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1ـ مقدمه
امروزه خبر از مهم ترین عناصر دنیای معاصر است. شاید بی راهه نباشد اگر بگوییم 
که از مهم ترین ابزار در جنگ نرم محسوب می شود و تأثیرات زیاد آن به روی روح و 
روان جامعه انکارناپذیر است. از این رو شناخت عمومی از ویژگی ها و خصیصه های 
واحد  این  در  است.  ضروری  و  الزم  ایران  نوجوان  و  جوان  امروز  نسل  برای  آن 
یادگیری به کلیات کلیدی دربارة خبر و موضوعات و ارزشیابی آن پرداخته می شود. 

2ـ مواد و تجهیزات
رایانه،  پروژکشن،  ویدئو  دستگاه  و  پرده  مثل  بزرگ  نمایش  ابزار  قلم،  کاغذ، 

نرم افزارهاي آفیس و ورد، صندلي، میز، کتابخانه قابل دسترس

3ـ دانش افزایی
انواع سبک های خبری 

قالب  در  را  مطالب  اطالعات،  جمع آوری  و  خبر  شناختن  از  بعد  باید  خبرنگاران 
بسته بندی های جذاب به مخاطبان ارائه دهند. هرچه قدر خبر جذاب تر و محتوای 
آن پربارتر باشد، شمار مشتریان و میزان تأثیرش بیشتر می شود. چهار سبک در 

نوشتن وتنظیم خبر مرسوم و رایج است: 
1 سبک هرم وارونه 

٢ سبک تاریخی 
3 سبک بازگشت به عقب 

4 سبک تشریحی 
5 سبک پایان شگفت انگیز 

دارد  تلویزیونی  اخبار  در  را  کاربرد  بیشترین  سبک،  این  وارونه:  هرم  سبک 
ویژگی های سبک هرم وارونه یا معکوس: داستانی تاریخی در مورد به وجود آمدن 
این سبک رایج است، می گویند اختراع تلگراف، یکی از دالیل شکل گیری این سبک 
نوشتن خبر بوده است، پس از کشف تلگراف، خبرنگاران هنگام مخابره خبر به ویژه 

واحد یادگیریپودمان چهارم: متن خبر ورزشی
)1( 

نگارش متن برنامه خبری
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از  ترس  علت  به  جنگ  زمان 
را  مطلب  اصل  ارتباط،  قطع 
اگر  و  می کردند  مخابره  ابتدا 
ادامه  نمی شد  قطع  ارتباط 
می کردند.  مخابره  نیز  را  آن 
خصوصیات اصلی آن به شرح 

زیر است:

روش  کارآفرین ترین  و  مؤثرترین  ۲ـ  می گیرد  قرار  ابتدا  در  مطلب  مهم ترین  ۱ـ 
خواندن  زمان  در  ۴ـ  می گیرد  قرار  انتها  در  ارزش ترین  کم  ۳ـ  اطالعات  انتقال 

روزنامه بین ۲۰ تا 6۰ دقیقه بیشترین حجم خبر را به خواننده منتقل می کند.
مزایای استفاده از سبک هرم وارونه در سبک خبر نویسی:

۱ـ در ابتدا خالصه مهم ترین مطلب قرار می گیرد. ۲ـ زمان کمتری برای دریافت 
مطلب الزم است. ۳ـ خواننده را خسته نمی کند. ۴ـ حس کنجکاوی خواننده را 
تحریک می کند. ۵ـ خواننده را به خواندن خبر ترغیب می کند. 6ـ کار دبیران و 
سردبیران را راحت می کند. ۷ـ متن خبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم می گردد. 

