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 تعاليبسمه 
 (Planning and structuring)بندی ساختار و طراحی بخش اول :

 و علوم شییی که همکاری با راآنالین روزنامه نگاری  نامه درس (WFSJ) علمی نگاران روزنامه جهانی فدراسییییون

به ارت اطات  انعالقمندبرای  درس تجربیات روزنامه نگاران علمی  10طراحی و در قالب ( SciDev.Net) توسییی ه

آغازی خوب در قالب این ده درس برای عالقمندان به روزنامه نگاری علمی 1علمی به اشیییکراذ شتاشیییکه اسییی   

هد داین روزنامه نگاران توضیی  می تدهد  تجربیاها و مسیال  عمده و مههومی درارت ا  با عل  را ووشیم میدرس

شناسایی درس کرد  همچنین تحقیقو توان یک رویداد را کشفچگونه می اح ه، کارشناسان، نحوه مصچگونگی 

 عالقمندان ارایه شده اس   برای  نحوه نوشکن و نحوه اسکهاده از رسانه های اجکماعی

 

  مقدمه 

 بخواهند و بیافکند موضییو  یک دام در نگاه اولین با شاهی اسیی  ممکن آنها ترینتجربه با حکی وعلمی شزارشییگران

شف که جدیدی داروی: نگارش کنند مطل ی آن باره در س  شده ک ضوعی همان این شاید) ا س  مو  در باید که ا

 این) دذهرکو برای تاپ لپ یک وروژه ،(اس  واق ی انگیز هیجان موضو  یک قط ا) سیاه ماده(  بنویسی  اشباره

 وعاتموض   کردن پیدا به تنهاعلمی نگاری روزنامه اما ( سییخن شه  اشدرباره باید که اسیی  موضییوعی

 را آنها و تبدیل همف قابل مسایلی به باید را پیچیده بسیار موضوعات. شودنمی خالصه انگیز هیجان

ست جای در سب  چارچوب در و خود در ستفاده کرد  منا ست شرایطی در این وا  شاید که ا

شمندانی روحیه  روند،می ارشم به شما اطالعاتی منبع و کنندمی کار جدید موضوعی روی که دان

 علم باره در نوشتن دلیل همین به  .نباشد مناسب سرراست، و مستقیم هایوگوگفت برای چندان

صی هایسوال به توجه نیازمند شخ ست م  رایب ایبرنامه آیا دارم؟ تمرکز کارم برروی چقدر: ا

 دارم؟رویداد خبری علمی  عرضه و فروش تولید،

 رویدادهای در دید، زوایای و مخاط ان سییاخکار، به جدید نگاهی توانسیی  خواهید درس این شتراندن از وس شییما

سکی شکر چنینه   بیاندازید ژورنالی شنا درنگارش تحقیق مههوم با بی  درهمان تا کندیم کمک شما به که شویدمی آ

ضو  تحقیق برای ساخکاری ،بریدمی ویم را رویداد خ ری خود کههنگامی  مقدماتی ورط به چنینه  و  کنید بنا مو

  شد خواهید آشنا و روایکگری نوشکار در روای  مههوم با

 

                                                           
1.http://www.bosco.link/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=28615&sid=cd60d83ad0b38b9c628e72da595fe84b&module_srl=1950.  

http://www.bosco.link/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=28615&sid=cd60d83ad0b38b9c628e72da595fe84b&module_srl=1950


 

3 
 

 چه کسی هستید ؟ -1

 به ماشییف الی  روزنامه نگاری  دلی  همین به  کندمی ایها جام ه در حیاتی نقم و اسیی مهمی حرفه نگاری روزنامه

سکمدار، کشاورز، یک کار که ایاندازه همان شمند، یک یا و وزشک سیا س ، مه  دان شگری اما دارد اهمی  ا  کن

  اریدد رو ویم را مکهاوتی هایاولوی  نکیجه در و اس  ه  یجدّ هایتهاوت داری افراد این به نس   شماعلمی 

شکه خاطر به شید دا سکید نگار روزنامه یک شما که با شمند یک نه و ه  شما هک کنید حک ذهنکان در طورهمین  دان

 شونهآن را خود مطالب باید اشرچه و نیسیییکید آنها م ل ، اما  دهید توضیییی  مخاط ان به را موضیییوعاتی باید اشرچه

  هسکید ادبی اینویسنده شما که نیس  م نی بدان این اما ب رند لتت آن خواندن از مردم که بنویسید

) رکن  یمط وعات نظارت نقم ایهای چنینوه   ممکن شیوه جتابکرینو موثرترین در مردم به رسانی اطال  شما شغ 

 حق) هدمک  غیر اینویسیینده شییما که نیسیی  مه   شییودمی نیز برانگیز چالم م احث تحلی  شییام  که اسیی چهارم (

