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 های مکتوبنوشتن برای رسانه

 هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطباییعضو  –دکتر لیدا کاووسی 

 

 مقدمه .1

قواعد تسلط داشته باشد. البته ای از می نویسد الزم است بر مجموعهبهداشت و سالمت نگاری که در مورد روزنامه

ها باید در نظر گرفته بشوند، اما برای نوشتن در مورد هر موضوعی در رسانه طورمشترکبه بخش بزرگی از این قواعد

نگاری بخشی دیگر مختص نوشتن در مورد بهداشت و سالمت است. با توجه به این نکتۀ مهم که مخاطب روزنامه

تواند بهترین مطالب را در این حوزه بنویسد که تحقیق نگاری مینه متخصصان، روزنامه اندسالمت عمدتًا مردم عادی

نگارانه های ارتباطی خوبی داشته باشد، و از قواعد متعارفِ نوشتن روزنامهکند، موضوع خود را درک کند، مهارت

نگاران سالمت روزنامهست که نگاری، نکات خاصی هم هدر کنار نکات عمومی مربوط به روزنامها ام .پیروی کند

 و در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.  طور ویژه به آنها توجه کنند  باید به

 نگاری سالمت پرکاربردترند:ای که در روزنامههای رسانهانواع متن

 خبر .1

فقط برای یادآوری شود. ای است و برای پوشش دادن رویدادهای تازه نوشته میترین شکل متن رسانهمعموالً کوتاه

های کالسیِک شود و در آن به تعدادی از سؤالای است که به آن لید گفته میدو جملهای یکیگویم: دارای مقدمهمی

 شود. جواب داده می« و چگونهچرا زمانی، کجا، چیزی، چهکسی، چهچه»
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اوین فرعی هم ی عنشود و ممکن است عالوه بر عنوان اصلهای کوتاه تشکیل میخبر معمواًل از جمالت و پاراگراف

امین خبرهای ها و امثال آن از جمله مضها، برگزاری کنفرانسهای جدید علمی، شیوع بیماریداشته باشد. کشف

 اند. حوزۀ سالمت
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 گزارش .2

تواند مانند خبر دهد. گزارش هم میگزارش معموالً موضوع موردبررسی را با عمق بیشتری نسبت به خبر پوشش می

ها گذارد. گزارشزمینۀ بیشتری در اختیار مخاطب میرویدادهای تازه را دربرگیرد با این تفاوت که اطالعات و پیش

ممکن است موضوعات جاری که مدت کوتاهی از وقوعشان گذشته است یا آنهایی را که فوریت کمتری دارند 

پوشش دهند. مقدمه یا لید گزارش باید طوری نوشته شود که توجه مخاطب را به خود جلب کند. بعد از آن یک یا 

ش است و پس از آن نیز بدنۀ اصلی گزارش مایۀ گزارگیرد که درواقع جانگراف قرار میدو پاراگراف موسوم به نات

ای است. در انتها نیز ممکن است نقطۀ اوج نهایی یا موضوع فرعی قرار زمینهشود که حاوی اطالعات پیشدرج می

 بندی متن است. گیرد که در حکم پایان
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 صاحبهم .3

کنیم. این نوع اقدام می –اعم از متخصص و غیرمتخصص –وگو با افراد گاهی برای تهیۀ متنی برای انتشار به گفت

تری نیز آنها را نوشت. نکتۀ مهم های خالقانهتوان به شیوهشوند اما میها عمدتاً به سبک پرسش و پاسخ نوشته میمتن

های او متمرکز شود. مخاطب از شونده و دیدگاهباید نه فقط بر موضوع، بلکه بر مصاحبهاین است که توجه مخاطب 

 تواند افکار و عقاید افرادی خاص را دربارۀ موضوعی خاص دریابد.ای میطریق این دسته از محصوالت رسانه
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 تفسیر،  دیدگاه،...نقد، تحلیل،  .4

هایی که نویسنده یا رسانه آن را موردتوجه مخاطب دیدگاه -روندها به کار میها برای بیان دیدگاهاین دسته از نوشته