8ـ کار فنی و ماکت بندی را ساده می کند.
معایب سبک هرم وارونه:

۱ـ احتمال دارد خواننده را از خواندن بقیه خبر باز دارد. ۲ ـ به علت خالصه شدن 
ممکن است برخی از اطالعات از متن حذف شود. ۳ـ در بعضی از موارد مخصوصاً 
در مورد خبرهای طوالنی آنچه در ابتدا گفته می شود، دوباره در متن خبر تکرار 

می گردد. ۴ـ اعمال نظر خبرنگار در این نوع سبک زیاد است.
تاریخی برخالف سبک هرم وارونه، مطالب به صورت  در سبک  سبک تاریخی: 
توالی زمانی نوشته می شوند یعنی همان گونه که اتفاق افتاده اند از ابتدا به انتها. در 
این سبک ارزش خبر های مهم تر مشخص نمی شوند. این سبک برای گزارش های 
تحقیقی مناسب تر است. از مزایای این سبک، شرح کامل رویداد است و خبرنگار 
احتمال  این سبک  از معایب  اعمال کنند.  را  یا دبیر خبر می توانند، نظرات خود 

خسته شدن مخاطب و تغییر کانال یا شبکه است!
سبک بازگشت به عقب: مطالب از نو به سمت کهنه نوشته می شود، یعنی آخرین 

خبر در ابتدا گفته می شود و سوابق امر در انتها آورده می شود.
سبک تشریحی:  این شیوه از نگارش نسبت به سبک های دیگر کاربرد کمتری 
دارد و در خبرهای طوالنی استفاده می شود. پس از ذکر هر قسمت از خبر اطالعات 
تکمیلی ارائه می شود. این اطالعات می تواند سابقه خبر یا اطالعات شخصی خبرنگار 

باشد که موجب روشن شدن مطلب مي شود.

خالصه اصلی ترین عناصر خبری
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سبک پایان شگفت انگیز: سبکی که لید ندارد، قسمت های مختلف خبر طوری 
تنظیم می شود که به قسمت جذاب و شگفت انگیز و هیجان انگیز خاتمه یابد و 
خبر در قسمت انتهایی برای بینندگان رمز گشایی می شود. این شیوه نگارش برای 

خبرهای کوتاه مناسب است.

قالب های اجرای خبر در برنامه های تلویزیونی 
در  مجزا  آیتم هایی  به صورت   که  هستند  برنامه سازی  شیوه های  واقع  در  قالب ها 
هر بخش خبر شاهد شان هستیم.  این قالب ها از دو نظر حائز مطالعه هستند: اول 
 اینکه در بسیاری از مراکز تلویزیونی، تنها بخشی از کارکردشان مورد استفاده قرار 

می گیرد و برخی ابعاد مختلف پوشش خبری شان نادیده گرفته می شود. 
دوم  اینکه  این قالب ها سنتی و کهنه شده اند و نه تنها جذابیت خود را تا حدی از 
دست داده اند، بلکه عالوه بر این، قادر به بیان بسیاری از مفاهیم خبری نیستند، لذا 

باید قابلیت های برنامه سازی جدیدی فراهم آید.
بر روی  بدون تصویر، صدای گوینده  از: خبر  عبارت اند  رایج  قالب خبری  »هفت 
تصویر، متن خبری دارای نقل قول )قطعه سرد(، صدای گوینده بر روی تصویر به 
عالوه قطعه سرد، گزارش رو به دوربین، گزارش زنده و مستقیم و باالخره بسته 

خبری«.۱
وسایل  شناسي  جامعه  کتاب  از  تلویزیون«  »سیاست  فصل  در  هود  »استوارت 
که  است  انتخاب  چندین  حاصل  تلویزیوني  برنامه  یک  مینویسد:  ارتباط جمعي، 
توسط طیفي از دروازه بانان و گزینشگران صورت گرفته است. دروازه بانان شامل این 
افراد ميشوند: دبیری که موضوع مورد پوشش را تعیین میکند، سازمان دهنده ای 
که عکاسان و گزارشگران را برای تهیه موضوع توجیه می کند، تدوین کننده فیلم 
که دست به انتخاب می زند. سازنده نهایی که مقوالت را از نوارها استخراج می کند، 
معاون فردی که مسئول سوژه است و مسئول طرح که شکل نهایي کار را تأیید 
ميکند.« خبری که بیننده از تلویزیون می بیند از دروازه و مجاری مختلفی عبور 
کرده و تبدیل به خبر نهایی شده است. دروازه بان به کسانی گفته می شود که درباره 

