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  :مقدمه 
  

اين كه چه طور بايد كار كرد، يا . تعريف نشده است المللي  براي حرفه خبرنگاري اصولي يكسان و بين
. كند مي فرق اي خبري و حتي در ميان مجموعه هدهند چه طور كار كنيم از كشوري به كشور ديگر  مي اجازه 

  .نگارهاي سراسر جهان اغلب با آن موافق هستند روزنامه با اين حال، اصولي كلي وجود دارد كه 
از سوي سازمان يونسكو، اعالميه اي درباره نقش رسانه هاي جمعي در تقويت صلح  1987در سال 

ي و اجتماعي خبرنگاران، آزادي جهاني و تفاهم بين المللي به تصويب رسيد كه در آن  بر  تربيت اخالق
مبادله اخبار و اطالعات به عنوان يك حق اساسي، كوشش خبرنگاران براي دريافت اخبار و اطالعات صحيح 

نهان پبراي ارائه به عموم مردم، تحقيق و انديشيدن در صحت خبر، تحريف يا مخدوش نكردن عمدي خبر، 
صلحت و حسن نيت به جامعه، جرم دانستن تخطئه و افترا به نكردن خبر از ديد مردم، ايمان كامل به خير، م

شهرت،  اشخاص، جرم دانستن سرقت ادبي و انتساب اخبار به عقايد و مولفات ديگران و احترام گذاشتن به
  .شده بود تأكيد  آن شان و حيثيت افراد در
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  ؟خبر چيست
نظر   تعاريف گوناگون زير با در اند، ي منتشر كردهترين كتابي كه استادان دانشگاه عالمه طباطباي در تازه

  :گرفتن ابعاد مختلفي از خبر ارايه شده است

  .ناميد توان خبر خبر گزارشي از واقعيت است، ولي هر واقعيتي را نمي 
  .خبر پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد 
سالها قبل رخ  يي كه است واقعه نيست، ممكن) ها تازه(خبر الزاماً گزارش رويدادهاي جاري  

اخبار مربوط به اكتشافات . (داده، با نمايان شدن اطالعات تازه ارزش خبري پيدا كند
  ...)وشناسي، عمليات جاسوسي  باستان

خبر مربوط به مسافرتها، . (خبر، رويدادي است كه قرار است اتفاق بيفتد، اما هنوز رخ نداده است 
  ...)مالقاتها، كنفرانسها و

و يا » كنكور سراسري هفته آينده برگزار مي شود«، »فردا برف خواهد باريد«خبرهايي نظير اينكه 
فوق قرار مي  اريفمله خبرهايي هستند كه مشمول تعاز ج» سمينار مطبوعات بهار آينده تشكيل مي شود«

  . ندشو

) Event(با اتفاق يا رويداد )  News(خبر  ,از ديدگاه دكتر يونس شكرخواه يكي از اساتيد حوزه ارتباطات
ع به عنوان مثال؛ وقو .است  "رسانه اي "مربوط به جهان  خبرو  "واقعي "مربوط به جهان  رويداد. فرق دارد

گزاري، سايتهاي اينترنتي خبر در داد در روزنامه اي چاپ  ياهمين روي گرا اتوفان يا سيل يك رويداد است ام
  . آن مسئله ديگر يك رويداد نيست بلكه يك خبر محسوب مي شود يا از صدا و سيما پخش شود؛ منتشر 

 .رد توجه خوانندگان قرار مي گيرد، نقل واقعي و عيني حوادث جاري مهم است كه در روزنامه چاپ مي شود و موخبر
اعالم و ، برخ .نقل ساده، خالص وقايع جاري است، خبر. گزارش مناسب خالصه و دقيق يك رويداد است، نه خود رويداد، خبر

  . بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است

به اين ترتيب همانگونه كه مالحظه مي شود دستيابي به يك تعريف مشترك و جامع و به عبارت ديگر   
قيق و در اما اگر خبر را گزارشي بيطرفانه، د. ارائه يك تئوري جامع و مانع براي خبر، بسيار دشوار مي نمايد

عين حال صحيح و عيني از يك رويداد مفروض بدانيم، وجود برخي از شاخصها و معيارها به انتخاب آن 
كمك مي كند اين عناصر موجود در رويداد را كه »خبر«به عنوان   - از ميان هزاران رويداد ديگر  -» رويداد«

  . مي ناميم) Values News(بري به گزينش رويداد و تبديل شدن آن به خبر مي انجامند، ارزشهاي خ
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  ارزش هاي خبري كدامند؟
  
 

 Impact   - يا فراگيري دربرگيري .1

هر رويداد وقتي بعد در برگيري دارد كه روي تعداد زيادي از افراد جامعه تاثيري در زمان حال و آينده 
  .داشته باشد

   :اول  المث

   در برابر بيماري هپاتيت بواكسينه شدن جوانان كشور  
  در برابر بيماري هپاتيت ب كسينه شدن جوانان استانوا 
   در برابر بيماري هپاتيت بدانش آموزان شهر اصفهان واكسينه شدن  
   در برابر بيماري هپاتيت بدانش آموزان يك مدرسه واكسينه شدن  

فراگيري يك رويداد بهترين بنابراين .بدون شك دربرگيري گزينه اول بيش از گزينه هاي ديگر است
مهم نيست كه يك رويداد از نظر فراگيري مثبت يا منفي .المت يك رويداد براي تبديل شدن به خبر استع

  .باشد ، ميزان فراگيري آن مالك است

  :دوم  مثال

  .زلزله يكي از روستاهاي اطراف بم را لرزاند 
  .شد زلزله در چندين روستاي اطراف بم باعث كشته و زخمي شدن تعداد كثيري از اهالي روستا 
   .زلزله بم  تلفات زيادي به همراه داشت 

  .آمار تعداد كشته شدگان زلزله در استان كرمان بسيار باال استبديهي است 

  

  

  

   Prominence  -  شهرت .2
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شخصيت هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي ها و شهرهاي معروف،  معروف، مكان اشخاص حقيقي يا حقوقي
و دولتي كه به خاطر كارها يا خدمتشان در گذشته ميان مردم  و اجتماعي يا سازمان ها و ادارات خصوصي

