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نوشتن و تنظيم اخبار براي گوينده كاري حساس و سخت است. نويسنده متن خبري 
بايد همواره در جريان اتفاقات روز باشد و دانش سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي 
تكميل كنندۀ  متن هاي  ورزشي،  گزارش هاي  شدن  جذاب تر  براي  به روز كند.  را  خود 

اطالعاتي بايد با دقت و ظرافت تهيه شوند.

پودمان 4

متن خبر ورزشي
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نگارش متن برنامۀ خبري

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    مسئوليت نويسندۀ متن خبري چقدر است؟ 

    نوشتن متن خبر چه محدوديت هايي دارد؟

    منابع خبري چقدر مي توانند قابل استناد باشند؟

    براي نوشتن متن گزارش ورزشي به چه مهارت هايي نياز داريم؟

    براي ساختن و نوشتن برنامۀ ورزشي از چه كارشناساني مي توان كمك گرفت؟ 

هدف از این واحد یادگیری
انواع خبر و تفاوت خبر روزانه و هفتگي، ويژگي هاي متن خبر و  اين واحد يادگيری،    هنرجويان در 

محدويت هاي نوشتن را مي آموزند.

استاندارد عملكرد
W.G يا LNC نگارش متن خبري با استفاده از منابع ثانويه بر اساس استاندارد  
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شکل و ساختار خبر
چه خبر؟ 

در گفت وگو ی روزانه بارها و بارها از اين جمله استفاده می كنيم، پاسخ اين سؤال همان خبر است. 

اخباری را كه به خاطر داريد، بنويسيد. ...............................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

آيا می توانيد در كادر باال چند جمله را كه به گمان شما خبر است، بنويسيد؟ 

خبر را به گونه زير تعريف می كنند:
خبر در ذهن ما تداعی كنندۀ يك اتفاق است كه ممكن است خوشايند يا ناخوشايند، مهم يا پيش پاافتاده 
باشد. خبر يك گزارش است برای آگاهی، و در دنيا به شكل يك تجارت و صنعت درآمده است و تكنولوژی های 

نوين به گسترش و رشد اين صنعت كمك می كند. 

نمودار پیام خبر

                مخاطب                         پیام                           فرستندۀ پیام                                                           

»خبر، نقل ساده و خالص وقايع جاری است.
خبر گزارش واقعيت هاست.

اطالعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر ناميده مي شود.
خبر گزارش مناسب، خالصه و دقيق يك رويداد است، نه خود رويداد.

توجه  طرف  و  بودن  جالب  خاطر  به  كه  است  روز  جاری  موضوع  هر  خبر، 
قرارگرفتن آن از جانب مخاطب.در مطبوعات، راديو يا تلويزيون منتشر مي شود«
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از  غير  است،  پيام  انتقال  نمودار چرخۀ  فوق كه ساده ترين  بخشی  نمودار سه  در  نوشتن خبر  و  تنظيم  در 
فرستنده پيام كه رسانه ها از جمله روزنامه، راديو، تلويزيون و شبكه های اينترنتی هستند، پيام همان خبر يا 

محتوای برنامه تلويزيونی و مخاطب دريافت كننده خبر است. 
شناخت و آگاهی مخاطب از موارد مهم موفقيت انتقال پيام و در اينجا خبر است. اينكه در چه ساعتی از 
شبانه روز ما با چه مخاطبی سروكار داريم، مهم است؛ مثاًل يك خبر يا گزارش و تحليل سياسی در ساعت 11 

صبح ممكن است جذابيتی برای مخاطبان آن ساعت نداشته باشد.

حقيقت يك اتفاق يا حادثه با واقعيت آن تفاوت دارد؛ به اين معنی كه حقيقت خبر تحت تأثير عوامل ديگری 
مانند نگرش خبرنگار يا سياست های داخلی و خارجی رسانه، سازمان يا خبرگزاری است، اما واقعيت غير قابل 
تغيير و خدشه است. البته وظيفه و رسالت خبرنگار مخابره و بازنمايی همان واقعيت بدون مصلحت انديشی و 

منافع شخصی بايد باشد.
جالب و جذاب بودن خبر بيشتر از ديداری يا شنيداری بودن آن مهم است. فرقی نمی كند خبر از راديو پخش 
بشود يا از تلويزيون؛ مهم جذاب بودن آن است. جالب كه باشد، همه آن را دنبال خواهند كرد. از نشانه های 
بارها در اخبار شنيده ايد كه مثاًل فالن  تشخيص خبر، قابليت نقض كردن يا تكذيب كردن آن است. حتماً 

رسانه، خبری را تكذيب يا تصديق كرد.

خبر در روزنامه و رسانه های نوشتاری: 
1. خوانندۀ خبر را انتخاب می كند. 

)خواننده به فراخور عالقۀ خود می تواند بخش های خاصی از خبر را برای خواندن انتخاب كند.(
2. در خبرهای مطبوعاتی، سابقۀ خبر تقريباً به طور كامل می آيد.

3. خبر قبل از چاپ و حتی زمان چاپ در روزنامه قابليت اصالح و تغيير دارد. 
4. ليدنويسی با استفاده از عناصر خبر و ليدهای يك موضوعی و چندموضوعی انجام می شود.

5. ضرباهنگ بيشتر در اجزای خبر و رابطۀ ميان واژه هاست.

در جمالت، جاهای خالی را پر نمایید و در ادامه موارد دیگری را اضافه کنید: 
خبر گزارشی از یک ......................... واقعی است. 

خبر درباره چیزی یا کسی به .......................، .......................... می دهد. 
خبر ........................... کاال است. 

وقوع خبر می تواند در ...............  یا  ....................  یا .................  باشد. 
هر واقعیتی را )نمی توان / می توان(  خبر نامید. 

خبر باید شرح ....................... )دقیق/کلی( یک حادثه یا رویداد باشد. 
خبر باید ....................... )ساده/پیچیده( باشد و به زبان همۀ مردم باشد.

فعالیت 
کارگاهی
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ویژگی خبر در تلویزیون :
1. ليد در تلويزيون همان ورودی خبر است كه مخاطب را برای تعقيب ادامۀ خبر به شيوۀ يك مصاحبۀ 

زنده و يا استوديويی ترغيب كند.
2. بيننده نمی تواند به عقب برگردد دوباره تيتر يا خبر را مرور يا انتخاب كند. 

)در بازپخش يا آرشيوهای اينترنتی امكان دارد(.
3. در اخبار تلويزيونی سابقۀ خبر ممكن است ذكر نشود.

4. در تلويزيون خبر با تصوير و صدا، همراه است. ضرباهنگ صدا، خبر و تصوير نقش مهمی در توليد 
خبر دارد.

5. خبر ساده، روان و عاری از پيچيدگی های ادبی است.
6. استفاده از انواع ليدها رايج است )خالصه خبر(.

7. زمان رايج در خبر تلويزيونی حال ساده يا ماضی ساده است.
8. مجری يا گويندۀ خبر در نحوۀ انتقال خبر مؤثر است. 

قباًل ضبط شده،  مصاحبۀ  زنده،  گزارش  تصاوير خبری،  روی  گزارش  در صحنه،  گزارش خبرنگار   .9
مصاحبۀ زنده و در استوديو، از مهمترين عناصر اصلی خبر تلويزيونی به همراه اجرای مجری خبر با 

گرافيك های مناسب است.
اجرا  و  بازخوانی  و توسط مجری  تهيه كننده، سردبير پخش  با واسطۀ  تلويزيون معموالً  10. خبر در 

می شود.

