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   :جمله آن از است، شده ارايه )خبر( درباره گوناگوني تعاريف   
 
نيست خبر واقعيتي هر ولي است ها واقعيت از گزارشي خبر.   

 
دارد كذب و صدق احتمال كه است اي گزاره خبر.  

 
است  آگهي  هست  چه هر آن جز بماند، پنهان خواهند مي كه  است موضوعي خبر ! 

 
شود مي ناميده خبر است، داده رخ آنچه به مربوط اطالعات.  

 
است جاري وقايع خالص و ساده نقل خبر. 

 
و ... 

 خبر چيست؟
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خبر كلمه اصل اي عده NEWS را  آن حروف اي عده و ها تازه معناي به را  
  معناي به SOUTH جنوب وWEST غرب ،EASTشرق ،Northشمال مخفف

   .دانند مي جهان گوشه چهار رويدادهاي
 

  خبر اساسي ارزش چند يا يك بر كدام هر كه خبر متعدد تعاريف ميان از       
   :است خبر تر كامل و جديدتر تعاريف از ذيل تعريف دارند، تاكيد

 
چند يا يك آن در كه است عيني رويداد يك از واقعي گزارشي خبر  

  عوامل را  آن ارايه و تنظيم نحوه و دارد وجود خبري ارزش
   .دهند مي شكل برون سازماني و درون سازماني

 خبر چيست؟
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  :تعريف اين مبناي بر  
 
نيست تخيلي و است عيني و واقعي خارج دنياي رويدادهاي.  

 
باشد خبري هاي ارزش تعدادي حاوي بايد مخابره مورد رويداد.   

 
نيست آن خود ولي است رويداد گزارش خبر.  

 
موثرند رويداد يك خبر ارايه و انتخاب بر مختلفي عوامل.   

 
ارايه خبر عنوان به آنچه و ندارد مطلق عينيت هيچ گاه رويداد يك خبر  

   .است واقعيت از شمايي تنها شود، مي
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  عنوان به آنچه ولي است تغييرناپذير و ثابت عيني، خبري، واقعه يك ماهيت     
  قرار متعددي عوامل تاثير تحت شود، مي منعكس رسانه ها در واقعه آن خبر
  واقع در .شود مي عرضه نسبي حقيقتي صورت به واقعيت آن در كه گيرد مي
   .ندارد وجود خبر در مطلق عينيت گفت توان مي

 
 
 

   :گيرد مي قرار اساسي محور دو تاثير تحت خبر فرآيند
1درون سازماني عوامل ـ      
2برون سازماني عوامل ـ 

 فرايند خبر

 عليرضا كتابدار



خبر در او نگاه و ديد زاويه گرايش، خبرنگار، سليقه :خبرنگار )الف  
  دخالت از المقدور حتي و باشد صادق بايد خبرنگار لذا است، تاثيرگذار

   .بكاهد خبر در خود ذهنيت
 
جامعه تشكيل و خبري سياست اعمال طريق از :خبر مديران )ب 

  بر خود رسانه در …و سياسي اجتماعي، ارزش هاي و معيارها با خبري
 .موثرند خبر فرايند

  
و وقت و روزنامه صفحه در اندازه و جا ميزان مانند :فني عوامل )ج  

   .تلويزيون و راديو در زمان

 سازماني عوامل درون

 عليرضا كتابدار



قانوني محدوديت هاي اعمال طريق از دولت ها )الف 
  
ها آگهي و سرمايه صاحبان )ب 

 
فشار و نفوذ صاحب هاي گروه )ج   

 
ها خبرگزاري و عمومي ها روابط مانند خبري منابع )د   

 
رسانه مخاطبان )ه 

 سازماني عوامل برون
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 طوالني مسيري از و متعدد دروازه هاي از مي يابد راه رسانه به كه خبري     
  نيز تعدادي و نيمه باز برخي باز، دروازه ها اين از برخي است؛ گذشته

 اين مي كند تعيين كه است دروازه اي آخرين رسانه و هستند بسته كامالً
 !نه يا شود ابالغ مردم به رسانه اش طريق از مطلب يا خبر

 
  از يكي مركز به پرورش و آموزش سازمان از كه خبر يك مثال، به طور     

  از يك هر .مي كند طي را ذيل مشابه فرايندي مي شود ارسال رسانه ها
 .دارند را دروازه يك حالت فرايندها اين

 

 دروازه باني خبر
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  سوي از موجود واقعيات ميان از سازمان مثبت خبرهاي گزينش )1
 اين براي كه اخباري حتي و سازمان منفي اخبار يعني( مربوط مسئوالن
 ).نمي شود ارسال رسانه ها براي مي شود، تلقي خنثي سازمان

 .سازمان عمومي روابط مسئول نداشتن وقت )2
 به را اخبار از برخي كه سازمان عمومي روابط مسئول شخصي سليقه )3

 .مي كند ارسال رسانه ها
  گرفته نظر در رسانه ها به اخبار ارسال در كه سازمان قرمزهاي خط )4

 .مي شود
  آن زمان گذشت آيا و مي شود ارسال كيفيتي چه با كه خبر ارسال نوع )5

 است؟ نكرده كهنه را
 است؟ خبري ارزش داراي رسيده خبر آيا نظر مورد رسانه در )6
 ... و )7
 

 دروازه باني خبر
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 داراي هميشه مي كنند طي كامل طور به را روند اين كه اخباري البته      
 به بايد كه هستند اخباري تنها كه چرا هستند، خبري ارزش كمترين

 .شوند انتخاب سازمان يا اداره يك مسئوالن از بسياري مذاق
  پيشينة به  وابسته دروازه ها از خبري مقولة  يك عبور عدم  يا عبور     

  و تحصيالت سطح روزآمدي، اجتماعي، الية و طبقه نظر از دروازه بانان
  كه سازمان برداشت و هنجارها ارزش ها، جامعه، از آنان تلقي طرز

 .مي كند كار آن براي دروازه بانان
  توسط خبر كه هنگام همان از خبر پابه پاي حقيقت در خبري دروازه باني    

  و نظامي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، عوامل از مجموعه اي يا نهاد فرد،
  و است بوده مطرح شده، جاري خبري كانال هاي و مجاري در اجتماعي

  وايت منينگ ديويد و  (Kurt Lewin) لوين كورت چون نظريه پردازاني
(David Manning White)   كرده تدوين را آن كه بودند كساني جمله از  

 .داده اند علمي وجه آن به و
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 .برد بكار را  Gatekeeperيا »دروازه بان« اصطالح بار اولين لوين كورت      
 .كرد استفاده »دروازه آقاي« اصطالح از وايت منينگ ديويد او، از بعد      
  ولي بود، مفروض جمعيت يك در غذايي عادات تغيير درباره لوين تحقيقات     

 آقاي را او و كرد انتخاب را خبرگزاري اديتور يك ،1949 سال در وايت
  رد كه را اخباري داليل زماني بازه يك در خواست او از و ناميد دروازه

 .كند بيان مي كند،
  دروازه آقاي  انتخاب هاي عدم آن به تبع و انتخاب ها از بسياري دريافت او     

  او سوي از ارزيابي براي مشخصي مالك و اوست ذهني انگاره هاي براساس
 .ندارد وجود

 انجام خبر دروازه بان همان با را تحقيق همين اسنايدر پل ،1966 سال در      
 .يافت دست مشابهي نتايج به و داد
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 منبع از نمونه اين در كه است وايت منينگ ديويد به مربوط زير جدول      
 خبرهاي دروازه، با برخورد در ولي است، شده فرستاده خبر چهار خبر،
  و است شده آنها عبور مانع دروازه بان و نيافته اند عبور بخت چهار و يك
 .رسيده اند مخاطب به سه و دو خبري مقولة دو فقط
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  1959 سال در يعني وايت، از پس سال نه    J.T Mcnellyنلي مك. تي.جي     
 از بيشتري تعداد آن در كه كرد ارائه خبر دروازه باني از تكامل يافته تري مدل

 .قرارگرفته اند نظر مد دروازه بان ها
   :كردند اعالم خود نمونه ارائه با روگ و گالتونگ 1965 سال در     

 آن و مي كند ايجاد را دروازه اولين رويداد، قبال در رسانه دست اندركاران      
 نه؟ يا دارد چاپ ارزش خبر، اين آيا كه است نكته اين تعيين

  و  )(Mr. GATE »دروازه آقاي« به موسوم تحقيقاتش نتيجه ارائه با وايت    
  شخصيت در خالصه دروازه باني كه كردند اعالم   P. Sniderاسنايدر بعدها
 به دست شناخت و برداشت تجربه، به توجه با كه هستند آنها و مي شود افراد

 .مي زنند دروازه باني
       هيرش و  Shaw شاو ،McComb مك كامب چون محققاني 1977 سال در     

Hirsch  ثابت و كردند كمرنگ را دروازه آقاي نقش خود نظريات ارائه با  
 مهم تري نقش خبرگزاري ها و نيست »دروازه آقاي« سر زير چيز همه كردند

 .مي كنند ايفا خبر دروازه باني فرايند در
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 با و دارند را خود خاص متخصصان مراتب سلسله هم تحريريه ها بپذيريم اگر همچنين     
  كه ـ خبرگزاري ها پي در عمالً ديگر، بخشي گذاردن كنار و خبرها از برخي گزينش

  دروازه باني به دست ـ نكرده اند مخابره را خبرها از برخي و كرده دروازه باني هم آنها
   .مي زنند

 دروازه در و نمي دهند عبور اجازه خبرها از برخي به نيز سردبيران و سرويس ها دبيران    
  انتخاب خواندن براي را خبرها از برخي هم خوانندگان حتي .نمي گشايند آنها روي را

 .كرده اند تشريح خود نمونة در را آن كاركرد چگونگي مك لين و وستلي كه نمي كنند
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 رويدادها هاX مي شود ديده كه همان طور     
  4X و 2X رويداد دو  Cگزينشگر و هستند

 دليل به حق به 2X .است نكرده درج را
 وضع اما است، مانده كنار بودن بي ارزش

4Xكه خواننده لذا و نبوده چنين  
 ارتباطات طريق از آن درباره چيزهايي
 مي رود آن به سراغ است، شنيده بين فردي

  را آن چون و بخواند چيزي درباره اش تا
 مراجعه منابع ساير به نمي يابد، روزنامه در

 .مي كند



  كه مي شود اطالق كساني به دروازه بان واژه :گفت مي توان توضيحات اين با    
   .مي گيرند تصميم آنها گذاشتن كنار يا و خبرها پخش و درج مورد در عمالً

  طبقه بندي يك عنوان به )1969( باس .زد.اي بندي طبقه به مي توان اينجا در     
  و وايت آراي جمع بندي و آميزه واقع در كه او، نظر طبق .كرد اشاره محدود
 :دارد وجود دروازه بان گروه دو است، خبري دروازه باني مورد در مك نلي

 ؛News gathers خبر گردآورندگان )1   
 ؛News processors خبر پردازشگران )2    
  جست وجوي به كه مي دهند تشكيل گزارشگراني و روزنامه نگاران را اول گروه     

 قابل را خبرها از برخي مسير اين در آنان مي كنند؛ تهيه را آن و مي روند خبر
 .مي كنند ارزيابي ارائه غيرقابل را برخي و ارائه

  يا صافي يعني فيلتر آنان قضاوت كه است كساني همه بر مشتمل دوم گروه     
 .مي شود خبر توقف يا عبور غربال
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 تيچر، گفته به .است روزنامه براي خبر انتخاب از فراتر چيزي دروازه باني     
 جنبه هاي تمام شامل اطالعات كنترل از گسترده اي فرايند دروازه باني،
  ارائه شكل دهي، انتقال، نشر، از ممانعت بلكه انتخاب، فقط نه پيام؛ رمزگذاري

  است؛ گيرنده به منبع از انتقال مسير طول در زمان بندي تكرار، عرضه، و
  پيام كنترل و داشتن نگه انتخاب، جنبه هاي تمام شامل دروازه باني به عبارتي

 مجراهاي طريق از چه و شود برقرار ارتباط رسانه ها طريق از پيام با چه است؛
 .ميان فردي

  يك عنوان به فردي هر اجتماعي، سيستم يك در شرام، ويلبر ديدگاه از حتي     
  نقطه اي از دروازه باني فعاليت .مي كند عمل ديگران براي بالقوه دروازه بان

 چيزي بالفعل يا واقعي پيام يك درباره ارتباط گر، يك آن در كه مي شود شروع
 تغييريافته تاحدودي پيام هاي اين كه مي پذيرد پايان نقطه اي در و مي فهمد را
  خروج يا ورود تصميم نقطه يك دروازه، يك .است شده منتقل گيرنده به

 .است
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 .باشد متفاوت ملت يك تا افراد تك تك از مي تواند خبر دروازه باني سنجش سطوح     
 :دارد وجود دروازه باني تحليل براي عمده سطح پنج     
 )لوين عقايد براساس( شخص يك عنوان به ارتباط گر ـ1    
 مطبوعاتي كار رويه هاي و شيوه ها ـ2    
 )شرام عقايد براساس( سازماني سطح ـ3    
 اجتماعي و نهادي سطح ـ4    
 اجتماعي نظام سطح ـ5    

 سطوح تحليل دروازه باني خبر
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 :از عبارتند فردي سطح در دروازه باني در موثر عوامل   
 تفكر الگوهاي ـ1   
 تصميم گيري استراتژي ـ2   
 شخصيتي مشخصات ـ3   
 جامعه در موجود زمينه هاي ـ4   
 ارزش ها ـ5   
 شخصي تجارب ـ6   
 ... ـ7   

 ارتباط گر به عنوان يك شخص  
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 مفاهيم اساسي در خبرنويسي

.خبر بايد درست، روشن و جامع باشد و اين صفات در تمام مراحل تهيه، تنظيم و انتشار آن در نظر گرفته شود  

  هيچ گاه درستي خبر نبايد فداي سرعت انتشار آن شود

 روشني خبر درستي خبر جامعيت خبر
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 Clearروشني خبر 

  در ابهام دليل مهمترين .شود تنظيم ابهام بدون و روشن ساده، بايد خبر     
 با را اشكال اين كه است خبر موضوع از خبرنگار نادرست درك خبر،

 .كرد برطرف مي توان منبع از پرسش و مطالعه
 

  پزشكي، حقوقي، علمي، اصطالحات داراي خبرهاي در آنكه ديگر نكته     
 همگان براي مطلب فهم كه شود منتشر به گونه اي بايد مطلب ،…و فني

  وارد آسيبي خبر علمي ارزش به ساده نويسي اين همچنين باشد؛ آسان
 خبرنويسي در واحد رسم الخط يك داشتن همچنين راه، اين در .نياورد

 .دارد ضرورت
 

  14 سواري خودرو يك و مسافربري اتوبوس يك تصادف حادثه در :مثال    
  و كشته نفر چند نيست معلوم مثال، اين در .شدند زخمي و كشته نفر

