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باسمه تعالی

:مقدمه

در گفت وگوهاي عمومی نیز خبر، شامل آگاهی و اطالعاتی . خبر، ماده اولیه ارتباطات اجتماعی را تشکیل می دهد
انسان ها براي دست یابی به زندگی بهتر، انتخاب راه . است که افراد درباره زندگی مشترك خویش به دست می آورند

وادث و مناسب تر، فعالیت در صحنه اجتماع و پرداختن آگاهانه تر به مسئولیت هاي فردي و اجتماعی، همواره باید از ح
. اتفاق هایی که در دنیاي اطرافشان روي می دهد، باخبر باشند

در حقیقت، تهیه خبر یکی از اهداف اساسی وسایل ارتباطی به شمار می رود و رسانه هاي جمعی اساساً همراه با خبر 
ر رأس فعالیت هاي خود قرار ، دبه عنوان نخستین هدف، وسایل ارتباطی، انتشار اخبار را بنابراین.متولد می شوند

.داده اند و می کوشند نیازهاي خبري مخاطبان خود را تأمین کنند
انصح لکم و اعلم من اهللا ما ابلّغکم رساالت ربی و“: نوح علیه السالم خطاب به امت خود می فرماید 

هذا بالغ “: بالغ می داند و می فرماید که قرآن کریم خود رااهمیت رساندن پیام تا بدین جاست) 60, اعراف(”التعلمون
)52, ابراهیم(”للناس

تعریف خبر
خبر را می توان بر اساس ویرگیهاي اساسی آن به گونه هاي مختلف تعریف نمود که در زیر به تعدادي از این تعاریف 

:پرداخته می شود
.استخبر بیان بی طرفانه، دقیق و در عین حال صحیح و عینی از یک رویداد -
.توان خبر نامیدهاست، ولی هر واقعیتی را نمیخبر گزارشی از واقعیت-
.خبر پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد-
.ها قبل اتفاق افتاده باشداي باشد که سالنیست؛ ممکن است واقعه) هاتازه(خبر الزاماً گزارشی از رویدادهاي جاري -
.ت اتفاق بیفتد ولی هنوز اتفاق نیفتاده استخبر رویدادي است که قرار اس-

صفات خبر خوب
:خبر خوب را می توان به وسیله ویژگیهایی تعریف کرد که عبارتند از

ه تازهمثل سبزي و میوقرار گیرداولین فرصت در اختیار مخاطبانخبر باید تازه و نو باشد و در:تازگی خبر.1
. که عالوه بر تازه بودن باید توجه فوري و غیر ارادي افراد را به خود معطوف سازدخبري جالب است :لب بودن خبرجا.2
کسب و تهیه پس خبرنگار در زمان،اگر خبرها با واقعیت منطبق نباشد اعتماد مردم سلب می شود:صحت خبر.3

.با بی طرفی و واقع بینی به رویداد نظر کند و به طور عینی و واقعی به مخاطب انتقال دهدتنظیم خبر



عناصر یا ارکان خبر
:که عبارتند ازرادر خود داشته باشديباید عناصر،هر خبر هر چند کوتاه

رییس : مثال. ارتباط دارندمداخله دارند یا به نحوي با آن چه کسی ؟ اشخاص و اشیایی که در رویداد شرکت یا.1
.جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان به سخنرانی پرداخت

.سمینار بررسی تحوالت هسته اي ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد: مثال. کجا؟ مکان وقوع رویداد.2
سمینار : مثال. می کندهیت آن را مشخصع، نوع واقعه و ماچه چیزي؟ آنچه که رویداد را تشکیل می دهد و موضو.3

.بررسی تحوالت هسته اي ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد
.به سبب آتش گرفتن یکی از موتورها سقوط کرد130- هواپیماي سی: مثال. چرا؟ علت وقوع رویداد.4
.برگزار می شودک تا هفت بهمنمراسم ازدواج دانشجویی امسال از ی: مثال. چه وقت؟ زمان رویداد.5
.محکومیت آمریکا شدند دانشجویان در حالی که شعار می دادند خواستار : مثال. چگونه؟ نحوه وقوع رویداد.6

هر خبرنگار پیش از هر چیز باید به شناسایی دقیق خبر بپردازد و با استفاده از ایده هاي خود یا استناد به گزارش 
با این شیوه، حقیقی بودن، نو . هاي معتبر دیگران، جریان حقیقی آن را بیان و کیفیت و آثارش را به خوبی تشریح کند

. هاي آن را تشکیل می دهد، رعایت خواهد شدبودن و جالب بودن خبر نیز که مهم ترین ویژگی 
افتد، ولی هم امکان تهیه گزارش و خبر از روزانه صدها و هزاران رویداد کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان اتفاق می

یص بنابراین براي تشخ. تمام آنها وجود ندارد و هم تعداد زیادي از وقایع، ارزش خبري الزم را براي تهیه گزارش ندارند
اینکه چه رویدادي ارزش تهیه گزارش و خبر دارد، احتیاج به معیارهایی است که به کمک آنها بتوان وقایع را ارزیابی 

.شوندنامیده می» هاي خبريارزش«این معیارها . کرد تا خبري جامع براي مخاطبان تهیه شود
کند و هم در تهیه و فهم خبري کمک میهاي خبري در این است که هم خبرنگار را در شناخت خصوصیت مهم ارزش

.رساندو تنظیم خبر او را یاري می



ارزش هاي خبرِي
را می این ارزشها.ارزش هاي خبري اساس خبر را تشکیل می دهد و در جذابیت هر چه بیشتر خبر نقش ایفا می کند

:توان به ترتیب زیر برشمرد 
: مثال.هستند، ارزش خبري باالتري دارنداعتبار بیشتري برخورداراشخاص و اشیا و نهادهایی که از شهرت و : شهرت* 

.کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوي، فردا به دانشگاه قم سفر می کند
داراي ارزش خبري بیشتري است و ، یک رویداد هرچه بر افراد و گروه هاي بیشتر در جامعه اثر بگذارد: دربرگیري* 

سرِي اول یارانه هاي دانشجویی به : مثال.است یا منفی، مستقیم است یا غیر مستقیمثیر مثبتاصال مهم نیست این تا
.واریز شدحساب دانشجویان

جلوه گر می شود و این رویدادها شامل برخوردهایی هستند که به شکل هاي مختلف: برخورد، اختالف و درگیري* 
اخبار مربوط به برخوردهاي انسانی، فجایع طبیعی،. ت می گیردصوربین افراد، گروه ها، ملت ها وکشورهاي مختلف

.دو نفر به علت سقوط بهمن در بلده نور مفقود شدند: مثال.از این جمله می باشند... سرقت ها و 
این نوع خبرها از نظر کم سابقه بودن، غیرعادي بودن و عجیب واستثنایی بودن داراي ارزش :  استثنا وشگفتی ها* 

.ستندخبري ه
این ارزش خبري شامل اعداد و ارقام می شود و هرچه حجم وآماربیشتر باشد ارزش خبري :  بزرگی، فراوانی وتعداد* 

.نفر رسید11شمار تلفات سیل بهبهان به : مثال.بیشتر است
. ار داردکشورهاي همجوار در اولویت قربراي مخاطبان اطالع از خبرهاي مربوط به محله، شهر، کشور و: مجاورت* 

زمین لرزه اي معمولی در یکی از : مثال.باشد... صورت جغرافیایی، معنوي، فرهنگی، هنري ومجاورت ممکن است به
.ها مهم تر از زمین لرزه اي شدیدتر ولی در سایر نقاط جهان استنواحی ایران براي رسانه

در دنیاي امروزه رسانه . بیشتر استارزش خبريهرچه زمان وقوع رویداد تا انعکاس خبر کمتر باشد : تازگیزمان و* 
برنده جایزه ساعتی پیش یک دانشجوي پسر دانشگاه قم : مثال.تازه تر و به موقع باشندهایی موفق ترند که حاوي اخبار

.شد المپیاد دانشجویی

مراحل خبرنویسی
ه به مهارت هاي ویژه اي همچون تسلط نگارش و تنظیم اخبار، یکی از مهم ترین مراحل کار رسانه هاي خبري است ک

بر موضوع خبر، آشنایی با متون خبر، تندنویسی، درست نویسی، ساده نویسی، روان نویسی، خالصه نویسی، به گزینی 
. کلمات و عبارات، گزینش مناسب اطالعات، تعیین حجم مناسب اطالعات و نوشتن آمار و ارقام نیاز دارد

اهمیت خبرنگاري
تبیین حقیقت استبهترین کارها) 3/428غررالحکم و دررالکلم (”ما اسفر عن الحقخیراالمور “

خبرنگار، کسی است که با استفاده از منابع خبري، وظیفه تهیه گزارش کامل و جامع و قابل پخش از یک واقعه را به 
ی دارد؛ زیرا در حقیقت، از این رو، تربیت و آموزش خبرنگاران و گزارشگران چیره دست، اهمیت باالی. عهده دارد

خبرنگار به عنوان چشم بیدار و هوشیار .خبرنگاران از مهم ترین منابع تأمین اخبار دست اول رسانه به شمار می آیند
بس خطیر بر عهده دارد و کانون این اهمیت صداقت و قابل اعتماد جامعه در دستیابی به حقایق و واقعیت ها رسالتی

از مجموعه اصول بین المللی اخالق1983اصل دوم نشست چهارم یونسکو در سال .ستابودن خبرنگار و رسانه
حق مردم براي دستیابی به بارزترین وظیفه خبرنگار این است که با رعایت:حرفه اي در خبرنگاري اینچنین می گوید

.واقعیت عینی قرار دهدشرافت حرفه اي خود را در خدمت, اطالعات معتبر و درست



ویژگی ها و مهارت هاي خبرنگاري
:د هاي زیر را داشته باشخبرنگار حرفه اي و ماهر، براي اطالع رسانی به شکل مطلوب و بهینه، باید ویژگی ها و مهارت

.خبرنگار باید دیدي قوي و قوه تشخیص نیرومندي داشته باشد: م خبريشَ.1
.خبرگیري و زمان مناسب آن را خوب بشناسدخبرنگار باید راه هاي : در مسیر خبر بودن.2
او همواره باید . هر خبرنگار با توجه به تخصص خود، در یک یا چند حوزه خبري به گردآوري خبر می پردازد: تخصص.3

.بکوشد در حوزه فعالیت خود، سطح آگاهی باالیی داشته باشد
باشد و خواسته ها و دیدگاه هاي آنها را در گزارش هاي خود خبرنگار باید پیوسته با مردم ارتباط داشته: ارتباط با مردم.4

.بازتاب دهد
.خبرنگار باید در مورد اجتماع و حفظ مصالح و منافع مردم متعهد باشد: تعهد در برابر مردم و مصالح جامعه.5
باالتر، جلب خبرنگار الزم است از صفات صمیمیت، متانت، تفاهم و حسن نیت و از همه: روابط اجتماعی مناسب.6

.اعتماد و رازداري برخوردار باشد
عوامل تهیه و تنظیم خبر، باید کارهاي . در وسایل ارتباط جمعی، زمان در درجه اول اهمیت قرار دارد: سرعت عمل.7

.خود را با در نظر گرفتن زمانی که در اختیار دارند، تنظیم کنند
قلمروهاي خبري و انتخاب بهینه از میان آنهاست و اینجاست که هنر خبرنگاران، شناخت تنوع: خالقیت و به گزینی.8

.خالقیت و ابتکار، حرف اول را می زند

اخالق خبرنگاري
:برخی ویژگی هاي اخالقی خبرنگار عبارت است از

.این اصل، بیان کننده وظایف اجتماعی خبرنگاران است: احساس مسئولیت اجتماعی.1
خبرنگار باید هر چیز را آن طور که هست، بنگرد و بکوشد آن را همان طور که دیده است، بیان : صداقت و واقع نمایی.2

.کند
.باشدراست ترین گفتارها آن است که با حقیقت منطبق) 2/401غررالحکم و دررالکلم (”طابق الحقاصدق القول ما“
دنیازشان محروم کند یا این اطالعات را تنها در خبرنگار نباید مردم را از داشتن اطالعات مفید مور: خبر براي همه.3

.اختیار گروه ویژه اي از مردم قرار دهد
.موضع گیري خبرنگار یا بنگاه خبري درباره خبر باید بر اساس حق باشد: رعایت عدالت و انصاف.4
اجتماعی خود باید خبررسانی، ماهیتی آموزشی دارد و خبرنگار به حکم وظیفه اخالقی و: سودمندي و فایده رسانی.5

.مروج خوبی ها باشد و به انتشار خبرهاي سودمند بپردازد



:دومبخش 

خبرنویسیخبر و آشنایی با 

راهنماییدوره 



باسمه تعالی

مقدمه 

... و اقتصادي , سیاسی, اجتماعیرسانه به عنوان واسطه بین مردم و واقعیتها و رویدادها بایستی آینه وفادار رخدادهاي
. دستیابی به اطالعات هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنندخبرنگار و رسانه در حقیقت امانتدار مردم در. باشد

.برخوردار باشندالزم و منطبق با مصالح جامعه, اسالمی بر رسانه ها این است که از اخبار مفیدحق مردم در جامعه

خداوند به شما دستور ) 61آیه , نساء. (”...الی اهلها اهللا یامرکم ان تؤدوا االماناتان“: قرآن کریم نیز دستور می دهد 
امام موسی کاظم علیه السالم در رهنمودي امانتی را که مردم بر گردن.آن باز گردایندمی دهد که امانتها را به اهل

, بحار االنوار(”به المر دنیاه و آخرتهشیئاً تنفعهان من واجب اخیک ان التکتمه“: رسانه ها دارند اینگونه بیان می دارند 
بر تو این است که او را از آنچه به مصلحت امر دنیا و آخرتش است از جمله حقوق برادر مؤمن تو) 332ص , 78جلد 

.از او نپوشانی) و اطالعات مفید رااخبار(آماده کنی و 

ون را در اختیار داشته باشند و با کنار هم گذاشتن اطالعات اطالعات گوناگقرآن کریم خود ترغیب می کند که مردمان
بندگان به آن)18,زمر(”فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه“: به قضاوت صحیح بپردازند مختلف خود

. مورد تبعیت قرار می دهند بشارت دهمن که اقوال مختلف را می شنوند و بهترین آنها را بر می گزینند و



عریف خبر ت
:تعاریف متعددي براي خبر بیان شده است که در اینجا فقط به دومورد آن اشاره می شود 

. خبر اعالم و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید وافکار عمومی است 
. خبرگزارش ساده ، خالص ، مناسب ،دقیق و خالصه رویدادها ، گفته ها و اندیشه ها است

خبرعناصر 
که ، کی ، کجا ، چه ، چرا ، چگونه :عبارتند ازناصر شش گانه خبر ع

یک خبر درست باید داراي عنصرهاي شش گانه فوق الذکر باشد و باید دقت کرد که مخاطب بتواند پاسخ به این 
. پرسشهارا خود بیابد

داد حضور و یا دخالت دارند و یا رویداد به نشان دهنده انسانها ، جانوران ، سازمانها و یا چیزهایی است که در روی:که
.گونه اي با آنان در ارتباط است 

. نشان دهنده زمان وهنگام رویداد است:کی 
مرکز استان ، ( نشان دهنده مکان رویداد است که عالوه بر موقعیت محل باید فاصله آن را با نقاط مهم دیگر :کجا 

. بیان کند) …مرکز کشور،
. نشان دهنده موضوع آنچه که رویداد را تشکیل می دهد است:چه 
. نشان دهنده انگیزه اي است که پدید آورنده رویداد می باشد:چرا 

. نشان دهنده چگونگی رویداد است و ترتیب و کیفیت آن را مشخص می کند:چگونه 
ضیح مناسب و شایسته را داد و در صورتی که نکته مهم این که باید در متن خبر درباره عناصر خبري نهفته در خبر تو

.یکی از عنصرهاي خبر مورد تردید ویا ابهام باشد این کمبود را در خبر بیان کرد 
عوامل یک خبر 