نویسنده  -گیریشامل مقدمه، بدنه، و نتیجه–کند. جدا از لزوم رعایت قواعد کلی مربوط به ساختار استاندارد تلقی می

ها ساختاری دقیق و منسجم طراحی کند، از ایجاد ابهام اضح و مختصر شرح دهد، برای استداللباید نظرات خود را و

ازحدّ تخصصی بپرهیزد، کاری کند که مخاطب برای فهم مطلب نیاز به رجوع به منابع دیگر نداشته باشد، یا زبان بیش

در دام این  ی از استدالل مشروع باعث افتادنو زبانی را برای بیان برگزیند که عاری از توهین و افترا باشد زیرا دور

 شود. شیوۀ بیانی می



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

 



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

  



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

 



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

 



 

نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

 گزارش تحقیقی .5

ها معموالً به سؤالی مهم و اند. این گزارشهای تحقیقی محصول تحقیقاتی گسترده دربارۀ موضوعی خاصگزارش

های مربوط به افزایش شیوع یک بیماری خاص گزارش آیا منبع محلی تأمین آب»دهند. مانند: اغلب جنجالی پاسخ می

 «داشته است؟ 19-کاری در ارائۀ آمار چه تأثیری بر شیوع بیماری کوویدپنهان»یا « را در منطقه توضیح می دهد؟

تواند از دانش دانشمندان در مقام شاهدانی متخصص بهره ببرد. این دانشمندان نگار سالمت در این زمینه میروزنامه

 توانند خود در مرکز خبر قرار گیرند. وه بر منبع خبر، میعال

کشد زیرا روند تحقیق در آن زمانبرتر است، و یافتن های متعارف بیشتر طول میتهیۀ گزارش تحقیقی از گزارش

-امهها، بسیار کمتر است. روزنکسانی که مایل به همراهی و پاسخگویی باشند، به دلیل ماهیت خطرساز این نوع گزارش

تواند یک گزارش یا های موردنیاز خود مجبور است سخت تالش کند. محصول تحقیق مینگار برای یافتن پاسخ

  ای از مقاالت باشد.مجموعه

 های جدیدرسانه .6

امکانات  -مدیا، پادکست و امثال آنهاهای اجتماعی، مولتیها، شبکهها، وبالگاعم از وبسایت -های جدیدرسانه

های نگاری در رسانهوپاگیر روزنامهتوانند از آنها برای دوری از قواعد بعضًا دستنگاران مید که روزنامهای هستنتازه

شود که با رعایت فاصلۀ خود از موضوع، در نگاران خواسته میجمعی استفاده کنند. برای مثال، همواره از روزنامه

شان های جدید افکار شخصیتوانند در رسانهنگاران میزنامهطرفانه و بدون سوگیری بنویسند اما همین رومورد آن بی

های دلیل محدودیتشود داستانی بسیار مفصل هم هست که بهرا بازتاب دهند. در واقع، پشت هر گزارشی که منتشر می
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الع دیگران های شخصی خود به اطتواند این داستان را در رسانهنگار میای قابل انتشار نیست. روزنامهمتعدد رسانه

های جمعی متعارف است. نویسنده ها تفاوت لحن آنها با رسانهبرساند. یکی از مشخصات نگارش در این دست رسانه

شخص تواند در قالب اولای عینی بنویسد و خود میها مجبور نیست تنها از زبان سوم شخص و به شیوهدر این رسانه

 ها حاضر باشد. در نوشته

 نگارینامهاصول اولیۀ روز

 ارزش خبری یعنی چه؟

نگار باید این نکته را در کنند موضوعی ارزش خبری دارد یا خیر. روزنامهعوامل متعددی وجود دارند که تعیین می

ای واجد ارزش است و همان را در کار خود نظر بگیرد که برای مخاطب موردنظرش کدام موضوع و از چه زاویه

 ین عواملی که در تعیین ارزش خبری دخیل هستند به شرح زیرند:تربرجسته کند. برخی از مهم

شود. در حوزۀ (: برخورد با افزودن بار دراماتیک به رویداد باعث ایجاد ارزش خبری در آن میConflictبرخورد )

