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مقدمه

ورزش در دهه هــای اخیــر در سراســر جهان توســعه یافتــه و به دالیل 

زیــادی ارتبــاط آن بــا زندگــی روزمره مردم بیشــتر شــده اســت. این 

موضوع تا حد زیادی به دلیل توســعه روزنامه نگاری ورزشــی در سراسر 

جهان کــه به یکی از محبوب تریــن انواع روزنامه نگاری تبدیل شــده بر 

می گردد. گزارش مؤسســه روزنامه نگاری آمریکا نشــان می دهد ورزش 

جذاب تریــن ســوژه خبری برای مردم به میــزان 25% و پس از آن اخبار 
سیاسی به میزان 21% است.1

ورزشــی،  روزنامه نــگاری  حرفــه  در  زیــاد  توســعه  میــزان  ایــن 

کمکــی بــه تغییر نگرش روزنامه نگاران نســبت بــه آن به عنوان 

یــک روزنامه نــگاری حرفــه ای نکــرده اســت. ایــن حــوزه از 

روزنامه نگاری همچنان به عنوان یک روزنامه نگاری ســرگرمی 

مــورد توجه قرار می گیرد که نیازمنــد پایبندی به روش های 

حرفه ای که به طور مثال روزنامه نگاران سیاسی یا اقتصادی 

به آن متعهد هستند، نیست.

 

این مشــکل به چندین مشــکلی کــه روزنامه نگاری ورزشــی 

در جهــان عرب گریبانگیر آن اســت اضافه می شــود چرا که 

هنوز فاصله زیادی با مطبوعات بین المللی دارد. بخشــی از این 

مشــکل به نبود امکانات در مســابقات بزرگ جهانی بر می گردد. 

با این حــال، فرصت های زیادی باقی مانده که هنــوز روزنامه نگاری 

ورزشــی در جهــان عرب برای توســعه بخشــیدن به محتوای خــود از آنها 

1 https://www.americanpressinstitute.org/charts/twitter-17/
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استفاده نکرده اســت. اخبار ورزشی هنوز بیشتر محدود به رصد نتایج یا 

اخباری هســتند که عموم افراد می توانند بدون نیاز به بررســی های دقیق 

ورزشی به آن دسترسی داشته باشند. در کنار آن نیز عالوه بر نبود هیچ 

مطالــب تحلیلی عمیقی که بررســی های جدیدی از روایت های رســانه ای 

ورزشی ارائه دهد، بررسی های انســانی نیز در محافل ورزشی بین المللی 

در سراسر جهان نیز وجود ندارد.

بنابراین و با هدف توســعه کار روزنامه نگاران ورزشــی مرکز رسانه ای 

الجزیــره تصمیم گرفت این راهنما را منتشــر کند تا راهنمای راهی 

باشــد برای کســانی کــه می خواهنــد فعالیــت تخصصی داشــته 

باشــند. ایــن راهنمــا توضیــح و شــرح ســاده ای را از ماهیــت 

فعالیــت روزنامه نگار ورزشــی ارائه می دهــد. همچنین نکاتی 

برای پوشــش رویدادهای مهم ورزشی بر اســاس قواعد کلی 

حرفــه روزنامه نگاری، با در نظر گرفتــن قوانین تنظیم کننده 

روزنامه نــگاری ورزشــی و الزامــات فنــی و حرفــه ای ارائه 

می دهد. 

مؤسسه رسانه ای الجزیره
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فصل اول:
روزنامه نگاری ورزشی چیست؟

بــا تبدیل شــدن ورزش بــه یک صنعــت بــزرگ، روزنامه نگاری 

ورزشــی به فعالیت بســیار مهمی تبدیل شده اســت. به دنبال 

این، روزنامه نگاری ورزشی نقشی حیاتی همسو با اقبال عمومی 

و همگانی به ورزش  به خود گرفته است. 

دیگر به روزنامه نگاری ورزشــی به عنــوان فعالیت هایی محدود 

به ســرگرمی و لذت بخشــی نــگاه نمی شــود بلکه ایــن حوزه از 

روزنامه نگاری به فعالیتی دارای حساســیت تبدیل شده که فرد 

فعــال در آن بایــد همراه بــا احتیاط و درک خطــرات کار کند. 

مخاطب روزنامه نگار ورزشــی کسانی هســتند که ورزش بخش 

مهمی از زندگی روزمره آنها را تشکیل می دهد. بر همین اساس 

ایــن حوزه از روزنامه نگاری از لحــاظ اهمیت و واقعیت گرایی با 

دیگــر حوزه های روزنامه نــگاری چون روزنامه نگاری ســالمت و 

سیاسی و اجتماعی برابری می کند.  

روزنامه نگاری ورزشی رفتن به لب ساحل 
نیست

روزنامه نگاری ورزشــی فرصتی برای روزنامه نگار فراهم می کند 

کــه در تعامل مداوم با کار میدانی و رویدادهای بزرگ باشــد. 

همچنین او را همیشه در موقعیت نزدیک به کنشگران در ورزش 

قرارمی دهــد؛ چه ورزشــکاران، چه مربیان و چــه دیگران. این 

موضوع منجر به این شــده که خیلی ها به روزنامه نگار ورزشــی 

به چشــم فردی نگاه کنند برخــوردار از امتیازاتی که فعالیتش 

را  نســبت به دیگر حوزه های روزنامه نگاری آسان تر می کند. اما 

این تصور کاماًل درست نیست؛ زیرا آنچه از روزنامه نگار ورزشی 

خواسته می شــود زیاد و بسیار دقیق است که نیازمند تجربه ای 

عمیق در نتیجه تالشی گســترده است. عالوه بر این او نیازمند 

داشــتن اطالعات گســترده درباره انواع رشــته های ورزشــی و 
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جزئیات دقیق آنهاســت بدون اینکــه از هر اتفاق جدیدی غافل 

شــود؛ نه تنها در زمینه ورزش بلکه در روزنامه نگاری به عنوان 

یــک صنعــت که به دلیــل دیجیتالی شــدن به ســرعت در حال 

پیشرفت اســت. این سرعت باعث به وجود آمدن تخصص هایی 

در روزنامه نگاری ورزشــی شــده اســت مثاًل امــروزه حوزه های 

تخصصی روزنامه نگاری ورزشی وجود دارد که در زمینه اقتصاد 

ورزش و بــازار نقــل و انتقــاالت و ارزش گذاری ورزشــکاران و 

باشگاه های ورزشی و دیگر موارد فعالیت می کنند. 

»همــام کــدر« روزنامه نــگار ورزشــی شــبکه »بین ســپورت« 

از  کــه  حــال  عیــن  در  ورزشــی  »روزنامه نــگاری  می گویــد: 

چارچوب هــای اصلــی روزنامه نــگاری معمول خارج نمی شــود، 

دارای ویژگی های منحصر به خود اســت. روزنامه نگار ورزشــی 

ماهیتــی در رقابــت برای ســرعت و چابکی در پوشــش خبری و 

خبرنویسی تحت فشار قرار دارد«.

الگوهــای روزنامه نــگاری ورزشــی بــه فاصلــه گرفتن از ســبک 

عمومی روزنامه نگاری نزدیک شــده اند، اما نــه زیاد. همچنین، 

زبان روزنامه نگاری ورزشــی برگرفته از زمینه ای ست که در آن 

کار می کنــد به طوری که زبان این حوزه زبانی ســبک و ســاده 

است. قالب ها و زبان در روزنامه نگاری ورزشی مشترک هستند. 

هر دو در یک میدان بسیار تپنده و سرشار از احساسات فعالیت 

می کنند و توانایی روزنامه نگار ورزشــی برای همگام شدن با آن 

بدون تحت تأثیر قرار گرفتن حرفه ای بودنش یک چالش دشوار 

پیش روی او به شمار می آید.

بــا توجه بــه این موضوع، روزنامه نگار ورزشــی بــه ویژگی های 

خاصــی نیــاز دارد که باید در ابتــدای راه دنبال کنــد و بر آنها 

تســلط پیدا کند تا در حرفه اش برتری یابد، مانند هر ورزشــکار 

موفقی که رکوردها را یکی پس از دیگری ثبت می کند و ســپس 

به سرعت به میادین باز می گردد چرا که رکورد جدیدی در افق 

انتظار او را می کشد. 

ویل آندروز 

استادارشدگروهروزنامهنگاری
دردانشگاهشفیلدهاالمانگلیس2

»این شــغل بهترین شــغل دنیاســت، مگر نه؟ به 

دور دنیا ســفر می کنــی و مهمتریــن رویدادهای 

ورزشــی را مجانــی دنبــال می کنــی. در بهترین 

جایگاه در اســتادیوم در کنار ستاره  های ورزشی 

قــرار می گیــری و نامــت را در صــدر روزنامه هــا 

می بینــی یا صدایت به گــوش میلیون ها مخاطب 

می رسد و از این راه پول زیادی به جیب می زنی. 

همــه اکثرًا همین نــگاه را به شــغل روزنامه نگار 

ورزشــی دارند. در حالی که ممکن است واقعیت 

کامــاًل متفــاوت بــا ایــن باشــد. روزنامه نــگاری 

ورزشــی شغلی سخت و نیازمند پایبندی جدی به 

زمان تحویل کار است. بخش بزرگی از وقت خود 

را در محل کار می گذرانی و بیشــتر زمان کاریت 

در روزهــای تعطیــل یا آخــر هفته ها یا شــب ها 

خواهــد بــود. قبــل از حضــور در محــل کار باید 

ساعات ها برای کسب آمادگی و جستجوی عمیق 

درباره جزئیات رویدادی که قصد پوشــش آن را 

داری ســپری کنی. چرا کــه ورزش جذاب ترین و 

تعصبی ترین چیز برای خوانندگان یا شــنوندگان 

توست. باید روابطی مبتنی بر اعتماد با بازیکنان، 

مربی هــا و مدیــران برقــرار کنــی. بایــد مهارت 

نوشــتن دقیق و لذتبخش با ســرعت زیاد در اکثر 

اوقات در شرایط سخت داشته باشی«.

2 Andrews, P., 2005. Sports journalism: A practical 
introduction. Sage. 
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فراتر از یک بازی

روزنامه نگاری ورزشــی نیازمنــد تالش و تحمل زیادی 

است. رویدادهای ورزشی متوقف نمی شوند: مسابقات 

مختلف، سفرهایی در سراسر جهان، بازی های دوستانه 

و دیگر فعالیت ها باعث می شــود روزنامه نگار ورزشــی 

همیشه درگیر باشد.

پوشــش رویدادهــای ورزشــی ویژگی هایــی دارد کــه 

باعث می شود مخاطبان بسیار گسترده ای را تحت تأثیر 

قــرار دهد. این موضــوع بار حرفــه ای بزرگی بر دوش 

روزنامه نگار ورزشی قرار می دهد و باعث می شود او در 

هر خبری که ارائه می دهد مراقب و محتاط باشد. 

مثــاًل در بازهای فوتبال صدها هزار نفر 

به خیابان هــا می آیند تا صعود 

تیمی به جام جهانی         

الجزایر در قاهره بود.3

در جام جهانی 1998 فرانســه، پلیس این کشور به دلیل 

احتمال وقوع هرج و مرج در حاشیه بازی ایران و آمریکا 

در حالــت آماده باش قرار گرفــت. در همان زمان اتفاق 

بدتــری روی داد. در حاشــیه بازی انگلیــس و تونس در 

شــهر مارسی فرانسه و در خشونت هایی به مدت سه روز 

از سوی طرفداران تیم 

انگلیس دســت 

نفر  کــم 32 

خمــی  ز

شدند.4

را  جشــن بگیرنــد و ممکــن 

اســت بــازی دیگــری منجــر بــه تظاهرات 

خشــونت آمیز و یا حتی بحــران دیپلماتیک 

بین کشــورها شــود. این ُبعد کار مسئولیت 

ورزشــی  روزنامه نــگار  دوش  بــر  بزرگــی 

می گذارد. 

بــه طور مثال در ســال 2009 مســابقه ای بین 

تیم هــای مصر و الجزایــر نزدیک بود منجر به 

بحران دیپلماتیکی بین دو کشــور شود. این 

حادثــه در رســانه ها به »نبــرد ام درمان« نام 

گرفــت. این بازی برای انتخاب تیم صعود کننده به 

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برگزار شــد که شاهد 

تظاهرات و حوادث بســیاری از جمله حمله به ســفارت 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/11/091120_als_egypt_algerian_embassy_tc2 3

 https://www.bbc.com/sport/football/43217083 4
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- در فوریه 2012 و در طی مســابقه ای میان تیم االهلی 

و المصری در لیگ مصر  در شهر پورت سعید، بالفاصله 

بعــد از پایان بــازی عده ای از طرفــداران تیم المصری 

بــه ســوی افراد حاضــر در جایــگاه طرفــداران االهلی 

حمله کردند. این حمله منجر به کشــته شــدن 72 نفر 

از طرفداران االهلی شــد. این حادثه به »کشتار پورت 

سعید« مشهور شد.5

https://www.aljazeera.net/sport/football/2022/2/1 5/عشرة-أعوام-على-مذبحة-بورسعيد-كيف-غيرت 
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توسعه روزنامه نگاری ورزشی

نمی توان در مورد روزنامه نگاری ورزشی به عنوان تنها 

یک واحد مســتقل نگاه کــرد بلکــه روزنامه نگاری هاِی 

ورزشــی وجــود دارد. روزنامه نــگاری کــه در زمینــه 

فوتبــال فعالیــت می کند همــان روزنامه نگاری نیســت 

کــه در زمینــه تنیس یــا دو میدانی یا ژیمناســتیک یا 

ورزش های دیگر فعال اســت چرا که هر رشــته ورزشی 

بــه دلیل ویژگی هایی که دارد نوعــی از روزنامه نگاری 

و روزنامه نــگار اقتضــا می کنــد. برخــی از ورزش ها به 

دلیل ماهیتی که دارند هیجان بیشــتری نسبت به دیگر 

رشته های ورزشــی ها دارند )مثل فوتبال( در حالی که 

برخی دیگــر ورزش های آرامی هســتند )مثــل گلف(. 