 روزنامه کی شما حال هر در  ایدساده شزارشگری یا سردبیر که کندنمی ه  فرقی   باشید دادی قرار یا و( الکحریری

  دهیدمی انکقال جام ه به رامهمی بسیار خدم  که هسکید ای حرفه نگار

 دهندمی ارایه جامعه به که خدمتی حرفه

 غتا، انرژی شاورزک

 دموکراسی، قانون مداری سیاستمدار

 درمان بیماران، سالم  عمومی زشکپ

 حقیق  جسکجوی فناوری، آشاهی، دانشمند

 آموزش معلم

 هنر، تخی ، سرشرمی ویسنده ادبین

 عمومی، نظارت احث اطالعات، م وزنامه نگارر

 

 خبر هایخروجی با آشنایی . 1-1

 نشوند، تهیه آن رنش زمینه و خروجی با متناسب که زمانی تا هم را رویدادهای خبری بهترین حتیباید به این نککه اذعان داش  که 

 که نندکمی ویشییینهاد دبیران به را موضیییوعاتی کار تازهعلمی نگاران روزنامه از برخی  دانس  ت خوبی رویداد تواننمی

  شناخ  ار آن هایقالب و رسانه هر خروجی نو  دق ، و موشکافی با باید دلی  همین به و ندارد رسانه آن با تناس ی

 زوایایی چه از و است؟ کرده استفاده خود مشابه هایپوشش برای قالبی چه از کنید کار آن برای خواهیدمی که ایرسانه ببینید باید

 ترتیب نیز ار هاییبحث آن باره در اسیی  حاضییر یا کندمی اککها آن خ ر انکشییار به تنها آیا  کندمی نگاه موضییو  به

 دهد؟

 تولید نظرتان وردم موضوع پوشش برای را ای برنامه نوع چه یا بنویسید مطلبی نوع چه خواهیدمی که کنید مشخص باید چنینهم شما

صدتان اشر ؟کنید س  این ق شخصی چهارچوب در را یرویدادی یا اعالم را ساده خ ری تنها که ا  یک کنید، ارایه م

 اطالعات یازمندن که داریدبیان  برای بزرشکری رویداد اشر  باشییید رو ویم شزینه بهکرین شیییاید خ ری کوتاهرویداد
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 تا دارید قصیید اشر و بروید 1فیچری مطلب یک سییرا  به باید شییاید اسیی  تریکام و سییابقه  زمینه وس و بیشییکر

 مکنو  هایقالب تلویزیون و رادیو  بکنید را کار این تهسییرها از قط اتی قالب در اسی  بهکر کنید منکشیر را دیدشاهی

 یا و وشوشه  قط ات و شزارش مصیییاح ه، مانند هاییقالب  شتارندمی شیییما اخکیار در موضیییو  ارایه برای را تری

سکند  دادهایروی امکان حد تا کنید س ی خوردمی دارید که موضوعی به قالب کدام شوید مطمئن کهاین برای  هام

 مک دد هایقالب با ارک این تکرار با کنید س ی  ب ینید یا کنید شوش بخوانید، را آنها و کرده ویدا را مشابه شده منکشر

  شوید آشنا بیشکر هرچه
 

 سردبیر با کردن کار .2-1

 و بوده چه کنید ارک وی با دبیر عنوان به خواهیدمی که کسی سابقه بدانید اشر است؟ کسی چه شما سردبیر ببینید 

  کنید کار او با بکوانید ترراح  شاید اس ، کرده منکشر را چیزهایی چه ق ال و چیس  او عالیق

 شخص کامالرویداد مد نظرتان را  کهاین از بعد شان تجربه  کنید ارایه سردبیرتان به را آن کردید م  به اشر که ددهمی ن

 قصیید هچگون و اسیی ، کار برای مرت طی موضییو  این چرا که دهید توضییی  او برای و بزنید زنگ سییردبیر

 این که بود نخواهد آن از تر شتار تاثیر بسیییار بپردازید، آن به ای زاویه چه از و شییوید نزدیک آن به دارید

 دریاف  از کنید ارایه وی به را دهید انجام خواهیدمی آنچه از ای خالصه  دهید انجام ایمی  طریق از را کار

 تصمی  اشر اما  اید رسیده توافق به او با کار فرآیند به نس   که شوید مطمئن و کنید اسکق ال او ویشنهادهای

 مطمئن خود امهن ترکیب باره در حکما کنید ایمی  او برای را ویشییینهادتان تلهنی مکالمه از ق   که شرفکید

  آورد وجود به جدی تغییرات تواندمی ترکیب این در تهاوتی اندذ - شوید

 در دیکورتانا با کردید شیییرو  را مطل کان روی تحقیق کار که زمانی  کنید برقرار ویراس  تارتان با کاری ای رابطه 