 .شده اند زخمي نفر چند
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 Accurateدرستي خبر 

 صحت عدم و الزم اطالعات نبود صورت در و است خبر اعتبار و ارزش خبر، صحت    
 دقت عدم از نشان تكذيبيه وجود .مي رود بين از رسانه و مخاطب ميان اعتماد خبر،

  قانوني مشكالت موجب مي تواند مواردي در موضوع اين .دارد اساسي مفهوم اين در
 و اطمينان صحت، فاقد مطالب درج ديگر سوي از .شود رسانه شدن تعطيل حتي و

 سمت به آنان رفتن و رسانه مخاطبان كاهش و بي اعتمادي موجب قبلي مطالعه
 :كنيم گوش مان آويزه را نكته اين همواره بايد .است ديگر رسانه هاي

 ».شود آن انتشار سرعت فداي نبايد خبر درستي هيچ گاه«    
 

 در .عمدي اوقات بعضي و است سهوي خبر، نادرست انعكاس و پوشش گاهي :نكته    
 دليل به مخاطب اگر ولي مي شود وارد ضربه رسانه به مخاطب اعتماد به حالت دو

 اخبار انتشار در تعمدي رسانه شود متوجه عوامل ساير يا و اشتباه خبر تكرار
   .مي رود بين از كامل به طور رسانه به اعتمادش دارد، نادرست

 
 يا و كرده ترجمه اشتباه سايت يك روي از را خبري رسانه اي آمده پيش بارها :مثال    

 يك نيز اوقات بعضي .است كرده منعكس واقعي مطلب يك جاي به را طنزي مطلب
 .مي كند منتشر دروغ به را خبري خود، فكري خط و سياسي مسايل دليل به رسانه

 عليرضا كتابدار 



 Compeleteجامعيت خبر 

  اطالعات دادن .شود داده كامل و جامع به صورت بايد خبر در اطالعات     
  كي،(  خبري عنصر 6 به پاسخگويي و خبر سابقه به اشاره و آرشيوي

 كامل ما خبر وقتي .دارد ضرورت خبر در )چگونه و چه چرا، كه، كجا،
  ولي كرده ايم، تحريك را مخاطب عطش ما كه است حالتي مانند نباشد،

  به مخاطب كه است طبيعي كنيم؛ سيراب را او نتوانسته ايم حال عين در
   .مي شود خود خبري عطش رفع براي جديدي منابع دنبال

 
  ساعت نيم مسافربري هواپيماي فالن مي كند اعالم رسانه اي وقتي :مثال    

  در پرواز؟ كدام بداند كه است اين دنبال به مخاطب كرد، سقوط پيش
  در مخاطب اينكه به ويژه ؛ ... و است؟ مانده زنده هم كسي مسيري؟ چه
 يا و كرده مسافرت هواپيما با كه باشد داشته آشنايي جاري روز

 .كند پرواز مي خواهد
 

 عليرضا كتابدار



 خبرهاي رويدادمدار و فرايندمدار

 رويدادهاي همچون خبرهايي به (Event - centered news) رويدادمدار خبرهاي    
 .مي شود گفته آتش سوزي ها و نشست ها چون موضوعاتي يا معين و مشخص

 كه هستند پيچيده اي خبرهاي ) (Process – centered news فرايندمدار خبرهاي   
 جامع و قاعده مند منظم، دركي تا مي روند فراتر منفك، و مجرد مساله يا گزارش يك از
   .دولت يك عملكردهاي پيامدهاي به مربوط گزارش هاي نظير سازند، منتقل را

 
 :مثال      
  ساخت وساز ضوابط نكردن رعايت و فرسوده بافت هاي اما است، »رويداد« يك زلزله    

 به مربوط فعاليت هاي اما است، »رويداد« سد يك شدن شكسته است؛ »فرايند« يك
 .مي شود محسوب »فرايند« سدسازي ها

 داليل ولي است، »رويداد« يك المپيك مسابقات به راهيابي از ايران فوتبال تيم حذف    
 .مي شود محسوب »فرايند« يك دهه، چهار طول در ناكامي ها اين

 
 عليرضا كتابدار



 هاي خبري ارزش

انتقال ارزش رويدادها از بسياري زيرا ناميد، خبر توان نمي را رويدادي هر 
 .ندارند را مخاطب به

 
آنها مبناي بر و موجودند رويداد يك ماهيت در كه شرايطي و معيارها 

 .دارند نام خبري هاي ارزش كرد، ارزشيابي را رويداد توان مي
 
و يابي سوژه در هم  را خبرنگار كه است آن دليل به ها ارزش اين اهميت 

 و گذاري ارزش مقايسه، معيار عنوان به هم دهد، مي ياري خبر تنظيم
 .گيرد مي قرار استفاده مورد رسانه توسط انتشار براي رويدادها گزينش

 عليرضا كتابدار



 هاي خبري ارزش

هاي ارزش  
  خبري

 تازگي دربرگيري

 شهرت

 برخورد

 شگفتي

 فراواني

 مجاورت
 عليرضا كتابدار



 Impactدربرگيري                                                  

  تاثير جامعه افراد از زيادي تعداد بر كه است ارزش اين واجد وقتي رويداد    
 .شود جامعه افراد از گروهي معنوي يا مادي زيان يا نفع موجب يا باشد داشته

  
 :مانند        
كشور اتباع تمام :مخاطب( شود مي صادر جديد شناسنامه كشور اتباع تمام براي( 
پزشكان :مخاطب( شوند مي معاف ماليات از پزشكان ( 
اصناف :مخاطب( شود مي اجباري اصناف همگاني بيمه ( 
مخاطب( رسد مي پايان به ديگر ماه  يك تا تهران آشاميدني  آب ذخيره:  

 )تهران  ساكنان

 عليرضا كتابدار



 Fame/prominenceشهرت                                     

  ممكن خود معروفيت دليل به اشياء برخي حتي و حقوقي و حقيقي اشخاص      
 .باشد منفي يا مثبت است ممكن كه باشند داشته خبري ارزش است

 واسطه به ولي باشد ارزش اين فاقد چيزي يا كسي است ممكن همچنين    
 .شود مشهور دهيم، مي ما كه خبري

  از پيش را وي افغانستان، موقت دولت رياست به كرزاي حامد انتخاب مانند(    
 )نمي شناخت كسي آن
 :ها مثال        
شهرت ارزش واجد جمهور رئيس          .بازگشت آلمان از ديروز جمهور رئيس     
شهرت ارزش واجد ايفل برج                          .است انهدام به رو ايفل برج   

 عليرضا كتابدار



 Conflictبرخورد                                                     

   ... و منازعه درگيري، اختالف، حادثه، معناي به برخورد حاوي رويدادها اين     
   .است

  دو مناظره( مثبت ،)جنايت سرقت، جنگ،( منفي به صورت تواند مي برخورد    
  غيرفيزيكي يا ) زلزله تصادف، زدن، كتك( فيزيكي ،)ورزشي مسابقه فرد،

 .باشد ) …و اعتصاب(
   :ها مثال    
گرفت فرا را جنوبي كره دانشجويي تظاهرات. 
گذاشت برجاي كشته 159 توپولف هواپيماي سقوط. 
گرفت شدت انتخابات آستانه در سياسي گروه هاي رقابت.  

 عليرضا كتابدار



 proximityمجاورت                                                 

 معنوي مجاورت ـ ب
 زباني و قومي مذهبي، پيوندهاي
 در نزديكي و ارزش اساس بر مي توانند

 ها ارزش اين گاهي و باشند  مهم خبر
 از بيش گاهي و فيزيكي مجاورت ارز هم
 :مانند  .است آن

 قرار تهاجم مورد بوسني مسلمانان
 .گرفتند

 مرد آلمان، مقيم ايراني دانشمند يك
 .شد سال علمي

  جغرافيايي يا فيزيكي مجاورت ـ الف
 در كه اي واقعه به نسبت مخاطبان
 بيشتري توجه داده رخ آنان نزديكي

 همسايه ديدن صدمه .دهند مي نشان
 يا شهر محله، در اتفاقي دادن رخ يا

 و نزديكي به بسته يك هر كشور،
  ممكن جغرافيايي لحاظ از مجاورت

  .باشد مهمتر مخاطب براي است
 :مانند

  .شد منصوب تهران جديد استاندار

 ارزش يك واقعه، بسته به نزديك بودن فيزيكي يا 
.معنوي مخاطبان به آن، براي آنان متفاوت است  

 عليرضا كتابدار



 Magnitudeفراواني                                               

  تعداد و ميزان و شود استفاده ارقام و اعداد از خبر در كه زمان هر      
   .دارد آن كثرت ارزش از نشان شود، بيان چيزي

 
   :مانند      
رسيد درصد 300 به آرژانتين در تورم.  
زد مالديو به گل 17 ايران فوتبال تيم. 

 عليرضا كتابدار



        Oddityشگفتي                                               

 ندرت به ندارد، وجود آن شنيدن انتظار  كه غيرعادي و عجيب رويدادهاي
 اختراع :مانند .مي افتد اتفاق

   .شود سنجيده جامعه با بايد و است زياد ارزش اين گستره
 

 :مثال
زاييد قلو 6 تهران در زني.   
كردند حمله چين در روستايي به قورباغه هزاران. 

 عليرضا كتابدار



   Timelinessتازگي                                               
     

ارزش را آن توان مي واقع در و دارند خود در را ارزش اين خبرها عمده 
  پيوسته تاريخ به نشود، منتشر موقع به خبري اگر زيرا شمرد، جداناپذير

 .است
 
يك است ممكن البته باشند؛ اي ويژگي چنين داراي بايد خبرها تمامي 

  و فاش حاضر حال در ولي باشد افتاده اتفاق گذشته در خبرها از سري
 .شوند منعكس

 عليرضا كتابدار



 News Elementعناصر خبري                               
       

 عناصر خبري

(How) چگونه 
 

(When) كي 

(Where) كجا 

(Why) چرا 

(What) چه 

(Who) كه 

  ارزش هاي و آنان شناخت بدون و است خبري عناصر شناخت خبر تنظيم اصلي ركن
 دست به را رويداد به نگاه براي مناسب زاويه توانست نخواهد خبرنگار شد، ذكر كه خبري
 .كند منتقل مخاطب به ابهام بدون و كامل صورت به را واقعه آورده،

 عليرضا كتابدار



                 Whoكه                                               

مشخص اند، داشته دخالت واقعه پيدايش در كه را چيزهايي يا افراد بايد نگار روزنامه 
  .دارند مهمي نقش عنصر اين درست عرضه در ها سمت و ها نام دقيق دانستن .نمايد
جمله مسنداليه يا مفعول يا فاعل شود، مي مشخص شهرت برحسب كه عنصر اين 

   .باشد )چيزي( روح بي و )كسي( روح ذي شامل تواند مي كه عنصر .است
 
ها مثال:   
است )چيزي( كه گاوصندوق،(.بردند سرقت به را بانكي جواهرات حاوي گاوصندوق( 
است ) كسي( كه ، جمهور رئيس( .كرد سخنراني تهران دانشگاه در جمهور رئيس( 
است ) كسي( تهران،كه( .كرد محكوم را آمريكا در تروريستي حادثه تهران( 

 عليرضا كتابدار



             Whenكي                                               
    

زمان اگر و )تازگي( است آن خبري هاي ارزش جزو صورت هر در رويداد يك زمان 
  ابتداي در را رويداد تازگي بايد خبرنگار باشد، اهميت حائز خود رويداد يك وقوع
 .دهد قرار تاكيد مورد خبر

 
 :ها مثال   
شود مي اعالم ارشد كارشناسي كنكور نتايج امروز. 
تغيير واحدي ـ نيمسالي صورت به راهنمايي مدارس آموزشي نظام آينده سال 

 .يافت خواهد
است گرفته نام اطالعات فناوري قرن جاري، قرن. 
شود مي تحويل شمسي نو سال جمعه روز ثانيه 45 و دقيقه 29 و 4 ساعت. 

 عليرضا كتابدار



           Whereكجا                                               
      

   .كند مي بيان را رويداد وقوع محل و است مجاورت خبري ارزش بيانگر عموما عنصر اين
 يا ابتدا در تواند مي عنصر اين .است الزامي واقعه دقيق محل ذكر شهري، رويدادهاي در

 .شود ذكر خبر وسط
 

 :ها مثال  
سالن در فردا اميركبير صنعتي دانشگاه برق رشته دانشجويان التحصيلي فارغ جشن 

 .شود مي برگزار شهرياري شهيد
شد منفجر تهران دانشگاه مجاور قدس، خيابان در امروز صبح بمبي.   
شد برگزار تهران دانشگاه در 1404 سال در ايران اقتصاد چشم اندازهاي« همايش. 

 عليرضا كتابدار



              Whatچه                                               
   

يا ماهيت به كه چه هر و اختراع انتخابات، حادثه، يك مانند است؛ رويداد ماهيت چه  
  كه باشد موجود  )چه(  عنصر چند است ممكن خبر يك در .شود مربوط رويداد فعليت

 ها مصاحبه در .كرد انتخاب است، بيشتري ارزش خبري داراي را كه آن آنان، ميان از بايد
  عنصر اهميت بين اين در و است ويژه اهميت داراي )چه( و )كه( خبري عناصر معموال

   .است بيشتر )چه(
 
   :مثال     
حضور ادواري نشريه هزار از بيش امسال نمايشگاه در .داد پايان خود كار به مطبوعات نمايشگاه 

 .بود يافته افزايش درصد 30 گذشته سال به نسبت آنها تعداد كه داشتند
چه : نمايشگاه كار پايان 
چه : نشريه هزار از بيش حضور 
چه :نشريات حضور درصدي 30 افزايش  

 عليرضا كتابدار



              Whyچرا                                               
   

كند مي بيان را رويداد وقوع انگيزه يا دليل ، عنصر اين. 
 : مثال        
* سخنراني تهران  دانشگاه در تحصيلي سال آغاز مناسبت به ديروز جمهور رئيس 

 .كرد
        چرا :تحصيلي سال آغاز مناسبت به                كي :ديروز      كه :رئيس جمهور       
 چه :كرد سخنراني                              كجا :تهران دانشگاه       

 
* گرفت زير را پياده عابر احتياطي بي براثر تاكسي راننده.  