ایــن موضوع به میــزان زیادی بــر روزنامه نــگاری این 

رشــته های ورزشــی تأثیر دارد. برخی دیگر نیز نیازمند 

دقت بیشــتری هســتند مخصوصًا آنهایی که با مقیاس 

و متــر و معیارها روبرو هســتند )مثــل دو میدانی( که 

در آنهــا روزنامه نگار باید برای تحلیل های خود بیش از 

توصیف های مجازی به معیارهای از پیش تعیین شــده 

تکیه کند. در نهایت روزنامه نگاری ورزشــی متعهد به 

توازن، سوژه پردازی و راستی آزمایی اطالعاتی ست که 

اساس کار روزنامه نگاری حرفه ای را شکل می دهد. 
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عــالوه بــر توســعه روزنامه نــگاری ورزشــی بــه دنبال 

ماهیت رشته ورزشــِی که آن را پوشش می دهد، ورود 

شبکه های اجتماعی به عنوان واسطه اصلی برای انتقال 

خبر در توســعه روش های پوشــش خبری ورزشی نقش 

داشته اســت. این موضوع از سویی منابع روزنامه نگار 

ورزشــی را را گســترش داد اما در مقابل او را در برابر 

چالش های جدیدی قرار داد که نیازمند سرعت بخشی 

به خبر و تغییر الگوهای انتشــار خبر به گونه ای همســو 

بــا اولویت های مخاطب دیجیتــال بودند. مخاطب دیگر 

نیازمند این نیست که روزنامه نگار به او نتایج بازی ها، 

بازیکنانی که گل زده اند و یا شــرایط برگزاری بازی ها 

را اعــالم کنــد، بلکه مخاطــب از روزنامه نگار ورزشــی 

انتظار دارد به او تحلیل ها و آمار عمیق ارائه دهد: مثاًل 

آنچه در رختکن ها می گذرد و یا تفســیری از نقشه های 

مربی ها و دیگر اطالعاتی که مخاطب امکان دســتیابی 

به آنها را ندارد. 
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روزنامه نگاری ورزشی و تغییر سبک ها 

محمدعمور
beINSports»مدیرادارهاخباردرکانالهای»بینسپورت

روزنامه نگاری ورزشــی به معنی همگامی و توصیف و تحلیل رویدادهای ورزشــی و اظهار 

نظــر دربــاره آنها و همچنیــن در صورت نیاز  بررســی درباره بخش های خاکســتری، رصد 

نزاع هــای روز افــزون، تبدیــل ورزش به اقتصاد مســتقل و بهره منــدی آن از توجه رو به 

افزایش مردم است.

ایــن تخصص روزنامه نــگاری در اوایل قرن نوزدهــم در ایاالت متحد آمریــکا پدید آمد. 

روزنامه ها در آن زمان بیشــتر به اخبار مسابقات مشــت زنی و اسب سواری می پرداختند. 

افزایــش توجــه مردم به اخبار ورزشــی روزنامه ها را به تدریج به ایجــاد بخش های ویژه 

ورزش و باشــگاه های ورزشی سوق داد تا روزنامه نگاران ورزشی بخش مختص به خود را 

در روزنامه داشته باشند. 

فعالیت روزنامه نگار ورزشــی هم اکنون و در عصر انقالب دیجیتال شاهد تحوالت عمیقی 

اســت. تعامل مخاطب در شــبکه های اجتماعی تأثیر بزرگی بر شکل گیری افکار عمومی و 

بزرگ نمایی رویدادهای ورزشــی و ســبک پوشش آنها دارد. ســایت های اینترنتی و دیگر 

پلتفرم های دیجیتال تأثیر بسیار زیادی بر مخاطبان دارد. 

گاهی اوقات، برای ســتاره های ورزشــی، بســیاری از ستاره ها و ســلبریتی های شبکه های 

اجتماعــی، از روزنامه نــگاران ســنتی که شــخصیت های مشــهور با آنها بــا احتیاط رفتار 

می کنند، مورد قبول ترند. جای تعجب نیســت که لیونل مســی اولین گفتگوی اختصاصی 

خود- بعد از مصاحبه با شــبکه باشگاه پاری سن ژرمن و شبکه بین سپورت- بعد از منتقل  

شــدن به پاری ســن ژرمن را با ســلبریتی اســپانیایی ســرویس پخش زنــده توییچ، ایبی 

یانوس، انجام داد. این ســتاره اســپانیایی مراســم معرفی مســی را به صورت مستقیم از 

تلفن همراهش برای هزاران نفر از مخاطبانش پخش کرد. 

پوشــش رویدادهای ورزشــی به گونه ای که رضایت مخاطبان و صاحبان تبلیغات را جلب 

کنــد، بــه پدید آمدن تدریجــی تخصص های متعــددی در این حرفه به ویــژه در رادیو و 

تلویزیون منجر شــده است. بر همین اســاس کارشناسان ورزشی و تحلیل گران فنی نقش 

مهمی در شــکل گیری آگاهی عمومی )منفی و مثبت( و گســترش فرهنگ ورزشــی دارند؛ 

موضوعی که باید محور اهتمام موسسات رسانه ای ورزشی باشد.

تأثیرپذیــری ورزش از علــم و تکنولــوژی بــه طور منطقی بــه روزنامه نگاری ورزشــی هم 

منتقل شــد به گونه ای که تکنولوژی های پخش تلویزیونی به صورت انقالب گونه توســعه 

یافــت و برای مخاطــب این فرصت را فراهم کــرد تا در دل رویداد قــرار بگیرد. همچنین 
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مخاطب را بــه درون رختکن ها و اتوبوس های بازیکنان 

تیم های ورزشــی بــرد. اهمیت اطالعــات فنی و تحلیل 

 Data آنها نیــز به ورود پرقدرت »روزنامه نــگاری داده

Journalism« بــه دنیای روزنامه نگاری ورزشــی نقش 

داشــت. هم اکنون شــاهد این هســتیم که مؤسسات 

اطالع رســانی- تحلیلی همچون opta به شــرکای اصلی 

باشــگاه های ورزشــی و همچنین مؤسســات رسانه ای 

تبدیل شده اند.

پر رنگ شــدن نقش پــول در ورزش و سیاســت گذاری 

ورزشــی دستیابی به اطالعات را به مأموریتی به غایت 

دشوار تبدیل کرده اســت. همچنین روابط دوستانه ای 

کــه روزنامه نگاران با منابع خبری خــود ایجاد می کنند 

باعث نشده انتشار اطالعات سری برای مخاطبان آسان 

شــود. بنابراین شاید عجیب نباشد که بیشتر تحقیقاتی 

کــه در پرونده هــای ورزشــی انجــام شــده از ســوی 

روزنامه نگاران تحقیقِی بوده که ارتباطی با رســانه های 

ورزشی نداشته اند. 

نه تنها رســانه های ورزشــی با مؤسسات ورزشی اصلی 

و  قــاره ای  فدراســیون های  اتحادیه هــا،  )باشــگاه ها، 

بین المللــی و...( دچــار تضــاد منافــع شــده اند بلکه 

تلویزیــون هم از طریق حق پخش بــه یکی از مهمترین 

حامیــان ورزش تبدیــل شــده اســت. به دنبــال این، 

بزرگ نمایــی  بــرای  رســانه ها  بــا  دهنــدگان  تبلیــغ 

تصویــر ورزشــکاران و باشــگاه ها و بزرگ نمایی پدیده 

ستاره ســازی بــرای کســب بیننــدگان و درآمد بیشــتر 

همــکاری می کنند. بــا وجود این تحوالت گســترده که 

ورزش و ورزشــکاران از آن بهــره می برنــد اما با توجه 

همپوشــانی منافع تجاری و گرایش مؤسسات اقتصادی 

بزرگ به ســرمایه گذاری در رســانه و ورزش، پرســش 

های اخالقی و حرفه ای بســیاری درباره مســتقل بودن 

روزنامه نگار ورزشــی در رسانه دارای حق پخش مطرح 

می شود. 
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توصیه های اصلی

1- به صورت منظم و بلندمدت 
برنامه ریزی کن:  بر خالف رویدادهای خبری 

دور از انتظار، رویدادهای ورزشی همواره برنامه ریزی 

شده هستند و در آغاز هر فصل اعالم می شوند 

بنابراین باید از قبل برای پوشش آنها برنامه ریزی کنی 

تا کیفیت پوشش خبری خود را باال ببری. 

2- اتفاقــات ناگهانــی را پیش بینی کن:  
با افزایش تجربــه، روزنامه نگار ورزشــی توانایی درک 

روندهــا را پیــدا خواهــد کــرد. او می توانــد اتفاقــات 

ناگهانی ماننــد برکناری یک مربی یا بــه تعویق افتادن 

یک مسابقه را پیش بینی کند.

3- در محل رویداد حاضر باش: 
رابطــه روزنامه نــگار ورزشــی یا محل رویداد اساســی 

اســت: چــرا که به او نگاهــی همه جانبه تــر می دهد و 

باعث می شــود به مخاطب محتوای جدید و ایده های و 

نتیجه گیری های اختصاصی ارائه کند. 

4- شبکه ای از منابع 
بــرای خودت ایجــاد کــن:  هیچ خبــر بدون 
اطالعاتــی وجود نــدارد و هیچ اطالعاتی بــدون منبع 

به دســت نمی آید. بنابراین روزنامه نگار ورزشــی باید 

به تشــکیل شبکه ارتباطی متشــکل از بازیگران عرصه 

ورزش شــامل مدیران، مربیــان، بازیکنان و دیگر افراد 

بــرای اطمینــان از دریافت اخبار از آنهــا و اطمینان از 

دقیق بودن پوشش خبری خود توجه داشته باشد.

5- مراقب ســوء اســتفاده باش:  به همان 
انــدازه کــه رابطــه روزنامه نگار بــا منابــع در دریافت 

اطالعات کمــک می کند، بــه همان انــدازه هم ممکن 

اســت روزنامه نگار را در معرض ســوء استفاده از سوی 

منابع قرار دهد. منابع ممکن اســت از او برای انتشــار 

اخبــار به نفع یک مربی یا یــک بازیکن یا ضربه زدن به 

رقبــا یا تأثیرگذاری بر قیمت یک بازیکن در بازار نقل و 

انتقاالت سوء اســتفاده کنند. پس مراقب باش تا مانع 

از سوء  استفاده از خود شوی.

6- مهارت های فنی خود را توســعه بده:  
حرفه روزنامه نگاری ســاالنه دســتخوش پیشرفت های 

شــگرفی می شــود و روزنامه نــگاری که خــود را با این 

تکنیک هــا همــگام کند و بر آنها مســلط شــود محتوای 

تولیــدی اش بــه دلیل تعاملــی بودن و منحصــر به فرد 

بودنی که ناشــی از پیشرفت تکنیکی ست همیشه توجه 

مخاطبان را به خود جلب می کند. 

7- از پلتفرم های دیجیتال استفاده کن: 
اســتفاده از ســایت های خبری و شــبکه های اجتماعی 

در روزنامه نــگاری ورزشــی به موضوع اساســی تبدیل 

شــده اســت: ایــن پلتفرم ها فرصــت بیشــتری را برای 

روزنامه نگاران فراهم می کنند تا اخبار را به شــکل ها و 

ســبک های مختلف و فراتر از چارچوب های خبری سنتی 

ارائه دهند. به عبارت دیگر الزم اســت الگوهای خبری 

متناسب با الزامات این پلتفرم ها ایجاد شود.6

6 برای اطالعات بیشتر: مراجعه شود به راهنمای تولید فیلم برای شبکه های اجتماعی 
 https://bit.ly/2LOvURp
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10- به خبر اکتفا نکن:  روزنامه نگاری ورزشــی 
دیگر محــدود به اعالم نتایج  بازی هــا یا خبرهای فوری 

راه انــدازی  تخصصــی  ورزشــی  ســایت های  نیســت. 

شــده اند کــه در مــدت زمان کوتاهــی توانســته اند با 

ارائــه تجزیــه و تحلیل هــای عمیق بر اســاس الگوهای 

مختلف روزنامه نــگاری مانند روزنامه نــگاری تحقیقی، 

تفســیری،  روزنامه نــگاری  عمق نگــر،  روزنامه نــگاری 

روزنامه نگاری تاریخی مخاطبان بسیاری را جذب کنند. 

 The Athletic  در ایــن زمینه می توان به تجربه ســایت

در زمینه ارائه محتوای ورزشــی قابل توجه اشاره کرد 

)این ســایت در ســال 2016 راه اندازی شــد  و در سال  

2022 توسط نیویورک تایمز خریداری شد(. 

8- به الگوریتم ها توجه کن:  برای اطمینان 
از اینکــه مطالــب ورزشــی ات به بیشــترین تعــداد از 

مخاطبان هدف می رســد، باید سیستم کار الگوریتم ها 

را بدانی، چه در موتورهای جســتجو و چه در شبکه های 

اجتماعــی. زیرا محتــوا در فرم هایی ارائه می شــود که 

توسط پلتفرم ها پشــتیبانی می شوند )مثاًل یک ویدیوی 

کوتاه(. فضای اختصاص داده شــده برای محتوا در هر 

پلتفــرم به طــور جداگانه در نظر گرفته می شــود. مثاًل 

محتوای پشــتیبانی شده توسط اینســتاگرام با محتوای 

پشــتیبانی شده توسط توییتر یا یوتیوب متفاوت است. 

باید اولویت های محتوایی مخاطبان هر پلتفرم را در نظر 

بگیری.

9- برای محتوای خود هویت تعریف کن: 
ســعی کن شــکل منحصر به فردی از محتــوای خبری را 

ارائه دهی که دربردارنده جزئیات عمیق رویداد یا یک 

خبر ورزشی باشد و به روش غیرمعمولی ارائه شود که 

باعث شــود مخاطب همیشه محتوای تولید شده توسط 

تو را تشــخیص دهد. بســیاری از اخبار در رســانه های 

ورزشــی مشــابه اســت بنابراین تو باید سبک خودت را 

بسازی.