.یک واقعه زمانی جنبه خبري پیدا می کند که آشکار شود و دیگران از آن مطلع شوند: اعالم واقعه- 1
.شدن خبر باید چگونگی وقوع آن بیان شود تا کنجکاوي مخاطبان را ارضاء نمایدبعد از آشکار : نخستین بیان- 2
.خبر باید با واقعیت همراه باشد و فاقد افسانه پردازي می باشد:واقعه عینی- 3
.خبرنگاران باید نیازمندیها و عالقه هاي مخاطبان را در نظر بگیرند:جالب بودن واقعه- 4
. خبر باید جنبه عمومی داشته باشد و در زندگی اکثریت مردم تأثیر بگذارد: واقعهعمومی و اجتماعی بودن- 5

مفاهیم اساسی در خبر نویسی
اید به خبر باید درست و بر مبناي یک گزارش عینی باشد و گرنه قصه نویسی است و ب: درستی و صحت خبر- 1

.خبرنگار می خواهدنوشته شود نه به آن صورت که ه است ، همان شکلی که اتفاق افتاد
خبر باید واضح و از ابهام و کنایات به دور باشد و هنر خبرنگار در این است که : صراحت و روشنی خبر-2

.بهترین نحو تنظیم نماید و به مخاطبان انتقال دهده در زمانی که جمع آوري کرده و باطالعات صحیح را
نظیم شود که هیچ سوالی براي خواننده بی پاسخ نماند و خبر باید طوري تهیه و ت: جامع و کامل بودن خبر- 3

ابهام داشته باشد برطرف کند و با جامعیت در اختیار وسوالاگرخبرنگار خود را به جاي مخاطب قرار دهد و 
.عناصر خبر به طور کامل پاسخ داده شودمخاطبان قرار دهد و به پرسشهاي مربوط به



چگونگی کسب خبر
- 4کشف خبر - 3جمع آوري خبر - 2دریافت خبر - 1:مرحله خالصه نمود که عبارتند از4توان در کسب خبر را می

تحلیل و تحقیق خبر
این خبرها بدون مداخله خبرنگار به مطبوعات می رسد مثل اعالمیه هاي دولتی، گزارش مصاحبه ها :دریافت خبر- 1

وکنفرانس مطبوعاتی
خبرهاي مربوط به محصول هاي صنعتی، : مثل.جستجو و جمع آوري خبر بپردازدخبرنگار باید به:جمع آوري خبر-2

فعالیتهاي عمرانی و اقدامات نوسازي اگر خبرنگار براي تهیه خبر مراجعه نکند مسئوالن آن هیچ وقت مستقیماً براي 
.انتشار آن در مطبوعات پیش قدم نمی شوند

در برخی موارد اخبار محرمانه ومخفی است یعنی نه تنها خبر ابهام دارد بلکه دارنده خبر به علل خاص :کشف خبـر- 3
خبرنگار را از دست یافتن بدان باز می دارد بدین طریق خبر را عمالً منکر می شود در این حالت خبرنگار موظف است 

قضائی–ر سیاسی اخبا: خبر را کشف کند و در اختیار روزنامه نگار بگذارد مثل 
با بررسی دقیق زمانی که براي کسب خبر منابع مستقیم وجود ندارد و خبرنگار می تواند:تحلیل و تحقیق خبر-4

اخبار موجود و مقایسه آنها با یکدیگر به یک خبر مهم دست یابد خبرنگار این خبرها را باید با احتیاط منتشر کند تا از 
.ن وارد نباشدانتقادي بر آ،لحاظ صحت عمل

ارزش هاي خبر
براي تشخیص اینکه چه رویدادي ارزش تهیه گزارش را دارد نیاز به معیارهاي است که بتوان :تعریف ارزش خبري

وقایع یا رویداد را ارزش یابی و گزارش جامعی از آن رویداد براي مخاطبان تهیه کرد این معیارها گاه به تنهائی یا با 
ارزش هاي خبري خود به انواع مختلفی تقسیم بندي می شوند که . اقعه را پدید می آورندترکیب با یکدیگر یک و

استثناء و - 5ارزش برخورد و تضاد - 4ارزش بزرگی -3ارزش شهرت -2)وسعت(يارزش دربرگیر- 1:عبارتند از
ارزش مجاورت- 7ارزش تازگی - 6شگفتی 

جامعه تأثیر در زمان حال و آینده داشته باشد ارزش دربرگیري ممکن یعنی بر روي تعداد زیادي از افراد:يدربرگیر- 1
ارزش در .هم می تواند به صورت مالی و معنوي باشد یاضرراست به منفعت یا ضرر افراد جامعه باشد و این منفعت

.برگیري می تواند تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر روي افراد جامعه داشته باشد
:منفعت - 1- 1

.شهریه دانشگاه آزاد اسالمی کاهش یافت: مثال: مادي
:ضرر-2- 1

شهرینه دانشجویان دانشگاه آزاد افزایش یافت: مثال: مادي
)چون پول خرج می کنیم(مدرك دانشگاه آزاد اعتبار ندارد : مثال: معنوي

تقیم دارد براي اشخاصی که تأثیر مس. (وزارت نفت اعالم کرد قیمت بنزین افزایش یافت: مثال: تأثیر مستقیم- 3- 1
)ماشین دارند

تأثیر مستقیم دارد براي کسانی . (وزارت نفت اعالم کرد قیمت بنزین افزایش یافت: مثال: تأثیر غیر مستقیم- 4- 1
)که ماشین ندارند

تعویض شناسنامه-تعویض گذرنامه: مثال: تأثیر در زمان حال و آینده-5- 1



حتی برخی از اشیاء هر گاه به خاطر فعالیتها و معروفیتشان در جامعه ملی و فرا اشخاص حقیقی و حقوقی و : شهرت.2
: بار منفی: مثال. ملی شناخته شده باشند ارزش خبري دارند شهرت ممکن است بار معنائی منفی و مثبت داشته باشد

.پاستور که واکسن را اختراع کرد: صدام بار مثبت
. این ارزش خبر به اعداد و آمار مربوط می باشد هر چقدر وزن و تعداد نفر بیشتر باشد ارزش خبر بیشتر است:بزرگی.3

ته هالزله از نظر ریشتر و تعداد کشمانند ز: مثال
شامل برخورد بین گروهها، افراد، ملتها و حیوانات با یکدیگر در طبیعت برخورد ممکن است به صورت :برخورد و تضاد.4

رییس جمهور آمریکا : ایدئولوژي مانند(یا فکر ) نیروهاي آمریکاي به شمال عراق حمله کردند: جسمانی مانند(یکیفیز
)حمله کرد و آن را بی اساس خواندم ایدئولوژي مارکسیسبهدر نطقی

تحریک حس یعنی رویدادهاي استثنائی را شامل می شود دلیل اهمیت جالب بودن واقعه و :ارزش استثناء و شگفتی.5
خانمی که با دو سگ رانندگی می کند: مانند. کنجکاوي مخاطبان می باشد

رویدادي که بر اساس اهالی یک منطقه خبر است براي منطقه دیگر ارزش خبري یکسان ندارد هم :ارزش مجاورت.6
ارزش جغرافیاي داشته و هم ارزش معنوي

هر چقدر خبر تازه تر باشد و در زمان کم تهیه شود و به مخاطبان انتقال یابد داراي ارزش زمان می :ارزش تازگی.7
باشد دیر مخابره کردن خبر ممکن است اعتبار و حیثیت موسسه خبري را زیر سوال ببرد بنابر این اگر خبري را خبرنگار 

ه دد بهرصد را از دست می دهد چون رقبا در خوبا تالش فراوان تهیه کرده و به موقع مخابره نشود ارزش تازگی
.برداري از کمترین فرصت هستند تا کسب اعتبار و جلب مخاطب نمایند

اهداف سبک هاي خبري
:اهداف سبکهاي خبري را می توان در چهار مورد خالصه نمود

اثر گذاري بر مخاطب .1
)تسریع در فهم(فهم راحت ترکمک به مخاطبان براي.2
تسریع در انتقال اطالعات .3
مخاطب براي تعقیب اخبار ترغیب و تشویق.4

اهمیت سبک هاي خبري
بنابراین همانند قواعد عرضه . و جلب توجه آنان است اثرگذاري، تسخیر اذهان مخاطبانهدف اصلی سبک ها

بعد از مراحل شناخت خبر ،اطالعات جمع آوري شده در باید. مد نظر باشد کاالها در اینجا نیز باید جلب مشتري
در غیر . به مخاطب عرضه شود با بسته بندي جذاب ،جالب و درعین حال کوتاه و ساندویجی و پر محتويمرحله دوم
.می رودزحمات مراحل قبل هدر این صورت

ویژگیهاي سبک هاي خبري
:باشندسبکهاي خبري بایستی ویژگیهاي زیر را دارا 

سادگی .1
ضرب داشتن .2
جامع بودن .3
بودندقیق و صحیح.4
)العاتی اطچارائه ساندوی( صه و کوتاه بودن خال.5



رنگ داشتن .6
تازگی.7
داشتن ارزش هاي خبري .8
ترغیب و تشویق کنندگی.9

اثرگذار ي .10
....وو دوري از تشریفات تناسب داشتن با نیاز مخاطبان و هویت رسانه.11

عوامل موثر در انتخاب سبک هاي خبري
:عوامل زیادي در انتخاب سبکهاي خبري تاثیر گذارند که مهمترین آنها را می توان به صورت زیر برشمرد

بیشتر خبرهاي که داراي ارزش خبري عجیب و استثنا هستند ، ظرفیت این را دارند که به : ارزش هاي خبري.1
.تنظیم شوندانگیز پایان شگفتسبک

موضوعات سیاسی، اجتماعی ، علمی و اقتصادي حساس بیشتر به سبک تاریخی تنظیم می :موضوع و نوع خبر .2
و روزانه سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی خی همراه با لید و موضوعات عادي موضوعات حوادثی بیشتر به سبک تاری.شوند

.شوندو سخت خبرها معموال به سبک هرم وارونه تنظیم می
جوانان بیشتر به سبک هاي پایان شگفت انگیز و تاریخی همراه با طرفداران حوادث و افراد ماجرا جو و:مخاطبان .3

بیشتر به خاطر کامل بودن نسبی خبرها در سبک تاریخی ... علماء ،افراد متخصص ،پزشکان و لید عالقمند هستند اما
مند ه فراد ي که کم حوصله و پرمشغله هستند به سبک هرم وارونه عالقمسئوالن و ا.گرایش دارندبه این سبک

.هستند
تاریخی پخش بخش هاي خبري طوالنی این امکان را دارند که خبرها را طوالنی تر و به سبک: بخش هاي خبري .4

مدت زمان کمتر براي پخش خبرهاي بیشتر در کنند اما بخش هاي خبري با مدت زمان کم مثل ده یا پانزده دقیقه
.بیشتر خبرها را به سبک هرم وارونه ارئه می دهند

.بیشتر سبک تاریخی یا تاریخی همرا ه با لید گرایش دارندهفته نامه ها ، ماهنامه ها و فصل نامه ها: نوع رسانه . 5
بیشتر از سبک تاریخی ... ) هفته نامه ها و(رسانه هاي که فاصله بین انتشار و پخش آنها طوالنی است :دفعات انتشار.6

استفاده می کنند 
انواع سبک هاي خبري 

، بازگشت به عقب ، تشریحی، تاریخی همراه با لید ، هرم وارونه ، سبک تاریخی : سبکهاي مختلف خبري عبارتند از
یره اي داو پایان شگفت انگیز 

Inverted Pyramid)سبک هرم وارونه.1 ؛(
) به شکل نگاه کنید(درسبک هرم وارونه قاعدة هرم حاوي جذابترین ، ودر بسیاري از مواقع، حاوي مهمترین بخش خبر 

.حاوي بی اهمیت ترین بخشهاي ماجراست_بخش انتهایی _است و نوك آن 
.به میزان اهمیت آنها از باال به پایین تنظیم می شونددر واقع درسبک هرم وارونه مطالب با توجه 

گفتنی است که تعیین چگونگی پاگرفتن این سبک خبرنویسی یک علت تاریخی مطرح می کنند گفته می شود که 
پس از کشف تلگراف، روزنامه . اختراع تلگراف بیشترین تأثیر را بر شکل گیري و تکوین سبک هرم وارونه گذاشت



ویژه روزنامه نگاران آمریکایی، هنگام بروز جنگ داخلی درآمریکا به هنگام مخابرة خبر از ترس قطع ارتباط نگاران و به
.تلگرافی اصل مطلب را ابتدا مخابره می کردند وسپس اگر ارتباط قطع نمی شد، سایر جزئیات خبر را مخابره می نمودند

ک هرم وارونه اصلی ترین بخش مطلب را در خود جا می دهددر سبدر هر حال، همانگونه که گفته شد، پاراگراف اول 
طبقه ، این توالی و چیدن مضامین و به عبارت بهتر . و سایر پاراگرافها به ترتیب اهمیت به دنبال پاراگراف اول می آیند

به طرف بندي مضامین، در عین حفظ رابطه منطقی میان اجزاي خبر باید از مهمترین و اصلی ترین اجزاي اطالعات
سبک هرم وارونه عمدتاً به دو منظور تأکید این نکته ضروري است که. بی اهمیت ترین بخشهاي مطلب صورت پذیرد

چنانکه مردم درخبر دهی به (شیوة طبیعی نقل وقایع:که عبارتند ازمقبولیت داردمی گیرد ومورد استفاده قرار 
خواننده به محض (شخص شدن سریع تکلیف خواننده با متنمو) یکدیگر از همین شیوه وسیاق پیروي می کنند

خواندن پاراگراف نخست، اگر تمایلی به خواندن موضوع حس کند، بقیه مطلب را خواهد خواند و به این ترتیب وقت او 
).تلف نخواهد شد

مزایاي تنظیم خبر به سبک هرم وارونه
زدن هم آسان می شود؛چونکه اصل مطلب درپاراگراف اول می آید کار تیتر - الف
اگر به دلیل تراکم مطلب قرار باشد که از متن خبر کاسته شود، حذف پاراگرافهاي بعد که حاوي مطالب بی اهمیت - ب

مزیت دیگر سبک هرم وارونه این است که به سبب اختصار و ایجازي که دارد، جاي . تر هستند، امکان پذیر است
ترتیب جا براي سایر خبرها باز می شود و این امر به تنوع مضمونی روزنامه کمک کمتري در روزنامه می گیرد و به این 

در میان روزنامه نگاران این یک اصل . می کند ضمن اینکه خبرهاي بلند و طوالنی اساساً خوانندگان کمتري دارند
عنی که هر چه تعداد پاراگرافها پذیرفته شده است که افزایش پاراگرافها با تعداد خوانندگان دقیقاً رابطه معکوس دارد ی

صفحه آرایان هم از مطالبی که با سبک هرم وارونه تنظیم می شوند، بیشتر .بیشتر شود خوانندگان آن کمتر خواهند شد
استقبال می کنند زیرا که این اخبار هم در هنگام تراکم مطلب، قابل کوتاه شدن هستند و هم به زیبایی صفحات کمک 

.بستن صفحات با خبر هاي کوچک براي صفحه آرایان دشورا تر استمی کنند هر چند که
معایب سبک هرم وارونه

خبر نگار به خاطر قدرت مانوري که این سبک از نظر جابه جایی عناصر خبري به او می دهد، قادر به اعمال نظر می -
شود؛

قیۀ خبر منصرف شودن است که از مطالعۀ بخواننده چونکه اصل مطلب رادر پاراگراف نخستین خبر، خوانده است، ممک-
.آمده است، دوباره درخبر تکرار می شود) لید( آنچه در پارگراف اول -

کاربرد سبک هر م وارونه
روزنامه نگاران از سبک هرم وارونه براي تنظیم خبر هاي مربوط به سمینارها، سخنرانیها و اخبار روزمره بهره می 

.گیرند
نظیم خبر به سبک هرم وارونهیک نمونه براي ت

.تقاضا براي نفت اوپک در سه ماهه دوم سال میالدي جاري صد هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت
بر اساس تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپک، در حالی که تقاضاي جهانی براي نفت در سه ماهه اول سال جاري با صد 

در روز خواهد رسید، درخواست براي نفت اوپک کاهش خواهد یافت و به میلیون بشکه55/65هزار بشکه افزایش به 
چنان ادامه خواهد همکاهش سهم اوپک از بازار جهانی به این ترتیب روند. میلیون شبکه در روز می رسد3/23سطح 
که از میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است62/24میانگین تقاضا براي نفت خام اوپک در سال جاري . یافت

