يرانسه، ژاك

اي اجتماعيناآرام ض،يبدون مبارزه با تبع": كرد، اظهار داشتي مردم سخنراني كشور برانيدر

بيكه برا در گزارشيبرخ". ماندينمداريپازيچچيه مانند سم است،ه اجتماع  از خبرنگارها

ايها از و مستقني خود  چاپنياما در روزنامه گارد. كردند استفادهمي نقل قول به طور كامل

اكيلندن، تنها از در پاراگراف اول گزارش آورده شده بودني كلمه ش": نقل قول  ... راكيژاك

". فراخواندي نژادضي تبع"سم"بازهمردم را به مبار

بي گاه نقل قول تمام مطالبچيه در مصاحبه اما چگونه. كند، ارزش ندارديماني كه شخص

باديكنانتخاب از سخنان فرد را كنمي به طور مستقدي كه كدام قسمت ي قاعده اصلد؟ي نقل قول

م: ساده است بدي توانياگر  استفادهمي از نقل قول مستقد،يكناني آن سخنان را خودتان بهتر

هاياريبس.دينكن هاي خبرياز گزارش از نقل قول ايي مملو ينمتي را رعااريمعني هستند كه

و هاشتريبكنند، بيي آنها نقل قول از دهان مقامات ها.نديآيمروني هستند كه يياز نقل قول

ب ي هستند، خودداري كه به زبان اداريي كنند، به خصوص آنهايمانيكه فقط نكات مسلم را

شنليمايكسچه.ديكن اي خبر از طرف شهردار است مبننيادني به ميانتظار دار" كه،ني بر

آ هادندهيهفته بگي بودجه شهردارعي توزي براي احتمالير مورد طرح  كم درآمد، راني به حقوق

وقيدقي دوباره به زباننكهيايعني بشوند،ري بهتر است تفسي اطالعاتنيچن".ميريبگميتصم

ا. خبرنگار نوشته شوندلهيروشن به وس منيدر چني مورد، خبرنگار به" سد،ي بنوني تواند بنا

كشكير، حداقل اظهارات شهردا ". كنندافتيدري از شهرداري تا مردم پولدي هفته طول خواهد
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هانيبهتر بي هستند كه ذهني نقل قول ها، نقل قول و به گزارش، و چشم اندازنشي هستند

ب. دهنديميدرست از زبانانيخبرنگارها در مي آنها و متنوع استفاده و منعكسي جالب  كنند

دايكننده تجربه شخص او ي، خبرنگار پژوهش)5(ي كوفالسكيتون. خبرنگار هستندينش حرفه

اديگويمونيزيتلو و احساس هستندي نوع نقل قول ها داراني كه م. شور در زمان"د،يگوياو

كننياديكنيمصاحبه، سع و احساس را به دست آورده، ضبط  نانيدر زمان نوشتن، اطم.دي شور

ندديحاصل كن از دست ا كه آن را كلوهيش".دياده هانياي مناسب از نقل قول كهيي است كه

ميواقع رويي نه آنهاند،يآي به نظر اي كه به نظر از مي نوشته كني خوانده .دي شوند، استفاده

كردني كه بهترنيهم بر مبناد،ي نقل قول را انتخاب اما باب.ديسي آن بنوي گزارش خود را

ا.يس.يب.انيونيزيداتسون از شبكه تلو ماالتيدر به" دهد،ي متحده هشدار از نقل قول

روايبراينيعنوان جانش  كه نقلي خبرنگاران".دي گزارش استفاده نكنتي موثرتر كردن نحوه

و مياقتباسقول ها تر را انتخاب كرده اندياز مصاحبه را با هم ادغام . كنند، راه آسان

و ارقاماعداد
اانشي دانشجو،يگار رشته خبرندياز اساتيكي گرادهيا" كرد،في گونه توصني را كماني ال

ا ريتجربه از هشتريب". متنفر هستنداتياضي كه رچي خبرنگارها  عالقه منداتياضي وقت به

نينم باازي شوند، اما به آن و برادي دارند مي بدانند اعداد ممكن است قابل. برندي چه آن را بكار

و واقع با. ستندينريبرسند، اما خطا ناپذ به نظرياعتماد رديخبرنگارها زيناتياضيدر دانش

ب بنيمهارت داشته باشند تا بتوانند تفاوت از هم تشخيو معني معني اعداد درصي دار را  دهند،

انياريغ هاني صورت اي خطر وجود دارد كه گزارش و بدتر و گمراه كننده، آنز سردرگم كننده

.سنديوكامال اشتباه را بن

رخبرنگاران پصي تا بتوانند تشخازمندندينزيناتياضي به درك  شانيروشي دهند چه موقع اعداد

نيمعن ر.ستي دار رايوراي دارند تا معناازينزينياضيآنها به درك ساختار و داده ها  ارقام

ويتگت، ورشكس تجار،ي را بدانند تا بتوانند بانكدارياضيرميآنها الزم است كه مفاه. ابنديدر
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ب. را درك كنندي اقتصادييزمان شكوفا هايانيبه ازينياضيري ساده، خبرنگارها به مهارت

نيدارند تا به اعداد معنا دهند، همانطور كه به مهارت زبان برا  ازمندي معنا دادن به كلمات

.هستند

و هوشيخبرنگارها در كار كردن با اعداد با مهارت در تشخآ. هستنداري كاردان  ارقامصينها

معينامقبول سر و دانش اولي عمل مهي كنند و حساب را وي كار با آمار  دانند تا بتوانند شك

در موردديترد بكي خود را م. ببرندني عدد از ميآنها  زاني دانند چگونه درصدها، نسبت ها،

دراتييتغ بگريو اند،ي اعداد را محاسبه نماني ارتباط م ها موجني كه همه  شود گزارشيب

م. اطالعات خام استي باشد كه حاوي بهتر از گزارششانيا بايآنها و رادي توانند  بتوانند اعداد

ب بيبراي كه به سادگيانيبه و . كنندلي ها قابل درك باشد، تبدنندهي خواننده ها

رحضور دن،ياضي خبرنگاران آگاه به فن در فنياي امروز هر زماناشيب،ينيو ماشي به شدت ز

نو. كرده استدايپتي اهميگريد وسندهيآنها و مييراستارهاي ها پي هستند كه  شرفتي توانند

ارزيو اقتصاديفن،ي پزشك،ي علميها . دهندحي كرده، توضيابي را

جايي خبرنگارهاآنان براي هستند كه به اي افرادي صبر كردن  دارند، خودي فن آگاهني كه به

تهيو بررسليبا تحل ، گزارش خوا را . كنندهي اعداد

اپس باي اعداد بررسنكهي از ازرديبگمي تصمدي مجدد شدند، خبرنگار  كه در گزارش خود چگونه

كل. آنها استفاده كند تر شدن گزارش،.هر چه اعداد كمتر، بهتر: استنيايقاعده به منظور ساده

اديبا و به گونه پل همپ،. اده شود كه قابل فهم باشند از آنها استفي اعداد سرراست شوند

هايبراي عملي كتاب ده راهنماسندهينو ي اقتصايهاستميدرسيو تجاري اقتصادي گزارش

م كمتي خود اهمي عدد به خودانيب"د،يگويدر حال توسعه  عددي واقعيمعنا. دارديو اعتبار

جه مدارس ممكن است اعداد بودشي در مورد افزاي گزارشن،ي بنابرا". آن استيدر ارزش نسب

ازانيمخام را به  هزي كه براي اضافه شده  در مورديگزارش. كندلي شود، تبديمنهيهر كودك
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ريتعداد افراد از سرطان هر ساله ارند،يميمهي كه  موضوع اشاره داشته باشدني ممكن است به

ا مزانيمنيكه و روزيمسافريماي هواپكياز سقوطي ناشري برابر است با مرگ هر .در

ريخبرنگاران ناتياضي كه در اولستند،ي متبحر  كردن رمزدايپي الزم براهيدر واقع مهارت

دنياريبس در ي استانداردهاات،ي مانند آمار جناي اطالعات اطرافشان را ندارند؛ياي از اطالعات

بيآلودگ و ارقام ها.يكاري هوا براياضيريبدون داشتن مهارت ا آنها مسلم حرفه،نياي الزم

صحيدقت الزم برا . كار را نخواهند داشتحي انجام

١.lacerations and contusions 
٢.Joshua Smith 
٣.Youngtown 
*.Antonio Costa 
0.Tony Kovaleski 
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ايو خبرشير  

وساعت و جلسه در اتاق راستاراني نه صبح است،

آييخبر با بحث درباره گزارش ها در روز كه ن

م افراد در مورد آن كار ميمختلف ي كنند، آغاز

.شود

و عكاس ها ماموريبرخ  آن روزتياز خبرنگارها

و سرگرم پوشش خبرهاافتيخود را در ي كرده اند

از اداره هستند در خارج تي مامورگريديبرخ.روز

دريها برخافتي خود را شب قبل زيني كرده اند؛

ج در اصبح زود پس از حضور مديلسه . ارشد، روانه كار خود شده اندراني با شركت

اشاني براي خاصتي كه هنوز مامورييرهاخبرنگا در راني مشخص نشده است،  جلسه نظر خود

دي احتماليدر مورد گزارش ها تايم"شنهاديپ" گراني به و به دنبال جلب يبراريمدديي كنند،

شبهيته در روزنامه فردا هستنداي گزارش خود جهت پخش در اخبار آن كهيريسردب. چاپ

روي مامورنييمسئول تع و ممكن استييدادهايت ها است، فهرست  را كه قرار است برگزار شوند

ميبرا مدميپس از آنكه تصم. كندي پوشش دادن مناسب باشند را مرور  راني ها گرفته شد،

هااي،"بودجه" اميي فهرست گزارش  شوند،مي پخش تنظايهت چاپجي به زوددوراندي را كه

. كننديمهيته

كننيادر دراني كه كارمددي مقطع، ممكن است فكر و حاال  تواننديمگري مسئول تمام شده

ويي نهايهامي تصمي دفتر خبركي گرفته شدهيهامي وقت تصمچيهيول. استراحت كنند

ريري به گونه اجتناب ناپذبايتقر. ستندينيقطع جد. كننديمرييتغهايزي برنامه يديتحوالت

م كيرخ برخينيبشيپه دهند و دلي نشده بودند،  آن گونه كه انتظار نكهيالي از گزارش ها به

نيم شدامدهي رفت از كار در باگريديبرخلي تكميبرا. اند، حذف خواهند دي از گزارش ها

ب آوريشترياطالعات پاي جمع در آن روز و اميمتص. ابنديينماني شود چنكهي در مورد يزي چه
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چديبا چديبايزي گزارش شود، چه و چه وظديبايزي حذف شود  ران،يمدفهي نگه داشته شود،

تهراستاران،يو هاهيو ها. استي خبري كننده  عالقهت،ي روز را بر اساس اهميآنها گزارش

جدن،يمخاطب و فضاد،ي تحوالت تغيو زمان و . خواهند دادريي موجود انتخاب خواهند كرد

ويول ا. هنوز تمام نشده استراستاري كار از ي گزارش خبراي چاپ روزنامه آغاز شود نكهيقبل

و حراستارهايپخش شود، نيگريدياتي نقش ا. كنندفاياديبازي را ني است كه تضمنيكار آنها

هاندينما و اراي گزارش و همچنيمهي عرضه شده به مردم، خوب نوشته  كاملق،يقدني شوند،

.و بدون غرض هستنددالنهو عا

 تواند حجم گزارشينميي به تنهايفردچيه. دارندراستاريوكيازشيبي دفاتر خبراكثر

هاييها در اكثر سازمان روز يدر دفاتر خبر. شود، كنترل كنديمهيتهي خبري را كه هر

ويبزرگ، ممكن است سطوح مختلف در نها وجود داشته باشنراستارهاي از  به فرد مسئولتيد، كه

ويقسمت خبر، مريمداي ارشد روزنامه راستاريا كه. دهندي قسمت پخش اخبار گزارش همانگونه

هاراستاريوكي كرد، شغلديمشاهده خواه يي تواناني باال، همچني گوناگون، درك ادبي مهارت

بر،ي دستوركار متغكيتيريمد زيو كار اادي وقفه تحت فشار . كنديمجابي را

 روزنامهكي در مشاغل
ميي خبرنگارهاي روزانه معمولهي نشركي و گوناگونرديگي را به كار  را پوششي كه اخبار متنوع

در. دهنديم بهي محلهي نشركياكثر خبرنگارها در دفتر مربوط محدوده"اي"شهر" معموال

م"يشهر در آن منطقه زندگيممرديبراي محلي پوشش دادن خبرهايعني كنند،ي كار ي كه

تياروزنامه. كننديم پاشي با استقرار خبرنگارها،ي سراسرراژي بزرگ با دتختيدر گريو در

برايبرخ. داردزين"يخارج"اي"ي المللنيب"و"يكشور"كشورها، دفاتر ياز خبرنگارها

مهي نشري تخصصيقسمت ها روي كار و عي وقاايي تجارلي مسا،يورزشيدادهاي كنند

ميينمايس اكي هر استير. دهندي را پوشش رااي دفاترني از  به عهده راستاريوكي قسمت ها

و ممكن است زايكيدارد، كه بر كار خبرنگارها نظارت كرده نري چند همكار اوزي دست  با

. كننديهمكار
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تعيهاتي مامورهي نشركيدر راستارهايو. شدن،يي خبرنگارها را اول"ايه متن نوشته را"نسخه

بر طراحش،يرايو ميو طرح بنديو  بزرگ،يهاهيدر اكثر نشر. كندي صفحه ها نظارت

در راستارهايو زميكي معموال ولنهياز  كوچكتر، ممكن استيهاهي در نشري ها تخصص دارند،

ا. كارها را با هم انجام دهدنيام نفر تماكي ون،يعالوه بر يراستاري روزنامه ها ممكن است

تيبرا بر كار ممي قسمت عكس هم داشته باشند كه و همچني عكاس ها نظارت ني كند،

بر كار هنرمندانيكي گرافري تصاوي برايراستاريو دي كه و ي نمودارهاگري كه نقشه ها، نمودارها،

تهياطالعات ميمهي را ها. كندي كنند، نظارت ازي گروهي داراني بزرگ همچنيروزنامه

منيمحقق زمي هستند كه به خبرنگاران كمك پنهي كنند اطالعات پس داي درباره گزارش ها

و كتابخانه ها" راكديگانيبا"ايكنند رسهي كه توسط نشريي در مورد گزارش  استدهي به چاپ

.را به روز نگه دارند

هامشاغل يونيزي تلو-وي رادي خبري در سازمان
هي دفاتر خبري بندسازمان  با روزنامه ها كاماليونيزيو تلوييوي رادي خبريا در سازمان

هايژگيو. متفاوت است در سازمان  پوشش دادنيونيزيو تلوييوي رادي خبري اكثر خبرنگارها

نيبه نوع خاص وظست،ي از خبر در عوض، در بخش خبرفهي بلكه  مانندي مشخصي آنها كار

زويبخش خبر هانياازكيهر. آخر شب استي بخش خبرايد صبح  توسطي خبري بخش

اهيته دمي تنظي كننده  چه گزارش پخش شود، مدترديگيممي شود، كه تصميمدهيو تدارك

و ترت ها. پخش آنها چگونه باشدبيزمان هر گزارش چقدر مديدر اتاق بره،يتهري خبر بزرگ،

د مهيتهگريكار . كندي كنندگان نظارت

هاعالوه در اتاق هايخبري بر خبرنگارها،  ها ندهيگويونيزيو تلوييوي پخش خبر رادي سازمان

گو"اي وظزين"هاندهيسر هافهي حضور دارند، كه كهي خبري شان خواندن گزارش  است

روز ته گو. كرده اندهيخبرنگارها در آن بيونيزيو تلوييوي راديهاندهيسر در كيازشي معموال

خ ميبربخش . شونديدر روز ظاهر
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ويبرخدر هاراستاري موارد، عنوان مي به افراديونيزي تلوي خبريدر اتاق خبر سازمان ي اطالق

هايفنهيتهتيشود كه مسئول ري كه تصاويفرديعني را به عهده دارند،ي خبري گزارش

بس. كنديمني تدويي گزارش را جهت پخش محصول نهايو صوتييدئويو از اتاقياريدر

تهييدئويوري كه تصاوي خبريربردارهاي تصو،ي خبريها مني كرده اند آنها را تدوهي را ي هم

ا تهييوي كار را با استفاده از سنارنيكنند، كه مهي كه توسط خبرنگار و خوانده  شود، انجامي شده

. دهنديم

 راستاريونقش
اخي استخدامي آگهدر ويبراراي كه اكيدريراستاري شغل نيچنني روزنامه كوچك چاپ شد،

با"آمده بود، بسديفرد مورد نظر وياديزاري مهارت  داشته باشديو صفحه بندشيرايدر نوشتن،

با... و دارايي تواناربوده،يپذتي مسئولق،يدقدياو هاي كار با گروه را داشته، ني مهارت ازي مورد

د بر كار تهي بزرگيونيزيشبكه تلو". باشدگرانيجهت نظارت اهي كه به دنبال استخدام ي كننده

اديجد بس... خبرصي در تشخيخبرگ" داده بود،ي آگهنيچنني بود در نوشتناريمهارت ... باال

هاديبا بايتيريمدي مهارت دتي قابلدي داشته باشد،  اشته، انجام همزمان چند كار مختلف را

". منظم باشداريبس

ميهمانطور مدي خبرنگارانديباراستارهايود،يكني كه مشاهده و ي قابلاريبسرانيقدرتمند

تهيآنها از ابتدا تا انتها. باشند و درگهي مراحل خبر  قوهديباراستارهايو. كار هستندردري گزارش

زي خوبي خبرصيتشخ بهتي آنها محول كردن مامورتياز جمله مسئولراي داشته باشند

ايريگمي تصمگارها،خبرن هانكهي درباره كس پوششديبايي چه گزارش و چه ديبايداده شوند

با. آنها را پوشش دهد، است آني خوبسندگانينوديآنها  باشند تا بتوانند خبر را در هنگام وقوع

و تصمي كنند، درباره آن با خبرنگارهاميترس  در چه رنديبگمي حاضر در صحنه صحبت كنند،

زوايشتريبي خبرنگارهاديباييمحل ها .ع مستقر كنند موضوگريدياي جهت پوشش دادن

 انتخاب عنواناي خبر، نوشتنهي ها درباره نحوه ارايريگميدر تصممي به طور مستقراستارهايو

و توض،ي خبريها، عنوان ها و تصاوريزحاتي عكس ها، آنها. دخالت دارنديكي گرافري عكس

اي كاركنانديبا مني را كه . كنندجاديازهي كرده، در آنها انگي دهند رهبري اخبار را گزارش
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تهراستارهايو نزدهيو از هاكي كنندگان وي با خبرنگارها كار كرده، درباره گزارش  آنها صحبت