6 برای اطالعات بیشتر: مراجعه شود به راهنمای تولید فیلم برای شبکه های اجتماعی 
 https://bit.ly/2LOvURp
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ونساندیلیک
نویسندهوروزنامهنگارورزشی

روزنامهلکیپ

در هر حال می دانستیم که صفحه اول روزنامه تأثیرگذار 

خواهد بود )صفحه اول روزنامه فرانسوی لیکیپ در جام 

جهانــی 2010 آفریقای جنوبی کــه در آن روزنامه توهین 

زشــتی را منتشــر کرد که ادعا می کرد بازیکن فرانســوی 

نیکالس آنلکا آن را علیــه مربی خود بین نیمه های بازی 

فرانســه و مکزیک به کار برده اســت. این ماجرا منجر به 

جنجال بزرگی شد(. هر رسانه تأثیرگذاری خود را دارد. 

رســانه بی دلیل رکن چهارم دموکراسی نیست و اینگونه 

نیســت که رســانه به دلیل ورزشی بودن قدرتی نداشته 

باشد. 

نمی دانم چگونه است که روزنامه  نگاری غیرورزشی باید 

پــاک و بی طرف باشــد در حالی که بایــد روزنامه نگاری 

ورزشــی شوونیســتی و ملی گرایانه افراطی باشــد بدون 

اینکه نگاه نقدگرایانه ای نداشته باشد.

بله، در حقیقت تمایل روزنامه های فرانســوی این اســت 

که تیم فرانســه بــه قهرمانی در جام جهانی برســد. اما 

اینکه از محــور مأموریت مان یعنی اخبار، اطالعات و نقد 

چشم پوشی کنیم، غیر ممکن است.

 گاهی اوقــات ســنت های تحریریه یک روزنامه ورزشــی

- نــه روزنامه عمومی- بر نوشــتن خبرها تأثیــر دارد. در 

این حالت نوشتن محتوا با نوعی از حماسه همراه خواهد 

راهنمای روزنامه نگاری ورزشی
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 https://www.youtube.com/watch?v=NhY3NWT8is0  :2019 /7 منبع: مصاحبه با روزنامه فرانسوی الکروا

بود تا جایی که خبر دچار بزرگ نمایی می شــود اما نه به 

انــدازه ای کــه در اطالعات اصلی خبر انحــراف به وجود 

آیــد. قطعــًا نه با هــدف تحریــف و خارج کــردن آن از 

چارچوب های حرفه ای.

اگر این جهانی اســت که شــما می خواهیــد -منظور من 

خودداری از انتشــار اطالعات مربوط بــه انتقال بازیکنی 

از باشــگاهی به باشــگاه دیگر قبل از رسمی شدن است- 

این بدان معناســت که شــبکه های اجتماعــی جایگزین 

اطالعات می شــوند. اگر منتظــر بمانیم تا همه چیز برای 

انتشــار اعالم رسمی شــود، اطالع رســانی هم نخواهیم 

داشــت. در ایــن صــورت فقــط شــبکه های اجتماعــی 

اطالع رسان خواهند بود.7
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فصل دوم:
قبل از اینکه روزنامه نگار ورزشی 

باشی، روزنامه نگار باش

قبــل از ورود به روزنامه نگاری ورزشــی به عنــوان یک تخصص، روزنامه نگار باید از خود بپرســد: »دلیل عالقــه ام به روزنامه نگار 

ورزشــی شدن چیست؟« یافتن پاسخی کامل به این ســؤال عامل تعیین کننده و اساسی در مسیر فعالیت یک روزنامه نگار خواهد 

بود. در ادامه مهمترین اطالعاتی که به تو کمک می کند به این سؤال پاسخ د هی آمده است:

1- مشــخص کردن نوع رســانه ای که قصد تولید محتوا برای آن طبق استانداردهای خود را 
داری: روزنامه چاپی، تلویزیون، پلتفرم اینترنتی، رادیو یا پادکست.

)در ســال های اخیر مطالب بسیاری در زمینه 

روزنامه نگاری در کشــورهای عربی منتشر 

شــده که بــه صــورت محتوای ورزشــی 

تعاملــی همچــون ویدئوهــای تحلیلی در 

یوتیــوب و نیــز پادکســت هســتند اما 

اکثر آنهــا و در نبود پلتفرم های 

محدود  ورزشــی،  تخصصــی 

فــردی توســط  تولیــد  بــه 

افراد عالقه منــد به ورزش 

بودند(.
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2- مشــخص کردن یــک تخصص معین در 
ـی،  روزنامه نــگاری ورزشــی: خبرنــگار میداـن
متخصــص در زمینــه بازار نقــل و انتقاالت، 
متخصص در تحلیل بازی ها و... هر تخصص 
نیازمند مسیر مستقلی ست که روزنامه نگار 
ورزشی باید از ابتدای فعالیت خود طی کند 
تــا مهارتش در یــک زمینه خــاص متمرکز 

شود.

)ســایت The Athletic UK از ایــن هــم فراتر رفتــه و برای هر 

تیم از لیــگ فوتبال انگلیس و برخی از باشــگاه های درجه دو 

خبرنــگاری تعیین کرده اســت. ایــن اقدام موجــب محبوبیت 

خبرنــگاران نزد هواداران هر یک از باشــگاه ها می شــود: مثاًل 

جیمز پرس اخبار لیورپول را در این ســایت پوشــش می دهد و 

در تویتر حدود 900 هزار دنبال کننده دارد(.

کــه  رســانه هایی  کــردن  مشــخص   -3
روزنامه نگار ورزشی قصد دارد برای آنها کار 
کند: دلیل این کار درک روش کار و همگام 
شدن با آن است تا اگر روزنامه نگار برای کار 
در رسانه ای پیشقدم شود تجربه تخصصی 
در مورد نحوه کار و خط مشــی تحریریه آن 
داشــته باشد. همچنین شما به عنوان یک 
روزنامه نگار می توانید به طور مستقل مسیر 
فعالیت خود را مشــخص کنید مشــروط بر 
اینکه بتوانید شهرتی برای خود دست و پا 
کنید که همه رسانه ها مایل به همکاری با 

شما باشند.
)روزنامــه نــگار ایتالیایــی فابریزیــو رومانــو )29 ســاله( از 

مشــهورترین خبرنــگاران ورزشــی متخصــص در اخبــار نقل و 

انتقاالت فوتبال اســت. او به طور مســتقل کار می کند و ده ها 

مؤسســه رســانه ای بــزرگ بــا او کار می کننــد. او در توییتــر 

نزدیــک بــه 11 میلیــون دنبال کننــده دارد؛ عــددی بزرگتر از 

دنبال کننــدگان روزنامــه بزرگی همچــون گاردین که خودش 

مطالب این روزنامه نگار ایتالیایی را به عنوان یک روزنامه نگار 

مستقل منتشر می کند(. 
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   چگونه شروع کنی؟

1- شــور و شوق داشته باش:  داشتن شور و 
شــوق به یک ورزش به این معنی اســت که با جزئیات 

آن آشــنا هســتی، قوانین و ســتاره های ایــن ورزش را 

می شناسی و آشنایی گسترده ای با همه جوانب و ابعاد 

آن داری. بــدون این ویژگی در آغاز کار خود به عنوان 

یــک روزنامه نــگار متخصص در یک رشــته ورزشــی با 

مشکل مواجه خواهی شد. 

2- با تیم محله شروع کن: برای اینکه بتوانی 
در تمرین ها و بعدها در اســتادیوم حاضر شــوی باید از 

فرصتی که در دسترس داری استفاده کنی: این فرصت 

تیم محلی یا باشــگاهی ست که درهایش را به روی تو 

بــاز می کند تــا از نزدیک با ورزش مــورد عالقه ات و با 

روندی که تیم طی می کند تا از تمرین ها به اســتادیوم 

برسد آشنا شوی.
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3- اخبــار را بی وقفه دنبال کن:  برای اینکه 
بیشــتر به خــودت کمک کنــی و آشــنایی ات عمیق تر و 

شــامل تر شود اخبار مربوط به ورزش مورد عالقه ات را 

دنبــال کن. با ایــن کار از رویدادهای جدید و همچنین 

ســبک های مختلف خبرنویســی و تحلیل و تفسیر مطلع 

می شوی.

4- هــر چیز قابل توجهی را آرشــیو کن:  
هــرگاه -در حین مطالعه اخبــار ورزش مورد عالقه ات- 

به تیتر خاصی یا مقاله ی خوبی یا مورد جالب یا جمله 

جذاب یــا توصیف جادویی یا دقیق یا لینک قابل توجه 

یــا اطالعات جدیــدی برخوردی در آرشــیو کــردن آن 

تردید نکن: بعدها به آن نیاز پیدا خواهی کرد.

5- بنویــس و بنویــس و بنویــس: بــرای 
اســتفاده از موارد گفته شده باید مهارت های نوشتاری 

خود را توســعه دهی: ایــن مرحله، مرحلــه آغاز به کار 

به شــکل عملی است. نوشــتن تنها راه توسعه مهارت 

روزنامــه نگاری توســت- صــرف نظر از نوع رســانه ای 

کــه مایلی بــرای آن کار کنی، متن اصل هــر محتوا به 

شمار می آید- عالوه بر این به تو کمک می کند تا سبک 

مختــص به خود را پیدا کنی. ســبکی کــه تو را منحصر 

به فــرد می کند و باعث می شــود محتوایــی قابل توجه 

خوانندگان و رسانه ها داشته باشی.
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حسامبرکات

روزنامهنگارواستاددانشگاهاردنی
سردبیرسابقسایتیورسپورتوکوووره

رسانه های ورزشی در کشورهای عربی هم اکنون 

بــا مشــکالت زیادی روبــرو هســتند. چالش های 

بی شماری در مقابل  دبیران و خبرنگاران ورزشی 

قــرار دارد. به ویــژه اینکه دبیــران و خبرنگاران 

ورزشــی تــالش می کننــد بــا هجوم شــبکه های 

اجتماعی و آشنا شدن عامه مردم با تولید محتوا 

مقابلــه کنند چر اکه ایــن تحوالت منجر به تولید 

محتــوای کــم کیفیــت و بــدون اطالعــات دقیق 

شده اند. 

روزنامه نــگار ورزشــی می بیند کــه وقتی مطلبی 

را بــا نگارشــی بســیار دقیــق و صحــت مطالب و 

بی طرفی بســیار باال منتشــر می کند مــورد توجه 

قــرار نمی گیــرد. این موضــوع به دلیــل فاصله 

نوشتن مطلب روزنامه نگار و مطلب دیگری اتفاق 

می افتد که با عجله منتشــر شده یا بدون رعایت 

کمترین اصول حرفه ای ترجمه شــده اســت. اما 

با توجه گســترده مخاطبانی روبه رو می شــود که 

اغلــب به منبــع محتوا یا واقعیت هــای موجود در 

محتوا اهمیتی نمی دهند.

از افرادی که بدون اطالعات به تحلیل مسابقات 

ورزشــی می پردازنــد گرفته تا افراد مشــهور در 

انتشــار خبرهــای کوتاه  جعلــی و تولیدکنندگان 

محتــوای متعصبانه علیه تیم ها و بازیکنان رقیب، 

همه در برابر روزنامه نگار ورزشــی وجود دارند. 

ایــن در حالی اســت کــه روزنامه نگار ورزشــی 

حرفه ای تــالش می کند محتوای خــود را به دور 

از همــه ایــن تأثیرگذاری هــا تولید کنــد. »تنها 

درست، درست اســت«. برای اینکه روزنامه نگار 

از فعالیــت کلیشــه ای دوری کنــد راهی نیســت 

بــرای  تــالش  جز 

ابزارهای  توســعه 

نامه نــگاری،  روز

تنــوع بخشــی بــه 

و  خبــری  منابــع 

بخشیدن  ســرعت 

تهیــه  رونــد  بــه 

ســازی  ســاده  و 

محتوا. تا بتواند با 

آنچه که مخاطبان 

یک  از  می خواهند 

اعتبار  ســو وحفظ 

قلــم و وجهه خود 

دیگــر  ســوی  از 

همگام باشد.
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 روشــن اســت کــه بخــش بزرگــی از جوانان در 

جهان عرب آرزوی کار در روزنامه نگاری ورزشی 

را دارنــد. در عین حال بــازار کار روزنامه نگاری 

به طــور کلی بــا رکود روبــه رو اســت. وضعیت 

اقتصادی و کســاد بازار تبلیغات نشــانه های این 

وضعیت هستند.

بنابراین توصیه می شود منتظر شانس 

نباشــید چون مشــخص نیســت به 

ســراغ شــما بیایــد یا نــه بلکه 

از طریــق خودآموزی شــروع 

کنیــد. دوره هــای آموزشــی 

در زمینــه خبرنویســی و تحلیــل 

ورزشــی و قوانین رشــته های 

ورزشی بگذرانید. 

هر کسی که خواهان فعالیت 

به عنــوان روزنامه نگار ورزشــی 

تــالش  بایــد  اســت 

کنــد آمــوزش 

و  میدانــی 

فعالیت  و  عملی 

داوطلبانه داشــته باشــد تا مهارت های نوشتاری 

و ســطح کاری او ارتقــاء یابد و بتواند به شــکل 

حرفه ای، محتوا تولید کند. 

همچنیــن بــه  روزنامه نــگار شــرکت کننــده در 

جام جهانــی توصیه می کنم هیچ کنفرانس خبری 

یا نشســت رسانه ای را از دســت ندهد ولو اینکه 

در فاصله دوری برگزار شــوند. نــگاه تکراری به 

رویدادها نداشــته باشــد. همیشــه تــالش کند 

آن چیــزی را ببیند 

آن  دیگــران  کــه 

از  نمی بیننــد.  را 

تحلیلــی  رویدادهــا 

کلیشــه ای نداشــته 

باشــد. هــر تصویر را 

مســتند کنــد. کــم 

بخوابــد و خیلــی 

راه برود. 
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فصل سوم
چگونه وارد روزنامه نگاری ورزشی 

شوی و از کجا شروع کنی؟

اکثر روزنامه نگاران ورزشی از دو راه اصلی وارد 

این حرفه می شوند:

مراکــز  در  روزنامه نــگاری  تحصیــل 

آکادمیک و کســب تخصص در 

ورزش همزمــان با این روند، 

یــا اینکه به صورت مســتقل 

روزنامه نــگاری  مســیر 

تحصیــل  بــدون  را  خــود 

روزنامه نگاری  آکادمیــک 

آغــاز می کننــد و ســپس 

تجربــه  زمینــه  ایــن  در 

کار  و  می کننــد  کســب 

را توســعه می دهند.  خود 

نمونه های بسیاری برای این 

نــوع روش وجود دارد. این 

افراد توانســته اند با تکیه بر 

مهارت کافی خود شایســتگی ورود به رســانه ها 

را کســب کنند یا از طریق آموزش و پیشرفت به 

روزنامه نگاران حرفه ای تبدیل شده اند.