 جادای دید زاویه در خواهیدمی تغییری اشر خصیییو  به و بگتارید کارتان جریان در را او  بمانید تماس

  ادهال فوق هایآدم م موال س  ردبیران که باشیییید داشیییکه یاد به حال همان در اما بگتارید میان در او با کنید

 وس  دشییو شرفکه آنها از بیشییکری وق  تا شییوند باعث آنها شزارشییگران خواهندنمی و هسییکند شرفکاری

س  ممکن مطلب تحوی  شده توافق زمان از دلیلی هر به اشر  کنید خالصه زمان حداق  در را مکالماتکان  ا

 او به دبیر اب توافق مورد حج  در را مطلب که شوید مطمئن چنینه  و دهید اطال  دبیرتانسر به بیافکد عقب

                                                           
  .یک رویداد رخ داده اس ، در واقع شما در جسکجوی یک شزارش فیچر در روزنامه ها یا مجالت هسکید« چرا و چگونه»هنگامی که از خود می ورسید ( feature)فیچر چیست؟ . 1

یچر م ادل روزنامه ای مقاله اس ف  . 

 فیچر شزارشی اس  از واری خ ر 
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 را آن توانمی که کنید تلقی فرصییکی عنوان به را آن اید کرده جمع بیشییکری مطالب اشر  کرد خواهید ارایه

  کرد دن ال دیگریرویداد  در

 یراندب  باش  ید داش  ته آمادگی دبیرس  ر توس    آن مطالعه از پس رویدادخبری خود   کردن عوضتغییر دادن یا  برای 

 ایها رویداد در تری ف ال نقم بخواهند اسییی  ممکن و دارند رویداد زمینه در را خود خا  هایدیدشاه

شکری کار شما از و کنند جابجا را آن قط ات و کرده  کهیامیو که شوید مطمئن نهای  در اما  کنند طلب بی

  ماندمی باقی نخورده دس  دارید را آن انکقال قصد شما

 شته نظر در نهایت در شید دا سیار دیگر افراد همه مانند هم هادبیر که با  حتی و بد ردبیر س تا خوبسردبیر  از و هستند متنوع ب

ضور حرفه این در بد خیلی  خواهد  منکق مک ددی هایتجربه شیما به مکهاوت دبیرهایسیر با کردن کار  دارند ح

ش  خواهند شما باسردبیران  که هاییبحث و نظرها تجدید از  کرد سکه دا شوید ناامید و خ  وعین هااین  ن

 دبیران که غییراتیت به نس    بگترانید سر سردبیران ازا با کردن کار در باید که هسکند اسکانداردی تمرینات

 از هک اسیی  هاییراه بهکرین از یکی این م موال کنید مطال ه را آنها و باشییید حسییاس دهندمی شییما مکن در

  سازدمی بهکری نگار روزنامه شما از خوب، سردبیر  یک آن طریق

 بشناسید را خود مخاطب. 3-1

 و ظ من طور به که هسییکند افرادی آنها آیا ؟کنید ارایه خواهیدمی که اس  ت خبری قالب و رس  انه مخاطب کس  ی چه 

 آیا  ؟اس دیگر موضوعات کنار در موضوعی تنها آنها برای عل  کهاین یا کنند؟می مطال ه عل  درباره دای 

 این رد را شیییما که کنید قان شیییان باید که( رادیویی مخاط ان اکثر مانند) هسیییکند عالقمندانی حداق  آنها

 کنند؟ همراهی رویداد

 آنها باشید مطمئن  ایدکرده مصاحبه آنها با که هستند دانشمندانی همان شما مخاطبان که نیافتید فکر این دام در کنید سعی 

  نیسکند شما( بیننده/ شنونده/  خواننده) اصلی مخاط ان

  نچنانآ را عل  باید نگاران روزنامه  نیس  ت ژورنالیس  ت یک وظیفه تنها این اما اس  ت مهمعلمی مس  ایل دادن توض  ی 

 ظیههو ژورنالیسییی  حال عین در اما  برانگیزیاند را عادی مخاط ان عالقه بکواند که کنند فه  مردم وعمومی

 تحقیق یک دل از که اسییی  کاری این و دهد نشیییان مخاط ان به راخود دانم و آشاهیتا حد امکان  دارد

س ، مانند جام ه هایبخم دیگر و عل  میان ارت ا  ایجاد کار این الزمه  آیدمی بیرون خوب  صاد،اقک سیا

  اس  ضرورت هنگام در مکخصصان دیگر و دانشمندان نقد کار این الزمه شاه و اس  آن امثال و سالم 