.میانگین سال گذشته کمتر است



.همچنین دبیر خانه اوپک در مورد تقاضاي جهانی نفت در سال جاري پیش بینی هایی کرده است

؛(Chronological style)سبک تاریخی.2
در سبک تاریخی برخالف سبک هرم وارونه مطالب به همان صورتی که به لحاظ زمانی تحقق یافته اند و در قالب 

وریم بلکه به ترتیب و نظمی که اتفاق افتاده است آورده می شود آمطالب را به ترتیب اهمیت نمی . خبر ارائه می شوند
نمی پردازد و کاري به این ندارد که کدام خبر یا بخش اورياین سبک، روزنامه نگار به ددر.فقط بازگو کننده هستیم

بنابراین در سبک تاریخی تا حدود زیادي از اعمال . خبر ارائه کند) لید(ماجرا مهم تر است تا آن را در پاراگراف نخست 
ته سبک الب. نظر خبرنگار جلوگیري می شود و برخالف سبک هرم وارونه، مطلب به طرزي کامل تر ارائه می گردد

تاریخی هم لید خاص خود را دارد که به صورت مقدمه بر تارك خبر قرار می گیرد اما به این دلیل نمی توان آنرا لید 
از مزایاي آن این است که کامل است ولی براي . نامید که بیش از حد کلی است و موارد کلی خبر را بیان می کند

مشکل می کند در صفحه بندي هم با مشکل مواجه نیز اب تیتر را انتخومخاطب از نظر وقت ایجاد مشکل می کند 
به طور کلی ماجرا با حفظ توالی زمانی بیان می شود.البته بیشتر در مورد اخبار حوادث و ورزشی کاربرد دارد. می شویم

؛(Combination Style)سبک تاریخی به همراه لید.3
در این روش لید یک بار دیگر در متن خبر تکرار می شود این سبک، .لید می نویسیم،در اینجا به جاي مقدمه

همانگونه که نام آن گواهی می دهد، تلفیقی از دو سبک هرم وارونه و سبک تاریخی است و خاص پوشش دادن به 
یدادهاي سبک تاریخی به همراه لید در میان روزنامه نگاران و به ویژه وقتی کسانی که رو. خبرهاي شهري و حادثه اي 

سبک تاریخی به همراه لید در .شهري و خبرهاي حوادث را پوشش می دهند از جذابیت بسیار باال برخورداراست
.شود، شانه به شانه داستان می زندبسیاري از مواقع به ویژه وقتی که از یک بلوغ مضمونی و ساختاري برخوردار 

...) برگرفته از نقاشی، سینما، داستان نویسی و(ید از هر تکنیکی روزنامه نگاران حرفه اي در سبک تاریخی به همراه ل
در این سبک اصل ماجرا به صورت لید ارائه می گردد و .ددراماتیک این ساخت بهره می گیرنبراي افزودن به کشش

وارونه تنظیم می البته اگر خبر حوادث کوتاه باشد به سبک هرم . سپس با فضا سازي، به تبیین ماجرا پرداخته می شود
.شود و اگر طوالنی بوده و اطالعات ما زیاد باشد به سبک تاریخی با لید تنظیم شود

Surprise ending)سبک پایان شگفت انگیز.4 ؛(
سبک پایان شگفت انگیز از سبکهاي شیرین خبرنویسی است در این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز می شود و 

ی کند طبعاً این سبک به این دلیل پا به عرصۀ ادبیات روزنامه نگاري گذاشته است که به نیاز خواننده را شگفت زده م
سبک پایان شگفت . البته این سبک نمی تواند براي ارائه هر خبري مورد استفاده قرار گیرد.نوجویی خواننده پاسخ دهد

برخوردارند و روزنامه نگار براي آنکه این انگیز بیشتر در خور رویدادهایی است که خود از چاشنی شگفتی و ندرت 
توصیه می شود که نباید سعی شود که رویدادهاي طوالنی در . چاشنی راکامالً کارساز کند، از این سبک بهره می جوید

براي این کار سبک تاریخی به همراه لید، که به آن پرداختیم، فرصتهاي بیشتري را در . قالب این سبک عرضه گردند
در سبک پایان شگفت انگیز، هم می توان از ایجاز سبک هرم وارونه و هم از فضاسازي . ویسنده قرار می دهداختیار ن

این ماجراي فرضی، . بیاییم یک ماجراي فرضی را در دو سبک ارائه کنیم. خاص سبک تاریخی به همراه لید بهره برد
عمالً قربانی نگارش شده است، اما در تنظیم دوم که سوژه اي عجیب دارد، در تنظیم اول به سبک هرم وارونه است، 



که به سبک پایان شگفت انگیز ارائه شده، کامالً جذاب وشیرین است، زیرا که ماجرا، مناسب همین سبک پایان شگفت 
.انگیز بوده است

:به عنوان مثال در تنظیم به سبک هرم وارونه داریم
.ار بیرمنگام از یک حادثه عجیب جان سالم به در بردشهرد» آرتوراسمیت«ماهۀ آقاي 18پسر » جورج«

جورج در اتومیبل پدرش در باالي یک تپه نشسته بود که ناگهان در پی یک بازیگوشی دندة اتومبیل را خالص کرد، 
. اتومبیل به پایین تپه سرازیر شد و به شدت به اتومبیل دیگري که در پایین تپه پارك شده بود برخورد کرد

خوشبختانه در این حادثۀ عجیب، هیچکس آسیب جدي ندید و فقط آقاي اسمیت که در صندلی عقب اتومبیل 
ضمناً پلیس که کمی بعد به صحنۀ حادثه رسید، آقاي . خودش در حال خوردن ساندویچ بود، جراحت ناچیزي برداشت

.اسمیت را مجبور به پرداخت غرامت کرد
:خواهیم داشتانگیزتنظیم با سبک پایا ن شگفتو در 

حاال همان خبر را به سبک پایان شگفت انگیز ارائه می کنیم و می بینیم که چقدر زنده تر و شیرین تر ارائه می شود، 
:چونکه عمالً مناسب سبک پایان شگفت انگیز است

.پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را که باعث یک تصادف عجیب شده بود، مجازات نکند
، شهردار بیرمنگام، پشت فرما ن اتومبیل پدرش که بر باالي تپه اي پارك شده بود، »آرتور اسمیت «پسر » جورج«

نشسته بود، او بی آنکه قصد قبلی داشته باشد دندة اتومبیل خاموش را خالص کرد و قبل از آنکه فرصت هیچ واکنشی 
.پایین تپه پارك شده بود به شدت برخورد کردپدید آید اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگري که در

که در صندلی عقب اتومبیل » اسمیت«خوشبختانه در این حادثۀ عجیب، هیچکس آسیب جدي ندید و فقط آقاي 
.مشغول خوردن ساندویچ بود، جراحت مختصري دید

.ماهه بود18او : پلیس فقط به یک دلیل با این رانندة جوان برخوردنکرد
زگشت به عقبسبک با.5

و امروزه منسوخ شده در این سبک خبر گفته شده و بعد به عقب برمی گردیم که این روش خبر را طوالنی می کند
است در سبک بازگشت به گذشته، که نقطۀ مقابل سبک تاریخی است، متن خبر با آخرین بخش رویداد شروع می شود 

بازگشت به گذشته، که براي هر نوع خبري مناسب نیست، صرفاً به سبک. و سپس سابقه و پیشینۀ ماجرا ارائه می گردد
.کار ارائۀ خبرهاي نسبتاً کوتاه می آید و باید مراقب بود که مطلب به شکلی عرضه نشود که به درك آن لطمه وارد آید

سبک تشریحی.6
ش از خبر توضیحات کافی ما در سبک تشریحی همانطور که واقعه را قسمت به قسمت گزارش می کنیم براي هر بخ

. سبک تشریحی بیشتر به کار خبرهایی می آید که دربارة آن ها اختالف نظرهاي بسیار وجود دارد. حاشیه اي می دهیم
استفاده -به ویژه گزارشهاي تفصیلی- از سبک تشریحی می توان در تنظیم خبرهاي بلند و همچنین گزارش نویسی

.کرد
اصول خبرنویسی

. نوشتن یک جمله درست سخت ترین کار دنیاست همینگويارنستبه گفته 
درستی ، روشنی و جامعیت خبر : مفاهیم اساسی خبر نویسی عبارتند از . 1
.خبر باید درست ،کامل ، ساده ، روان و به زبان مردم عامی و در جمله هاي کوتاه نوشته شود . 2
.ز ذهن باشدخبر باید فاقد واژه ها و عبارتهاي دشوار و دور ا. 3



تا عالقه مندان در کمترین فرصت بیشترین بهره را ازآن خبر باید بیشترین اطالعات را در کوتاه ترین متن ارائه کند.4
. ببرند

با یکدیگر هماهنگی وتطابق الزم را )تیتر و لید و متن(خبر باید به گونه اي تنظیم شود که بخشهاي مختلف آن. 5
. داشته باشند

. اید اطالعات مورد نیاز خوانندگان را در بر داشته باشدخبر ب. 6
. در خبر نباید پاراگراف ها را با یک عبارت تکراري آغاز کرد. 7
آنچه مهم است آگاهی مخاطب از مقام وملیت و جنسیت فرد است ، به هنگام به کاربردن نام افراد ، سازمانها در خبر . 8

و دانستن نام و نام خانوادگی براي مخاطب ارجحیت ندارد و براي آن که شناسایی به خوبی صورت گیرد ، باید در بار 
بعدي با توجه به اول ، به ترتیب به نام و نام خانوادگی ، مقام اجتماعی ونام کامل سازمان اشاره شود و در پاراگرافهاي 

. متن خبر از مشخصات بعدي استفاده کرد
) جناب تیمسار،خانم،آقا،(عنوان هاي آداب منشانه )دکتر،مهندس(در خبر باید از کاربرد عنوانهاي تحصیلی . 9

. خودداري شود
هیه گزارش باید براي تهیه و نگارش یک خبر خوب و کامل تکیه برحافظه کافی نیست ، بلکه از آغاز تا پایان ت.10

بنابراین قلم ، . یادداشت برداري شود و پس از دوباره خوانی ، تکمیل و اصالح متن ، خبر به صورت دقیق تنظیم گردد
.کاغذ ، ضبط صوت و دوربین عکاسی از لوازم ضروري تهیه خبر است 

.یازهاي جامعه را شناخت براي تهیه خبرهاي کامل ، جامع و تازه باید همواره با مردم در تماس بود و ن. 10
همواره پس از تنظیم خبر باید دوباره خوانی خبر صورت گیرد ، تا هرگونه ابهام احتمالی رفع شده و از جامع و کامل . 11

.بودن و صحیح بودن خبر اطمینان حاصل شود
اسالمی جامعه آشنایی نویسنده خبر باید به دستور زبان و آیین نگارش فارسی مسلط و به فرهنگ غنی ایرانی و . 12

. کامل داشته باشد
براي موفقیت در عرصه خبرنویسی،نویسنده خبر باید آگاهی هاي سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادي و دینی . 13

. خود را افزایش دهد
جیه ولی بهانه سرعت در کار تو. توجه به تازگی واهمیت سرعت درتهیه خبر و از ضروریات حرفه خبرنگاري است . 14

.مناسبی براي بی دقتی در نگارش خبر نیست 
. مشاهده غلط امالیی و انشایی در خبرنویسی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست . 15
. نامهاي خارجی ، نامهاي خاص ، عبارات علمی و نقل قول از دیگران را در متن خبر باید داخل گیومه نوشت. 16
و یکسان نویسی نامها شرط سامی خارجی دقت در نگارش شرط الزماهاي خاص وعام به ویژهدر نگارش نام. 17

.کافی است 
. خبرهاي جالب از رویدادهایی که به نظر دیگران عادي و کم ارزش می آیند ، به وجود می آید. 18
ا مشروح تر براي آگاهی از خبر بیشتر باشد، باید خبر رمتقاضیانهرچه اهمیت موضوع خبر بیشترو هراندازه عالقه . 19

. نوشت
. خبر نادرست به جاي پاسخ گویی به نیاز متقاضیان چند پرسش جدید را مطرح کرده و آنها رانیز بی پاسخ می گذارد. 20
. خبر داردروي منبع تهیه خبر تاثیر بسیاري برهنگام ظاهريرفتار شایسته و منطقی و آراستگی . 21
. او سرچشمه می گیرد را منبع خبر می گویندفرد حقیقی و یا حقوقی که خبر از. 22
تالش کرد تا انتقال مفهوم پیام ومطلب بر منبع خبر پرداخت و بایددرخبرباید به نقل قول مستقیم تاحد امکان . 23



. استوار شود
رائه مطالب پاراگراف آخر و پس از اخصوص گذشته و پیشینه خبرکه معموال در یعنی توضیح دادن در سابقه خبر . 24

جدیدمی آید، 
ذکر این سابقه کمک شایانی در درك بهتر خبر براي مخاطب خواهد داشت و براي اتصال سابقه به متن خبر از واژه 

.استفاده می شود …هاي کلیشه اي نظیر گفتنی است ، شایان ذکر است و 
ها و درصدها ، آمارها ، رتبه ها، ساعت و کاالها ، درجهمقیاسهاي متري ، میزان و بهايدر نگارش خبر باید. 25

. تاریخ ، روزها و صفحه کتابها و مانند آن را باید با عدد نوشت
را می توان هم با حرف و هم با عدد 10و 2شماره هاي . ( شماره یک وکسر کمتر از یک را باید با حروف نوشت . 26

. )نوشت
. ش خبر الزامی استتنظیم و نگاررعایت نشانه گذاري فارسی در. 27

ویژگی هاي خبرنگار

آموزش تخصصی ه استعداد شخصی پس از گذراندن دورکسی است که به اتکا به ذوق وخبرنگار کیست؟
- تلویزیون- رادیو- مطبوعات(وظیفه تهیه و جمع آوري و تنظیم اخبار و انتقال آن از طریق وسایل ارتباط جمعی 

.عهده داردبه مخاطبان را به ) خبرگزاري
بس خطیر بر عهده دارد و خبرنگار به عنوان چشم بیدار و هوشیار جامعه در دستیابی به حقایق و واقعیت ها رسالتی

1983اصل دوم نشست چهارم یونسکو در سال . استکانون این اهمیت صداقت و قابل اعتماد بودن خبرنگار و رسانه
بارزترین وظیفه خبرنگار این است که با : اي در خبرنگاري اینچنین می گویدحرفه از مجموعه اصول بین المللی اخالق

.واقعیت عینی قرار دهدشرافت حرفه اي خود را در خدمت, حق مردم براي دستیابی به اطالعات معتبر و درسترعایت
و باید با استفاده از ا. به طور کلی خبرنگار در محل وقوع رویدادها، چشم و گوش رسانه و چشم و گوش مردم است

ویژگی هاي خدادادي و نیز خصوصیاتی که در دوره هاي آموزشی دیده، به کشف حقیقت ها بپردازد و آن را در کمترین 
گاه خبرنگاران تیزهوشی پیدا می شوند که با توجه به حوادث پیش آمده و نیز تجربه . زمان به مخاطبان خود برساند

آینده می پردازند و به مردم، در مورد منافع ملی، اعتقادات و نیز فرهنگ حاکم هاي گذشته، به پیش بینی حوادث
خبرنگار خوب، خبرنگاري است که از خطر کردن نهراسد و همواره به دنبال کشف حقیقت باشد. هشدارهایی می دهند
بر این . رنگاري استیکی از مهم ترین ویژگی هاي خبرنگار، داشتن عشق و عالقه و قریحه خب:ذوق و استعداد

اساس، کسی باید وارد عرصه جذّاب و در عین حال پر مخاطره خبرنگاري شود که ضمن داشتن این استعداد ذاتی، از 
هنر واژه گزینی، شم خبري، حوصله زیاد و نگاه موشکافانه و دقیق نیز برخوردار باشد و با پرهیز از احساسات، بکوشد 

.اق افتاده منتشر کند، نه آن طور که خود می خواسته اتفاق بیفتدرویدادها را همان طور که اتف
حساسیت کار اطالع رسانی، . سرعت در تصمیم گیري و انتقال سریع خبر، از ویژگی هاي اساسی خبرنگاري است