پخش خبر تصمیم می گیرند دو گروه دروازه بان خبر وجود دارد.
گردآورندگان خبر : خبرنگاران، شبکه های خبری و منابع اولین دروازه بانان خبر 
پخش  و  انتخاب  را  خبر  موضوع  که  هستند  ایشان  واقع  در  می شوند.  محسوب 
و  دیدگاه  منافع،  اساس  بر  یا شبکه خبری  سازمان  هر  می کنند.  هدایت  را  خبر 
ایدئولوژی خود،موضوعات خبری را انتخاب و پخش می کند. با اینکه رسالت خبر و 
اطالع رسانی باید بی طرف و بازتاب واقعیت باشد اما در واقع رسانه ها به علت داشتن 

۱ـ محمدرضا گل بهار،مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری، ژورنالیسم تلویزیونی 
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اهرم قدرت نمی توانند همیشه بی طرف باشند به خصوص در مواردی که محصول 
خبر نیز مستقیم با مواضع سیاسی و اقتصادی ارتباط دارد.

پردازشگران خبر: این گروه شامل تمام کسانی است که خبر از فیلتر آنها عبور 
مالکیت  می کنند.  تدوین  را  خبری  سازمان  یا  شبکه  یک  سیاست های  یا  کرده 
ارزیابی  در  مهمی  نقش  اقتصادی  و  سیاسی  مختلف  منافع  و  تبلیغات  رسانه ها، 

پردازشگران خبر دارد.
اما چرا  در شبانه روز میلیون ها رویداد در حال رخ دادن است  ارزشیابی خبر: 
بعضی از آنها تبدیل به خبر می شوند. چرا خبرنگاران و شبکه های خبری تنها بعضی 
را مخابره می کنند. چگونه یک رویداد یا حادثه تبدیل به خبر می شود؟ چه چیزی 
در یک رویداد، آن را متمایز نموده و به آن ارزش خبری می دهد؟ وجوه مختلفی 
در ارزشمند بودن یک خبر دارای اهمیت هستند، ارزش های خبری به شرح زیر 
شناخته و طبقه بندی شده اند. )استانداردهایی که در صنعت خبر معاصر به رسمیت 

شناخته شده اند(
1 در برگیری Impact به معنی فراوانی، تأثیر،به معنای ساده تر رویدادی دارای 
ارزش خبری است که در برگیرنده طیف وسیعی از اجتماع باشد به طور مثال: خبر 
از  بر طیف گسترده ای  بتواند  و  یارانه ها  یا پرداخت  نتایج کنکور سراسری  انتشار 

مخاطبان تأثیر گذاشته و برای آنها مهم باشد. 
٢ شهرت Fam یا prominence به معنی برجستگی، معروفیت. در این بخش 
وجود  آن  در  معروفیت  و  شهرت  مقوله  که  است  خبری  ارزش  دارای  رویدادی 
دارد. همچون افراد مشهور )در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، ورزشی و...(، 
موضوعات مشهور، رویدادهای مشهور )رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، هنری، 

ورزشی و...(
3 گروه یا درگیری conflict: این واژه به مناقشه یا درگیری ترجمه شده در این 
مورد منظور رویدادهایی است که به برخورد بین افراد، حوادث طبیعی، جنگ ها، 

تصادفات و غیره می پردازد و اخباری را در این راستا اطالع رسانی می کند. 
معنای،  به  واقع  در  است.  وقت  سِر  لغت  این  ترجمه   Timelyness سروقت   4
فرصت، تازگی در نظر گرفته می شود. خبرهای دسته اول همیشه دارای طرفدار 
داده اند،  از دست  را  تازگی خودشان  که  اصطالح خبرهایی  به  و  بوده  و مخاطب 
اصطالحاً خبر سوخته محسوب می شوند و بیننده یا مخاطب را از دنبال کردن خبر 

منصرف می سازند.
ارزش های خبری مواردی که در ارزش های خبری عنوان می شوند قابل تعمیم 
به عناصر دیگر یک متن غیر خبری هم هستند؛ مانند موضوع یک برنامه ورزشی 
یا خبر ورزشی. یعنی موضوعات بسیاری را می توان به عنوان منبع و مرجع ساخت 
با  نگارشی که  ارزش های  اگر دارای  این موضوع ها  تلقی کرد.  برنامه ورزشی  یک 
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ارزش های خبری مشترک باشند، ارزش ساخته شدن را هم دارند. در ادامه به موارد 
دیگري از » ارزش« خبر اشاره شده است. 