 برای  یمداف وکی  نهای  در یا و او دوسیی  ،کنید فرض مخاطبتان برایمعلمی کهآن جای به را خودتان کنید سعی 

 او به و رشرمس را او بدهید، اطالعات موکلی یا دوس  چنین به توانیدمی چگونه کنید فکر  کنید فرض وی

 چه کنار از و کرد بیشیییکری موشیییکافی باید را وینیاعن چه که بگیرید تصیییمی  آن از ب د و کنید؟ کمک

  کرد ع ور باید هاییبخم
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 در موجود یهاروش و بنویسید اش باره در خواهیدمی کهعلمی مساله عمق که است الزم چقدر که کنید فکر موضوع این به 

شکار را آن  ل ادها فوق  دارد، وجود عل  در که سییازشاری و ارت ا  و اهمی  باوجود اسییکن اطی چنین  کنید آ

س  مه  سکید مطمئن اشر  ا  موشفرا مدت این همه در و کنید سوال همکارنکان یا و ادیکور از آن باره در نی

 بنویسید؟ کسی چه برای اس  قرار که نکنید

 جزییات برسیییاند مخاطب به را مقصیییودش کهآن برای که یاف  خواهید را خ ری یرویداد زیر لینک در: 1 مثال

-http://www.scidev.net/content/news/eng/study-shows-ebola-and-marburg-cause شییکافدمی را مسییالهعلمی عمق از فراوانی

disease.cfm 

ضی  به اما کندمی بیان را جدید فناوری باره در یرویداد زیر لینک: 2 مثال  آن جای هب و وردازدنمی آن جزییات تو

  باشد داشکه باید بیشکری جتابی  خواننده، برای آیدمی نظر به که ورداخکه آن بالقوه کاربردهای درباره بحث به

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6058162.stm 

 موضوع باره در تحقیق. 4-1

 آماده را نمالید گوگفتو  مالقات آنها با باید که را کسانی از فهرسکی  کنید ریزی برنامه خود مطبوعاتی تحقیق برای 

  کنید
 منبع یکبه  تنهابسنده نکردن  یعنی نگاری روزنامه که باشید داشته یاد به. 

 شته خاطر به چنینهم شید دا سب افراد با وگوگفت که با ست مهم اندازه همان به منا  از زیادی عدادت با کردن وگوگفت که ا

 اب کردن صیییح   تنها کار این برای اوقات شاهی  اید کرده درک را رویداد زوایای همه که ش  وید مطمئن. افراد

شمندان س  کافی دان شد الزم شاید  نی ضا با با سکمداران، دولکی، غیر هایشروه اع  یا افراد و هاشرک  سیا

 اسیی  ممکن برایکان کهجایی تا  کنید صییح   ه  هسییکند شیر در مسییکقی  طور به مسییاله آن با که بیمارانی

 به دبای نگار روزنامه یک باشییید داشییکه خاطر به حال عین در اما  دهید ووشییم را مخکلف افراد هایدیدشاه

ساله به کمکی که موضوعاتی یا منابع با زدن کله سرو با را وقککان همین برای کند کار بهینه شکلی  مورد  م

  نکنید تلف کند،نمی بحثکان

  سی را خبری منابعموثق بودن سان با را دارید الزم که کلیدی اطالعات .کنید برر شنا  و  کنید چک مخکلف کار

 ایشان یتخصص حوزه و دیگر کارشناسان باره در کارشناسی از کهاین در  بپرسید مناب شان باره در آنها از

س  راهی این  ندهید راه تردید خود به کنید سوال ضوعی چه با بههمید توانیدمی آن طریق از که ا  سر مو

  دارید وکار

 کردن هآماد برای خود اولیه برنامه باشید آماده و دهید قرار پرسش مورد را آنها و داده توسعه را هافرضیه کنید سعی 

  دهید تغییر بود الزم که زمانی هر رارویداد خ ری 

 :مثال
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 یک به کردن نگاه چگونگی از خوب بسییییار نمونه یک این  ب ینید را خ ری فیچر این و کرده کلیک را زیر لینک

  اس  مخکلف زوایای از موضو 

http://www.scidev.net/content/features/eng/pcs-for-the-poor-as-good-as-their-hype.cfm 

 

 چیست؟ شما جایگاه. 2
 

 ژورنالیست دیدگاه. 1-2

 هارویداد شما  دباشی حساس کنیدمی انکخاب که دیدی زاویه به نس   هسکید ناشریز شما ژورنالیس ، یک عنوان به

س  ممکن شما  بینیدمی خا  موق ی  یک از را انها و کنیدمی شزارش را مخکلهی مطالب و ش  ا  یا ارتانک میز و