شیوع ارتباطات سالمت برخورد ممکن است شامل اخبار اختالفات سازمان بهداشت جهانی با ایاالت متحده در مورد 

 باشد.  Remdesivirنظر میان دانشمندان در مورد کاربرد یا اختالف  19-کووید

دهد. دو عامل برای (: تأثیر رویدادها یا افراد بر زندگی مخاطب به آن ارزش خبری میImpactدربرگیری یا تأثیر )

از ارزش خبری  19-یری کوویدگشود: تعداد جمعیت تأثیرگرفته و میزان تأثیر. همهسنجش تأثیر در نظر گرفته می

 دربرگیری باالیی برخودار بوده است. 
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های شناختی به رویداد یا افراد دخیل در آن به مخاطب جلوه(: نزدیکی جغرافیایی یا جمعیتProximityمجاورت )

 است. اند. مثالً کمبود تخت در بیمارستان نمازی شیراز برای مردم این شهر دارای ارزش خبری مجاورت مجاورت

شود. برای مثال، این که فرد باعث ایجاد ارزش خبری برای آنها می(: وقوع رویدادهای منحصربهOdittyاستثناء )

تواند باعق بروز سکتۀ قلبی شود، به دلیل استثنایی و عجیب بودن واجد ارزش خبری وقوع عفونت حاد ویروسی می

 ها نیز در این دسته قرار دارند.است. کشف واکسن

تر باشد، ارزش هرچه زمان وقوع رویداد به زمان خبر شدن آن نزدیک (:Timlinessبودگی یا تازگی )هنگامبه

ای که ای که شش ماه پیش صورت گرفته به اندازۀ کشف پزشکیخبری باالتر است. نوشتن دربارۀ کشف پزشکی

 دیروز رخ داده است واجد ارزش نیست. 

المللی به آن خبر از معروف بودن موضوع خبر در سطوح مختلف محلی، ملی، یا بین  (:Prominenceشهرت )

المللی دارای ارزش دهد. درگذشت عباس کیارستمی بر اثر خطای پزشکی در سطح بینبعد شهرت ارزش خبری می

 خبری ناشی از شهرت این چهره است. 

داد متکی است. هرچه اندازه، بزرگی یا فراوانی (: این ارزش خبری عمدتاً به ارقام و اعMagnitudeبزرگی ) 

بیمار بر اثر  170شود. برای مثال، مرگ شده از ارزش خبری باالتری برخوردار میتر باشد رویداد مطرحگسترده

 بیمار در شهری دیگر بیشتر واجد ارزش خبری است.  10در یک شهر نسبت به مرگ  19-کووید

 ت زیر نیاز داریم:برای نوشتن یک خبر خوب به اطالعا
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 جزییات: چه کسی؟ چه چیزی؟ چه زمانی؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟

ها پایبند باشید، و بسیار مراقب باشید که نظر زمینه: داستان را در بطن، در زمینۀ اصلی آن شرح بدهید، به واقعیتپیش

 خودتان را وارد متن نکنید.

دهید تالش کنید در آن شور و سرزندگی به که پوشش میای روایتی در موضوعی قصه ساختن: با پیدا کردن نکته

 وجود آورید.

نقل قول: استفاده از نقل قولها مهم است اما فقط نقل قولهای طالیی، مثاًل آنهایی که حاوی احساسات و واکنشهای 

 د.  شود با تفسیر بازآرایی کرد به همین شیوه بیان کنیهاست میدرونی است. آنهایی را که حاوی واقعیت

منبع خبر: برای نوشتن خبر همیشه الاقل از دو منبع مختلف استفاده کنید. اگر ممکن است تعداد منابع را حتمًا بیشتر 

های دولتی، مجالت، مطالب مختلف ها، اسناد، بایگانیاند از: اطالعاتی همچون نظرسنجیکنید. منابع بالقوه عبارت

 دیدگان، و شاهدان عینی. مات، کارشناسان، افراد درگیر، آسیبها، یا افرادی مانند مقامندرج در رسانه

 