       چرا :احتياطي بي براثر       
  چه : گرفت زير       

 عليرضا كتابدار



           Howچگونه                                               
      

 .كند مي بيان را رويداد وقوع كيفيت چگونه عنصر
 

 :مثال
  .يافت گشايش تهران در جهانگردي كنفرانس ارشاد وزير سخنان با
 چگونه :ارشاد وزير سخنان با

 عليرضا كتابدار



               Leadليد                                              
  

شود مي محسوب خبرنگار ضربتي سالح خبر كلمات اولين.   
خبر قسمت گيراترين و ترين پرهيجان مهمترين، دادن قرار با بايد خبرنويسي در 

 .ساخت شيفته و مجذوب را او و كرد غلبه خواننده اعتنايي بي بر آن ابتداي در
است، عمل يا واقعه اصلي موضوع خالصه حاوي كه را خبر جمالت نخستين  

   .گويند مي )ليد( اصطالحا
تيتر ديدن از پس كه را اي خواننده اشتهاي كه است اي وسيله ليد حقيقت در 

 خبر شرح روانه را او و ترغيب خبر خواندن به پيش از بيش است، شده خبر متوجه
 .كند مي
آثار شروع در دارند، نگاري روزنامه سابقه كه دنيا برجسته نويسندگان از بسياري 

 كتاب همينگوي ارنست مثال، عنوان به .اند كرده استفاده روش اين از خود
 :كند مي آغاز عبارت اين با را »دريا و پيرمرد«
 چهار و هشتاد اكنون و گرفت مي ماهي استريم گلف در قايقي در تنها پيرمردي     

 .بود نگرفته اي ماهي هيچ كه بود روز
 عليرضا كتابدار



 مشخصات ليد

 پاسخ رويداد در آنها اهميت به بسته خبري عنصر چند يا يك به معموال ليد  
 :باشد ذيل هاي ويژگي داراي بايد اصوال و دهد مي

 
 برسد هم كلمه 40 تا است ممكن كه است كلمه 30 تا 20 بين معموال ليد 

  40 مي تواند صورتي در ليد( .نكند تجاوز كلمه 30 از كه است آن بهتر ولي
 ).شود بكاربرده خبري هاي گزارش در كه باشد كلمه
 باشد داشته تناسب خبر حجم با بايد ليد. 
 شود اجتناب ليد در كلمات تكرار از. 
 باشد مبهم نبايد ليد. 

 عليرضا كتابدار



 مشخصات ليد

 باشد جزيي مطالب حاوي نبايد ليد. 
 است جمله دو يا يك حداكثر ليد. 
 باشند داشته ويژه اي اهميت مگر شود، نمي شروع مكان و زمان با ليد. 
 شود خودداري ليد در غيرآشنا و بيگانه واژه هاي بكاربردن از. 
 نشود استفاده مخففات از ليد در. 
 نوشت نبايد ليد در( .نشود نوشته ليد در هم كنار در اشخاص عناوين يا نام:  

  يكي تنها بايد بلكه ايران؛ اسالمي شوراي مجلس رئيس الريجاني، علي دكتر
 )كرد استفاده را
استفاده ليد در آن از بايد بود، تر معروف كدام هر اشخاص عناوين يا نام بين  

 .شود

 عليرضا كتابدار



 مشخصات ليد

كرد استفاده نبايد خبرها در ليد نوع دو از: 
 خبري هاي ارزش و عناصر از كه آن وجود با ليد نوع اين در :بي محتوا ليد : الف      

 .دهد نمي ارايه مخاطب به چيزي ولي شده استفاده
 تجارت خصوص در مطبوعاتي كنفرانس يك در امروز امورخارجه وزير :مثال     

  .كرد صحبت جهاني
 خبر ولي شده رعايت آن در خبري ارزش و عناصر كه اين به توجه با ليد اين در     

 .رساند نمي مخاطب به مهمي
 .شود مي استفاده خبر عناصر تمام از جهت بي ليد نوع اين در :پرمحتوا ليد : ب    

  خيابان عرض از ديروز صبح كه اي ساله هيجده آموز دانش اكبري، حسن :مثال     
 .شد كشته واحد شركت اتوبوس با برخورد اثر در مي گذشت ستارخان

 عليرضا كتابدار



 سازي عناصر در ليد برجسته

  خبر گانه شش عناصر از يكي بر تاكيد با را مطالب توان مي ليد تنظيم در     
  ظاهر عناصر ديگر از تر برجسته خبري، عنصر آن نتيجه در .كرد تنظيم

 .شود مي
 به هرگز ايران كه كرد اعالم سخناني در انقالب معظم رهبر :كه ليد ـ1      

   .كند نمي شركت ضدتروريستي حركت هيچ در آمريكا رهبري
 ليد در كه عنصر سازي برجسته ـ كه :انقالب رهبر        

 كي :فردا .شد خواهد اعالم سراسري كنكور جواب فردا :كي ليد ـ2    
  شروع ديروز فردا، امروز، با ليد ، كي عنصر سازي برجسته در كه آن نكته     

  كنكور، امتحان زمان مانند .باشد ساز سرنوشت و حساس اينكه مگر شود، نمي
  …و سال تحويل زمان  كنكور، شدگان قبول معرفي زمان

 عليرضا كتابدار



 سازي عناصر در ليد برجسته

  منطقه بحران حل براي سياسي وگوهاي گفت كانون تهران :كجا ليد ـ3    
 كجا :تهران .شد

 .شود آورده خبر در بايد كه است مهم مجاورت ارزش ليد نوع اين در      
   .رسد مي پايان به ديگر ماه سه تا تهران مترو 6 خط گذاري ريل  :چه ليد ـ4    
 چه :ريل گذاري     
ديگر .گيرد مي مصدري حالت )چه( آن در و است مشكل ليد اين بردن بكار  

 .شود مي تبديل چرا عنصر به اوقات گاهي )چه( كه اين
      .شد 40 ـ ياك سقوط باعث هواپيما چرخ هاي در فني نقص      
 چرا :فني نقص     

 عليرضا كتابدار



 سازي عناصر در ليد برجسته

   .شد نفر چهارصد مرگ به منجر گلستان در سيل شدن جاري :چرا ليد ـ 5    
 چرا : سيل شدن جاري     

 
 جهانگردي وزراي اجالس امروز جمهور رئيس سخنان با :چگونه ليد ـ6    

 .كند مي بكار آغاز اسالمي كشورهاي
 چگونه :جمهور رئيس سخنان با      
 آورده ليد در اول تا است تر مهم خبري عنصر كدام ديد بايد خبر در :نكته 

   .شود مي گفته آن نام به ليد بيايد، اول ليد در كه خبري عنصر هر و شود
 كه كي، كجا، چگونه، چرا، چه، كه، ليد      

 عليرضا كتابدار



 انواع ليد

 نوع اين در :جزيي قول نقل )ج
 يك از كوچكي بخش قول نقل

 و كرده برداشت را گوينده جمله
 از نشان اين كه مي بريم بكار آنرا

 كه معني اين به دارد، آن بر تاكيد
  گيومه داخل در را كلمه دو يا يك
   .كنيم مي برجسته و بريم مي

 ليد نقلي

 ليد نوع اين : مستقيم قول نقل )الف
 :مي رود كار به ذيل حاالت در

  است حساس شخص سخن كه زماني
 و دستكاري بدون او سخنان بايد و

 .شود بيان كلمات عين
  نشانگر مستقيم قول نقل كه حالتي در

   .است گوينده فكر طرز و شخصيت
 سخن مي خواهد خبرنگار كه حالتي در

 .كند عرضه عينا را خبري منبع

 :غيرمستقيم قول نقل )ب 
 قول نقل ليد، نوع اين در

 در گيومه و شود مي دستكاري
  مفهوم ولي شود مي حذف آن

   .كند تغيير نبايد اصال
 از گفت جاي به ليد نوع اين در

 اظهار چون ديگري هاي واژه
 داد، هشدار كرد، ادعا داشت،
 بار به توجه با … و كرد انتقاد

 .شود مي استفاده هريك معنايي

 عليرضا كتابدار



 انواع ليد

 .گيرند مي قرار قياس مورد خبر دو واقع در ليد، نوع اين در :قياسي ليد ـ2    
   گذراند، مي را پاييزي روزهاي صفر باالي درجه 18 با حالي در تهران :مانند    

 .است رسيده زودرس زمستان به صفر زير درجه 7 با اردبيل كه
  راس هزار 60 گوشت قيمت كاهش از جلوگيري براي انگليس دامداران *    

  از جنوب كشورهاي برخي مردم كه است حالي در اين كشتند؛ را دام
 .ميرند مي گرسنگي

 
  و دارند قرار سطح يك در اطالعات ليد نوع اين در :متراكم ليد ـ3     

 .داد اولويت آنها به توان نمي
  خسارت تومان ميليارد 100 شده، كشته نفر 400 گرگان سيل جريان در *    

 .دادند دست از را خود خانه گلستان اهالي از نفر 5000 و مانده برجاي
 عليرضا كتابدار



 انواع ليد

  آن هدف كه شود مي مطرح پرسشي ليد نوع اين در :پرسشي ليد ـ4    
 .است مخاطب توجه انگيختن

 كي باالخره پرسند مي تحصيلي سال از هفته يك گذشت با سيستاني آموزان دانش :مثال    
 رسد؟ مي دستشان به درسي هاي كتاب

 .ندارند اختيار در مطالعه براي كتابي هنوز آموزان دانش زابل، از ما خبرنگار گزارش به     
 شهر اين در ساله هر كتاب نرسيدن مشكل :گويد مي زابل پرورش و آموزش مسئول

 .شود مي تكرار
 .شوند مي آورده ليد در شده فهرست صورت به ارز هم نكات :فهرستي ليد ـ5   
 :كرد اتخاذ ساز سرنوشت تصميم دو ديشب جلسه در دولت هيات :مثال   
 .است طرف بي افغانستان جنگ در ايران *   
 .شد بسته كشور غربي و شرقي مرزهاي *   

 عليرضا كتابدار



 انواع ليد

 :ساده و عمقي ليد ـ6     
  دهند مي تشكيل را كل يك كه هستيم رو به رو خبرهاي با ليد، نوع اين در      
  داراي كه را كل اين از جزيي ما و )كند مي ايجاد ساده ليد كلي، مطلب ذكر(

  به اول كه معني اين به كنيم، مي اشاره آن به و كرده برجسته است اهميت
   ليد نوع اين .كنيم مي برجسته را آن مهم جزء سپس و كنيم مي اشاره كل

 .شود مي برده بكار جلسات و ها كنفرانس قطعنامه ها، در بيشتر
از نيمي در مطلقه زنان آن براساس كه كرد تصويب را طالق اليحه مجلس  

   .شوند مي سهيم خود سابق همسر دارايي
   كل :طالق اليحه تصويب     
 مهم جزء :شوند مي سهيم خود سابق همسر دارايي از نيمي در مطلقه زنان    

 عليرضا كتابدار



 انواع ليد

 .دارد كاربرد هنري درخبرهاي بيشتر ليد نوع اين :توصيفي ليد ـ7    
 آغاز را جديد تحصيلي سال درس، كالس به رفتن با آموز دانش ميليون 18      

 )ساده( .كردند
 كرده تازه را شهر چهره پاييزي باران كه حالي در امروز دانش آموز ميليون 18     

 )توصيفي ليد ( .كنند مي آغاز را خود زندگي از ديگري مرحله است،
 :تمثيلي يا المثلي ضرب ليد ـ8     
 دارد قصد كه گفت پرورش و آموزش جديد وزير .است نزدن عالمت بزرگ سنگ     

 .دهد پوشش را كشور هاي واجدالتعليم همه
 مناطق در برخي در برف ارتفاع كه روزها اين .بيشتر برفش بيش، بامش كه هر     

 افزايش برابر چند ناگهان برف پاروكردن هزينه است، رسيده متر نيم به شهري
 .است يافته

 عليرضا كتابدار



 انواع ليد

 .دارد كاربرد هنري و حوادث ورزشي، خبرهاي در :غيرمتعارف ليد ـ9     
  را عربستان با بازي شدند ناچار مجروح بدني با و آوردند كم ايران بازيكنان     

 .كنند رها نيمه كاره
   :تاريخچه اي ليد -10      
 نشود متوجه خواننده كه شود آورده بايد اي گونه به خبر تاريخچه ليد نوع اين در      

  .است شده گفته گذشته از مطلب اين كه
كرد استعفا ديروز فرانسه كشور وزير. 
رستوران يك در گذشته ماه انفجار دليل به فرانسه كشور وزير است ذكر شايان  

 .كرد استعفا
پاريس، گذشته ماه انفجار حادثه پي در ديروز فرانسه كشور وزير  :درست روش 

 .كرد استعفا
 عليرضا كتابدار



 چند نكته ضروري

 نكنيم شروع اضافه حروف با را ليد كه است بهتر. 
 استفاده است گفتني و شود مي يادآور شويم، مي متذكر از نبايد ليد در  

  گذشته از نشان چون شوند، استفاده نبايد هم خبر در افعال اين البته شود،
 .دارد مطلب بودن تكراري و
 داده خبر اول است بهتر صورت اين در .شود آورده خبر در بايد خبر سابقه  

 .شود عرضه كامل صورت به خبر سابقه بعد شود،
 و خبر در كامل صورت به را خبر سابقه كه است اين ها رسانه وظايف از يكي 

 .است ارزش كم سابقه، بدون خبر كه چرا دهند، ارايه خبر از بعد يا

 عليرضا كتابدار



 Headline  /Titrتيتر يا عنوان                          

 با همواره خوانندگان چون و است خبر به خواننده كننده هدايت تيتر     
 گزينند، برمي را خود عالقه مورد موضوع رسانه مطالب به كوتاه نگاهي

 توان مي را تيتر ديگر منظر از .رود مي شمار به ظريفي كار تيترنويسي
 .ناميد )ليد فشرده(

 عليرضا كتابدار



 نقش هاي تيتر

1موجز و كوتاه شكلي به خبر پيام بيان ـ 
2خبر خواندن به خوانندگان ترغيب ـ 
3و باال يا و تيتر قلم ريزي و درشتي به توجه با خبر اهميت و وزن تعيين ـ  

 .مي كند كمك خبرها اولويت تعيين به كه صفحه در آن دادن قرار پايين
4يكديگر از مطالب تفكيك ـ 
5صفحات شدن زيباتر به كمك ـ 

 عليرضا كتابدار



 ويژگي هاي تيتر

1- باشد نداشته ابهام و باشد روشن بايد تيتر. 
2- شود خبر متوجه بالفاصله تيتر خواندن با خواننده. 
3- نباشد سوالي تيتر. 
4- نمي رود، سفر به رييس جمهور جاي به( .نگيرد پايان منفي فعل با  

 )شد لغو رييس جمهور سفر مي نويسيم
ندارد اشكالي آن آوردن باشد، خبري حاوي ولي باشد منفي تيتر اگر. 
5- تيتر در اول كلمه )غيره و كه به، در، از،( .نشود شروع اضافه حروف با 

 .است مهم خواننده جذب براي
6- نداشته كلي و مبهم حالت كه اين هدف  با( .باشد داشته فعل انتها در  

  حالت اين كه باشد نداشته هم فعل مي تواند موارد از بعضي در لذا باشد،
  مطبوعات در نانوشته اي قانون ).مي شود ديده بيشتر روزنامه ها در به ويژه
 .باشد داشته فعل  روتيتر يا تيتر يا مي گويد كه دارد وجود

 عليرضا كتابدار



 ويژگي هاي تيتر

7- شود اجتناب حتي المقدور بايد تيتر در واژه ها تكرار از. 
8- دقيق رساندن شرط به( .كلمه 7 تا 5 حداكثر .بهتر كوتاه تر، تيتر چه هر  

 ) مطلب
9- است بهتر تيتر در غيرمستقيم قول نقل.   
10ديگر از ولي مي رود بكار مخفف ها براي تنها نقطه تيتر، نگارش در ـ  

 .كرد استفاده مي توان تناسب به )… و ويرگول نقطه ويرگول، ( عاليم
11باشد هماهنگ ليد با تيتر المقدور حتي ـ. 