همانطور که یک ورزشــکار باید ســبکی جدی در 

زندگی خود داشته باشد تا به ورزشکار حرفه ای 

تبدیل شــود روزنامه نگار ورزشی هم باید همین 

راهنمای روزنامه نگاری ورزشی
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مســیر را دنبال کند: از طریق کار سخت و 

تالش برای ایجاد دایره اطالعاتی گسترده 

شامل همه اطالعات مرتبط با ورزش مثل 

حقوق ورزشــی، پزشــکی ورزشــی، علوم 

انسانی، نوشتن و نگارش، اقتصاد ورزشی 

و... تا خود وخبرهایش شــاهد پیشــرفت 

باشند. 

میــان  کــه  هســتند  بســیاری  مــوارد 

ورزشــی  روزنامه نــگار  و  روزنامه نــگار 

تفــاوت ایجــاد می کنــد تا جایــی که این 

تصــور به وجــود آمــده کــه روزنامه نگار 

ورزشــی از چارچوب هــا و ضوابــط جــدی 

ایــن حرفه، آزاد اســت ولــی واقعیت این 

اســت که روزنامه نگار ورزشی باید اساسًا 

وارد  باشــد و ســپس  یــک روزنامه نــگار 

تخصص ورزشــی یا دیگر حوزه ها شود. از 

روزنامه نگار ورزشی انتظار می رود از همه 

حوزه هــای روزنامه نــگاری اطالع داشــته 

باشــد و به اصول حرفــه ای و اخالقی و در 

رأس آنها واقع گرایی و اعتبار و شــفافیت 

پایبند باشد.
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7 توانمندی که باید داشته باشی:

1- پیشــرفت زبان:  هیچ روزنامــه نگار بدون زبانی وجود 
ندارد. زبان با خواندن مداوم و تمرین با ابزارهای نوشــتن بهتر 

می شود.

2- آموزش سبک ها: که یا از طریق دنبال کردن مطالب 
روزنامه نگاران - در همه زمینه ها نه فقط ورزش - و تالش برای 

فهم سبک های مختلف نویسندگی و استفاده از آنها در خبرهای 

خــود به دســت می آید یا از طریق مراجعه بــه به عمق متن هم 

 Fiction & از لحاظ ادبی و هم علمی )داســتانی و غیر داســتانی

Non-Fiction( و به کارگیری این سبک ها در مطالب ورزشی.

3- ایجــاد دانــش جامع: شــناخت یــک ورزش تنها به 
دنبال کردن آن و اطالع از اخبار روزانه آن محدود نمی شــود. 

یک روزنامه نگار حرفه ای ورزشی باید با تمام قوانین آشنا باشد 

و پیشــینه وســیعی از ابعاد تاریخی و جامعه شــناختی مرتبط با 

این ورزش و تعامالت آن با جامعه و دیگر موارد داشته باشد.

4- توســعه تفکــر انتقادی: بــا کنــکاش در جزئیات 
رویدادهــای ورزشــی، خوانــدن تاریخچه آنهــا و درک جزئیات 

دقیــق آنها. ایــن کار به تو این امــکان می دهد که 

ســؤاالت منحصر به فردی بپرســی که تو را از دیگر 

روزنامه نگاران متمایز می کند.

5- تنوع بخشیدن به محتوای تولیدی: 
در آغــاز کار بــه عنــوان روزنامه نگار ورزشــی توصیه 

می شود به یک سبک محدود نباشی و محتوای خبری خود 

را در قالب های مختلف تولید کنی: متن و فیلم و پادکست 

و... این کار در شــناخت بهتر ســبک مناســب خــود و مورد 

پسند مخاطب به تو کمک می کند.

6- گــردآوری منابع: از طریق ایجاد شــبکه ای از روابط با 
بازیگران مختلف در حوزه ورزش. این کار به وســیله حضور در 

تمرین ها و مسابقات و ایجاد روابط حرفه ای با بازیکنان و مربیان 

و وارد شدن به جمع روزنامه نگاران ورزشی ممکن می شود.

7-خود انتقادی: یک روزنامه نگار حرفه ای همواره خودش 
را زیــر ســؤال می بــرد. بعد از هــر محتوایی کــه تولید می کند 

سعی می کند آن را به صورت واقع گرایانه ای ارزیابی کند تا به 

کاستی های آن پی ببرد و سعی کند آنها را تکرار نکند و از نکات 

مثبت استفاده کند.

راهنمای روزنامه نگاری ورزشی
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فویچیکنوواکوفسکی
روزنامهنگارورزشیمستقللهستانی

توصیه ام به روزنامه نگاران جوان این است: از هر فرصتی برای 

گردآوری بیشــترین تعداد منابع و ایجــاد ارتباط با افراد جدید 

اســتفاده کنید، زیرا هیچ اطالعــی ندارید از اینکه کدام یک از 

آنها ممکن است در زمانی خاص بعدًا به کارتان بیایند.

از مدت هــا قبــل بــه این نتیجــه رســیده ام کــه مدیریت همه 

اطالعات موجــود در جهان غیر ممکن اســت؛ بنابراین من باید 

بــر مرتبط ترین موارد به عالیق حرفــه ای ام تمرکز کنم. مطمئنًا 

هر اتفاق مهمی در دنیا در حال رخ دادن باشــد بر من هم تأ ثیر 

خواهد گذاشــت. در مورد منابع، من بیشــتر از توییتر استفاده 

می کنم. در آنجا حســاب هایی را کــه ارزش دنبال کردن 

 RSS دارند و همچنیــن فیدهای

از  ســایت های قابل توجــه را در 

گروه بندی  مختلف  فهرســت های 

می کنم. ســایت ها را تا آنجا که 

ممکن است به روزرسانی می کنم 

و نوتیفیکیش ها را فعال می کنم.

همچنین برخی اوقات، نوتیفیکیشــن های حساب های توییتری را 

فعــال می کنم که بیشــترین اطالعاتی که برایم مهم اســت را 

به اشــتراک می گذارند، مثل )laczynaskobieca حساب رسمی 

فدراسیون فوتبال زنان لهستان(.
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به دنبال مطالب منحصر به فرد هستی؟... 
یک عکاس را همراه خود داشته باش...

با خود همراه بردن یک عکاس خبری متخصص در زمینه ورزش 

یکی از ســاده ترین و مؤثرترین راه ها برای دستیابی به محتوا و 

اخبار جذاب است. 

عــکاس خبــری به دلیــل جو کارش و شــرایطی کــه در آن کار 

می کنــد- در نزدیکی ورزشــکاران قــرار می گیــرد و جزئیات را 

دنبــال می کند - امــکان ثبت جزئیاتی را دارد که ممکن اســت 

برای یک روزنامه نگار در دسترس نباشند.

عکاس خبری چون با حواســش کار می کنــد، به همه صداهای 

برخاســته از دوربین هــای همکارانــش توجه می کنــد بنابراین 

می تواند جزئیات بسیار زیادی به تو بدهد. 

چگونه از عکاس بیشترین استفاده را داشته باشی؟

1- در تماس مستقیم با او باش: برای اطمینان 
از اینکه کارت را با سرعت بسیار باالیی انجام می دهی، با 

عکاس حاضر در محل رویداد در تماس باش. از برنامه های 

پیام رسان استفاده کن: واتساپ، مسینجر یا دیگر پیام رسان 

ها، تا هر زمان که عکس های مهمی می گیرد یا از یک اتفاق 

مطلع می شود، بالفاصله جزییات آن را به تو اطالع دهد 

تا بتوانی از آن ها بهره مند شوی و براساس آن ها یک خبر با 

مفاهیم بصری قوی بنویسی.

2- عکاس، چشــم و گوش تو در ورزشــگاه است: 
نقــش عــکاس تنها بــه تهیه عکس هــای زنده برای تــو محدود 

نیســت بلکه حضورش در حاشــیه های ورزشــگاه به او فرصت 

مطلع شــدن از جزئیــات را می دهد؛ جزئیاتی کــه حتی اگر در 

جایگاه های تماشــاگران باشــی هم در دسترس تو قرار 

نمی گیــرد. مثاًل عــکاس حرفهایی که 

بازیکن عصبانــی از مربی به دلیل 

بازیکان  بــا  جایگزیــن کردنــش 

دیگر می زند و همچنین جزئیات 

مهم دیگر را می شنود. 

3- بررسی دقیق عکس ها 
می توانــد بــه تو ایــده بدهد: 

بررســی دقیق عکس ها ممکن اســت 

جزئیــات مهمــی را نشــان دهــد که 

هیچ کس به آن توجه نکرده باشــد. 

وقتی بازی نیمــه نهایی جام ملت های 

آفریقــا در کامــرون بــه مرحلــه ضربات 

پنالتی برای تعیین تیم برنده بین کامرون 

و مصر رســید، کاغذهایی وصل شــده به 

بطری آب دروازه زبان تیم مصر محمد ابو 

جبل مشــاهده شــد، خبرنگاران با بررسی 

عکس هــا متوجه شــدند که ایــن کاغذها 
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حــاوی نوشته هایی ســت در مــورد جهت هــای 

احتمالی پرتاب توپ توسط هر یک از بازیکنان 

تیم کامرون. نوشــته هایی کــه کمک کرد تیم 

مصر به دور نهایی صعود کند.

4- لیستی از درخواست های خود 
تهیه کن:  قبل از نوشتن گزارش خود  
از عکاس بخواه به مکان های مشخصی برود 

و عکس هایی بگیرد که به نوعی به نوشتن 

مطلب تو کمک کند. 

مثاًل اگر فکــر می کنی بازار واقف دوحه ارزش 

تهیه رپورتاژ داشــته باشــد از عکاس بخواه تا 

عکس هایی از آنجا برای تو تهیه کند.

 چیزهایــی را توســط ایــن عکس های کشــف 

خواهی کرد که ممکن است با نگاه معمولی به 

دست نیاید. این کار موجب تقویت و باالرفتن 

کیفیت مطالبت می شود.

5- فاصلــه نزدیک با رویداد منجر به 
کشــف منابع جدید می شــود: حضور 
عکاس در زمین ورزشــگاه و در فاصله نزدیکی 

از بازیکنــان و مدیران امکان تماس مســتقیم 

بــا آنها را بــرای او فراهم می کنــد و در نتیجه 

امکان انجام مصاحبه های اختصاصی در خارج 

از ورزشــگاه را بــرای تــو به دنبال مــی آورد و 

همچنین شبکه ای روابط برای تو ایجاد می شود 

که بعدها در کارت مفید خواهد بود. 

پیترگریگورییف
روزنامهنگارورزشیبلغارستانی،

سازندهرپورتاژهایتلویزیونیدربارهفوتبال

اگــر بخواهم یــک توصیــه بــه روزنامه نگاران جوان داشــته باشــم 

این اســت: تالش کنید شــور و شــوق خود و موضوعاتــی که در کار 

روزنامه نگاری به آنها عالقه دارید را دنبال کنید. سعی کنید افرادی 

را پیــدا کنیــد کــه قبل از این کســی با آنهــا مصاحبه نکرده باشــد 

زیــرا خبرهای تازه تر، ارجحیت دارند. تالش کنید همیشــه دنبال رو 

موضوعــات عمومی و ســوژه هایی که دیگران دنبــال می کنند با این 

اســتدالل که این سوژه ها در افکار عمومی پرطرفدار است، نباشید. 

همیشــه مطلبی کــه روزنامه نگار از روی عالقه می نویســد کیفی تر و 

بهتر اســت چرا کــه در خود افراد و مکان هــا و رویدادهایی دارد که 

دوربین عکاســان یــا قلم خبرنگاران تا قبل از این به آن دســت پیدا 

نکرده است.

در مورد ارتباط با منابع، فکر می کنم بســتگی به نوع پوشــش خبری 

دارد. منابــع خبر فــوری با منابع رپورتاژ یا گزارش تحقیقی یکســان 

نیســتند. بــرای مــن یکــی از مهم تریــن توصیه هــا، توصیــه یکی از 

روزنامه نگاران با ســابقه آمریکایی ست که می گوید: خود را متقاعد 

کنیــد که چیــزی نمی دانید و هیــچ اطالع قبلی در مــورد موضوع یا 

گزارشــی که می خواهید روی آن کار کنید ندارید. شــما با این کار 

خود را از هرگونه ســوگیری ناشی از شناخت موضوع که ممکن است 

موجــب تضعیف کارتان شــود و همچنیــن از واقع گرایی کــه انتظار 

می رود در برخورد حرفه ای با رویداد داشته باشید، فاصله می گیرید. 

بر همین اساس سعی می کنم همیشه با همه منابعی که پیدا می کنم 

وارد بحث شوم. این کار به نتیجه بهتر منجر می شود.

همچنین سعی می کنم اطالعات مربوط به هر منبع را در بیش از یک 

جا ثبت کنم: در دفتر یادداشت و همچنین در لپ تاپ. این کار را با 

هدف ثبت و آرشــیو منابع و فرامــوش نکردن جزئیات مربوط به آنها 

انجــام می دهم. تکیه به حافظه شــخصی به عنــوان تنها ثبت کننده 

اطالعات در بسیاری از اوقات به اشتباه منجر می شود. 