هايراستارهايو. كننديمينيآنها را بازب و درانتخاب تصاويي نهاي روزنامه ها نسخه ري را كنترل

در صفحه رنديگيمميآنها تصم. دارنديو عكس ها نقش مهميكيگراف هر گزارش  چگونه

.و عنوان آن چه باشدرديگيجازنامهرو

 متنحيو تصحشيرايو
مكي اشتباه ها در افتني به عنوان چشم دوم كه به دنبال راستارهايو ي گزارش هستند، عمل

ا. كنند رودي تاكنجايدر دوم"ي بر اراشيپرا،يز. است"چشم وهياز شهيهمراستار،ي نسخه به

باخبرنگار اياز درستناني اطميبراديها تهيو صحت نسخه . كرده اند، آن را كنترل كنندهي كه

نوهيهت ولي آغاز خوبسي چرك نو. فقط آغاز كار استنياي است، باسندهيهمه  زماندي ها

بگيني بازبيبرايكاف نيفيبنا بر تعر. رندي نسخه اولشان در نظر  ازمندي مشخص، نوشته خوب،

. استيسيبازنو

اولكيو صحتي درستكنترل براني گزارش اولشيرايوي گام . گزارش استكي نسخه

هاراستارهايو هاي دستوري به دنبال اشتباه و غلط يمياكتهيديو نحوه استفاده از لغات،

بيآنها توجه خاص. گردند و فاعل- فعلني به مطابقت اراستارهايو. كننديمريضم-فاعل  نكهي از

صحكيدر تمام عددها ها- هستندحي گزارش وخي تلفن، سن افراد، تاري آدرس ها، شماره  ها،

منانيساعت ها اطم ميآنها محاسبات. كنندي حاصل ي را كه خبرنگار انجام داده دوباره انجام

ها. هستندحيدهند تا مطمئن شوند محاسبات صح  استفاده شده توسط خبرنگاريآنها عنوان

قي افراديبرا تاشدهول كه نقل و موارديمديي اند را داي را كه به اسنادي كنند، گري افراد

. كننديمينينسبت داده شده بازب

در مورد واقعيي نسبت به خطاهاراستارهايونيهمچن  عادالنهاي مسلميهاتي كه ممكن است

ماريبودن گزارش رخ دهد، بس دق،يدقيراستارهايو. كنندي دقت مشكوكيدي گزارش ها را با

ايو با سواالت مليقبنياز : خوانندي در ذهن
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ا• مني چگونه خبرنگار  داند؟ي مسئله را

با•  مسئله را باور كنند؟نياني مخاطبدي چرا

 شده است؟يباني داستان پشتياز نكته اصلايآ•

صحايآ• آحي نقل قول ها و گوي واقعا منظور واقعاي هستند، مندهي شخص  رسانند؟ي را

 مطرح شده است؟ري درگني نظر همه طرفايآ•

 كاسته شده؟يزيچايآ•

 گزارش عادالنه است؟ايآ•

سلراستارهايو نقهي به مسئله مزيو زبان هاي توجه مي محلي كنند، كه بر اساس فرهنگ ي فرق

(كند ا. ب"و قانوناتياخالق" مسئله در بخش هفتم،نيدر مورد .)كردمي صحبت خواهشتري،

باارهاراستيو و حواسشان را به خصوص- بلند بخوانندي نسخه گزارش را با صداديو خبرنگارها

بيمتوجه جمالت و،ي هستند، مطالب اضافياز حد طوالنشي كنند كه و ناهنجار،  جمالت زشت

بس. دوگانهيمعان هاياريدر وي از اتاق  خبرنگار را بدونكي توانند نسخهيمراستارهاي خبر،

ايومشورت با اولنگونهي جهت اصالح . دهندرييتغهي مسائل

ونيابا احي صرفا نقش تصحراستارهاي وجود كيآنها از هر نظر. كنندينمفاي كننده متن را

و. خبرنگار هستند تهراستارهاياكثر هاهيو هاايي تجربه خبرنگاراي كننده ي خبرنگاري مهارت

هم. دارند م خبركي كه گزارشي علت وقتنيبه چينگار را ازشيبيزي خوانند، به دنبال

و م.در گزارش هستنددقتصحت آيآنها فردكياي خواهند بدانند از نظر هي گزارش چي كه

نميزيچ مي داند، منطقي راجع به آن مسئله اي به نظر در فكر  هستند كه گزارشني رسد؟ آنها

و سرگرم كننده كنند .ها را جالب

ازي گزارشاگر ا نتواند باهيتهاي راستاريود،ي كار برآني عهده  بتواند جهت بهبود محصولدي كننده

ا. كندي با خبرنگاران همكاريينها آنينديفرآيري هنگام، با به كارگنيدر  كه معموال به

م"يگريمرب" هاي گفته ميتيريمدي شود، مهارت .ديآي آنها به كار
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يگريمرب
زميمرب در ويوشري خبرنگارنهي بودن براراستارهاازي است كه  كمك به خبرنگارها جهتي آن

مهيحل مسائل مربوط به ته كهي روش از رنجشنيا. كنندي گزارش به شكل مستقل استفاده

در زمان تصح هاحيمعموال خبرنگارها  آن توسطيسي گزارش به علت بازنوكيي اشتباه

مراستاريو مو به خبرن. كنديميريشگيپند،كني احساس  چگونه رنديبگادي كنديگارها كمك

هانكهيايبه جا نيشگيهمي اشتباه و وازي را تكرار كنند  آنهاحي جهت تصحراستارهاي به دخالت

الي خبرراستاريورا،ي بازسيجو. داشته باشند، كار خود را بهتر انجام دهند يرياس- در روزنامه

م طر خوب خبرنگارهاراستاريوكي"د،يگويكشور تونس، از اقي را كهي در حالشاني صحبت با

تهيگزارش ها مهي خود را وس. كنديميگري مربسند،ينويو آن را ،يگريمربلهيبه

ها... تواننديمنيخبرنگارها همچن در زمان انجام مامورييدر مورد مشكل بايهاتي كه  خود

م ايآن مواجه و جهت رفع ازوي شوند براستارهاين مشكل ها، و با آنها صحبت كمك خواهند

".كنند
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هايبرخ مربيياز مهارت در ميگري كه هارد،يگي مورد استفاده قرار ييدر واقع همان مهارت

و پرس: كنديمزي خبرنگار خوب را از بد متماكياست كه هادنيبا دقت گوش كردن ي سوال

زي روش موثريگريمرب. بجا در خبرنگارها، ممكن است ندانندراي است،  با مشكالت موجود

چ ولديباهگزارش شان اي بكنند، مني معموال و آنها را تشخي مشكالت را يمصي شناسند

و به خبرنگار كمكنيايكار مرب. دهند ، با دقت به جواب ها گوش دهد،  است كه سوال كند

احيتصح" كامال با نقشنيا. كند كه گزارش خود را بهبود سازد برخ"ي كننده ازي كه

: كنند متفاوت استيمفاياراستارهايو

يمرب كنندهحيتصح

م كنديمحيگزارش را تصح  كنديبه خبرنگار كمك

پاشيپ ته كنديمحي فرصت تصحانياز مهيدر سرتاسر مراحل  كندي گزارش كمك

م م كاهدياز ارزش كار خبرنگار  دهديخبرنگار را پرورش

 دهديمشي خبرنگار را افزايهاييناتوا كنديمانينقاط ضعف را نما

ا م كنديمجاديرنجش در خبرنگاران پرورش  دهدياستقالل را

م در دست  كنديمميانجام كار را تقسرديگيكاررا

وياريبس زيگري با مربراستارهاياز زنياراي خبرنگارها مخالف هستند، .برديميادي كار زمان

د تغآنها اعتقاد دارند كه انجام سرراتييادن معي الزم توسط خودشان ديشا.رديگيتر انجام

پايزمان پياني كه فرصت با. نباشدي عمليليخيرو است، آماده سازشيدر ددر موعديروزنامه

باندهيمقرر چاپ شود، گو رودي اخبار و نباونيزي صفحه تلويدر موعد مقرر  اجازهدي ظاهر شود،

ا هايول. وجود داشته باشد اشتباه ها در گزارشنيداد بهيدر اتاق و متعهد  خبر كه مصمم

از مرب ويگرياستفاده نمراستارهاي هستند، كني تا لحظه آخر صبر ترل كنند تا نسخه خبرنگار را

تهيبا همكار. كنند وهي با خبرنگاران در سرتاسر مراحل  به خبرنگارها كمك راستارهاي گزارش،

هايم وهيتهي بهتري كنند گزارش پاي كمترشيراي كنند، كه به ناني در . باشدازداشتهي كار
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يمي همكارمزيتاي از كشور بوتسوانا، كه در حال حاضر با نگامي خبرنگاررا،ي موكومبكيرودر

م او مربد،يگويكند، رايموكومب. استراستاريوكي كار او به عنواني قسمت اصليگري به نظر

هاكيصرفادي نباراستاريوكي"د،يگويم و اشتباه دي گزارش را به خبرنگار محول كند ر او را

با. كندحي تصحيينسخه نها تهدياو ازيعني- گزارش دخالت داشته باشدهيدر مراحل مختلف

ميزمان ته- شودي كه خبرنگار با شروع گزارش با مشكل روبرو در از اتالف وقت  نسخههي تا

". كنديري جلوگيينها

مربيراستاريو پيميگريكه ازياز آنكه خبرنگارها اتاق خبر را ترك كنند، زمانشي كند،  كه

مهيمحل ته بهيو به محض آن كه به محل كار بازمرند،يگي گزارش تماس و شروع  گردند

م مينوشتن گزارش مربيراستاريو. كندي كنند، با آنها صحبت هايميگري كه ي كند سوال

ا مرسدپيميساده بر گزارش كمك كندي كه قب. تواند به تمركز خبرنگار :لياز

 رخ داد؟ي چه اتفاق•

ته•  است؟ي شده واقعا درباره چه مطلبهي گزارش

چني مخاطب• بايزي چه  بدانند؟دي را

م• بنيادي تواني چگونه د؟يكناني مطلب را واضح

ا• ميجاني تا د؟يكني كار راجع به گزارش خود چه فكر

 دارد؟ي به بررساجياز گزارش احتي چه بخش•

باي اقدام بعد•  باشد؟دي چه

م•  توانم به تو كمك كنم؟ي چگونه

مربييراستارهايو هميميگري كه اشهي كنند وني جهت تحسي هستند كه مطلبني به دنبال

بقيتشو ميو زمانابند،يدر گزارش هر بار فقط بر چند نكتهي كه به مشكل ها اشاره  كنند،

متمر پو)1(سلريگاليج. كننديكز  كنديميگري كه مربي هنگامد،يگويم)2(نترياز موسسه

كيبه عنوان. كنديمي كند، از انجام آن كار خودداري خواهد نسخه خبرنگاررا دستكاريو نم
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ترجي دوست ندارد نسخه خبرنگارها را دستكار،يمرب بهيمحي كند، بلكه  دهد خبرنگار راجع

وگزارش صحبت هاي بتواند حواسش را متوجه روشني كند تا و سوال ييو وضوح گزارش كند

. بشنودديبار كه خبرنگاديرا مطرح نما

دريترقيدقي روزنامه نگار،يگريمرب صمكي را ميمي اتاق خبر  امرنيا. شوديتر موجب

و تبادل نظر را تبد دل. كنديميهيو نه تنبيقي تشوي به امرليگفتگو هانياليو به  كه انسان

مييكارها مي را كه خود انجام مربي دهند بهتر به خاطر اتيدر نهايگري سپارند، ني منجر به

. دهندهياراي شود كه خبرنگارها كار بهتريم

زعنوان و نكات برجستهسينوري ها،  ها،
وريغبه هاشيراياز وي گزارش بههيگريدي ها مسئول مطالبراستاري خبرنگارها، ستند كه

مكيهمراه  ها.نديآي گزارش و نشريدر اتاق  راستارهايو،ينترنتيايهاهي خبر روزنامه ها

و توضيعنوان ها مريزحي گزارش ها م. سندينوي عكس ها را يعنوان هم خالصه مطلب را

و هم نو م. استغي تبليعرساند ويعنوان به سرعت موضوع گزارش را به مخاطب منتقل  كند،

مبه باديگوي خواننده ها  عكسريزحيتوض. آنها جالب باشديبرادي جرا خواندن تمام گزارش

م"نشانه"كي شتريب و به خواننده ها چاي كه عكسديگوي است ميزي نمودار چه ي را نشان

ها. دهد سايدر اتاق ته،يونيزيو تلوييوي رادي خبريهازمان خبر هاهي امكان دارد  كننده

و آنيزيچني همچنعنوان ها حيعنوان خبر توض. سندي بنوند،يگويم"عنوان خبر" را كه به

ويكوتاه و شنونده ها به خواندن در مورد گزارش است كه جهت عالقه مند كردن خواننده ها

مدنيشن . شودي گزارش كامل نوشته

هاانيبفي طبق تعربر گديباي خبري شده، عنوان و ر. باشندراي كوتاه اعنوان يوزنامه خالصه

مياز گزارش مشي كند، به آراي است كه توجه خواننده را جلب ي خبر در صفحه روزنامه كمك

و به دل هاليكند، مكيهري نسبتي مختلف، اهمي استفاده از اندازه ي از گزارش ها را نشان

وبه. دهد ، خالني صرفا اولراستاري هنگام نوشتن عنوان نم پاراگراف را در چند كلمه . كنديصه

سعيراستارهايو در عنوان به دست آورند، بنابراي كنند نكته اصليمي خوب  آنهاني گزارش را
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راديباراستاريو. گزارش را كامال درك كرده باشندكيياز نوشتن عنوان، معنشيپديبا  گزارش

و تصاوابتدااز و به پاراگراف ها ديكي گرافري تا انتها بخواند، م كه به همراه  نگاه ند،يآياستان

وياگر نكته اصل. كند و محرز نباشد، جاديباراستاري آشكار و چاپ كردني به  حدس زدن

ا. گمراه كننده است، با خبرنگار مشورت كنداي كه اشتباهيعنوان بر كهي درصورتن،يعالوه

وجيگثباع اراستاري شدن زني شود، نشان دهنده باادي است كه به احتمال در مورددي هنوز

ب . كار شودشتريگزارش

ميزبان در عنوان ها استفاده باي كه و واضح باشددي شود و زمان حالياز اسام. ساده  مناسب

ها. استفاده شود و حذف فعل از حروف ربط اي"است" مانندنيمعيدر كل استفاده نكردن

زنيعنوان گزارش. شده استرفتهيپذي، امر"بود" كي كه درباره ه به همراه دوست پسرش است

مري بانك دستگيدزدنيدبه خاطر چن چني شده بودند، و دوست": باشدني تواند سارق مسلح

چيول". شدندرياز بانك دستگيپسراو درهنگام دزد ويزياز عنوان خبر" به آن راستارهاي كه

ورزند،يگويم"شدن اه بودن، به نظر كه فقط به خاطر كوتي استفاده از افعاليعني-دي اجتناب

مان عنويهاسندهينو و جذاب قبي وقت از افعالچيهبايتقر.نديآي جالب ،"تفحص"لي از

ها" هم انباشتنيرو"و" كردنيهم چشم"،"دنيقاپ"،"دنييپا"  روزمرهيدر صحبت

.ستيدر عنوان خبرنشانيجان،ي شود، بنابراياستفاده نم

باعنوان ها. باشد با لحن گزارش هماهنگدي خبر روييگزارش هيتهيجديدادهاي كه در مورد

بايم ادي شوند صري به گونه و احي روشن در روزنامهني خالصه شده باشند، مانند  عنوان

زپندنتينديا ممبابوهيزيطالدي به تولانيقاچاقچ" مبابوه،ي كشور  عنواننيا". زنندي ضربه

دقدي كه خواننده بالفاصله خواهد فهمكنديمنيتضم هيتهي در مورد چه مطلبقاي كه گزارش

د. شده است هاگر،ياز طرف هاي عنوان به،يينمايسي مربوط به گزارش  ممكن است فقط

زيمحتوا اي علت اصلراي گزارش اشاره كنند، راي است كه كنجكاوني نوشتن آنها  خواننده

آامه مثال، روزنيبرا. كنندكيتحر اني كشور آرژانترسي هرالد بوئنوس برانياز ي نقدي عنوان

ف كرديديجديينمايسلميكه در مورد بهيمادونا": نوشته شده بود، استفاده و نشاط  پر شور

م ". گردديگذشته باز
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ابه بانكهي خاطر وي محدوديدر فضادي عنوان ها  روزنامه عنوان ها را به راستاري گنجانده شوند،

مكيمانند قطعات  استار لدجر-ييكاي روزنامه آمرراستاريو. دهدي معما در كنار هم قرار

پ- وواركين ا"ديگويمستزنر،ي جول ميمن كلمات را به گونه اني كه آدم ربانميچي كنار هم

تهشانينامه ها آم- كننديمهي را و جور كردني چند باره آن، قاطختني درهم و جفت ". كردن،

ا منيانكهيبا باي كار و تواند سرگرم كننده مراستاريشد، همنديگوي ها شهي مهم است كه

در نظر داشته باش وديو استفاده مفرط اجتناب ورزياز استفاده از كلمات تكرار.ديخواننده ها را

بسي معانايسيدر زمان استفاده از تجن كناري دوگانه هايسع.دي دقت كهيي در نوشتن عنوان

زيليخ مد،يآ جذاب به نظراي ركانه،ي خنده دار، از همه مهمتر،. شودي معموال با شكست مواجه

و نه گمراه كننده باشندقيدقديعنوان ها با ميزيچ.و منصفانه ديبا شودي كه در عنوان مطرح

ن بشتريبيزيچچيه. وجود داشته باشدزيدر گزارش اشي خواننده را نمنياز كهي آزار  دهد

پ .د گزارش را برآورده سازاميعنوان نتواند

اي عنوان پخش خبركي مانند عنوان روزنامه، درست  شود كه توجهيمي طراحي به گونه

 از قواعد مربوط به عنوان روزنامه شامل حال عنوانياريبس. را به ادامه گزارش جلب كندنندهيب

باهيته،ي از نوشتن عنوان پخش خبرشيپ. شوديمزيني پخش خبريها  گزارشدي كننده ها

ز. با خبرنگار صحبت كنند،كردهرا تماشا و نيركيابتذال در عنوان ها موفق  ستند،ي همانگونه كه

ن. ندارندي عملكرد خوبزيني خبريدر عنوان ها هازيو چشتريبدي نباي خبري عنوان يزياز آن