 عليرضا كتابدار



 بازي با كلمات در تيتر

 تهران در ديشب شديد باران :نمونه 
 بود باران زير ديشب سراسر تهران ـ    
 كرد آب تني زندگي چشمه در ديشب تهران ـ    
 تركيد تهران سر بر آسمان بغض ـ    
 باريد تهران بر بامداد تا بهاري باران ـ    

 عليرضا كتابدار



 اجزاي تيتر

1روتيتر ـ )KICKER( :  
  حروف با آن باالي در و است اصلي تيتر از كوچك تر است، تيتر مقدمه    

 .شود وارد تيتر به خللي نبايد آن حذف با و مي شود ذكر كوچك تر
 به بيشتري اطالعات اصلي، تيتر خدمت در يا و باشد مستقل مي تواند روتيتر    

  .بدهد خواننده
 عمليات پنجم مرحله در           :روتيتر *     
 كرد آغاز افغانستان به را روزانه حمالت آمريكا  :اصلي تيتر      
 :سنجش سازمان رييس          :روتيتر *     
 مي شود اعالم دوشنبه كنكور نتايج   :اصلي تيتر      

 عليرضا كتابدار



 اجزاي تيتر

2اصلي تيتر ـ )MAIN HEADLINE(   
 
3زيرتيتر ـ )DECK( :  

 .است دوم مرحله در آن اهميت مي شود، نوشته اصلي تيتر موازات به      
 افغانستان؛ در انساني فاجعه بروز دليل به               :روتيتر *     
 كنيد متوقف را عمليات :ايران              :اصلي تيتر      
 رسيد نفر 1200 به افغانستان در تلفات                   :زيرتيتر      

 عليرضا كتابدار



 اجزاي تيتر

4ميان تيتر ـ )SUBHEAD(: مي گيرد قرار پاراگراف ها مابين كه تيتري است. 
 :مي كنيم استفاده موارد اين در ميان تيتر از     
 .دهيم توضيح بلند مطلب يك مختلف بخش هاي مورد در بخواهيم ـ     
 .كنيم چشم نوازتر  را يكپارچه به اصطالح و طوالني مطلب بخواهيم ـ     
 .است تغيير حال در بحث كه بفهمانيم خواننده به بخواهيم ـ     
 .كنيم ايجاد مطلب در تنوع بخواهيم ـ     
  درشت تر خط با كه است كلمه سه تا يك از متشكل كوتاه جمله ميان تيتر،    

 .مي شود نوشته
  بلند اخبار كلي طور به و دستور از پيش سخنان مجلس، اخبار در ميان تيتر    

 .نيست ميان تيتر آوردن به نيازي كوتاه خبرهاي در و دارد كاربرد

 عليرضا كتابدار



 اجزاي تيتر

5سوتيتر( خالصه تيتر ـ( SOUSTITRE :   
  مي رود كار به بيشتر اطالعات دادن و صفحه زيبايي كاربرد دو با قسمت اين      
 .باشد داشته كادر يا ستاره چون عالمتي بايد حتما و

 عليرضا كتابدار



 واژه و تيتر

و ها واژه به خبرنگار اشراف و شناخت مي سازند، را تيترها واژه ها،  كه آنجا از 
 .است مهم كلمات عاطفي بار و معناها

باشد ديگر كلمات از بيش آنها اثرات كه شود برده بكار بايد هايي واژه تيتر در. 
است محكوم افغانستان به حمله :ايران                 )مثال. 
شود استفاده نبايد هستند، نسبي كه )خوب و بد( صفات از. 
شود استفاده نبايد مطلقا نبودن يكسان دليل به نظرات از. 
كرد استفاده تيتر در توان مي ساز صفت قيود از. 
مي دهد كاهش را آنها اثر نسبي صفات و ساز صفت قيود از اندازه از بيش تكرار. 
       لبنان جنوب به صهيونيستي رژيم وحشيانه حمله 
       لبنان جنوب به صهيونيستي رژيم ددمنشانه حمله 

 عليرضا كتابدار



 واژه و تيتر

كشتار مثال طور به كه چرا مي برد، بين از را واقعي اثر كلمات اين تكرار  
 و است مذكور حالت نشان دهنده خود و دارد غيرعاطفي كاربرد از نشان

 .نمي كند پيدا معنا آن دنبال به آوردن بيرحمانه
گرفت را چوپان جان وحشي پلنگ.   
كلمه اين تكرار نيست، وحشي صفت آوردن به نيازي و است وحشي پلنگ  

  زياد شان عاطفي بار كه كلماتي از شود تالش بايد و برده بين از را واقعي اثر
 .شود استفاده است،

 عليرضا كتابدار



 ضرباهنگ تيتر

دارد وجود تيتر در هميشه ضرباهنگ.   
 شد گل در دوگل :تيتر                              )مرد دوگل(   
يافت پايان مهلت           .شد تمام االجل ضرب. 
شبنم -ژاله( )گ - ش - ژ - ز( .هستند خوش صوت حروف از بعضي-  

 )گريان -شيرين
خ -د - ك -س( .هستند خشن و نبوده خوش صوت حروف از بعضي( 
گروه زيبايي شوند، تركيب هم با )خشن و صوت خوش حروف( گروه اين اگر 

 .مي يابد انعكاس دومي گروه در اول
توامان را معنا و ضرباهنگ كه شود استفاده كلماتي از بايد تيتر در همچنين  

 .هستند زيبا باشند، داشته ضرباهنگ كه تيترهايي كه چرا برساند،

 عليرضا كتابدار



 انواع ضرباهنگ

1يكنواخت ضرباهنگ ـ:   
 .است كم آن ريتم ).يافت گشايش شيراز در حافظ كنگره(    
2موجي ضرباهنگ ـ:   

 )برفي باراني، سرد، ؛ است پيش در اي هفته(     
3شكسته موج طول( شكسته ضرباهنگ ـ(:   
   )ممنوع قيمت افزايش .شد تمام االجل ضرب(   
است جذاب تر شود، نوشته خبر زمينه و ضرباهنگ توجه با كه تيتري هر. 

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر
  خبر يك مجموعه از صحيح برداشت تيتر اين :)INTUITIVE HEADS( استنباطي تيترهاي ـ1    

 .شود ظاهر تيتر يك قالب در تواند مي كه است
 حدي تا كه عصاره اي شود، مي تبديل تيتر به جان خبر و عصاره استنباطي، تيترهاي در    

 .دارد خود با نيز را روزنامه نگار استنباط رايحه
 كشور اقتصادي آينده درباره جمهور رييس سخنان *     
 استنباطي تيتر( اتريش جمهور رييس درگذشت مناسبت به جمهور رييس تسليت پيام *     

 )كلي
  امكان كه چرا كنيم، جدا داخل از را كلمه يك يا جمله يك خواهيم نمي استنباطي تيتر در    

 .كنيم برجسته را اي جمله خواهيم نمي دليلي هر به يا باشيم نداشته مهمي جمله دارد
  .شود برگرفته چيزي چه از استنباطي تيتر كه دهد تشخيص نظر مورد خبر از بايد خبرنگار

 )اخطار يا تهديد هشدار،(
 امارات به خارجه امور وزير شديداللحن بيانيه :استنباطي تيتر *     
 .گويند تيترهاي استنباطي است، خبر از ما برداشت كه را ها استنباط اين نوع     

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر

آن حاوي بيانيه لحن ولي شود نمي برده بكار بيانيه در شديداللحن كلمه چون  
 .برد بكار را تيتر اين توان مي پس است،
هستند سخت بودن آسان حين در كه چرا است، وممتنع سهل استنباطي تيترهاي. 

 .كرد تشريح را منطقه بحران  ايران سياست خارجه وزير :تيتر       
 .كرد تبيين را منطقه بحران  ايران سياست خارجه وزير       
 .كرد تاييد را منطقه بحران  ايران سياست خارجه وزير       
 .داد توضيح منطقه بحران درباره ايران سياست خارجه وزير       
در مستقل جمله ساخت .ساخت نيز مستقلي جمله توان مي تيتر نوع اين در 

 .گردد برمي خبرنگار تسلط و هوش به استنباطي تيترهاي
    .شود آورده تيتر در تواند مي فعل دو       
 .كند مقابله آمريكا با تواند نمي ايران :فعل دو تيتر       

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر

2چكشي تيترهاي ـ:   
  شده ايران مطبوعات وارد چهل دهه از خواننده تهييج هدف با تيتر نوع اين     

   .است
  عكس يك و جمله يك همراه به كننده جذب كلمه يك نمايي درشت معموالً    

 .رود مي كار به تيتر اين در
  يخبندان             :تيتر      

 كند مي بيداد فرانسه در                  
 كودتا                  :تيتر     

 نشست تخت به بغداد در عارف                 

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر

3 اقناعي تيتر ـ )PERSUASIVE HEADS(:   

  و غيرمستقيم تبليغ عمومي، افكار دهي جهت هدف با معموال تيترها اين     
 .روند مي كار به پيام يك القاي

  مهمي نقش خواننده توجه جلب در كلمات ويژه عاطفي بار تيتر نوع اين در     
     .دارد

  مرگ،( يا )رژيم و سيستم نظام،( يا )سازش و موافقت توافق،( مثال    
 )هالكت و رحلت وفات، درگذشت،

 كرد موافقت كويت درباره مذاكره براي آمريكا پيشنهاد با عراق :عادي تيتر     
 ژنو در مذاكره براي آمريكا و عراق توافق :اقناعي تيتر     

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر

4تيتري دو ـ: 
 عراق مردم به كمك براي جهاني خواست در     :تيتره دو 
                           است آتش زير همچنان بغداد 
خبرهاي از تيتر نوع اين باشند، بايد اندازه هم و هم زير حروف تيترها، اين در 

 .شود مي تيتر موضوع دو لذا، و آيد مي بدست تلفيقي و چندموضوعي
سطر و بيايد فعل بدون و باشد تيتر در مصدري حالت بايد اول سطر در ساختاري نظر از 

 .شوند يكديگر جايگزين تواند نمي دوم و اول حالت شود، ختم فعل با بايد دوم
اسالمي كنفرانس تشكيل براي ايران پيشنهاد       :تيتره دو 
                     شد گشوده تركيه از عراق عليه دوم جبهه 
موجب تواند مي چه اگر و شده دور يكديگر از تيتر دو اين معنايي ارتباط حالت اين در 

 صورت در تا شود نوشته الزم توضيح خبري ليد در بايد شود، خواننده در كنجكاوي ايجاد
 .شود خبر كردن دنبال به وادار مخاطب تيتر، دو دورافتادگي

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر

5نقل قول بر مبتني تيترهاي ـ )Quotation HEADS(:   

   .بدهد سنديت تيتر به تا مي شود آورده هم خبر منبع تيترها نوع اين در     
  باالي در يا و )تيتر ابتداي در يعني( نقل قول آغاز در يا تواند مي منبع اين     

   .بگيرد جا ـ روتيتر ـ تيتر

 عليرضا كتابدار



 انواع تيتر

6كور تيترهاي ـ )Blind HEADS(:   

  تدوين او ذهن در سوال ايجاد و خواننده تحريك براي كه تيتر نوع اين در     
 .نمي شود اشاره خبر اصل به مي شود،

 .هستند حوادث اخبار مناسب بيشتر تيترها نوع اين     
 بود قهوه فنجان پشت قتل راز :مانند     

 پاريس ـ لندن پرواز در چهره هزار مرد اعتراف               

 عليرضا كتابدار



 استفاده از اصطالحات مترادف در تيتر

 به طرزي تيتر در خاص اصطالحات و صفات ماهرانه كاربرد با روزنامه نگاران    
 .مي دهند سوق خود دلخواه و موردنظر مسير به را خواننده نامحسوس،

 :مثال     
 شدند غربي آلمان وارد شرقي آلمان مردم از نفر صدها ـ1    
 .شدند غربي آلمان وارد سرخ ها ـ2    
  اول تيتر كه حالي در مي كند، القا خواننده به را ويژه اي مضمون دوم تيتر *    

 .است ورزيده مبادرت پنهان القاگري نوعي به دوم تيتر ندارد؛ خاصي موضع

 عليرضا كتابدار



 استفاده از اصطالحات مترادف در تيتر

 :دارد وجود محور دو زدن تيتر براي     
 عمودي محور ـ2                             افقي محور ـ1    
 آن در كه است همنشيني محور همان افقي محور زبان شناسي، ديدگاه از     

  را جانشيني محور حكم نيز عمودي محور و مي گيرند قرار هم كنار در واژه ها
 .دارد

 عبارت جانشين جانشيني، محور در سرخ ها كلمه شد، ذكر كه نمونه اي در     
 .است شده “شرقي المان مردم از تن صدها”
 .نمي شود آنها متوجه خواننده كه مي گيرد صورت شكلي به تيترها در القائات اين     
 محور براي گزينه چندين روزنامه نگار كه نمي داند اصالٌ خواننده واقع در     

 .است كرده عرضه را آنها از يكي فقط و داشته جانشيني

 عليرضا كتابدار



 استفاده از اصطالحات مترادف در تيتر

عليرضا  
ا ا  ك

 محور همنشيني

 محور جانشيني

 صدها نفر از مردم آلمان شرقي

 سرخ ها

 وارد آلمان غربي شدند

 وارد آلمان غربي شدند



 استفاده از اصطالحات مترادف در تيتر

عليرضا  
ا ا  ك

 محور همنشيني

 محور جانشيني

 يك شهر نيكاراگوئه را

 محور جانشيني

 تصرف كردند

 آزاد كردند
 

 تحت كنترل گرفتند
 

 به تسخير خود درآوردند

 جدايي طلبان

 استقالل طلبان
 

 رزمندگان آزادي
 

 نيروهاي مردمي
 

 تروريست ها
 

 شبه نظاميان
 

 چريك ها
 

 مردان ناشناس



 تيترهاي روزنامه ها وقتي قاليباف، شهردار تهران شد

 شد شهردار سردار :اعتماد
 

 شد تهران شهردار قاليباف :كيهان و آفتاب همشهري، رسالت، شرق،
 

 خلبان دست در شهر كليد :جام جم
 

 شد پايتخت شهردار قاليباف :ايران
 

 رفت بهشت به قاليباف :سياست روز
 

   بهشت در قاليباف / تهران بام بر قاليباف :شرق آنالين
 

 عليرضا كتابدار



 استثنائات

 :نكرد رعايت حاالت برخي در مي توان را تيتر براي شده ذكر قواعد برخي        
       تيتر در كلمات تكرار -1       
  گريست خون گريست، ايران ـ تيتر      :استثناء مثال        
  هم و دارد خبر هم كه چرا مي گيرد، قرار استثنائات جزء تيتر در تكرار اين       