 .و هر چيزي كه از عنصر شهرت برخوردار باشد، مي تواند به يك خبر تبديل شود شناخته شده باشند

  ...برج ميالد، تخت جمشيد، خسرو شكيبايي و رئيس جمهور،  :مثال  

  

   Conflict -  برخورد، اختالف، تضاد .3

ها، ملت ها و حيوانات با يكديگر يا با  گروهميان افراد، ) اختالف يا تضاد(ها حاوي برخورد اين گونه رويداد
   .باشد) ايدئولوژي و عقيدتي(يا فكري ) طبيعي(برخورد ممكن است به صورت جسماني . طبيعت است

اخبار سرقت، جنايت، سيل، جنگ، اعتصاب، سوء استفاده هاي مالي و جدال هاي سياسي از جمله 
  .ويدادهايي هستند كه عامل برخورد، اختالف و يا تضاد در آنها وجود داردر

  :مثال    

  تكذيب خبر حمايت مجاهدين انقالب از موسوي 
  اوباما  ترور شد  
  عهده گرفت را بر كايحمله به مركز مشاوره مهاجرت آمر تيطالبان مسئول 

  

  Oddity _  استثنا و شگفتي .4

در بعضي موارد، اين رويداد ها برخالف پيش بيني يا . رويداد غيرعادي، استثنايي، عجيب و يا نادر است
. اختراعات و اكتشافات را مي توان به عنوان نمونه هايي از اين بعد خبري نام برد . انتظار اتفاق مي افتد

  .ها مي آيد» ترين«معموال اين خبر با 

  ...پيرترين فرد جهان، بلندترين آسمانخراش دنيا و :  ل امث       

 Magnitude   فراواني در تعداد و مقدار ،بزرگي .5

ارقام ممكن است، تعداد نفرات يا ميزان خسارت . اين بعد خبري فقط مربوط به اعداد و آمار است         
وقتي عدد و .ار زيادتر باشد، اهميت اين بعد خبري بيشتر استهر چه تعداد و يا مقد .هاي جاني و مالي باشد
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رقم در هر رويدادي باال باشد؛ به معناي آن است كه باتوجه به دربرگيري موضوع اولين ارزش خبري است كه 
   . خبرنگار بايد به آن توجه داشته باشد

  : مثال          

  حضور صد هزار تماشاگر در وزرشگاه آزادي  
  ميليارد توماني مديرعامل يك شركت بازرگاني ر اختالس هزا 
  ده هزار موبايل تا دو هفته ديگر واگذار مي شود  

  
    Proximity  _  مجاورت .6

اساسا مخاطبان رسانه ها ترجيح مي دهند ابتدا از خبرهاي مربوط به محله ، شهر ، كشور و         
ه اي براي يك نفر خبر است، ممكن است همانطور كه واقع. كشورهاي همجوار خود اطالعات كسب كنند

براي فرد ديگر خبر نباشد و يا رويدادي كه براي يك شهر خبر است، ممكن است براي شهر ديگر ارزش 
مجاورت براي مخاطب مي تواند به دو صورت ارزش خبري داشته باشد؛  .خبري يكسان نداشته باشد

  .جغرافيايي و معنوي

  مجاورت جغرافيايي 

مخاطب در درجه اول مايل است در مورد رويدادهاي محل يا شهري كه در آن زندگي مي  در اين حالت،
هر چه فاصله رويداد تا شهري كه مخاطب در آن زندگي مي كند، دورتر باشد، . كند، آگاهي به دست آورد

 .ارزش خبري اين بعد كمتر است

  مجاورت معنوي 
ده، نشان مي دهد كه بعد مجاورت معنوي در تحقيقاتي كه در زمينه ارزش هاي خبري انجام ش     

بسياري از موارد اگر براي مخاطب ارزش خبري بيشتري نسبت به مجاورت جغرافيايي نداشته باشد، 
  .ارزش خبري كمتري هم ندارد

اخباري وجود دارد كه به لحاظ جغرافيايي با مخاطب فاصله زيادي دارد اما به واسطه اهميت اتفاقات آن منطقه، 
  .رات و ميزان دربرگيري آن از ارزش خبري بااليي برخوردار استتاثي

وقتي با اخبار مربوط به آمريكا يا فلسطين و لبنان مواجه مي شويم؛ براي ايران معنادار و حائز  :مثال
  . اهميت است بنابراين در مطبوعات منتشر مي شوند
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   Timeliness -  تازگي .7

حرفه اي هاي دنياي ژورناليسم مي گويند .رزش ويژه اي مي دهدخبري ا زمان يا تازگي رويداد به مطلب
هر چه زمان وقوع رويداد در واقع فاصله زماني وقوع آن تا انتشار رويدادي كه قابليت خبر بودن را دارد، 

اگر خبر به موقع منتشر نشود، مخاطب به منابع ديگر خبري . كوتاهتر باشد؛ تازه تر و جذاب تر خواهد بود
در واقع تازگي خبر مبناي رقابت خبرگزاري ها،  .و نياز خبري خود را از آنان تأمين خواهد كردمراجعه 

  .روزنامه ها و همه رسانه ها با يكديگر است
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 News Elements        عناصر خبر

  

از شش عنصر يا ماده تشكيل مي شود كه به آنها  ي خبر نويسيسبك ها همهجنس هر خبر 
هستند به همين  شش پرسشاز آنجا كه عناصر خبري بر مبناي طرح  .گويند مي "عناصر خبر"

  :  دليل آنها را مي توان در قالب اين فرمول به خاطر سپرد

5w + H   = عناصر خبري  

اهميت بيشتر و  م يك از اطالعاتي كه در دست داردكدا كه قبل از نوشتن خبر بايد مشخص كندخبرنگار 
در اين صورت است كه عناصر خبر و ارزش هاي خبري مي توانند . برخوردار استكدام يك از اهميت كمتري 

  .خبرنگار را در نوشتن خبر ياري دهند

چرا؟ و چطور؟ ) چه چيزي(چه؟  –) چه وقت(كي؟  - كجا؟  –) چه كسي(كه؟ : عناصر خبري عبارتند از
  ).چگونه(