رقابت میان آن ها، نیاز مخاطبان به دانستن سریع و به موقع خبرها براي اتخاذ تصمیم درست و نیز افزایش رسانه ها و 
کمترین تعلل در انعکاس سریع رویدادها، به کاهش اعتبار رسانه و . در کار خبررسانی افزوده است» سرعت«بر ضرورت 

البته باید توجه داشت که هیچ گاه نباید سرعت انتشار را . در ادامه، مرگ رسانه و بی خاصیت شدن آن می انجامد
دروغ پراکنی، در نهایت به ضرر کمپانی خبري خواهد بود و اعتماد مخاطبان را جانشین صحت و درستی خبر کرد؛ زیرا

.به رسانه کاهش خواهد داد



حق را بگو و در «: پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله در حدیثی فرموده استدر خصوص حق طلبی خبرنگار نیز باید گفت 
ویژگی حق محوري، حق طلبی و حق گویی، از مهم ترین ویژگی هاي . »راه خدا از مالمت هیچ مالمت گري نهراس

ی هاي در مقابل، سخن چینی، بدگویی و به جان هم انداختن مردمان، از ویژگ. یک خبرنگار موفق و خداترس است
پس چه نیکوست که صاحبان بنگاه هاي خبري و نیز . نکوهیده اي است که هر انسان عاقلی از آن ها بیزاري می جوید

.خود خبرنگاران، همواره به دنبال واقعیت باشند و از جنجال آفرینی و بد کردن مردم با هم بپرهیزند

صفات خبرنگار
کسی که نقاشی می کند ولی در عمل شم خبري ذاتی می باشد مثلداد وعده اي معتقداند که استع:شم خبري-1

.ذاتی نبوده و فنی است و بر اساس تمرین و تکرار باعث باال رفتن استعداد و شم خبري می شود، این امر ثابت شده 
.یعنی در جریان رویداد قرار گرفتن می باشد:در مسیر بودن خبر-2
رشته تخصصی می باشد و در گذشته به این شکل نبوده و اکنون تخصصی روزنامه نگاري یک :لزوم تخصص-3

.شده است مثال یک خبرنگار هنري باید مکاتب سینمائی را بشناسد
. کند تا زمانی که خبرنگار با مردم تماس نداشته باشد نیازها و افکار مردم را نمی توان دریافت :تماس با مردم- 4

.ردم را بشناسد که با مردم ارتباط داشته باشدزمانی می تواند نیاز مخبرنگار 
خبرنگار نمی تواند بدون صمیمیت و دوستی خبر تهیه کند پس باید اعتماد طرف مقابل را جلب :ایجاد صمیمیت-5

.نماید
خبرنگار باید دفترچه خاصی داشته باشد که مشخصات تمام منابع خبري را بنویسد تا :نگهداري نشانی منابع خبري-6

.در مواقع ضروري به آنها دسترسی یابد
. هر خبرنگاري در حوزه اي که کار می کند باید اسناد و مدارك مخصوص آن را داشته باشد:بررسی اسناد و مدارك-7

.در جریان امر قرار بگیریم، میشود به آن مثالً اگر خبرنگار مالی هستیم در مورد مالیاتها و هر آنچه که مربوط 
–خبرنگار باید در حال تکمیل معلومات خود باشد از طریق اینترنت مطبوعات مختلف :لومات عمومیتکمیل مع-8

کتاب
سرعت و عمل در کار خبري بسیار مهم می باشد و خبرنگار باید خبر را در فرصت اولیه به تحریریه :سرعت و عمل- 9

.برساند
.خبرنگاري که به نوعی بی طرفی را نقص کند اعتماد از او سلب می شود:رعایت بی طرفی-10
.و نزاکت را داشته باشدبد ظاهري آراسته، مرتب و رعایت ادخبرنگار بای:رفتار اجتماعی مناسب خبرنگار-11



:سومبخش 

خبرنویسیخبر و آشنایی با 

متوسطهدوره 



باسمه تعالی

مقدمه
، هم دوربین عکاسی، هم ضبط صوت هم دفترچه یادداشت هم در روزگاري که موبایل هم تلفن همراه است

یک پرینتر هم زیراکس ... ضبط می کندخودکار هم قلم نوشتن است هم چراغ مطالعه دارد هم صدا ... مرورگر وب و
...هم اسکن می کند هم چاپگر استمی گیرد

فنون را بهکه خوداستهم موظفانسان. در روزگاري که رقابت صنعت ها بر سر کاربرد بیشتر گرفتن از تولیدات است
به آن سد می بایست امروز بیش از گذشته در این میان یکی از فنونی که به نظر می ر. د و کاربردهاي مختلف مجهز کن

.،  رسانه و مهارت هاي بکارگیري آن استدتوجه کر

تعاریف
خبر، گزارش علمی از واقعیت ها است که یک یا چند ارزش خبري داشته باشد وتحت تاثیر عوامل درون :رخب- 

آگهی مردم و مخاطبان، صاحبان (و عوامل برون سازمانی ...) خبرنگار، مدیر، سردبیر، سیاست هاي نشریه و(سازمانی 
اعالم و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل .شکل گرفته باشد) ها، گروههاي فشار و قوانین ومقررات مطبوعاتی

.عقاید و افکار عمومی است
.عبارت است از قضاوت و اظهار نظر عقاید افراد درباره وقایع اجتماعی:تفسیر یا اظهار نظر-
.بیان مفضل و شرح عناصر عینی و چگونگی واقعه را آشکار می سازد:تعریف تشریح-
عین واقعه را بیان کنیم و و بایستی در خبر دخل و تصرف کنیم هیچ حقی نداریم :خبرتفاوت خبر، تفسیر و تشریح-

.بدون غرض منتقل کند،یک خبرنگار باید وقایع را بی طرفانه
می کنند و در نوشته مفسر یا نویسنده درباره رویدادي که احتماالً خبر آن جداگانه منتشر شده اظهار نظر:تفسیر-

هایش استنباط، اندیشه و قضاوت شخصی خود را بیان می کند می تواند از نظریه دیگران که مورد قبول اوست استفاده 
ن حمایت کند به طور کلی تفسیر در رده بندي مقاله هاي در تفسیر نویسنده ممکن است موضوعی را رد یا از آ. کند

.روزنامه نگاري قرار می گیرد و نظر نویسنده در مورد یک رویداد است و در آن به عنصر خبري چرا پاسخ داده می شود
منظور بیان مفصل و مشروح عناصر عینی و واقعه یک رویداد که خبرنگار حقی ندارد نظرات شخصی :تشریح خبر-

.می گویدخود را در آن بیان کند در واقعه به عناصر چرا و چگونه تواماً پاسخ 

عناصر خبري 
. توان در غالب سواالتی بررسی نمود که هر یک بیانگر بخشی از اطالعات انتقال یافته می باشندعناصر خبري را می

:این سواالت عبارتند از
)WHERE(کجا؟.1

عنصر کجا از آنجا که محل رویداد را مشخص می کند از . هر رویدادي از وجه مکانی براي خودش یک محل وقوع دارد
که در قسمت ارزشهاي خبري بیان شد، عنصر کجا از لحاظ مجاورت در دو شکل همان طور.اهمیت برخوردار است

.جغرافیایی و معنوي بروز می کند



به عنوان . اطالعات مربوط به عنصر کجا به ویژه اگر این عنصر شناخته شده نباشد ، باید به طرز تفصیلی تر ارایه شوند
است ، باید به مخاطب توضیحاتی در مورد موقعیت "افاسوبورکین"مثال اگر محل رویداد در کشور کوچک و گمنام 

.جغرافیایی آن ارایه شود
)WHEN(کی؟.2

در آن وجود "تازگی"در این بخش باید به این مساله توجه داشته باشید که اگر اتفاقی تازه رخ داده باشد ارزش خبري 
در مجموع ، رویدادها را نباید بدون زمان . خواننده متذکر شویددارد، حتما بایستی زمان آن را در همان پاراگراف اول به 

.اطالع داشته باشد) آیندهگذشته ، حال ، (خواننده باید از زمان وقوع رویداد . ارایه کرد
)WHAT(چه؟ .3

ه این عنصر و عنصر پیشین ک. این عنصر عمدتا بر ماهیت رویدادي که قرار است به خبر تبدیل شود ، متمرکز است
بوط می شود ، رویداد مر"ماهیت و فعلیت"به ) چه؟(به در خبر نویسی عنصر . معموال از مهمترین عناصر خبري هستند

.د یا نپذیردرخواه فعلی صورت پذی
)WHY&HOW(؟چگونه و چرا.4

واقع با دیدگاههاي در بیشتر مو چگونه؟چرا؟. این دو عنصر جنبه هاي تحلیلی و توصیفی رویداد را تبیین می کنند
در واقع همه آنچه درباره بی طرفی خبري ، عینی گرایی و . آمیخته می شوند–خواسته یا ناخواسته –شخصی خبرنگار 

.پرهیز از جانبداري خبري بیان می شود از همین دو عنصر ناشی شده است
بر عکس ولیممکن است روزنامه نگار از چگونگی و نحوه بروز یک رویداد خبر داشته باشد اما از چراي آن چیزي نداند 

در این مورد ، روزنامه نگاران مجرب و ورزیده تالش . از چراي اتفاق مطلع باشد اما از چگونگی وقوع آن بی خبر باشد
تک عناصر خبري به دست آورند و بهترین و جذاب ترین این اطالعات می کنند تا جامع ترین اطالعات را در مورد تک 

. ده را به خواندن آن ترغیب کنندنآن به کار گیرند ، تا خوانتیتررا در پاراگراف نخستین خبر و یا در 

هاي خبريارزش
ترین تعریف که کوتاهاین. که مسیرشان را گم نکننددانستن عالئق مردم چراغ راهنمایی در دست خبرنگاران است،

به )مخاطب( خواهیم با توجه به عالئق مشترياکنون می. بر همین اساس جامع است“مردم استخبر”: گویدمی
:دنبال معیارهایی باشیم که بتوان از طریق آن، اخبار را به لحاظ میزان اهمیت ارزشگذاري کرد

آیا هنوز عالقه مردم نسبت به این موضوع جریان دارد؟هاست، آیا هنوز موضوع بر سر زبان. به موقع بودن-
مند به دانستن اي آتش بگیرد، بیشتر عالقهشان خانهگویند، مردم اگر در محلهمی): جغرافیایی و فرهنگی(مجاورت -

، به نسبت زمانی گیرندمیاتفاقی در شهرشان، را بهتر پی. ترطرفدربارة آنند تا دانستن دربارة همین اتفاق در دو محله آن
همچنین دین، مذهب، “مجاورت جغرافیایی“ :گذاریماسم این را می. که این موضوع درشهر مجاوراتفاق افتاده باشد

ها عالقۀ بیشتري به دانستن مثالً ایرانی. میزان توجه مخاطب تاثیر بگذاردتواند برقومیت، و فرهنگ مشترك نیز می
کیشان خود در دیگر کشورها بیشتر توجه هاي مقیم آمریکا، به اخبار همارند تا کوباییایرانیان مقیم آمریکا ددربارة

“مجاورت فرهنگی”یا “ مجاروت معنوي”گذاریم اسم این را می. کنند تا مردم ادیان دیگرمی



شهرت و قدرت هر اندازه یک رویداد از بزرگی و فراوانی بیشتري برخوردار باشد، یک شخصیت به لحاظ : قدرو اندازه-
تر باشد،کشف مواد مخدر از میزان تعداد تلفات یک حادثه بیشتر باشد، یک حادثه عجیب. در موقعیت باالتري باشد

.یابدباالتري برخوردار باشد، به همان اندازه ارزش خبر افزایش می
خبري بیشتري برخوردار خواهد ارزشهر چقدر اخبار ما مورد توجه گروه بیشتري از مردم قرار گیرد، از :دربرگیري-

تواند مثبت یا منفی این تاثیر می. شوددریافت کارت ملی که شامل همه مردم میمثل اخبار مربوط به ضرورت. بود
.تواند توجه همه مردم یک کشور را به خود جلب کندباشد، مثال اخبار جنگ می

، “ عالئق انسانی”و “ هاتراز ارزش”نگاران براساس مهروزنا.گذاریمها مینام این چهارگانه را هم تراز ارزش
دو گزینه امتیاز بیشتري کسب کنند از ارزش یعنی هر چه اخبار در تالقی این. کنندگذاري میاخبارشان را اولویت

.یرندگخبري باالتري برخوردار خواهند بود و به همان نسبت هنگام ارائه در جایگاه بهتري و در راس اخبار قرار می
اري خبرذجدول ارزشگ

در این جدول . استفاده کنیم“جدول ارزشگزاري خبر”توانیم از که بتوانیم خبرهایمان را ارزشگزاري کنیم میبراي آن
.هاي خبري یک جا جمع و در دو ستون عمودي و افقی قرار گرفته استکلیه نظرات موجود درباره ارزش

تراز ارزشها
نمرهدربرگیريقدر و اندازهمجاورتودنبه موقع بعالئق انسانی

نفع شخصی

روابط
جنگ و دعوا
عجیب بودن

شهرت
توسعه و آبادانی
هیجان و حادثه
مسائل انسانی

جدول ارزشگذاري خبر
اند و در ها حساسمخاطبان خبر نسبت به آنعالئق انسانی روبرو هستیم، نکاتی که مردم ودر جدول عمودي ما با

مانند . (تواند میزان این عالئق را وزن یا متر کندهایی که مییعنی مقوله. ها روبرو هستیمستون افقی با تراز ارزش
؟ چقدر به لحظه و روزکه خبري که منتشر خواهیم کرد، چقدر تازه استمثالً این. تواندکم و زیاد شودکه می“ تازگی”

واقعه نزدیک است؟
که “ بزرگی و فراوانی”دهد تا فاصله رویداد و مخاطب را با آن اندازه بگیریم یا که متري به دست ما می“ مجاورت”یا

.کندم تعداد مخاطبان را مشخص میکه باز ه“ دربرگیري”یا . قابل وزن کردن و شمارش کردن است

حادثهوآبادانی، هیجانودعوا، عجیب بودن، توسعهوروابط، جنگ،) پول ( در این جدول شما، شهرت، نفع شخصی 
مباحث (ها تراز ارزشباد که در تقابلبینیرا که مباحثی کیفی هستند در ردیف عالئق انسانی میانسانیو مسائل

.ه بدهیمگیري کنیم و به اخبار نمرهاي خبري را اندازهتواند به ما عدد و رقمی دهد تا ارزشمی) کمی 



تا هستند، اما مساله این است که این 7همه ما می دانیم براساس شرایط متعارف و معمول در ایران ارزش هاي خبري 
تعداد در همه جاي دنیا یکسان و پذیرفته نیست و برخی معتقدند که روزنامه نگاران باید به ارزشهاي دیگري نیز 

که از ساخت “ توسعه و آبادنی”مانند ،مسابقه فوتبال ایجاد می شودیی که از یک“ هیجان و حادثه”بیندیشند، مثل 
یی که در فروش کلیه پدري براي درمان دختر خردسالش نمود “ مسائل انسانی”مثل .یک سد بزرگ حکایت می کند

نفع ”مثل ارزش خبري پول که در اینجا . باشد…که می تواند خانوادگی، عاشقانه و “ روابط “ مثل . پیدا می کند
پس با این رویکرد بپذیریم . …تعبیر شده است ؛ سکه گران می شود یا مبلغ یارانه ها کم و زیاد می شود و“ شخصی

.مورد اعالم شده قبلی باشد7که ارزش هاي خبري می توانند بیش از 
به عبارتی کمی هستند در حالیکه ستون عمودي کیفی هستند، ما در ستون افقی با چهار ستون افقیاگر دقت کنید

را دارند، فکر کنید وقتی می گوییم مجاورت می توانیم یک متر برداریم و شاخص روبرو هستند که حکم متر و ترازو
می توانیم افرادي که “ ربرگیريد”وقتی می گوییم . فاصله دارد…بگوییم رویداد از مخاطب چند کیلومتر، فرسخ و 

یا همان تازگی می شود میزان آن را مشخص کرد “ به موقع بودن“ وقتی می گوییم. مخاطب هستند فرضاً بشماریم
عالیق “ اینکه چقدر به موقع یا تازه است؟ قدر و اندازه هم همینطور، اما ارزش هایی که در ستون عمودي با عنوان 