 .ضرباهنگ
 

  كه اين مگر بگيرد، پايان منفي فعل با نبايد تيتر :تيتر در منفي فعل ـ2      
 .باشد داشته خبري

 گلوله 5 شليك                :مثال        
 نزد برهم را رييس جمهوري آرامش                   

 عليرضا كتابدار



 استثنائات

 :سوالي تيتر -3       
 اسراييل نخست وزير ترور              :سوالي تيتره دو -الف        

 كيست؟ »امير ايعال«                                                
 

 
 مي كند؟ كودتا الجزاير ارتش          :سوالي تيتر يك ـ ب      
  وجود آن در خبر نوعي بايد ولي كرد استفاده سوالي تيتر از توان مي گاهي      

 .باشد داشته

 عليرضا كتابدار



 شكل و ظاهر تيتر

  شكل همچنين و مي كنند اشغال كه هايي ستون تعداد تيترها، شكل انتخاب     
  نگاه جلب در را خود خاص نقش هاي نيز مي رود، بكار آنها در كه قلمي

 .مي كنند ايفا خواننده
 به مطالب تفكيك كار تسهيل و صفحات زيباسازي به كمك لحاظ از تيترها    

 .مي شود ارايه مختلف شكل هاي

 عليرضا كتابدار



 انواع تيترها از نظر شكل

 :يك سطري تيتر     
 .مي شود نوشته سطر يك در برمي آيد، آن نام از كه همان گونه تيتر اين      

************* 
 

 :چند سطري يا دو تيتر     
  در ـ است زياد تيتر واژه هاي تعداد كه هنگامي در به ويژه ـ تيترها نوع اين     

 .مي شود نوشته )سطر دو در ترجيحاً( سطر چند يا دو
************* 
************* 

 
 عليرضا كتابدار



 انواع تيترها از نظر شكل
 :يك سطري تيتر مثال     
   بازگشت كابل به ديگر بار جنگ    

 
 : سطري دو تيتر مثال      
 جايزه برنده جوان ايراني نويسنده     

 شد »آندرسون كريستين« كتاب        
     
 :چند سطري تيتر مثال     
 علمي همكاري تفاهم يادداشت    
 و ايران تكنولوژيكي و آموزشي     

  رسيد امضا به امروز پاكستان      
 عليرضا كتابدار



 انواع تيترها از نظر شكل

 :پلكاني تيتر     
 .دارد تمايل چپ به يا و راست به يا و است پله شبيه تيتر اين     

************* 
                                              ************* 

     
 :هرم وارونه تيتر    
  تا پايين، به باال از به تدريج آن كلمات و است هرم وارونه شبيه تيتر اين شكل     

 .مي يابند كاهش هرم راس
************* 

******* 
**** 

 
 عليرضا كتابدار



 انواع تيترها از نظر شكل

 :پلكاني تيتر مثال     
 براي غيرمتعهدها تقاضاي از ژاپن    

     كرد استقبال امنيت شوراي در اصالحات                                 
 

 :هرم وارونه تيتر مثال     
 تهران كتاب بين المللي نمايشگاه بيستمين                             

 مهمان كشور 80 شركت با                                           
 شد افتتاح                                                          

 

 عليرضا كتابدار



 انواع تيترها از نظر شكل

 :مثلثي تيتر     
  و مي شود شروع اول سطر در كلمه يك از وارونه هرم تيتر برخالف تيتر اين     

 .مي پذيرد پايان مثلث شكل به
 
 

** 
***** 

********* 
************* 

     
 عليرضا كتابدار     



 انواع تيترها از نظر شكل

 :مثلثي تيتر مثال     
 بين المللي كنفرانس                                                  

 در مركزي آسياي مسلمانان                                           
 شود مي برگزار مصر االزهر دانشگاه                                    

     
     

 عليرضا كتابدار



 انواع تيترها از نظر شكل

 :از عبارتند آنها از برخي كه دارند زيادي اشكال كلي طور به تيترها
 چپ به متمايل نيم هرمي ـ
 راست به متمايل نيم هرمي ـ
 چپ به متمايل نامساوي ـ
 راست به متمايل نامساوي ـ
 )قرينه( متمركز و نامساوي ـ
 تركيبي ـ
 

     

 عليرضا كتابدار



 سبك هاي خبرنويسي

 عليرضا كتابدار



 News Stylesهاي خبرنويسي                  سبك
 )CHRONOLOGICAL  STYLE(                                     :تاريخي سبك ـ 1

 .شوند مي تنظيم وقوع زماني ترتيب به توجه با مطالب سبك اين در
 سبك به اخبار تنظيم سريع، رساني اطالع به نياز به توجه با روز اخبار صفحات در

 پرداخته اسناد و تحقيقي هاي گزارش ارايه به كه صفحاتي در اما است، وارونه هرم
 .كرد استفاده تاريخي سبك از مي توان شود، مي

  روابط تنها و مي شود استفاده سبك اين از كمتر خبرنويسي در امروزه معموال
 .دارند سبك بدين نوشتن به عالقه اي عمومي ها

 كه شود مي آورده اي مقدمه خبر ابتداي در نوع اين در :مقدمه با تاريخي سبك
 خبر حاوي و است خبر شروع براي تنها مقدمه اصوال زيرا ندارد، ليد با شباهتي

 به زماني توالي مبناي بر و نمي خورد دست مطلب تاريخي سبك در اصوال .نيست
 و كامل خبر كه است اين سبك اين مزيت تنها لذا مي شود، ارايه مقدمه يك همراه
 .است خبرنگار نظر اعمال فاقد

 در خبري بخش مهمترين دارد مقدمه چون كه است اين سبك اين معايب جمله از
 .است زمان بر و طوالني شود، مي ارايه ابتدا

 عليرضا كتابدار



 سبك تاريخي با مقدمهمثال 
 معاون رياست به وزارتخانه ها معاونان شوراي اجالس :اسالمي جمهوري خبرگزاري ـ تهران :مقدمه

 .شد تشكيل تعاوني ها مورد در دولت مصوبه بررسي جهت رييس جمهور
  و اداري معاونان شوراي ماهانه اجالس كشور، استخدامي و اداري امور سازمان عمومي روابط گزارش به

 رييس معاون ،)خانوادگي نام و نام( رياست به ديروز صبح دولتي هاي سازمان و ها وزارتخانه مالي
 در تعاون وزير ،)خانوادگي نام و نام( حضور با ... و استخدامي و اداري امور سازمان دبيركل و جمهور

 .شد تشكيل سازمان اين كنفرانس سالن محل
  دولت كاركنان مصرف تعاوني هاي تقويت و گسترش بر مبتني دولت هيات قبلي مصوبه اجالس اين در
 ريال هزار 3 ماهيانه اساس بر دولت كاركنان مشاركت جلب يا تعاون بخش در سرمايه گذاري افزايش و
 مزاياي و حقوق از پرداخت هماهنگ نظام قانون 9 ماده موضوع عائله مندي هزينه كمك محل از

 اجرايي دستگاههاي فوق، مصوبه اجراي منظور به شد مقرر و گرفت قرار بحث مورد و مطرح كارمندان
  شركت بر دولت كاركنان مصرف تعاون اتحاديه حساب به را مذكور مبلغ كاركنان، توافق با ماهه همه
 .نمايند واريز ذيربط دستگاههاي تعاوني هاي

 در كاركنان سرمايه گذاري امكان تعاوني، شركت هاي مالي توان و سرمايه افزايش با بدين ترتيب
 .شود مي فراهم تعاوني هاي شركت طريق از توليدي فعاليت هاي

 به مشتركا رييس جمهور معاون و تعاون وزير طرف از زمينه اين در اي بخشنامه شد اين بر قرار ضمنا
 .شود صادر دولتي دستگاههاي

 عليرضا كتابدار



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 

 )CHRONOLOGICAL  STYLE WITH LEAD(         :ليد با تاريخي سبك ـ2
 
 .مي آيد نظر به وارونه هرم و تاريخي سبك از تركيبي به صورت و است ليد داراي سبك اين 

 از پس و است مطلب قسمت مهمترين حاوي كه است خبر يك دادن با همواره خبر شروع
   .مي شود ذكر رويداد زماني ترتيب همان به خبر آن،

 برخي در البته مي رود؛ كار به حوادث و ورزشي اخبار در بيشتر ليد با همراه تاريخي سبك
 .دارد كاربرد نيز جلسات برخي گزارش و اجتماعي خبرهاي از
 عين در و مطالب توالي نسبي حفظ خبر، بودن كامل به مي توان سبك اين مثبت نكات از

  .كرد اشاره خبر ابتداي همان در مخاطب به مطلب اصل ارايه حال
 خبري ارزش فاقد مطالب بيان بي جهت، بودن طوالني نيز سبك اين منفي نكات مهم ترين

 .است مخاطب براي جذابيت فاقد جزئيات ذكر بعضاً و مناسب
 

 عليرضا كتابدار



 مثال سبك تاريخي با ليد

 .شد محكوم حبس ابد به )آمريكا( كانزاس سيتي در ايراني ساله25 فروش فرش قاتل :ليد
 از يكي در آمريكايي ديگر جوان دو همراه به 1367 ماه بهمن در مك وي فيليپ

 و ايراني فروش فرش رضي زاده، حامد اتومبيل بر را راه سيتي كانزاس بزرگراه هاي
 .كردند مجروح نيز را مادرش و رساندند قتل به گلوله شليك با را وي و بستند مادرش
 .گريختند محل از و برده سرقت به را رضي زاده پول كيف سپس ضاربان و قاتالن
  موفق شهر اين پليس داد، قرار پليس اختيار در زاده رضي مادر كه نشانه هايي با بعدها
 .كند بازداشت را مك وي فيليپ شد،

 پول سرقت براي كه كرد اعتراف بعد اما شد، رضي زاده قتل منكر ابتدا وي مك فيليپ
 .است رسانده قتل به را ايراني فرش فروش اين و بسته او اتومبيل بر را راه وي،

 گذشته سال ماه بهمن در دادگاه منصفه هيات نوشتند سيتي كانزاس محلي مطبوعات
  منطقه دادگاه و بودند شناخته مجرم عمد قتل خاطر به را ساله 28 مك وي فيليپ

  حبس ابد به را وي گذشته هفته كانزاس، ايالت از سيتي كانزاس توابع از )جانسون(
 .كرد محكوم

 عليرضا كتابدار



 مثال ورزشي از سبك تاريخي با ليد
 برتري ايران برابر اندونزي در اولين گام جام جهاني

  برابر صفر بر سه نتيجه با برزيل جهاني جام مقدماتي ديدار اولين در ايران فوتبال ملي تيم
 .رسيد برتري به اندونزي

  جهاني جام مقدماتي گروهي مرحله در ايران ملي تيم ديدار اولين ،... خبرگزاري گزارش به
  برابر تماشاگر هزار 70 از بيش حضور در و آزادي ورزشگاه در 20 ساعت از برزيل 2014

 .شد برگزار اندونزي
  عقيلي، هادي حسيني، سيدجالل رحمتي، مهدي شامل ديدار اين در ايران ملي تيم تركيب
  آندرانيك 70 دقيقه از( حدادي فر قاسم نكونام، جواد پوالدي، مهرداد حيدري، خسرو

  غالمرضا ،)حاج صفي احسان 65 دقيقه از( خلعتبري محمدرضا كريمي، علي ،)تيموريان
 .بود كي روش كارلوس مربي گري سر به مجيدي فرهاد و )ماهيني حسين 63 دقيقه از( رضايي

  و كرد ارسال اندونزي دروازه روي را كاشته اي ضربه حيدري خسرو بازي، اين 53 دقيقه در
  تيموريان آندرانيك نيز 73 دقيقه در .رساند ثمر به را ايران اول گل سر ضربه با نكونام جواد
  يك با هم مرتبه اين نكونام كه كرد ارسال اندونزي دروازه روي بر ديگر كاشته ضربه يك

  تيم تا رساند ثمر به را ايران سوم گل 89 دقيقه در تيموريان آندرانيك .كرد گلزني سر ضربه
 ژاپني داور ماساچي، توما .برسد برتري به اندونزي برابر صفر بر سه خود بازي اولين در ايران

 .داد نشان زرد كارت ديدار اين در اندونزي تيم بازيكن سه به
 عليرضا كتابدار



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 
       (Retrospective style) :عقب به بازگشت سبك ـ3
 نوشته خبر سابقه بعد و ارايه ليد توضيح بعد مي شود، نوشته ليد ابتدا سبك نوع اين در

  يك جديد، خبري نكته هر بيان با سبك، نوع اين در بگوييم است بهتر واقع در .مي شود
  هم و عالقه مند و پيگير مخاطبان هم سبك اين از استفاده با .مي شود آورده خبر سابقه
 بدون اطالعات شان، سطح به بسته و ببرند سود ارايه شده مطلب از مي توانند بي عالقه افراد
 بروند، خبر سابقه دنبال به يا كنند دنبال را كمكي لينك هاي مرتب شوند مجبور كه اين

   .بخوانند
 بيندازد، جا مخاطب ذهن در مي خواهد كه نكته اي مداوم تكرار با خبرنگار همچنين
  حمله جريان در نمونه براي .مي كند جلب موضوع آن به را خواننده توجه مي تواند به سادگي

  اختالفاتي لبنان روزه33  جنگ دوران همان در يا و غزه نوار به اسرائيل 2008-2009 سال
 همواره آسوشيتدپرس خبر، نوشتن سبك همين به توجه با كه بود جنگ شروع نحوه سر بر

  يا و فلسطيني ها ادعاي با كه را، جنگ شروع دليل مورد در را غرب به نزديك موضع
 مخابره منطقه اين از كه اخباري تمام در تكرار اين و مي كرد تكرار بود، متفاوت لبناني ها

 شروع دليل مورد در كه پاراگرافي جنگ دوران تمام در موضوع اين در .داشت وجود مي شد
   .مي گرفت قرار پايين تري بخش در زمان مرور به فقط  و مي شد تكرار بود جنگ

 عليرضا كتابدار



 مثال سبك بازگشت به عقب

 سال زندان محكوم شد 15پادشاه تونس به 
 از سوءاستفاده دليل به تونس، عالي دادگاه راي اعالم اساس بر علي، بن زين العابدين

 .شد محكوم حبس سال 15 به كشور اين مالي منابع به خيانت در خود مقام
 در مردمي انقالب جريان در  كرد حكومت تونس بر سال 23 از بيش كه تونس پادشاه

 انقالبيون اصرار به رغم عربستان دولت .گريخت عربستان به پيش ماه چند كشور اين
  .است كرده خوداري تونس به وي بازگرداندن از تاكنون