در گزارش آمده است، وعده بدهند .كه

هايونيزي تلوي عنوان روزنامه، عنوان خبرهابرعكس مي با جمله عنوان. شودي كامل نوشته

ها،يخبر هاايگريدي به خاطر گزارش م،يغاتي تبلي متن معموال. شودي جدا از گزارش خوانده

مكيآنگونه كه  نمنياي كند، عنوان پخش خبري عنوان، گزارش را خالصه ي كار را انجام

ز بنيادفشهرايدهد، و عالقه و كارنندهي است كه توجه  خبريد كه به تماشاكني را جلب كند

ته. ادامه دهد اهيدر عوض، هاي كننده ها به گونه مي خبري عنوان  كه هنوز سوال سندينوي را
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ايها بي پاسخ داده نشده ازاي. بماندي ها باقنندهيدر ذهن  ممكن است با وعده منفعت بردن

گدنيد بزارش، ادامه هنندهي در . كنندجادياجاني ها

ا نشان دادن تفاجهت در مورد خبرنيوت ازيدو نوع عنوان، به پاراگراف اول گزارش  كه

تا،ييكايروزنامه آمر پامز،ي لس آنجلس كنتختي از امان روز":دي اردن گزارش داده شد، توجه در

و اعتراف كرد كه عضو چهارمي دولتونيزي در تلوي زن عراقكي كشنبهي كي اردن ظاهر شد

كهي انتحارميت ا القاعده است در و منجر به كشتهنيهفته گذشته به سه هتل  شهر حمله كردند

ا". نفر شدند57شدن اني عنوان روزنامه در مورد  در كماليزن عراق": بودني گزارش

ميخونسرد سعي اعتراف دري عنوان خبريول". را منفجر كندي كرد هتلي كند كه چگونه  كه

م) شبانهاخبار(وزينيتلينا.يس.يب. ان ادر انيورد كنيا": بودني خبر پخش شد و ست؟ي زن

جزي گروه انتحاركيي عضو احتمالنيچرا قبول كرد كه چهارم اتييدر اردن باشد؟ امشب،

شديديجد ايدر عنوان پخش خبر". گزارش خواهد اني به اعتراف  نشده است،ي زن اشاره

هايول ا ها در مورنندهيبيدر عوض وعده داده شده كه به سوال  زن پاسخ دادهنيد نقش

.خواهد شد

نريزحيتوض جا.از عنوان داردي منظور متفاوتزي عكس  خالصه كردن متن گزارش، آنگونهيبه

ا منيكه عنوان مريزحي دهد، توضي كار را انجام كهيري كند از تصوي عكس به خواننده كمك

د بيوديدر معرض و توض. ببرديشتري قرار دارد لذت  عكس در مجموغ گزارشريزحيعكس

كهيكوچك رايمخواننده است  تواند بدون خواندن متن گزارش، كه به همراه آنها آمده، مطلب

.بفهمد

باريزحاتيتوض دي افراددي عكس اگر. كنندي شوند به وضوح معرفيمدهي را كه در عكس

منيچند در عكس مشاهده يحاتي با توضي اصلتي شوند، اغلب اوقات بهتر است كه شخصي نفر

ا"اي"كاله به سر دارد"چون  عكسريزحاتيدر توض. مشخص شود"ستادهيدر سمت راست

در عنوان آمده است،ي همان كلماتدينبا  جمله برگرفته شده از متنكيازنايعاي تكرار شود كه

مريزحاتي كه توضيو كسان. گزارش استفاده شود كهدي، نباسندينوي عكس را در آنچه را
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د در": عكسريزحي توضنيا. دهندحي شود، دوباره توضيمدهيعكس به وضوح كارلوس فرناندز

پ از هواپادهيحال تاي كمترري تاث" زنديمند لبخماي شدن يكارلوس فرناندز با خوشحال": دارد

ازاريبس ". گرددي بازمدي سال تبع15 پس

حدريزحاتي توضاكثر در رايكي عكس كوتاه هستند، برخيول.زي دو خط با قلم  مواقع،ي در

يتري طوالنحاتي از عكس ها است كه توضيبيتركي حاوينترنتياي خبري تارنماايروزنامه

و به آنها گزارش ها مي عكسيدارند در مجموع گزارشي گفته يملي كامل را تشكي شود كه

زيدر توض. دهند مي عكس طوالنريحات از نقل قول افري تر، دياد توان يمدهي كه در عكس

.شوند، استفاده كرد

و تصاوطرح ري ها
در روزنامه استفاده از تصاوي اوقات خبرنگارهايگاه زيكي گرافري فعال نياراي را دوست ندارند

ميمياديزي فضاريتصاو و خبرنگارها را مجبور هاي برند تري كنند گزارش . سندي بنوي كوتاه

زيكي گرافري تصاويول و بيري تصوتي جذاببا،ي خوب  توجه خواننده ها را جلب، شتر،ي گزارش را

م تر ب. كننديو گزارش ها را قابل فهم مشتريآنها اي به گزارش خبرنگارها كمك  نكهي كنند تا

چ ر. كم كننديزياز آنها برگيكي گرافري طراح صفحه روزنامه، تصاوزن،يبه گفته ران  رندهيدر

تز" ".تنايياطالعات هستند، نه

دلايوي خاليپر كردن فضاها. را دنبال كندي هدفديبايكي گرافري تصوهر لي زمان پخش

و خوب از تصاويبرايمناسب اي درك خوانندهديبايكي گرافريتصو.ستينيكي گرافري استفاده

بنندهيب اشترياز گزارش را وي معنني كند، به كي انتخابايي از طراحشيپديباراستاري كه

هيتهرراي تصاونياكيمعموال هنرمندان گراف. باشددهي كامال گزارش را فهم،يكيرافگريوتص

ويم اراستار،ي كنند؛ نقش باي اطالعاتافتنير،ي تصاوني مفهوم دادن به ايدر آن گنجاندهدي كه

و اطم و درستافتني نانينشان داده شود، . استري تصاونياياز صحت

ويند اطالعات اصل توانيميكي گرافريتصاو ايانيجركييبرايحي توضاي را منتقل كنند

كن. باشندنديفرا يمهيتهي هوا در كشورتان گزارشيدر مورد مسئله آلودگدي كه دارديتصور
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كردي توان جهت نشان دادن مناطقيم.ديكن از نقشه استفاده يم. كه از همه آلوده تر هستند

ا جهتيكي گرافري تصوكيتوان از ري چگونه آلودگنكهينشان دادن بر مهي هوا  گذارد،ي اثر

دو. استفاده كرد برايكي گرافري تصاونيايهر براي هم دري چاپ مناسب هستند هم  پخش

.ونيزيتلو

استينمهم ميبراياز چه رسانه از تصاو. شودي پخش خبر استفاده كهيكي گرافرياز استفاده

بيحاو ري بتواند به تصوديبانندهيبايخواننده.ديكني، خوددار از حد هستندشي اطالعات

ويكيگراف ي تابلوكي به عنوانيكي گرافريبه تصو. از آن درك كندي اصلدهياكي نگاه كند

كنيياراهنم ز-دي نگاه اراي راننده فرصت مطالعه تابلو را ندارد او اجازه نمني سرعت ي كار را

انيدهد، بنابرا باني اطالعات درون و بتوان به راحتدي تابلو كردي واضح باشد . آن را جذب

كندييايب مدي داري كه شما گزارشمي فرض دو برابر مقدارديگوي كه  استي بودجه ساالنه شهر

پ دق. بوده استشيكه ده سال مقيبا خواندن سهنياشتريبديشويتر گزارش متوجه در  رشد

ميار ستون نمودكي. اتفاق افتاده استريسال اخ اخزاني كه در ده سال هر سال را ري بودجه

م و مناسبينشان ايبراي دهد، روش خوب . مطلب خواهد بودني روشن كردن

و شنوندگان جذب اطالعاتيبرا اراي خوانندگان ي شكل باشد، آسان تراز اطالعاتهي كه همراه با

و ارقام سروكار دارند دريبرا. است كه فقط با اعداد هاي گزارش مثال، ي درباره توسعه شركت

ايدر منطقه مسكونيتجار و مجادي شهر وي فهرستدي تواني ازدحام، از تعداد آپارتمان ها

تهي تجاريهاتمانساخ ته.ديكنهيدر منطقه داكيهياما، اانگري كه نمايارهي نمودار ني رابطه

نر.دو است، ثمربخش تر خواهد بود و بادر صورت امكان، درصدها ديكنسهي مقاگريكديخ ها را

و ارقام را ا.و نه صرفا اعداد مزانيمنكهينشان دادن و بي ناشري مرگ  شهركيدردزيايمارياز

اولني كه ساكني است، زمانگريديدو برابر شهر ب10 شهر از شهر دوم هستند، شتري برابر

كن محاسبنيدرصد مرگ را نسبت به تعداد ساكن. گمراه كننده است سهي مقادي تا بتوانديه

ا دهيمنصفانه بايكي گرافري كه با تصاويراستارانيو.دي انجام و فهم خوبدي سروكار دارند ي درك

صحزا و و متعهد به استفاده از آنها به طور شفاف و استنباط جادياي براحي آمار داشته باشد  درك

.بهتر باشند
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 نظارت
كردهمانطور وظستارهارايوم،ي كه قبال اشاره بر خبرنگار بودن  نظارت را هم به عهدهفهي عالوه

ح. دارند تهي همكارنيدر هاهي با خبرنگارها در پي گزارش بر در بلندمدت شرفتي روزانه،  آنها

مزين برايآنها به دنبال فرصت. كنندي نظارت ير هم به شكل حضو- نقد سازندههي اراي مناسب

به-يهم به صورت كتب . خبرنگارها كمك خواهد كرد كارشان را بهبود بخشند هستند كه

وياريبس  را كه بر كارشان نظارت دارندي عملكرد ساالنه كاركناني بررستي مسئولراستارهاياز

اي به عهده دارند، كه شكل رسمزين . استشاني تر از نقد كار

بانقد و مشخص باشددي موثر طي كار هم به شكل حضورنيا. به موقع  انجاميور كتب هم به

ويبرا.رديگيم زراستارهاي اكثر  كاركنان شان نقد نكهياني دارند، تنها راه تضميادي كه مشغله

در رو شاييرو درستهي را كه كهنيا. مرتب جلسات نقد استي كنند، برگزاريمافتي آن هستند

ازي به طور مرتب نشان داده شود كه عملكردشان چگونه است روش خوبكاركنانبه است كه

در جلسات بررس پيرنجش آنها . شوديريگشي عملكردها

دري راهديباديجدرانيمد در مورد افتي جهت از طرف كاركنان و خالقانه  نقد صادقانه

پ منيا. كننددايعملكردشان طري كار را از  پرسشايو دوستانهيررسميغي گفتگوهاقي توان

بسد. بدون ذكر نام، انجام داديينامه ها مداريرهرصورت، اراني مهم است كه دي نكته تاكنيبر

بلنديورزند كه ما ااني كاركنان نظراتشان را صادقانه و خيدر مواجه با نظراتنكهي كنند، يلي كه

گ و مطلوب نباشد، دل و هدف اصل. نشوندريهم مساعد بايبراينكته كهنيادي آنان  باشد

ت .ا بتوانند عملكرد خود را بهتر سازندمتوجه شوند نحوه كارشان چگونه است

مدراستارهايو اي خبررانيو هاتيو تقوجادي ارشد، با و ارزش آنيي هنجارها در  كه كاركنان

ايمي به دفتر خبري هستند، جو خاصميسه در و در اتاق خبر نقش جادي بخشند  فرهنگ مثبت

ميدر اتاق خبر. دارنديموثر وي كه خوب اداره از توجه خاص به خبرنگار رهاراستاي شود،

هاقيآنها ارتباط آزاد را تشو. كننديميار خودديمشخص مي كرده، جلسه  كنندي منظم برگزار

مي را به خوبي حاصل كنند كه همه كاركنان اهداف سازمان خبرنانيتا اطم . كنندي درك
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روحديباراستارهايو و به انجام كارهاهي به از راههيوحرتي الزم جهت تقوي كاركنان  آنها،

پتي موفقنيتحس و وصيتشخ. مبذول دارندي مهم، توجه خاصي دادن به دستاوردهااداش ها

صحقيتصد و مححي كار درست هايكي،ي عموميطيدر ميي از راه ني توان بهتري است كه

كردجهينت از آن كسب . را

١.Jill Geisler 
٢.Poynter Institute 
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د ا ،ير وو ل ت اونيزي  تيو رن ت  ن

ايونيزي تلو-وي راديخبرنگار  اشكال نترنتيو

نيمخصوص و و شتريبيازهاي هستند با الزامات

اباالترازآنچه تا .مي به حال به آن پرداخته

تي فعالونيزي تلو–وي كه در رادييخبرنگارها

و تصو از واژه ها بلكه از صدا زينريدارند نه تنها

ممي تنظيبرا ندمان. رنديگي گزارش خود بهره

ينترنتياي خود، خبرنگارهايونيزيهمكاران تلو

هايم وي توانند گزارش  خود را با افزودن صدا

تهنيو همچنريتصو  كنند تا مخاطب بتواند با سرعت مورد نظر خود،هي عوامل ارتباط متقابل

.خبر را دنبال كند

اي منظورساده سازبه  اخباري تمامفي توصيابر"پخش" بخش از واژهني مطلب، ما در

طري چه پخش معمول،يونيزي تلو-ييويراد از .كردمي ماهواره استفاده خواهاي آنتن، كابلقي آن

هااَشكال يونيزي تلو-وي رادي گوناگون گزارش
هاي اساساشكال هايونيزيو تلووي رادي گزارش از گزارش صدا"،"خوانده شده"ي عبارتند

و"ري تصويرو و تصويگزارش خوانده شده ،گزارش."بسته"اي"پوشش"،  ضبطري بدون كالم

گويكي كه توسط،يشده اضاف و ندگاني از ارايويدر استودي اصلندهيگواي خبر  دادههي پخش

ر". شوديم برايونيزي تلوي اصطالح"ري تصويوصدا هاي است  فاقد نقليري تصوي گزارش

 در حال پخش شدن استري كه تصويدر هنگاميلاصندهيگواي خبر ندهيگو.مي مستقيقول ها

م ها. خوانديمتن مورد نظر را رو"مي مستقيافزودن نقل قول به"ري تصويصدا  صدا" را

بس. كنديملي تبد" نواريرو ديارياگرچه ميتاليجيدزاتي از تجهگرياز شبكه ها ي بهره

تغيولرند،يگ جاريي واژه نوار همچنان بدون اسيبر  خوانده-- اشكال گزارشنيا.ت مانده
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رور،ي تصويشده، صدا رو كل-- نواري صدا ازي به طور قهيدقكي كوتاه هستند، معموال كمتر

. انجامنديم به طولهي ثان15تا10 وقت ها تنهايو بعض

در زبان رادكي كامل گزارش . نام دارد"بسته"يونيزيو در زبان تلو"پوشش"ييوي خبرنگار

كه نوعنيا از گفتار خبرنگار و معمواللي نام دارد تشك"قطعه ضبط شده صدا" گزارش  شده

ن. است كه در صحنه وجود دارديايشامل قطعات كالم يونيزي كه نسخه تلوستيالزم به ذكر

مريتصويگزارش دارا ناي ثابتري تواند شامل تصوي هم هست كه  نوعنيا. باشدزي متحرك

م بهيگزارش ها ارااي صورت زنده توانند و معموال طوالنهي ازقبل ضبط شده، ازي داده شوند  تر

د ايگاه. هستندگرياشكال ششني اوقات دقاي برنامه ممكن است كهقهي هفت  به طول انجامد

گوكيي دارانيهر بسته همچن. داردي خبره به طرح برناميبستگ  ندهي مقدمه است كه توسط

م پايا"مهيضم" شاملنيز بسته ها همچناياريبس. شوديخبر خوانده در  بستهاني هستند كه

اراياطالعات اضاف . دهنديمهي را

هايگريدنمونه م"يعيطبيصدا" با عنوان بستهيونيزي تلو-وي رادياز گزارش ي شناخته

در تلونيا. شود از گزارش اغلب مزينويدر رادي گاهيولونيزي شكل رديگي مورد استفاده قرار

در گزارش. خبرنگار استيو فاقد قطعه ضبط شده صدا در عوض، ازصحبت اشخاص حاضر

م نوهيشنيا. شودياستفاده رازمندي ممكن است و مستلزم همان اندازه شتريبيزي برنامه

ولي اشكال گزارشگرريسايخبرنگار مجي نتاي باشد . داشته باشديشتريبيرگذاري تواند تاثي آن

بيعكاسان خبر چنيعض كه هاني وقت ها بدون كمك خبرنگار بايمهيتهيي گزارش دي كنند

برات اطالعايمطمئن باشند كه تمام روهي اراي الزم  نوار ضبط شده وگرنهي گزارش كامل

. قابل فهم نخواهد بودييمحصول نها

يونيزي تلو-وي رادنگارش
خبرنگاران. نه چشم خواننده شوند،يممي گوش شنونده تنظي برايونيزي تلو-وي راديهاگزارش

ا: بلند خوانده شودي كنند كه بتواند با صداهيتهي مطلبديبا ي كه به راحتيمطلب واضح محاوره

ها. قابل فهم باشد بينترنتيااتي نشريبرخالف خواننده  قادرونيزيو تلووي رادنندهيو مطبوعات،
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و گزارشستين براي به عقب بازگشته غي كه اول بار اِد. قابل فهم بود را مجددا مرور كندري او

سنيشيپري، سردب)1(سيبل ب" اِس نوشته است،يبي اخبار شبكه پسيمانيواژه ها و  شوند،

م ". شوندياز آن ماندگار

بونيزي تلو-وي راديخبرنگارها در مطبوعات قدرت بايشتري از همكارانشان و همدي دارند

پرايكي ساعته تنهامينيامه خبربرنكيمتن چاپ شده. داشته باشند  دو صفحه روزنامه را

هاينميونيزي تلووي راديگزارش خبر. كنديم چهيعني2 مورد اشاره در فصلي تواند سوال

گ،، كجايكس در بر و چگونه را به طور كامل ، چرا نو.ردي چه زمان ووي رادسندهيدر عوض

م مقدي سه نكته مهم را براايدوونيزيتلو و مابقيمه انتخاب در جمالت بعدي كند يمي را

ها. گنجاند جزئيونيزيو تلوييوي راديگزارش و نشانياتي معموال دري مانند سن  اشخاص كه

نمدشويمدهيداتينشر ترونيزيو تلووي رادسندگانينو. كنندي را ذكر يمي جمالت كوتاه

گوسندينو بندهي تا . وقفه آنها را بخواندي بتواند

هاديباونيزيو تلووي راديخبرنگارها ميي به صوت واژه . توجه داشته باشندرنديگي كه به كار

