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 اصول خبر نويسي

  .خبر را خبرنگار تهيه مي كند و خبرنگار در سازمان وسايل ارتباط جمعي كار مي كند :خبر 

  "عنوان"تيتر    

  بدنه خبر                        "شروع خبر"ليد                     ارزشهاي خبري   

  سبكهاي خبرنويسي                        عناصر خبري   

  اصول نگارش خبر و مطبوعات    

  
  :خبرنگار بايد

  .استعداد و ذوق كافي و شم خبري داشته باشد    -1 

  .مسئوليت حرفه اي داشته باشد    -2

  آموزش تخصصي ديده باشد يعني اخبار را سريع منتقل كند    -3

  واقع گر باشد    -4

  ساده نويس باشد    -5

سب اخبار و آگاهيهاي روزمره ي جهاني در حداقل زمان و ارزش گذاري خبر در گذر گسترش علوم ارتباطات و نياز بشر به ك 
  .ثانيه ها سبب شده است تا ضمن توسعه اي سازمانهاي ارتباط جمعي تخصصهاي گوناگوني با توجه به اين نيازها به وجود آيد

   
  :سازمان تحريريه

خبرگذاريها و راديو و تلويزيون از عوامل ذيل تشكيل يافته اند كه با توجه به  –مجله ها  –هر سازمان تحريريه در روزنامه ها 
  .نوع رسانه ي خبري و همچنين مخاطبين آن مي تواند تغييراتي را شامل شود

وظيفه سردبير كه در رأس سازمان خبري يا تحريريه قرار مي گيرد هماهنگ كردن عوامل اجرايي يا فعاليتهاي : سردبير  -1
شعب يا سرويسهاي گوناگون و اعمال مديريت در كليه  –با خط و مشي رسانه ايجاد ارتباط و هماهنگي بين گروهها آنان 

بخشهاي خبري نظارت بر امور خبري و تعيين برنامه هاي كوتاه مدت يا بلند مدت براي حسن اجراي كار است به همين خاطر 
روزنامه نگاري آگاهي و اشراف دارد و يا با ياري گرفتن از علم مديريت در  روزنامه نگاري آگاه است كه بر تمام امور –سردبير 

  .وسايل ارتباط جمعي بهترين و بيشترين بهره را از عوامل خبري خود مي گيرد
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معاون سر دبير در حكم جانشين و قائم مقام سردبير فعاليت مي كند و در واقع همراه و همگام سردبير  :معاون سردبير  -2
  .ر اجراي كار استناظر ب

سازمانهاي خبري از سرويسهاي گوناگوني تشكيل يافته اند كه با توجه به نيازهاي خبري مخاطبان شكل : دبير سرويس  -3
  .مي گيرند

 –فرهنگي و آموزشي  –شهرستانها  –اجتماعي و حوادث  –خارجي  –اقتصادي  –سرويس سياسي : سرويسهاي مختلف 
  ا و نامه هاي وارده و غيره مقاله ه -گزارش و نظر سنجي

تعداد سرويسهاي خبري بستگي به گستردگي سازمان خبري از يك سو و احساس نياز به وجود مي آيد و هر سرويس مي تواند 
اروپا و غيره تقسيم مي  –آمريكا  –سرويسهاي خارجي به بخشهاي مختلفي مانند بخش آسيا  "به چند بخش تقسيم شود مثال

  .شوند

مسئوليت بخش صفحه آرائي ، صفحه بندي و بطور كلي امور فني از لحظه ي حروف چيني تا مرحله ي چاپ  :فنيدبير   -4 
  . و نظارت بر چاپ را بر عهده دارد

جايگاهي شاخص در تحريريه ها دارند آنان هستند كه وظيفه ي تطبيق فعاليت  ):هيأت ويراستاران (ويراستاري    -5
  .را با خط و مشي روزنامه ارزيابي و به عنوان كانال پااليش اخبار عمل مي كنند خبرنگاران و روزنامه نگاران

در برخي از سازمانهاي خبري كه خبرنگاران آشنائي با عكاسي خبري ندارند سرويس جداگانه اي به نام  :سرويس عكس  -6
سرويس عكس تأمين قسمتهاي تصويري را بر عهده مي گيرد كه اين سرويس براي قسمتهاي مختلف سياسي ، اقتصادي، 

  .هنري، ورزشي و غيره تشكيل مي شود

نه هاي اطالعاتي و تكميل كننده اخبار و ياد آورنده ي رويدادهاي گذشته در هر مخزن و گنجي: آرشيو عكس و خبر  -7
  .سازمان خبري آرشيو است

  .اصطالحي است كه به مركز دريافت و ارسال اخبار توسط دستگاههاي فاكس گفته مي شود: اتاق خبر     -8

  .وجود كتابخانه ها نه تنها الزم بلكه حياتي است در كنار تحريريه ها به عنوان مركز مطالعات آزاد و تخصصي: كتابخانه  -9