 در كه دانشگاه فارغ التحصيل يك كه هنگامي ميالدي، 2010 سال روزهاي آخرين در
 سراسر در ناآرامي ها زد، آتش را خود فقر به اعتراض در مي كرد دستفروشي خيابان ها

 .شد شعله ور كشور اين
 13 روز و كرد عوض را حرفش بعد اما خواند، »تندگرا« را تظاهركننده ها ابتدا بن علي
 آزادي داد قول و است متاسف به شدت معترضان شدن كشته خاطر به گفت ژانويه

 به راه او وعده هاي اما برود، كنار قدرت از 2014 سال در و دهد گسترش را رسانه ها
 .يافت ادامه وي سقوط تا ناآرامي ها و نبرد جايي

 عليرضا كتابدار



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 

 :شگفت انگيز پايان سبك ـ4 
 

 ايجاد سوالي مخاطب براي و مي شود داشته نگاه كنجكاو خواننده سبك، نوع اين در
 و غيرمتعارف ليد از سبك اين در .شود داده پاسخ آن به كه اين بدون مي شود،
 عمده .مي شود كار تاريخي به صورت خبري بدنه معموالً و مي شود استفاده پرسشي
  براي زيرا است، ـ غيرفوري اخبار به ويژه ـ حوادث و اجتماعي خبرهاي در آن كاربرد

 جزئيات باشد، باال آن در شگفتي خبري ارزش كه زماني به ويژه خبرها اين مخاطبان
  .مي چربد خبر اصل بر خبر جزئيات و حواشي و است اهميت حائز بسيار

 عليرضا كتابدار



 مثال سبك پايان شگفت انگيز

 مجازات بود، شده عجيب تصادف يك باعث كه را جواني راننده گرفت تصميم پليس
 .نكند

 بر كه پدرش اتومبيل فرمان پشت بيرمنگام، شهردار ،»اسميت آرتور« پسر ،»جورج«
 دنده باشد، داشته قبلي قصد بي آنكه او .بود نشسته بود، شده پارك تپه اي باالي

 آيد، پديد واكنشي هيچ فرصت آنكه از قبل و كرد خالص را خاموش اتومبيل
 به بود، شده پارك تپه پايين در كه ديگري ماشين با و شد سرازير تپه از اتومبيل

 .كرد برخورد شدت
 آقاي فقط و نديد جدي آسيب هيچ كس عجيب، حادثه اين در خوشبختانه

 جراحت بود، ساندويچ خوردن مشغول اتومبيل عقب صندلي در كه »اسميت«
 .ديد مختصري

 .بود ماهه 18 او  :نكرد برخورد جوان راننده اين با دليل يك به فقط پليس

 عليرضا كتابدار



 سال غارنشيني مردي در جنگل هاي فومن  46
  روستاي انبوه جنگل هاي ميان غاري در را عمرش از سال 46 از بيش ساله اي 64 پيرمرد
 سال 20 كرده استحمام كه باري آخرين و كرده سپري فومن آليان دهستان توابع از جيرده

   .است بوده قبل
 همانند ،4 شناسنامه شماره و 1320 آذر متولد ساله 64 پيرمرد نوروزي پرور، عزيز

 روستاي فلك كشيده به سر جنگل هاي ميان در سنگي حفره يك داخل نخستين انسان هاي
 از ساخته اند وي براي چوبي كلبه يك محل، اهالي كه آن با و مي كند زندگي فومن جيرده
   .است مصر غارنشيني زندگي بر همچنان و مي كند خودداري آنجا در زندگي

  و نخورده گرم غذاي هرگز و گرفته ام خو غارنشيني زندگي به سال 46 مدت طي«:گفت وي
 فاقد كه نوروزي پرور ».مي گذرانم جنگلي گياهان و ماست نان، آب، با را شب هايم و روزها

 بودم بستري بيمارستان در كه زماني پيش سال 20«:افزود است، بهداشتي امكانات هرگونه
  .نديدم را حمام رنگ آن از بعد و كرده حمام

 امسال تيرماه در سال 5 از پس كه غارنشين پيرمرد اين فارس، خبرگزاري گزارش به
 كنم مي روي پياده هرروز كه آنجا از :داشت اظهار باره اين در كرده كوتاه را سرش موهاي

 بچه ها و مردم اصرار به كنم مي تهيه ماست و نان و زنم سرمي دست پايين روستاهاي به و
   .ناراحتم و دلخور بسيار بابت اين از و كردم كوتاه را موهايم

 عليرضا كتابدار



 سال غارنشيني مردي در جنگل هاي فومن  46

  كوه ي گاو كنتانسر، كه، مشه جيرده، روستاهاي قريحه خوش پيرمردان و اهالي
  تاكنون كه مي دانند بي آزار مردي را پرور نوروزي فارس، با گفت وگو در نيز آليان

 امروز دنياي معيشت نوع و اجتماعي آداب از اما نرسانده، كسي به آسيبي و صدمه
   .مي كند تداعي را غارنشيني او زندگي و دارد فاصله

 كالس تا و است خوبي حافظه داراي دارد شهرت غارنشين عزيز به كه نوروزي پرور
 آن از اما كرد زندگي طبيعي صورت به سالگي 20 از و خوانده درس ابتدايي پنجم

 كتاب هاي از زيادي اشعار وي .شد دگرگون احواالتش و برد پناه جنگل به بعد به
 .مي كند زمزمه را آنها و سپرده خاطر به خود ذهن در را ابتدايي پنجم تا اول
 نگارم يگانه سوگ در من :داشت اذعان خود غارنشيني علت مورد در غارنشين اين

   .شدم جنگل و كوه آواره
 يك ته پر، تفنگ يك داشتن من آرزوي تنها :گفت سخن آرزويش از پايان در وي
   .است زيبا دختري با ازدواج و كاخ

 
 عليرضا كتابدار



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 

 :تشريحي سبك ـ5 
 و مي كنند تنظيم وارونه هرم سبك به را خبر ابتدا كه است صورت اين به سبك اين
   .مي كنند تشريح كامل به طور را ماجرا آن از پس
 خبر از بخش هر براي و مي كنيم گزارش قسمت به قسمت را واقعه سبك، اين در

 مي آيد خبرهايي كار به بيشتر تشريحي سبك .مي دهيم حاشيه اي كافي توضيحات
   .دارد وجود بسيار اختالف نظرهاي آنها دربارة كه
 اين از روزنامه ها .كرد استفاده بلند خبرهاي تنظيم در مي توان تشريحي سبك از

  و بازگويي امكان كه ماهنامه ها و هفته نامه ها بيشتر و مي كنند استفاده كمتر سبك
 .هستند سبك اين از استفاده به عالقه مند دارند، تفصيلي به صورت را ماجراها شرح

 عليرضا كتابدار



 News Stylesهاي خبرنويسي                  سبك

 )INVERTED_PYRAMID STYLE(   :وارونه هرم سبك ـ5

 سبك خبر تنظيم سبك ترين رايج و كارآمدترين
   .دارد نام وارونه هرم
 در رويداد مطلب مهمترين ترتيب به سبك اين در

 قرار انتها در مطلب ترين ارزش كم و خبر ابتداي
 وقت ضيق دليل به( روش اين در .گيرد مي

  تواند مي خبر ابتداي مطالعه با خواننده ،)مخاطبان
 نه؟ يا است مفيد او براي خبر بقيه دريابد

 در و است ليد همان اول پاراگراف سبك، اين در
 از شود، مي ناميده گراف نات كه دوم پاراگراف

 سپس و شود مي حمايت ليد در رفته كار به عناصر
 .شود مي ذكر اهميت ترتيب به ها قسمت ساير

 عليرضا كتابدار



 سبك هرم وارونه

 :معايب   
 نيست، كامل گاه هيچ خبر )الف

 آن هاي قسمت مهمترين چون
 .است شده انتخاب

 بندي اولويت در خبرنگار سليقه )ب
 .است زياد خبر هاي بخش

 گسسته هم از خبر زماني توالي )ج
 .شود مي

 به ليد خواندن با خواننده گاهي )د
 .پردازد نمي خبر ادامه

 سبك هرم وارونه

 :مزايا
  مهمترين دريافت براي زمان )الف 

 سرعت( .است كوتاه مطلب قسمت
 )خبر انتقال

  مهمترين آن در كه دارد ليد )ب 
 .شود مي ارايه خبر بخش

  و نويسي تيتر ويرايش، سادگي )ج 
 .آرايي صفحه

 تنظيم مطالب ارزش پايه بر خبر )د
 .شود مي

 عليرضا كتابدار



 نجات برج آزادي از خطر ويراني: مثال سبك هرم وارونه
 

 عليرضا كتابدار

 از تهران شهرداري مداخله با بود، مواجه فروريختن و خطرنشست با كه آزادي برج
 .يافت نجات نابودي خطر
 شناخته انقالب و كشور ملي نماد به عنوان گذشته سال 36 در كه متري 45 برج اين

 با آينده سال 20 ظرف در نقطه، 80در زيرپايه هايش به آب نفوذ علت به مي شود،
 .بود مواجه وفروريختگي خطرنشست

  ، محوطه سازي بابت هزينه ميلياردتومان 10 حدود از پس همشهري، گزارش به
  نورپردازي، صوتي، سامانه هاي نصب زيربرج، ابنيه هزارمتري10 كاري عايق نورپردازي،
   بازسازي برج، شست وشوي سنگ، هزارمترمربع 20 تعويض سطحي، آب هاي جمع آوري

  يكي به عنوان آزادي برج اكنون هم برج، سنگ هاي بين خالي فضاي پركردن و
 آسيب و تخريب خطر از ساله 100 دوره يك براي كشور تاريخي ارزشمند ازميراث هاي

 .ماند درامان
 زمين، متري 14 عمق به نفوذ تهران، شهرداري زيباسازي سازمان مديرعامل

  سطحي آب هاي هدايت شبكه نوسازي و هزارمترمربع 20 معادل مساحتي ايزوالسيون
 .كرد اعالم آزادي برج نوسازي در شهرداري اقدامات جمله از را
 



 نجات برج آزادي از خطر ويراني: مثال سبك هرم وارونه
 

 عليرضا كتابدار

 50 محوطه به مربوط آزادي برج عمده اشكاالت از يكي«:افزود مالصالحي حجت اهللا
 شرب و شده تصفيه آب با سال ساليان طول در كه بود آن سبز فضاي هزارمترمربعي

 آبياري سامانه اكنون هم وي، گفته به ».مي شد آبياري سنتي كامالً شكل به شهري
 شده طراحي گونه اي به روزدنيا تكنولوژي آخرين از برخورداري با آزادي برج محوطه

 آب با هم آن خودكار، شكل به و كرده احساس را سبز فضاي تشنگي كه است
 .كرد خواهد آبياري فشرده صورت به و غيرشرب
 ساخت با نظردارد در آينده سال براي همچنين تهران شهرداري زيبا سازي  سازمان

  و ايمن دسترسي امكان و گذاشته اجرا به را سواره از پياده تفكيك طرح زيرگذر، يك
  جهت هاي در را آزادي ميدان ترافيك با درگيرشدن به نياز بدون شهروندان سريع

 .سازد فراهم مختلف
  5 موزه كف از ارتفاع و 45 زمين سطح از آن ارتفاع متر، 63 آزادي برج بناي طول
 در و دارد پلكان 286 و پله راه دو ،آسانسور چهار طبقه، سه بناي اين .است متر

 .دارد قرار موزه و كتابخانه نگارخانه، نمايش، سالن چندين آزادي زيرين محوطه
 .است اسالمي و ساساني هخامنشي، دوران معماري از تلفيقي آزادي برج معماري
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 )Hour Glass(   :شني ساعت  سبك ـ6

  ابتدا شني، ساعت سبك در گفت مي توان خالصه به طور
 جمله از استفاده با سپس مي كنند، بيان خالصه را خبر

  وصل داستان به را خبر )چرخش( گذار عبارت يا
 و تجاري اخبار براي به ويژه شني ساعت سبك .مي كنند
 .است مناسب مختلف مراسم از گزارش
 :از است عبارت شني ساعت سبك بخشي 3 ساختار

 Inverted Pyramid at the Top   هرم وارونه سبك ـ1

 The Turn                  گذار پاراگراف يا جمله ـ2

    تاريخي سبك ـ3
Finishes the story with a chronological sequence of events 

 عليرضا كتابدار



 سبك ساعت شني

 و تكامل يافته كه است ليد با همراه تاريخي سبك همان به نوعي شني ساعت سبك
 با ما ليد، با همراه تاريخي سبك در عبارتي، به دارد؛ كاربرد خبري گزارش هاي در

 روبه رو خبر باالي در )كلمه 30 حدود( جمله اي دو حداكثر يا تك جمله اي ليد يك
 كه هستيم روبه رو چندجمله اي ليد يك با ما ساعت شني سبك در اما هستيم،

 را سخت خبر عالقه مندان نياز و مي گويد خواننده به باال در را خبر نكات مهمترين
 .باشند مختار آن خواندن قطع يا خبر دادن ادامه براي آنها تا مي كند برآورده

 
 شنيدن حوصله كه را جدي تر خوانندگان هم مي تواند خبري گزارش هاي نوع اين

 هم و كند برآورده »شده؟ چي بگو زود« :مي گويند و ندارند را كامل داستان
 به جزء را داستان پايان تا مي خواهند كه را خبر نرم كنجكاو و پرحوصله خوانندگان

 .بدانند جزء

 عليرضا كتابدار



 سبك ساعت شني

 ممكن باشد، هم بيشتر حتي يا كلمه 60 ما ليد است ممكن شني ساعت سبك در *
 .شود تشكيل پاراگراف چهار يا سه از ليد يك است

 
 چند ليد يك باال، قسمت در ابتدا .است تكه سه پازل يك شني ساعت سبك *

 يك پايين در .است شده تنظيم وارونه هرم سبك به كه داشت خواهيم پاراگرافي
 يا جمله يك وسط در و مي كند، گزارش تاريخي ترتيب به را واقعه داستان كه هرم

 يا جمله اين به .مي كند متصل )ترتيبي( هرم سبك به را وارونه هرم كه عبارت
 .مي گويند »چرخشي جمله« عبارت،

 
 به را داستان اطالعات مهمترين وارونه، هرم مانند مي تواند شني ساعت ساختار *

 را شما چرخشي عبارت يك با سپس .دهد جاي مطلب ابتداي در سخت اخبار شكل
 .كند ترتيبي شكل به داستان اصل وارد

 عليرضا كتابدار



 سبك ساعت شني

 گفته به .شد مطرح 1983 سال در كالرك پيتر سوي از بار نخستين سبك اين
  دو از تلفيقي واقع در شني ساعت سبك پوينتر، انستيتو نويسنده ،»اسكنلن چيپ«

 .است داستان سرايي و وارونه هرم سبك
 

 :مي گويد شني ساعت سبك توجيه در كالرك پيتر
 نيازهاي به است، پايبند خبرنويسي سنتي ارزش هاي به اينكه ضمن سبك اين«