به صورت  یعني  شگفت انگیز.  غریب،  و  عجیب  معنای،  به   :Oddity شگفتی   1
اتفاقاتی هستند که موجب شگفتی مخاطبان شده و خود دارای خصوصیات عجیب 

و غریب هستند، مثل به دنیا آمدن بره ای با ۲ پا یا باریدن برف در کویر.
یا  بینندگان  برای  قرابت  مجاورت،  نزدیکی،  معنی  به   :Proximity مجاورت   ٢
مخاطبان خبر. در این مورد اخباری دارای ارزش انتشار هستند که برای مخاطبان 
به لحاظ قرابت و نزدیکی جذاب اند، اخباری که مربوط به محله، شهر، استان یا 
حتی کشورهای مجاورشان باشد یا با آن مشارکت دینی، قومی یا فرهنگی داشته 
نوروز در  بزرگداشت عید  یا  قربان  مانند: خبری درباره حجاج درروز عید  باشند. 

کشورهای همسایه.
3 فراوانی Magnitude: به معنی بزرگی، فراوانی تعداد و مقدار. اعداد و ارقام 
همیشه برای مخاطبان جذاب هستند. هر چقدر این آمار و ارقام بزرگ تر باشند، 
خبر از جذابیت بیشتری برخوردار است. مانند خبر مهاجرت هزاران درنا به سواحل 

شمالی کشور.
منبع  می شود؟  تهیه  چطور  و  چگونه  خبر  و جست وجوی خبر:  منابع خبری 
خبر چیست؟ و آیا اساساً همه اخبار دارای منبع هستند؟ منبع خبری برای یک 
خبرنگار، یک رسانه یا یک شبکه گوش ها و چشم های خبرنگاران است، خبرنگارها 
هستند که اخبار را با حس خاص خود تهیه کرده و به مراکز بعدی ارسال می کنند. 
خبری  منبع  است،  منبع  و  سرچشمه  دارای  رودخانه،  یا  چشمه  مانند  نیز  خبر 
در واقع جایی است که خبر از آنجا تهیه شده و سپس منتشر می شود. منابع را 
به صورت های مختلفی می توان دسته بندی کرد. مانند: منابع اصلی، مستقل، دست 

دوم و منابع نا مشخص که در اینجا به توضیح سه مورد می پردازیم.
منابع اصلی: منابعی هستند که خبر اول از آنها ناشی می شود. این منابع می توانند 
افراد، یا شبکه های خبری باشند. منابع اصلی خود اطالعات هستند مانند اسناد، 
به صورت  رویداد  یک  عاملین  از سوی  که  اطالعیه هایی  متن خبر،  در  افراد  خود 

مستقیم به دست آمده باشد.
منابع مستقل: منبعی که اطالعاتش را از بخش وابسته به خود تأمین نکرده باشد. 
برای تشخیص درستی یا ناراستی خبر، خبرنگاران از دو منبع مستقل و مجزا، خبر 

را استعالم می کنند.
منابع نامشخص: منابعی که بنا به دالیل مختلف هویت شان مشخص نیست. گاهی 
پنهان  منبع  هویت  حتی شخصی  و  اجتماعی  سیاسی،  از  اعم  مختلف  دالیل  به 
می ماند. اگر چه هویت حرفه خبرنگاری بر فاش شدن منبع اصرار دارد. منبع یکی 

از عوامل اعتماد مخاطب به خبر است.
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مراحل تهیة خبر:
1ـ دریافت خبر ٢ـ جمع آوری خبر 3ـ کشف خبر 4ـ تحلیل و تحقیق خبر
به مطبوعات می رسد. مثل،  بدون مداخله خبرنگار  این خبرها  دریافت خبر:   1
اعالمیه های دولتی، گزارش مصاحبه ها و کنفرانس مطبوعاتی و رویداد های هنری 