   

  ) مهم : ( مفاهيم اساسي در خبرنويسي   

  درستي خبر    )1

  قابل فهم باشد ساده و روان باشد: روشني خبر    )2

  به همه ي عناصر خبري پاسخ بدهد: جامعيت خبر    )3
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  خبرنگار كيست؟

 –عداد شخصي پس از گذرانيدن دوره ي آموزشي و تخصصي وظيفه ي كسب خبرنگار كسي است كه با اتكاء به ذوق و است 
  .جمع آوري و تنظيم اخبار و انتقال آنها را از طريق وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارد –تهيه 

   

  خبر چيست؟

  :تعاريف گوناگوني با ابعاد مختلفي از خبر ارائه شده است 

  واقعيتي را نمي توان خبر ناميدـ خبر گزارشي است از واقعيتها ولي هر  

  ـ خبر پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد

گزارش رويدادهاي جاري نيست ممكن است واقعه اي كه سالها قبل رخ داده با نمايان شدن اطالعات تازه ارزش  "ـ خبر الزاما
  خبري پيدا كند مانند اكتشافات باستانشناسي

  رار است اتفاق بيافتد اما هنوز رخ نداده استـ خبر رويدادي است كه ق

  .ـ خبر رويدادي است كه براي يك نفر يا گروهي ارزش خبري دارد براي گروه ديگر ممكن است بي ارزش باشد

   

  :ارزشهاي خبرِي

ز همه آنها وجود هر روز صدها و شايد هزاران روِيداد كوچك و بزرگ در جهان اتفاق مي افتد اما امكان تهِيه گزارش و خبر ا 
  .ندارد

اهيمت شناخت ارزشهاي خبرِي در اين است كه مي تواند هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبر ِيارِي كند و هم در تنظيم خبر 
  .مورد بهره بردارِي قرار مي گيرد

   

  :دربرگيرِي     -1

يادي در زمان حال و آينده تأثير بگذارد در دربرگيرِي در مورد روِيداد هنگامي داراي ارزش دربرگيرِي است كه بر روِي افراد زِ
مخاطبان ِيك رسانه نسبِي است و ِيك روزنامه ِي عمومي كه مخاطبان از همه ِي قشرهاي جامعه دارد بايد با درنظر گرفتن 

  .ارزش دربرگيرِي خبر خود را تنظيم كند

  .شودشناسنامه همه ايرانيان تعوِيض مي : مثال

  پزشكان از پرداخت ماليات معاف شوند



٤ 
 

  اصناف بِيمه اجبارِي مي شوند

   

  :شهرت    -2

شهرت ممكن . اشخاص حقيقي و حقوقي به خاطر فعاليتها و معروفيتشان ، ملي ، فراملي، شناخته شده اند و ارزش خبرِي دارند
فرهنگي در بِين مردم شناخته شده اند ِيا ِيك سازمان ِيا  –سياسي  –شخصيتهاي مذهبِي . است بار مثبت ِيا منفي داشته باشد 

  .اداره اي به خاطر خدمت در بِين مردم شناخته شده است اين مسائل داراي ارزش خبرِي هستند

  :وزِير بهداشت در مورد آنفلونزاي خوكي گفت: مثال

  رئيس جمهور به ايران بازگشت

  استقالل باخت 

  رو به انهدام استبرج ميالد 

   

روِيدادهايِي مانند برخورد ميان گروهها  .برخوردها ، اختالفات و درگيرِيها ِي اين روِيداد حاوِي ارزش خبرِي هستند -3
ملتها و غيره كه هر روز هزاران خبر در مورد برخوردها در روزنامه نوشته مي شود دليل اهميت اين ارزش خبرِي اين است  –

  تظاهرات دانشجوئي در كره جنوبِي. بب به هم خوردن امنيت مادي و معنوِي مي شود كه س

  كشته داد 100برخورد دو قطار كه 

  . رقايت دو حزب سياسي در آستانه انتخابات آمرِيكا. نفر كشته شدند  176سقوط هواپِيما كه 

   

 - اختراعات: شامل روِيدادهايِي مي شود كه استثنايِي، غير عادي، عجِيب و نادر است مانند :استثناها و شگفتي ها  -4
  .اكتشافات و غيره اين روِيدادها داراي ارزش خبرِي هستند

  ساله اي دخترِي را بدنيا آورد 90زن : مثال 

  نهنگها خودكشي مي كنند. قلو زائيد  12زني در استراليا 

   

ارقام ممكن است تعداد نفرات ِيا خسارتهاي . گي و فراواني تعداد اين ارزش خبرِي به اعداد و آمار مربوط استبزر - 5
  .هفتاد نفر در برخورد دو اتوبوس كشته شدند: مثال. جاني ِيا مالي باشد