در پایان، مهم ترین موضوع - هر چند برای برخی ممکن است بدیهی 

به نظر برســد اما مهم ترین توصیه اســت- این اســت که سعی کنید 

همواره به وســیله چند منبع از درست بودن اطالعات مطمئن شوید 

و هر چقدر هم که اطالعات تان زیاد باشــد باز هم از فقط یک منبع 

استفاده نکنید.
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نیاز روزنامه نگار ورزشــی به منابعی که از آنها اطالعات 

خــود را دریافــت کند موضوعــی حیاتی اســت. مثل هر 

روزنامه نــگاری که در حوزه های دیگری فعالیت می کند. 

آنچه باعث می شــود روزنامه نگار ورزشــی به منابع زیاد 

و متنوع و خیلی معتبر نیاز داشــته باشــد این اســت که 

بــا دامنــه گســترده ای از مخاطبــان تعامــل می کند که 

اطالعــات زیــادی از ورزش دارند و به شــدت پیگیر آن 

هستند. 

و  ورزشــی  روزنامه نــگار  اطالعاتــی  پیشــینه  کل،  در 

روابطش با مســئوالن، ورزشــکاران، مربیان، نمایندگان 

ورزشــکاران، تأثیرگــذاران در ورزش در کنار اطالعات 

عمومــی و قوانیــن منابعی هســتند که باعث می شــود او 

فصل چهارم
منابع در روزنامه نگاری ورزشی

بتوانــد پیش بینی کند و بر اســاس آن خبر را بنویســد یا 

دربــاره آنچه که روی خواهد داد و به خبر تبدیل خواهد 

شد نتیجه گیری کند.

بــرای منابع روزنامه نگار ورزشــی نمی تــوان حد و مرزی 

تعییــن کــرد. مقامات کشــور یــا کمیته هــای المپیک یا 

فدراســیون های ورزشــی و حتی پارلمان یا شــورای های 

محلــی منابعــی بــرای روزنامه نــگار ورزشــی بــه شــمار 

می آیند. باشــگاه ها، انجمن های طرفــداران، انجمن های 

ورزشــکاران پیشکســوت وانجمن های داوران و ... همه 

اینهــا منابعی هســتند کــه می توانند در شــناخت خبر یا 

شــناخت اطالعاتی که چارچوب خبر را شکل می دهد به 

روزنامه نگار ورزشی کمک کنند.

راهنمای روزنامه نگاری ورزشی

32



برای ایجاد روابط قــوی با منابع، تنها یک راه وجود دارد 

و آن مصاحبه از نزدیک با مقامات مربوطه اســت. شاید 

بهتریــن راه بــرای یک روزنامه نگار ورزشــی بــرای ایجاد 

و شــکل دهی گروهــی از منابــع، حضــور در تمرینــات و 

مســابقات باشــد، به ویژه در مســابقات بزرگی که زمان 

کاملی برای آنها اختصاص می دهد و در آنها با مسئوالن، 

ورزشــکاران، دیگر روزنامه نگاران و شــخصیت های مهم 

بیــش از یک بار و در فضایی غیر رســمی دیدار می کند. 

فضای رسمی مانع از تعامل راحت و شکل گیری روابط و 

دوستی میان روزنامه نگار و این افراد می شود.

روزنامه نگار ورزشــی همچون دیگــر همکارانش در اتاق 

تحریریه اســت. او ارزش خبرگزاری های رســمی و اخبار 

موثقی که ارائــه می دهند را به خوبی می داند. همچنین 

این روزها یک روزنامه نگار ورزشی به اهمیت شبکه های 

اجتماعــی و بــه ویژه حســاب های رســمی باشــگاه ها و 

فدراســیون های ورزشــی و فدراســیون های المپیک هــا 

و ورزشــکاران و... آگاه اســت. ایــن حســاب ها بــرای 

روزنامه نگار ورزشــی محتوایی با ارزش به شمار می آیند 

که قابلیت تبدیل شدن به اخبار مهم و جذاب را دارد.

  

شبکه منابع چگونه ایجاد می شود؟

1- منابع خاص بر اساس تنوع شان- از طریق حضور در 

محل رویدادها و پیگیری تحوالت ورزشــگاه ها به دست 

می آیند. 

2- ایجــاد روابط با منابع اعم از مقامات، بازیکنان، 

مربی هــا و بازیگــران عرصــه ورزش کــه - مخصوصًا- در 

رویدادهای ورزشــی بــزرگ همچون جــام جهانی ممکن 

می شــود. در این گونــه رویدادهــا مســابقات بــه مــدت 

محــدودی برگزار می شــود و در طی ایــن مدت تیم ها در 

یــک مــکان قــرار می گیرند. این شــرایط امــکان تماس 

روزنامه نگار را با بیشــترین تعــداد ممکن از منابع فراهم 

مــی کند: مثاًل دانشــگاه قطر محل اقامــت تیم آرژانتین 

در جــام جهانــی 2022 خواهد بود. حضــور روزنامه نگار 

در این مــکان ده ها منبع و مصاحبه و گزارش های خبری 

فراهم می کند کــه می توانند در صدر روزنامه های بزرگ 

قرار بگیرند.  
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3- احتــرام گذاشــتن به چیزی که منبع شــما 

تمایل به انتشــار آن نــدارد. این موضوع بســیار 

مهمتر از منتشــر کردن چیزی اســت که منبــع تمایل به 

انتشــار آن دارد. رعایــت نکــردن ایــن حریــم خصوصی 

مطمئنًا موجب از دست دادن منبع می شود و دیگر منابع 

را نیز برای تعامل با تو نگران می کند.

4- حرفــه ای بــودن و متعهــد بــودن به اخالق 

حرفه ای باعث حسن شهرت تو در میان منابع )بازیکنان 

و مدیران و دیگر افراد( می شــود. حســن شــهرت باعث 

می شــود که آنها خودشــان برای انجام مصاحبه یا برای 

دادن اطالعات مهم به دور از چشم دیگر روزنامه نگاران 

با تو تماس بگیرند.

5- منابع عمومی در دسترس تو و دیگر روزنامه 

نگاران قــرار دارد. این منابع شــامل خبرگزاری ها، 

ســایت های رسمی بازیکنان، باشــگاه ها و فدراسیون ها 

و همچنین صفحات رسمی موجود در شبکه های اجتماعی 

و نیز صفحات نمایندگان و انجمن های هواداران است.

6- دنبــال کــردن رســانه های دیگــر - مخصوصًا 

رســانه های رقیب- بســیار مهم اســت: زیرا می تواند به 

عنوان محرک عمل کند.

7- از اطالعــات خام که منابــع اطالعاتی باز 

ارائه می دهند، استفاده کن. شبکه های تخصصی 

در زمینــه روزنامه نــگاری داده و مرتبــط بــا رشــته های 

ورزشــی مختلف وجود دارند کــه حجم باالیی از اعداد و 

آمار مهم مورد توجه عموم را در اختیار تو قرار می دهند.
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برجسته ترین سایت های تخصصی
آمار و اطالعات ورزشی:

فوتبال
        سایت Soccerstats.com: این سایت به طور مداوم 

آمار وارقام به روز شــده مربوط به اکثر مسابقات فوتبال 

در جهان  

و همچنیــن آمارهــای تفصیلــی که اکثــر جنبه های مورد 

عالقه هر خبرنگار ورزشــی متخصص را پوشش می دهد، 

ارائه می دهد.

                ســایت Whoscored.com: نیــز آمــار تفصیلــی 

از تیم ها و بازیکنــان و همچنین ارزیابی هایی از عملکرد 

بازیکنان بعد از هر بازی ارائه می دهد.

      ســایت understat.com: ایــن ســایت آمــار تفصیلی 

بازی های 5 لیگ بزرگ )انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آلمان 

و فرانســه( را ارائــه می دهد کــه به روزنامه نــگاران در 

نگارش گزارش های تحلیلی بازی ها کمک می کند.

      ســایت fbref.com: ایــن ســایت مختــص طرفداران 

دســتاوردهای بازیکنان در دوران فعالیــت فوتبالی آنها 

بــا عدد و رقم اســت. مســی در دوران فعالیت خود چند 

گل زده است؟ کدام بازیکن در فصل 2011/2010 گل های 

بیشــتری زده، مســی یا رونالدو؟ همه ایــن آمار و ارقام 

توســط این سایت در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید 

مطالب مفصل تر و جامع تــری تهیه کنید که خوانندگان 

را به خود جذب کند.

    ســایتtransfermarkt.co.uk: ســایتی تخصصــی در 

زمینه نقل و انتقاالت بازیکنان میان باشــگاه های فوتبال 

جهان اســت. فعالیت این سایت محدود به فوتبال اروپا 

نیســت و اکثــر مســابقات قوتبال جهــان از جملــه اکثر 

مسابقات کشورهای عربی را پوشش می دهد.

ورزشهایدیگر:
تنیس:

Ultimatetennisstatistics.com     
tennisstats247.com     

Coretennist.net     

بسکتبال:
hoopshype.com    
 proballers.com    

دو و میدانی:
 worldathletics.org/stats-zone    

ورزش های مختلف:
     ســایت statsperform.com: ســاالنه بیــش از نیــم 

میلیــون بازی را پوشــش می دهد و  آمــار و ارقام آنها را 

تجزیه و تحلیل می کند. 

      ســایت gracenote.com: آمارهایــی از رشــته های 

ورزشی مختلف ارائه می دهد.

      ســایت sporets-reference.com: این ســایت دارای 

پایــگاه داده رایــگان بــرای ورزش هــای مختلف اســت. 

همچنیــن امــکان دنبــال کــردن عملکــرد بازیکنــان در 

رشته های ورزشی مختلف را دارد.
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هر روزنامه نگار ورزشی سعی دارد مطلب جالبی بنویسد 

کــه خواننــدگان و دنبال کنندگان عالقه منــد را به خود 

جــذب کند و مورد تحســین قرار گیرد. بــرای این کار او 

قبــل از هر چیــز باید بر قدرت مشــاهده، گیرندگی باال، 

اســتفاده از زبان مناسب و نوشــتن مطلب به زبانی روان 

تکیــه کنــد و در عیــن حــال از هــر چیزی کــه بی فایده 

می بیند چشم پوشی کند.

یکی از روزنامه نگاران فرانســوی کــه از عالقه مندان به 

دو و میدانی و از دنبال کنندگان  هشــام الکروج قهرمان 

مراکشی جهان و المپیک است در سال 2006 یعنی حدود 

یک سال قبل از بازنشستگی این قهرمان متوجه می شود 

که او در حال کنار رفتن از میادین است و قصد بازگشت 

به پیســت را ندارد. این روزنامه نــگار با وجود اطالع از 

این موضوع اما الزم بود خبر را به شــکلی جذاب منتشــر 

کند بدون اشاره به اینکه اطالعات را از اطرافیان هشام 

الکروج و یا از خود او دریافت کرده است.

ایــن روزنامه نگار باهــوش چه کــرد؟ او در آغاز مطلب 

خــود اعالم کرد که گونه های هشــام الکروج دیگر مانند 

گذشــته اســتخوانی نیســت و این نشــان می دهد که او 

تمرین های خــود را متوقف کرده یا دیگر همچون ســابق 

سخت تمرین نمی کند و این باعث افزایش وزنش شده و 

فصل پنجم: 
چگونه یک مطلب ورزشی بنویسی؟

اثرات این اضافه وزن روی گونه هایش ظاهر شده است.

بنابرایــن، قدرت مشــاهده و توانایی ثبت آن بر اســاس 

شــناخت نزدیک از رشته )دو و میدانی(، موضوع )هشام 

الکروج( و قالب محتوای رســانه ای )خبــر( روزنامه نگار 

را به نوشــتن مطلبی بســیار جذاب واداشت. مطلبی که 

توانست تا مدت ها در ذهن ها باقی بماند و شاید الگویی 

برای تدریس شود.
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هیچ مطلب ورزشی ژورنالیستی خوبی بدون تیتر جذاب 

وجود نــدارد. روزنامه بریتانیایی The Sun در 26 نوامبر 

2020 تیتر هیجان انگیزی انتخاب کرد تا خوانندگان خود 

را از مرگ اســطوره دییگــو آرماندو مارادونا 

باخبــر کند. ایــن روزنامه نوشــت: »میان 

دســت های خــدا« و با این تیتر به شــکلی 

واضح بــه گل معروفی که مارادونا به پیتر 

شــلتون دروازه بــان انگلیســی در نیمه 

نهایــی جــام جهانــی 1986 مکزیک 

در  مارادونــا  کــرد.  اشــاره  زده، 

پاسخ به این سؤال که آیا دست 

او بــوده کــه گل را زده، پاســخ 

می دهد: دست خدا بود.
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مراحل عملی نوشتن
یک مطلب ورزشی جذاب:

1 - پیش زمینه گســترده ای در مورد رویداد کسب 
کــن تا بتوانی از این اطالعات در ایجاد رویکردی منحصر 

به فرد در مطالب خود استفاده کنی.

2- مهارت هــای تفکــر انتقادی را یــاد بگیر این 
مهارت هــا بــه تــو ایــن امــکان را می دهد نــگاه تحلیلی 

منحصربه فردی داشته باشی تا  مطلب تأثیرگذاری تولید 

کنی.

3- وقتی به میدان/محل وقوع رویداد می روی، 
ســعی کن تمام جزئیات را ثبت کنی و با بیشترین تعداد 

افــراد مالقات کنی، هواداران و شــعارهای آنها را دنبال 

کنــی، از آنهــا در مورد چگونگــی آمدن به اســتادیوم و 

تجربه شخصی آنها بپرســی )تالش نکن از آنها در مورد 

پیش بینی شــان از نتیجه مســابقه بپرســی چــون هیچ 

ارزش خبری مهمی ندارد(.

4- بــرای خــود یک نگاه منحصر به فرد داشــته 
باش تا با آن محتوای تولیدی ات را آغاز کنی. با 
مقدمه، می توانی خواننده یا بیننده را جذب کنی تا بقیه 

محتــوای تولیدی ات را ادامه دهــد یا رها کند. در 

عین حال حفظ ارزش هــای خبری در مقدمه 

را فراموش نکن.