که از سوی دفاتر روابط عمومی برای سازمان ها ارسال می شود.
سایت ها  در  جست وجو  طریق  از  خبرنگار  یا  خبری  واحد  خبر:  جمع آوری   ٢
به  مربوط  خبرهای  مثاًل  می پردازد.  خبر  جست وجوی  به  مجازي  شبکه های  و 
برای  اگر خبرنگار  نوسازی.  اقدامات  و  عمرانی  فعالیت های  محصول های صنعتی، 
در  آن  انتشار  برای  مستقیماً  وقت  هیچ  آن  مسئوالن  نکند،  مراجعه  خبر  تهیه 

مطبوعات پیش قدم نمی شوند.
3 کشف خبر: گاهی اخبار شفاف نیست یعنی نه تنها خبر ابهام دارد، بلکه دارنده 
خبر به علل خاص خبرنگار را از دست یافتن بدان باز می دارد. بدین طریق خبر 
عماًل انکار یا مخفی می شود. در این حالت خبرنگار موظف است خبر را کشف کند 

و در اختیار شبکه یا واحد خود بگذارد. مانند : اخبار سیاسی ـ قضایی و حوادث.
4 تحلیل و تحقیق خبر: زمانی که برای کسب خبر منابع مستقیم وجود ندارد، 
خبرنگار می تواند با بررسی دقیق اخبار موجود و مقایسه آنها با یکدیگر به یک خبر 
مهم دست یابد. خبرنگار در انتشار این اخبار باید دقت کند تا از لحاظ صحت عمل 
ایرادی بر آن وارد نباشد. در این حالت عملکرد رسانه یا شبکه یا واحد خبر، وظیفه 

خطیری به عهده دارد و آن اطالع دقیق از راستی یا ناراستی خبر است.
گزارش های خبری: گزارش را می توان به شیوه های زیر تقسیم بندی نمود:

ـ  اقتصادی  ـ  کشمکش ها  و  جنگ ها  ـ  سیاسی  گزارش  موضوع:  براساس   1
اجتماعی ـ روشنگرانه و خردورزانه ـ علمی ـ هنری و گزارش ورزشی.

٢ براساس مکان جغرافیایی: گزارش داخلی )کشوری( ـ منطقه ای و بین المللی
3 براساس موضوع : گزارش انتقادی ـ  خبری ـ توصیفی و گزارش از شخص.

4 براساس هدف: گزارش پیش بینی کننده ـ تحقیقی ـ عمقی ـ پس زمینه ای ـ 
پیگیرانه ـ گزارش وقت گذاری

آگاهی  برای  مانند خوراک می ماند که  است،  خبر یک کاالی مهم  تحریف خبر: 
انسان الزم است. اگر این خوراک سالم باشد به عبارتی واقعی به دور از دشمنی 
صورت  این  غیر  در  است،  مفید  و  الزم  جامعه  روان  سالمت  برای  باشد،  تمیز  و 
خبر اشتباه و تحریف شده، مانند خوراک ناسالم می تواند جامعه را مسموم نماید. 
اخباری که از منابع غیر رسمی و غلط تهیه می شوند در حکم یک ویروس می توانند 
در  خبر  نویسنده  بنابراین  بزنند.  آسیب  جامعه  یک  سیاسی  یا  اقتصادی  بدنه  به 
انتخاب و نوشتن متن نسبت به آن باید متعهد بوده و دقت الزم را به عمل آورد. 
اغلب افراد مقداری از وقت خود را صرف دیدن تلویزیون یا شنیدن رادیو می کنند. 
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البته در دوره معاصر با وجود اینترنت، تلفن همراه و شبکه های مجازی دسترسی 
به خبر آسان تر شده اما در عین حال امنیت خبر کمتر است مثال: ممکن است 
در خبر صبح امروز اعالم شده باشد که به علت باریدن برف سنگین تمام مدارس 
ارتباطی غیر  اما در شبکه های مجازی و رسانه های  ابتدایي تعطیل است،  مقطع 
از مقطع ابتدایی، مقطع متوسطه نیز اعالم شده باشد. شما بر این اساس در خانه 
مانده و یک روز کاری را از دست داده و غیبت خورده اید چرا که رسانه های ارتباطی 
)شبکه هاي مجازي( دارای امنیت منبع نیستند. بنابراین برای رجوع و تهیه خبراز 