ر و برا. توجه دارندتميمانند شعرا، آنها به آهنگ ها. شوديمهيتهدنيشنيمتن بهيواژه  ساده

م از)2(اسيبيسي كه ادوارد مورو خبرنگار معروف خبرگزاري از متنيبه قسمت. رونديكار

ميجنگ جهان كني دوم در لندن گزارش ازيكي همه جا را تار":دي داد، توجه  فرا گرفته است،

برمنگاميب ولتي تا ادينيبب". كامل استيي در روشناسي امشب آسمان انگلي المقدس ني كه

. كنديمانيبي مطلب را بخوبيگزارش مختصر است ول

ب دقتديباونيزيو تلووي راديهاسندهينو دري مطالبانيدر  داشته باشند كه نگارش آنها

احيمطبوعات صح گري بال، بازلي لوسيوقت.ديآي بلند مسخره بنظرمي آنها با صدارادي است اما

راي خبري درگذشت، گزارشكاي آمرونيزيتلو  گفت،ييوياما گزارش راد. خواند" ساله83بال"او

نت(". سال داشت83 بالليوسل" اجهيدر پرهيشتباه مفهوماز .)شدزي كلمه بال ،توپ،

هاديباني همچنونيزيو تلووي رادسندگانينو  متفاوتي باشند كه معاني مشابهي مواظب واژه

و قضا پونيزيو تلووي راديخبرنگارها. دارند؛ به عنوان مثال غذا شي عادت دارند مطلب خود را
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چن،از پخش خبر در گزارش مسابقات.و رفع شونديي شناساي مشكالتني بلند بخوانند تا مثال

وزكي"ي گفت كه شخصدي گلف نباي بازهيريخ انيچن".كردي بازري دوربا نخست ي جمله

. كندي را تداعيگريدي تواند معانيم

هااگرچه تهي برايونيزي تلو-وي رادي گزارش وليمهي خوانده شدن  واژهحيصحي امالي شوند،

 غلط واژه ها ممكن است باعث تپقيامال. داردتي اهمي مطبوعاتها به همان اندازه گزارش

نوحيصحياز اداناني اطميبرا. شودندهيزدن گو  اغلب متونونيزيو تلووي رادسندگاني واژه ها،

احيصحيامال. كننديمهيتهيخود را همراه با عالئم آوانگار نني واژه ها از تي اهمزي جهت

هاياريدارد كه بس ها از شبكه در تارنماهاي گزارش مزينشاني خود را ازيبعض. كنندي درج

ميوتري كامپيشبكه ها مجهز به برنامه ها براي هستند كه به طور خودكار ي توانند متون را

زنيمخاطب دو مورد، امال. كننديسيرنوي ناشنوا هر ميدر ي براي تواند بازتاب نامطلوبي غلط

و شبكه به همراه داشته . باشدخبرنگار

هاسهي در مقايونيزي تلو-وي راداخبار اي مطبوعاتي با گزارش مي با سبك محاوره ي نوشته

د. شوند مديباونيزيو تلووي رادي خبرنگارهاگر،يبه عبارت . سندي بنونديگوي همانگونه كه سخن

ايبرا نونيزيو تلووي رادسندگانينو،ي حفظ لحن محاوره هاستي الزم ي خبري در گزارش

كل. كامل استفاده كنندنيو عناوياسامخود از م،يبه طور كهيدر صورتياني حرف اول اسم

نميازين مرديگي به آن نباشد مورد استفاده قرار د،يگويميگزارش مطبوعات. شوديو حذف

سريوزي محمود قصورديخورش" روز پنجشنبه با  شالوم همكار لواني امور خارجه پاكستان

 اموريوزار"د،يگويمييوي اما گزارش راد".كردداريدهيد در شهر استانبول در تركخويلياسرائ

و اسرائ در تركليخارجه پاكستان ". كردندداريدهي امروز

 برنامه حادثهياگر در هنگام اجرا. استونيزيو تلووي اخبار رادي از مشخصات اصليكيتيفور

ميا باي رخ كندي دهد كسيرئ"ه جمل:دي به آن اشاره در حال پرواز به "... تاون استپي جمهور

كسيرئ"از مپي جمهور امروز به مقصد كل. بهتر است" كندي تاون پرواز ،يبه طور

ايمزياز استناد به زمان پرهونيزيو تلوويراديخبرنگارها  مربوط به داد،يرونكهي كنند مگر
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هايطيدر شرا. همان روز باشد سهي امبكدنتيپرز" سند،ينويم چهارشنبهي كه روزنامه روز

ك  دنتيپرز"د،يگويمونيزيو تلووي گزارش صبح چهارشنبه راد" تاون پرواز كرد،پيشنبه به

شدپيكد امروز واريامبك نويحت". تاون رئسندهياز آن هم بهتر،  جمهورسي با توجه به كار

كانيصبح با دانشجو امروزي امبكدنتيپرز": كنديمهيگزارش را در زمان حال ته پي دانشگاه

د ". كنديمداريتاون

 صدا
هانقل مونيزيو تلووي كه توسط خبرنگاران راديي قول هاي بكار برده ي شود، معادل نقل قول

ني مطبوعاتيگزارش ها ها. جداگانه استيريگمي تصمازمندي است اما استفاده از آنها نقل قول

. شونددهي فهمونيزي تلوايوي است كه در راديكاف. باشند داشتهي كاغذ معنيروديلزوما نبا

چ. در مورد مدت زمان نقل قول ها دقت كنندديبابرنگارانخ رويزيگفتن بهي كه  كاغذ كوتاه

م مينظر زي رسد حديادتري تواند مدت ازيدر پخش به خود اختصاص دهد تا  كه گزارش

منييمدت تع . كندي شده تجاوز

وي توجه خاصونيزيو تلووي رادسندگانينو . خارج شدن كلمات در گزارش ها دارنداي به وارد

ا بكنواختيي گزارشجاديهدف آنها بهايو نندهي است كه توجه  شنونده را در تمام طول گزارش

ضمي مثال، هنگاميبرا. خود معطوف كند نوي آغازمري كه نقل قول با يطديباسندهي شود،

ا . شوديو مفهوم سخنان بعدي دهد تا شنونده متوجه معنهي را ارايعاتدر مقدمه، اطاليجمله

شاميبه عنوان نمونه، فرض كن دريكيپرستار. شده استعي در مدارس شهر شپش  از مدارس

م ايآنها با ناراحت"د،يگوينقل قول گزارش كهمي دانيمقايدقني بنابرانديآيمنجاي خارش به

چ مي وقت".روشن استمسئله كامال.ستيمسئله او شاگردان"آنها،"ديگوي پرستار  منظور

م"د،ي نقل قول را بگوي شود جمله قبلينم. مدرسه است شنديگويپرستاران مدارس وعي با

از"شپش مواجه شده اند، . شپش ها خواهد بوديدر جمله بعد"آنها" چون برداشت مخاطب

م بوعيش"د،ي تواند بگويخبرنگار در عوض ي مانند ماري معنا است كه پرستاراننيد شپش

". دارندي عادي با روزهاسهي در مقايشتريبني امروز مراجعتياسم
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بر نقل قول ممكن است به همراه صدايونيزي تلو-وي راديهاگزارش زين"يعيطب"ي عالوه

ميي صدانيا. باشند آژيمانند صدا: شودي است كه درزمان دادن گزارش ضبط وسيپلري باد،

شيعيطبي از نقاط جهان به كار گرفتن صدايدر برخ. كودكاني شاداديفر وهي در گزارش ها

ايعيطبياصد. استيجيرا مني به مخاطب و موقعي امكان را  را به طورتي دهد تا مكان

م. خود تجربه كندي برايشخص گريدتي به موقعيتياز موقعي تواند به عنوان گذر صوتيصدا

. كندتي هدايرفته، شنونده را به صحنه بعد به كارزين

پاي توانديميعيطبيصدا ونهيزمشي به صورت آهسته در طباي گفتار خبرنگار آنيعي با شدت

درهردوحالت، صدا درگفتن گزارش به خبرنگار كمك. شوددهيبه كار گرفته شود تا به وضوح شن

د. كنديم ها،ي آجرواريمانند مالت ناسب گزارش را به هم وصل كرده،ميعيطبي صوت

 به كار گرفتند،يگويمييكاي آمري، عكاس خبر)3(تزري سواوياست. شونديمآنباعث انسجام 

م. استي خبر ضروركي گزارشي براونيزيدر تلويعيطبيصدا د"د،يگوياو گريصدا بخش

". استريتصو

ريتصو
ري گفتارشان را با تصويونيزيخبرنگاران تلو. داردرداري تصويوي از رادشيبيفي تعرونيزيتلو

قويمونديپ روايتري زنند تا داستان دريتصاو. كنندتي را  ستند،ينييدئويويواري تنها كاغذ

ح يمتي گزارش حكا"يچگونگ"ازريتصاو. دهنديملي از گزارش را تشكياياتيآنها بخش

مي"چرا"كلمات. كنند بل. دهندي آن را شرح  موجب باورديشاري تصودنيد"د،يگويمسياد

". انجامديشود، اما لزوما به درك نم

باشيپيونيزي تلويخبرنگارها كرديري بدانند از چه تصاودي ازآغاز نگارش آنها. استفاده خواهند

ببرراي تصاوي تمامديدر حد امكان با . هماهنگ باشدري تا آنچه نوشته خواهد شد با تصونندي قبال

ن مسئلهنيا مقاتيتحق.ستي تنها مربوط به سبك و تصاوي دهد هنگامي نشان ري كه كالم

بكي اساسايعني باشند، منطبق و به نندهي داستان واحد را نقل كنند،  گزارش را بهتر درك كرده

نكي كالمروي كه تصويهنگام. خاطرخواهد داشت منندهيبستند،ي جور رانديبي معموال آنچه

مشتريب بركي درباره آثاريمثال گزارش. شنود به خاطر خواهد داشتياز آنچه  توفان بزرگ
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بگني تامبعمنا در نظر آسرياگر تصو.ديري سوخت كشور را  از توفان را نشاني ناشيهابي تنها

ب در تاميعني گزارشي ممكن است متوجه نكته محورنندهيدهد، اگر. سوخت نشودني اختالل

تي ناشيهابيآسريتصو پاز در مورد و سپس امدهايوفان همزمان با گفتار خبرنگار  پخش شود

هايريتصاو پني بنزي طوالني از صف  باشد، دنبال كردن گزارش آسان امدهاي همزمان با شرح

.تر خواهد بود

و تصويهمزمان ننيبدري گفتار باستي معنا بدي كه خبرنگاران . شرح دهندنديبيمنندهي آنچه را

ار،ي تصوديفرض كن در جاده خاكي وانت مزرعه مي را كهيلزوم. دهدي نشان  ندارد گفته شود

در خارج از شهرزندگكييخانواده رابرتسون در انتها"  مسئله واضحنيا". كننديمي جاده بلند

بايدر عوض، قطعه صدا. است نيدرا.ديافزايبري دهد كه به مفهوم تصوي اطالعاتدي ضبط شده

م ايخشكسال"د،يتواند بگويمورد، خبرنگار  مخرب بوده كه خانواده رابرتسوني به اندازه

". فروش ندارنديبرايامسال محصول

ي خبريهابرنامه
و تارنماهاخوانندگان دري كنترل قابل توجهينترنتياي خبري روزنامه ها  خبر افتي بر نحوه

بوي شنوندگان راديول. دارند م. ارنددي كنترل كمترونيزي تلونندگانيو بايخواننده روزنامه  تواند

ورزشايصفحه اول، ا. فوت شروع كنديهاي آگهاي،ي بخش  تواند خبريمينترنتيخواننده

در صفحه اول تارنما انتخاب كندمورد  خبرديباونيزي تلونندهيبايوي شنونده راديول. نظر خود را

م توبي ترترد؛ي شود بپذيرا آنگونه كه عرضه پي كننده برنامه خبرديسط تول گزارش ها شياز

. شده استنييتع

تهي خبريهابرنامه مي كننده، گزارش اصلهي معموال با آنچه به زعم . شوندي روز است آغاز

هاستيننيمنظورا باهيته. برخوردارندي كمترتي ازاهمي بعدي كه گزارش  برنامهري تاثدي كننده

در نظر داشتهكي را به عنوانيخبر ها كل و نه به عنوان گزارش . مجزايباشد

وهمانگونه تعي روزنامه صفحه بندراستاري كه تهيمنيي را ونيزي تلوي كننده خبرهي كند،

ترتيفهرست و باهيته. كنديممي پخش آنها تنظبي از گزارشات هردي كننده كي از مدت زمان
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معدياز گزارشات آگاه باشد چون برنامه خبر با پاآينيدر زمان و  كنندههيته. ابديانيغاز شده

باازپس در. افتي خواهدانيپاي حاصل كند كه برنامه طبق جدول زمانناني اطمدي شروع برنامه

بيكيكهيصورت تعشياز گزارش ها تهنيياز حد باهي شده به درازا كشد، مي تصمدي كننده

در صورت. حذف شوندديباي جبران زمان چه مطالبيبرارديبگ از برنامه حذفي كه گزارشيو

دديباكنندههيشود، ته برايگري مطالب جاي را . كندنيگزيپر كردن وقت اضافه

ينترنتيااخبار
ويونيزي تلوويو رادي مطبوعاتي با خبرنگاري مشتركيهاتي خصوصي داراينترنتيايخبرنگار

ايهايژگيو برا تارنماها، مانند مطبويمقاالت خبر. استنترنتي خاص  خوانده شدنيعات،

د. شونديمميتنظ مگر،يدر موارد وي مخاطب چنييدئوي تواند قطعات ني را مشاهده كند كه

ها. شباهت داردونيزي به تلويژگيو اي كه از تمامي خبريگزارش جدني امكانات  بهرهدي رسانه

مسرنديگيم  شده انتخابهيارا حركت خود را در اطالعاتري به خواننده امكان مشاركت داده تا

مد)4(نورا پال. كند هاري، مديجدي موسسه مطالعات رسانه د،يگويمنسوتاي در دانشگاه

جد" در اختيزانيمش، گزاردياشكال ماري از كنترل را ". دهندي مخاطب قرار

سانترنتياراتيدر مورد تاثيي تارنما،CyberJournalist.net، ناشر)5( دوب جاناتان ريو

ميفناور بر رسانه ها، ا"د،يگوي ها در چند سطح مختلف فكرديباينترنتيخبرنگاران  هم زمان

ا: كنند كار.ي خبري عكس، داورر،ي صدا، تصو،ي داستان، ساختار، طرح، عوامل داخلده،يكالم،

روا. اخبار استشي نماونيزيوتل ا. اخباراستحيو توضتيكار مطبوعات شي به نمانترنت،ينقش

و تبادل نظرمتي، رواگذاشتن انيايبرا". باشدي كردن، نشان دادن باينترنتي كار، خبرنگاران

اراياز اشكال، گزارش اطالعاتيبه كار بردن انواع مختلف . دهنديمهي را به صورت چندگانه

ااَشكال ينترنتي گوناگون گزارش
انيترياساس ازن"يچاپ همراه با اطالعات جانب"ينترنتي شكل گزارش و  گزارشكيام دارد

و تصويمتن شامل اشكال اضاف بنكيلروي مانند عكس، صدا . شوديملي تشكشتري به اطالعات

پ ميهاونديبا قرار دادن براي مختلف در صفحات، خبرنگاران  گرفتني توانند مخاطب را

ب اتي هداگريدي تارنماهادر شترياطالعات  خارج اطالعات ممكن است ازمنابعني كنند كه
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زميازسازمان خبر و شامل و تارنهي بوده ها. مسئله مورد نظرباشدخچهي ها ينترنتيايگزارش

پيم هاييهاوندي توانند با اضافه كردن  استفاده كنندهي جستجوتي با قابلي اطالعاتي به بانك

در مدارس متوسطه سراسجيدر مورد افت نتاي گزارشثال،ميبرا.تر شونديغن ر امتحان ها

پيكشورم هاجي به بانك اطالعات نتايوندي تواند شامل . مدارس كشورباشدهيكلي امتحان

م در موردياستفاده كننده  شهر خاص جستجو كردهكي مدارسهيكلاي مدرسه خاصكي تواند

. قرار دهدسهي مدارس مختلف را مورد مقاجي نتااي

 نشان دادن گزارشي شده براي طراحيا چندرسانهرياز تصاوي، بهره برداريگريدديجدوهيش

خطيكيعناصر گراف. ها است ميمدهيچي به صورت راي شوند اما استفاده كننده  تواند آنها

برانيهم. انتخاب كندگريكديمستقل از هاي مسئله  صادق"دي اسالشينما"ي اغلب شكل

ص و برادااست كه متن و ا فرد استفاده كنندهي را با عكس همراه كرده ي تجربه چندرسانه

. كننديمجاديا

و گذاريابزار ا360 كه امكان گشت مي از محلي درجه ني را فراهم غنزي آورند تري باعث

ها. شونديمينترنتيايشدن گزارش گر زين)6( شده توسط نرم افزار فلشهيتهيكارتون

ا مي درهم كنشاتي محتوجاديامكان  مثال،يبرا.و كارتونك،ي گرافدئو،يو: دهندي را به شما

و مشروبات الكلييدر لندن تارنمايسيبيبيشبكه خبر بهي دررابطه با مواد مخدر  ساخت كه

م مي دهد تا ماده مخدر خاصيمخاطب امكان  انتخاب كند، سپسي مصرف خاصزاني را با

در مورد تاثاي از بدن مانند قلبيبخش و بر آن عضو ماده مورد نظرراتي مغزرا انتخاب كند

ا ازبخصوص بدن مطالعه كرده، لي با تبديحتينترنتيايتارنماها. آگاه شودزينيمني اطالعات

و آزمونيسركياطالعات به و پاسخ طي پرسش مي كوتاه كه ازي آن استفاده كننده  تواند

اراافتهيآنچه خبرنگار در . گزارش كندهي است مطلع شود، اقدام به

ينترنتيانگارش
ابه او. استيونيزي تلوويو رادي مطبوعاتري از تحريبيتركينترنتي گفته جاناتان دوب، نگارش

و ساده مورد عالقه راد  دنبال كردن متوني باعث آسانون،يزيو تلوويمعتقد است كه سبك كوتاه

ميول. شوديمينترنتيا بسديگوياو برياز تارنماها نسبت به قواعد تحرياري تعداد ي خوب
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م. وجه هستندت تيو رعاحيصحي مناسب است اما امالي لحن محاوره معمولديگويدوب

ن مد)7(نسونياسكات اتك. داردتي اهمزيقواعد دستورزبان ني بهترديگويميونيزي تلوي خبرري،