شمندی کنار در شگاهم در دان سکه آزمای ش شید ن س  ممکن  با  در یا و نیدک تهیه شزارش خ ری کنهرانس یک از ا

  بنویسید مطلب اید دیده نهر یک آشپزخانه در آنچه باره

 به علم از کردن گزارش این کنیدمی گزارش هم راعلمی رویداد یک که زمانی. است انداز چشم یا خبری زاویه یک نیازمند رویداد هر

 تحقیق این یا و کنید هبرجست بوده، رویداد این دل در که را یی فرآیندها شما است ممکن. نیست ژورنالیستی نگاه داشتن معنی به تنهایی

شی باره در یا دهید قرار بزرگتر چهارچوبی دل در را  صیتشخ یک دادن قرار محور با را خود رویداد هم شاید و بدهید نظرعلمی چال

 .اید گذرانده هایشآزمایش حین در و او با را روز یک که بپرواریند

شکه خاطر به این بنابر شید دا سیاری هایراه با ش  باید شما و دارد وجود رویداد یک روای  برای ب  زاویه و اندازه چ

  کنید انکخاب دق  با را خود

سکی را خود کار این برای صور ژورنالی سانه برای اشر حکی دارد، دوش بر دوربینی که کنید ت  یا رادیو وب،مکک ای ر

 باید کجا را فرضییی دوربین این که اسیی ، این دهید واسیی  آن به باید کهمهمی سییوال  کنیدمی آماده مطلب اینکرن 

 کنید؟ مسکقر

 : تواندمی شما دوربین

 قربانی یا بیمار مثال باشد، نزدیک خاص شخص یک به. 

 دهد هارای گیری جهت حداقل با و مستقل و دور از گزارشی کند نگاه صحنه به باال از. 

 مانند ،دهدمی قرار ش  ما اختیار در اطالعاتی که گیرد قرار مس  تقل س  ازمانی نزدیکی در 

 .شرکت یک یا دولتی غیر سازمانی

 گیرد قرارعلمی جامعه نزدیکی در تواندمی. 

 روزمره یزندگ برروی را مس  ایل این تاثیر که بگیرد قرار مخاطبی نزدیکی در تواندمی 

 .کندمی احساس اش

  ...گیرد قرار نیز دیگری نقاط در است ممکن قطعا و. 

http://www.scidev.net/content/features/eng/pcs-for-the-poor-as-good-as-their-hype.cfm
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 کهآن  بدون  کنید رها خود حال به جا همان را آن دادید، قرار انکخابی جای در را خود دوربین کهاین محض به

شکه ای کننده قانع دلی  شید دا ش  و آن جای با  آماده ار خود شزارش که مدتی تمام در  ندهید تغییر را خود انداز چ

 را طوالنی یاربس یرویداد بخواهید شما که اس  آن مساله این برای اسکثنا تنها  کنید حهظ را انداز چش  آن کنیدمی

 کردید را ارک این اشر و دهید تغییر را فرضی دوربین این جای شاهی باشد الزم شاید صورت آن در که کنید روای 

  اید کرده را کار این چرا و کی که دهید توضی  شهاف طور به خود مخاطب یا و خواننده برای

 :مثال

صد که کنید فرض سید آفریقا غرب در جدید حرارتی نیروشاه یک از شزارشی دارید ق  اجازه این ماش سردبیر  بنوی

 در را کانفرضییی دوربین توانیدمی شییما کوتاه شزارش یک در  بنویسییید باره این در رویدادی بلند که اسیی ، داده را

  هسکید نقا  این ترکیب نیازمند بزرشکر یرویداد برای اما دهید قرار ممکن نقطه 3 از یکی

 برندمی سود جدید شدنی تجدید منبع این از کهمردمی: اول حالت. 

 سان: دوم حالت  و آنها کار نحوه شامل تواندمی سازد،کهمی را نیروگاه این که شرکتی و مهند

 .است کردهمی همراهی پروژه طول در را آنها که باشد مالی هایریسک

 کنندمی حمایت نیروگاه این ساخت از که دولتی غیر هایسازمان و دولتی مقامات: سوم حالت .