آنها دقت و حساسیت بیشتر الزم است. 
گاهی اخبار در جهت اهداف خاصی در اختیار رسانه ها قرار داده می شوند؛ بنابراین 
دانستن مبدأ منبع بسیار ضروری است چون ممکن است انتشار یک خبر در جهت 
را  سؤاالتی  می توان  بنابراین  باشد،  حقوقی  نقض  و  گرفته  صورت  خاصی  اهداف 

درباره منبع، قبل از استفاده از آن مطرح کرد:
1 چرا منبع خبر، این اطالعات را در اختیار تو قرار می دهد؟

٢ چه عاملی، منبع خبر را ترغیب می کند تا اطالعات در اختیار تو قرار دهد؟
3 منبع خبر، اطالعاتی را که در اختیار تو قرار می دهد، از چه طریقی کسب کرده 

است؟
4 منبع خبر به چه دلیل در مورد رویداد، اظهار نظر می کند؟ ارتباط وی با موضوع 

چیست؟
5 آیا اطالعات غلط در اختیار منبع خبر، قرار داده نشده است؟

٦ آیا منبع مورد نظر، در مورد رویداد، بهترین و مهم ترین اطالعات را دارد؟
٧ چرا این منبع را انتخاب کرده اید؟

٨ آیا انتخاب منبع به دلیل ارتباط و دسترسی آسان با وی است؟
٩ آیا منبع دیگری وجود دارد که اطالعات مهم تری را در اختیارت بگذارد؟

1٠ آیا مخاطبان به این منبع اعتماد می کنند؟
11 آیا استفاده نکردن از این منبع یا از دست دادن وی، بر روی بخشی از اطالعاتی 

که منتشر می شود، تأثیر می گذارد؟
1٢ بین تو و منبع چه ارتباطی )دوستانه، کاری و...( وجود دارد؟

4ـ شیوه تدریس
پیشنهاد می شود هنرآموزان زمان کلی تعیین شده برای آموزش مسائل مربوط به 
این واحد یادگیری را در تهیة یک بولتن داخلی برای مدرسه آموزش دهند. این 
اقدام عملی، هنرجویان را ترغیب خواهد کرد که از رسانه های مختلف برای کسب 
کنند.  درک  را  آموزشی  مسائل  گوناگون  و  متفاوت  ابعاد  و  نمایند  استفاده  خبر 
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شنیداری  و  دیداری  مختلف  رسانه های  از  هنرآموزان  می شود؛  توصیه  همچنین 
برای تهیة این بولتن استفاده کنند تا هنرجویان کار با سایر رسانه ها را نیز آموخته 
و فراگیرند. جزئیات مربوط به شیوة اجرا با توجه به توانایی های هنرجویان درنظر 

گرفته شود. 

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کار پوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه خبری

شرح کار:
انتخاب موضوع، جمع آوری اطالعات، شکل دادن به خبر، نوشتن خبر،  ارزشیابی خبر 

استاندارد عملکرد: 
W.G یا  LNC نگارش متن خبري با استفاده از منابع ثانویه براساس استاندارد

شاخص ها:
۱ـ شناخت عمومي رسانه
۲ـ مهارت هاي خبرنگاري

شرایط انجام کار:
زمان : ۳۰ ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: کاغذ، قلم، ابزار نمایش بزرگ مثل پرده و دستگاه ویدئو پروژکشن، رایانه، نرم افزارهاي آفیس و 

ورد، صندلي، میز، کتابخانه قابل دسترس

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱انتخاب موضوع  ۱

۲جمع آوری اطالعات۲

۲شکل دادن به خبر۳

۲نوشتن خبر۴

۱ارزشیابی خبر۵

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش: )N۳6(، هشدارهاي زیست محیطي 
در خبر، تعهد به ارزش های ملی، مذهبی، وفاداری به حقیقت

۲

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه ورزشیـ  یادگیری ٢ـ پودمان 4

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

۳۱خصوصیات برنامه ورزشی۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۱

۱۳تیتر استنباطي، فانتزي و...۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۲

۱۳گزارش ورزشی۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۳

۱۳تیتر با فعل منفي۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۴

۱۳تیتر تفسیري۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۵

۱۳برنامه ورزشی گفت وگو محور۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه 6