 نگاری سالمت کاربرد بیشتری دارند:انواع خبرهایی که در روزنامه

رسانی دربارۀ (: خبری است که برای اطالعAdvance storyخبر یا خبر رویدادهای آینده )پیش .1

مثالً برگزاری کنفرانس یا آزمون سراسری. معمواًل  شود.رویدادی که قرار است در آینده برگزار شود تهیه می

ترین اطالعات در ابتدا، و اطالعات پشتیبان به ترتیب نویسند: مهمبا استفاده از سبک هرم واونه آن را می
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-پاراگراف نیست و بهتر است جمالت آن کوتاه باشد. اجزای آن عبارت 4اهمیت به دنبال آن. اغلب بیشتر از 

 اند از: 

ر بسپارید که شود. به خاطهای اصلی چه چیزی، چه زمانی و کجا آغاز میلید: اغلب با پاسخ به پرسش الف(

نید. لید رسانی کنید، پس بروید سر اصل مطلب و اعالمش کقرار است دربارۀ رویدادی در آینده اطالع

 شوند.کلمه بیشتر ن 30دو جمله بیشتر نیست و بهتر است هر کدام از حدود معموالً یکی

گان، و کنندب( پاراگراف دوم: جزییات بیشتری دربارۀ رویداد، افرادی که در آن دخیل هستند، شرکت

 کند.شوند فراهم میمباحثی که در آن طرح می

م ابه این که کد بسته –زمینه در مورد موضوع یا افراد دخیل در آن پ( پاراگراف سوم: اطالعات بیشتر و پیش

 کند.می فراهم -تر باشندمهم
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وقوع تهیه (: خبری است که از رویدادهای درحالSpot Newsای یا گزارش از محل )گزارش لحظه .2

گیرد که حاوی شود. در آن ابتدا لیدی قرار میبه شیوۀ هرم وارونه نوشته میعمدتاً شود. این نوع خبر هم می

باید جزییات مربوط قرار  هایی چون چه چیز، چه وقت، کجا، چرا، چگونه است. در پی لیدپاسخ به پرسش

 گیرند. قول و امثال آن در پاراگراف سوم قرار میای و نقلزمینهگیرد. اطالعات پس
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-یا سخنرانی های خبری: نمونۀ این نوع خبرها آنهایی است که محتوای کنفرانس"سخن افراد"خبر مبتنی بر  .3

 اند از:دهند. اجزای ن نیز عبارتهای عمومی را پوشش می

 شود.بازگویی می ترین بخش گفتۀ فرد موردنظرای از مهمالف( لید: در آن خالصه

ا کجا و هدهد که این گفتهقول مستقیم از گویندۀ سخن است و توضیح میب( پاراگراف دوم: حاوی نقل

 اند.چرا بیان شده

 کند.ای فراهم میزمینهپ( پاراگراف سوم: اطالعات پیش
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کنند که برای مدتی جاری و در حال وقوع دار/پیوسته: این اخبار رویدادی را پیگیری میاخبار مکمل/ دنباله 

است و هنوز برای مخاطبان جذابیت دارد. این نوع خبر ممکن است برای پیگیری انواع قبلی خبرها تهیه شود. 

خواهند اطالعات شود احتمااًل از قبل با موضوع آشنایند و میشان به این خبرها جلب میتوجهکسانی که 

 بیشتری به دست آورند.

 

 هنگام نوشتن خبر دقت کنید که نکات زیر را حتماً رعایت کنید:

 عینی باشید: نظرهی شخصی خودتان را در خبر نگنجانید. -

از ابعاد موضوع را در خبر خود بگنجانید. نکتۀ مهم این است که متعادل باشید: تا حد ممکن تعداد بیشتری  -

بدانید تعادل به معنی انعکاس یکسان دوسوی داستان نیست. مثالً، اگر اکثر دانشمندان به کاربرد دارویی 

اند، باید وزن بیشتری را بری بدهید که در مشخص باور دارند در حالی که فقط دو دانشمند با آنها مخالف

 تر است.علمی پذیرفته جامعۀ

اید، البته به این منابعتان را معرفی کنید: همیشه به مخاطبن خود بگویید که اطالعتتان را از کجا به دست آورده -

 شرط که منبع خبریتان را به خطر نیندازید.