اهيتوص براديسي بنوي طورنترنتياي است كه براني او يميكي نامه الكتروني دوستي كه

م.ديسينو بي امالي به معنانيا"د،يوگياو  عدماي به ساختار گزارش،ي توجهي غلط واژه ها،

نهيارا م.ستي مقدمه ".ديني دوستانه را برگزوهيشدي توانيبلكه بدان معنا است كه تا

 دهند،ي كننده قرارماراستفادهيدر اختي مختلفيهانهيگزينترنتياي خبري تارنماهاچون

باسندهينو هااز به كاردي ها سري طوالني گرفتن مقدمه نمعاي كه موضوع گزارش را ي مشخص

با.ندي نمازيكنند پره غ. ادامه خواندن به مخاطب بدهدي براي خوبليدلديمقدمه نياريدر

ب او زهصورت هاادي احتمال كرديگريدي به گزارش ها. مراجعه خواهد بهينترنتيايگزارش

هايطور كل اوهيشكي. مه ها هستند روزناي كوتاه ترازگزارش  است كه گزارشني مناسب

به800 حدودينترنتيا و فقط م. صفحه محدود باشدكي كلمه كهيمطالعات نشان  دهند

لزومي دارند به خطوط بعدلياستفاده كنندگان تما براي متن رجوع كنند؛ ي ندارد مجبور شوند

دكيدنبال كردن براا. مراجعه كنندگري گزارش خاص به صفحات دركيما تر كردن  آسان

نويمهيمتن، دوب توص  به صورتاييفرعني متن را با ذكر عناوينترنتياسندگاني كند كه

تر تقسينكته به نكته به قسمت ها ازتا كردهمي كوچك . جدا شوندگريكدي مطالب مختلف

ايمينترنتيايخبرنگار طرني تواند به مخاطب از اقي امكان را بدهد تا يحتاييكيلكترون پست

و مستقيگفتگو نوماي زنده فورا برا. ارتباط برقراركنندهي نشرري سردباي سندهي با ن،يعالوه

در نظرمني درج حواث، نظرات مخاطبيبراي محلي از تارنماهاياريبس  تا رنديگي خود را

ازينگرانيد اانسوتيمي دولتويراد. مطالب اظهار نظر كنندني بتوانند با مشاهده  متحده االتي در

از طر رووي رادقيهم بر م. شوديمني نظرات مخاطبيايجونترنتيايو هم ياز شنوندگان

ها. اعالم كننديكي نامه الكترونيطاييخواهد تا نظرات خود را با تماس تلفن ي تارنمايگزارش

ا" باسمنكيلكي شامل نسوتايمي دولتيويراد كننيدر پوشش تا"دي خبر به ما كمك  است

هانيمخاطب و دانسته در آن اظهار كنندي بتوانند نظرات . خود را
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هادي از تولشيپني همچننسوتايمي دولتويراد بررسژه،يوي گزارش اي مثال يايجوالت،ي اقتصاد

م ديگويمنسوتايمي دولتيوي رادي، معاون خبر)8( بوزنبرگليب. شودينظرات شنوندگان خود

آنيحاصل نظر خواه و استفاده از عمهي پرمايگزارشگر"از شنونده و وقيتر  تر با مثال ها

". استي روزمره واقعظراتن

١.Ed Bliss 
٢.CBS 
٣.Steve Sweitzer 
*.Nora Paul 
0.Jonathan Dube 
2.Flash 
٧.Scott Atkinson 
٨.Bill Buzenberg 
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مه ا ن ز و ر ر ا گ خصصين ت ي 

نگاراناز روزنامهي خبريها ازسازمانياريبس

نيا. را پوشش دهندي خاص تا حوزهخواهنديم

ي موضوعايويياي محدوده جغرافتوانديم عرصه

و"باشد، كه به عنوان آن حوزهايتخصص  كار

م"نگار روزنامه تخصص"عبارت. شودي شناخته

يابري محدوده كاري درابتدا به معن"و حوزه كار

م موردسيپلاينگهبان . گرفتياستفاده قرار

مح روزنامه وطينگاران نخست با  اطرافشان

مدهنديملي كار آنها را تشك كه حوزهيكسان بسشوندي آشنا در باياريو  كلماتدياز موارد آنها

بيخاص هااموزندي را ا. منابع خود را بفهمندي تا بتوانند صحبت آنازكهستيننياما منظور

در گزارش خود و مفسرانت،يدر واقع خبرنگاران با صالح. كنند استفاده لغات لي تبدي به مترجم

مي كه اطالعاتشونديم در دسترس مردم قرار . ندارندي كه عموم به آن دسترسدهندي را

جا حوزهايو تخصص ميي كاردردفاتركوچك خبر،  تا مطالبرودي كه ازهر خبرنگار انتظار

م را پوشش دهد كمتريگوناگون در سازمان. خوردي به چشم وي بزرگ ترِ خبريها اما و چاپ

ا در اختنيپخش، ممكن است بر خبر روزنامهاري امكانات . كننددي خاص تاكينگاران باشد كه

پل: هستندي سنتها حوزهيبرخ و تجارت دادگاهس،يمثل حكومت، تغگريديبرخ. ها طيمحريي با

م ا. شونديعوض از خبرنگاران خواسته شود تا به عنوان،يجتماعبر اساس ساختار  ممكن است

و محييها كار خود، حوزه حوزهايتخصص و ست،يزطي چون رااي سالمندان و پرورش  آموزش

.پوشش دهند

م: دارندي اساسيتي مسئولژهيوخبرنگاران در محدودهيانتظار  اخبارني خود از آخري تخصص رود

مازآنها انت. مطلع باشند در حوزهي تا مطالبروديظار مي كار را پوشش دهند كه  شودي آنها آغاز

وبايي چاپيها گزارش ها، مالقات– ساالگ مطالب نوشته شده در و  اما–ل معموعي وقاريها
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پلي مساي فراسوي مسئول اند تا اخبارنيچن آنها هم و آن را گزارش دهندداي آشكاررا هم . كنند

و طرژهيخبرنگاران و از چي روابط با منابعجادياقي با تالش خود –زي كه آنها را نسبت به همه

مدارند،يم پشت پرده، مطلع نگهلي مسايحت ازيعيوس آنها گستره. كنندي مطالب خود را آماده

از اخبار فور تههاتي تا شرح حال شخصيمطالب، كه قبال)1( اسكنلنپيچ. كننديمهي را

و در حال حاضر با مؤسسه)2(دريراتينايها روزنامهژهيخبرنگار و منتريپو بوده ، كندي كار

و مصمم بودهامدهيديتي خبرنگاران با صالح":ديگويم ي بلكه با آگاهاند كه نه تنها منظم

".اند در دسترس داشتهياديزي خود، منابع خبرتيكامل از مأمور

ي تخصصي خبرنگاريها مهارت
آناينگارانتخاب كند را كه روزنامهياههرحوز ني اساسيشود، مهارت مأمور گزارش ازي مورد

و آداب سنتدني فهمييتوانا: است در آن حوزهيها  كار آموختن نحوهيبرا. غالب است كه

نتستم،يس و تالش الزم است اما غي زحمت در مطالبنياجهي زمان  رمتخصصي كه خبرنگاران

مبتوانندينم راقيقاي كه ماجرايگزارشگر)3( نادلركيار. شوديا آن رقابت كنند، داده  نجات

كرد2و ما در فصل–آشكار نمود امي به آن اشاره براني، از  راه خود در افتنيي سؤاالت

م اطراف حوزه .كندي كار خود استفاده

 هستند؟ي چه كسانگراني باز•

كس•  مسئول است؟ي چه

 هستند؟ين چه كسانگذارا قانون•

 چه هستند؟ني قوان•

م•  شوند؟ي كارها چگونه انجام

م• در كجا ثبت  شوند؟ي اشتباهات

مهانهيهز•  شوند؟ي كجا ثبت

كس• مي چه و من چگونه  ابم؟ي به آن دست توانمياز اصل ماجرا با خبر است

اافتنييخبرنگاربرا با پرسشني پاسخ وديها  خود را موردي كارهحوز" سخت مطالعه كند

م". قرار دهديبررس كنديتواني راجع به موضوع هر چه و دستور كار برنامهد،ي مطالعه ها
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تر حركتاز همه مهم.ديشوي تخصصاتي نشرو مشترك همهديكنيآور ها را جمع مالقات

باي فقط به تلفن متكتوانندينمژهيونخبرنگارا.ديكن  خود وقتي كار حوزهيبرادي باشند؛ آنها

و با مردم مالقات وصحبت كنند  استييكاي آمر نگار كاركشته كه روزنامه)4( ماتركيما. بگذارند

ويويآرتيكيتوي دردبليقيو خبرنگار تحق ِ م)5( استاينيرجي در نورفولك كسچيه":ديگوي،

ن نمدر اتاق خبرمطلب به شستنبا مي كسان با همه.آورديدست  باشند آشناديمفانندتوي كه

با كه در حوزهي كسانو كارت خود را به همه–هاي تا منشي از مقامات رسم–ديشو  كار خود

م كنيفهرست.دي بدهديكنيآنها مالقات فهرست"و با فراهم كردندي از منابع خود آماده

ا" كار حوزهيبازسنج كنني، تماس خود را با ع.دي افراد حفظ الوه بر پوشش دادن خبرنگار خوب

اكيِي اصلگرانيباز بر جامعه تأثني مورد خاص، به  گذارديمري موضوع كه اعمال آنها چگونه

. كنديمزتوجهين

فردي سازمانيها مهارتازمنديني تخصصيگزارشگر به. استيقويو و منظم بودن مرتب

از تقونيا رسها، دنبال كردن زمان مالقاتيبرامي معنا است كه يهاخيو تاريدگي جلسات

ونييتع در مورد گزارش كني كاراي شده ا.دي استفاده سبي ترتنيبه و قابليستمي كه  مطمئن

كيحمل برا و اطالعات تماسردن پر و آدرس پست الكترون شمارهژهي، به  داشتهيكي تلفن

ا.ميباش ايا معنا است كه پروندهنيمنظم بودن به مي داشته باشيالب بعدمطيبراييهادهياز

از مطالبيبه اضافه فهرست باي روزانه پدي كه گيريگي مورد بس. رندي قرار ازياريامروزه

ا در كامپات اطالعنيخبرنگاران يها تا با استفاده از برنامهكننديمي خود نگهداريها وتري را

و تاريخاص، به راحت ادرضمن. را جستجو كنندعي وقاخي بتوانند افراد درني آنها به  اطالعات

نيزمان در محل كار خود هماجي احتستندي كه و به ا نسخه چاپايليدلني دارند باآني شده  را

وي كوچكوتري كامپاي،خود دارند ي شخصيتاليجيداري مثل دستي دستيالهيوساي همراه دارند

(يايديپ( هم. باشند داشتهيكه بتوانند از راه دور به شبكه دسترس)6) ينمشهياز آنجا كه

از گاهيتوان به فناور هر اي اضاف نسخهكيي اعتماد داشت بهتر است كه تهني از هي اطالعات

از دست نرود .شود تا
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اژهيوي خبرپوشش شوني به  كه آنها به شما اعتماد كننددي معنا است كه با افراد تا آن حد آشنا

ع در هم خوديا حرفه حال فاصلهنيو كنشهيرا م.دي حفظ  بخش كارني دشوارترديگوياسكنلن

راي آنها مطلب كه شما خالف عالقهي است، در زمانيروبرو شدن روزمره با منابع خبر"خبرنگار

".دينوشته باش

سدولت  استيو
مي كه اخبار دولتيخبرنگاران وندي دولت را درك نماي عملكردِ داخل نحوهديبادهندي را پوشش

پي دولتماتي تصمراتيتأث ايخبرنگاران. كننديريگي را و اساسني كه چه" كهِي سؤال مهم

م"دهد؟يمتي اهميكس در هنگام گزارش كارهاپرسندي را مي، پي افرادتوانندي دولت، داي را

بر زندگكنند منيا كه دربارهيمطالب. گذارديمريشان تأثي كه عملكرد دولت ودشي افراد نوشته

مني مورد توجه مخاطبشتريب .رديگي قرار

در مالقاتشتريب م كار مربوط به دولت و جلسات انجام كهي ازخبرنگاراننيبنابرا. شوديها

ميپوشش خبر بسرودي دولت را به عهده دارند انتظار  از آن جلسات حضور داشتهياري كه در

ا. باشند دلي حال مالقاتنيبا ن كسليا مقالهيبراي موجهلي خسته كننده .ستيكننده

آننگاران روزنامهمخاطبان از هرنديچه را كه مهم است به آنان بگو انتظار دارند كه و نه فقط

نمنيبهتر. اتفاق افتاده استي زمانبيچه كه به ترت دري مطالب، از آنچه كه  تواند تنها برگرفته

تيجلسه اتفاق افتاده باشد بلكه افراد . هستند مورد نظر داردعي آن وقاريأث را كه تحت

و تفسيدر هنگام پوشش خبرديبانگاران روزنامه ساري دولت، قادر به خواندن و  مطالبري بودجه

مي خوبحتينص. باشنديمال ا روزنامه به همهتواني كه كهنينگاران كرد ي پوللي مسا" است

ا"ديرا دنبال كن بحتينصني، اما  پوششراي كه اخبار دولتخورديمييدرد آنها به شتري احتماال

بي مالي كارها مقاالت درباره. دهنديم و خسته كننده  اماندياي دولت ممكن است به نظر خشك

هزاتيمال و مردم الزم است بدانند كه پولري تأثنيبر مخاطبماي مستقهانهيو شان چگونه دارند

م كل.رديگيمورد استفاده قرار حاسيبه طور و مدارك، رگ خباتيناد  رنگاران دولت هستند پس

. آن را درك كنندافته،يي بتوانند به آنها دسترسديبا
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س،ي نظام دموكراسدر  كننديرسان به مردم اطالع: دارندي مركزتي مأموركيياسي خبرنگاران

نگاران روزنامه.د داشته باشني انتخاباتيو آگاهانه در مورد نامزدهاحيصحيتا آنها بتوانند انتخاب

ايبرا رالي نامزدها، مواضع آنها نسبت به مساتيو صالح سابقهديباكارني انجام و آنچه  مهم

رايمانيبغاتيو تبليكه نامزدها درمبارزه انتخابات لي كه مسايخبرنگاران. كننديبررس كنند

مياسيس مقيعال نامزدها هم توجه كنند چوناني به حامديبادهندي را پوشش  تواندي آنها

گر كارها در صورت انتخاب شدن انجام خواهد دادييروشن . باشد كه نامزد

با است اما روزنامهيضروري در مبارزات انتخاباتشهيهمي افكار عموميبررس ازشيپدينگاران

ِ نتا آرنديبگمي به دقت تصم،ي نظرخواهكيجيگزارش اراجي نتانيااي كه را گزارشهي ارزش

فرع( نه؟ايدارند با كه روزنامهيسؤاالت"يبه ستون  مراجعه" بپرسندي نظرخواه دربارهدي نگاران

رأ" مشابهياز گروهينظر خواه").ديكن هر نامزد را نشانانيدهندگان، حامي كه درصد

اي ارزش محدوددهديم اي كار مثل گرفتن عكس فورني دارد؛ روزي ازمسابقه  خاصيدر

ا روزنامهيبعض. است سوهاي نظرخواهنينگاران معتقدند كه  دادن به نفعيرأي مردم را به

اما. كنندتي چون مردم معموال دوست دارند كه ازفرد برنده حماكند،يمتينامزد جلو افتاده هدا

انيمحقق دراالتي در رأاند افتهي متحده مهاي كه به نظرخواهيدهندگاني كه  دربارهكنندي توجه

در مبارزات انتخابات ب،يموضوعات مطرح  به روزنامهنيمحقق. كننديمافتيدريشتري اطالعات

ِ نتاكننديمهي توصگارانن دقيهاي نظرخواهجي كه به گزارش و در طول مبارزهقي مطمئن

. خود قرار ندهندي ادامه دهند اما آنها را مركز ثقل پوشش خبريانتخابات

مي انتخابات مبارزاتلي مسايوقت با، روزنامهشوندي مطرح  نه تنها به آنچه كه نامزدهادي نگاران

بانديگويم رادي توجه داشته باشند بلكه چهليمادهندگاني متوجه باشند كه  به دانستن

 برگزار" در باره موضوعات خاصينظرخواه"ي خبريها از سازمانياريبس. هستندييزهايچ

ببكننديم طنندي تا . عموم است مورد عالقهشتريبي چه موضوعات،ي سال انتخاباتكيول در

ياديزاريبستي اهمي كه دارازيانگ بحثي موضوع نامزدها ممكن است از بحث دربارهيگاه

چن. است اجتناب كننددهندگانيرأيبرا با روزنامهي حالتنيدر  سؤاالت مردم را مطرحدينگاران
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صياسيسرنگارانخب. كنند  خاص سؤالي نظر نامزدها در مورد موضوع فقط دربارهتيالح با

در دورهكنند،ينم در مورد آن مطلب از نامزدها و بلكه ااي قبل گريديدر مقامنكهي احتماال

م و جو بهيخبرنگاران برا. كننديچگونه عمل كرده اند پرس  دنبال مطرح كردن موضوعات

ميصشخي داستان زندگكه گردنديميافراد و نشانگرتي اهمانگري نماتواندي آنها  مسئله

.در انتخابات باشدگريدي نامزد با نامزدكيتفاوت برنده شدن

و اقتصادكار
و كار تقر حوزه ميبر زندگباي كسب و سوخت،نهيهز،يكاريب. گذاردي همگان اثر  خوراك

براي همگ،يگذارهيو سرمايانداز شخص پس برا تجار بلكي نه فقط و مصرفيه  كارگران

ن هياراي منطقه به معناكِيدري تجارلي مسا گزارش درباره. دارندتي اهماريبسزيكنندگان

چنيساز كارگران، ساختمان ان،ي كارفرماهگزارش دربار و هم كهي تجارتنيو فروش امالك

م اداردياقتصاد منطقه را فعال نگه مني است؛ دريدي تولي كارها،يرز كشاوتي فعالتواندي كار

و كارخانه و بهداشت باشدايها، معدن مليخبرنگاران تجار. سالمت  موضوعاتيدر سطح

و بده كاالرينظيتردهيچيپ مي سازمانيو بازار سهام، نرخ بهره .دهندي را پوشش

ميخبرنگاران و اقتصاد را پوشش قديبادهندي كه تجارت در دسترس همگان رار مطالب خود را

با. دهند و بتوانند آن كلمات را به زبانيو اصطالحات اقتصادمي قادر به درك مفاهديآنها  باشند

وحيساده توض باي داده حتي خوبني تمرنيا. كننداني دوباره بي خبرنگارانيبراي است، يرا كه