ســنتی  ـی  تیتر زـن از   -5
دوری کن و سعی کن تیتری 

بزنی کــه اطالعاتی بدهد و در 

عین حال جذاب باشــد. روزنامه 

آمریکایی نیویورک پســت تســاوی 

تیــم آمریکایی با همتای انگلیســی خــود در جام جهانی 

2010 را در صفحــه اول خود اینگونه تیتر زد: »آمریکا 1-1 

پیروز شد، این بزرگترین تساوی با انگلیس از زمان جنگ 

بنکر هیل اســت )اشــاره به جنگی کــه در جریان انقالب 

آمریکا علیه بریتانیا در سال   1775 رخ داد(.

6- از بــه کار بــردن فرمت هــای آمــاده ای کــه 
شــده اند  خســته  آن  شــنیدن  از  خواننــدگان 
خــودداری کــن )حضور گســترده مــردم در جایگاه ها، 
نیمه دوم، جلســه مربیان، بازی آتشــین و غیره(. ســعی 

کن فرمت های جدیدی ویــژه همان رویداد طراحی کنی 

و جزئیات رویداد  را به  طور دقیق در آن توصیف کنی.

 

7- مطلب خوب مطلبی ست که بر جزئیات ریز تمرکز 
کند نه کلیات.
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از کتاب »روزنامه نگاری ورزشی«  
ویل آندروز 8

راز نوشــتن مطلب خوب در دانستن روش خالصه کردن 

اصــل ماجــرا و ارائه آن در مقدمه اســت. یک جمله یا 

پاراگراف کوتاه قبل از نوشتن اطالعات بیشتر بر اساس 

ترتیب اهمیت آنها کافی است. 

ماهیــت یــک خبــر خــوب این اســت که  آنچه شــخص 

می خوانــد- در هــر بخشــی از خبر که خواننــده بخواهد 

متوقف شود- به اهمیت و اصل ماجرا مربوط باشد. 

 از طرح سؤال یا آوردن نقل قول در آغاز مقدمه مطلب 

خودداری کنید. خواننده ترجیح می دهد آنچه که روی 

داده اســت را بداند نه اینکه مورد پرســش قرار بگیرد. 

نقــل قولهــا در مطلب باعث کنــدی رونــد درک و فهم 

حقایق می شود.  

در همیــن زمینه آندروز این پرســش را مطرح می کند: 

»گزارش یک بازی یا مســابقه باید چه نقشی ایفا کند؟ 

اگــر از قبل نتیجه بازی را بدانیــم چرا باید  روش تهیه 

گزارش برایمان جالب باشد؟« او پاسخ می دهد: دالیل 

زیادی برای این کار وجود دارد: »اواًل: این گزارش یک 

تجربــه جایگزین برای کســانی ســت که نتوانســتند در 

رویداد حضور داشــته باشند و شاهد آن باشند بنابراین 

گزارش ها باید شــرح زنده ای از لحظات و موقعیت های 

مهم رویــداد ارائه دهــد. گزارش همچنیــن باید برای 

کســانی که امکان حضور در رویداد را داشــته اند یا از 

تلویزیون آن را مشــاهده کرده اند فرصت تجربه دوباره 

و امکان مقایســه برداشت های خود با برداشت های یک 

روزنامه نــگار آگاه را بدهد. در اکثر اوقات گزارش های 

بازی هــا و مســابقات بیشــتر از ســوی کســانی خوانده 

می شــود کــه در رویــداد حاضــر بوده انــد. اگــر بــرای 

دیــدن بازی فوتبالی رفته باشــیم اولیــن مطلبی که در 

روزنامه هــای روز بعــد به ســراغش می رویم گزارشــی 

درباره همان بازی اســت. در شــهرهایی کــه هنوز هم 

عصر روزهای شــنبه روزنامه های ورزشی منتشر می شود 

اغلب در مسیر برگشت از ورزشگاه به خانه نسخه ای از 

این روزنامه ها می خرند. آنها این کار را انجام می دهند 

تا شــرحی از رویداد و توصیف لحظه به لحظه بازی که 

کمی قبــل آن را دیده اند، بخوانند و دوباره این رویداد 

را تجربه کنند با این هدف که بتوانند اطالعات بیشتری 

که تاکنون دریافت نکرده اند به دســت آورند. بنابراین 

گزارش های بازی ها و مســابقات باید دقیق و سرشار از 

اطالعات باشــند تا بتواند بر خواننده ای که شــاهد این 

مسابقه یا بازی بوده تأثیر بگذارند«.

آنــدروز به این اکتفا نمی کند بلکــه دالیل دیگری برای 

خواندن گزارش های خبری مربوط به مســابقات ورزشی 

ذکر می کنــد. او می گوید: »برخی از خوانندگان تمایل 

دارنــد به مقایســه نظرات خود در مورد بــازی با نظرات 

کارشناســان و روزنامه نــگاران حرفــه ای بپردازند... 

مــردم همچنیــن گزارش هــا را برای دریافــت اطالعات 

می خواننــد: مثــاًل ثبت گلی بی نظیر توســط یک بازیکن 

یــا ثبــت هزارمین گل این فصل توســط یــک بازیکن یا 

دســتیابی یک تیــم به باالترین رتبــه در لیگ. خیلی از 

افراد هم با اینکه به طور ویژه پیگیر نتیجه بازی نیستند 

اما گزارش های ورزشــی را برای ســرگرمی می خوانند. 

آنهــا گزارش هــا را به دلیــل کیفیت باالی نــگارش یا 

بــه دلیل هوش یا شــوخ طبعی یــا آگاهی نویســنده با 

اســتعدادی که اتفاقًا روزنامه نگار ورزشــی هم هست، 

می خوانند«. 
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بســیار مهــم اســت کــه یــک روزنامه نــگار ورزشــی 

دانشنامه ای از حوزه ای باشد که در آن فعالیت می کند 

و بــا همه جوانب آن آشــنا باشــد. این دانشــنامه باید 

رشــته های مختلف ورزشــی را در بر داشــته باشد. اما 

در عین حال، تخصص در یک جنبه )تیم، منطقه، رشته 

ورزشــی و ...( بــرای رقابت میــان رســانه ها در ایجاد 

پایگاهــی از خواننــدگان و دنبال کننــدگان ضروری به 

شــمار می آید. به این دلیل کــه تخصص در یک زمینه 

به شما هویتی منحصر به فرد می دهد که باعث می شود 

مخاطبان به شــما به عنــوان منبعی اصلــی تکیه کنند. 

این تخصص تنها شــامل تخصص عمومی در یک رشــته 

ورزشــی )فوتبال، بســکتبال و..( نمی شود بلکه شامل 

بخش های جزئی تر یک رشته ورزشی است. 

همچنیــن به روزنامه نگاران ورزشــی توصیه می شــود- 

علی رغم اهمیت تخصص داشتن- دانشی جامع درباره 

دیگر زمینه های ورزشــی نیز داشته باشند: مثاًل ممکن 

اســت در محل رویداد باشــید و در اتــاق تحریریه خود 

فرصتی برای پوشش یک مسابقه تنیس یا بسکتبال پیدا 

کنید. دانش جامع شــما شــما باعث می شــود در رأس 

گزینه های رسانه خود قرار بگیرید تا این کار را به شما 

محول کند.

فصل ششم: 
تخصص ورزشی

درک روزنامــه نــگار ورزشــی از ورزش در زمینه هــای 

مختلــف آن، او را با رازهایی آشــنا می کند که توانایی 

ارائــه اخبار بســیار متمایزی به او می دهــد. اگر چه به 

نظر می رســد که هر نوع ورزش ویژگی های خاص خود 

را دارد کــه آن را از دیگــر ورزش ها متمایز می کند، اما 

واقعیت این است که هر کدام مکمل دیگریست.
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داشتن تخصص چه فایده ای برای
روزنامه نگار دارد؟ 

       1- ایجاد شــهرت: تخصص روزنامه نگار ورزشــی 
در یــک حــوزه پرطرفدار، امــا فاقد پوشــش خبری الزم 

)مانند دو و میدانی( یا در یک زمینه بسیار تخصصی یک 

رشــته ورزشــی )مانند روزنامه نگاری داده های ورزشی( 

او را در میــان مخاطبــان متمایــز می کنــد و بــرای او به 

ســرعت طرفداران زیادی ایجــاد و او را به مرجعی اصلی 

برای ســایر مخاطبان و رســانه ها تبدیل می کند؛ چرا که 

محتوایــی تولیــد می کند کــه موجب رفع کاســتی ها در 

پوشش های خبری دیگر از رویدادهای ورزشی می شود. 

2- اعتمــاد منابع: خبرنــگار متخصص در اخبار مربوط 
به تخصص خود به منبع معتبری برای ورزشکاران تبدیل 

می شــود. به عنــوان مثال فابریــزو رومانــو، روزنامه نگار 

ایتالیایی متخصــص در زمینه اخبار بازار نقل و انتقاالت 

فوتبال توانسته شبکه بزرگی از بازیکنان و حتی مدیران 

باشــگاه ها تشــکیل دهد که فرآیند نقل و انتقاالت بین 

باشگاه های فوتبال برای آنها مهم است.
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5- جاودانــه کردن تجربه: گذراندن ســالها تجربه 
روزنامه نگاری شــما را واجد شــرایطی می کند که کتابی 

تخصصی بنویســید که خالصــه ای از تجربیات و تخصص 

خــود در آن زمینه را در آن ارائــه دهید تا به یک مرجع 

اصلی تبدیل شود.

6- فعالیــت مســتمر: روزنامه نــگار متخصــص پس 
از کســب تجربــه طوالنــی در یــک تخصص ورزشــی، با 

فرصت های شــغلی بســیاری روبرو می شود و ممکن است 

تجربه طوالنی اش او را تبدیل به یک تحلیل گر ورزشی یا 

مدرس دانشــگاه کند. حتی ممکن است به دلیل تجربه 

گســترده ای که در جنبه های مختلف یا به دلیل تخصصی 

که دارد درهای مدیریت باشگاه های ورزشی یا نظارت بر 

بازیکنان به روی او باز شوند. 

3- اعتبــار مطالــب: در صــورت داشــتن یک تخصص 
در حرفــه خود، تولیدات خبری تــان اعتبار زیادی در بین 

مخاطبــان به دســت می آورنــد و هر زمان کــه موضوعی 

مرتبط با تخصص شــما مطرح شود، به عنوان اولین منبع 

بــرای اخبار دقیق از شــما نام می برند. بــه عنوان مثال، 

یک روزنامه نگار متخصص در اقتصاد ورزش باشگاه های 

فوتبال، اولیــن و قابل اعتماد ترین مرجع برای اطالع از 

جزئیات انتقال مالکیت یک باشگاه مشخص خواهد بود.

4- افزایــش دانــش: روزنامه نــگار متخصــص پــس 
بــه  خــاص،  تخصــص  یــک  در  کاری طوالنــی  دوره  از 

دانشــنامه مرجعی تبدیل می شــود که از او برای راستی 

آزمایی اعداد و ارقام و داده ها اســتفاده می شود. او به 

متخصصی تبدیل می شود که رسانه ها برای اظهارنظر در 

مورد رویدادها برایش صــف می گیرند چرا که اطالعات 

ارائه شده توسط او برای رسانه ها با ارزش است.
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سیلواناسترایدر
روزنامهنگارورزشیاتریشی

روزنامهکوریی

ابتدا از خود این ســؤال را بپــرس که چه چیزی بیش از 

بقیه تــو را هیجان زده می کند. به چه چیزهایی بیشــتر 

عالقــه داری و چگونه می خواهی چیزی را که »عاشــق« 

آن هســتی حمایت کنی و بهبود ببخشــی. چیزی که من 

عاشــق آن هســتم MMA )هنرهای رزمی ترکیبی( است.  

همچنین دوســت دارم به پیشــرفت ورزش و ورزشکاران 

در اتریــش کمک کنــم تا بتوانند در آینــده به ورزش به 

صورت جدی تر و بدون تعصب بپردازند.

دومًا: همیشه در مورد ســوژه ها تحقیق می کنم. دوست 

دارم همه اطالعات مربوط به ســوژه ای را که می نویسم 

بــه دســت بیــاورم. ویدیوهــا را می بینم و همــه چیز را 

در گــوگل جســتجو می کنم. بــا مردم صحبــت می کنم. 

مصاحبــه می کنم. چند کتاب می خوانم. به پادکســت و 

چیزهای دیگر گوش می دهم. سعی کن تمام آنچه را که 

می توانی دریافت کنی، درک کنی. همچنین بررســی کن 

که اطالعات به دست آمده درست هستند یا نه.

من همــه اطالعــات را در فایلی در کامپیوتــر مخصوصًا 

در گــوگل درایو نگهداری می کنم. برای همین همیشــه 

می توانــم از طریق گوشــی ام با کامپیوتر محــل کارم یا 

لپ تاپ های دیگــر نگاهی به آن بیاندازم و در عین حال 

مطمئن هســتم که در جای امنی حفظ شــده اند. زمانی 

که همه اطالعات را در اختیار داشته باشم، به خصوص 

وقتی به منبــع خبری که دریافت می کنــم فکر می کنم، 

کپــی از ایــن فایل می گیــرم و در فایل کپی شــده همه 

چیــز را دوباره مرتب وتقســیم بندی می کنــم: مثاًل چه 

کســی چه چیزی گفته؟ کدام اطالعــات از بقیه مهم تر 

هستند؟

بعد از آن شــروع به فکر کردن درباره مهم ترین چیزهای 

به دســت آمده و آنچه بر اساس اهمیت مرتب کرده ام، 

می کنم. ســپس در فایل سومی شروع به نوشتن درباره 

آنها می کنم و بعد از آن روی همه اطالعات کار می کنم.
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راهنمایی های مهم:

1- آشــنا بــودن روزنامه نگار ورزشــی بــا قوانین 
حرفــه اش به انــدازه آشــنایی او با قوانیــن حوزه های 

ورزشی مختلف مهم است.

2 - دفاع خبرنگار ورزشی از تیم یا بازیکن مورد 
عالقــه خــود در مطلب مغایر بــا واقع گرایــی حرفه ای 

است.

3- خبرنــگار ورزشــی بایــد رویدادهــا را آنطور 
که هســتند توصیف کنــد و نباید با هدف انتشــار 
اخبــار نادرســت و مطابــق بــا خواســته ها و تمایــالت 

یــا آنچــه ســوگیری بــرای تأیید یــا ســوگیری متعصبانه 

)Confirmation Bias( نامیــده می شــود، با احساســات 

مخاطبان بازی کند.