  

 Who -  )چه كسي(كه؟  )1

بنابراين الزم . ا چه كساني در پيدايش رويداد دخالت داشته اندخبرنگار بايد دقيقا بداند كه چه كسي ي
است خبرنگار نام، نام خانوادگي دقيق، سن و اطالعات مشابه ديگري را كه براي تكميل خبر الزم مي داند، 

   .تهيه كند

  نشست مشترك الريجاني با كاركنان مجلس 
  مذاكره مستقيم ايران و امريكا براي حل مشكالت افغانستان 
  پوركاشيان صدرنشين مسابقات بانوان شد 

  

  

 Where - كجا؟  )2
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در بيشتر موارد، يك خبر شهري يا مملكتي نسبت به يك خبر . محل رويداد در ارزش خبر تاثير دارد
  .خارجي براي مخاطب ارزش بيشتري دارد

  مسابقه فوتبال ايران وعربستان در استاديوم آزادي برگزار مي شود 
   افريقاي جنوبيدر   2010هاني فوتبال سال ام جمسابقات جبرگزاري  

  

 When -كي؟  )3

اگر خبر جديد . از ارزش هاي خبري ياد شده زمان يا تازگي خبر از اهميت خاصي برخوردار است    
در مواقعي كه مدتي از وقوع رويداد گذشته . است، خبرنگار بايد بعد تازگي خبر را در مقدمه خبر نشان دهد

  .دان اهميت ندارد، ذكر زمان ضروري نيستاست يا عامل زمان چن

  برگزار مي شود 88انتخابات دور دهم رياست جمهوري خرداد  
  تيرماه برگزار مي شود  28كنكور رشته هنر  

  

 What - چه؟ )4

ممكن است يك حادثه رانندگي، » چه«. به ماهيت رويداد مربوط مي شود» چه«در خبرنويسي عنصر 
اما در مورد  عموال در مقدمه خبر قرار مي گيردم» چه« .اي قانوني باشدآتش سوزي، تصويب يا رد اليحه ه

يك رويداد خبري، خبرنگار بايد مشخص كند از ميان مطالب مختلفي كه يك رويداد را به وجود مي آورد، 
  . كدام يك از اهميت بيشتري برخوردار است

مثال . اي ارزش خبري بيشتري استها بايد آن يكي را انتخاب كرد كه دار»چه«از ميان مطالب متعدد 
  .اگر خبر حاوي بعد دربرگيري است، بايد كوشيد آن را به طرز روشني در ليد و مقدمه خبر نشان داد

  محموله يك كشتي ايراني به مقصد سوريه توقيف شد 
  درصدي حوادث رانندگي در تعطيالت نوروزي  16كاهش  

 How  & Why-و چگونه  چرا)  6و  )5

نحوه و » چگونه«عنصر  و و دليل يا انگيزه بوجود آمدن رويداد را بيان مي كند علت» چرا«عنصر 
در بسياري از مواقع، خبرنگار چگونگي پديد آمدن يك رويداد خبري را مي داند، اما  .وقوع رويداد را چگونگي 
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ا از نحوه رويداد از علت يا انگيزه اي كه در پشت آن پنهان است خبر ندارد يا علت و انگيزه را مي داند، ام
  .اطالعاتي ندارد

علت سقوط . مثال در خبر روز اول سقوط يك هواپيما، علت سقوط هواپيما را نمي توان به دست آورد
هواپيما وقتي رسما اعالم خواهد شد كه جعبه سياه كه حاوي نوار مكالمات خلبان با برج مراقبت است به 

  .ه طول مي كشددست آيد كه آن هم قطعا چند روز و يا چند ما

، هنگام تهيه گزارش هاي تحليلي بيشتر از ساير موارد مورد استفاده قرار مي »چگونه«و » چرا«عنصر 
گيرد، زيرا در اين گونه گزارش ها، خبرنگار زمان بيشتري براي بررسي علت، دليل، انگيزه يا نحوه چگونگي 

  .بوجود آمدن يك رويداد خبري را دارد

  :مثال

شود حامل مواد  يرا كه گفته م "هيبه مقصد سور"كشور  نيحامل بار از ا يكشت كيوله ضبط محم رانيا
  .خوانده است يرقانونيغ ،ساخت سالح بود
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  سبك هاي خبرنويسي
  

بر يك رويداد را مي توان به صورت هاي مختلف از جمله سبك هرم وارونه، سبك تاريخي، سبك خ
فت انگيز تنظيم كرد افزون بر اين سبك ها دو سبك ديگر نيز به نام تاريخي همراه با ليد و سبك پايان شگ

) تشريح قسمت به قسمت خبر(و سبك تشريحي ) نقطه مقابل سبك تاريخي(هاي سبك بازگشت به گذشته 
با توجه به اينكه در خبرگزاري اساسا سر و كار ما با خبر است، در اين قسمت صرفا به سبك  .مطرح است

  .ردازيمهرم وارونه مي پ

   

  سبك هرم وارونه
در اين سبك، خالصه مهم ترين مطلب رويداد در ابتداي خبر و كم ارزش ترين مطلب در انتهاي خبر 

  .در اين سبك مطالب ديگر با توجه به ميزان اهميت آنان از باال به پايين تنظيم مي شود. قرار مي گيرد

بايد دانست كه اكثر مخاطبان وقت . العات استسبك هرم وارونه، يكي از كارآترين روش هاي انتقال اط
  .زيادي را براي مطالعه اخبار روي سايت هاي خبري صرف نمي كنند

اگر آن خبر ارتباطي به كار و زندگي اش داشت، . مخاطب معموال خبر را با خواندن تيتر شروع مي كند
از ارزشي برخوردار است به خواندن ليد يا مقدمه خبر را مي خواند، چنانچه ليد نشان داد كه مطلب برايش 

تحقيقات علمي در اين زمينه نشان مي دهد كه تعداد خوانندگان خبر با افزايش  .بقيه خبر ادامه مي دهد
تعداد پاراگراف ها ارتباط معكوس دارد؛ يعني هر چه خبر طوالني تر باشد، تعداد خوانندگان آن كمتر خواهد 