چه تفاوت ها و شباهت های دیگری به نظرتان بین خبر در تلویزیون و خبر در روزنامه وجود دارد؟ چند 
نمونه را بنویسید:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

فعالیت 
کارگاهی
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اجزای خبر
خبرهای تلويزيونی به بخش های زير تقسيم می شوند: 

الف( خالصه خبرها 
ب( مشروح خبرها 

ج( گزارش  
اخبار تلويزيونی دارای سرخط هستند و براساس اهميت در توالی اخبار قرار می گيرند؛ معموالً اخباری كه 
اولويت قرار داده می شوند. مثاًل خبر مربوط به درگيری گسترده در يك  دارای تصاوير جذابتر هستند، در 
مسابقۀ فوتبال بين دو تيم در تهران كه دارای تصاوير اختصاصی است، به تشخيص سردبير در نوبت باالتری 
نسبت به خبر طوفان در سيستان و بلوچستان قرار می گيرد كه تصوير ندارد و مجبور به استفاده از گرافيك 

رايانه ای است.
خالصۀ اخبار: شامل تيتر و ليد است. گاهی، در حدود يك دقيقه با عنوان مهم ترين خبرها، سرتيترها اعالم 
می شود و به اندازۀ 2 تا 3 دقيقه ميان تيتر و ليد خبر مطرح می شود. در اخبار تلويزيونی، تيتر و ليد با هم 

خوانده می شود و نحوۀ خواندن مجری يا گوينده خبر تأثير فراوانی در تمايز تيتر، سوتيتر و ليد دارد.

مشروح خبرها: شامل اخبار توصيفی رويدادهاست. 

گزارش خبری: توسط خبرنگار در مورد خبر ارائه می شود. 

خالصه خبرها 
شامل اخبار توصیفی رویدادهاست. 

مشروح خبرها 
شامل تیتر و لید است.

گزارش خبری 
توسط خبرنگار در مورد خبر ارائه می شود. 

  »خرمشهر آزاد شد«

  »امریکا از برجام خارج شد«

  »شاه فرارکرد«

  »یک مدرسه در شهر همدان افتتاح شد«

  »دیوار منزلی در مرکز شهر تهران بازسازی شد«

کدام یک از تیترهای باال به نظرتان مهم است و کدام اهمیتی ندارد؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید. 

فعالیت 
کارگاهی
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تيتر هدايت كننده مخاطب خبر به اصل خبر است و خواننده يا بينندۀ خبر با شنيدن يا ديدن آن، تا اندازه ای 
نسبت به محتوای اخبار، تا اندازه ای آگاه می شود. در شبكه های تلويزيونی، معموالً اين بخش به نام خالصۀ 
اخبار در ابتدای خبر عنوان می شود . تيتر تفكيك كنندۀ مطالب و ُمبلغ خبر است و مانند خود خبر با هم 
و  می شويد  دوستانتان  جمع  وارد  شما  وقتی  كه  است  چيزی  همان  تيتر  دارند.  مشابهت هايی  و  تفاوت ها 
می پرسيد، »چه خبر؟« آنها به صورت فشرده در چند جملۀ كوتاه همۀ اخبار را به شما می گويند. يا وقتی پدر 
به محض ورود به خانه از مادر می پرسد چه خبر؟ وی با عالقه و شوق پدر را از كليۀ اخبار، به صورت خالصه 

آگاه می كند و سپس شرح آن را به تفصيل برای او تعريف می نمايد. 

مراحل نوشتن تیتر :
1( گوش دادن و دیدن دقیق گزارش یا تصاویر خبِر اصلی 

2( تهیه کردن عناوین و تكه هایی که در خبر مهم تر هستند. 
3( حذف کردن لغات زیادی 

4( بازنویسی 

ویژگی های تیتر:
1. تيتر خوب، روشن، واضح و فاقد ابهام است. 

2. دستور زبان تيتر ساده و قابل فهم است. 
3. جمالت تيتر معموالً خبری و غيرپرسشی هستند.

4. تيتر به صورت يك جمله و عموماً دارای فعل است.
5. افعال آخر به صورت منفی به كار نمی رود، اما می تواند خود خبر منفی باشد. مثال:

فردا هيئت دولت به سفر نمی رود )غلط( / فردا سفر هيأت دولت لغو شد )درست( 
6. خواننده با خواندن تيتر متوجه خبر می شود. 

7. حداقل كلمات با حداكثر مفهوم معموالً 7 تا 10 كلمه.
8. مستقل از خبر است.

9. به صورت نقل قول غير مستقيم بيان می شود.
10. دربارۀ خبر به مخاطب آگاهی می دهد .

11. با حروف اضافه آغاز نمی شود.
12. دارای ريتم و وزن تأثيرگذار است. 

13. اغراق و بزرگ نمايی خالف واقعيت ندارد. 
14. نويسندۀ تيتر يك خبر برای نوشتن يك تيتر خوب و اثرگذار، خيلی خوب از محتوای خبر آگاه 

است و با استفاده از دايرۀ لغات بيشتر يك تيتر ايجاد و خلق می نمايد. 
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انواع تیتر
خبرهای تلويزيونی نيز در تقسيم بندی تيتر به لحاظ ساختاری از ساختار خبرهای مكتوب پيروی می كنند. 
تيترها معموالً به زمان حال يا آينده مربوط می شوند. در اخبار تلويزيونی زمان افعال از زمان پخش اخبار 
تبعيت می كند. اگر اخبار روزانه پخش می شوند، زمان آنها حال يا آينده انتخاب می شود. در اخبار هفتگی 
زمان افعال ممكن است شامل زمان های ديگر هم می شود. در اين صورت جذابيت و كشش آنها برای مخاطبان 

بيشتر است. 
به طور مثال:

نمونۀ تيتر اخبار روزانه: در حالی كه تصاوير مربوط به بارش برف در حال پخش است، تيتر زير توسط گوينده 
خوانده می شود : » دامنه های البرز سفيد پوش می شود «

نمونۀ  تيتر اخبار هفتگی: »اولين برف پاييزی البرز را سفيد پوش كرد «

الف( تیتر خبری 
اين نوع تيتر يك اعالن و خود، يك خبر است و می تواند بيان رويدادهای زندگی اجتماعی باشد. تفسير يا 

احساسات نويسنده در آن وجود ندارد. مانند: جاده تهران به شمال، به علت ريزش بهمن مسدود شد.

ب( تیترتبلیغی- اقناعی
تيتری است كه برای برانگيختن احساسات، جهت دادن به افكار عمومی و ايجاد هيجان بين مخاطبان استفاده 
می شود و هدف آن، ارائۀ اطالعات نيست. در تيترهای اقناعی بايد از كلماتی كه بار معنايی بيشتری دارند، 
استفاده كرد. مثال: »ساختن بيرويه سد مهمترين عامل كمبود آب در كشور است«، يا »كشته شدن بيش از 

سی صد نفر بر اثر تصادفات جاده ای كام مسافران نوروزی را تلخ نمود«.

1( برای یک خبر فرهنگی-هنری یک تیتر بنویسید.
................................................................................................................................................................