 چیست؟ آینده در انرژی تامین درباره آنها نظر

 کرد ترکیب ه  با را انداز چش  3 این توانمی چگونه ب ینید تا کنید مطال ه را زیر لینک

 اس  انرژی تولید برای زمینی زیر منابع دن ال به کنیا

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/Africa/4473111.stm 

 کنید بیان جمله یک قالب در را خود تحقیق روش. 2-2
 

 .کنید تنظیم لهجم یک قالب در را آن که است آمد کار بسیار معموال کنید شفاف خودتان برای را رویداد به پرداختن نحوه کهاین برای
 و داده خود سنوی ویم به مشخصی ساخکار و کنید آماده مناس ی تحقیق طرح تا کندمی کمک شما به کاری چنین

  کنید ویدا نوشکن برای درسکی س ک

 انجام گاهدید این از را خود ژورنالیس  تی تحقیق من»:  که کنید آغاز ع ارت این با را جمله تک این که ن اشییید بد شیییاید

 :...« که دهممی

 شودمی راح  کارها چقدر ب ینید تا کنید تکمی  آن نوشکن یا آن ادامه بلند خواندن با را جمله این
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 : هامثال

 رژیان در شتاری سیییرمایه دن ال به کنیا: که ده می انجام دیدشاه این از را خود ژورنالیسیییکی تحقیق من»  (1

 «اس  بهکر ای آینده به رسیدن برای حرارتی

ندمی حرارتی هاینیروشاه: که ده می انجام دیدشاه این از را خود ژورنالیسیییکی تحقیق من»  (2  ح  به توا

شک  سک و خطرات اما کند کمک جهان از هاییبخم در انرژی م صادی هایری  حهاری بخم در که اقک

 «رودمی شمار به جدی مان ی هنوز دارد وجود

  نو این از کنیا در که ش  مزرعه یک: که ده می انجام دیدشاه این از را خود ژورنالیسیییکی تحقیق من»  (3

 «اس  انرژی این م ککرانه و موفق کاربرد از مثالی کندمی اسکهاده انرژی

س  قضاوت نوعی و دید زاویه اتخاذ با همراه عموما جمله این تکمی  شودمی دیده باال هایمثال در که طورهمان   ا

س  آن م نی به این صی نظرات شما که نی  این که س ا م نی این به تنها بلکه بگتارید کنار را اجکما  یا خود شخ

ید که کندمی کمک شیییما به کار ید که جایی و کرده تمرکز خود تحقیق بر بکوان  دهید رارق آن در را دوربین با

 کنید مشخص

 :تا کندمی کمک جمالت این از استفاده

 و اهی مه از یک کدام بگیرید تصییمی  و کنید روای  را رویدادی  چگونه دارید قصیید که کنید شییخصم 

 تحقیق آغاز از ویم حکی توانیدمی کلیدی جمله این از شیییما  ضیییروری غیر هاکدام و هسیییکند مه  هاداده

  کنید اسکهاده

 سیدمی که ای جمله هر  بگیرد قرار شما رویداد کجای باید واراشراف هر که شوید مکوجه  شونه به باید نوی

  دهد قرار بحث مورد را آن هایجن ه از یکی یا باشد تحقیقاتی جمله این راسکای در ای

 بنابراین   اس عجین نیز خودتان هایفرض کشیدن سوال به با حال عین در نگاری روزنامه که باشید داشکه نظر در اما

 اولیه هایسوال اس  ممکن  دهید تغییر نیاز صورت در و مطال ه طی در را خود تحقیقی جمالت این تا باشید آماده

  ن اشند جدید هایسوال خوبی به حداق  یا و باشند غلط شما
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 محتوا بندی ساختار. 3-2
 

 کاغت هتک یک روی  کنید ترسیییی  آن برای طرحی و بگتارید وق  کنید آغاز را شزارش نوشیییکن کهآن از ویم

 را شیییما القمندع نیمه مخاطب که کنید ویدا را روشیییی  بنویسیییید اولوی  ترتیب به را بنویسیییید باید که را هاییچیز

 از بسیییاری چون بروید مطلب اصیی  سییرا  به راسیی  یک که اسیی  این کار بهکرین اوقات از خیلی  کند وسییوسییه

 رویداد یک  بشوند ب رد خود با را آنها ،رویداد اس ، قرار که جایی و خ ر اص  مکوجه زود دارند دوس  خوانندشان

 قط ات این هک اس  ویوسکاری در آن موفقی  بلکه نیس ، ه  با مرت ط داده تکه چند دادن قرار ه  کنار تنها خوب

 آمده ب دی واراشراف از ب د واراشراف یک چرا که باشیید بدیهی شییما خواننده برای باید   کندمی وصیی  ه  به را

 از صییورت هر در  دهید تغییر را آن اصییلی سییاخکار بخواهید شییاید کردید آغاز را مقاله نوشییکن کهاین از ب د  اسیی 

 ایانو باره در ای ایده اشر چنینه   جسیی  خواهید سییود کنید آغاز مشییخص طرح یک با را کارتان ابکدا از کهاین

  بکند شایانی کمک شما به تواندمی ایده این باشید، داشکه خود رویداد

 اراننگ روزنامه. شود غرق اطالعات از انبوهی در اش خواننده دهدنمی اجازه خوب نویسنده یک

 از خوبی نتخابا باید بلکه. بگذارند نمایش معرض در دانندمی را هرچه تا کنند تالش نبایدعلمی