.ا کمتر دارندآمده این ویژگی ر“ انسانی

ارزش شهرت، دربرگیري، و 3کارکرد جدول این است که تا قبل از این ما می توانستیم بگوییم مثال فالن خبر داراي 
اکنون با استفاده از این جدول می توانیم …فراوانی یا چهار ارزش تضاد و درگیري، مجاورت، شهرت و تازگی است،و

ممکن است .وزن ارزشی خبرمان را در مقایسه با بقیه خبرها محک بزنیمبه یک عدد و رقم برسیم و براساس آن 
را در خبر ”عالئق انسانی”چگونه؟ براي هر خبر یک جدول باید داشته باشیم، خبر را تجزیه و تحلیل کرده، :بپرسید

سانی چطور؟ و از خودمان می پرسیم ، آیا نفع شخصی دارد؟ آیا عجیب است؟ مسائل ان) ستون افقی(جستجو می کنیم
. هر کدام که وجود داشت در بیرون جدول در کنار همان مشخصه یک عالمت ضربدر، ستاره یا تیک می گذاریم…

مورد ستون عمودي را چک کردیم به سراغ ستون افقی می آییم و دوباره از خودمان سوال می کنیم که 8بعد که هر 
چه، آیا از “ دربرگیري”. و اندازه چطور آیا فراوانی الزم را داردمنتشر شده؟ آیا مجاورت دارد؟ قدر “ خبر به موقع”

دربرگیري الزم برخوردار است؟ هر کدام از این چهار مورد اگر در خبر وجود داشت نقطه تالقی آن با ارزش تایید شده 
ب کنیم یا هر را انتخا5نمره دست شماست مثال می توانیم براي هر خانه عدد .(در ستون عمودي نمره خواهد گرفت

.)تنها باید توجه داشت که هر نمره اي که می دهیم باید براي دیگر خبرها هم همان نمره را لحاظ کنیم. مقدار دیگر
هاي خبريرابطه عناصر خبري و ارزش

هاي اطراف خود یکی را جهت خبرشدن انتخابآموزند چگونه از میان رویدادها و اتفاقهاي خبري به خبرنگار میارزش
پس از اینکه یک رویداد براي خبر شدن انتخاب شد نوبت عناصر یا همان ارکان خبر است که کامل شود، یعنی . کند

همانطور که قبالً گفتیم براي تنظیم مطلوب یک خبر . اي آن تنظیم گردداي و رسانهاینکه رویداد به شکل روزنامه
چه کسی ـ چه چیزي ـ کجا ـ چه ( خبر خود به شش سؤال طوري که خواننده آن سر در گم نشود، شما باید در متن 

گانه خبري ارتباطی مستقیم هاي خبري هفتگانه و عناصر پنجدانید بین ارزشحتماً می. پاسخ دهید) وقت ـ چرا ـ چطور
.براي مثال ارزش خبري شهرت به طور مستقیم با عنصر چه کسی در ارتباط است.وجود دارد 

گیرید در تنظیم خبر این تی شما ارزش خبري مجاورت را براي انتخاب رویداد خود در نظر میتر وقبه عبارت ساده
شود و همین طور اگر تازگی براي شما مهم باشد در تنظیم خبر پاسخ سؤال می» کجا«ارزش تبدیل به پاسخ سؤال 

ز میان عناصر خبري انتخاب نگاران به تشخیص خود اعنصر مهمی که روزنامهعنصر جذاب.ایدرا داده» چه وقت«



آورند تا خواننده تشویق و ترغیب به می) آن را خواهید آموختادامهکه در » لید«یا همان (کنند و در آغازخبر می
تواند این عنصر هاي خبري میاي با در نظر داشتن ارزشنام دارد و یک خبرنگار حرفه» عنصر جذاب«خواندن خبر شود 
جمهور باشد بهتر است عنصر چه کسی براي مثال اگر خبري پیرامون فرد مشهوري مثل رییس. دهدجذاب را تشخیص

.به عنوان عنصر جذاب در ابتداي خبر بیاید
ترین عنصر خبر نیست بلکه عنصري است که با حتماً و الزاماً مهم» عنصر جذاب«الزم است همین جا توضیح دهم که 

موضوع دیگر اینکه انتخاب یک عنصر براي شروع . د عالقه اجتماع انتخاب شده استنظر خبرنگار به عنوان مطلب مور
.توان در تنظیم خبر از دو یا چند عنصر استفاده کرداالجرا نیست بلکه میخبر، قانونی الزم

انواع خبر
:اخبار را می توان در سه دسته کلی زیر طبقه بندي نمود که به شرح زیر است

شامل اخباري است که براي اولین بار به وسیله خبرنگار تهیه می شود و قبل از آنکه : اخبار انحصاري
.خبرنگاران رقیب به آن دست یابند منتشر می گردد

شامل اخبار ضروري روز را می گویند که هر روز طبق معمول روزانه توسط خبرنگاران : اخبار معمولی و عادي
به دلیل برخی از حوادث و وقایع مورد عالقه خوانندگان می باشد مثل تهیه و به چاپ می رسد تکرار این اخبار 

برنامه هاي رادیو و تلویزیون–اخبار مربوط به سینما و تأتر 
اگر روزنامه ها اخبار انحصاري و ابتکاري تهیه نکنند بین آنها هیچ تمایزي وجود ندارد به همین :اخبار ابتکاري

دلیل خبرنگاران تالش می کنند در تهیه اخبار ابتکارات جدیدي به کارببرند و با انتشار اخبار غیر قابل انتظار 
دارد و محصول استعداد و کوشش و تالش خوانندگان بیشتري را جلب کنند اخبار ابتکاري همیشه جنبه استثنائی 

باشدخبرنگار می 

یترت
تیتر می گوید .مترین پیام خبر بطور خالصه و فشرده و بمنظور ترغیب خواننده براي خواندن لید و متن را تیتر گویندمه

تیتر با حروف درشتر در باالي خبر گذاشته می شود، لید با حروف متن، پاراگراف . مرا بخرید، لید می گوید مرا بخوانید
اولیه خبر را تشکیل می دهد 

:اصول و قواعد نگارش تیتر
باید ساده و روان باشد-1
باید روشن و دقیق باشد-2
باید با متن خبر تطبیق کند-3
بایدخالصه مهمترین مطلب خبر باشد-4
.داشته باشد) Dynamic(باید زنده و جاوید و حالت داینامیک -5
باید با شرح خبر تناسب باشد-6



باید مستقل از خبر باشد- 7
نباید کلمات تکراري داشته باشد-8
باید با حداقل کلمه حداکثر معنی و مفهوم را بیان کند-9

ایجاد شده اش با تأثیر مورد نظر تطبیق کندتیتر باید تأثیر -10
از نوشتن تیترهاي منفی باید اجتناب کند-11
از نوشتن تیترهاي سوالی باید خودداري کرد-12
.انتخاب فعل مناسب کلمه موفقیت در نگارش تیتر است-13
از نوشتن حرف اضافه در ابتداي تیر باید خود داري کرد-14
.باید از افعال معلوم باشدفعل بکار رفته در تیتر -15

 اجزاي تیتر
ظاهري مطلب به غیر از تیتر اصلی تیترهاي دیگري را با حروف کنشتیتر نویس به منظور ایجاد جذابیت و افزایش
:ارتند ازبکه عکوچکتر در باال و پایین تیتر اصلی می نویسد

.تیتري است باالي تیتر اصلی نوشته می شود:روتیتر.1
حروف تیترهاي خالصه از انواع تیترهاي دیگر کوچکتر بوده براي مشخص کردن آن از ستاره یا :تیترخالصه .2

.دایره سیاه استفاده می شود و گاهی در درون کادر قرار می گیرد
.دمعموالً در وسط خبرهاي طوالنی براي تفکیک بکار می رو:میان تیتر.3

 قواعد تیتر نویسی
تا زاندك تو جهان شود پردرکم گوي و گزیده گوي چون 

.و باید خالصه مهمترین مطلب خبر باشد.تیتر جوهره و روح خبر و ماندگارترین قسمت خبر در ذهن مخاطب است.1
تیتر اگر اصولی و .یترنویسی یکی از فنی ترین ، حرفه اي ترین و در عین حال شیرین ترین کارهاي تهیه خبر استت.2

با علم به ویژگیهاي مخاطب و متناسب با موضوع انتخاب شود می تواند بسیاري از مخاطبین بی تفاوت نشریات را نیز 
. جذب کند

.تیتر جمله اي است که در خالصه ترین شکل ممکن ، قصد دارد پیامی مرتبط با متن خبر را به مخاطب منتقل کند.3
.همچنین در تیتر از کاربرد واژه هاي اضافی و توضیحی باید خودداري کرد.تر باید خودداري شودکلمات در تیاز تکرار .4
. ه خبري اشاره شود تیتر باید به گونه اي باشد که درآن به اندازه نیاز و فقط به مهمترین عناصر شش گان.5
. ه هاي آشنا و رسا استفاده کرد در نگارش تیتر باید از واژ.6
. ایان رسیده و داراي مفهوم باشدد حتی االمکان با فعل به پتیتر بای.7
. ندي در داخل تیتر اشکالی ندارددر تیتر نیاز به نقطه گذاري در پایان جمله نیست ، ولی به کاربردن عالئم سجاو.8
وان و سلیس و تیتر بایدکوتاه ،جامع و مانع ،مختصر و مفید ، منطبق و هماهنگ با خبر،جاذب وجالب،روشن و دقیق،ر.9

.بدون ابهام باشد
همچنین از نگارش تیتر سئوالی و منفی باید پرهیز کرد. تیتر نباید مبهم و شعاري باشد.10
. وم و پیام را بیان کرددر تیتر باید با کمترین واژ ه ها بیشترین معنی ، مفه.11
. کند ع و ارزشهاي خبري را بیانتیتر باید به گونه اي باشد که نوع ، موضو.12
با قیدهاي زمان و مکان شروع شود تیتر حتی المقدور نباید .13
. تیتر را باید پس از تنظیم خبر نوشت.14



لید خبر
.را لید خبر می گویند)چهل کلمه می باشد. (چکیده مهمترین مطلب که در پارگراف اول آمده است-

.فوراً خوانند را در جریان مهم ترین قسمت رویداد قرار دهدنگارش لید خبري کار بسیار مهم می باشد که خبرنگار باید 
به Leadواژه انگلیسی لید . آید، لید نام داردمهمترین قسمت خبر که در پاراگراف اول آن می-

معناي رهبر و هدایتگر است که به منظور راهنمایی و ترغیب خواننده به خواندن متن آورده 
. شودمی
،به تعریف لید خبر پرداخته وافزوده http://www.commence.blogfa.comطات در ارتبابالگر علوم - 

60تا 30کلمه اي و در برخی تعاریف 40تا20ي مهمترین قسمت خبر است که حاوي یک یا دوجملهلید خالصه: است
.کلمه باشد

طور که گفته شد جهت ترغیب کنند و همانمیBoldلدوتر از متن خبر است و به اصطالح فنی بمعموال لید درشت-
.خواننده به متن است

وظیفه هدایت کردن و کشاندن مخاطب به لید جذاب ترین بخش خبر است که شامل یک یا دو جمله است و-
.در لید به عناصر خبري پاسخ داده می شود. خواندن متن خبر را برعهده دارد

اندازه لید
هر تعداد کلمه و جمله که بتواند در ساده ترین شکل به انگیزش مخاطب . نداریم"طول لید"اندازه مشخصی براي 

حد متوسطی 12شماره شاید سی کلمه یا سه سطر با قلم ویرایش. براي دریافت خبر و گزارش کمک کند مناسب است
ه عکس دارد؛ خبري رابطالبته این را هم قبول داریم که اندازه لید با جذابیت و قوي بودن عنصرهاي. براي لید باشد

مثال براي حادثه آتش سوزي در یک مجتمع . یعنی هر قدر خبر و گزارشی جذاب تر باشد، لید آن کوتاه تر است
:مسکونی، یک جمله خبري کوتاه کافیست

"...همه چیز از بی احتیاطی دو کودك آغاز شد"
اصول نگارش لید

:اصول نگارش لید را می توان به صورت زیر برشمرد
.لید باید چکیده مهم ترین مطلب را به صورت مشخص و معلوم بیان کند-1
.از نوشتن مطالب مبهم در لید باید خودداري کرد-2
.مطالب جزئی در لید نباید نوشته شود-3
.لید خبر باید حاوي یک یا حداکثر دو جمله باشد- 4
.اشدکلمه بیشتر ب40در نوشتن لید نباید تعداد کلمات از حدود -5
.لید نباید با زمان یا مکان شروع شود مگر این زمان و مکان اهمیت ویژه اي داشته باشد- 6



انواع لید
طرح محدود ترافیک در مرکز تهران به مورد صبح فردا6از ساعت : مثال. زمان وقوع واقعه را بیان می دارد: لید کی-

.اجرا در می آید
نخستین دوره نمایشگاه بین عرضه فرهنگ پر بار اسالمیبه منظور تبادل فرهنگی و : یا دلیل رویداد مثال:لید چرا-

.المللی کتاب با حضور کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي اسالمی در سال آینده در تهران برگزار خواهد شد
عبه بندرعباس عالوه بر آتش سوزي و خسارت در شرکت ایران گاز شانفجار کپسول : یا موضوع رویداد مثال: لید چه-

.تن را به شدت مجروح کرد7مالی دو کارگر را کشت و 
هزار پزشک در کشور برطرف خواهد شد و 20پزشکی کمبود با تأسیس دوره جدید آموزش: رویداد:لید چگونگی-

.دیگر نیاز به رفتن به کشورهاي خارج نمی باشد
موضوع خبرلید بر اساس 

لید ادبیولید تمثیلی،لید نقلی،لید سوال،لید تشریحی ،لید عمقی،مستقیملیدشامللید یک موضوعی
.لیدي است که خبر به صورت ساده و مستقیم و بدون ابهام می باشد:لید مستقیم-
خبرهاي سیاسی واقتصادي براي روشن شدن مطالب: براي خبرهاي پیچیده به کار می رود مانند:لید عمقی-
گاز گرفتگی : مثل. نویسنده یا خبرنگار سعی دارد با تحریک احساسات خواننده را به خود جلب کند: لید تشریحی-

.شدقورباغه می باسال گذشته موجب خفه شدن شده بود یا دیدن بچه دوقلو که شبیه
تهران بی صبرانه مردم: لامث.  با طرح یک سوال حس کنجکاوي خواننده را تحریک می کند:لید سوال-

.منتظرند تا بدانند دولت براي جلوگیري از شیوع بیماري وبا در پایتخت چه تصمیمی اتخاذ می کند
چوبه دار می روم ولی به همه من به طرف: استفاده کردن از نقل قول مستقیم از یک شخصیت مثل:لید نقلی-

مردم بگوئید که بی گناهی را به خطاي ناکرده مجازت می کنند این آخرین گفته ي محکومی بود که سحرگاهان 
.امروز در زندان به دار مجازات آویخته شد

لیدي است که با ضرب المثل به کار برده می شود استفاده از اشعار و ضرب المثل: لید تمثیلی-
در زندگی ملتها هم مثل افراد لحظاتی از هوشیاري : مثال. از یک اندیشه فلسفی یا ادبی استفاده می شود:ادبیلید-

پیش می آید که یکباره بافت زندگی آینده آنان را زیر و رو می کند و تار وپود هستی ایشان را رنگ و روي دیگري می 
.دهد

لید تاریخی،لید متراکم،لید مرتبط یا مقایسه اي،هرستیلید ف،لید چند خبريشامل لید چند موضوعی
. رابطه علت و معلول را در لید تأکید دارد و اینکه یکی از آنها نتیجه دیگر می باشد:مرتبط یا مقایسه ايلید-

.به دلیل سیل آمده در شهر گیالن هزاران نفر کشته شد: مثال
میلیون 50دوازده نفر کشته یا : مثل . ریباً مساوي کنار هم قرار می گیردچند مسئله با درجه اهمیت تق: لید متراکم-

خسارت
فروش میوه در پیاده : در این نوع لید موضوعات متعدد ولی داراي اهمیت مساوي نوشته می شود مثال: لید فهرستی-