2( چند تیتر را از روزنامه ببرید و دربارۀ  ویژگی های آنها با یکدیگرگفت وگو کنید. 

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 3تصوير 2تصوير 1
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ج( دو تیتری  
خبرهای  در  يا  و  افتاده اند.  اتفاق  هم  موازات  به  كه  رويدادهايی  يا  تلفيقی  رويدادهای  برای  تيتر  نوع  اين 
چندموضوعی استفاده می شود. مانند »سقوط ناگهانی قيمت نفت در بازار جهانی« و»درگيری ها در سوريه 
شدت يافت« و تبديل آن به دوتيتری»با شدت يافتن درگيری ها در سوريه، قيمت نفت در بازار جهانی سقوط 
كرد«. بايد هنگام ادا  شدن توسط گوينده يا مجری برنامه اين دو تيتر پشت سر  هم و در يك زمان مساوی 

گفته شوند. 
مجری يا گوينده می تواند با يك مكث، ارتباط و يكی بودن اين دو تيتر را به مخاطب منتقل كند و تيتر دوم 

هم با فعل تمام  شود.

هر دو تیتر زیر را به یک دوتیتری تبدیل کنید:
»رئیس جمهور در میان خوزستانی ها«      »بهره برداری از سد کارون ۳ آغاز شد«

فعالیت 
کارگاهی

چ( تیتر سؤالی 
از لحاظ قواعد تيترنويسی معموالً نبايد از تيتر سؤالی استفاده كرد؛ مگر آن كه پرسش، در عين حال، خود، 

پاسخ باشد. در اين صورت می  توان تيتر سؤالی آورد. مثال:
آيا موج جديدی از تبليغات مسموم در رسانه ها شكل گرفته است؟ 

»نلسون ماندال كه بود؟«
 

ع( تیتر نقل قول: 
اين نوع تيتر از قسمت های مختلف سخنرانی ها، مصاحبه ها، اطالعيه ها يا بيانيه های افراد، مؤسسات، سازمان ها 
ابتدا توسط  تيتر در  برای مستند كردن  منبع خبر  تيتر، معموالً  نوع  اين  وزارتخانه ها گرفته می شود. در  و 

گوينده اعالم می شود. 
مانند : به گفتۀ سازمان هوا شناسی: 

»دمای استان های شمالی از فردا تا 8 درجه كاهش می يابد«

 )sous-titre( سوتیتر
سوتيتر واژه ای فرانسوی است، خالصه ای از مطالب مهم را بعد از تيتر اصلی به صورت »زيرتيتر« )سوتيتر( 
مانند  است؛  گلچين خبر  و  مهم تر  بخش های  می نمايد. جمله های سوتيتر مستقل هستند. سوتيتر  عنوان 

ويترين مغازه ای كه گلچينی از محصوالت يك فروشگاه را به خود اختصاص داده است. 
»سوتيتر« در روزنامه با ستاره يا نقطه های درشت در ابتدای جمله مشخص می شود. چه چيزی؟ چه وقتی؟ 

چه كسی؟ چگونه؟ چه اندازه؟ سؤاالتی است كه در سوتيتر به آن پاسخ داده می شود.
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  )Lead( لید
متنی است كه در تلويزيون و راديو در ابتدای خبر، بعد از تيتر خوانده می شود و در روزنامه، خالصۀ خبر است 
كه بعد از تيتر و سوتيتر نوشته می شود. ليد مخاطب را به دانستن خبر تشويق می كند و می تواند مستقيم به 
يك موضوع اشاره كند. هميشه اولين چيزی كه مخاطب با آن مواجه می شود، ليد خبر است كه به اختصار و 

پرقدرت، مفهوم و منظور را به وی می رساند. 
ليد خالصۀ خبر در حداكثر 35 كلمه است. در تلويزيون و راديو تعداد كلمات استفاده شده در ليد بسيار كمتر، 

معموالً نصف اين تعداد است. دليل آن هم كمبود وقت و فشردگی اخبار تلويزيونی است. 

دور تیتر و سوتیتر خط كشيده و نوع آن را مشخص کنید.   
                                       

تصویر شماره 4 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

                                                                 

تصویرشماره 5
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

تصویرشماره 6         
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

                                                    

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 4

تصوير 5

تصوير 6

تصویر چند روزنامه را در محل های خالی جای دهید و
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برای تصاویر زیر یک تیتر، سوتیتر و لید به شیوۀ خبری بنویسید:
فعالیت 
کالسي

تصوير 7

تصوير 8

تصوير 10تصوير 9

تصویرشماره 7
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

تصویر شماره 8
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................
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موضوعات خبری   
خبر می تواند هر موضوعی داشته باشد؛ اما دسته بندی موضوعی آنها، انتخاب مخاطب را آسان تر و مديريت 
پردازش و پخش را سهل تر می كند. در طول روز اخبار زيادی برای يك واحد خبری ارسال می شود. بعضی از 
اخبار به صورت زنده و روزانه پخش می شوند و بعضی ديگر مربوط به رويدادهای كلی تر هستند و ديرتر پخش 

می شوند. ذات خبر تازگی آن است؛ بنابراين بر اساس اولويت اخبار و اولويت زمانی پخش می شوند. 
اخبار در قالب های متفاوتی ارائه می شوند. زمان پخش خبر از موضوعاتی است كه در مدل و قالب خبر نقش 
مؤثری دارد؛ براي مثال، اخبار صبحگاهی قبل از شروع يك روز كاری است و افراد عالقه دارند قبل از شروع 
كار اخبار صبحگاهی را بشنوند. اخبارساعت 14، اخبار ساعت 21 و اخبار20:30  جزء خبرهايی هستند كه بر 

اساس زمان پخش و نوع مخاطب تنظيم و پخش می شوند . 

دربارۀ این رویداد یک تیتر، سوتیتر و لید بنویسید:

حدود  جوان  یک  پاریس  شهر  جنوب  محله های  از  یکی  در  محلی،  وقت  به  بعد از ظهر   6 ساعت  در  گذشته  روز 
بیست ساله ، با سالح گرم به یک گروه توریستی حمله کرد. بعد از شنیدن صدای گلوله، پلیس به سرعت در منطقه 
حاضر شد. طبق گزارش های رسیده دو تن در این درگیری زخمی شده اند که حال یکی از آنها به شدت وخیم گزارش 
شده است. به گفتۀ شاهدان حاضر در محل، درگیری از داخل یک خودرو با صدای فریاد مهاجم آغاز شده و سپس 
مهاجم به سمت گروه توریستي حمله برده است، بر اساس نظر کارشناسی پلیس،  این حمله تروریستی نبوده و منشأ 
آن اختالفات خانوادگی تشخیص داده شده است. فرد مهاجم از محل حادثه گریخته است و هم اکنون پلیس در حال 
شناسایی و تالش برای دستگیری مهاجم است. مقامات محلی هنوز عکس العملی در این باره از خود نشان نداده اند . 
ملیت مهاجم غیر اروپایی تشخیص داده شده است، شاهدان ماجرا وی را پسر جوان حدوداً بیست ساله ای تشخیص 
داده اندکه به یک زبان غیر قابل فهم برای ایشان صحبت می کرده است. دیگر افرادی که گویا فرد مهاجم ، با ایشان 

اختالف داشته است نیز از محل متواری شده اند.
 