  .بود
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  اجزاي خبر
  روتيتر )1
   

در چنين مواردي در اكثر  .ر نقش تيتر را ندارد و اغلب براي معرفي نقل كننده تيتر استفاده مي شودروتي
ميزان دربرگيري شهرت فرد كشوري باشد يا منطقه (عنوان فرد بكار مي رود و تنها در موارد خاص  موارد، 

معموال . ه عنوان تيتر استفاده كردتوان ب از روتيتر نمي  .از اسم اشخاص استفاده مي شود) اي يا بين المللي 
  .فعل در روتيتر زماني بكار برده مي شود كه تيتر داراي فعل نباشد

   

    تيتر )2
كلمه، كوتاه،  12در قالب حداكثر    عنصر خبر  2يا  1تيتر به عنوان مهم ترين بخش خبر و بر مبناي 

  .نوشته مي شوددقيق، فاقد ابهام 

تفاده از روتيتر معناي مستقل داشته باشد و محل وقوع خبر را در اخبار تيتر بايد به تنهايي و بدون اس 
  .بنابراين نبايد آن را متكي به روتيتر انتخاب كرد. شهرستان يا استان مشخص كند

البته مشروط بر اينكه در آنها از فعل .تيتر اگر فعل داشته باشد از تاثيرگذاري بيشتر برخوردار خواهد بود 
اگر تيتر فاقد فعل بود بهتر است به روتيتر فعل بدهيد و اگر روتيتر .ركيبي استفاده شودهاي كوتاه و غيرت

  .بدون فعل بود، بهتر است تيتر با فعل نوشته شود چرا كه فعل به تيتر جنبه خبري تر مي دهد
   

  : مثال

  در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران : روتيتر -
   اتاق خوابگاه دانشجويي خاكستر شد: تيتر -

براي گزارشها و اخبار پوششي به واسطه آن كه از متن هاي طوالني برخوردار هستند از ميان تيتر   :نكته
  .يا همان سوتيتر استفاده مي شود

  

  : نكات مورد تأكيد در مواقع تيتر زني



خبرگزاري پانا / جزوه آموزشي خبرنويسي   

13 
 

  .اين كار باعث ضعيف شدن تيتر مي شود.هيچ تيتري را  با حرف اضافه شروع نكنيد 
 اري در تيتراجتناب از كلمات تكر 

 تيتر حتما كوتاه باشد 

 از تيتر به عنوان شعار استفاده نشود، تيتر بايد نقش خبري خود را داشته باشد 

  .و ارتباط منطقي بين بايد ليد داشته باشد تيتر بايد حتما از دل ليد انتخاب شده باشد 

آن بايد تيتر عامل خوانده شدن خبر و جذب مخاطب محسوب مي شود بنابراين در انتخاب  
  بيشترين مهارت حرفه اي بكار گرفته شود

  . گيومه يا كوتيشن در تيتر حتي االمكان استفاده نشود مگر موارد خاص 

  

  ليد )3
حداكثر  .به عنوان مقدمه خبر بايد كوتاه، از ميان مهمترين بخش خبر و حداكثر داراي سه فعل باشد

بكاربردن كلمات و حروف اضافه و موارد غيرضرور حتي االمكان از . كلمه بايد باشد 30تا  15كلمات ليد 
  .خودداري شود

تيتر را دل خود . الزم است ليد به گونه ايي نوشته شود كه خواننده را براي مطالعه متن خبر ترغيب كند
ليد بايد حاوي  .داشته باشد و با پارگراف اول شروع متن نيز مرتبط باشد اما نبايد كل خبر در ليد عنوان شود

و » چرايي«چه اين روزها چون به عنصر  بخش خبر باشد اگر ) بهتر بگويم با ارزش ترين(ب ترين جذا
  .شود بيشتر پرداخته مي» چگونگي«

  : اند شده ليدها نسبت به گذشته كمي بلندتر 

اي حمالتي را عليه بزرگترين  قيمت نفت جمعه پس از آن كه اياالت متحده هشدار داد شبه نظاميان نيجريه
   .دالر رسيد 59كنند دو درصد افزايش يافت و به بيش از  دهي مي توليدكننده نفت افريقا سازمان 

 )كلمه است 31انگليسي  ليد به زبان (

   

  

  ليد بي محتوا
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به طور كلي هر رويداد خبري حاوي مطالب مهم يا جالبي است كه مي توان خالصه آن را در ليد      
ز نوشتن مطالب كلي و بي محتوا كه اطالعات تازه اي به خواننده نمي دهد، خبرنگار بايد ا. خبر قرار داد

  . خودداري كند

  ليد پرمحتوا 

به همان اندازه كه ليد بي محتوا مناسب نيست، ليدي هم كه به كليه عناصر خبر پاسخ مي گويد،      
  .مناسب نيست

  .عنصر خبري پاسخ مي گويد 6زير نمونه ليد منسوخ شده اي را نشان مي دهد كه به  :مثال    

بعدازظهر ديروز،  30/5ساله دبيرستان ابن سيناي تهران ساعت  18عباس حسين زاده دانش آموز «     
 48به رانندگي حسين نيكنام  12تهران  – 14272هنگام عبور از خيابان كريم خان زند با اتوبوس شماره 
  ».ان سينا درگذشتساله تصادف كرد و به علت خونريزي مغزي در بيمارست

  :نمونه تجديد نظر شده اين ليد    

ساله اي ، بعدازظهر ديروز پس از تصادف با اتوبوس به علت خونريزي مغزي در بيمارستان  18جوان «
  ».سينا درگذشت

مثالً چه ضرورتي دارد كه . براي كوتاه تر شدن ليد، جمالت اضافه را مي توانيد از آن حذف كنيد
  ؟ :...گفت... اشاره به  با: ... بنويسيم

. براي كوتاه كردن ليد، اشاره ها و تاكيدهاي گوينده خبر را حذف و به متن خبر مي توان منتقل كرد
  .بنابراين ليدي كه در يك جمله خالصه شود؛ بهتر، خواندني تر و اثرگذارتر است