 به سبك اين .مي كند توجه مي پردازد، قصه گويي به كه دليل اين به نيز خوانندگان
 ».برسانند گزارشگري از جديدي سطح به را خودشان تا مي كند كمك خبرنگاران

 
  روايي داستان گويي شكل دليل به داستان به دراماتيك بار افزودن ساختار، اين امتياز

 ممكن زماني، ترتيب در كه است اينجا در آن عيب اما است، زماني ترتيب حفظ و
 هرم از را داستان و شوند تكرار داستان آغازين بخش كليدي اطالعات بعضي است

 .كنند طوالني تر وارونه
 عليرضا كتابدار



 ساعت شني  سبك

 خبر باالي ـ1
  بيان خالصه بايد را خبر شما كه است جايي اينجا
 مي شود تشكيل پاراگراف 4 يا 3 از معموالً .كنيد

 سبك به خوانندگان ضروري پرسش هاي به كه
 همان در شما عبارتي به .مي دهد پاسخ وارونه هرم

  به را اخبار شما .مي گوييد را خبر اساس ابتدا،
 حد در مي كنيد؛ گزارش خود شكل موجزترين

 خواننده كه به طوري مخاطب، لحظه اي رضايت
 .است تشنه بيشتر اطالعات كسب براي هنوز

 مهمترين شامل صرفاً خبر، باالي اينكه نهايت در
 .مي شود اطالعات

 عليرضا كتابدار



 ساعت شني  سبك

 چرخش ـ2
  داستان يك خوانندگان براي بايد شما اينجا در

 تنظيم ترتيبي سبك به معموال كه كنيد تعريف
 عبارت يك با جهت تغيير اين معموالً .است شده

 به را خبر كه مي گيرد صورت )جمله يك( انتقالي
   .مي زند پيوند آمد، خواهد پي در كه داستاني

 
 انتهايي قسمت ـ3

 توصيف و شرح عيني، شاهدان اظهارات شامل
  غيررسمي و رسمي منابع با گفت وگو رويداد،
 مي دهد اجازه خبرنگاران به خبر انتهاي .مي شود

 پس زمينه، اطالعات و گفت وگو جزئيات، با تا
 .كنند تكميل و تعريف ترتيب به را داستان

 عليرضا كتابدار



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 

 :دايره اي سبك ـ 7
 

  همان به دوباره و شود تعريف ماجرا تا مي شود شروع نقطه يك از خبر سبك، اين در
  .مي كنيم بازگو را عواقب و جست وجو را علت ها مي گرديم، باز نقطه
 .دارد كاربرد اجتماعي و حوادث خبرهاي در بيشتر نيز سبك اين

 عليرضا كتابدار
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 ژورنال استريت وال خبري سبك ـ8
Wall Street Journal formula 

 
 به نگرش شيوه متداول ترين ژورنال وال استريت فرمول

 داراي كه نفر يك روي بر كه است فيچر ليد يك با خبر
 مفهوم اين به .مي شود متمركز است، عمومي مشكل يك
  عمومي موضوع يك سمت به خاص مثال يك از كه

 قرار nut graph نات گراف در اصلي نكته .مي كند حركت
 يك  يا توصيفي ليد يك با مي تواند همچنين .مي گيرد

 در معموال سبك، اين .شود شروع روايي و داستاني ليد
 مي كند، بحث مشكالت و مسائل درباره كه خبرهايي

 پشتيباني كننده مطالب و نكات خبر، بدنه در .دارد كاربرد
  پيدا ايده اي مي گويد ما به پاياني دايره .مي شود آورده ليد

 .كند مرتبط ليد به دوباره انتها، در را شما خبر كه كنيد
  



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 

FEATURE فاصله خبر از چندقدمي كه مي شود گفته رسانه در مطالبي به 
  .گرفته اند

 
NUTGRAPH حداكثر يا سوم دوم، پاراگراف در دارند فيچر جنبه كه مطالبي در 

 .است پاراگرافي 3-4 ليد يك از جزيي نات گراف عبارتي به مي گيرد؛ قرار چهارم
 

 كه مي گويد ما به فيچر مطلب يك در و .است News peg خبري بهانه نات گراف
 »چي؟ كه« پاراگراف آن به دليل همين به است؛ درآمده تحرير به گزارش اين چرا
 .مي گويند هم

 عليرضا كتابدار



 News Stylesسبك هاي خبرنويسي                 

FEATURE فاصله خبر از چندقدمي كه مي شود گفته رسانه در مطالبي به 
  .گرفته اند

 
NUTGRAPH حداكثر يا سوم دوم، پاراگراف در دارند فيچر جنبه كه مطالبي در 

 .است پاراگرافي 3-4 ليد يك از جزيي نات گراف عبارتي به مي گيرد؛ قرار چهارم
 

 كه مي گويد ما به فيچر مطلب يك در و .است News peg خبري بهانه نات گراف
 »چي؟ كه« پاراگراف آن به دليل همين به است؛ درآمده تحرير به گزارش اين چرا
 .مي گويند هم

 عليرضا كتابدار



 News Stylesهاي خبرنويسي                  سبك

 گيالس خبري سبك ـ9
 سبك شبيه ساختار، در تفاوت كمي با گيالس خبري سبك

 شروع »وارونه هرم« يك با نيز سبك اين .است »شني ساعت«
 و ترتيبي شكل به پاياني بخش از قبل تا سپس و شود مي

 كه عبارت يا جمله يك با معموال و رود مي پيش تاريخي
   .رسد مي پايان به است، ليد با  مرتبط

 خبر پايان يا و ليد روي آنكه از قبل تا دهد مي امكان گزارشگر به خبري ساختار اين
  .دهد قرار هم كنار پايان تا را اتفاقات ترتيبي سبك به شود متمركز

  .مي شود مهم اطالعات شامل دو هر پايان پاراگراف و شروع پاراگراف سبك، اين در
   .زد خواهيد گره آن شروع به را خبر پايان معموال سبك اين در شما

 واژه كيكر( circle kicker دايره اي پايان تكنيك عنوان به مواقع بعضي تكنيك اين از
  .است شده نامبرده )است پايان معناي به قديمي هاي روزنامه

 .بازگرداند گزارش شروع به را خواننده پايان در كند مي سعي سبك اين در نويسنده
 عليرضا كتابدار



 سبك خبري گيالس

 عليرضا كتابدار



 خبر وال استريت و گيالس را چك كنيد

 عليرضا كتابدار

  ژورنال وال استريت سبك به خبر تهيه هنگام
 در را مرحله چهار اين حتما گيالس سبك و

 و خوب ليد يك آيا كنيد، چك خودتان خبر
  نوشته ايد؟ كند، جذب را مخاطب كه جذاب

  طوري را ليدتان بايد كه كرده ايد فكر آيا
 خبر پايان باشيد قادر كه باشيد كرده طراحي

 بزنيد؟ گره آن به دوباره را
 داده ايد قرار خود جاي در را »نات گراف« آيا 
  .كرده ايد توجه »نات گراف« به اصال يا

 ايجاد مقوي و قوي ساختار با بدنه يك آيا
   كرده ايد؟

 رسيده ايد خبر پاياني پاراگراف به كه حاال
 .بزنيد گره ليد به را آن هنرمندانه



 News Stylesهاي خبرنويسي                  سبك

 خبر بلوكي ساختار ـ10
 
  ارائه براي سبك اين از حال به تا احتماال شما 

 استفاده مختلف مخاطبان به مختلف مطالب
   .ايد كرده
  از برخي مطالب بندي دسته در سبك اين

  ابتدا  است، موثري بسيار روش خبري هاي داستان
 ذهن كه طوري  به شود، مي ارايه خبر از چكيده اي

 .شود برانگيخته كامال خواننده
  داستان اصلي خطوط بعدي هاي قسمت در سپس
   .شود مي مطرح

 عليرضا كتابدار



 News Stylesهاي خبرنويسي                  سبك
 مثال براي .است ها زيرعنوان به توجه  سبك، اين بكارگيري در مهم موارد از يكي

  غذاي مثل غذايي عناوين تحت را رستوران يك درباره فيچر يك شما است ممكن
  سياسي مسايل به مربوط فيچر يك يا و كنيد مطرح همبرگر و پيتزا مكزيكي،  چيني،

  .كنيد سازماندهي جنايت و جرم  آموزشي،  اقتصادي، عناوين تحت را
 

  اشاره داستان اصلي خطوط به مستقيم طور به خود نوشته در نويسنده يك معموال
 مختلف مراحل ساماندهي به اقدام خبر اصلي خطوط گرفتن نظر در با بلكه كند، نمي

 كه چرا .دارد كاربرد مورد طوالني خبرهاي در عمدتا سبك اين .كند مي داستان
   .دارد وجود آن در داستان هدايت قابليت

 از كند، سازماندهي اهميت برحسب را مطالب كه نيست ملزم نويسنده سبك اين در
  .است برخوردار يكساني اهميت از داستان اصلي خطوط تمامي رو اين
  بگنجاند مناسبي قالب در را اصلي خطوط تا تنها است موظف نويسنده سبك اين در
 تالش شما كه نيست نياز سبك اين در .آورد پديد آنها ميان در انسجام نوعي و

  .كنيد خبري ساختارهاي به توجه صرف را مضاعفي
 عليرضا كتابدار



 چند نكته براي تنظيم خبر

 .باشد جذاب و شفاف ساده، بايد رسانه زبان
  آن به چيزي نه و كم آن از بتوان نه كه است اثري هنري، اثر« :گويد مي ارسطو
 ».كرد اضافه
 ترغيب براي جذابيت ايجاد و پيام انتقال در شفافيت ساده، زبان به مطالب ارايه

 .است اي رسانه نوشتارهاي هاي ضرورت از مخاطبان
 

 .ترين كار دنياست نوشتن يك جمله درست، سخت
                                                                                                     

 ارنست همينگوي
 

 عليرضا كتابدار



 چند نكته براي تنظيم خبر

 از استفاده با توان مي را وحدت و هماهنگي اين باشد، وحدت داراي بايد خبر متن *
 .كرد ايجاد دهنده ربط هاي واژه از استفاده و اصلي موضوع موقع به تكرار

 
 شنبه ديروز، ( حال زمان نسبت به يا تاريخ صورت به  خبر در بايد رويداد زمان *

 در است يكي منبع اين اگر .شود ذكر درخبر بايد نيز منبع .شود ذكر )… گذشته،
 پيش اهميت، حسب بر مطالب دادن قرار ترتيب به با است متعدد اگر و خبر ابتداي

 .شود مي ذكر مربوط منبع نام ، يك هر مطلب نقل از
 

 موضوع با آنان رابطه يا آنان سمت و كامل  نام كردن ذكر افراد، از مطلب نقل در *
   .است الزامي )حادثه شاهدان از يكي ،… مثال( خبر

 عليرضا كتابدار



 چند نكته براي تنظيم خبر

 خاصي اهميت فاعل مگر دارد، رجحان مجهول بر معلوم فعل خبرنويسي در *
 :مانند .شود حذف دليلي به يا باشد نداشته

              غلط .شد بسته مغازه ـ
 .شد بسته تعزيرات اداره ماموران توسط مغازه   :صحيح

   .كرد اعالم نظامي حكومت ، كارگري هاي ناآرامي دنبال به لهستان دولت ـ
 نيز مورد اين ( .شد اعالم نظامي حكومت لهستان در كارگري، هاي ناآرامي دنبال به

 ).دارد ارجحيت اضافه حرف با شروع عدم دليل به باال جمله ولي است صحيح
 

 .شود اجتناب بايد خبر در اضافي كلمات از *
     غلط : كرد اضافه سخنانش ادامه در وي
 درست :افزود وي

 عليرضا كتابدار



 چند نكته براي تنظيم خبر

 خودداري شعارگونه و سنجشي صفات از بايد خبرنويسي، در صفات كاربرد در *
 .كرد

 .شد انجام ليبي و ايران خارجه امور  وزير بين مهمي مذاكرات  :جاي به
          .گرفت صورت وليبي ايران بين مهمي مذاكرات :گفت خارجه امور وزير :شود نوشته

  يابد مي تغيير منبع طرف از نظر اظهار به خبرنگار سوي از نظر اظهار حالت اين در
 از استفاده نويسي تحليل و تفسير در البته است، بهتر خبرنويسي اصول نظر از كه
 .است الزم گاهي و جايز صفات گونه اين

 
 خبري، نكات ها، آگهي بخشنامه، ،)شفاهي(پيام بيانيه، اعالميه، ،)كتبي( اطالعيه *

 تنظيم وارونه هرم صورت به بايد باشد، كردن كار قابل كه باشد مهم حدي در اگر
  آن مهم نكات ، …و بيانيه يا اطالعيه كامل متن آوردن جاي به  حالت اين در .شود
   .شود مي آورده نياز مورد سابقه همراه به و كند كامل را خبري عناصر كه

 عليرضا كتابدار



و اهميت آن  پيشينه  

نشده ارايه دنيا روزنامه نگاري متون در پيشينه از واحدي و دقيق تعريف 
 :كرد تعريف اين گونه را »پيشينه« مي توان كلي به طور اما است،

 
 موارد درباره دادن توضيح معناي بهBackground  خبر سابقه يا پيشينه     

 .است گذشته در خبر آن با مرتبط
 
را خبر مفهوم پيشينه و است فهم قابل پيشينه بدون خبر گاهي :نكته 

 درك و نيست فهم قابل اصال پيشينه بدون خبر گهگاه ند؛ كمي تر كامل
 .است دشوار آن مفهوم



و اهميت آن  پيشينه  

است درست .دارد خبر جهت گيري در مهمي نقش خبر سابقه يا پيشينه 
 پيشينه ارايه اما مي كنند، منعكس را خبر يك اصل رسانه ها از بسياري كه

 و سياست ها به بسته ما، ديد زاويه و موضوع به ما نگاه نوع مي شود باعث
 .كند تغيير آنان، عاليق

 
قابل سابقه، ارايه بدون اخبار از بسياري خبر، به دادن سو و سمت از فارغ 

 .نيستند مخاطب براي فهم
 
ًچون كه استدالل اين با مي شد، استفاده خبر پايان در پيشينه از قبال 

 هر در اكنون ولي كرد، حذف را آن نياز صورت در مي توان ندارد ضرورت
 سابقه و پيشينه از مي توان شود، احساس آن ضرورت كه خبر جاي

 .كرد استفاده



و اهميت آن  پيشينه  

اوكالهاما، بزرگ انفجار حوادث پوشش به مربوط خبر در بي بي سي سايت 
 و مجروحان از نفر چند با گفت وگو و دلخراش عكس هاي آوردن از پس