4- حفــظ ارتباط با منابــع خبری صرفًا حرفه ای و 
عدم پذیرش هدایــا یا دعوتنامه های خاص از این منابع 

به منظور تأثیرگذاری بر پوشش خبری.

یــک روزنامه نگار ورزشــی، همچون بقیــه همکارانش در 

ایــن حرفه، ملــزم به پایبنــدی به مجموعــه ای از اصول 

حرفه ای، اخالقی، حقوقی و بشردوستانه است.

فرض بر این است که یک روزنامه نگار ورزشی - حتی اگر 

روی یک مطلب پر از احساســاتی کار می کند و مخاطبان 

زیادی را مورد خطاب قرار می دهد و احساسات را برمی 

انگیــزد - صداقــت، امانت و تعــادل را در انتقال اخبار و 

نوشــتن و انتشار آنها رعایت کند. روزنامه نگاری ورزشی 

عمدتــًا بــرای ارائه به مخاطبــان و با هدف شــکل گیری 

نظــرات واقــع گرایانه، مبتنی بر ارائــه اخبار و اطالعات 

ورزشی دقیق و مبتنی بر بی طرفی و تعادل است.

در غیــر این صــورت: یعنــی در صورت نبود بــی طرفی و 

تعادل، ممکن اســت افترا، تحقیر، تبعیض یا نژادپرستی 

روی دهــد به طوری که مخاطبان در معرض ســرگردانی 

و حتی شــوک قرار گیرند و نتوانند بــه نظر واقع گرایانه 

دست پیدا کنند.

فصل هفتم:
اخالق حرفه ای

در روزنامه نگاری ورزشی
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مراقــب باش به ســخنگوی یــک بازیکن، تیم یــا نماینده 

بازیکنان تبدیل نشوی.

10- از عبارت هــای »حماســی« که ممکن اســت در 
میان مخاطبان اختالف ایجاد کند، خودداری کن.

بهتر است روزنامه نگار ورزشی از بازیگران مختلف حوزه 

ورزش فاصلــه بگیــرد. ایــن فاصله او را به یک شــخص 

حرفــه ای تبدیــل می کند کــه بی طرفانــه و واقع گرایانه 

می نویســد و مــورد احتــرام اســت، چــه این افــراد با او 

مخالف باشند و چه موافق.

این امــر در عرصــه روزنامه نگاری ورزشــی کار آســانی 

نیســت. روزنامه نگاران ورزشــی گاه - بــه دلیل ارتباط 

نزدیک و تقریبــًا روزانه با بازیگران حوزه ورزش و گاهی 

اوقات حضور طوالنی مدت در کنار آنها به دلیل مسافرت 

بــرای پوشــش مســابقات - در دام همــدردی و همراهی 

غیرحرفــه ای با ایــن بازیگــران می افتند و ایــن موضوع 

ممکن اســت عملکرد آنها را تحــت تأثیر قرار دهد؛ حتی 

اگر مورد پسند قشر وسیعی از مخاطبان باشد.

5- دیــدار با منابع باید طبق اصول حرفه ای و اخالقی 
صورت بگیرد تا بر بی طرفی روزنامه نگار تأثیری نگذارد.

6- حفــظ امنیــت منابع و احترام گذاشــتن به حریم 
خصوصی آنها بسیار مهم است.

ـی ننویــس که نتوانی صحــت آنها را  7- مطالـب
ـی؛ به عنوان مثال متهم کردن یک بازیکن به  تأیید کـن
تقلب در مسابقه برای دستکاری در نتیجه آن بدون وجود 

شواهد ملموس و قانع کننده.

8- تنهــا بــه یــک منبــع اکتفــا نکن. در پوشــش 
رویدادهــای ورزشــی که رقابــت قوی در آن باشــد مثل 

کالســیکو رئــال مادریــد و بارســلونا یــا وداد و رجــاء 

کازبالنــکاى مراکش و... روزنامه نگار نباید تنها به منبع 

یکی از تیم ها تکیه کند. 

9- مراقــب بــه اشــتباه گرفتــن روزنامه نــگاری 
ورزشــی با روابط عمومــی باش. بــه عبارتی دیگر 
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فصل هشتم:
راهنمای پوشش 

جام جهانی و 
مسابقات

ورزشی بزرگ

این فصل بر توصیه های عملی برای پوشــش جام جهانی 

فوتبــال تمرکــز دارد امــا در عیــن حــال ایــن توصیه ها 

می تواننــد بــرای همــه مســابقات و رویدادهــای بــزرگ 

ورزشــی، به ویژه مســابقاتی که بازی های آنها در مدت 

زمــان کوتاهــی برگــزار می شــوند مــورد اســتفاده قرار 

بگیرنــد؛ مســابقاتی چــون المپیک و جــام ملت ها )جام 

آســیا، جــام ملت هــای آفریقــا... و غیره( و مســابقات 

جهانی دو و میدانی و ســایر رویدادهای مشــابهی که در 

آن همــه تیم ها در کشــور میزبان با هم دیدار می کنند و 

در یــک بازه زمانی مشــخص که حداکثــر 30 روز خواهد 

بود، مسابقات برگزار می شود.
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بخش اول: 

آمادگی اولیه

پوشش مســابقات بزرگ مســتلزم ارتباط هوشــیارانه با 

فدراسیون های دست اندرکار، چه بین المللی و چه محلی 

همچــون فدراســیون بین المللــی فوتبــال FIFA، کمیتــه 

بین المللــی المپیک IOC و... اســت. این فدراســیون ها 

مســئول صدور مجوز برای روزنامه نگاران واجد شــرایط 

پوشــش خبری هســتند. این مجوز به روزنامه نگار اجازه 

می دهــد تــا وارد اســتادیوم ها شــود، در تمرینــات تیم 

شــرکت کنــد، در کنفرانس هــای خبــری قبــل و بعــد از 

مســابقات شــرکت کند. همچنیــن اقامــت در مکان های 

اختصاص داده شــده برای روزنامه نــگاران و موارد دیگر 

را فراهم می کند.

به ســایر روزنامه نگاران توصیه می شــود برای اطالع از 

شرایط عضویت در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران 

ورزشــی و همچنیــن همــه مــوارد مربــوط بــه مجوزها و 

اعتبارنامه های مخصوص روزنامه نگاران ورزشی و موارد 

قابل توجه این دســته از روزنامه نگاران، به ســایت این 

فدراسیون مراجعه کنند. 

بخش دوم: 

شیوه پوشش خبری

در رویدادهــای بزرگی چون جام جهانی و المپیک تالش  

کن پوشش خبری ات تنها محدود به آنچه در ورزشگاه ها 

و تمرین ها روی می دهد نباشد. ایده های بسیاری هر روز 

پیش رویت قرار دارند تا مورد توجهت قرار بگیرد.

ممکــن اســت ماجراهــای بســیاری در میــان مخاطبان 

پیدا کنــی بنابراین ارتباط خود با آنها را در شــبکه های 

اجتماعــی حتــی در داخل ورزشــگاه حفظ کــن چرا که 

مخاطبــان تــو را متوجه چیزهایی می کنند که از چشــم 

تو در زمان حضور در ورزشــگاه دور مانده اســت. از این 

راه بــه اخباری در مــورد یکی از تیم ها یا اتفاقات درون 

اتوبوس هــای تیم هــا یــا درون ســتاد خبری یــا در مورد 

یک راننده تاکســی دســت پیدا می کنی که همه ارزش 

پرداختــن و ارائه به عنوان یک مطلــب متنوع را دارند. 

توجه به این گونه مطالب به پوشــش خبری روزانه تو از 

مســابقات و نتایج آنها و همچنین پشت صحنه آنها رنگ 

و لعاب می دهد. 
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چگونه به پوشش خبری
میدانی فوری بپردازی؟

1- برنامه ریــزی رویداد مورد نظر برای پوشــش آن 
امری ضروری اســت.  همــه برنامه های مربوط به رویداد 

باید تنظیم شــوند. از دانســتن مســیر رفتن به ورزشگاه 

و زمین هــای تمریــن گرفتــه تــا زمــان و محــل برگزاری 

کنفرانس های خبری و موارد دیگر.

2- اپلیکیشــن های مربــوط بــه دسترســی بــه 
رویدادهــای  مکان هــای  و ســایر  ورزشــگاه ها 
ورزشــی بسیار مهم هســتند و به صرفه جویی در زمان، 
انــرژی  و هزینه نیز کمــک می کنند. بنابراین باید قبل از 

ســفر به کشــور میزبان برای ایــن کار برنامه ریزی کنی و 

بهترین  و سریع ترین وسایل حمل و نقل و راه های رفت و 

آمد در آن کشور را به خوبی جستجو کنی.

3- اهمیت رسیدن به مکان مورد نظر در زمان 
مناسب امری مسلم اســت. این کار به آمادگی قبلی و 
آشــنایی با مکان کمک می کنــد و همچنین این فرصت را 

برایــت فراهم می کند که از مســئولین و برگزارکنندگان 

رویداد قبل از شــلوغ شدن مکان اطالعات بسیار مهمی 

بگیری.

4- اطمینــان از همــراه داشــتن همه تجهیزات 
فنی مورد نیاز همچون شارژ موبایل و کامپیوتر و لوازم 
تصویربــرداری و اطمینــان از ســرعت اینترنــت و ارتباط 

ماهواره ای و... این کار باعث می شــود از آمادگی کامل 

برای انتقال خبر در حین وقوع آن مطمئن باشی.

5- تــو در رویــداد تنهــا هســتی، غیــر از شــهود 
روزنامه نــگاری خــود نبایــد منتظر راهنمایی های کســی 

باشــی. بــه دنبــال خبــر در هــر مــکان بــاش  و تنها به 

پوشش های ســنتی پایبند نباش که توسط سایرین ارائه 

می شود.

6- دقیــق بودن خبر از ســرعت انتشــار آن 
مهم تر است. همواره باید از صحت کلیه اخبار 

قبل از انتشار آنها اطمینان حاصل کنی. بنابراین 

سعی کن استراتژی مشخصی در مورد روش های 

راستی آزمایی اخبار داشته باشی و آنها را قبل از 

اقدام به پوشش رویداد تمرین کنی. 

توصیه هایی برای یک رقابت خبری 
منحصر به فرد

رقابــت برای آنچــه دوربین ها در معــرض دید عموم قرار 

می دهند معنایی ندارد. قدرت مشاهده و هوش تو در 

ثبــت آنچه در اطرافت می گذرد، پوشــش خبری ات از 

یک رویداد را نســبت به دیگــران برتر و منحصر به فرد 

می کند. پوشــش خبری که با چاشنی حرفه ای و هنری 

همراه باشد. برای رســیدن به این سطح، به این موارد 

داشــته  توجــه 

باش:

بــا  آشــنایی   -1
فوایــد  ورزشــکاران 

بســیاری دارد. سعی کن 
تمــاس خود با آنهــا را از طریق صفحات رســمی آنها در 

شبکه های اجتماعی یا ارتباط مستقیم حفظ کنی.

2- فرصت حضور در تمرینات تیم ملی کشورت 
به سرعت باد می گذرد پس مراقب باش هیچ لحظه ای را 

برای ارائه یک کار بی نظیر که ممکن است شامل اظهار 

نظر یک فرد یا گرفتن یک عکس باشــد از دســت ندهی: 

مثــاًل تصویر بازیکن مراکشــی فیصل فجــر در حال نگاه 
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کردن به تلفن همراهش در حین تمرینات به خبر جالبی 

تبدیل شد و بیش از خود تمرین جنجال آفرینی کرد.

یــک  بــه  را  تــو  نزدیــک  پیگیــری   -3
خواننــده خــوب از آنچــه در مقابــل چشــمانت 

می گــذرد تبدیــل می کنــد و باعــث می شــود 

را  رویــداد  یــک  صحنــه  پشــت  و  جزئیــات 

دریابــی. این کار به تو کمــک می کند بتوانی به 

نتیجه گیری هــای برســی کــه برای یــک خبر خوب 

مهم اســت: میان رویداد ورزشی و شرایط سیاسی 

و همچنین جنبه های اقتصادی، شــهری، فرهنگی، زیست 

محیطی و غیره ارتباط وجود دارد.

4- معمــوال روزنامــه گار ورزشــی در چارچــوب 
تنگی قدم بر می دارند؛ علی الخصوص در مســابقات 
ورزشــی بزرگ. این موضوع احتمال اینکه بتوانی به یک 

مصاحبه اختصاصی یا اطالعات مهم از یکی از بازیکنان 

دســت پیــدا کنی را افزایــش می دهــد، بنابراین توصیه 

می شود در نزدیکی محل حضور تیم های ورزشی بمانی.

ســخن   -5
از  گفتــن 
پیراهــن  مثــاًل 
آب  یــا  بازیکنــان 
یا تمرینات  خوردنشــان 
ثانــوی  موضــوع  یــک 
نیســت. همین چیزهاست که هسته اصلی پوشش خبری 
مسابقات بزرگ ورزشی را شکل می دهد. اینها بعد دیگری 

از رویداد هســتند که مخاطب  به آنها نیــاز دارد تا بتواند 

تصویر کاملی از رویداد داشــته باشــد. تصویری که اگر به 

مخاطــب ارائه دهی بدون شــک تو را دنبــال خواهد کرد و 

پیگیر پوشش خبری ات خواهد ماند.

به این جنبه ها توجه داشــته باش تا پوشــش 
خبری منحصر به فردی داشته باشی:

در مســابقات بــزرگ معمــواًل ورزشــگاه حداکثــر بــرای 

2 ســاعت میزبــان رویداد ورزشــی هســتند- جــز موارد 

اســتثنائی- و بقیــه رویدادها در خارج از ورزشــگاه روی 

می دهند و آنقدر مهم هســتند که باید سعی کنی آنها را 

از دســت ندهی تا بتوانی در پوشش خبری خود استفاده 

کنیــد. در این صورت خواهی دید که مطالبت چگونه به 

مطالبی بســیار خاص و جالب تبدیل می شــوند. به این 

راهنمایی ها توجه کن:

ـی جالب دارد.  1- هر ورزشــگاه بــرای تو ماجراـی
برخــی از ورزشــگاه ها یــک شــاهکار معماری به شــمار 

می آینــد و دارای ابعاد تاریخی هســتند که یک کشــور و 

ویژگی های آن را نشــان می دهند بنابراین شایسته توجه 

هستند.