 نمت نوش  تن و طراحی هنگام در. کنند آماده را خود نهایی محص  ول تا دهند انجام آنها میان

 برای و کرده جدا را آنها.  است گیر وقت و تر دشوار هابخش کدام که باشید موضوع این متوجه

 کلمات دهمحدو چنینهم. کنید استفاده تر جذاب و تر ساده هایپارگراف از میانشان در آنها بیان

شته نظر در را خود شید دا شید مواظب و با  مطلب یدا گفته خود ادیتور به که مقداری از بیش با

 .ننویسید
 

 سر آنها با شما هک موضوعاتی  اس  شده حساب و دقیق هایانکخاب به وابسکهعلمی نویسندشی باشید داشکه خاطر به

 ریز جزییات اب باید را رویداد این بخم کدام که بگیرید تصیییمی  باید بنابراین اسییی  ویچیده و دشیییوار دارید کار و

 اردد اهمی  اندازه همان به که ای نککه  نمود مطرح سییاده زبانی با  و کرده سییاده باید را هابخم کدام و کرد مطرح

شاره حد در باید تنها را مطالب از یک کدام که اس  این  نادیده کلی طور به را بخم کدام و کرد؟ ذکر کوتاه ای ا

 ورسیده تری قدقی تحقیقی جمله یا و باشید کرده مشخص تر دقیق را خود فرضی دوربین جایگاه که هرچقدر  شرف 

  شد خواهد فراه  برایکان تری دقیق هایانکخاب امکان باشید
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 روایی نگارش .4-2

 آغاز یدادرو با مرت ط افرادی یا فرد باره در کوتاهیرویداد با - اسییی  خ ری فیچر یک اشر ویژه به - را خود مقاله

 شما طبمخا رویداد این که اس  امد کار زمانی روش این ال که  کند جلب را مخاطب توجه بکواند که رویداد   کنید

سکقیما را صلی رویداد میان به م س  ممکن ال که  کند ره ری ا  نندهک درشیر و جتاب قدری به شما ورودی رویداد ا

  دهید توس ه مکن ک  به را آن بدهید ترجی  که باشد

 دو یا یک با تنها نه مقاله این  کنید دق  آن آخر واراشراف و اول واراشراف 3 به و کنید دن ال را زیر لینک: مثال

  کشاندمی اصلی نقطه به را خواننده که شده آغاز سادهرویداد 

http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=dossierReadItem&type=2&itemid=546&language=1&dossier=4 

 و اسیی  لیاصیی کاراککر یک نیازمند مطل ی چنین  کندمی ویروی درام کالسیییک قوانین همان از روایی نوشییکه یک

شکالتی یا رویداد س  آن با باید او و شیردمی قرار آن روی ویم که م ض  ایدب شما وایان در  کند نرم ونجه و د  تو

شک  این که دهید س  رویارویی این در شما قهرمان چرا یا  و شده ح  چگونه م س  خورده شک  حال  این در  ا

 روش نای  )یدآمی ویم او برای اتهاقی چه بداند خواهدمی مخاطب و یافکه تمرکز شییخص این برروی شییما دوربین

 در راعلمی هایروای  و جزییات تمام باید روشییی چنین در(  دهدمی جواب خوب بسیییار ه  تلویزیون و رادیو در

  داد قرار بدنه روای  این دل

 شونه ینا که ای جمله بسییازید روایکی  ای جمله خودتان برای توانیدمی بیاورید دسیی  به را رویداد این کهاین برای

شواری با که کنی  ت ریف را       نام به شخصیکی باره در روایکی خواه می امروز: »شودمی آغاز  یریدرش/چالم/د

 رس چیز همه/  خوردمی شکس / شودمی ویروز مشک  این با مواجهه در وی وایان در و شودمی مواجه      شرح به

 «ماندمی باقی اولم جای

 کند، انبی را آنهلوآنزا واکسییین باره در جدید هایف الی  خ ر تنها بخواهد ای نویسییینده کهاین جای به مثال برای

 جان ارهب در روایکی خواه می امروز:» شیییودمی بیان زیر روایکی جمله به که کند رویدادی به ت دی  را این تواندمی

سمی  شمندی  کن  ت ریف ا سن کندمی س ی که دان  یابدمی رد نهای  در اما  کند تهیه انهلوآنزا برای جدیدی واک

 «برساند انجام به را ای م ارزه چنین اس  مج ور سال هر او که
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 ...داد انجام نباید که کارهایی .5-2
 

 یاری لهمقا نگارش و تحقیق ، طراحی مراح  طول در را شما تواندمی که بینیدمی را راهنماهایی از فهرسکی اینجا در

