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 ارزش هاي خبري
 

 ايزمینه قواعد این. دهدمی را الزم هايپاسخ »چیست؟ خبر« پرسش به که دارند ايايزمینه قواعد نگارانروزنامه
 اريک تجربه اثر بر که دانشی در و روزانه عملکرد در قواعد این کنند،نمی ابالغ و نویسندنمی خبري هايسازمان را

 فتعری و شناسایی براي تالش ،خبر انتخاب فرایند درك براي ترعلمی رویکردي. است آمده پدید شده، فراهم
 هاآن با را خبرها عمل در نگارانروزنامه که آیدمی دست به ايايزمینه قواعد آن از که است ايخبري هايارزش
 .کنندمی گزینش

 ارانتش ارزش داراي را هاآن که باشند داشته هاییویژگی توانندمی - افراد حتی و - وقایع نگارروزنامه یک براي
 گیرند،می کار به خبر ارائه و گزینش تعریف، براي خبر تهیه اندرکاراندست که هاییروش از یکی. کندمی

 .است خبري هايارزش اساس بر رسمی غیر امتیازدهی

 

 گانهشش هايارزش

  :درگیري -1
 دلیل به درگیري. دهد رخ طبیعی یا اجتماعی نیروهاي با انسانها بین حتی و دولتها مردم، بین تواندمی درگیري
 برنامه یک در مهمان دو فیزیکی درگیري. کندمی خبري ارزش داراي را آن فرد یا رخداد به دراماتیک بار افزودن
 .هستند ريدرگی براي هاییمثال سونامی یا دیگر، کشور علیه کشور یک خارجه وزارت اطالعیه تلویزیونی، گفتگوي



  :تأثیر -2
 و گیالن هاياستان مردم براي. دهدمی خبري ارزش فرد یا رخداد آن به مخاطب زندگی بر فرد یا رخداد اثر 

 .کردستان استان مردم براي تا دارد بیشتري خبري ارزش برنج آفات با مبارزه براي جدیدي سم ابداع مازندران
 .سنجندمی تأثیر میزان نیز و تأثیر مورد افراد تعداد عامل دو با را تأثیر معموالً

  :مجاورت -3
 مجاورت مختلف هايشکل جمله از نگارانه،جمعیت نزدیکی یا نظر، مورد فرد یا رخداد به جغرافیایی نزدیکی 

 هواقع ترتیب همین به. باشد مجاورت از دیگري گونه خود تواندمی نیز اجتماعی هايشبکه در مجاورت. هستند
 هرانت هاياصفهانی براي جغرافیایی، مجاورت دلیل به اصفهان مردم براي اصفهانی دارکارخانه یک گیريگروگان

 .است خبري ارزش داراي اجتماعی شبکه در مجاورت دلیل به دارهاکارخانه براي و نگارانهجمعیت مجاورت دلیل به

  :بودگیهنگامبه -4
 ايعلمی کشف از دادن خبر. است بیشتر نیز خبري ارزش باشد، ترنزدیک واقعه زمان به خبر ارسال زمان چه هر 
 کشف از دادن خبر که ندارد ايخبري ارزش چنان بعد سال 3 در انتخاباتی از دادن خبر یا پیش، سال 7 در

 .شد خواهد برگزار آینده ماه که انتخاباتی یا شده اعالن دیروز که ايعلمی

  :شهرت -5
 رد خبري ارزش خبر به المللیبین و ملی اي،منطقه محلی، مختلف سطوح در خبر موضوع بودن شده شناخته
 خبر که حالی در است، خانوادگی خبر یک خون سرطان به میرزاجانی حسین ابتالي خبر. دهدمی سطح همان
 .باشد خبري ارزش داراي جهانی سطح در تواندمی خون سرطان به پیت برد ابتالي

  :بداعت -6
 شهورم خواننده یک درگذشت. آفریندمی خبري ارزش خود فرد یا رخداد بودن انگیزشگفت یا بودن فرد به منحصر 
 ارايد دلیل همین به و بدهند رخ روز هر که نیستند هاییاتفاق بگیرد، گاز را اشهمسایه سگ کسی که این یا

 .هستند خبري ارزش