2- مخاطبان رویداد را می آفرینند بنابراین به آنها 
توجه زیادی داشــته باش. مخاطبان بدون شــک مطالب 

جالبــی برای تو دارند که برای گیرنده قابل توجه خواهد 

بود و مشتاقانه آن را دنبال خواهد کرد.

3- دنبــال کردن فعالیت روزنامه نگاران رســانه 
هــای دیگر را فراموش نکن چرا که می توانند توجه 
تو را به چیزهایی جلب کنند که سوژه مطالبت می شوند.

 

4-معمواًل ورزشــگاه ها سرشار از اتفاق هستند 
نه تنها از سوی بازیکنان و مربی ها و داورها بلکه از سوی 

افــراد دیگر حاضــر در ورزشــگاه. از عکاســان گرفته تا 

شخصیت های بسیار مهم حاضر در ورزشگاه و...
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5- نگاه ســریع و دقیق به شبکه های اجتماعی 
کــه قبــاًل تنظیــم و آمــاده کــرده ای مهــم اســت. آنها 

می توانند به نوبه خود تو را متوجه چیزهایی کنند که در 

ورزشگاه ندیده و نشنیده ای.

6-ســعی کن در زمان اســتراحت ها در بازی ها- 
همچون اســتراحت بین دو نیمه بازی فوتبال- 
در مکان هایــی از ورزشــگاه ها کــه ممکن اســت فرصت 

دیگــری برای دیــدن آنها پیــدا نکنی، پرســه بزنی. این 

کار بســیار مهم اســت و اغلب در حین انجام این کار به 

افــراد یا چیزهای مهمی بر می خوری که می تواند ســوژه 

مطالبت باشد. 

7- بــه دور از ورزشــگاه ها و زمین های تمرین، 
همه چیزهایی که در اطرافت در کشور میزبان مسابقات 

می گذارد ســوژه هایی برای پرداختن و نوشــتن هستند؛ 

شهرنشــینی، رفتار مــردم، شــلوغی مســافران خارجی، 

آب و هــوا، رنگ ها و صداها، همه چیزهایی هســتند که 

می تواند یک مطلب خوب و زیبا بسازد. 

8- از هتل محل اقامت خود و اطراف آن چشم 
پوشــی نکــن: چرا که برخــی اوقات کاشــف به عمل 
می آید که در کنار گنج هایی به ســر می بری که می تواند 

بــرای مطالبت مفید باشــد. تنهــا به آنها توجه داشــته 

باش. از جام جهانی روسیه آنچه از االن در خاطر مانده 

این اســت کــه روزنامه نگاران به صــورت اتفاقی متوجه 

می شــوند بدل ایرانی مسی هم در همان محل اقامتشان 

حضــور دارد. این موضوع به خبری بســیار جالب تبدیل 

شــد و تنــوع بخشــی در اخبــار جام جهانی را بــه دنبال 

داشت. 

9- کانال هــای محلــی هــر چقدر هم کــه زبان 
آنها نامفهوم باشــند، بسیار مهم هستند. آنها 
چیزهایی را به تو ارائه می دهند که خودت هرگز به آنها 

دســت پیدا نمی کنــی. همچنین اطالعات بســیار مهمی 

را در اختیــارت قرار می دهند. ســعی کن حتمًا صبح ها و 

شب ها این کانال ها را ببینی. این کار برایت مفید خواهد 

بود.

10- ســعی کن اتفاقات حاشیه ای و غیر فوری 
ـی. در زمان پایان  کــه روزانــه می بینی را ثبت کـن
رویــداد متوجه می شــوی که چقــدر باارزش هســتند و 

مطالبت را ارزشمند و قابل توجه برای مخاطبان می کند.
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بخش سوم:

ـی از روزنامه نگارانی که  توصیــه ها و نکاـت
جام جهانی را پوشش داده اند

وقتی صحبت از شواهدی برای موفقیت در پوشش خبری 

می شود، هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد. تجربه 

بــه تنهایی منجر به اکتشــافات 

بی سابقه می شــود و با افزایش 

روزنامه نــگاران  تجربه هــا 

مهارت هایی کســب می کنند که به 

نوشــتن مطالب خوب و به دست آوردن 

اخبار اختصاصی منجر می شود.
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1-محمدالروحلی
روزنامهنگارمراکشیروزنامهبیانالیومکهجام
جهانیهای2006،1998،1994و2018راپوشش

دادهاست

پوشــش جــام جهانــی کار آســان و معمولــی نیســت و 

روزنامه نــگار باید همچون بازیکنــان جام جهانی که برای 

حضور در این رویداد آماده می شود، آمادگی پیدا کند.

- اولیــن کاری که روزنامه نگار ورزشــی باید انجام دهد 

تهیــه گزارش هــای اولیــه اســت و گــردآوری هرگونــه 

اطالعــات دربــاره رویدادهای ورزشــی و تیم ها و آمار و 

ارقــام الزم. اگر برای مثــال موضوع مربوط به تیم محلی 

باشــد بایــد مصاحبه هایــی انجــام شــود و دیدارهــای 

مستقیمی قبل از ســفر تیم به کشور میزبان جام جهانی 

صــورت گیــرد. ایــن مــوارد باعــث آســان تر شــدن کار 

روزنامه نگار بعد از آغاز بازی ها می شود.

- قبل از ســفر باید از وضعیت آب و هوای کشــور میزبان 

و قوانین و شــرایط رفت و آمد این کشــور مطلع شــوید. 

همچنین به همراه داشتن لباس مناسب و راحت فراموش 

نشــود. لباس باید در حدی راحت باشد که مانع فعالیت 

خبری نشــود. ســعی کنید در منطقه ای مستقر شوید که 

رفت و آمدتان به ســتادهای خبری و ورزشــگاه ها آسان 

باشد.

- برای جلوگیری از پیش آمدن مشــکالت، دانســتن زبان 

ارتباط و آمادگی برای استفاده از آن را فراموش نکنید. 

روزنامه نگاری موفق است که به زبان های زنده دنیا و در 

درجه اول انگلیسی مسلط باشد.

- ســعی کنید با روزنامه نگاران دیگری که در مســابقات 

شــرکت کرده انــد ارتباط داشــته باشــید. ایــن کار به 

افزایــش آگاهــی شــما و همچنیــن در به دســت آوردن 

اطالعات و داده های مهم برای پوشــش خبری تان کمک 

می کند. 

- حضور مســتمر در ســتاد خبری مفید است.  قبل از روز 

مســابقه بایــد زمــان کافی برای شــروع کار در شــرایط 

مناسب اختصاص دهید. 

- پوشــش خبری خود را قبل و حین مســابقه و بالفاصله 

بعــد از پایان زمان قانونــی آن انجام دهید و اطالعات را 

به موقع به روزســانی و ارسال کنید. به اختالف ساعت 

میان کشــورتان و کشــور میزبــان رویداد توجه داشــته 

باشید.
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2-کامیالماتوسو
روزنامهنگاربرزیلی

www.folha.uol.com.br:سایت

دو روش بــرای آمادگی برای پوشــش جام جهانی الزامی 

است.  در مورد من- برای مثال- زمانی که فهمیدم برای 

پوشــش خبری حضور تیم ملی برزیل به روســیه می روم 

اولیــن کاری که کردم آغاز به جســتجوی جامعی درباره 

تیــم و مربی ها و محــل برگزاری بازی هــا و تمرین ها بود 

چرا که شناخت کامل سوژه گام اول برای شناخت اخبار 

اســت. مورد دوم: تالش برای ترســیم نمودار از افرادی 

بود کــه در کنــار تیم حضور خواهند داشــت.  جســتجو 

درباره آنها را پیش از ســفر شــروع کردم. چون کسانی 

هســتند که با آنهــا در زمــان تهیه هر گزارشــی تماس 

می گیرم. به طور مثال اگر نیمار زخمی شود بدون اینکه 

با پزشک تیم از قبل ارتباطی نداشته باشید بعید به نظر 

می آیــد که اجازه دیدار به شــما بدهــد و اطالعاتی در 

مورد بازیکن به شما بدهد. 

در جــام جهانــی 2014 بــه مــدت 50 روز در شــهر بلــو 

هوریزونته اقامت داشــتم و بازی ها در ورزشگاه مینروا و 

تمرینات تیم های بازی کننده در این ورزشگاه )آرژانتین، 

شــیلی و اوروگوئه( را پوشــش دادم. همچنین مســئول 

تهیــه گــزارش دربــاره جنبه های سیاســی فدراســیون 

فوتبال برزیل )CBF( بودم که ما در برزیل به آن پوشش 

کارتوال )رهبران( می گوییم.

با دنبال کردن فعالیت روزنامه نگاران دیگری که ســابقه 

پوشــش خیلــی از بازی هــای جــام جهانــی را داشــتند، 

چیزهای بســیاری یــاد گرفتم. یکــی از چیزهایی که یاد 

گرفتــم این بود کــه در این نوع از پوشــش خبری ممکن 

اســت همــه چیز در آرامــش بگذرد اما نکتــه اصلی این 

اســت که آمادگی بحران ها و شــرایط ســخت را داشته 

باشیم. 

بزرگ ترین چالش توانایی ارائه مطالبی متفاوت با مطالب 

روزنامه نگاران دیگر است. اخبار اکثر روزنامه نگاران در 

مــورد نتایج بازی ها و اتفاقاتی ســت کــه در حین تمرین 

می افتــد. همین موضــوع اهمیت آمادگی قبلی شــما را 

نشــان می دهد. اگر اطالعات کامل و شبکه ای از منابع 

داشته باشید متفاوت عمل خواهید کرد. 
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3-مولدیالجامعی
روزنامهنگارتونسیشبکههایورزشیقطریو
تیمتلویزیونیفدراسیونبینالمللیفوتبال)فیفا(

شــاید من یکی از خوش شــانس هایی بــودم که در جام 

جهانــی 2018 روســیه، جام جهانــی باشــگاه های 2019 

و 2020 در دوحــه و جــام عربــی 2021  برنامه »کشــور« 

فیفــا را تجربه کردم و عضو تیم »فیفــا فیلمز« به عنوان 

تهیه کننده و روزنامه نگار شدم. 

یکی از بزرگترین مشــکالتی که با آن در طی کار مواجه 

شدم این بود که رسانه ها برای روزنامه نگارانشان فضای 

کافــی برای فعالیت فراهم نمی کنند. فردی که به عنوان 

خبرنــگار برای یک رســانه کار می کرد و دو ســاعت قبل 

از آغــاز یکــی از بازی های جام جهانــی او را دیدم برایم 

تعریــف کرد کــه از صبح 11 بار به صــورت زنده از طریق 

ماهــواره روی آنتن رفته اما بــا هیچ کس مصاحبه نکرده 

است. 

شبکه ای که برای آن کار می کرد از او خواسته بود روبروی 

دوربین در کنار هتــل محل اقامت تیم بماند و وارد هتل 

نشــود چون در جام جهانی تصویربرداری از داخل هتل ها 

شامل حقوقی می شــود که حقوق پشت صحنه نام دارد. 

به همین دلیل خبرنگار می بایست کنار ورزشگاه بایستد 

تا در پخش تلویزیونی مســتقیم ظاهر شــود و کلماتی را 

تکرار کند که هیچ ارزش خبری ندارند.

 

او از ایــن وضعیــت ناراضی بــود چــون روزنامه نگار بود. 

او انتظــار داشــت- با وجود دفعات متعــددی که در برابر 

دوربین ظاهر شــده بود- فعالیت جدی از درون ورزشگاه 

 On Arrival( آغــاز کند: از  پوشــش ورود تیم به زمیــن

Interview( گرفته تا تحوالت بعد از بازی.

در ســال های اخیر- به ویژه با بحــران اقتصادی جهانی- 

برخی از رســانه ها از پوشــش رویدادهای بزرگ ورزشی 

به دلیل نداشــتن حقوق پخش یا به عنوان مثال از اعزام 

تیم خبری برای پوشــش جام جهانی خودداری می کنند. 

دلیل اصلی نیز خودداری شــرکت ها از ارائه تبلیغات به 

رسانه های فاقد حق پخش و در نتیجه عدم حمایت مالی 

از فعالیت روزنامه نگاران است.

چــه دربــاره روزنامه نــگار و چــه جام جهانی بــه دور از 

انصاف است اگر رویداد را به مستطیل سبز بازی محدود 

کنیم زیرا رویداد بسیار بزرگتر از این است.

در مورد جام جهانی برزیل ماجراهای جالب و تأثیرگذاری 

بــه یاد مــی آورم که در ورزشــگاه ها اتفــاق نمی افتادند 

بلکه بســیاری از آنها در هزاران کیلومتــر دورتر از محل 

وقوع رویداد و در زاغه های فقیرنشین عاشق فوتبال رخ 

می دادند. مثاًل ممکن اســت نتایــج جام جهانی برزیل را 

فرامــوش کنیم اما قطعًا عکــس فوق العاده ای که عکاس 

خبرگزاری فرانســه از یکــی از بالکن های زاغه های فاوال 

گرفتــه را فراموش نخواهیم کرد؛ عکســی از آتش بازی 

همزمــان با افتتاحیه جــام جهانی 2014 کــه به صورتی 

نمادین ترکیبی از فقر موجود و رویاها را نشان می داد.

کــدام یــک از مــا ماجــرای انتظــار یــک جهــان بــرای 

پیش بینی هــای پــل، اختاپوس پیشــگو، در مــورد نتایج 

جام جهانــی را بــه یاد نمــی آورد؟ این در حالــی بود که 

ایــن اختاپوس در باغ وحش آبی در نیوزیلند در 12 هزار 

کیلومتری محل برگزاری جام جهانی قرار داشت.
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