.دماهی جنوب از روز شنبه با نرخ ارزانتر به مردم فروش داده می شو- روها ممنوع گردید
لیدي است که براي چند خبر متفاوت که حداقل از یک جهت داراي وجه اشتراك هستند : لید چند خبري-
م-محمددرگیري،یکدوسال پیش بر اثر - گروه خبري: مثال.این نوع لید با زمان شروع می شود: لید تاریخی-

... .ربوده و یکدانشجوي رشته مهندسی مکان



قواعد لید نویسی
جالب ترین و پرهیجان ترین موضوع ، تازه ترین رخداد و محکم ترین بخش .لید خالصه مهمترین بخش خبر است . 1

.خبر را باید با کلمات جذاب ، بدیع ، جاندار ، قاطع و هیجان انگیز در لید خبر نوشت
در واقع لید چیزي .فشرده استبه صورت خالصه و Leadدر تهیه وتنظیم خبر، مهمترین کار نوشتن مقدمه یا لید .2

. نیست جزهمان چند جمله اول خبر که هدایت گر مخاطب به درون خبر است
کلمه 10- 15لید خوب حداکثر بین . لید باید کوتاه ، درست و رسا باشد ، هرچه لید کوتاه تر باشد ، جذاب تراست . 3

.د خودداري شوداز ذکر مطالب مبهم وکلی و کم اهمیت و جزیی در لید بای.4است 
لیت و نقش او را در ذهن مجسم وئمسنام و نام خانوادگی افراد را در صورتی در لید ذکر می کنیم که مخاطب بتواند.4

و خصوصیات ولیت و سمت ئاز مسبایدلیددر افراددر غیر این صورت براي معرفی و او را شناسایی  نماید  کند
. استفاده کردسازددیگري که شناخت وي را ممکن می 

.پاسخ داده شودبه گونهاي مناسب در لید باید سعی شود به عناصر شش گانه خبري .5
.در لید نباید تردید در موضوع خبر رسوخ نماید و همچنین از مجهول نویسی در لید باید پرهیز کرد. 6
. شروع کردمکاننباید لید را با زمان ودر مبحث،و الزم جز در موارد استثنایی. 7
. نتیجه واقعه یا رویداد تاحد ممکن باید در لید آورده شود.8

سبکهاي خبرنویسی
خبرنگاران باید بعد از شناختن خبر و جمع آوري اطالعات، مطالب را در قالب بسته بندیهاي جذاب به مخاطبان ارائه 

امروزه جذابتر و محتواي آن پربارتر باشد شمار مشتریان و میزان تأثیرش بیشتر می شود و بر عکسقدردهد و پس او
:که عبارتند ازمرسوم استدر میان روزنامه نگاران چهار قسم سبک خبرنویسی

Inverted Pyramid)سبک هرم وارونه.1 ؛(
؛(Chronological style)سبک تاریخی.2
؛(Combination Style)راه لیدسبک تاریخی به هم.3
Surprise ending)سبک پایان شگفت انگیز.4 ؛(

افزون بر این سبکها و به ویژه سبک چهارم که نسبتاً جدید و مستلزم مهارت است و دو سبک دیگر به نامهاي سبک 
طرح هستند که هم م) تشریح قسمت به قسمت خبر(و سبک تشریحی ) نقطه مقابل سبک تاریخی(بازگشت به گذشته 

عمالً هر روزنامه نگاري درطول زندگی حرفه اي خود، خواسته و ناخواسته، به سوي آنها کشیده می شود و شخصاً آنها 
اما باید خاطرنشان ساخت که استخوان بندي کلی سبکها را همان چهار سبک نخست تشکیل می . را تجربه می کند

ا ذکر این نکته به صراحت ضروري است که اگر کسب خبر کاري پیش از پرداختن به بررسی این سبکهکه دهند
.دشوار و توانفرساست، تنظیم خبر و ریختن آن در داخل یک سبک، کاري بس دشوارتر است

)INVERTED_PYRAMIDSTYLE(ـ سبک هرم وارونه1
وارونه قاعدة هرم حاوي جذابترین ، درسبک هرم .کارآمد ترین و رایج ترین سبک تنظیم خبر سبک هرم وارونه نام دارد

حاوي بی اهمیت ترین بخشهاي _بخش انتهایی _است و نوك آن ودر بسیاري از مواقع، حاوي مهمترین بخش خبر
گفتنی .در واقع درسبک هرم وارونه مطالب با توجه به میزان اهمیت آنها از باال به پایین تنظیم می شوند.ماجراست



ی پاگرفتن این سبک خبرنویسی یک علت تاریخی مطرح می کنند گفته می شود که اختراع است که تعیین چگونگ
پس از کشف تلگراف، روزنامه نگاران و به . تلگراف بیشترین تأثیر را بر شکل گیري و تکوین سبک هرم وارونه گذاشت

خبر از ترس قطع ارتباط تلگرافی ویژه روزنامه نگاران آمریکایی، هنگام بروز جنگ داخلی درآمریکا به هنگام مخابرة 
در هر .اصل مطلب را ابتدا مخابره می کردند وسپس اگر ارتباط قطع نمی شد، سایر جزئیات خبر را مخابره می نمودند

در سبک هرم وارونه اصلی ترین بخش مطلب را در خود جا می دهد و ) لید(حال، همانگونه که گفته شد، پاراگراف اول 
این توالی و چیدن مضامین و به عبارت بهتر طبقه . به ترتیب اهمیت به دنبال پاراگراف اول می آیندسایر پاراگرافها 

بندي مضامین، در عین حفظ رابطه منطقی میان اجزاي خبر باید از مهمترین و اصلی ترین اجزاي اطالعات به طرف 
ه سبک هرم وارونه عمدتاً به دو منظور تأکید این نکته ضرور ي است ک.بی اهمیت ترین بخشهاي مطلب صورت پذیرد

چنانکه مردم درخبر دهی به یکدیگر (شیوه طبیعی نقل وقایع:که عبارتند ازمورد استفاده قرار می گیرد و مقبولیت دارد
خواننده به محض خواندن (مشخص شدن سریع تکلیف خواننده با متنو)از همین شیوه وسیاق پیروي می کنند

گر تمایلی به خواندن موضوع حس کند، بقیه مطلب را خواهد خواند و به این ترتیب وقت او تلف پاراگراف نخست، ا
)نخواهد شد

:سبک هرم وارونه عالوه بر مزایاي فوق دو مزیت دیگر هم دارد
می آید کار تیتر زدن هم آسان می شود؛ ) لید(چونکه اصل مطلب درپاراگراف اول - الف
ب قرار باشد که از متن خبر کاسته شود، حذف پاراگرافهاي بعد که حاوي مطالب بی اهمیت اگر به دلیل تراکم مطل- ب

مزیت دیگر سبک هرم وارونه این است که به سبب اختصار و ایجازي که دارد، جاي . تر هستند، امکان پذیر است
ر به تنوع مضمونی روزنامه کمک کمتري در روزنامه می گیرد و به این ترتیب جا براي سایر خبرها باز می شود و این ام

در میان روزنامه نگاران این یک اصل . می کند ضمن اینکه خبرهاي بلند و طوالنی اساساً خوانندگان کمتري دارند
پذیرفته شده است که افزایش پاراگرافها با تعداد خوانندگان دقیقاً رابطه معکوس دارد یعنی که هر چه تعداد پاراگرافها 

صفحه آرایان هم از مطالبی که با سبک هرم وارونه تنظیم می شوند، .ندگان آن کمتر خواهند شدبیشتر شود خوان
بیشتر استقبال می کنند زیرا که این اخبار هم در هنگام تراکم مطلب، قابل کوتاه شدن هستند و هم به زیبایی صفحات 

شایان ذکر است که سبک هرم .تر استدشوارآنهاکمک می کنند هر چند که بستن صفحات با خبر هاي کوچک براي 
.وارونه به رغم همه مزایاي آشکاري که دارد، داراي معایبی نیز هست

:به قرارزیر هستندنیز معایب سبک هرم وارونه
خبر نگار به خاطر قدرت مانووري که این سبک از نظر جابه جایی عناصر خبري به او می دهد، قادر به اعمال نظر می -

شود؛ 
واننده چونکه اصل مطلب رادر پاراگراف نخستین خبر، خوانده است، ممکن است که از مطالعه بقیه خبر منصرف خ-

شود؛
.آمده است، دوباره درخبر تکرار می شود) لید( آنچه در پارگراف اول -
:کاربرد سبک هرم وارونه-

سمینارها، سخنرانیها و اخبار روزمره بهره می روزنامه نگاران از سبک هرم وارونه براي تنظیم خبر هاي مربوط به 
.گیرند

متأسفانه برخی از خبرنگاران در هنگا م مصاحبه، ناخودآگاه سؤاالت خود را به همان شیوه که در سبک هرم وارونه 
مرسو م است مطرح می کنند، یعنی مهمترین سؤالها را در همان آغاز مصاحبه می پرسند، در حالی که این شیوه باعث
می شود که حرکت و سمت و سوي مصاحبه به سوي یک مصاحبه بسته برود و مصاحبه شونده از همان آغاز گفت وگو 



مطلوب این است که مصاحبه گر با سواالت . با گارد بسته شروع کند و تا انتها این وضعیت نامطلوب را حفظ نماید
و در عین حساس نکردن او، به تدریج پرسشهاي معمولی و نه چندان مهم، مصاحبه شونده را به اصطالح گرم کند

طبعاً نکاتی که به آنها اشاره شد و در مصاحبه ها ي اختصاصی کاربرد دارند و در مصاحبه . کلیدي خود را مطرح سازد
هاي عمومی و کنفرانسهاي مطبوعاتی باید اصلی ترین پرسشها را به دلیل کمبود وقت و نیز پیشگیري از طرح آنها به 

.ه خبرنگاران روزنامه هاي رقیب، در ابتدا مطرح ساختوسیل
:نمونه سبک هرم وارونه-

.تقاضا براي نفت اوپک در سه ماهه دوم سال میالدي جاري صد هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت
بر اساس تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپک، در حالی که تقاضاي جهانی براي نفت در سه ماهه اول سال جاري با صد 

میلیون بشکه در روز خواهد رسید، درخواست براي نفت اوپک کاهش خواهد یافت و به 55/65هزار بشکه افزایش به 
.میلیون شبکه در روز می رسد3/23سطح 

میانگین تقاضا براي نفت خام اوپک در .کاهش سهم اوپک از بازار جهانی آنچنان ادامه خواهد یافتبه این ترتیب روند
همچنین دبیر .میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که از میانگین سال گذشته کمتر است62/24سال جاري 

.یی کرده استپیش بینی هاخانه اوپک در مورد تقاضاي جهانی نفت در سال جاري
ویژگیهاي سبک هرم وارونه یا معکوس

مهمترین مطلب در ابتدا قرار می گیرد.1
موثرترین و کارآفرین ترین روش انتقال اطالعات.2
ارزش ترین در انتها قرار می گیردکم .3
.کنددقیقه بیشترین حجم خبر را به خواننده منتقل می 60تا 20در زمان خواندن روزنامه بین .4
:مزایاي استفاده از سبک هرم وارونه در سبک خبر نویسی-

)سرعت انتقال خبر. ( زمان براي دریافت مهمترین قسمت مطلب کوتاه است) الف
.لید دارد که در آن مهمترین بخش خبر ارایه می شود) ب
.سادگی ویرایش، تیتر نویسی و صفحه آرایی) ج
.ی شودخبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم م) د
:استفاده از سبک هرم وارونه در سبک خبر نویسیمعایب-

.خبر هیچ گاه کامل نیست، چون مهمترین قسمت هاي آن انتخاب شده است) الف
.سلیقه خبرنگار در اولویت بندي بخش هاي خبر زیاد است) ب
.توالی زمانی خبر از هم گسسته می شود) ج
.ادامه خبر نمی پردازدگاهی خواننده با خواندن لید به ) د
.گاهی آنچه در لید گفته شده،در متن تکرار می شود) ه
در ابتدا خالصه مهم ترین مطلب قرار می گیرد ) و
زمان کمتري براي دریافت مطلب الزم است) ز
خواننده را خسته نمی کند) ح
حس کنجکاوي خواننده را تحریک می کند ) ط
ب می کند خواننده را به خواندن خبر ترغی) ك



کار دبیران و سر دبیران را راحت می کند) ل
.متن خبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم می گردد) م

.کار فنی و ماکت بندي را ساده می کند) ت
.باید تاکید کرد سبک هرم وارونه به دلیل سهولت انتقال خبر، مهمترین و بهترین سبک در خبرنویسی می باشد

CHRONOLOGICAL(سبک تاریخی .2 STYLE(
در سبک تاریخی برخالف سبک هرم وارونه مطالب به همان صورتی که به لحاظ زمانی تحقق یافته اند و در قالب خبر 

در این سبک، روزنامه نگار به داوري نمی پردازد و کاري به این ندارد که کدام خبر یا بخش ماجرا مهم . ارائه می شوند
بنابراین در سبک تاریخی تا حدود زیادي از اعمال نظر خبرنگار . خبر ارائه کند) لید(اگراف نخست تر است تا آن را در پار

البته سبک تاریخی هم لید . جلوگیري می شود و برخالف سبک هرم وارونه، مطلب به طرزي کامل تر ارائه می گردد
ین دلیل نمی توان آنرا لید نامید که بیش از خاص خود را دارد که به صورت مقدمه بر تارك خبر قرار می گیرد اما به ا

نکته مهم درخور ذکر این است که در این سبک این مهم نیست که .حد کلی است و موارد کلی خبر را بیان می کند
شما در کار تبدیل چه مطلبی به خبر هستید بلکه مهم این است که از رهنمودهاي مقبول و متداول استفاده کنید و این 

ا پیروي از فرمول فرق می کند در خبرنویسی باید همواره به فرمول با دیده تردید نگریسته شود زیرا که پیروي موضوع ب
.می کشاندل، خالقیت و نوآوري را به نابودياز فرمو

ه دراین سبک مطالب بر اساس ارزش آنها نوشت. زمانی وقوع تنظیم می شونددر این سبک مطالب با توجه به ترتیب
این سبک براي مطالب خبري روز مناسب نیست در تهیه . که اتفاق افتاده باید بیان شودنمی شود بلکه همانطور

در .ستفاده از آن قابل قبول تر استمقاالت و گزارش تحقیقی می شود مورد استفاده قرار گیرد در جمالت هفتگی ا
تنظیم اخبار به سبک هرم وارونه استصفحات اخبار روز با توجه به نیاز به اطالع رسانی سریع، 

مزایاي استفاده از سبک تاریخی-
مطالب کاملتر بیان می شود-1
.اعمال نظر خبرنگار در دخل و تصرف و برجسته کردن مطالب کمتر است-2

تنها اصوال درسبک تاریخی مطلب دست نمی خورد و بر مبناي توالی زمانی به همراه یک مقدمه ارایه می شود، لذا
.مزیت این سبک این است که خبر کامل و فاقد اعمال نظر خبرنگار است

معایب سبک تاریخی-
زمان بیشتري براي دریافت مهمترین مطلب الزم است- 1
خواننده را خسته می کند-2
از لحاظ تیتر نویسی و ماکت بندي کار را مشکل می کند-3
.توجه به میزان کم سوادان کمتر استترغیب خواننده به خواندن خبر با -4

از جمله معایب این سبک این است که چون مقدمه دارد مهمترین بخش خبري در ابتدا ارایه می شود، طوالنی و زمان 
.بر است و ماکت بندي آن نیز مشکل تر از هرم وارونه است

سبک تاریخی با مقدمه-
اصوال مقدمه تنها براي شروع خبر شود که شباهتی با لید ندارد، زیرادر این نوع در ابتداي خبر مقدمه اي آورده می 

.است و حاوي خبر نیست



CHRONOLOGICAL(ـ سبک تاریخی با لید 3 STYLE WITH LEAD(
شروع خبر همواره با دادن .این سبک داراي لید است و به صورت ترکیبی از سبک تاریخی و هرم وارونه به نظر می آید

.ترتیب زمانی رویداد ذکر می شود که حاوي مهمترین قسمت مطلب است و پس از آن،خبر به همان یک خبر است
این نوع بیشتر در گزارش حوادث بکار می رود، البته در برخی از خبرهاي اجتماعی و گزارش برخی جلسات نیز کاربرد 