مي تخصصيپراكن سخنيها بنگاهايانتشارات دكنندي كار او مخاطبان آنها انتظار نيارند كه با

ايبرا. اصطالحات آشنا باشند در ي ژورنال خوانندگانتي متحده مخاطبان وال استراالتي مثال

از تجارت هستند اما باز هم معن رايمطلع ملديتول"رينظيجي اصطالحات ، ارزش"ي خالص

و خدمات، توضيملدي توليكل محياز جهت كاال ف. شودي داده يهرستبا گذشت زمان خبرنگاران

از توض محاتيكوتاه مكنندي خود فراهم در مقاالت خود استفاده نماتوانندي كه .ندي از آن

،"كاهش ارزش پول"،"يبازپرداخت بده"ي معن مشخص دربارهيا مخاطبان، ارزش جمله

سا"يسازيخصوص" مي اصطالحات اقتصادريو از مقاالت. دانندي را دليآنها نياتي اهملي كه

برااصطالحا چنيت و هم و دولت را توضني افراد مدهند،يمحي مؤسسات .كنندي استقبال
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بديباي اقتصادخبرنگاران و گزارشات سال ترازنامه،ي ماليهاهياني بتوانند و درك انهيها  را بخوانند

د. كنند و راتييتغدنيآنها اغلب با دي از سالنهيهزاي در درآمد يبراي به مطلبگر،ي به سال

من ركياي صنعتكي درونيها شركت،يخبرنگاران اقتصاد. ابندييوشتن دست باا منطقه

مايولي تعطي تجاريا كه مؤسسهيمثال هنگام. كننديمسهي مقاگريكدي  شود،ي ورشكسته

م از دست دادهپرسنديخبرنگاران نه تنها م كه چند نفر كار خود را اپرسندياند بلكه  اتفاقني كه

برا. بر جامعه داشته استيريثچه تأ بايآنها آنايآكه بداننددي پاسخ دادن به سؤال مهم تر،

دريها شركتريساايآر،يخاي منطقه بوده استاني كارفرماني از بزرگتريكيشركت  موجود

و خدمات را ارا بر،يخاي دهنديمهيمنطقه همان محصول ميكاري نرخ  است زانيدر منطقه چه

ه ايياو سوال .ليقبنياز

ساشيبيو اقتصادي تجارلي مسا درباره گزارش ازقيعمي دانشازمندينها ررشتهياز موضوعات

و ارقام در مقاالت خود استفادهاديزدي نباياما خبرنگاران اقتصاد.و آمار استاتياضير از اعداد

غ بنياريكنند چون در ر از اندازهشي صورت وجود و كسل ارقام، مقاله . كنديمكنندها خشك

در قالب اصطالحات انسانشرفتيپتي اهمي مقاالت اقتصادنيتر جالب انيبيو تحوالت را

مكننديم وريتأث كه افراد چگونه تحتدهنديو شرح . خواهند گرفتاي قرار گرفته

محبهداشت، و ستيزطي علم
مح كه دربارهييهامقاله و و سالمت مستيزطي بهداشت بريمي مستقري تأثشوندينوشته

دري كه آگاهداننديمسند،ينويمدزيايماريب كه دربارهيخبرنگاران. مردم دارنديزندگ  اندك

ا ب به اندازهباي تقريماريبنيمورد هايماري خود مي مهلك است؛ مقاله  به مردم تواندي آنها

در حوزهياراننگ روزنامه. الزم را جهت مراقبت از خود بدهدآموزش مح كه و  كارستيزطي علم

چ دربارهتواننديمكننديم ترسيمرغي از جمله آنفلوانزازي همه ،)7(ي ژن انساني الگوميو

و تأث روجادياريانسان بر اكيهر. سنديها بنو رودخانهي سد رادهيچيپي مباحث، موضوعاتنياز

م .ص آنها است مشخحينگار توضو كار روزنامه شونديشامل

ا روزنامه در مورد بانينگاران هنگام كار و محققدي گونه مطالب ي پزشكني با زبان دانشمندان

ا منيآشنا باشند كه گ افراد تازهي براتواندي خود خبرنگار)8(وكرتيبسيدن. كننده باشدجيكار
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دريولدي اصطالحات واهمه نداشته باشنيازاديگويم)9( پرسنيديكنيآژانس خبر  آنها را

يحي توضي فهرست،ي هم مانند خبرنگاران اقتصادي علمسندگانينو.دي خود هم به كار نبر مقاله

پ مدهيچياز اصطالحات هاتوانندي دارند كه به كمك آنها  مردم عامهي كه براسندي بنويي مقاله

.قابل فهم باشد

مي كه موضوعات علميخبرنگاران راهيپااتياضير،ي علميهاشروديبادهندي را پوشش و آمار

چن. دوباره قراردهندي را مورد بررسقاتي تحقجي تا بتوانند نتانديدرك نما لي از تماديبانيآنها هم

بهليبه تبد وي خودداري علم العاده كشف خارقكي هر تحول جااي كنند  كاتنرشيپذي به

ا.د نباشن"ريخ"اي"بله"يها به دنبال پاسخياحتمال در خنيممكن است يلي حالت مقاالت آنها

.تر خواهد بودقيپر شور نباشد اما مطمئنا دق

سعينگاران روزنامه اراكي جوانب دارند همهي كه هي ماجرا را گزارش دهند ،اغلب هنگام

مي علميها گزارش در گزارش. افتندي به دام ي را به طور مساوي نظرات علم همهي علمياگر

ازي قابل توجهتي مثال اكثريبرا.شدمي خواننده خواهي عمال سبب گمراهميكنمطرح

آالنددانشمندان معتقد در معرض  باعث كاهش سطح هوشيسربيهاندهي كه قرار گرفتن

م مدي ارتباط را مورد تردنياني از محققيفقط تعداد اندك. شوديكودكان خبرنگار. دهندي قرار

دتوانديم روشدگاهيهر دو بي را مطرح كند اما نه به  دربارهي عدم وجود توافق علمانگري كه

.موضوع باشد

مرينگار استاد روزنامه)10( راجرز كارول  نوشتن دربارهييها كه كتاب)11(لندي در دانشگاه

براهي كرده است دو توصفي تألي علمليمسا اي مهم ييشناسا:اول. حوزه داردني خبرنگاران

ميقول را كه از او نقلينگاران اغلب فرد متخصص روزنامه. استياديزتياهميدارا ي را ذكر

يمخاطبان حق دارند بدانند كه شما چرا از شخص. كنندينمييمند شناسافهديكنند به روش

، خبرنگاريبرا.ديآوريميقول خاص نقل ب دربارهيادر مقالهي مثال يالمللني كنفرانس

و هوا نقل راتييتغ ريقول آب و فناورسيي از سفي دفتر علوم ولهيارادي كاخ ذچيهي كرد كر گاه

زمينكرد كه او دانشمند و هوا استلي مسانهي برجسته در ا. مربوط به آب  نوعنيمطرح كردن

م . كننديابي كه مخاطبان بهتر بتوانند صحت نظرات او را ارزشدياطالعات باعث
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مدوم، حتديگوي راجرز ته كه روزنامهي مطلبنهيزمدري مخاطبان يي آشناكنند،يمهينگاران

ايچندان و در مورد مساني ندارند شددهيچيپلي موضوع  مثال اگريپس برا. شوديمدتري،

ددي تصور نكننيچنديدهيمي را پوشش خبريكنفرانس علم  را روزي كه مخاطبان شما مطلب

شنيخوانده نايوانددهيا شنزيفردا زم.دي خواهند مي موضوعنهيآنها را با ديدههي ارادي خواهي كه

اي را كه براي نكاتد،يآشنا ساز و دهني فهم آن موضوع الزم دارند دي كار را چنان ماهرانه انجام

چييكه گو ديزي مطلب شما تنها اتفاقا ممكن است. خواهند خواندايودي است كه آنها خواهند

. باشدهمطورنيهم

و دادگاهسيپل
. كار را بشناسند نحوهديبادهنديميها را پوشش خبرو اخبار دادگاهيي جناعي كه وقايخبرنگاران

ديي جناي دادرس دربارهيخبرنگاران اندك در حوزهانددهي آموزش هي توصسيپل اما افراد با تجربه

دورهكننديم پل.ديرا بگذران موضوعنيا دربارهي آموزشيا كه حداقل در عدم تمايافسران ليس

ران،يبه دادن اطالعات به خبرنگاران زبان زد هستند، اما اگر شما قوان و مراحل كار آنها  مقرارت

دردي بپرسي سؤاالت بهترديتوانيمد،يبدان مافتنيو شانس خود را دي بدانديخواهي آنچه كه

.ديكنشتريب

ميكه در اجتماع بدانندديبايي جناخبرنگاران در آن كار يي چگونه شناسااتي انواع جناكنندي كه

ايبرا. شونديم در دستبرد شبانه.ستينيكي"سرقت"با"دستبرد شبانه" متحده االتي مثال

دزد. به زور به منظور انجام كار خالف استيمستلزم وارد شدن به ساختمان اي پولدنيسرقت،

آوري اساسيها از واژهي فهرستجاديا.اموال با استفاده اززوراست  مانع اشتباهات خجالت

سوياهياطالع. شوديم پاي ممكن است حاوسيپلي از  باشد،تي جناكي دربارهياهي اطالعات

بترقيعمديبات،ياما خبرنگاران با صالح پذ. پردازند به ماجرا هر گاه كه امكان درريآنها  باشد

بااتييجزيجستجو متي كه جناي شاهدان به محلايهاهيهمساو صحبت .روندي رخ داده است

با دادگاهخبرنگاران با. را از ابتدا تا انتها آشنا باشندي با مراحل دادرسديها ي بدانند كه وقتديآنها

و محكومر،ي دستگيمظنون ماي متهم، احضار به دادگاه، محاكمه . افتديمي چه اتفاقشودي آزاد
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ب مخبرنگاران اي راه براني بهترنديگوياتجربه مني آموختن دري زماندت مراحل، گذراندن

م كه صورتهايكار خود را با منش. استيدادگستر –ها فهرست پرونده– كننديجلسه را دنبال

كنميو تقو مدي بفهمديكنيسع.دي شروع ي دادگاه، دسترس از سابقهييها نسخهتواني كه چگونه

آورد شهادتويگانيبه با پيها پرونده. ها را به دست ازد،ي بخوانمه از محاكشيهر مورد را

و دفاع جمله درخواست نمات،يها در دادگاه حضور داشته باشديتوانيو اگر روز كهد،يهر  آنچه

م درباره كنشودي موضوع گزارش داده .دي را دنبال

در حوزهني مدافع بهتريوكال ب. هستندي دادرس منابع ، مااز دادستانشتري آنها اغلب  با لنديها

مي موارد خبرنگاران درباره يا كه زبان حرفهديكنيسع. صحبت كنندكنندي كه در مورد آن كار

 سندهينو)12(ال الكساندراس.دي آن را در مطالب خود به كار نبريولديقانون را كامال بفهم

ِ گزارش دادگاه بر:ها كتاب  شدههيبه وكال توص":ديگويم)13(نگاران روزنامهياكتاب راهنما

پ گ استفاده كنند تا روزنامهدهيچيكه از كلمات نميزيچياگر معن. كنندجينگاران را ازديداني را

ميكس او مصاحبه كنديكني كه با ".دي سؤال

ي ورزشگزارش
در حوزهنياز بهتريبرخي ورزشخبرنگاران خبرنگار سابق. سندينويمينگار روزنامه مطالب را

كو)14(بك شوانليبون،يزي تلويورزش در دانشگاه )16(كاتيدر كانت)15(اكيپينييكه اكنون

هعتاي ،طبسندينويمي كه مطالب ورزشي كسانديگويمكنديمسيتدر  جاني مطلبشان پراز

و شخص،است ورزش. مهميهاتي احساسات از گزارششيبيركات،ي با صالحيگزارشگران

مي مسابقه قهرمانكيجهينتايي بازكي ازاتيامت رايالبته آنها نكات اساس. دهندي انجام

م زمكننديمطرح و در محل بازيانهي اما دورنما از مشاهدهايي كه تماشاگران با حضور  آن

نينمونيزيتلو ماريدر اختزيتوانند به دست آورند را يگزارشگران ورزش. دهندي مخاطبان قرار

و چگونگ كسدهنديمحي آنچه كه اتفاق افتاده را توضيعلت و چه،يو فقط به سئوال چه

م ورزشي بخش اقتصاد آنها همواره درباره. كننديبسنده نم هااي دهند،ي گزارش ژهيوي مقاله

ت،ي ورزشمانان درباره قهريا مهامي صاحبان .سندينويو طرفداران آنان
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بايورزشارشگرانگز پاي از نكات اساسدي همچنان با. شروع كنندياهيو  نوع همه دربارهديآنها

ميورزشاييِ بازني درباره قوانديبا. اطالع داشته باشند ورزش و كنندي كه گزارش  آگاه باشند

براليموعد تحو. مطلع باشندازاتي امتنييتعيازچگونگ بسي كار ااري آنها بهست فشرده

با. كنند شبانه را گزارشيهايخصوص اگر باز در نظر داشته باشند وهم ازاتي امتديآنها  را

حي بردارادداشتيزمان تر از همه مهم.ستينيا كار سادهعيسري بازني كنند كه انجام آن در

بانيا جزدايپي هر مقاله نكته مهميبراديكه آنها و پاتيي كنند  آن شكل راموني مطلب خود را

.دهند

نمي بازني گزارش درزمني بهترشهيهم ورزش. افتدي اتفاق آنيگزارشگران در پشتدر چه كه

م مايكن محل رختافتد،يصحنه اتفاق تكني دو بازاني تنش ري تأثمي كه ممكن است بر كل

پ مد. كننديميريگيبگذارد، را مكنانيو بازرانيآنها با ي اما وارد بازكنندي با احترام رفتار

ورزش. شوندينميقهرمان ميآنها اغلب از گزارش  خاصميتكيي حاماي اما طرفدار برندي لذت

با. ستندين و مستقل گزارشديآنها مييها شاهدان منصف .دهندي باشند كه پوشش

 از به كار بردن زبان خاصديبايو خبرنگاران علمي كه گزارشگران مطالب اقتصادطور همان

و اصطالحاتديبازيني اجتناب كنند، گزارشگران ورزشي تجارايياقتصاد از كلمات ي از استفاده

دو آتشه ميمربايميتكي كه فقط طرفداران يخبرنگار ورزش. كنندي خودداربرندي آن به كار

منتشررا)18(باكس تولستزي به نام ژورنالينترتياتيساكيكه اكنون)17(يليركيسابق، ما

ز".ديسيمطلب را ساده بنو":ديگويمكند،يم چن".دي نشان ندهركيخود را بهني او هم

م و مربدهديخبرنگاران جوان هشدار واني كه مصاحبه با ورزشكاران ازژهي آنها به كي بعد

 از مرعوبيااز ورزشكاران حرفهياريبسديگويميلير. شودانهيجوزهيستتوانديمتشكس

پگرانيدكردن ، پس آماده باشيميروزي احساس كندي كنند .دي كه از خود دفاع

باكه روزنامهييهاسوال  بپرسندي عمومي در نظرخواهدينگاران
آي نظرخواهيكسچه ا،ي نظرخواه مؤسسهنيااي را انجام داده است؟  است؟ي قانوني موسسه

ديآنها برا مي نظرخواهيگري چه كس  دهند؟ي انجام

چياسيس را پرداخته است؟ برنامهي نظرخواهنهيهزيكسهچ  ست؟ي آنها
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از مردم مصاحبه كردهبا  اند؟ چند نفر

 انتخاب شده بودند؟يبر چه اساسافراد

 اند؟ مورد مصاحبه قرار گرفتهي نوع افرادچه

اي همه افراديها براساس پاسخجي نتاايآ در  شركتي نظرخواهني است كه

و كرده  معدود؟يبر اساس پاسخ تعداداي اند

 چه هنگام انجام شده است؟ينظرخواه

 چگونه انجام شده است؟ينظرخواه

 چه بوده است؟سؤاالت

مدرصد و ارقام خام چه بودهزاني خطا چه  اند؟ بوده است؟ اعداد

ِ نتادر ساجي صورت تفاوت چهاي نظرخواهري با  ست؟ي علت

 را دارد؟ ارزش گزارش كردني نظرخواهنياايآ

ِ با اجازه، از بخش( با سؤال كه روزنامه20ازييها نقل قول هاي نظرخواهجي نتا دربارهدينگاران

جPh.D مدركيدارا)20(زريگو.آر جلد سوم نوشته شلدن)19(بپرسند، تيووانسيايو

)21.(http://www.ncpp.org(
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خالق ا صول  ونيا ن ا ق و 

ديرگذاري تأثيي تواناي قدرت به معناگر  گرانيبر

ب در. دارنديا اندازهيباشد، مطبوعات آزاد قدرت

ي خبريها رسانه،ي دموكراسي دارا جامعهكي

پيبه طور كل اشي حق دارند  موردي كه خبرنياز

در. آن را گزارش دهندرد،ي دولت قرارگدييتأ

 روزنامه نگاراني از كشورها براياريبس

 تا آنها شده استينيبشيپي قانونيهاتيحما

ازياما برخوردار. حق استفاده كنندنيبتوانند ازا

نيتيحق، مسئول  روزنامهيبرا. به همراه داردزي را

دقيا مهم در جامعهفهيوظنينگاران، نخست و:و منصفانه اخبار استقي آزاد، گزارش اعتقاد

.ير روزنامه نگايعملكرد به اصول اخالق

اي اخالقاصول ميو ضوابط از اصولي مجموعه جا. بخشدي است كه به عمل جهت كهييدر

در موقع بايتيقانون مديو نبادي خاص مي سازد، اصول اخالقي ها را مشخص كهديگوي به شما

دهديچه با ارزشيضوابط اخالق.دي انجام ،يو اخالقي اجتماع،يا حرفه،ي شخصيهابر اساس

و ي به معنا،يبر اساس اصول اخالقيريگميع تصمدر واق.در استدالل دارندشهيرشكل گرفته

. روزمره شما استتيها در فعالارزشنيايريبه كارگ

دري براي به عنوان راهكاي درقاره آمر1944كه در سال)1(پك شاپولتهيانيب  مقابله با فشار

نانيبيآزاد مبي مورد تصوي شمالكرهميدر برينگار كه روزنامه كندي قرار گرفت، مشخص

: استي ضروري امري خبريها درازمدت رسانهتي موفقيبراياساس اصول اخالق

ااعتبار حق: داردي عوامل بستگني مطبوعات به ِ صحت خبر،يريگيپقت،يمتعهد بودن به

و واقعتيرعا قاينيب عدالت مليو تعهد به تفاوت و تبلاني شدن . غاتي اخبار

ابه احني دست آوردن  تواندينمياو حرفهي اخالقيها ترام به ارزش اهداف،
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و رسانهتي مسئولهانيا. باشديليتحم در. ها است خاص روزنامه نگاران