ادامۀ گزارش را شما تصور نمایید و یادداشت کنید ...........................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

فعالیت 
کالسي
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اگر خاطره ای از دیدن یا شنیدن خبر و حواشی آن در خانوادۀ خودتان دارید، آن را در کالس مطرح کنید.

فعالیت 
کالسي

به طور كلی اخبار در موضوعات زير قابل دسته بندی است:

بوده است. شما هنرجويان هم حتماً  برای مخاطبان  اخبار  از پرطرفدارترين  هميشه  سیاسی- اجتماعی: 
رويدادهای  آخرين  اخبار  اين  در  داريد.  اخبار سياسی  به  اعضای خانواده تان  و شيفتگی  از عالقه  تجربه ای 
بدون جهت گيری  واقعی،  بايد  اخبار  اين  می شود.  پخش  خارجی  مواقعی  در  و  داخلی  اجتماعی  و  سياسی 
سياسی، غير مغرضانه و وفادار به حقيقت باشد. در نوشتن يك متن سياسی خبری هيچ گونه جانبداری سياسی 
جايز نيست. جمله ها در اين نوع اخبار ساده و زبان بيان رسمی است. در اخبار كوتاه ذكر سمت و القاب افراد 
به خصوص اگر مشهور باشند و همزمان تصوير ايشان نيز پخش شود، ضرورتی ندارد. اما ذكر القاب معنوی 

افراد مقدس در هر شرايطي الزم است.

فرهنگی- هنری: اين اخبار عموماً بر اساس گزارش از اتفاقات يا رويداد های هنری تهيه می شود، و زمان 
بيشتری را به خود اختصاص می دهد. ادبيات نگارش اين اخبار به فراخور رويداد هنری می تواند خودمانی تر و 
محاوره ای باشد. تيتر و ليد اين نوع خبر فانتزی يا غيرمتعارف نيز می تواند باشد. اگر از تصاوير آرشيوی برای 

متن خبر استفاده می شود، بايد آرشيوی بودن آن روی صفحه ذكر شود.

علمی: اخبار علمی نيز در الگوی نوشتاری از الگوی هنری و فرهنگی تبعيت می كند و می تواند با رپرتاژ آگهی 
همراه باشد. اخبار علمی به اطالع رسانی دربارۀ رويداد های مهم علمی در ايران و خارج از آن می پردازد. اين 
نوع خبر نيز بايد  وفادار به حقيقت و واقعيت باشد و از اغراق و اعمال نظرات شخصی و ارزش گذاری در آن 

پرهيز شود. معموالً تيتر و ليد آن خبری و نقل قولی است.

ورزشی: اين اخبار نيز مانند اخبار سياسی از طرفداران بی شماری برخوردار است.

برای تهیه، تنظیم و پخش خبر، موضوع خود را از میان چند موضوع ارائه شده توسط هنرآموز انتخاب نمایید 
و دالیل انتخابتان را به اختصار در جدول زیر بنویسید: 

فعالیت 
کارگاهی

موضوع انتخابی: ...........................................................
دالیل انتخاب: )حداقل4 دلیل را برای انتخابتان بنویسید( ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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پخش اخبار
به دو شكل  زنده و استوديويی صورت می گيرد:

پخش زنده:
1. مخاطب فرصت و احساس حضور رويداد را می يابد. 

2. باعث گسترش ابعاد خبر و آمادگی در مخاطب برای رويدادهای بعدی می شود. 

پخش استودیویی: 
اخبار هفتگی و يا اخباری كه اولويت زمانی ندارند، ابتدا در استوديو، ضبط می گردند و سپس ويرايش و پخش 

می شوند . اين اخبار توأم با گزارش و گفت وگو های خبری هستند.

عناصر خبری 
عناصر شش گانۀ خبر، پاسخ به سؤاالت »چه كسی، چه زمان، كجا، چه چيزی، چرا، چگونه« دربارۀ ماهيت 
خبر هستند. عناصر خبری مواردی هستند كه خبر از آنها تشكيل می شود و به عبارتی، روشن كنندۀ محتوای 
آن هستند. گاهی يك خبر دارای تمام عناصر خبری است و گاهی فقط دارای بعضی از آنهاست؛ اما معموالً 

يك خبر درست بايد تمامی عناصر شش گانه را دارا باشد.

انسان ها،  می توانند  عوامل  اين  كرده اند.  محقق  را  رويداد  كه  عواملی   :)who(شخصی چه  یا  فردی  چه 
اشيا، سازمان ها و غيره باشند، كه فاعل مسّبب اتفاق و رويداد هستند. برای مثال: »انتشارات مركزی، سری 
دايره المعارف جديد فارسی را منتشر كرد«. در اينجا انتشارات فاعل خبر است. در مورد افراد، اطالعاتي نظير: 
نام، نام خانوادگي، سن، شغل، موقعيت و غيره مي توانند برای تكميل اطالعات يا داده های ضروری، در مورد 

خالق و يـا خالقان ماجرا نقشي كليدی و اساسي ايفا كنند. 
در مـواردی كـه فـرد دارای شـهرت چنـداني نيـست، بـه جـای نـام و نام  خانوادگي او، ابتدا بايد عنوان او 
را در آغاز خبر ارائه كرد و سپس به معرفي خود او به لحاظ نام و نـام خـانوادگي پرداخـت. ايـن توصيه بايد 
به ويژه در بخش نخست خبر انجام شود. عنوان شخصيت های مذهبی و سياسی، هميشه بايد كامل و با حفظ 

احترام به مقدسات باشد.

چه چیزی(what): ماهيت رويداد يا همان اتفاق جاری در خبر است كه ممكن است با اصطالحات و عبارات 
گوناگونی به كار رود؛ مثاًل: » يك انبار پارچه در بازار تهران آتش گرفت«، آتش گرفتن همان رويداد يا چيزی 

است كه ما در پی شنيدن يا ديدن خبر از آن مطلع می شويم.

چه زمان)when(: زمان وقوع خبر برای مخاطب مهم است. زمان می تواند گذشته ، حال يا آينده باشد. اگر 
خبر مربوط به بارش ناگهانی برف و كاهش يكباره دما باشد، برای مخاطب مهم است كه زمان وقوع خبر را 

دقيق بداند.
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کجا )Where(: هر رويدادی در يك مكانی اتفاق می افتد ، موقعيت مكانی و جغرافيايی گاهی آشنا و مهم و 
گاهی نا آشنا و بی اهميت است در هر دو مورد اعالم مكان وقوع خبر دارای اهميت است و آگاهی از آن به 
درک كامل مخاطب از خبر كمك می كند. در صورتی كه مكان رويداد جای ناشناسی باشد، توضيح بيشتر برای 
شناخت بهتر آن الزم است، مثاًل اگر بگوييم روستای »چمن« در ادامه خواهيم گفت روستای چمن از توابع 

شهرستان صومعه سرا. 