۱۳برنامه ورزشی تحلیلی۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۷

۲ـارزشیابي۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه 8
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1ـ مقدمه
طبق آمارهای رسمی سازمان صدا و سیما مهم ترین برنامه های این سازمان که با 
اقبال عمومی زیادی مواجه است، برنامه های ورزشی است. این قالب برنامه سازی به 
دلیل تأکید آموزه های فرهنگی و اسالمی برای نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. از این رو در این واحد یادگیری به جزئیات برنامه سازی ورزشی پرداخته شده 

و شناخت عمومی از آنها به دست می آید. 

2ـ مواد و تجهیزات
کاغذ، قلم، دستگاه ویدئو پروژکشن، صندلی، میز

3ـ دانش افزایی
برنامه های ورزشی در قالب های مختلفی ساخته و ارائه می شوند. قالب این برنامه ها 
به صورت: خبر ورزشی ـ برنامه های گفت وگو محور ورزشی ـ مسابقه و سرگرمی و 

گزارش است.

گزارش ورزشی مسابقات
براساس تقسیم بندی فوق، گزارش را می توان در این قالب ها در هر صورتی تهیه 
کرد. یکی نمونه از گزارش های پر طرفدار، گزارش مسابقات ورزشی است در این 
گزارش گوینده یا گزارشگر مشاهدات خود را به صورت هم زمان بر روی تصویر ادا 

می کند.
با اقدام به تهیه گزارش با رعایت اخالق خبرنگاری می توانید به مرور به چالش ها، 
سختی ها و شیرینی ها و جذابیت های این شغل پی ببرید یک گزارشگر در جنبش و 
تکاپوست و همیشه در جست وجوی حقیقت، البته کشف و جست وجو همیشه باید 
با رعایت اخالق، احترام به قوانین و حریم خصوصی اتفاق بیفتد. نکاتی به صورت 
مشترک برای نوشتن و تهیه یک گزارش جذاب در منابع مختلف آمده که به چند 
نتیجه گیری است که  از آن اشاره مي شود. گزارش دارای عنوان، مقدمه و  نمونه 

واحد یادگیریپودمان چهارم: متن خبر ورزشی
)2( 

نگارش متن برنامه ورزشی
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عنوان باید برای همه و مقدمه و نتیجه گیری در محتوای آن و بدون اشاره مستقیم 
وجود داشته باشد. گزارش ترکیبی از مصاحبه، گفت وگو و روایت گزارشگر است. 

نکاتی را درباره گزارش مؤثر مرور می کنیم.
1 زمان: پیش از ویرایش گزارش، تخمین بزنید که طول گزارش چقدر خواهد 

بود و چه مقدار از مصاحبه هایی را که انجام داده اید در آن استفاده خواهید کرد.
ببینید  تعیین کنید.  را  ابتدا ساختار کلی آن   از تهیه گزارش،  پیش  ساختار:   ٢
که افراد در مصاحبه ها چه نظراتی را بیان کرده اند و به چه ترتیبی می خواهید از 

نظرات آنها استفاده کنید.
3 نکات کلیدی: سه نکته مهم را که می خواهید در گزارش به آن بپردازید، از قبل 
تعیین کنید. بهتر است که برای هر یک از سه نکته، مصاحبه جداگانه ای انجام شود 

تا تمام نکات توسط یک نفر بیان نشود.
4 پس از انجام مصاحبه، ساختار کلی گزارش خود را یک بار دیگر مورد بررسی 
قرار دهید تا از انسجام و تطابق آن با موارد مندرج در مصاحبه ها اطمینان حاصل 

کنید.
5 مهم ترین مصاحبه، در اوایل گزارش استفاده می شود و بخش هایی از سخنان 

مصاحبه شونده ها که جنجالی و مهم است، در گزارش گنجانده می شود.
٦ فاصله گذاری در گزارش و به عبارتی ریتم تند مهم است، ریتم تند بدون مکث 

اما با ضرباهنگ درست.
٧ در متن پرسش و گفت وگوها از درج سؤاالت کلیشه ای و بی محتوا پرهیز می شود.
٨ اصالت گفت وگو، بدون ویرایش و ناهنگام آن در گفت وگو و گزارش، تازگی و 

جذابیت ایجاد می کند.
٩ در طراحی پرسش ها از پاسخ سؤال ها به عنوان پرسش بعدی استفاده نمی شود.