ايا جامعه وتاي است كه نهاي افكار عمومني آزاد، ماي پاداش . دهدي جزا

مي اخالقي خطاهاي روزنامه نگاردر ارايممكن است بعض. دهندي رخ هي خبرنگاران به

دررانياز سردبيبرخاي مبادرت كرده،ياطالعات ساختگ . باشند كردهافتي از منابع مختلف پول

چنيهنگام. اند را به شكل اخبار منتشر كردهغاتي تبل،ي خبري كه ارگانهانياايو ي اتفاقاتني كه

مي خبريها آنچه را كه در رسانه حق دارد كه همهي دهد، افكار عموميمخر  شودي مشاهده

ميآنگاه كه روزنامه نگاران خالف اصول اخالق. مورد سوال قرار دهد  روزنامه كنند، همهي رفتار

و همه چنننديبيمبيآسي خبري ارگانها نگاران و صحت تمام حرفهي درست،ي رفتارني چرا كه

زي گاروزنامهر مري را آسكي كه اعتباريهنگام.بردي سوال ي توان بقاعتايطبنديبيمبي روزنامه

مي ارگان خبركيياقتصاد .خوردي هم لطمه

ي اخالقضوابط
نوديفقخبرنگار هرسسندهيو ، جان هي اتم حملهراتيكه تأث)2(ي معروف  را پوششمايروشي به

ميخبر در روزنامه نگاري قانون":ديگوي داد، چدي نباسندهينو. وجود داردي مقدس يزياز خود

ن. ابداع كند باشرح در برگه مجوز نشر، اچيه: نوشته شده باشدنيچنديوشته شده ني كدام از

در دهان مردمي كه تابع ضوابط اخالقي روزنامه نگاران".ستينيمطالب ساختگ  هستند، حرف

نمايو گذارندينم آنها كار. اند اند كه در واقع حضور نداشته بودهي كه درمحلكنندي تظاهر

خوگرانيد ارا را به نام جا. دهندينمهيد و سرقت ادبايدنيدر همه  گرفتندهي ناد،ي جعل

همي تخط اما همه. وجود دارديدر روزنامه نگارياديبنيانداردهااست نشهياز آنها .ستي آشكار

جراروزنامه و بنگاهد،ي نگاران هر روزه تحت فشارصاحبان يو افكارعموميغاتي تبليها رقبا

و گاه سريهستند مي اخالقيهايدوراهبر ن. رنديگي قرار  هستند كه خوديندي فرآازمنديآنها

از باق ايرا در و روزنامه نگاري دوراهني ماندن پاي رها سازند تا روش كار بر  اصولهي آنها

ن. باشدياخالق حتي اخالقلي مسا دربارهي تفكروهيشازمنديآنها ي هستند كه به آنها كمك كند

ميدر هنگام تعلي تحويبرايوعد كه .رنديبگحيصحيمي شده تصمنيي كارشان
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روهيشنيا بنهانيا. داردي در اصول روزنامه نگارشهي تفكر  هستند كه انجمنينيادي اصول

آنيا داوطلبانهيِكه ارگان روزنامه نگار)3(يا روزنامه نگاران حرفهييكايآمر  است، بر اساس

. شكل گرفته است

كندي باشقتيقحيدر جستجو• .ديو آن را گزارش

باروزنامه و تفس،يدر گردآوردي نگاران و شجاع باشندري گزارش . اطالعات صادق، عادل

.دي را به حداقل برسانيرسانبيآس•

ِ اخالقروزنامه و همكاران خود به عنوان انسانها با منابع،ي نگاران شاييموضوعات  ستهي كه

م .ندكنياحترام هستند برخورد

كن• .دي مستقل عمل

و تعهدحق باي مردم به دانستن تنها اجبار . روزنامه نگاران وجود داشته باشديبرادي است كه

.دي مسئول باش•

و روزنامه . مسئول هستندگريكدي نگاران نسبت به خوانندگان، شنوندگان، تماشاگران

آنياتي نگاه اول ممكن است رعادر باال.دي نكات به نظر ساده درديبته كه روزنامه نگاران

و به منابعقتيحقيجستجو مي باشند از آن خبر ارنديگي كه ني احترام بگذارند، اما اغلب

در جستجويروزنامه نگاران. اصول، درخود دچارتضاد هستند  هستند ممكن استقتيحقي كه

آسي شخص به دست آورند كه به خانوادهياطالعات دركيتيعضو. برساندبي خالفكار  خبرنگار

قضي ممكن است باعث آگاهيردولتيغيارگان درگياهي او از  استري كه ارگان مربوطه با آن

او را تهد براديبشود، اما ارتباط او با آن ارگان ممكن است استقالل و موجه بودن آن ي كند

بس. مخاطب دشوار باشد م گرفتن به منزلهي اخالقمي موارد تصمياريدر وحيصحاني انتخاب

ن مستيغلط ماني بلكه انتخاب دو درست به نظر هر . باشدنديآيدو امركه

مپس ي اول در بعض در وهلهرند؟يبگي اخالقيهامي تصمتوانندي روزنامه نگاران چگونه

آننيها بهترتيموقع  مثاليبرا. استي اخالقي تنگناها كار، اجتناب از روبرو شدن با

هرنديبگمياست تصمخبرنگاران ممكن وي گروهچي كه عضو ياز پوشش دادن خبراي نشوند

د. كنندي كه به آن تعلق دارند خوددارييهادر مورد گروه باگريدرموارد دردي روزنامه نگار
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ميجستجو هماني تعادل ِبهتر و بشهي اصول متضاد باشد بهتي اهمنيشتري در ذهن خود  را

.بدهدو خدمت به مردمقتيحقيجستجو

ي اخالقيريگميتصم
هاي ازافراد،ي دفاتر خبريبرخكاركنان يتر دچار سردرگمنييپاي كه در رأس هستند تا رتبه

غايهرگاه كه مسئله. شونديم حلري مشكل چهرديگيممي ارشد تصمريمدد،يآشيپي قابل  كه

گديبايواكنش ولوهيشنياازيامت.ردي صورت . است مستبدانهياهويشي سرعت عمل آن است

مدي هنگامحيصحيريگمي روزنامه نگاران، در جهت تصميوه برايشنيا درري كه  ارشد

ن مفياو آنها با مسئلهستيدسترس نمدي روبرو هستند هم. شودي واقع ازياريبسليدلنيبه

فرآيها اتاق ا شده كه حسابننديگزيبرمي اخالقيريگمي تصميبرايندي خبر بهتر و ست

مان روزنامه نگار همه شراكندي كمك . باشندحيصحيريگمي متفاوت قادر به تصمطي تا در

انينخست در مشتريب. مشخص كردن تنگنا استندي فرآني قدم باي مردم  دانند كه چه موقع

درونريآژ. روبرو هستندي اخالقيسردرگم دري خطر يتيبا روبرو شدن با موقع.ديآيم به صدا

ا پنيخاص، مي كه مشكلديآيمشي احساس ر چنيهنگام. استانيد يضرورشود،يمني كه

م است آن كندهديچه كه شما را آزار  ممكن است مورد مصالحه قرارييها چه ارزش.دي مطرح

مي چه موضوعات روزنامه نگاررند؟يگ وي هدف روزنامه نگارانيدر مخاطره است؟ اغلب

بويموضع اخالق م تنش در اختي كه مطلبيخبرنگار.ديآيجود ماري كامل  خواهد هرچهي دارد

پ آنشيزودتر داز ِ  آن را چاپ كند؛ اما الزم است كه عواقب ابد،ي به آن دستيگري كه فرد

نياحتمال بگزي آن را با.ردي در نظر  كرد؟ روزنامهدياگر معلوم شود كه مطلب صحت ندارد چه

براياخالقيها ارزشدينگاران نبا دي خود را  مثل شكست دادنيگري به دست آوردن اهداف

. پا گذارندريزب،يرق

از تشخي بعدقدم بيآور مشكل، جمعصي پس . بهتراستيريگمي به منظو تصمشتري اطالعات

بررسيو خطوط راهنماها استيس دو دربارهديكني اتاق اخباررا  تبادل گراني مسئله موجود با

كنا.دينظر كن و ناظران در محل دفتراخبار شروع اغلب.دي درآن جا متوقف نشويولديز همكاران
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دادهاستف قضماي كه مستقي كسان گران،ي از نظرات  موجودطيشرا اما دربارهستند،ينري درگهيدر

مفياطالعات مدي دارند، .شودي واقع

از روزنامه نگاران انتدي داشته باشتوجه نم كه برخالف پزشكان، كسروديظار ي كه مطلقا به

حقياريبس. نرساننديبيآس و زد،يقياز مطالب مهم و شهرت مردم صدمه خواهند . به احساسات

 اما روزنامه نگاران با اجتناب از قرار دادن مردم در معرض خطرات راست،ي ناپذ مسئله اجنتابنيا

ميرضروريغ مكنندي تالش  كه در موسسه)4(ليباب است. را به حداقل برسانندبيآسزاني تا

اكند،يمسي تدريدرباره اخالق روزنامه نگار)5(نتريپو كه پرسش عالقهني به اگر": مند است

م و موضوع مورد نظر جابجا مي چه اتفاقشدينقش روزنامه نگار چهي رخ در آن صورت  داد؟

" داشتم؟ياساحس

كنمثال پيا كارخانهي خبرنگاردي تصور زداي را 10ي سال روز12ري كرده است كه پسران

ا و هفته م6يساعت در آن كار حد. كننديروز زياقل حقوق مصوبه درآن كشورنو از نصف

م زاني كارفرما،يقانون اساس. رنديگيكمتر دستمزد م14ري را ازاستخدام افراد و كندي سال منع

ك غ45ازشيبردنكار انياافتني. استيرقانوني ساعت در هفته كهني كارخانه به  معنا است

پي خبرنگار مدركنيا او از كودكان دارد اما بااياز چاپشي دال بر سوءاستفاده چهدي پخش خبر،

 بداند؟يشتريبيزهايچ

حقانيب نتي كارخانه مطمئنا عواقبنيا دربارهقتي نوشتن در بيآسيبرخجهي خواهد داشت كه

ايكه با مطلبيهنگام. خواهند بودريپذ وي فهرستهيتهدي نوع روبرو هستنياز  از افراد

ايموسسات و سپس بررسري مطلب ممكن است بر آنها تأثني كه . استديمفري تأثنياي بگذارد

رونياداستاننوشتن اري تأثماي آن پسران مستقي زندگي كارخانه البته ني خواهد گذاشت، اما

كبر خانوادههيقض و صاحب ،ياز عواقب احتماليبا آگاه. خواهد داشتريارخانه هم تأث آنها

م جاهياراي براتواننديروزنامه نگاران  را جستجو كنند تا مطلب بر اساسييهانيگزي اطالعات،

بيحق مانيقت م. ابدي آن كاهشيرسانبيآسزاني شود اما  در مورد آن كارخانه از توانديخبرنگار
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م كودكان بدون ذكرريتصاو ايضررزاني نام استفاده كند تا مني را كه چاپ  باعث تواندي مطلب

. شود كاهش دهد

از تصمكي تنهانيا مي روزنامه نگاريريگمي نمونه پي عواقب اخالقتواندي است كه يدر

چنلي مساريسا. داشته باشد و هم و محل قرار دادن گزارش ريتأث. لحن آن استني شامل نوع

ته در صفحيمطلب و تصوتري اول با بيري درشت دري از داستانشتري بزرگ، به مراتب  كوتاه

پيونيزي تلو برنامه. استيصفحات داخل يري شده تأثغي آن تبل بار دربارهني از پخش چندشي كه

نتشتريب در مكي كه فقطي خواهد داشت تا گزارشيشتريبي عواقب اخالقجهيو در  انهيبار

.اخبار پخش شود

براعبور و ارگانها،ي اخالقيهايريگمي تصمي از مراحل مختلف دري خبري روزنامه نگاران  را

ميتيموقع ي كه چه كارنياحيبا توض. كنندهي كه بتوانند آشكارا اقدامات خود را توجدهدي قرار

م بتواننديو چرا انجام شده روزنامه نگاران و اعتماد شتري اعتماد مردم را يافكارعموم جلب كنند

.به آنها را موجه جلوه دهند

مي اخالقيهايريگمي كه به تصمي خبريها اتاق ادهندي بها پني مطمئنا ازشي موضوعات را

آيي كه تنگنانيا مدي به وجود يبراي خبر جلسات متعدديها اتاقيبرخ. دهندي مورد بحث قرار

شني كه با ذهنينامه نگارانروز. كنندي برگزارميفرضييهاتي موقع بحث درباره رادني باز،

از انعطاف كننديمنيمرت و شان دگاهيد دربارهيريناپذو احساسات خود را در كنترل دارند

در هنگام رودرروكننديميخوددار را مهارتنياي اخالقي با موضوعيي قادر خواهند بود كه ها

گ .رنديبه كار

ي كردارشناسني قوان مجموعه
 به وجودي اخالقيني قواندر سراسر جهان مجموعهي روزنامه نگاريهاونيو فدراسهامنانج

 همه تواننديمي اخالقنيقوان.ندي نماتيآورده اند تا عملكرد روزنامه نگاران عضو خود را هدا

دزدز،يچ ايبرخ.و از اصالحات تا امور محرمانه را پوشش دهندي تا امور شخصي ادبياز نياز
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در حالنيانقو و مختصر هستند برخي خالصه جزي طوالنگريديكه  ژان-كلود. كاملاتييو با

ازياريبسي اخالقني قوانس،يدر پار)7( فرانسهي مطبوعات استاد دانشگاه موسسه)6(برتران

ميكشورها را بررس و بي كه سه عامل اصلديگوي كرده : آنها مشترك استشتريدر

 انسانها؛يو همبستگي از جمله احترام به زندگن،يدايبنيهاارزش•

بنياديبنيهاتي ممنوع• و جهتياز جمله دروغ گفتن، باعث آزار بهاي شدن  تصاحب آنچه كه

 تعلق دارد؛يگريد

و استقاللي اصول روزنامه نگارتي رعا• . مانند دقت، انصاف ،عدالت

ا داوطلبانه است بدوعتايطبي اصول گاهنياتيرعا از آنهايبرايكه عواقب خاصنين  عدول

م. وجود داشته باشد و كارمندان، روزنامه نگارانرودياما انتظار  را كه رفتاري كه همكاران

هيدر بعض. داشته اند مسئول بداننديراخالقيغ هيعلتي شكا،ي مطبوعاتيهائتي كشورها

منگارانروزنامه مشنوندي را . داشته باشندييهاهيتباهات توصاشحي تصحيبراتواننديو

طريمجالت سنجش روزنامه نگار از غقي هم  روزنامه نگاران،يراخالقي نشان دادن رفتار

 خوانده"يانجيم" دارند كه معموالي كارمندي خبري ازارگانهايبعض. دارندي اصالحيعملكرد

دنيا. شوديم و خطاهانبال فرد به بهيمي اخالقي اشتباهات و در ندهيعنوان نما گردد  مردم

. استيدفتر خبر

بايي كشورهادر  اغلبي باشند، اصول اخالقيا موسسهايوهي عضو اتحاددي كه روزنامه نگاران

 دارديي قضاياتهيكم)8(يياي روزنامه نگاران استرال مثال موسسهيبرا. هم دارندييضمانت اجرا

عليها كه اتهام غن درباره روزنامه نگاراهي مطرح شده و كنديمي را بررسيراخالقي رفتار

 از روزنامه اخراجيحتايومهيجرخ،ي كه خطاكار شناخته شود ممكن است توبيروزنامه نگار

.شود

ي رفتارضوابط
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وي اصول رفتاري داراي خبرياز ارگانهاياريبس،ياو منطقهيالمللنيبي بر اصول اخالقعالوه

و از روزنامه نگاران خود انتظار دارند تا آن اصول را رعايا حرفهياستانداردها . كنندتيهستند

منيا و فعالانگريبتواندي اصول وايهي باشد كه توصييهاتي اعمال تأازيناي منع شده ديي به

. دارندتيريمد

وي خبرياز ارگانهاياريبس ماي آنچه كه روزنامه نگاران در هنگام كار  انجامندتواني خارج از آن

م ي حفظ اعتماد مردم نسبت به ارگانهاهاتي محدودنياي اصلليدل. كننديدهند را محدود

و عكاسان بگوي خبريارگانها. استيخبر نمندي ممكن است آشكارا به خبرنگاران  توانندي كه

برااز در شراي گزارش آنها كاري مردم بخواهند نمي عادطي انجام دهند كه ي آن كار را انجام

و سپس اخبار مخدوش  پنهان كردن خبرنگاران ممكن است اجازه. دهندهي را به مردم ارايدهند

اهيتهي خود براتيهو چنني گزارش را نداشته باشند، مگر  جامعهيبراي اطالعاتني كه كسب

هي آشكارعمناف و دچي داشته باشد . به دست آوردن اطالعات وجود نداشته باشديبرايگري راه

بهي ضبط پنهانايي مخفني ممكن است مشخصا استفاده ازدوربيونيزي تلوستگاهياكي  را در

دلريدست آوردن اخبار ممنوع اعالم كند، مگر آن كه مد  نفع عموم جامعه اجازهلي مسئول به

رانيا .بدهد كار

وي منع دستكار دربارهيديجدي استانداردهاتال،يجيدي شدن عكاسدايپبا بهويديواي عكس

بهاريبس واقعهنيچند. مخاطبان شود، افزوده شده استي كه باعث گمراهينحو  مهم موجب

ا روي شد، ازجمله، عكسديجديها استيسنيوجود آمدن ج جلد مجلهي كه )9(يوگرافي نشنال

جتال،يجيدي چاپ شد كه با استفاده از تكنولوژ1980در سال درزاي اهرام معروف شهر

به)10(مصر مكينزدگريكديرا . داديتر نشان

و ضوابط دفاتر خبرياريبس ي مربوط به استقالل روزنامه نگاري مربوط به موضوعاتياز اصول

از داشتن سهاميريممكن است خبرنگاران به منظور جلوگ. شوديم بروز تضاد منافع،  منافعاياز

روزنامه نگاران ممكن است.د آنهاست منع شوني كه تحت پوشش خبرييهادر شركتيشخص

سكي دربارهي خاص اجتماعدگاهيدتن داش اجازه ي آشكار ازنامزدتي حماايوياسي موضوع
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از داشتن روابطيارگان خبر. خاص را نداشته باشندي مقاميبرا  ممكن است روزنامه نگاران را

وي با هرگونه منبع خبري اقتصاد-يكار ان، مانع از انجام هرگونه در خارج از سازماي منع كند