چرا)Why( و چگونه)How(: هر زمان خبری را می شنويم، معموالً عالقه داريم كه به چرايی آن نيز پی  ببريم. 
چرايی يك خبر از نكاتی است كه برای بيننده يا شنونده برای شنيدن ادامه خبر ايجاد جذابيت می كند. در 
خبر آتش سوزی انبار پارچه، مخاطب دوست دارد بداند چرا اين اتفاق افتاده و سرنخ های احتمالی چه بوده است؟ 
آيا آتش سوزی سهوی بوده يا عمدی؟ غير از پرسش در چرايی خود ماجرا، چراها و چگونه های زيادی را نيز 
می توان برای همين خبر تبيين و مشخص كرد. در همين حادثه يك خبرنگار ممكن است بر اساس گزارش 
خود به عمدی بودن اشاره كند و خبرنگار ديگر از علت نهايی و دقيق ابراز بی اطالعی نمايد. چرا يك تصادف 
رخ داده است؟ ممكن است كه يك روزنامهنگار سرعت راننده را دليل تصادف ذكر كند، ديگری بر فقدان عالئم 
راهنمايي و رانندگي تكيه كند، و روزنامهنگار ديگری بر نقص فني خودرو نظير عيب ترمز، و روزنامـه نگـار 
چهـارم بـر حـواس پرتـي راننده ... حال آنكه اين تصادف كه در جهان واقعي رخ داده است، ممكن است به 

همۀ داليل فوق و يا بدون هر يك از اين داليـل رخ داده باشد.  
عناصر خبری و آگاهی از آنها می تواند در نوشتن خبر جذابيت های زيادی را برای مخاطب ايجاد كند و به 
نوعی مخاطب را برای شنيدن يا شرح خبر ترغيب كند و حتی تماشاگر تا آخر اخبار منتظر بماند تا از چند 
و چون و شرح خبر مطلع گردد. عناصر خبر در نوشتن تيتر و ليد نقش مؤثر و مهمی دارند. در ليد و تيتر از 

عناصر خبر به اختصار استفاده می شود.

در اخبار زیر شش عنصر خبری را مشخص کنید. 

»وزیر امور خارجه صبح امروز برای مذاکره در مورد بحران سوریه عازم وین، پایتخت اتریش، شد«

»شب گذشته یک قایق حامل مهاجران غیر قانونی در سواحل کشور ایتالیا غرق شد«

چه کسی؟ .............................................................. چه کسی؟ ..............................................................

چه وقت؟................................................................ چه وقت؟................................................................

 چرا؟ ...................................................................... چرا؟ .......................................................................

چگونه؟.................................................................... چگونه؟....................................................................
کجا؟........................................................................ کجا؟.........................................................................
چه چیزی؟............................................................. چه چیزی؟...............................................................

فعالیت 
کارگاهی
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 : )News sheet(قالب نگارش خبر
نگارش خبر در هر رسانه يا شبكه می تواند فرم مخصوص به خود را داشته باشد. در قديم اين فرم ها به صورت 
كاغذی بوده، اما امروزه بيشتر روی رايانه كاربرد دارد و همانجا تكميل و نگهداری می شود؛ اما نگهداری آن 
برای مراجعات بعدی و سابقۀ خبر الزم است. در يك نمونۀ ساده از فرم خبر، صرف نظر از گرافيك، درج چند 
مورد آن ضروری است: عنوان خبر، تيتر، ليد، متن، نام رابط خبری، شمارۀ تماس يا پست الكترونيك)رايانامه(، 

نشانی، آرم سازمان، شبكه يا رسانه نيز در باالی صفحه درج می شود.

آرم سازمان یا شبكه:                                                                    تاریخ: 
عنوان:                                                                                           شماره: 

-----------------------------------------------------------

تیتر خبر: 
لید: 

متن: 

-----------------------------------------------------------

نام رابط خبری: 
شماره تماس: 

پست الكترونیک )رایانامه(: 
نشانی: 
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گزارش تلویزیونی مصاحبه و گفت وگو  
و  خبرنگاران  كه  است  مصاحبه هايی  و  گزارش  مجموعه  تلويزيون  در   پخش شده  خبر  از  عمده ای  بخش 
گزارشگران تلويزيونی آنها را تهيه كرده اند و سپس با همكاری عواملی چون تصويربردار، تدوينگر، صدابردار و 
ديگر عوامل پخش، آنها را در بسته های ديداری از طريق شبكه های مختلف برای مخاطبان ارسال و مخابره 
می كنند. به همين دليل گزارش، مصاحبه و گفت وگو  يكی از مواد محتوايی مهم در تلويزيون و البته ديگر 
رسانه ها به شمار می رود . گزارش تلويزيونی توسط گزارشگر تهيه می شود و می تواند فقط خبری يا مشروح و 
تحليلی باشد. گزارش يكی از راه های جستجو و تحليل خبر نيز محسوب می شود و غير از تلويزيون، در راديو، 
روزنامه ، مجالت و امروزه در رسانه های نوين و شبكه های مجازی نيز كاربرد فراوان دارد. متن گزارش می تواند 

به صورت گفتار روی تصاوير توسط گزارشگر خوانده شود يا توسط گزارشگر و رو به مخاطب خوانده شود. 

تصوير 11

گزارش ویژۀ خبری 
»سه روزپس از وقوع آتش سوزی درساختمان پالسكو، هنوز اطالع دقيقی از خسارت های مالی و جانی دردست 

نيست«
جمله فوق يك خبر است. گزارش شرح مفصل خبر؛ در يك گزارش، گزارشگر ضمن شرح چگونگی اتفاق و 
عناصر خبری)6مورد(  به همراه مصاحبه و گفت وگو  با مسئوالن و مردم، جزئيات بيشتری را بررسی می كند. 
در گزارش ويژۀ خبری، ضمن يادآوری و شرح رويداد، موارد جانبی و عوامل مؤثر در وقوع حادثه در ارتباط  با 

موضوعات ديگر نيز اطالع رسانی می شود. 
مصاحبه با مسئوالن، مردم، مقايسۀ موارد مشابه و ارائه آمار از شرح اتفاق جزء محتوای گزارش است. نحوۀ 
از  خدمات رسانی سرويس های مورد نظر و رسيدگی مسئوالن در مديريت بحران، بررسی می شود. هركدام 
موارد نام برده می تواند موضوع مستقلی برای يك گزارش ويژۀ خبری باشد كه با توجه به اولويت های گزارشگر 

يا رسانه مورد توجه قرار بگيرد.
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گزارش و گزارشگر تلویزیونی 
گزارشگر تلويزيونی فردی است كه به سؤاالتی كه در ذهن اكثر بينندگان يك خبر شكل می گيرد، و مرتبط و 
وابسته به همان خبر و رويداد است، پاسخ می دهد. هدف او روشن گری يك حادثه و اتفاقات پيرامون آن است. 
يك گزارشگر چشم و گوش بيننده است. در واقع می توانيم او را يك محقق هم فرض كنيم كه با استفاده از 
امكانات مختلف، سعی در گردآوری اطالعات مهم و دسته اول دارد. متِن يك گزارش يا گزارش ويژۀ خبری 
توسط گزارشگر نوشته می شود، سپس با مشاوره و مشاركت سردبير خبر، ويرايش و آماده پخش می شود. 
زمان يك گزارش بستگی به برنامۀ خبری دارد و عموماً  از 3 تا 5 دقيقه است. اما در برنامه های تخصصی كه 

كل برنامه به صورت گزارشی تهيه می شود، زمان آن تا 40 دقيقه نيز می رسد.