1٠ در گفت وگو های زنده، ادبیات پرسشگر متفاوت از گفت وگوی شونده است و وی 
از کلمات مصاحبه شونده در محتوای کلمات خود استفاده نمی کند.

اصطالحات  و  می شود  اعالم  احترام  رعایت  با  شونده  مصاحبه  عنوان  و  اسم   11
کلیشه ای مانند مهندس، دکتر و... به کار نمی رود.

1٢ مصاحبه طوری انجام می شود که تدوینگر به راحتی قادر به برش و سرهم بندی 
مفید  زمان  اما  باشد  تا یک ساعت هم  آن می تواند  اصلی  زمان  باشد.  آن  دوباره 

بستگی به زمان تعیین شده گزارش و کنداکتور دارد.
13 گزارشی که شامل روایت یا زندگی نامه قهرمانان ورزشی است، به تمامی به 
از  روایت جذاب تر می توان  و  برای طراحی قصه  ایشان می پردازد.  زندگی  جوانب 

روش های ایده پردازی خالق برای خلق ایده استفاده کرد.
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4ـ شیوه تدریس
توصیه می شود، هنرجویان با توجه به ورزش های مورد عالقة خود طبقه بندی و 
با  رویدادهای مهم مرتبط  گروه بندی شوند و هر کدام در مدت زمان یک هفته 
زمینة عالقه مندی خود را در قالب یک نشریة خبری یا یک برنامة یک نفره برای 
برای  که محدودیتی  است  ذکر  به  دهند. الزم  ارائه  مجازی  در شبکه های  پخش 
هنرجویان تعریف نشود؛ بلکه توانایی های آنان مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین 
پیشنهاد می شود این برنامه از سوی مدرسه به روی شبکه های مجازی بارگذاری 
شود تا هنرجویان بازخوردهای واقعی تالششان را دیده و مورد ارزیابی و نقد قرار 

دهند. 

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات 

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کار پوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه ورزشی

شرح کار:
انتخاب موضوع، جمع آوري اطالعات، نوشتن طرح اولیه، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نوشتن یک متن برای برنامه ورزشی به سفارش تهیه کننده )سازمان یا فرد( براساس موضوع و ایده انتخابی

شاخص ها:
۱ـ شناخت عمومي رسانه

۲ـ مهارت هاي تحقیقي و پژوهشي در حوزه ورزش

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : ۳۰ ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: کاغذ، قلم، دستگاه ویدئو پروژکشن، صندلی، میز

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱انتخاب موضوع۱

۲جمع آوری اطالعات۲

۱نوشتن طرح اولیه۳

۲نوشتن متن۴

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و  احترام   ،)N۱۵( خالق  تفکر  نگرش:  و  زیست محیطی 
تعامل با صاحب نظران و مخاطبین، بردباری در گفت وگوهای 
چالشی و حفظ ارزش های اخالقی، تأثیر مثبت و با کیفیت 
بر نگرش افراد اجتماع در حوزه محوریت موضوع های انتخابی 

گفت وگو  هر 

۲

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

۲۲نماهنگ۵نگارش متن نماهنگجلسه ۱

۱۳نماهنگ تلویزیونی۵نگارش متن نماهنگجلسه ۲

۲۲موسیقی ۵نگارش متن نماهنگجلسه ۳

۱۳انتخاب ایده۵نگارش متن نماهنگجلسه ۴

۱۳نگارش متن۵نگارش متن نماهنگجلسه ۵

۱۳روش هاي ایده پردازي۵نگارش متن نماهنگجلسه 6

۱۳نریشن در برنامه هاي تلویزیوني۵نگارش متن نماهنگجلسه ۷

۲ـارزشیابي۵نگارش متن نماهنگجلسه 8

پودمان پنجم: نماهنگ و تصویر
واحد یادگیری 1ـ نگارش متن نماهنگ
واحد یادگیری 2ـ نگارش متن تبلیغاتی