اگر ليد مهم ترين مطلب را به روشني بيان كند، . ليد مبهم و گنگ، خواننده خبر را از دست مي دهد
  .احتمال اينكه خواننده، خبر را بخواند زيادتر است

  نحوه شروع ليد

د رئيس عنوان فرد بر اسم فرد اولويت دارد مگر آن كه فرد شناخته شده باشد مانن: خبرگزاري پانا    
  .... رجمهو
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  خبر متن )4

  :متن شروع

با توجه به اين كه اخبار به صورت هرم وارونه تنظيم مي شوند بنابراين شروع متن نيز بايد با ليد مرتبط  
   .باشد

  .... به گزارش خبرنگار ورزشي سياسي دكتر محمود احمدي نژاد  :شروع متن اخبار پوششي

  ...مهدي حسيني در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي پانا : انندم   اسم كوچك و فاميلي فرد :اخبار توليدي   شروع متن

  ...به گزارش خبرگزاري پانا به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر  :اخبار دريافتي يا همان فكسي 

  .زمان و مكان برگزاري برنامه هاي پوششي عنوان شود - :   نكته 

  .جمله باشد 3اراگراف بين يك تا هر پ. پاراگراف ها كوتاه باشند -       

  :منبع نگاري 
  
منبعي كه نامش بيايد به  نگاري است صداقت و شفافيت در منبع جلب اعتماد مخاطبالزمه  

اعتبار خبري كه  وقتي نام منبعي را ذكر مي كنيد بر . ترجيح داده مي شود ،منبعي كه نامش فاش نشود
اطالعاتي كه  واننده مي تواند با توجه به سمت منبع قضاوت كند كه عالوه بر آن، خ. ايد افزوده مي شود نوشته

  ... :سخنگوي دولت گفت :.............يك راننده تاكسي گفت: و موثق استايد تا چه اندازه معتبر  به او داده
هايش را دو دسته كنيد و يك بخش را به نقل  زند، نبايد حرف در صورتي كه منبع ضد و نقيض حرف مي

    .او بياوريد و بخش ديگر را به نقل از فردي ناشناس از 
  .ترين منابع هستند منابع ناشناس ضعيف  .خبرنگار هميشه معتبرترين منبع است: نكته 

 
  

   نقل قول ها و دقت
  

حذف  را تغيير بدهيد مگر اين كه بخواهيد يك كلمه يا عبارت تكراري را  نقل قول ها  گاه نبايد هيچ      
  .و اين هم تنها در صورتي كه آن كلمه يا عبارت حذف شده در معناي نقل قول تغييري ايجاد نكندكنيد 
كنيد بايد حواستان جمع باشد كه محتوا و معناي آن  نقل قولي را به لحاظ دستور زبان ويرايش مي اگر  

  .تغيير نكند
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هايي كه استفاده  طمئن شويد نقل قولم. ورزي بينجامد تواند به غرض ها مي انتخاب گلچين نقل قول      
هاي منبع هستند و حركاتي را كه منبع با اعضاي صورتش يا دستهايش انجام  منعكس كننده گفته كنيد  مي

  .منعكس كنيد -در صورتي كه در معناي نقل قول تاثير گذاشته  -) زدن يا نيم نگاه مثل لبخند (داده 
 
 

 اعداد در خبر 

يك دليلش اين است كه اخبار . سر و كار دارند اي كه كار كنند اغلب با اعداد  حوزه خبرنگارها در هر      
افتد  شان به اعداد مي وقتي نگاه برخي از خبرنگارها . مالي اغلب جزو اتفاقات مهم روز است تجاري و 

  .اشتباه= اعداد + گويند كه خبرنگار  هم مي زند و اين را  شان مي خشك

 
   .سال سن درگذشت 116ن با مسن ترين فرد جها

اش خبر داد، در  نوه شد، در موطن خود اكوآدور، چنان كه  ترين فرد جهان قلمداد مي مازيا استر دو كاپوويا، كه مسن -كوئيتو، اكوآدور 
   . ني اول شدكه امريكا وارد جنگ جها زندگي كرد، هم زمان با چارلي چاپلين به دنيا آمد و همان سالي ازدواج كرد  116او . گذشت

  ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل دود شد 53
ونقل بيشترين سهم  ميليارد ليتر گازوئيل در كشور به مصرف رسيد كه بخش حمل 29ميليارد ليتر بنزين و  24بيش از  84در سال 

 . مصرف را به خود اختصاص دادند

 ها ومير تهراني ايست قلبي مهمترين عامل علت مرگ    

درصد، كمترين  12/1ترين و سرطان ريه با  درصد همچنان شايع 28/11، ايست قلبي با )س(ته مديرعامل سازمان بهشت زهرابه گف     
 . ومير شهروندان تهراني طي يك ماه گذشته بوده است علت مرگ

 ميرد ساعت يك معتاد در كشور مي 2هر

م جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با قاچاقچيان و معتادان طي يك سال مخدر با تشريح عملكرد نظا معاون دبيركل ستاد مبارزه با مواد  
نفر در ايران قرباني  4320دهد و سال گذشته  هر دو ساعت يك نفر در كشور بر اثر اعتياد جان خود را از دست مي:گذشته اعالم كرد

 . مخدر شدند مواد

  

  استفاده از القاب و عناوين

  ): ...فرمودند ..مقام معظم رهبري  (.ع بكار برده مي شوندافعال براي مقام معظم رهبري جم •
در مورد ساير آيات و مراجع؛ لقب آنها تنها در پارگراف اول بكار مي رود و افعال نيز به  •

اهللا محمدتقي مصباح يزدي رئيس موسسه آموزشي و  آيت(.صورت مفرد استفاده مي شود
اظهار ... » معنويت در نبرد ناهمطراز نقش«اختتاميه كنگره  در) ره(پژوهشي امام خميني

 ) : ......تصريح كرد.......  مصباح يزدي....  :داشت
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سردار ( .افراد نظامي القاب آنها در سطرهاي مياني به همراه اسم آنها بكار مي رود استفاده از •
هاي برج ميالد  احمدرضا رادان امروز در حاشيه همايش پيشگيري از جرم در سالن همايش