 با راهنمایی هنرآموز خود ابتدا سه تصویر مناسب از صفحه اول روزنامه های مختلف انتخاب و در هر کدام 
یک گزارش فرضی بنویسید.) حداقل ۳ تیتر(

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 13
تصوير 12

تصوير 14
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تصوير 16

تصوير 15

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

گزارش به صورت مصاحبه یا گفت وگو: 
در اين شيوه، گزارشگر با يك يا چند فرد درباره يك يا چند موضوع گفت وگو  می كند. به عبارتی مادۀ اوليه 
طراحی  اساس  اين  بر  متن  گرافيك  يا  صدا  تصوير،  مانند  عناصر  بقيۀ  و  گفت وگوست  و  مصاحبه  گزارش، 

می شوند.

ساختار گزارش: 
الگوی تهيۀ يك گزارش از شيوه های زير تبعيت می كند: 

در شيوۀ اول شخص گزارشگر قصه يا گزارش خود را از نگاه خودش روايت می كند، استفاده از ضمير اول 
شخص رايج است، اما كاربرد آن چندان توصيه نمی شود. در ابتدا و انتهای گزارش، گزارشگر در مقابل دوربين 

ظاهر می شود و بقيۀ گزارش توأم با فيلم، صدا وتصوير است.
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در شيوۀ دوم، دوم شخص يا نگاه بيننده زاويه دوربين نگاه مخاطب است و گويی تماشاگر يا بيننده خود 
درحال ديدن رويداد و ثبت آن است. اين سبك برای بيننده جذاب است، اما كنترل و هدايت آن در يك 

گزارش بلند ممكن است دشوار به نظر بيايد. 

شيوۀ سوم يا نقل قول، گزارش و روايت از زبان شخص يا منبعی است كه حضور ندارد، مانند: رئيس سازمان 
بهزيستی در راستای عقد قرار داد با وزارت بهداشت و درمان...

قسمت های مختلف يك گزارش به قرار زير است:

1. نوشتن مقدمه
2. بررسی اطالعات

3. انجام مصاحبه و گفت وگو ها
4. پياده سازی

5. انتخاب سبك نوشتاری

قبل از اقدام به تهيه گزارش موارد زير را در نظر بگيريد:

1( انتخاب سوژه: يك گزارش گر، خبرنگار بر اساس حساسيت های جامعه و نيازها و نيز در جهت رشد و 
آگاهی مردم، فعاليت می كند؛ بنابراين سوژۀ انتخابی غير از جذابيت های ظاهری، باعث باالرفتن آگاهی و درک 
از سوژه های كليشه ای و تكراری گريزان  از پديده های پيرامون شان نيز می شود. مردم  از مخاطبان و مردم 

هستند.

2( مطالعۀ ابتدایی سوژه با طرح پرسش های گوناگون دربارۀ آن  و سپس جمع آوری خبر، ضبط يا پرينت 
اطالعات برای پاسخ دادن به سؤاالتی كه از پيش برای خودمان طراحی كرده ايم.

 
3( فراهم کردن مواد اولیه مانند سؤاالت، عكس و فيلم با حضور در محل يا از طريق رجوع به منابع

4( تدوین، صداگذاری ، بازبینی و آماده سازی نهایی برای پخش.

اين بخش ها، مراحل كلی تهيه گزارش است. برای نوشتن متن نهايی پس از نوشتن تيتر، سوتيتر ها و ليد را 
جداگانه مشخص می كنيم و در ساده ترين شكل در يك ساختار سه  مرحله ای مقدمه ، گره سازی ، نقطۀ اوج و 

نتيجه گيری ، گزارش خود را تنظيم می كنيم.

دربارۀ موضوع انتخابی خودتان، سوژه ای را انتخاب نمایید و به صورت انفرادی یا در گروه های دو نفره ، به 
روش باال یک گزارش 5 دقیقه اي تهیه کنید.

فعالیت 
کالسي
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به نظر شما معیار ها و ارزش های خبری چه چیز هایی می توانند باشند؟
فعالیت 
کارگاهی

قواعد کلی خبر 
1. ساده نویسی: خبر بايد ساده، روان، قابل فهم و به زبان همه مردم باشد.

2. تازگی  خبر: بايد هميشه نسبت به خبر روز قبل تازه تر باشد و نكات جديدی را دربرداشته باشد.
3. عدم تكرار: خبرنگار بايد سعی كند از بيان تكراری حقايق و امور بديهی خودداری نمايد.

4. کوتاه نویسی:  از اصول مهم خبرنويسی، كوتاه نويسی است كه بيشترين اطالعات در كوتاه ترين متن ارائه 
می شود.

5.  هماهنگی: خبر بايد به گونه ای تنظيم شود كه بخش های مختلف آن )تيتر، ليد، متن( و جمالت متن 
خبر، با يكديگر هماهنگی و تطابق الزم را داشته باشند. آن چه خبر را جّذاب و مخاطب را به خواندن، ديدن 

و يا شنيدن آن ترغيب می كند، ارتباط و هماهنگی بين اجزای آن است.
نكته های  رعايت  است. هنگام درست  نويسی،  نوشتن خبر، درست نويسی  اولّيه  اصول  از  6. درست نویسی: 
نگارشی، چه در صحيح نوشتن كلمات و تركيب ها و چه در نوشتن ساختمان صحيح جمالت، بسيار اهميت 
دارد و به موازات آن، چنانچه متن ترجمه شده باشد، رعايت اصول ترجمه نيز ضرورت دارد. درست نوشتن متن 
در برنامه های تلويزيونی باعث می شود كه مجری يا گوينده از اشتباهات متداول در خواندن متن پرهيز كند 

)نويسنده هر جا كه الزم باشد نكات كمك كننده به خوانش مجری را در كنار متن ، داخل پرانتز می نويسد(.
7. سابقۀ خبر: يكی از مسائل اساسی در خبرنويسی كه در فهم بهتر خبر به مخاطب كمك می كند، ذكر 
سابقۀ خبر است. سابقه يا پيشينۀ خبر، معموالً در آخر خبر و بعد از ارائه مطالب جديد و با واژه های كليشه ای 
چون »گفتنی است«، »شايان ذكر است« و... در جمله بندی مستقل می آيد. سابقه خبر در تلويزيون ممكن 

است به صورت زير نويس بيايد يا در اواسط خبر خوانده شود.

ارزش های اخالقی
ارزش های اخالقی مانند ستون های يك بنا عمل می كنند. در ساخت يك بنا هر چقدر هم از مواد و مصالح 

خوبی استفاده شود، بدون ستون بندی درست ، بنا دير يا زود فرو خواهد ريخت.

........................................................................................................................................................................ )1
 ........................................................................................................................................................................ )2
 ........................................................................................................................................................................ )3
........................................................................................................................................................................ )4
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جامعه خبرنگاران حرفه          ای بر اين باورند كه روشنفكری عمومی در راستای حقوق عامه، پيش روی عدالت و 
اساس دموكراسی است. 

    خبرنگار اخالق مدار برای تضمين تبادل اطالعات آزاد، در جست وجوی واقعيت و انعكاس عادالنه و كامل 

مسائل و رخدادها است. عملكرد وی بايد اخالقی و بی عيب و نقص باشد. وي حقيقت را ابتدا كشف و سپس 
منتشر می نمايد و دقيق و منصف است. 