اند د که منابعتانتوانید هرچیزی را در حوزۀ سالمت به خبر تبدیل کنید. به یاد داشته باشیبا صرف خالقیت کافی می

 اند، نه خودتان.که متخصص این حوزه
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 اصول اولیۀ نوشتن گزارش خبری

 الف( شروع: نات گراف

و گزارش در این است که خبر  "سخت"گزارش خبری هم مثل اخبار باید ارزش خبری داشته باشند. فرق بین خبر 

تر از گزارش ندارد، به همین دلیل اغلب کوتاه رود، جزییات زیاد و رنگ و لعابدقیقاً به سراغ موضوع اصلی می

توان در ها را میای بیشتری دارد و انواع بیشتری از سبکزمینهخبری است. گزارش خبری عمق و اطالعات پیش

های خبری پس از چند شوند تا زود منتشر شوند ولی گزارشنوشتن آنها به کار برد. اخبار عموماً به سرعت تهیه می

پردازند. ساختار این دو گونه نوشته نیز با هم فرق دارند. ساختار گاهی چند هفته دیرتر به موضوع می روز و حتی

 متداول برای نوشتن خبر هرم وارونه است حال آنکه برای نگارش گزارش خبری متن حاوی شروع، میانه و پایان است. 

-ول باشد. پس اول مهمترین پیامی را که میشاید سختترین کار در نوشتن گزارش خبری نوشتن همان چند جملۀ ا

 خواهید انتقال دهید پیدا کنید. 

ها برای یاد گرفتن نحوۀ تمرکز بر ایدۀ اصلی این است که نوشتن نات گراف را یاد بگیرید. نات یکی از بهترین روش

ش را با نوشتن نات دهد. نوشتن گزارمایۀ نوشته را تشکیل میگراف پاراگراف سوم یا چهارم گزارش است و جان

 گراف شروع کنید.
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ای برای ورود به آن مناسبتر است به طوری که توجه وقتی نات گراف نوشته شد، باید به این فکر کنید که چه مقدمه

 های متعددی هست: مخاطب را به خود جلب کند. برای ساختن مقدمه راه

سی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چرا، و چگونه خالصه کردن: مثل خبرهای متعارف با استفاده از عناصر چه ک -

 ای بسازید. خالصه

 ایجاد روایت: با ذکر داستانی که مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند مقدمه بسازید. -

 تشریح: شرحی از فرد یا موضوع مطرح در متن خود بیاورید.

توانید مقدمه را با دهید، میبه آن پاسخ میپردازید که در پایان به طور کامل اگر در گزارش به موضوعی می -

 سؤال بسازید.

 سازی برای متن است.استفاده از صنایع ادبی: بازی با کلمات و استفاده از صنایع ادبی راه دیگری برای مقدمه -

اگر طی تحقیق برای نوشتن اثر با نقل قول مهمی مواجه شدید که برای مخاطبان جالب باشد، از آن برای  -

 ازی استفاده کنید.سمقدمه

 

 بدنۀ گزارش:

 برای نوشتن بدنۀ گزارش نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

 موضوع اصلی را که در ناتگراف آورده اید در تمام مراحل نوشتن بدنۀ اصلی مدنظر داشته باشید. -
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ن و پزشکان و محققان از منابع متنوع استفاده کنید. همۀ افراد و روههای دخیل را منبع قرار دهید: از دانشمندا -

 گرفته تا مسئوالن و مردم.

ها را سیاه و سفید نبینید. در توجه به موضوع و نوشتن دربارۀ آن حتماً تعادل را رعایت کنید و همۀ موقعیت -

 های ماجرا را ببینید و به هریک در حد خودشان وزن بدهید. ذکر منبع فراموش نشود. سویه

 تا همه بتوانند موضوع را دنبال کنند. زمینه به اندازۀ کافی باشدپیش -

های مهم را توصیف کنید و با این کار به نوشته خود رنگ و لعاب های اصلی دخیل و شخصیتشخصیت -

 بدهید.