  ...) :مع خبرنگاران گفتدر ج

همكاران محترم مجاز به استفاده از القاب دكتر و مهندس براي ساير مسئوالن نيستند و تنها  :نكته  
  .لقب دكتر براي شخص رئيس جمهور آن هم در پارگراف اول مجاز هستند

  

  كوتاه نويسي

طبق تحقيقات انجام  .شود استفاده از جمالت كوتاه از اصولي است كه بايد در خبر نويسي رعايت    
  ،:ه شد

  .كلمه اي را راحت تر درك مي كنند 20درصد از مردم جمالت  75 
  .كلمه اي را راحت تر درك مي كنند 25درصد از مردم جمالت 62 
  .كلمه اي را راحت تر درك مي كنند 30درصد از مردم جمالت  47 
  .كلمه اي را راحت تر درك مي كنند 35درصد از مردم جمالت  33 
  .كلمه اي را راحت تر درك مي كنند 40درصد از مردم جمالت  17 

    

  .كلمه اي مناسب تر به نظر مي رسند 20با توجه به جميع جهات در ايران، جمالت  

   

  

  :فوايد كوتاه نويسي

  .جمعيت بيشتري خبر را مي خوانند و راحت تر مي فهمند -
  .خبرنويسي ساده تر مي شود -
  .موال در جمالت مركب پيش مي آيد، كاسته مي شوداز غلط هاي دستوري كه مع -
تنظيم كننده و يا تاييد كننده خبر مي تواند به آساني خبر را از نظر دستوري يا موضوعي  -

  .تصحيح و يا بازنويسي كند
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  پاراگراف بندي

از اصول ديگري كه بايد در خبرنويسي رعايت شود، محدود كردن هر پاراگراف به يك تا حداكثر سه 
 .مله استج

  :استفاده از پاراگراف هاي يك تا سه جمله اي به تنظيم كننده خبر اين امكان را مي دهد كه 

o ليد خبر را به سرعت تغيير دهد.  
o خبر را با توجه به مطالب مهم آن به آساني تنظيم كند.  
o مطالب غيرضروري را حذف كرده و اطالعات ضروري را به سادگي به آن اضافه كند.  
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  نكته مهم چند
  

  بيان چند ويژگي يك پيام جاذب و موثر) الف 

  :تجانس پيام با محيط    -1

پيام صادر شده بايد با محيط پيرامون خود تجانس داشته باشد، در غير اين صورت امكان دفع آن يا 
  .عبارت ديگري بي اثر ماندن آن زياد است

  :تطابق عملكرد پيام با محيط    -2

بايد با نياز محيطي كه پيام در آن منتشر و منتقل مي شود تطابق و عملكرد و ماحصل پيام 
  .هماهنگي داشته باشد

  .محتواي پيام متناسب با سطح فكر و بينش مخاطب باشد    -3
در محتواي پيام شناخت مخاطب و استفاده از ويژگي هاي رواني و اجتماعي او در نظر     -4

  .گرفته شود
  .ورد و عكس العمل پيام توجه شودبه كمك هاي خارجي و بازخ    -5

 
ويژگي هاي يك خبرنگار خوب) ب   
 
يك خبرنگار  .را بهتر بپرسند االت خودتوانند سو مي  ،اگر خبرنگارها شخصا كنجكاو باشند  -  كنجكاوي   

  . خوب بايد به هر چيزي كه نگاه مي كند بتواند حداقل سه سوال در رابطه با آن مسئله مطرح كند
 
  .آيد عموما با تمرين به دست مي اين كه بفهميم چه چيزي خبر است   -ري حس خب   
 
تسيلم نشدن خبرنگار در برابر موانع، محدوديت ها و مخالفت ها  از جمله ويژگي  -استقامت و پشتكاري   

  .هاي مهم براي يك خبرنگار خوب محسوب مي شود
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كار حرفه اي خود دخالت نمي دهد و  عصباتش را درت خبرنگار خوب نظرات شخصي خود و  - گرايي عيني    
اخبار را به عنوان يك امانت به صورت دقيق و شفاف در اختيار مخاطبان قرار مي دهد و قضاوت را بر عهده 

   .خود خوانندگان مي گذارد
  

م با منابع و ، رعايت بي طرفي،  عدم كپي برداري از نوشته هاي ديگران، برقراري ارتباط سالانصاف  ، دقت    
كانالهاي خبري و عدم دريافت رشوه از آنان، رعايت دقت، صداقت و شفافيت در انتقال خبر ويژگيهاي ديگر 

  .يك خبرنگار خوب محسوب مي شود
 
 
 پيدا كنيم را  چطور منابع خوب) ج
  

انند شما را با كانال بهترين منابعي هستند كه مي تو ها روزنامه ها و  خبرگزاري افراد و محيط اطراف،        
  .هاي خبري مرتبط كنند

  
  .بخوانيد تان را  مربوط به حوزه  هاي داخلي ها شركت كنيد و بولتن ها و كنفرانس در نشست -        
  
  .منابع مناسب براي كسب خبر استها يكي ديگر از  جستجو در اينترنت يا سايت دانشگاه -        

 هاي مختلف مختلف درباره مسائل حوزه از زواياي ند توان مي ساتيد دانشگاه هاو ا انكارشناسارتباط با        
  .به شما اطالعات بدهند ند واظهار نظر كن

  
چه داخل  . معرفي كنند ها بخواهيد به شما اشخاصي را  ها تماس بگيريد و از آن با دفاتر روابط عمومي -        

  .خارج از آنكنند و چه  سازماني كه در آن كار مي
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  آيين نگارش

  ها نشانه

برخي پژوهندگان معتقدند كه آرستيو . پيشينه پيدايش نشانه هاي نقطه گذاري چندان روشن نيست    
فانس، نمايشنامه نويس پيش از ميالد يونان نخستين كسي است كه در نوشته هايش، شماري از قواعد نقطه 