    خبرنگار در گردآوری و گزارش دهی )انعكاس و مخابرۀ خبر( صادق و شجاع است؛ مسئوليت كار خود را به 

عهده می گيرد؛ از صحت اطالعات پيش از انتشار آن اطمينان حاصل می كند. 
    از منابع سالم و بی حاشيه بهره می گيرد؛ پيش از افشای هويت منبع خبری، از انگيزه هايش برای ارائه خبر 

آگاه می شود و در صورتی كه منفعت طلبی در راستای انتشار خبر باشد، آن را به شكل ديگری منتشر می كند. 
امنيت جانی و مالی منابع خبر برای خبرنگار مهم است. 

    مراقب كليشه سازی و موج های مسموم خبری است  و هرگز در ازای دريافت پول يا يك منفعت، خبری را 

منتشر نمی كند. 
    در زندگی خصوصی افراد تجسس نمی كند و به قوانين داخلی و بين المللی مانند كپی رايت و نيز به حقوق 

فردی همكارانش احترام می گزارد. 

موارد فوق بخشی از منشور اخالقی جامعه خبرنگاران است . هر شبكه ، رسانه يا سازمان به اقتضای سياست های 
خود، منشور اخالقی خاص خود را دارد.

اخبار یک هفته مدرسه را جمع آوری کنید. از گزارش و مصاحبه استفاده کنید. در پایان هفته یک روزنامه 
با تیتر، سوتیتر، لید و گزارش و عکس تهیه کنید. آیا می توانید آن را به عنوان برنامۀ خبری اجرا کنید؟ 

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ خبري 

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب موضوع 1
3 جمع آوری اطالعات 2
2 شكل دادن به خبر 3

2 نوشتن خبر 4

1 ارزشيابی خبر 5

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
تفكر خالق )N36(، هشدارهاي زيست محيطي در خبر، تعهد به ارزش های ملی، 

مذهبی، وفاداری به حقيقت 

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

شرح کار:

انتخاب موضوع، جمع آوری اطالعات، شكل دادن به خبر، نوشتن خبر،  ارزشيابی خبر   

استاندارد عملكرد:
W.G يا LNC  نگارش متن خبری با استفاده از منابع ثانويه بر اساس استاندارد

شاخص ها:
1- شناخت عمومي رسانه
2- مهارت هاي خبرنگاري  

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ورد،  و  آفيس  نرم افزارهاي  رايانه،  پروجكشن،  ويدئو  و دستگاه  پرده  بزرگ مثل  نمايش  ابزار  قلم،  كاغذ،  ابزار و تجهیزات: 

صندلي، ميز، كتابخانه قابل دسترس 
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نگارش متن برنامۀ ورزشي

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن گزارش ورزشي به چه مهارت هايي نياز داريم؟

    براي ساختن و نوشتن برنامۀ ورزشي از چه كارشناساني مي توان كمك گرفت؟ 

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، تفاوت برنامۀ ورزشي و گزارش ورزشي، نوشتن برنامۀ ورزشي و انواع 

گزارش هاي ورزشي را فر امي گيرند.

استاندارد عملكرد
  نوشتن يك متن برای برنامۀ ورزشی به سفارش تهيه كننده )سازمان يا فرد( بر اساس موضوع و ايدۀ انتخابی.
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برنامۀ ورزشی 
دنيا  تمام  و  ايران  افزايش مخاطبان آن كمك می كند. ورزش در  به  تلويزيون  از  برنامه های ورزشی  پخش 
طرفداران بسياری دارد و در دنيای امروز به عنوان پديده ای جامعه شناختی نگاه می شود و علوم انسانی مانند 
روانشناسی، جامعه شناسی به آن بسيار پرداخته است.  آن  چيزی كه ورزش را عالوه بر  سالمت روان و جسم 

جذاب می كند، رقابت و مسابقه است.  
در ايران و بسياری كشورها شبكه هايی مخصوص پخش برنامه های ورزشی وجود دارد. يكی از داليل شكل گيری 
اين شبكه ها به دليل تعداد بی شمار هواداران اين برنامه ها است؛ البته اين موضوع دليل بر اين نيست كه ديگر 
برنامه های  قالب خبر ،  برنامه های ورزشی می تواند در  نكنند.  يا پخش  توليد  را  برنامه های ورزشی  شبكه ها، 

گفت وگو محور، مسابقه و سرگرمی يا به صورت گزارش و پخش مسابقات ورزشی باشد.  
از  تلويزيون پخش می شود. وظيفۀ آن آگاه كردن مخاطبان  از  خبر ورزشی مانند ديگر خبرهايی است كه 
رويدادها و اتفاقات ورزشی است. اين اخبار ممكن است مربوط به رويدادهای ورزشی داخلی يا خارجی باشد. 

در اخبار ورزشی اولويت با رويدادهايی است كه برای مخاطب مهم تر و جذاب تر است. در يك خبر ورزشی 
چيزی كه منتقل می شود، عالوه بر خبر، احساسات و هيجان خبر است كه اين موضوع تنها به عهدۀ نويسنده 

خبر نيست و گوينده در انتقال آن نقش بسزايی دارد.

تیتر در اخبار ورزشی می تواند عالوه بر موارد یاد شده در فصل قبل، شامل عناوین زیر باشد:
1. تیتر استنباطی: اين تيتر كاماًل استنباط و برداشت تيترنويس است. نويسندۀ تيتر يا خبر برداشت خود 
را به صورت تيتر عنوان می كند. اين نوع می تواند از مدل سنتی تيتر پيروی نكند، اما كاربرد آن بيشتر در 
اخبار ورزشی يا هنری- فرهنگی است. به همين ترتيب می تواند در مخاطب هم برداشت و استنباط متفاوتی 

را ايجاد كند. 
براي مثال، بازی فوتبالی را بين سوريه و آرژانتين در نظر بگيريد. آرژانتين در يك بازی ضعيف، سوريه را می برد. 

نظر شما در مورد دو تيتر زير چيست؟
               »سوریه، عروس های بی تور«       »آرژانتین ، نیشكرهای کاغذی«

2. تیتر فانتزی یا غیر معمول: اين نوع تيتر برای خبرهايی كه چندان جدی نيست يا فانتزی است به كار 

تصوير 17
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برده می شود. 
مثال: »تهران ديشب ستاره  باران شد« » نبرد رنگ ها در آزادی« 

اين نوع تيتر در اخبار ورزشی كاربرد فراوانی دارد.
3. تیتر با فعل منفی: طبق اصول تيترنويسی، نوشتن فعل منفی درست نيست؛ ولی هنگامی كه وقوع نيافتن 

فعلی، خود، رويداد و خبر محسوب می شود، در چنين وصفی می توان از فعل منفی استفاده كرد. 
مثال: »حواشی بازی ديروز، آرامش سرخ پوشان را بر هم نزد«.

4. تیتر تفسیری: تيتر مربوط به مطالب تشريحی و تفسيری را كه به تجزيه و تحليل وقايع و عكس العمل های 
آن می پردازد، را تيتر تفسيری می گويند.

اين نوع تيتر، جنبه ی خبری ندارد و از اين رو در مقاالت و مطالب تحليلی روزنامه ها و مجالت الزم نيست 
تيتر، خالصه خبر و يا انعكاسی از مطالب خبری باشد. نويسنده می تواند از ميان مسائل بسيار گوناگون، تيتر 

مناسبی برای مقاله خود انتخاب نمايد. 

انواع تیتر را در هر یک از آنها مشخص کنید و در مورد آن بحث کنید.