.دارد
سبک بازگشت به عقب-4

سبک تاریخی است، متن خبر با آخرین بخش رویداد شروع می شود و در سبک بازگشت به گذشته، که نقطه مقابل 
سبک بازگشت به گذشته، که براي هر نوع خبري مناسب نیست، صرفاً به . سپس سابقه و پیشینه ماجرا ارائه می گردد

.ه وارد آیدکار ارائه خبرهاي نسبتاً کوتاه می آید و باید مراقب بود که مطلب به شکلی عرضه نشود که به درك آن لطم
مطالب از نو به .در این نوع سبک ابتدا لید نوشته می شود، بعد توضیح لید داده می شود و بعد سابقه خبر نوشته می شود

.سمت کهنه نوشته می شود یعنی آخرین خبر در ابتدا گفته میشود و سوابق امر در انتها آورده می شود

سبک تشریحی-5
می شود پس از ذکر هر این شیوه از نگارش نسبت با سبکهاي دیگر کاربرد کمتري دارد و در خبرهاي طوالنی استفاده

قسمت از خبر اطالعات تکمیلی ارائه می شود این اطالعات می تواند سابقه خبر اطالعات شخصی خبرنگار که موجب 
را قسمت به قسمت گزارش می کنیم براي هر بخش از در سبک تشریحی همانطور که واقعهروشن شدن مطلب شود

سبک تشریحی بیشتر به کار خبرهایی می آید که درباره آن ها اختالف . می دهیمخبر توضیحات کافی حاشیه اي
به ویژه - از سبک تشریحی می توان در تنظیم خبرهاي بلند و همچنین گزارش نویسی. نظرهاي بسیار وجود دارد

استفاده کرد- فصیلیگزارشهاي ت
سبک پایان شگفت انگیز--6

سبک پایان شگفت انگیز از سبکهاي شیرین خبرنویسی است در این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز می شود و 
خواننده را شگفت زده می کند طبعاً این سبک به این دلیل پا به عرصه ادبیات روزنامه نگاري گذاشته است که به نیاز 

سبک پایان شگفت . البته این سبک نمی تواند براي ارائه هر خبري مورد استفاده قرار گیرد. خواننده پاسخ دهدنوجویی 
انگیز بیشتر در خور رویدادهایی است که خود از چاشنی شگفتی و ندرت برخوردارند و روزنامه نگار براي آنکه این 

وصیه می شود که نباید سعی شود که رویدادهاي طوالنی در ت. چاشنی راکامالً کارساز کند، از این سبک بهره می جوید
براي این کار سبک تاریخی به همراه لید، که به آن پرداختیم، فرصتهاي بیشتري را در . قالب این سبک عرضه گردند
زي در سبک پایان شگفت انگیز، هم می توان از ایجاز سبک هرم وارونه و هم از فضاسا. اختیار نویسنده قرار می دهد

در این نوع سبک،خواننده کنجکاو نگاه داشته می شود و براي مخاطب .خاص سبک تاریخی به همراه لید بهره برد
.سوالی ایجاد می شود ، بدون این که به آن پاسخ داده شود

ده در این سبک از لید غیر متعارف و سوالی استفاده می شود و معموال بدنه خبري به صورت تاریخی کار می شود؛ عم
سبکی که لید ندارد قسمتهاي مختلف خبر طوري تنظیم می شود که .کاربرد آن در خبرهاي اجتماعی و حوادث است

به قسمت جذاب و شگفت انگیز و شیرین خاتمه یابد و در واقع خبر در قسمت انتهاي براي مخاطبان گشوده می شود 
.مناسب استخبرهاي کوتاهاین شیوه نگارش براي 



:و پایان شگفت انگیزبه سبک هرم وارونهخبر نظیم تنمونه -
:هرم وارونهتنظیم با سبک 

.شهردار بیرمنگام از یک حادثه عجیب جان سالم به در برد» آرتوراسمیت«ماهه آقاي 18پسر » جورج«
خالص کرد، جورج در اتومبیل پدرش در باالي یک تپه نشسته بود که ناگهان در پی یک بازیگوشی دنده اتومبیل را 

.اتومبیل به پایین تپه سرازیر شد و به شدت به اتومبیل دیگري که در پایین تپه پارك شده بود برخورد کرد
خوشبختانه در این حادثه عجیب، هیچکس آسیب جدي ندید و فقط آقاي اسمیت که در صندلی عقب اتومبیل خودش 

پلیس که کمی بعد به صحنه حادثه رسید، آقاي اسمیت را ضمناً.در حال خوردن ساندویچ بود، جراحت ناچیزي برداشت
.مجبور به پرداخت غرامت کرد

:تنظیم با سبک پایان شگفت انگیز
حاال همان خبر را به سبک پایان شگفت انگیز ارائه می کنیم و می بینیم که چقدر زنده تر و شیرین تر ارائه می شود، 

:استچونکه عمالً مناسب سبک پایان شگفت انگیز
.پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را که باعث یک تصادف عجیب شده بود، مجازات نکند

، شهردار بیرمنگام، پشت فرمان اتومبیل پدرش که بر باالي تپه اي پارك شده بود، »آرتور اسمیت «پسر » جورج »
و قبل از آنکه فرصت هیچ واکنشی نشسته بود، او بی آنکه قصد قبلی داشته باشد دنده اتومبیل خاموش را خالص کرد 

.پدید آید اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگري که در پایین تپه پارك شده بود به شدت برخورد کرد
که در صندلی عقب اتومبیل » اسمیت«خوشبختانه در این حادثه عجیب، هیچکس آسیب جدي ندید و فقط آقاي 

.صري دیدمشغول خوردن ساندویچ بود، جراحت مخت
.ماهه بود18او : پلیس فقط به یک دلیل با این راننده جوان برخوردنکرد

سبک دایره اي.7
می گردیم، علت ها را در این سبک، خبر از یک نقطه شروع می شود تا ماجرا تعریف شود و دوباره به همان نقطه باز 

.حوادث و اجتماعی کاربرد داردخبرهاياین سبک نیز بیشتر در .مو عواقب را بازگو می کنیجست و جو

سبک سناریواي . 8
سبک تاریخی همرا ه با لید ولی با توسل به تکنیک هاي هنري در قصه نویسی است که در آن خبر با یک آغاز شبیه 

.همیشه با هیجانی که در بیشتر داستانها حاکم است جریان داردمی شود وجذاب شروع
رئالیسم جادوییسبک . 9

.خبر در این سبک امور کامال خیالی و غیر وافعی را بدون هیچ تعجبی همچون یک خبر واقعی شرح می دهد
سبک ساعت شنی. 10

این . آغاز خبر در این سبک هرم وارونه است ودر ادامه بصورت تاریخی در می آید درست به شکل یک ساعت دشنی 
.سبک در گزارشهاي خبري کاربرد دارد ودخالت خبر نگار در روند خبر ممنوع است

سبک گیالس. 11
آن همان تعریفی که در سبک قبلی گذشت در این سبک هم مصداق پیدا می کند مضاف بر اینکه انتهاي خبر به آغاز

.متصل می شود



چند نکته در تنظیم متن خبر
متن خبر باید داراي وحدت باشد ، این هماهنگی و وحدت را می توان با استفاده از تکرار به موقع موضوع اصلی و -

.اژه هاي ربط دهنده ایجاد کرداستفاده از و
منبع نیز باید .ذکر شود) …دیروز، شنبه گذشته، ( به صورت تاریخ یا به نسبت زمان حال زمان رویداد باید در خبر-

ترتیب قرار دادن مطالب بر حسب --اگر این منبع یکی است در ابتداي خبر و اگر متعدد است با به . درخبر ذکر شود
.می شودر قل مطلب ، نام منبع مربوط ذکاهمیت، پیش از ن

، یکی از شاهدان …مثال ( کامل و سمت آنان یا رابطه آنان با موضوع خبر در نقل مطلب از افراد، ذکر کردن نام-
. الزامی است) حادثه 

:مانند.شودداشته باشد یا به دلیلی حذف در خبر نویسی فعل معلوم بر مجهول رجحان دارد، مگر فاعل اهمیت خاصی ن-
)غلط (شدمغازه بسته

.مغازه توسط ماموران اداره تعزیرات بسته شد
. دولت لهستان به دنبال ناآرامی هاي کارگري ، حکومت نظامی اعالم کرد

این مورد نیز صحیح است ولی جمله باال به . ( به دنبال ناآرامی هاي کارگري ، در لهستان حکومت نظامی اعالم شد
.)با حرف اضافه ارجحیت دارددلیل عدم شروع

.از کلمات اضافی در خبر باید اجتناب شود-
)درست(: وي افزود)طغل(: وي در ادامه سخنانش اضافه کرد 

.در کاربرد صفات در خبر نویسی، باید از صفات سنجشی و شعارگونه خودداري کرد-
.بی انجام شدامور خارجه ایران و لیمذاکرات مهمی بین وزیر:به جاي

.ایران ولیبی صورت گرفتمذاکرات مهمی بین: وزیر امور خارجه گفت: نوشته شود
در این حالت اظهار نظر از سوي خبرنگار به اظهار نظر از طرف منبع تغییر می یابد که از نظر اصول خبر نویسی بهتر 

.صفات جایز و گاهی الزم استاست، البته در تفسیر و تحلیل نویسی استفاده از این گونه 

لیت اجتماعی خبرنگارئومس
علم نداري از آنچه بدان) 36, اسراء(”به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤوالًوالتقف مالیس لک

.پیروي مکن زیرا گوش و چشم و قلب همگی در درگاه خداوندي مسؤولند
برابر جامعه و مسؤولیت اجتماعی یعنی احساس مسؤولیت فرد در. اجتماعی استقواعد اخالق اسالمی مسؤولیت پذیري

هنجارها و ارزشهاي خاص خود مصالح و منافع داراي و البته در هر جامعه با فرهنگ و. در برابر مصالح و منافع جامعه
را بر دوش گیرند و با رسانه هاي جمعی باید مسؤولیت نگهبانی از جامعهبه طور کلی.تعاریف خاص آن جامعه است

ارائه کرده و از آن را) یعنی آنچه که با معیارهاي جامعه اسالمی سازگار است(اطالعات الزم در مورد معروف هوشیاري
منظورمشخص سازند و با آن مخالفت ورزند) استیعنی آنچه را مغایر معیارهاي جامعه اسالمی(حمایت کنند و منکر 

خود قرار دهند و در ي جمعی چه مطالبی را چه موقع و چگونه باید تحت پوشش خبرياینکه مشخص شود رسانه ها
. اسالمی نباید تحت پوشش خبري بگیرندصورت لزوم چه چیزي را براي چه مدت با توجه به شرایط تئوري فرهنگ

اخبار قدام به انتشار و تهیهغیر مسؤوالنه و بدون توجه به آثار و عواقب اخبار اگونه ايارتباط گر مسلمان حق ندارد به
:امام علی علیه السالم در باب مسؤولیت افراد در قبال کالم خویش می فرماید. کند الکالم فی و ثاقک مالم تتکلم به ”



تا زمانی که گفتاري را بر زبان نرانده اي آن کالم و گفتار در )373حدیث, نهج البالغه(”فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه
دیگر از سوي. زمانی که آن را اظهار داشتی از آن پس ضامن عواقب و پیامدهاي آن خواهی بودتوست ولیاختیار 

علیه السالم در باب تاثیر کالم می امام علی. گاهی اوقات مسؤولیت اجتماعی اقتضا می کند امري بیان و اظهار شود
.بسا یک گفتار که از یک حمله مؤثرتر باشدچه ) 394حدیث ,نهج البالغه(» رب قول انفذ من صول«: فرمایند 

می باشد اما حق مردم» دانستن حق مردم است«رسانه هاي امروز جهان مبتنی بر شعار اگر چه اصول خبررسانی در
, وحدت و انسجام جامعهتقویت اتحاد و, حفظ دین, عالوه بر دانستن شامل موارد دیگري نیز می شود که حفظ جامعه

رسانه هاي اسالمی از انتشار اخبار بی فایده و باطل بایدهمه و همه از جمله آنها است... در همه ابعاد و رشد و توسعه 
چه حد و اندازه مفید واقع می این امر حائز اهمیت بسیار است که ارزش خبر بدین مساله وابسته است که تا. بپرهیزند

کذلک یضرب اهللا الحق و ...“:در قرآن نیز تصریح شده استکههمان گونه. شود و نفعی را براي مردم به همراه دارد
خدا براي حق و باطل) 17آیه , سوره رعد. (”...و اما ما ینفع الناس فیمکث فی االرضالباطل فاما الزبد فیذهب جفاء

همچنین یکی . اندزمین پایدار بماما کف به کناري افتد و نابود شود و آنچه براي مردم سودمند است در. چنین مثال زند
روشهاي تفرقه . حفظ یکپارچگی و تالیف قلوب مخاطبان استدیگر از مسؤولیت هاي رسانه در برابر جامعه اسالمی

دسته اي از مردم به دسته دیگر می شود و انتشار اخبار این چنینی از نظر اسالم روشیافکنانه که موجب بد بین شدن
شما با یکدیگر کارزار قرآن به مؤمنین فرمان می دهد اگر دو دسته از. ستغیر مسؤوالنه و خالف اخالق اسالمی ا

در هر در کنار این رهنمود همچنین قرآن فرمان برخورد با مشرکان و دشمنان اسالم راکردند بین آنان را اصالح کنید
تحکیم وحد صفوف خودي و اوالً بنابراین وظیفه ارتباط گر مسلمان در حوزه خبر. جا که یافت شوند صادر می کند

:قرآن می فرماید. برخورد بی امان با غیر خودي است هر جا که ) 6آیه , توبه. (”...فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم”
.استاز جمله عرصه هاي کارزار با مشرکان عرصه اطالع رسانی و تبلیغات. آنان کارزار کنیدمشرکین را یافتند با

نده و مفیددستیابی به اطالعات ساز
... اقتصادي و , سیاسی, اجتماعیرسانه به عنوان واسطه بین مردم و واقعیتها و رویدادها بایستی آینه وفادار رخدادهاي

. دستیابی به اطالعات هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنندخبرنگار و رسانه در حقیقت امانتدار مردم در. باشد
. برخوردار باشندالزم و منطبق با مصالح جامعه, بر رسانه ها این است که از اخبار مفیداسالمی حق مردم در جامعه

خداوند به شما دستور ) 61آیه , نساء. (”...الی اهلها ان اهللا یامرکم ان تؤدوا االمانات“: قرآن کریم نیز دستور می دهد 
لیه السالم در رهنمودي امانتی را که مردم بر گردنامام موسی کاظم ع. آن باز گردایندمی دهد که امانتها را به اهل

, بحار االنوار(”به المر دنیاه و آخرتهان من واجب اخیک ان التکتمه شیئاً تنفعه“: رسانه ها دارند اینگونه بیان می دارند 
آخرتش است بر تو این است که او را از آنچه به مصلحت امر دنیا واز جمله حقوق برادر مؤمن تو) 332ص , 78جلد 

اطالعات گوناگون را قرآن کریم خود ترغیب می کند که مردمان. از او نپوشانی) و اطالعات مفید رااخبار(آماده کنی و 
فبشر عباد الذین “: به قضاوت صحیح بپردازند در اختیار داشته باشند و با کنار هم گذاشتن اطالعات مختلف خود

به آن بندگان من که اقوال مختلف را می شنوند و بهترین آنها را بر می :)18,زمر(”یستمعون القول فیتبعون احسنه
مورد تبعیت قرار می دهند بشارت دهگزینند و
شجاعت و شرافت حرفه اي خبرنگار

بایستی در راه این امانتداري از حفظ و انعکاس اطالعات و اخبارند, خبرنگار و رسانه از آنجا که امانتدار جامعه در کسب
پروردگار و حافظان پیام الهی به مردم در طول تاریخ بوده اند پیامبران که خود فرستادگان. هیچ چیز دریغ نورزند

نوح .دانسته اندبه مردمان... ابالغ و تبلیغ پیام پروردگار به مردم و رساندن خبر توحید و معاد وبزرگترین رسالت خود را
, اعراف(”انصح لکم و اعلم من اهللا ما التعلمونابلّغکم رساالت ربی و“: علیه السالم خطاب به امت خود می فرماید