  .گذاري را آورده است

نشانه هاي قراردادي خط به صورتي «ني ايران نيز مانند ميخي، پهلوي و اوستايي در خطوط باستا     
همچنان كه در خط هاي كوفي و قرآن هم به پاره اي از اين نشانه گذاري ها » محدود، به كار مي رفته است

  .بر مي خوريم

اه قاجار و به پيشينه نشانه هاي نقطه گذاري در خط كنوني فارسي به اوايل سلطنت فتحعلي ش      
از اين زمان به بعد، رفته رفته . ق باز مي گردد.ه 13ويژه به آغاز كار چاپ و انتشار روزنامه در نيمه دوم سده 

پاي نشانه هاي نقطه گذاري از رهگذر ترجمه آثار غربي به ايران نيز باز شد و بعدها حسين كاشف، مولف 
  .قطه گذاري اشاره كردبه قواعد ن» اعجام«دستور زبان فارسي با عنوان 

  .اينك مهم ترين نشانه هاي نقطه گذاري را مرور مي كنيم    

  (.)   - نقطه 

مهم ترين نقش نقطه، . نقطه نشانه مكث كامل است كه در پايان هر جمله خبري يا انشايي مي آيد     
به كار مي رود، نقطه همچنين براي جدا كردن حرف هاي اختصاري . جدا كردن جمله ها از يكديگر است

  تي . پي . مثل ان

   

  (:) -دو نقطه 

تغيير در مرزهاي منطقه را : مثل رئيس جمهور. از ناقل عبارت مي نشيند عالمت دو نقطه بعد   -
  .نمي پذيريم
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  (...)   -  سه نقطه

: مانند. نشانه حذف و تعليق واژه ها يا جمله محذوف است و معني آن الي آخر يا غيره است   -
  .را بدرود گفت... نك وزير با عزمي راسخ و خاطري آزرده زن و فرزند، جاه و مقام و حس

  ...ا  در كلمه اهللا به جاي هللا  -
  

  ) ،( - ويرگول

اين عالمت به منظور آسان . عالمت مكث كوتاه و ايجاد فاصله بين دو بخش از جمله است  -
مانند هر چيزي كه به زبان آمد، به زيان . ساختن درك مطلب در جمله مورد استفاده قرار مي گيرد

  .آمد
براي جدا كردن واژه يا عبارتي كه وصف كننده اسم يا ضمير است، مانند خيام، شاعر بزرگ    -

  .ايراني، بزرگ ترين رباعي سراي ايران است
قانون مدني، ناظر بر تعهدات  802، 677، 675، 674مواد : براي تمايز اعداد در جمله ها مانند  -

  .وكل استم
: ... بوده است، گفت... وي كه پيش از اين معاون استاندار «فاصله بين دو فعل در جمله، مانند   -

«  
شانه جداسازي مبتدا و خبر در جمله، مانند ايران، كشوري پهناور و اثر گذار در خاورميانه ن  -
  .است

اشتباه است؛ ... و » به » « از«نند به كار بردن ويرگول، قبل از فعل جمله ها و حروف ربط ، ما : نكته  
  .مگر حتما نيازي به مكث داشته باشيم و با برداشتن ويرگول، مفهوم جمله تغيير كند

  

  ) ؛( - نقطه ويرگول  

نشانه مكث و درنگ طوالني ميان دو جمله يا دو عبارت است كه با هم پيوند دارند و در عين   -
  .ارندحال از معنا و مفهوم كامل و مستقل برخورد

  .نقطه ويرگول براي جدا كردن بندهاي طوالني نيز به كاربرد دارد  -
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   «»   -گيومه  

اين نشانه در اول و آخر جمله اي مي آيد كه از كسي يا كتابي به صورت مستقيم نقل مي    -
  .شود

  ».بازگشت از انرژي هسته اي غير ممكن است«: رئيس جمهور گفت: مثال   -
واژه از ديگر واژه ها يا تاكيد بر كلمه اي خاص يا جداسازي واژه هاي  براي مشخص كردن يك  -

بر احياي مجدد ... استاندار: مثال. نامانوس، واژه هاي مدنظر را در نشانه نقل قول مستقيم مي گذاريم
  ...گفت» استعفاي وزير اقتصاد«يا وي با رد شايعات موجود درباره . تاكسيد كرد» قومس«

   

  ( )  - پرانتز

براي واژه هاي مترادف يا براي منفي كردن كلمات به كار مي رود و البته كاربرد چنداني در  -
در برگيرنده باورهاي بنيادين انسان ها در آغاز تاريخ تمدن ) ميتولوژي(مانند اساطير . خبر ندارد

  .هستند
در شرق ) انسكست(مانند سيستان . براي يادآوري نام پيشين جايي يا سمت كسي كاربرد دارد  -

  .ايران قرار دارد
مثل كمال الدين ، . در اشاره به سال وقوع يك حادثه يا تاريخ زاد و مرگ كسي به كار مي رود  -

  .از شاعران عهد صفوي است) ق. ه  991متوفي در (وحشي بافقي 

  ) ؟ (  - عالمت پرسش  

كتاب را خواندي؟ اين مثل . اين نشانه پس از جمله هاي سوالي يا استفهامي به كار مي رود  -
  . عالمت در خبر، كاربرد بسيار محدودي دارد و در تيتر و ليد از آن استفاده نمي شود

   
  ( ! ) عالمت تعجب و ندا  

  .به كار مي رود... نشانه تعجب، براي بيان شگفتي، حاالت، هيجان ها، تمسخر، تنفر و   -

م بيايد، عالمت تعجب پس از نشانه سوال مي آيد هر گاه در جمله اي نشانه تعجب و استفهام با ه: نكته
در نگارش مطالب خبري اصوال استفاده از عالمت تعجب حتي اگر مطلب حيرت آور هم باشد، جايز ! ) ؟(
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استفاده از اين عالمت كه نشانه اظهار نظر نويسنده است به اصل عينيت و بي طرفي خبرنگار لطمه    .نيست
  .مي زند

   

  )-(خط فاصله 

  راي جدا كردن عبارت هاي بدل، عطف بيان و جمله معترضه از كالم اصليب   -
  در تاريخ ها "به"و  "تا"به جاي حرف اضافه   -
   