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 18

خبر سخت: همان خبر محض است؛ چیزی که بدون دخالت هیچ گونه تفسیر، احساسات و هیجانی، مخابره 
می شود. این مدل اخبار کوتاه است و از دستور زبان ساده ای پیروی می کند. 

خبر نرم: اخبار نرم به اخباری می گویند که نویسنده یا گزارشگر دربارۀ آن تفسیر های مختلفی را نیز ارائه 
می دهد. خبر نرم در اخبار ورزشی، اجتماعی یا رویداد های جاری و روزمره به کار می رود. 

نکـته

باراهنمایی هنرآموز خود برای جای خالی تصاویر 18 تا 21، تصاویر مناسب انتخاب کنیدو
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تصوير 19

تصوير 20

تصوير 21
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برای تصوير روبرو يك تيتر به شيوۀ تفسيری  انتخاب 
كنيد و در ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ نقل قولی، و 
در ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ادامه  در  و  منفی،  تيتر  يك  روبه رو  تصوير  برای 
سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

تصوير 22
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برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ استنباطی و 
در ادامه، سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ فانتزی، و در 
ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ فهرستی، و در 
ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.....................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

تصوير 25
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گزارش ورزشی 
گزارش های ورزشی از مهم ترين و پرطرفدارترين بخش های برنامه های ورزشی هستند. گزارش در كل تجزيه 
و تحليل يك رويداد و بررسی آن با حوادث اتفاق  افتاده پيرامون يك خبر است، اما گزارش ورزشی تعريف 

متفاوتی دارد و آن توضيحی است كه گزارشگر روی مسابقات و رويدادهای ورزشی ارائه می دهد. 
يك گزارشگر ورزشی راوی رويداد از نگاه تماشاگر است: گزارشگر، چشم و گوش بيننده است. گزارشگر، به 
صورت هم زمان به تماشاگر از روند رويداد اطالعات و آگاهی می دهد و در لحظات تماشای رويداد با وی همراه 
می شود. گزارشگر می تواند بيننده را به اوج احساسات و هيجان هدايت كند يا او را از ادامۀ تماشای اتفاق 
منصرف سازد. اشراف كامل گزارشگر بر موضوع، تماشای رويداد را برای مخاطب جذاب تر خواهد كرد. دانش 
از اركان اصلی روايت يك گزارش ورزشی تلويزيونی است.  گزارشگر دربارۀ رشتۀ ورزشی يا رويداد جاری  
گزارشگر در اتاق فرمان با اشراف به زوايای مختلف رويداد از عناصری مانند تازگی، شگفتی  و غافلگيری برای 

جذابيت و تأثير گزارش استفاده می كند.

خبری  رويداد های  حواشی  به  و  نيست  مسابقه  يا  رويداد  با  هم زمان  صورت  به  ورزشی-خبری:  گزارش 
می پردازد. اين گزارش مانند گزارش خبری است، با موضوع ورزشی.

قصه های  افراد،  زندگی  يا  تاريخی  مسائل  به  روايی  صورت  به  كه  گزارش هايی  روایی-تاریخی:  گزارش 
قهرمانی و هيجان انگيز می پردازد. به جهت عالقه مخاطبان و بيننده ها ، تهيۀ اين نوع گزارش ها كه برای مثال، 

به حواشی ورزش می پردازد، هميشه مورد حمايت سفارش دهندگان برنامه های ورزشی بوده است.

برنامۀ ورزشی گفت وگو محور 
از ديگر نمونه های برنامه های ورزشی، شكل گفت وگو محور است. برنامۀ گفت وگو محور ورزشی به صورت های 
مناظره، ميزگرد يا تركيبی ساخته می شود. برنامه های گفت وگو محور ورزشی در بين مخاطبان و تماشاگران 
از محبوبيت خاصی برخوردار است. عناصر بسياری در محبوبيت يك برنامۀ گفت وگومحور ورزشی مطرح است؛ 
مانند: مجری، دكور برنامه، زمان پخش و مخاطب. تمام اين عناصر به عالوۀ عوامل فنی توليد، در موفقيت يك 

برنامه و اقبال آن در جذب مخاطب مؤثر هستند. 
برنامۀ گفت وگو محور ورزشی به صورت تحليلی، گزارشی، مسابقه و سرگرمی و آموزشی توليد می شود. موارد 

مسابقه و سرگرمی در پودمان مرتبط، به تفصيل بيان شده است.

تصوير 29تصوير 28
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)نوشتن متن یک برنامۀ گفت وگو محور(
»تأثیر ورزش در سالمت جسمی و روانی خانواده «

»بررسی دوپینگ در مسابقات کشتی ، دالیل شکل گیری و پیامدهای بین المللی آن«

»حضور مربی و بازیکنان خارجی در فوتبال )بررسی تاریخی و معاصر(«
یکی از موضوعات باال را انتخاب کنید و جدول زیر را در راستای تولید یک برنامۀ گفت وگو محور و نوشتن 

متن کامل کنید. 

فعالیت 
کالسي

برنامۀ گفت وگو محور ورزشی تحلیلی 
هدف از تحليل، آناليز و شكافتن موضوعی است كه از چشمان مخاطب و تماشاگر دور مانده است. مثاًل اگر 
يك تيم ورزشی با وجود داشتن تمام امكانات، شكست می خورد. در يك برنامۀ تحليلی به داليل شكست تيم 
مورد نظر پرداخته می شود. رويكرد تحليل در يك برنامه بر اساس اهداف سازمان توليدكننده و سفارش دهنده 
شكل می گيرد. البته صرف نظر از اين موارد، رويكرد آگاهی دادن و انتقال دانش نقطه مهم و مؤثر رويكرد هر 
برنامۀ تحليلی خوب و ارزشی است. فرم برنامۀ تحليلی به صورت مناظره )تاک شو(، ميزگرد يا تركيبی تهيه 
می شود ، بر اساس ارزش محتوايی، هدف از ساخت و پسند مخاطب، فرم برنامۀ انتخاب شده و سپس محتوا 

طراحی و توليد می شود.

1. نوشتن تم و هدف برنامه 
2. جزئيات كوچكتر بر اساس زمان بندی 

3. ده جمله  خبری دربارۀ موضوع 
4. ده جمله به صورت پرسش و پاسخ 

5. كارشناسان، مهمانان و مخاطبان 
6. نوشتن طرح اوليه  

تصوير 31تصوير 30
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ ورزشي

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب موضوع 1
2 جمع آوری اطالعات 2

1 نوشتن طرح اوليه 3

2 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
در  بردباری  مخاطبان،  و  صاحب نظران  با  تعامل  و  احترام   ،)N15( خالق  تفكر 
گفت وگو  های چالشی و حفظ ارزش های اخالقی، تأثير مثبت و با كيفيت بر نگرش 

افراد اجتماع در حوزۀ محوريت موضوع های انتخابی هر گفت وگو   

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

شرح کار:

انتخاب موضوع، جمع آوري اطالعات، نوشتن طرح اوليه، نوشتن متن 

استاندارد عملكرد:
نوشتن يك متن برای برنامۀ ورزشی به سفارش تهيه كننده )سازمان يا فرد( بر اساس موضوع  و ايدۀ انتخابی

شاخص ها:
1- شناخت عمومي تلويزيون و رسانه

2- مهارت هاي تحقيقي و پژوهشي درحوزۀ ورزش

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهیزات: كاغذ، قلم، دستگاه ويدئو پروجكشن، صندلی ، ميز  