 بندی کنید.جمع -

گیری خوب نیاز دارد. مخاطب باید ربطی منطقی و دقیق بین ناتگراف و نتیجه هر گزارش خوبی به یک نتیجه

 ببیند. 

 

کند بندی تمام کرد. در واقع پاراگراف آخر که نکتۀ اصلی را بازآرایی مییاناتوان گزارش را با یک پمی

م را روایت گردد. گاهی میتوان از نقل قولی که جان کالو برای این کار به محتوای پاراگراف اول بازمی

 میکند استفاده کرد. 

یا در مخاطب احساس رضایت از خواندن متن ایجاد پایان بندی را طوری بنویسید که تفکربرانگیز باشد 

 کند.

 در تمام مدت نگارش متن تمرکز خود را پیوسته حفظ کنید.
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که گزارشتان را تحویل دهید آن را با صدای بلند برای خودتان بخوانیدو ببینید آیا به گوش پیش از آن -

کنید و بعدًا دوباره به سراغ آن بروید.  خوشایند است یا خیر. اگر فرصت دارید یک یا دو روز مقاله را رها

این زمان به شما امکان کشف نقاط ضعف متن را خواهد داد. میشود با بازخوانی متن برای کسانی که به 

 شان اعتماد دارید دریابید که چطور میشود آن را بهتر کرد.نقدهای سازنده

 

ن را در نظر گرفت این است که داستانگو باشید. توان آای که برای همۀ انواع نوشتن مینوشتن روایتی: نکته

ها و خط داستانی موجب رضایت مخاطب از خواندن متنتان میشوید و کاری میکنید مدام با ایجاد شخصیت

 « اتفاق بعدی چیست؟« » افت؟ی میحاال چه اتفاق»در ذهن خود سؤال کند که 

 

 باشد. در متنهای کوتاه هم میشود روایت ایجاد کرد. برای ایجاد روایت نیاز نیست متنتان طوالنی           

 

 

 نوشتن برای اینترنت:

های مکتوب دیگر است اما نکات خاصی هم هست که باید در مورد آن نوشتن برای اینترنت هم عمدتاً شبیه به رسانه

 رعایت شود:
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طوالنی در اینترنت برای های اند. خواندن متنمخاطبان در اینترنت بیشتر به گشت و گذار و مرور مشغول -

چشم خسته کننده است. پس نوشته را کوتاه و جذاب بنویسید تا مخاطب جذب کند و او را تا آخر متن حفظ 

 کند. 

ها بتواند جان کالم را دریابد. متن خود را با ساختار دقیق و منظم بنویسید تا مخاطب با مرور کلی پاراگراف -

فرعی روشن به درک دقیقتر متن منجر میشود. پس قواعد پاراگراف نویسی ها و تعیین عناوین بندی ایدهطبقه

 را رعایت کنید.

در چیدمان متن از ستونها و باکسهایی حاوی نکات و نقل قولهایی از متن استفاده کنید تا مخاطب را به خواندن  -

 تا انتهای متن برانگیزید.

 دیگر طراحی کنید.های مکتوب ها را کوتاهتر از رسانهجمالت و پاراگراف -

 مطالب دقیق علمی و پزشکی را با استفاده از گرافیک منعکس کنید.  -

 ها توضیحات دقیق بدهید. با تصویر مطالب علمی را روشنتر بیان کنید و برای طراحی -

 های صوتی و تصویری برای تکمیل محتوای خود استفاده کنید. توانید از فایلمی -

توان برای روشنتر بیان کردن مطالب دقیق علمی و پزشکی از آن استفاده می هایپرلینک ابزار دیگری است که -

توانند با مراجعۀ آسان و مستقیم به تعاریف و توصیفات، یا به منابعی که از آنها استفاده کرد. مخاطبان می

 اید بیشترین ثمر را از خواندن متنتان ببرند.کرده

 خوانند.کنند و عمیق نمینترنتی عمومًا مرور میهمواره در ذهن داشته باشید که مخاطبان ای -