  .تيم فوتبال استقالل ِيك گل خورد
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رويدادهايي كه براي يك . ر است ممكن است براي فرد ديگر خبر نباشدهمان طور كه واقعه اي براي يك نفر خب: مجاورت  -6
مجاورت به دو صورت مي تواند براي مخاطبان ارزش . ديگر ارزش خبري نداشته باشد  شهر خبر است ممكن است براي شهر

  .مجاورت جغرافياي و مجاورت معنوي. خبري داشته باشد 

ورميانه بر روي كارون احداث مي شود مجاورت معنوي جان مسلمانان در بزرگترين سد خا: مجاورت جغرافيايي : 1مثال
  .سروستان در خطر است

   

زمان وقوع يا تازگي رويداد به مطلب خبري ارزش ويژه مي بخشد اگر خبري اتفاق بيافتد و همان : زمان يا تازگي رويداد  -7
اگر خبري به . سانه ها به طور دائم با هم در رقابت هستندروز گزارش نشود ازديدگاه روزنامه نگاري به تاريخ پيوسته است ر

شهرت و غيره را  –برخورد  –حتي اگر خبر ارزشهاي ديگر مانند دربرگيري . موقع گزارش نشود به منابع ديگر رجوع مي كنند
  .نيز داشته باشد چون در زمان خودش گزارش نشده است تازگي خود را از دست مي دهد

  

  ) هم م(    :عناصر خبر

  چگونه –چرا  –چه  –كي  –كجا  -   كه 

عنصر كه به معناي چه . بداند كه چه كسي، كساني يا چيزي در پيدايش رويداد دخالت داشته اند "روزنامه نگار بايد دقيقا :كه
  )افراد حقيقي( نخست وزير هند با مقامات روسيه ديدار كرد: 1كسي يا چه چيزي است، مثال 

  )افراد حقوقي. (استقالل با نتيجه ي يك بر صفر پيروز شدتيم فوتبال : 2مثال 

  )چه چيزي. (قطار حامل مواد سوختني در مسير تهران ، اهواز از ريل خارج شد: 3مثال 

   

يك . معنوي گفته شد محل رويداد در ارزش دهي به خبر تأثير دارد –همانطور كه در مورد ارزش مجاورت جغرافيايي  :كجا
خبرگزاري  –كرمان : مثال . رويداد شهري يا كشوري نسبت به يك خبر خارجي براي خواننده ارزش خبري افزون تري داد

انفجار يك بمب در  :مثال. جمهوري اسالمي ايران طرح برق رساني روستاي دارستان با هزينه چهار ميليون ريال پايان يافت
  .نزديكي فروشگاه قدس در خيابان ولي عصر چهار كشته بر جاي گذاشت

اگر زمان وقوع رويداد حائز اهميت است . از ارزشهاي خبري زمان يا تازگي اخبار از اهيمت ويژه اي برخوردار است): زمان( كي
  .آينده نتايج آزمون سراسري اعالم خواهد شد هفته ي: مثال. خبرنگار بايد تازگي خبر را در همان ابتدا بازگو كند

  .ساعت هشت و سي و پنج دقيقه و چهل و يك ثانيه بامداد سال نو شمسي تحويل مي شود: 2مثال 
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چه ممكن . خواه فعلي صورت پذيرد و يا انجام نپذيرد. در خبرنويسي عنصر چه، به ماهيت و فعليت رويداد مربوط مي شود: چه
از ميان مطالب متعدد بايد مواردي را انتخاب كرد كه ارزش خبري بيشتري . ندگي يا آتش سوزي باشداست يك حادثه اي ران

  هزار نفر از مردم كويت از نمايشگاه 650بازديد بيش از : مثال. داشته باشد

  ميليون دالر كاال به كويت 450امضاي قرارداد صدور بيش از : مثال

نسبت به ساير عناصر از اهميت بيشتري برخورداد است و عنصر چه اهميتش نسبت در مصاحبه ها بطور كلي عناصر كه و چه 
  .به عناصر ديگر بيشتر است

عنصر چرا و چگونه هنگام تهيه ي گزارشهاي . عنصر چرا علت دليل يا انگيزه ي به وجود آمدن رويداد را بيان مي كند: چرا
زيرا در اينگونه گزارشهاي . ز ساير موارد مورد استفاده قرار مي گيردتشريحي و تحليلي يا ليدهاي تشريحي و تحليلي و بيشتر ا

خبرنگار زمان بيشتري را براي كسب و بررسي علت، انگيزه يا نحوه و چگونگي بوجود آمدن رويداد خبري در اختيار  –خبري 
ن ريال خسارت بر جاي شدت بارندگي سبب جاري شدن سيل در استان مازندران شد و به مبلغ صد ميليو: مثال . دارد 

  . گذاشت

يك فروند هواپيماي نيروي هوايي در جريان : مثال . عنصر چگونه نحوه ي چگونگي و طريقه ي رويداد را بيان مي كند: چگونه
  .پرواز آموزشي سقوط كرد

   

 