  :شيوه امالي فارسي

حد و استقالل دستوري هر كلمه از نظر معني و عمل دستوري آن، بايد حفظ شود و هر    -1
  .كلمه مستقل جدا از كلمه ديگر نوشته شود

   
 نگاه داشتن دانشسراي عاليكسهيچ  صحيح

 نگاهداشتن دانشسرايعاليهيچكس غلط
   
ضمير و صفت شمارشي و پرسشي و تعجبي مانند را، وي، تو، كه، چه ،  حروف ربط،    -2

  .همچنين صفت اشاره مانند اين، آن، نبايد به كلمات ديگر بچسبند

   

 آن كس اين كار يك روزتو رادوست را صحيح

 آنكساينكاريكروزراتدوسترا غلط
   

و چسان ) "چه چيز را"نه به معني  "براي چه"به معني ( در كلمه هايي نظير چرا » چه«    -3
  :بايد پيوسته نوشته شود

 چطورچقدرچسانچرا صحيح

 چه طور چه قدرچه سانچه را غلط
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  : پيوسته نوشته شود با آن، اين، چنان و همچنان تركيب شوند بايد "كه"و  "چه"هر گاه     -4

 ... آنچه چنانچههمچنانكهچنانكه آنكه صحيح

 ... آن چه چنان چههمچنان كهچنان كهآن كه غلط

   

هرگاه دو يا چند كلمه با هم تركيب شوند و از تركيب آنها مفهوم جديدي حاصل شود بايد     -5
  .سرهم نوشته شود

   
 نگهداري صاحبدلاهنامهش يكديگرپنجشنبهبهبوداينجانب اينجا صحيح

 نگه داري دل صاحبشاه نامه يك ديگرپنج شنبهبه بوداين جانباين جا غلط

   

وقتي پيوسته نوشتن اجزا، كلمه مركب باعث اشتباه يا دشواري در خواندن باشد و يا خالف    -6
  .عرف به نظر بيايد، كلمه ها را جدا اما نزديك به هم مي نويسيم

   
 عدالت پيشه كين توزهم منزل صحيح

 عدالتپيشه كينتوزهمنزل غلط
   
  .جدا از اسم و ضمير استفاده مي شود "به"حرف اضافه  

  
 به مدرسه به تهرانبه خانه صحيح

 بمدرسه بتهرانبخانه غلط
   
  :پيشوندها و پسوندها متصل به كلمه نوشته مي شود    -8
   

 گلزار باغبان بيكارهمكارهمنشين صحيح

 گل زار باغ بان بي كارهم كارهم نشين غلط
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  جدا از فعل نوشته مي شود "مي"    -9
   

 مي آيدمي رودمي خواندمي گويد صحيح

 ميايد ميرودميخواندميگويد غلط
   
  .عالمت جمع پيوسته به كلمه نوشته مي شود "ها"  -10
   

 ... لباسهاكتابهاگلها صحيح

 ...لباس هاكتاب هاگل ها غلط
   

تلفظ مي شود،  "الف"الف مقصوره برخي كلمات مقصور عربي از فارسي همچنان كه   -11
  .نوشته هم مي شود

   
 معال مقوا شورامبتالتقوااعال صحيح

 معلي مقوي شوريمبتليتقوياعلي غلط
   
   
  : "ي"و  "همزه"       -12
   

 ... پايين نايينچاييبوييدن صحيح

 ... پائين نائينچائيبوئيدن غلط
   

  :تنوين مختص كلمات عربي است در كلمات فارسي كاربرد ندارد     -13
   

 ... تلفني گاهيزبانيبناچار صحيح

 ... تلفناً گاهاًزباناًناچاراً غلط
   
  
  

در استفاده از كلمات عربي نيز بهتر است به جاي استفاده از تنوين از معادل مركب فارسي   -14
  .شود آن استفاده
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بخصو تبلويح بعمدبتدريجبتحقيقبيدرنگ صحيح
 ص

 خصوصاً تلويحاً عمداًتدريجاًتحقيقاًفوراً غلط
   

امال  –) ابتداء(ابتدا : حمزه ساكن آخر كلمات محدود در نگارش فارسي حذف مي شود -15
  ...و ) امالء(

  

  :عدد نويس در خبر 

پيروي نمي كند اما شرايط خاصي براي نگارش عدد در خبر وجود اصوال نگارش اعداد در خبر از قواعد خاصي 
  .دارد از اين رو در عدد نويسي متن هاي خبري بهتر است از موارد زير پيروي كرد 

 اعداد يك تا نه به صورت حروفي نوشته شود  •

 .اعداد ده ،صد ، هزار ، ميليون ، ميليارد به صورت حروفي نوشته مي شود  •

 .صورت عددي نوشته مي شود  به 999تا  11اعداد •

  .استفاده می شود" هزار ميليارد "در عدد نويسي فارسي براي واحد هاي بزرگتر از ميليارد از واحد :  1نكته 

ميليون  395ميليارد و 267يك هزار و  ;در خبر مي نويسيم  1267395010002براي نگارش عدد : مثال 
  .و ده هزار و دو 

هميشه به صورت عددي نوشته مي شوند و از قواعد مربوط به عدد نويسي پيروي نمي اعداد زير : استثناء اول 
، شماره خيابان ) 8پالك (، شماره پالك ) 11ايران  – 23م  888(اعداد مربوط به شماره ماشين .كنند 

 ، طول و عرض جغرافيايي ،) 22264893(، شماره تلفن ) 3شهرداري منطقه (، شماره منطقه )  9خيابان (
  ...و) بهمن ماه  15(، تاريخ  )10:30(ساعت ) 4.12(اعداد اعشاري 

: اعداد زير هميشه حروفي نوشته مي شوند و از قواعد مربوط به عدد نويسي پيروي نمي كنند : استثناء دوم 
، اعداد جايگزين صفت ) ،صدمين ...،بيست و پنجمين ، ...يكمين ، دومين ،(اعداد مربوط به شمارشي ترتيبي 

  ) دو پنجم ، سه چهارم (، اعداد كسري ) ساله  2، كودك ساله  سيزدهنوجوان ( 

  