, ابراهیم(”هذا بالغ للناس“: که قرآن کریم خود را بالغ می داند و می فرماید اهمیت رساندن پیام تا بدین جاست) 60
52(

عدم تحریف و دستکاري در اخبار
اخبار با هدف تغییر دست بردن در. ست نخورده و سالم استنگهداري امانت به صورت د, اقتضاي امانتداري صحیح

التخونوا اهللا و الرسول و تخونوا “: نهی کرده است محتوا و ماهیت آن به نوعی خیانت در امانت است که اسالم از آن
ریف در اخباراز جمله روشهاي تح. پیامبر خدا و امانتهایی که نزد شماست خیانت مکنیدبه خدا و) 27, انفال(”اماناتکم

برداشتی که مخاطب از خبر آمیختن و یا تدوین و تنظیم خبر به گونه اي است که برآیند آن غیر از اصل خبر است و
وال تلبسوا الحق “: در قرآن کریم می خوانیم . می نمودمی کند بجز برداشتی است که از صرف خبر خالص اتفاق افتاده

خود می دانید چه می حق را به باطل نیامیزید وحق را در حالی که) 42, بقره(”تعلمونتکتموا الحق و انتم بالباطل و
برخی فرازهاي خبر که مفهوم کلی خبر را مخدوش در اخالق خبررسانی کوتاه کردن خبر و یا حذف. کنید کتمان نکنید

.فوق الذکر می شودمی سازد مذموم است و مصداق آیه شریفه
صداقت و عینیت خبر

بس خطیر بر عهده دارد و نگار به عنوان چشم بیدار و هوشیار جامعه در دستیابی به حقایق و واقعیت ها رسالتیخبر
1983اصل دوم نشست چهارم یونسکو در سال . استکانون این اهمیت صداقت و قابل اعتماد بودن خبرنگار و رسانه

بارزترین وظیفه خبرنگار این است که با : چنین می گویدحرفه اي در خبرنگاري ایناز مجموعه اصول بین المللی اخالق
. واقعیت عینی قرار دهدشرافت حرفه اي خود را در خدمت, حق مردم براي دستیابی به اطالعات معتبر و درسترعایت

ساسی نشان دهندة ارتباطات ا, یافته و بدون ایجاد تحریفبه نحوي که واقعیت ها وجداناً با محتواي اصلی خود انعکاس
این است که جامعه او را حلقه واسط خود با حقایق می داند و بر پایه اطالعات و باشد اهمیت کار خبرنگار و رسانه در

واقعی در اختیار جامعه قرار اگر رسانه به عمد اطالعات و اخبار غیر. دریافتی از رسانه تحلیل و برنامه ریزي نمایداخبار
بزرگترین خیانت آن است . اعتبار خود را نیز از دست می دهدجامعه به خود خیانت کردهدهد عالوه بر اینکه به اعتماد 

خداوند پیامبراکرم صلی اهللا علیه وآله را امر می فرماید که . کرده دروغ بگوییکه به کسی که تو را راستگو فرض
و این همان ) 27مائده (”بالحقبا بنی آدمو اتل علیهم ن“: و اخبار فرزندان آدم علیه السالم را به حق بازگو کندداستان

عمل می کندشیوه اي است که خود قرآن در بیان داستان و اخبار بدان
صرف خبر بدون . باشدالزمه عینیت داشتن خبر آن است که خبرنگار نسبت به وقوع و جزئیات خبر علم کافی داشته

که می خواهد منتشر کند علم کافی را دارا ص خبريعلم به وقوع آن براي خبرنگار کافی نیست و وي باید در خصو
. باشد

روایی خبر, اعتبار منبع
معتبر بودن منبع . ارتباط برابر دانستمفهومی بنیادي در ارتباطات است که شاید بتوان قدمت آن را با عمر, اعتبار منبع

قرآن کریم پیامدهاي . مخاطب آن استکامل بین فرستنده پیام و در واقع پیش شرط الزم براي برقراري یک ارتباط
آورده اید در مورد خبري که اي کسانی که ایمان: بسیار وخیم می داند و می فرمایداعتماد به منبع خبر غیر مطمئن را

اعتماد به آن خبر به دسته اي از مردم آسیب وارد آورید و سپس فاسقی براي شما آورده تحقیق کنید مبادا که بر اساس
از آنجا که هدف از انتشار یک خبر ایجاد آگاهی نوین در مخاطب است اخالق اقتضا. شویدرده خود پشیماناز این ک

غیر موثق که با واقعیت مطابقت انتشار یک خبر. دارد که پیش از اطمینان از اعتبار منبع خبر از نشر آن خودداري شود
بدان که بین حق . اه ضایعات جبران ناپذیري را به دنبال داردگندارد به انحراف افکار انبوهی از مخاطبان می انجامد و



باطل آن است که می گویی شنیده ام) و آن فاصله بین چشم و گوش است(انگشت فاصله نیست و باطل بیش از چهار
علیه السالم حضرت علیو حق آن است که می گویی دیده ام

خودداري از مکر و خدعه و غوغا ساالري
مانند سایر انواع قدرت ذاري بر افکار عمومی و تصمیمات اجتماعی قدرتی است که خاص رسانه ها است وقدرت تاثیرگ
رضایت صاحبان قدرت سیاسی یا اقتصادي از روشهاي بسیاري از صاحبان قدرت رسانه اي در پی کسب. وسوسه انگیز

.... فضا سازي و , غوغا ساالري, دروغینبرجسته سازي , فریب افکار عمومیمعمول غیر اخالقی در رسانه ها همچون
زیرکانه و بواقع نتیجه این اقدامات به ظاهر. به اهداف خاص صاحبان قدرتهاي یاد شده بهره می برندبراي دستیابی

جهت دهی به حرکات اجتماعی و سیاسی خالف اخالق عرفی و حرفه اي تاثیرگذاري ولو موقت بر افکار عمومی و
. افکار عمومی از رسانه استبی اعتباري و سلب اعتماداست ولی سرانجام آن

احترام به مردم و گوناگونی فرهنگها
آبرو و حیثیت مردم وجه المصالحه در نظام اخالقی اسالم مردم و جامعه مورد احترامند و هیچ گاه و به هیچ قیمتی نباید

. قرار گیرد
مردم و مخاطبان بایستی رعایت رسانه و خبرنگار در برخورد بااز این آموزه ي اخالقی این اصل استخراج می شود که 
نه تنها ارتباط گر مسلمان باید , به کالم سبک و زشت نگشایدجنبه هاي ادب و احترام را داشته باشد و هیچ گاه زبان

صرف کسی را بهاجتماعی با مخاطبان برخورد نماید بلکه به طریق اولی هیچ گاه نباید آبروي همواره با رعایت ادب
عنوان صاحبان بنابراین حفظ حرمت مخاطبان و احترام به آنان به. یک اتهام که هنوز اثبات نگردیده بر زمین ریزد

.رسانه اي استامانت از مهمترین وظایف اخالقی خبرنگاران در نظام اخالق اسالمی
حرمت حریم خصوصی افراد

کسی حق ندارد با آشکار است و تا آن زمان که ضرورتی ایجاب نکندجامعه اسالمی حفظ حریم و آبروي افراد الزم 
فضاي زندگی . اجتماعی آنان را فراهم آورداسباب هتک آبرو و لکه دار شدن شخصیت, کردن اسرار پنهان مردم

این که افشاگري باعث حل یک بحران عمومی یا خصوصی افراد نمی تواند بدون اجازه مورد تهاجم قرار گیرد مگر
برجسته سازي یک مشکل اجتماعی شود

:قرآن کریم نیز صریحاً امر به خودداري از تجسس و دخالت در حریم خلوص افراد می دهدالگوي رسالت یعنی و ال ”
)12, حجرات(”تجسسوا
انتقاد سالم و سازنده

نعکاس مسائل و واقعیت ادر کنار تمامی اصول اخالقی حرفه اي رسانه اي اسالم رسالت اصلی خبرنگار و رسانه یعنی
اجتماعی با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه را نیز هاي اجتماع و تالش براي بهبود اوضاع جامعه و کمک به توسعه

اسالمی ارتباط گر مسلمان متناسب با مصالح و ضروریات توسعه همه جانبه در جامعه. می دهدهمواره مورد تاکید قرار
صداي اعتراض خود را بلند می رعایت اصول اخالقی چنانچه کژي و ناهنجاري مشاهده کندعالوه بر حفظ حدود و 

بستکند و رسالت حرفه اي خود را در اصالح عیوب به کار خواهد



نگاريانواع روزنامه
واقعیتها را در بر می گیرد و بر گزارش 1960بعد از جنگ جهانی اول تا اواسط دهه : روزنامه نگاري آزادي گرا.1

روزنامه نگاري ،روزنامه نگاري عینی:که عبارتند ازدسته تقسیم می شود4مه نگاري به این روزنا. استوار می باشد
)روزنامه نگاري تحقیقیوروزنامه نگاري عمقی ،تشریحی 

تحقیقی به سنجش صحت اخبار نیویورك تایمز 1920والتر لیپمن در سال : روزنامه نگاري عینی-1- 1
پرداخت و در آخر پژوهش به جهت گیري هاي شخصی و گزارش مقرضانه خبرنگاران این روزنامه انتقاد کرد و 

د عقیده داشت اخبار همانگونه که اتفاق می افتد مورد توجه نبوده بلکه آنطور که خبرنگاران دوست داشته ان
مطرح می شده لیپمن به روزنامه نگاري واقعیت جو وعینی گرا توجه داشت وتأثیر ندادن احساسات و تمایالت و 
عالقه هاي شخصی توجه داشت و عقیده داشت که اخبار باید بدون بی طرفی منتشر شود و گاهی اوقات به این 

.هم گفته می شودروزنامه نگاري مخالف جو
و با انتشار هفته نامه تایم نامگذاري شد روزنامه نگاران این هفته 1922در سال : یحینگاري تشرروزنامه- 1- 2

عقیده داشتند اخبار روزانه درباره رویدادها، نیازهاي خوانندگان را ارضاء نمی کنه و عقیده داشتند که گزارشهاي 
یر، تشریح و تجزیه و تحلیل اخبار خبري به صورت دقیق تر در اختیار مخاطبان قرار باید بگیرد بنابر این به تفس

.به طور دقیق می پرداختند
از طرفداران این روزنامه نگاري میخائیل کاپ می باشد و روزنامه نگاران آمریکائی : نگاري عمقیروزنامه- 1- 3

می پرداختند و زمان زیادي صرف مطالعه و براي کاملتر کردن گزارشهاي خبري به بررسی عمقی مطالب 
انتقاد وارد شده به این . رویداد می گذاشتند تا گزارش خبري دقیق و کامل در اختیار مخاطبان قرار بگیردبررسی

نیاز به وسعت انتشار در صفحات نشریه - 2وقت زیادي نیاز بود براي کامل کردن اطالعات -1: روزنامه نگاري
.بود
تاین و باب ود وارد مطرح شده این روزنامه توسط کارل برن نش1970از سال :نگاري تحقیقیروزنامه- 1- 4

نگاري بیشتر وقایع سیاسی توجه داشت و خبرنگاران پوشش هاي فراوانی براي کسب واقعیت تالش می کردند 
.که اطالعاتی که مخفی مانده آشکار نمایند و مخاطبان را در این زمینه مطالعه سازند

روزنامه نگاري به خبرنگاري متعهد و مدافع گر توجه دارد در واقع به جاي در این نوع :روزنامه نگاري انتقاد گرا.2
به سه دسته تقسیم می شودوتمرکز به اخبار بر روي آزادي و عینیت ومسئولیت وتعهد وسایل ارتباط جمعی تکیه دارد

روزنامه وامه نگاري مدافع گرروزنشامل ( روزنامه نگاري متعهد، روزنامه نگاري زیر زمینی یا اعتراض گر: که عبارتند از
روزنامه نگاري نوینو )نگاري مشارکت جو

توسط دانشجویان مطرح بود73تا 1964در فاصله سال هاي : روزنامه نگاري زیر زمینی یا اعتراض گر-2- 1
جوان که مخالف با وضع مستقر و ارزشهاي سیاسی، اجتماعی مورد حمایت نظام آمریکا صورت گرفت این 

صفحه اي با قد کوچک منتشر می شد که مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادي، ادامه جنگ 4شریات ن
ویتنام، معیارهاي مادي جامعه مصرفی، نا برابري زنان و مردان و آلودگی محیط زیست مطرح بود و به مطبوعات 

به روزنامه نگاري اعتراض گر زیر زمینی معروف بودند ولی کارشان غیر قانونی نبود در این روزنامه نگاري 
.معروف بود

:که خود به دو دسته زیر تقسیم بندي می شودروزنامه متعهد-2- 2



ها و مقاصد موردنظر در مورد که نقش دفاعی به عهده دارند و بر مبناي هدف:مدافع گر-2- 2- 1
.کردندگیري میرویدادها و مسائل خاص سیاسی و اجتماعی موضع

و سیاسی مشارکت نگاران درجریان رویداد اجتماعیدر واقع روزنامه:جونگاري مشارکتنامهرو-2- 2- 2
.شدخویش درگیر واقعیت مینگار با توجه به مسئولیت و تعهد اجتماعیروزنامهفعاالنه داشتند بطوري که

هاي این کسب داستانکاربرد . توسط تام ولف مورد توجه بود1908در سال : نگاري نوینروزنامه- 2- 2- 3
نگاري و هم واقعیت ذهنی در داستان استفاده تخیلی بلند و کوتاه مطرح بود هم از واقعیت عینی رونامه

.شدمی
نگاري نوینهاي کسب روزنامهیژگیو
شود احساسات شوندگان سعی میهاي پیاپی با مصاحبهنگار با مصاحبهروزنامه: توجه به شخصیت فردي- 1

.زمان وقوع اتفاق ثبت شودآنان را در 
عادات غذا خوردن، راه رفتن، و محل زندگی حرکات،توجه به طرز لباس پوشیدن، : بیان جزئیات نمادي-2

براي آشنایی بیشتر مخاطبان
.و به طور مستقیم نقل گرددها عیناًشوندههاي مصاحبهباشد که گفتهمنظور این می: شنود وسیعوگفت-3
نگاري مورد توجه است ها به درد مجالت ماهانه و فصلی و یا کتاباین گزارش: نه به صحنهتوصیف صح-4

گیرد و انتقادي که وارد است خبرنگار میگرایی فاصلهو بیش از هر چیز به واقعیت ذهنی توجه دارد و از عینی
.گزارش زمان بگذاردها براي تهیه یکها و ماهتواند هفتهنمی

):رپرتاژ(نویسیشگزار
یکی از شاخه هاي روزنامه نگاریست و شاید بتوان گفت یکی از بخش هاي روزنامه نگاري به حساب می آید در 
گزارش مجموعه اي از خبر محاسبه در خود گزارش داریم در نتیجه گزارشگر کسی است که کار گزارش نویسی و 

توضیفی داشته باشد در یک صحنه تصویري مثل رژه، مسابقات خبرنویسی وارد باشد هر گاه واقعه اي جنبه نمایشی و 
ورزشی و غیره خبرنگار به عنوان ناظر جریان حضور دارد و به جاي مردمی که نمی توانسته در آن واقعه حضور داشته 
باشد بجاي آنها می بیند و می شنود و براي مردم به طور دقیق و روشن بیان می کند پس گزارش نویسی یک خبر 

صویري وتوصیفی می باشد و کسانی که واقعه را می خوانند محیط وقوع رویداد را تصور کرده و می ببیند او مانند یک ت
.تماشاگر است نه یک تماشاگر عادي بلکه باید او با چشمهاي نکته بین خود در صف مقدم قرار گیرد

مراحل عملی تهیه گزارش تحقیقی:
.سر دبیر موضوع مشخص می شودتوسط خبرنگار یا : تهیه موضوع-1
.شناخت منطقه محل و فردي که گزارش می خواهیم تهیه کنیم: مطالعه روي موضوع تعیین شده-2
در موضوع تحقیقی مردم جایگاه باالئی دارند چون براي مردم می نویسیم و در نقاط مختلف با مردم : گفتگو با مردم-3
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بی طرفی در گزارش- 8
کشاندن خواننده به طرف موضوع-9

توجه به خواستگاه خوانندگان ونیاز هاي اساسی آنان-10
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