  کند

 :دارد وجود قابل تامل نباید ینچندعلمی نگاری روزنامه در

 نکنید روای  و بیان شودمی منکشر خ ری هایبیانیه در آنچه همانند دقیقا را رویداد  

 نگاه یراضییی را کنیدمی شزارش آنها کار باره در که وزشیییکانی یا و دانشیییمندان تا ناچارید که نکنید فکر 

صلی مخاطب آنها  دارید سکند شما ا شد الزم شاید  نی شمندان برای با ضی  دان ص بین که دهید تو  و اح هم

  دارد وجود جدی تهاوتعمومی روابط کار و ژورنالیسکی شزارش

 تا کندمی کمک شما به کار این  نکنید تردید موضو  یک توضی  برای دانشمند یک از بیم به مراج ه در 

  دهید ووشم مخکلف زاویه چند یا دو از را ماجرا روای 

 حقیقاتیت مراکز به موضیییو  یک باره در و نکنید تحقیقاتی مرکز یا دانشیییگاه یک تنها به محدود را خود 

  کنید مراج ه مخکلف

 که اهمی  باره در ماییبزرگ جدید ای یاف ید ن ید سییی ی و نکن ندازه از بیم با نکن  کی دادن جلوه مه  ا

 یمشخص چهارچوب درون را تانرویداد قط ات کنید س ی  دهید قرار تاثیر تح  را خود خواننده موضو 

  دهید توضی  جایگاهم با مکناسب را چیزی هر  بگتارید

 درس  مطالب دادن قرار نگاری روزنامه در که قدرهمان  نگنجانید خود مقاله در را ضروری غیر اطالعات 

  اس  مه  نیز ضروری غیر هایبخم کردن رها اس  مه  چهارچوب در

 س شما کار از بخشی این  نکنید تردید آیندمی احمقانه نظر به که بپرسید هاییسوال کهاین در شه و  ا  همی

  دارد نیاز هاواس  این به که هس  شما مخاط ان از یکی

 نکنید تردید نشدم منظورتان مکوجه من بگویید دانشمند یک به کهاین از  
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 کرد باید چه و. ...6-2
 

 :دهید انجام را زیر کارهای کنید سعی

 و گارمن روزنامه من!  اس  من رویداد این که کنید فکر شونهاین  بگیرید دس  در را خود مدیری  رویداد 

 هچ و جتاب آن از هاییبخم چه و باشیید چه باره در اسیی  قرار رویداد این که بگیرم تصییمی  توان می من

  اس  مه  مخاطب برای هاییبخم

 اطالعات که یدباش مطمئن و باشد فه  قاب  همگان برای که کنید اسکهاده زبانی از  باشید دقیق امکان حد تا 

  اید کرده درذ درسکی به را

 چرا/  کجا/  کی/  چیزی چه/  کسیییی چه: دهید واسییی رویدادخ ری  باره در م روف هایسییی ال این به  /

 نیز بیاید ویم مخاط کان برای اس  ممکن که دیگری هایس ال همه به که باشید مطمئن چنینه  و چگونه؟

  اید داده واس 

  نممک  باشیید اینکرن  اطالعات این من ع اشر خصییو  به کنید بررسییی را خود اطالعات و هاداده صییح 

  باشند اشک اه هاداده حکی یا و شتشکه آن اعک ار تاری  از اس 

 از کسانی چه اس ؟ بزرگ و مه  شما رویداد چقدر  بزنید تخمین را خود رویداد اهمی  میزان کنید س ی 

ضو  این سان چه با وتیرند؟می تاثیر مو  و تر کام  را آن مهاهی  تا کنید صح   باره این در باید دیگری ک

  کنید درذ تر دقیق

 که  اسیی ارت اطاتی دیدن شییما کار  دهید توضییی  را آن و کرده ویدا را سییابقه رویداد  و زمینه کنید سیی ی 

 عاجزند آنها دیدن از نیز سیاسکمداران و دانشمندان خود حکی شاهی

 یه شیییهاف را خود کار  به کار این  دهید قرار خود خوانندشان اخکیار در را مه  اطالعات منابع  کنید ارا

 سییانیک چه از و کرده اسییکهاده تحقیق برای مناب ی چه از شییما بههمد که دهدمی را امکان این شییما خواننده

  اید شرفکه مصاح ه

 شی را ویرایم فرآیند  شود شهکهآ همکارانم انکقاد شنیدن از که نگاری روزنامه  کنید تلقی کارتان از بخ

  نیس  ای حرفه نگاری روزنامه قط ا

 منابع
 

1) http://www.wfsj.org/course/en/index.html 

2) http://www.bosco.link/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=28615&sid=cd60d83ad0b38b9c62

8e72da595fe84b&module_srl=1950 
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