اافتيدرل در مقابيكار مدني پول شود، مگر تأري كه توسط . شودديي مربوطه

د روزنامهي اخالقاستيس اييكاي آمريا، كه روزنامه)11(تيتروي آزاد )12(گانيشيمالتي در

بيا است به گونه چه را انجامي كه روزنامه مجاز است چه كاركنديماني كامال مشخص و دهد

خيكار براديگويمني قواننيا.ري را وي به منابع خبري پولدي خبر نباافتيدري كه  پرداخت شود

پيبررس اجازهيمنابع خبر  كانادايپراكن بنگاه سخن.از چاپ آن را ندارندشي مطلب

(يسيبيس( مي استاندارد مفصليكتاب مبان)13) باديگوي دارد كه پذدي كارمندان رشي از

بر تصمهيهرگونه هد ياي گذارد سرباز زنند؛ فقط هداري تأثيسيبيسيريگمي كه ممكن است

ط،يزبانيمايتين حسن نشانههبزيناچ در مهياراي كاري روابط عادي كه . رفتيپذتواني شده را

س رايِ مطلبي به منظور پوشش خبري اقامت مجاناي سفر شنهاديپدي نبايسيبيكارمندان

.رنديبپذ

باي احتماليهايريدرگ اجتناب از همهامكان كهدي وجود ندارد اما روزنامه نگاران  متوجه باشند

م بدتوانديرفتار آنها  كه آنها احساسيهنگام. آنها داشته باشديبر سازمان خبري انعكاس

بروز كشمكشكننديم باي كه احتمال كهيخبرنگار. سازند گروه خود را مطلعريمددي وجود دارد

مي با گزارشيارتباط شخص دتواندي را دارد، تهيگري تقاضا كند تا همكار . كندهي آن گزارش را

بس نحوه از خبرنگاراننياي خبرياز ارگانهاياري كار م است كه يها در گزارشخواهنديشان

ميشان روابط حتشوندي كه سبب تضاد منافع چن اگر واقي را آشكار كنند،  وجودي روابطنيعا

.نداشته باشد

وكيدري رفتارو عملكرد، مشخصا اسناد داخلي چگونگضوابط  هستندي دفاتر خبراي روزنامه

بي خبرياما ارگĤنها ميها از حد در تارنماشي آنها را چهي خود منعكس  كنند تا مردم بدانند

و بتوانند روزنامهيميانتظار در صورت نقضي خبرتگاهسيااي توانند داشته باشند  را

. خود مورد سوال قرار دهنديها استاندارد
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ي اجتماعيارهايمع
و قابل انتشار بودن اخبار روبروي استانداردهاانيمي اغلب با تضادي خبريارگانها  جامعه

كن. استي اخالقيريگمي تصمازمنديني مشكلنيهستند؛ حل چن  مقام منتخبكيكهديتصور

يبعض. به كار برده استي نژاديي گروه مخالف، ناسزاي از اعضايكي دربارههنگام صحبت

مم روزنامه دقكنها بقي كلماتقاي است و  ممكنهي كه آن مقام به كار برده را به چاپ برسانند

و به دنبال آن چند نكته از سخنان او را به كار برند بدون آن كه كامال از او نقل است چند كلمه

دهند كه آن مقام هنگام صحبت، ها ممكن است فقط گزارش از روزنامهگريديبرخ. قول كنند

ها بر اساس برداشت خود از تحمل روزنامهرانيسردب. استفاده كرده استزيآمنيوهتياز كلمات

حل خوانندگان دريمي آنها تصمياما گاه. گوناگون انتخاب خواهند كرديها شان، راه  را به اجرا

مكآورنديم برخداننديه شد خوانندگاني سبب رنجش  هنگام انتخاب رانيسردب. شان خواهد

و عكس همابنديبنديآور كه ممكن است خوانندگان، آنها را ناخوشا شوكهييويديوايها ني با

. مهم استي گزارشانيبي راه براني بهتر،يمشكل روبرو هستند، اما احتماال چنان انتخاب

گزنبه چن منظور كاهش بس،ي انتخابنيد مدياري اكنون راليدلي خبررانياز دراي انتخاب خود

و مهي كه در حاشري سردبادداشتيدرايخود مطلب مثال. دهنديمحي توضشودي گزارش چاپ

در اثر گرسنگ رفتهلي كه بدن تحلي مادرريتصو در آغوش دارد كه  جان سپردهي پسر خود را

جا. ده استكنن ناراحتمطمئنااست، برايبه و پاسخني افراد خشمگيها تلفنافتيدري انتظار

متيدادن به شكا اري سردبادداشتيدر تواني آنان، ازايگواريبسري تصوني ذكر كرد كه تر

ب در در اثر قحطانيكلمات  خود به ماتي تصمحيروزنامه نگاران با توض. استي رنج انسان ها

مريپذتي مسئوليعنيدخو حرفهيمردم، اصل راهنما . گذارندي بودن را در عمل به اجرا

ي قانونموضوعات
ي خبريها رسانه دربارهيالمللنيبي استانداردها، شالوده)14( منشور سازمان ملل متحد19 ماده

م :ديگوياست كه
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بدهيعقي انسان ها از حق آزادهمه اانيو هردايبراي حق شامل آزادني برخوردارند؛ شتن

نيادهيعق و پزي بدون دخالت در آن طرافتيدر،يريگي حق  هر رسانهقيو انتشار اطالعات از

ميبرايممكن بدون در نظر گرفتن مرز . باشدي انجام آن

اييكشورها از از جمله مادهني كه عضو سازمان ملل هستند متعهدند كه و آن19 منشور

ايپاسدار يها كشورها در تحت فشار قراردادن رسانهينسته مانع بعض مسئله نتواني كنند، اما

ويخبر بي سد كردن راه دسترساي خود در،يدر موارد. شوديالمللني به اخبار  روزنامه نگاران

وظيبراتالش .اند شدهدي تبعايوي خود، كشته، زندانفهي انجام

در اروگوئه)17(و بوسكوئدا)16(كني آمرنتريايعضو انجمن مطبوعات)15(الي آربلويدان

كلني بهترديگويم م. استي قانون مطبوعات، عدم وجود قانون به طور يِدر جهانديگوياو

بر آزاد قانونآل،دهيا بيِ حاكم كهيصفحات"دو صفحه نخواهد بود،ايكيازشي مطبوعات،

براماتكليحاو در منع هرگونه تالش و صادق ن". هستندانيبي مهار آزادي واضح ستي الزم

دنمييبگو ااي كه در سراسر جهان آن چناننيقوان.ستينيآلدهي محل  مربوط به مطبوعات

كرد همهتوانيمتفاوتند كه نم  ناني اطميبرايني آزاد، قواني كشورهايبعض. آنها را خالصه

ن در حالي به اطالعات عمومي در مورد دسترسگاراندادن به روزنامه ساكي دارند،  ركشورها،يه

م و پخش اطالعات را محدود تي جناكيي كشورها، ذكر نام قربانيدر بعض. كننديانتشار

يدر داخل كشوريحت. نوجوان متهم به اعمال خالف، ممنوع استتيهوانيبايويجنس

آنيارينظيلي مسا وجود داشته باشد دربارهي مختلفي محلنيممكن است قوان كي توانيماي كه

ي دادگاه قانونكيدري خبريها ادداشتياي منبع محرمانهكيوزنامه نگار را وادار به ذكر نامر

كهميي است بگوي كافراست؟يپذ عمل انجامنيايطي تحت چه شراني همچنر؛يخايكرد

درينياز قوانديروزنامه نگاران با ني محل كارشان جاركشور كه و كهييهااز تالشزي است

. محدود كننده در حال انجام است، آگاه باشندني قوان لغويبرا

رايكي . افترا استاي كه روزنامه نگاران با آن روبرو هستند تهمتي موضوعات قانوننيترجي از

ا باالتيدر هويكس است نادرست دربارهياني متحده، افترا اساسا  استصياو قابل تشختي كه
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ا فرتوانديمانيبنيو چنيهنگام.د لطمه وارد سازد به شهرت آن اني كه  منتشر شود،ي گفته

م"تهمت" مع"تهمت زدن"گاه كه پخش شودو آن شودي خوانده ي اصليارهاي است، اما

كل. مشابه هستند بيبه طور نمياهياني اگر . تهمت محسوب شودتواندي صحت داشته باشد

بانيبنابرا در صورت به طور مستقل اطالعاتدي روزنامه نگاران  كه باعث هتكي منابع خود را،

. به ثبوت برسانندشود،يميحرمت كس

تغيهاروشد،يجدي كه فناوري حالدر ،ي مطبوعاتني قواندهد،يمريي كار روزنامه نگاران را

ميمورد بررس نظييها اول سوالدر وهله. رنديگي مجدد قرار  خبرنگارانايآ:ري وجود دارند

و حمااديباينترنتيا هايهاتيز همان حقوق  برخوردار باشند؟ي رسمي روزنامه نگاران سازمان

اينترنتياسانينو شامل وبالگديباازاتي همان امتايآ براني هم بشود؟ احتماال ي سوال ها

.پاسخ خواهند مانديبيمدت

سازينيگريدني قوانتي نگاران مسلما ملزم به رعاروزنامه فراد آن كشوراري هستند كه شامل

حرني مثل قوانشود،يم پيروزنامه نگار. افرادي خصوصمي مربوط به  كسب اطالعاتي كه در

نمي وارد ملك خصوصتواندياست نم آوردي بدون اجازه، مداركتواندي افراد شود، اي را به دست

درعدرتمبا و يزمان خبرسا. نداشته باشدزيني حال انتظارعواقب قانونني به استراق سمع كند

ا بهيتي چنان اهمي خاص داراي برسد كه گزارشجهينتنيممكن است به  است كه ارزش

غ و انجام عمل چنيرقانونيخطرافتادن و با دقت توسطديبايمي تصمني را دارد، اما  به اتفاق

.و خبرنگاران اتخاذ شودراستارانيوت،يريمد

Declaration of Chapultepec1 .
John Hersey2.

U.S. Society of Professional Journalists3 .
Bob Steele4 .

Poynter Institute5 .
Claude-Jean Bertrand6 .

University of Paris’s French Press Institute7 .
Australian Journalists Association8 .

National Geographic9 .
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Giza in Egypt10 .
Detroit Free Press11 .

Michigan12 .
Canadian Broadcasting Company (CBC)13 .
Article 19 of the United Nations Charter14 .

Danilo Arbilla15 .
American Press Association16 .

١٧-Búsqueda 
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ر ا گ ن مه  ا ن روز ع  ب ا ن يم

Membership Groups 
 
American Society of Newspaper Editors 
http://www.asne.org/ 
Represents daily newspaper editors in the Americas. 
 
Association for Women Journalists 
http://www.awjdfw.org/index.html 
Promotes fair treatment of women in the media and the newsroom 
through a scholarship program, career grants, networking, advocacy, 
career seminars, and the annual Vivian Castleberry Awards 
Competition. 
 
International Federation of Journalists 
http://www.ifj.org/ 
Represents around 500,000 members in more than 100 countries . 
 
Investigative Reporters and Editors 
http://www.ire.org / 
Represents investigative journalists. 
 
National Press Photographers Association 
http://www.nppa.org/ 
Serves print and television photojournalists. 
 
Online News Association 
http://www.journalists.org/ 
Serves online-media journalists. 
 
Organization of News Ombudsmen 
http://www.newsombudsmen.org/ 
International association of ombudsmen, or internal newsroom critics. 
 
Radio and Television News Directors Association 
http://www.rtnda.org 
Membership group for electronic journalists worldwide. 
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Society of Professional Journalists 
http://www.spj.org/ 
The Society of Professional Journalists works to improve and protect 
journalism. SPJ also promotes the free practice of journalism and high 
ethical standards of behavior. Encourages the free flow of information 
vital to a well-informed public, works to educate the next generation 
of journalists, and protects First Amendment guarantees of freedom 
of speech and press. 
 
Society for News Design 
http://www.snd.org/ 
Represents designers, graphic artists, illustrators, and other visual 
journalists 
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Reporting and Editing 
 
Cyberjournalist.net 
http://www.cyberjournalist.net/tips_and_tools/ 
CyberJournalist.net is a resource site that focuses on how the 
Internet, convergence (see note), and new technologies are changing 
the media. The site offers tips, news, and commentary about online 
journalism, citizen's media, digital storytelling, converged news 
operations, and using the Internet as a reporting tool. 
Note: Convergence in the media refers to cross-platform reporting. 
For example: newspaper reporters file stories for the newspaper, the 
paper's Web site, and even a TV or radio station owned by the 
newspaper. 
 
Journalism.net 
http://www.journalismnet.com  
A full service site with dozens of useful links, developed by a Canadian 
reporter. 
 
NewsLab 
http://www.newslab.org 
Resources, story background, and training for television and radio 
journalists. 
 
Project for Excellence in Journalism 
http://www.journalism.org 
U.S. non-profit organization has resources and research. 
 
Reporter.org  
http://www.reporter.org  
Resources for journalists, including beat-related links. 
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Specialized Journalism 
 
Most of these groups are membership organizations that offer training 
at regularly scheduled conferences and resources on their Web sites. 
 
Business: National Center for Business Reporting 
http://www.businessjournalism.org/ 
 
Conflict: Center for War, Peace, and the News Media 
http://www.bu.edu/globalbeat/ 
 
Environment: International Federation of Environmental Journalists 
http://www.ifej.org/ 
 
Investigative: International Consortium of Investigative Journalists 
http://www.publicintegrity.org/icij/ 
 
Science: International Science Writers Association 
http://internationalsciencewriters.org/ 
 
Sports: Associated Press Sports Editors 
http://apse.dallasnews.com/ 
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Journalism Training 
 
American Press Institute 
http://www.americanpressinstitute.org/ 
Training center for print journalists based in the United States. Site 
offers resources, including useful links at The Journalist's Toolbox. 
 
CIESPAL 
http://www.ciespal.net/ 
International journalism center for Latin America, based in Ecuador. 
(Site is in Spanish(. 
 
European Journalism Centre 
http://www.ejc.nl/ 
Training institute based in The Netherlands, has background 
information on European media and resources. 
 
IFRA Newsplex 
http://newsplex.textamerica.com/?_ctgry=7618 
Training centers in the United States and Germany. 
 
Independent Journalism Foundation 
http://www.ijf-cij.org/ 
Supports free press in Eastern Europe with training at four regional 
centers. 
 
International Center for Journalists 
http://www.icfj.org 
Training center based in the United States also has links to worldwide 
training and fellowship opportunities on its International Journalists' 
Network: http://www.ijnet.org / 
 
Internews 
http://www.internews.org/ 
U.S. non-profit group offers journalism training around the world. 
 
Institute for the Advancement of Journalism 
http://www.iaj.org.za/ 
South African media training institute . 
 
Institute for War and Peace Reporting 
http://www.iwpr.net 
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Special reports by region from this London-based non-profit, in 
multiple languages. 
 
John S. Knight Fellowships 
http://knight.stanford.edu/program/index.html 
Offer one-year professional journalism fellowships for outstanding 
mid-career journalists at Stanford University. 
 
Journalismtraining.org (Society of Professional Journalists) 
http://www.journalismtraining.org/action/home 
Provides a centralized location for journalists seeking information 
about professional development. The centerpiece of the site is a 
searchable database of local, regional, and national journalism 
training programs. 
 
No Train-No Gain 
http://www.notrain-nogain.org/ 
Newspaper training editors share ideas and exercises on this site. 
 
Poynter Institute  
http://www.poynter.org / 
A school for journalists, based in the United States. Web site provides 
resources, story background information, and plenty of links. 
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Freedom of Expression 
 
Article 19 
http://www.article19.org/ 
International non-profit group supports freedom of expression and the 
free flow of information as fundamental human rights. 
 
Canadian Journalists for Free Expression 
http://www.cjfe.org/ 
Non-governmental group defends the rights of journalists throughout 
the world. 
 
Freedom Forum 
http://www.freedomforum.org/ 
News outlet dealing primarily with U.S. First Amendment and Freedom 
of Information issues. 
 
Inter American Press Association 
http://www.sipiapa.org/ 
Supports free press in the Western Hemisphere. 
 
Journalists for Human Rights 
http://www.jhr.ca / 
Canadian-based nonprofit, focused on reporting in Africa. 
 
Reporters Committee for Freedom of the Press 
http://www.rcfp.org/ 
A nonprofit organization dedicated to providing free legal assistance 
to journalists. 
 
Reporters Without Frontiers 
http://www.rsf.org/ 
International press freedom organization, based in Paris. Resources in 
English, French, and Spanish. 
 
World Press Freedom Committee 
http://www.wpfc.org/ 
International umbrella group defends and promotes press freedom. 
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Books 
 
Clark, Roy Peter and Cole C. Campbell (eds). 
The Values and Craft of American Journalism: Essays From the 
Poynter Institute. 
Gainesville, FL: University Press of Florida, 2005. 
 
The First Amendment Handbook . 
Arlington, VA: The Reporters Committee for Freedom of the Press, 
2003. 
http://www.rcfp.org/handbook/index.html 
 
Hachten, William A . 
Troubles of Journalism: A Critical Look at What's Right and Wrong 
With the Press. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 3rd edition, 2004. 
 
Hamilton, James T . 
All the News That's Fit to Sell: How the Market Transforms 
Information Into News. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003. 
 
Overholser, Geneva, and Kathleen Hall Jamieson. 
The Press. 
New York, NY: Oxford University Press, 2005. 
 
Sloan, W. David and Lisa Mullikin Parcell (eds). 
American Journalism: History, Principles, Practices. 
Jefferson, NC: McFarland & Company, 2002. 
 
Sullivan, Marguerite H. 
A Responsible Press Office: An Insider's Guide. 
Washington, DC: U.S. Department of State, International Information 
Programs, 2001. 
http://usinfo.state.gov/products/pubs/pressoffice/ 
 



www.political-articles.com 
 

١٢٠

Ethics Codes 
 
American Society of Newspaper Editors 
ASNE Statement of Principles . 
Reston, VA: American Society of Newspaper Editors, 2002. 
http://www.asne.org/kiosk/archive/principl.htm 
 
Radio-Television News Directors Association 
Code of Ethics and Professional Conduct . 
Washington, DC: Radio-Television News Directors Association, 2000. 
http://www.rtnda.org/ethics/coe.shtml 
 
Society of Professional Journalists 
SPJ Code of Ethics. 
Indianapolis, IN: Society of Professional Journalists, 1996. 
http://spj.org/ethics.asp 
 
International Center for Journalists 
Codes of Ethics (by country and region). 
Washington, DC. 
English version: http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Ethics 
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Handbook of independent Journalism 

U.S Department of State 