 :بود كرده استفاده سابقه اين از خبر پايان در كشته شدگان، بازماندگان
 
»كه افتاد اتفاق آرژانتين بوئنس آيرس در مشابهي انفجار پيش چندي 

 ».است داشته نقش آن در ايران مي شود گفته
 
در مشابهي انفجار پيش چندي واقعاً زيرا نيست، اشتباه جمله اين 

 نقش آن در ايران  شد ادعا البته و بود افتاده اتفاق آرژانتين بوئنس آيرس
 مخاطب كه است طبيعي .نشد ثابت هيچ گاه البته كه ادعايي است؛ داشته

 بهتر، عبارت به يا و داشت خواهد احساسي چه پيشينه، اين خواندن با
 .مي شود القا او به احساسي چه



و اهميت آن  پيشينه  

و خبرگزاري ها از بسياري كه است رفته باال خبر در چنان پيشينه اهميت 
   .مي كنند استفاده خبر شروع در تاريخچه اي ليد از روزنامه ها

 :كنيد توجه مثال اين به      
آزمايشي به صورت مشهد شهري قطار )ص( اكرم پيامبر ميالد سالروز در 

 نسبتاً يا و خنثي ليد اين از رسانه ها بيشتر شايد .رسيد بهره برداري به
 خبر اين ليد به را »پيشينه« اگر ولي كنند استفاده خبر شروع براي مثبت
 :مي كند تغيير چقدر خبر رويكرد ببينيد كنيم، اضافه

»15 گذشت و نهايي شدن آماده از سال 4 از پس مشهد مترو يك خط يك فاز 
 ».كرد كار به آغاز آزمايشي به طور امروز آن، ساخت آغاز از سال

 
درهم تازه خبري عناصر با چنان را پيشينه مختلف رسانه هاي همچنين 

 از تمايز و تفكيك قابل و خورده گره هم در پود و تار مانند كه مي آميزند
 درباره شد سعي داريد رو پيش كه صفحه اي چند در .نيست يكديگر
 .شود بحث محسوس تر و ملموس  تر خبر در »پيشينه« درج اهميت



در سبك هرم وارونه پيشينه  

در خبرنويسي سبك پركاربردترين هنوز كه وارونه، هرم مانند سبكي در 
 از خبر تنظيم پيداست، نامش از كه همان طور مي شود، محسوب دنيا

 .مي شود ختم كم اهميت تر مطالب به و شده شروع مهم مطالب
 
و كمتر مطالب اهميت مي شويم، نزديك خبر پايان به چه هر سبك اين در 

   .مي شود ساده تر آنها حذف
 
آخر پاراگراف هاي يا پاراگراف در خبر پيشينه سبك، اين قديمي شكل در 

  مي توانست جايي هر پيشينه سبك، اين در تغييراتي بروز از پس .مي آمد
 ليد در سابقه از داشت وجود امكان اين تاريخچه اي ليد در حتي بيايد؛

 .كنيم استفاده خبر



 مثالي از خبر بدون پيشينه
 عوامل ترور شهيد رضايي نژاد دستگير شدند: مصلحي

 رضايي نژاد شهيد ترور عوامل دستگيري از اطالعات وزير :فارس خبرگزاري      
 فعال نيز تروريست ها تربيت در كه مجموعه دو تيم اين بر عالوه :گفت و داد خبر

 .شدند دستگير كشور از خارج و ايران در بودند،
 وزير مصلحي حيدر فارس، خبرگزاري خارجي سياست خبرنگار گزارش به     

 داريوش شهيد سالگرد اولين گراميداشت مراسم در )يكشنبه( امروز اطالعات
 شده اند، دستگير رضايي نژاد شهيد تروريستي تيم اينكه بيان با نژاد رضايي

 انحراف به را ايران اطالعاتي سازمان تا بودند كرده زيادي تالش آنها :گفت
 .نشدند موفق اما بكشانند،

 بر :داشت اظهار نژاد، رضايي شهيد ترور تيم خاص پيچيدگي به اشاره با وي     
 كنترلي بمب هاي توسط كه عليمحمدي و شهرياري شهيدان ترورهاي خالف

 استفاده ديگر شيوه از تعمدا نژاد رضايي شهيد تروريستي تيم بود، گرفته صورت
  به موفق ما اطالعاتي دستگاه اما رساند، شهادت به را وي تيراندازي با و كرده

 .شد تيم اين دستگيري
 تربيت در كه مجموعه دو تيم اين بر عالوه :شد يادآور اطالعات وزير     

 .شدند دستگير كشور از خارج و ايران در بودند، فعال نيز تروريست ها



مثالي از آوردن پيشينه در ميان خبر    

 عامالن ترور شهيد رضايي نژاد دستگير شدند: وزير اطالعات
 طي ترور صحنه بازسازي با :گفت و داد خبر رضايي نژاد داريوش شهيد ترور عامالن دستگيري از اطالعات وزير        

 سرويس هاي برنامه هاي و داشتند نقش ترور اين در دستگيرشدگان كه رسيديم قطعيت به گذشته روز دو
 .كردند مي دنبال ترور اين در را خارجي جاسوسي

 سالگرد نخستين در يكشنبه روز »مصلحي حيدر« المسلمين و االسالم حجت ايرنا، سياسي خبرنگار گزارش به      
 برخي امروز :كرد اضافه اتمي انرژي سازمان هسته اي شهداي مسجد محل در رضايي نژاد داريوش شهادت

  آنها، فعاليت نوع در )عج( زمان امام گمنام سربازان اطالعاتي اشراف به توجه با خارجي اطالعاتي سرويس هاي
 دستگيري مي دانند زيرا مي كنند، رضايي نژاد شهيد ترور عامالن دستگيري برابر در انفعالي اقدامات به شروع

 .است ايران اطالعاتي مجموعه در بزرگ بسيار اقدام يك كشور از خارج و داخل در ترور اين عامالن
 در گلوله ضرب به 1390 سال مردادماه اول در كشورمان، دانشمندان از يكي رضايي نژاد، داريوش      

 .رسيد شهادت به خردسالش دختر و همسر چشمان برابر در و منزلش مقابل
 و شناسايي شهيد، اين ترور نوع به توجه با :گفت رضايي نژاد شهيد ترور متفاوت شيوه درباره اطالعات وزير       

 .داشت كشورمان اي هسته دانشمندان ترورهاي ساير به نسبت خاصي ويژگي ترور اين عامالن دستگيري
 به را رضايي نژاد شهيد ترور نوع كشور، اطالعاتي دستگاه افكار تغيير براي ها تروريست و دشمنان :افزود وي       

 شيوه به هسته اي دانشمندان ساير ترور با كه بودند كرده انتخاب كالشينكف اسلحه با مستقيم شليك شيوه
 ... .داشت تفاوت )خودرو به بمب چسباندن( آهن ربايي بمب گذاري



مثالي از آوردن پيشينه در پايان خبر    

 ايستگاه هاي متروي اكباتان و ارم سبز افتتاح شد
  شهردار حضور با - يكشنبه - امروز 4 خط در واقع سبز ارم و اكباتان متروي ايستگاههاي      

 .شد افتتاح كشوري مقامات برخي و تهران
  ميدان ايستگاههاي حدفاصل كيلومتر 4 طول به ايستگاهها اين ايرنا،  خبرنگار گزارش به       

 .رسيد برداري بهره به سبز ارم و اكباتان شهرك ايستگاه دو با سبز ارم تا آزادي
  و دارد قرار اكباتان شهرك دو فاز در مترمربع 160 و هزار پنج با اكباتان شهرك ايستگاه      

 .است آسانسور 4 و برقي پله هشت ورودي دو داراي
  در مربع متر هزار 28 مساحت با 4 خط غربي بخش در سبز ارم - اكباتان تبادلي ايستگاه      

 .است شده واقع ستاري شهيد بزرگراه غرب
  شده افتتاح ايستگاه هاي .است آسانسور 10 و برقي پله 26 ورودي سه داراي ايستگاه اين       

 .بودند خط اين انتهايي ايستگاه  دو ،4 خط  در
  با تبادلي ايستگاه از شرقي - غربي صورت به ايستگاه 22 و كيلومتر 20 طول با مترو 4 خط      

  شهرك مانند مهمي بخش هاي مسير طول در و شده آغاز تهران غرب در مترو 5 خط
  شريف، صنعتي دانشگاه آزادي، ميدان غرب، اتوبوسراني ترمينال مهرآباد، فرودگاه اكباتان،
  متصل بهم را تهران شرق نظامي مهمي مراكز و اميركبير صنعتي دانشگاه تهران، دانشگاه
 .مي يابد امتداد تهران شرق در كالهدوز شهيد ميدان تا و مي كنند



)ليد تاريخچه اي(مثالي از آوردن پيشينه در ليد خبر   
 

 مترو مشهد به طور آزمايشي افتتاح شد
 امروز آن، ساخت آغاز از سال 15 گذشت و نهايي شدن آماده از سال 4 از پس مشهد مترو يك خط يك فاز       

 .كرد كار به آغاز آزمايشي به طور
  اكرم پيامبر والدت با همزمان ، امروز صبح دقيقه 30 و هشت ساعت از مشهد شهري قطار آزمايشي بهره برداري      
 در امروز صبح مشهد شهردار .شد آغاز شهدا معظم خانواده هاي حضور با )ع( صادق جعفر امام حضرت و )ص(

 يك خط واگن هاي تعداد مشهد قطارشهري يك خط بهره برداري روزهاي آغازين در  :گفت مراسم اين افتتاحيه
 .است محدود

 .است شده گرفته نظر در واگن 60 مشهد شهري قطار يك خط براي اينكه به اشاره با پژمان سيدمحمد     
 پس واگن ها نهايت در كه مي گيرد صورت واگن 9 با مشهد شهري قطار يك خط  بهره برداري :داشت اظهار وي       

 .مي شوند داده انتقال مشهد به تدريج به توليد  از
 در قطار يك ساعت نيم هر صورت به ـ آباد وكيل تا نخريسي ـ يك مسير در مشهد شهري قطار كار به آغاز     

 .مي يابد كاهش دقيقه پنج به زمان اين واگن ها، رسيدن با تدريج به اما بود خواهد ايستگاه،
 .است متر 65.2 واگن ها عرض و 90 آن طول كه شده تشكيل متري 30 واگن سه از مشهد متروي قطار رام هر      

 كيلومتري19 مسير در را ايستگاه 22 دارد، فعاليت روز هر 13 تا 9 ساعت از نخست مرحله در كه قطار اين       
 .مي كند طي دقيقه 35 مدت به را مسير اين و دارد پوشش تحت آباد وكيل بولوار انتهاي تا نخريسي خيابان



 پيشينه را چطور بنويسيم؟

 جا .دهند  جا مطلب جاي بهترين در را پيشينه تا مي كنند تالش حرفه اي خبرنگاران     
 حال، اين با مي دهد؛ فراري را خواننده خبر باالي در پيشينه زيادي مقدار دادن
 عنوان به .است نياز نيز خبر باالي همان در پيشينه و توضيحات  كمي مقدار به اغلب
  .است الزم پيشينه بيان است، داده رخ بار اولين براي خبر وقتي نمونه،

 شد آسيا قهرمان بار نخستين براي ايران واليبال ملي تيم :مانند     
 

 .است افتاده اتفاق گذشته در كه است اتفاقي به معطوف خبر نيز اوقات بعضي       
 كرد استعفا گذشته ماه اعتراضي تجمعات پي در امروز فرانسه كشور وزير :مانند       



 پيشينه را چطور بنويسيم؟

 روايت  را داستان داريد كه حالي همان در كه است اين پيشينه بيان در موفقيت رمز     
 يك كه اين نه كنيد، اضافه آن البه الي در توضيحات و پيشينه مقداري مي كنيد،

 قطع را روايت جريان و بدهيد جا خبر وسط را ـ پيشينه  پاراگراف چند مثال ـ تكه
  .كنيد

 گزارش  يا خبر آغاز در را پيشينه بخش دانستني ترين و مهم ترين كه اين از پس     
  درك براي كه برويم پيشينه از عميق تري بخش سراغ به مي توانيم كرديم، تزريق
 كار چاپي نشريات در كه روزنامه نگاراني  از دسته آن براي .است الزم مطلب

 كه مطلبي الي  البه را پيشينه اصلي بخش كه است اين كار بهترين اغلب مي كنند،
 كنار »اطالعاتي باكس هاي« در جداگانه را آن و نياوريم مي كند، روايت را ماجرا
  ).صفحه بندي كنيم( .بگذاريم  مطلب

 قلم يا گرافيكي عناصر از استفاده كوچك، عكس تا دو يكي از استفاده با      
 .بشود معطوف باكس ها اين به خواننده نگاه تا كنيم كاري مي توانيم  متفاوت

 قابل نيز سايت ها در ولي است چاپي مطبوعات ويژه چند هر موضوع اين :نكته     
 .اجراست



 پيشينه را چطور بنويسيم؟

 كه كليدي پاسخ هاي و پرسش از  فهرستي تاريخي؛ مهم تحوالت روزشمار :مثال     
 حاال كه  افرادي كوتاه زندگي نامه و پيشين ارقام و آمار مي كند؛ روشن را موضوع
 اطالعاتي به مي نويسيد را گزارش تان يا خبر داريد كه حالي در .شده اند خبرساز

 يا خبر روايي جريان شدن قطع از و بياوريد جداگانه را آنها  مي توانيد كه كنيد فكر
   .كنيد جلوگيري گزارش تان

 پيشينه كافي اندازه به همچنان بايد خبر اصل :باشد خاطرتان  هم نكته اين اما     
  .باشد فهم قابل تنهايي به خودش تا باشد داشته



 )Boiler_Plate(انبار پيشينه 

 ايران هسته اي پرونده مثل ـ مي دهند پوشش را سريالي ماجراهاي كه خبرنگارهايي     
 بايد  ـ دارد ادامه ماه ها سقوط علت درباره بررسي  كه هواپيما يك سقوط يا

  .كنند انبار را پيشينه ها
 را آن و ريخته ايد پيشينه و   توضيح آن در شما كه است اتاقي مثل  پيشينه انبار     

 از شما كه شده آماده قبل از است اطالعاتي  اين .مي كنيد تكرار خبري هر  در
 تا  مي كنيد استفاده مجدداً  آن از حاال و كرده ايد تهيه را آن گذشته روزهاي

 .كنند دنبال را خبر بتوانند هم شده اند خبر با ماجرا از تازه كه خواننده هايي
 كه اين درباره باشد؛ اتفاق يك درباره يا آدم ها  درباره مي تواند انبار اين اطالعات

 ... و هستند كي مي كنند، چكار  مردم
 :مثال     
 تمام پيشينه بايد مي كند، كار ايران هسته اي پرونده درباره كه خبرنگاري ـ     

 .بداند را ايران عليه صادرشده قطعنامه هاي و 5+1 نشست هاي
 تاريخچه با بايد مي دهد، پوشش را المپيك وزنه برداري مسابقات كه خبرنگاري ـ     

 بداند را ركوردها باشد؛ آشنا ايراني قهرمانان عملكرد بويژه المپيك در وزنه برداري
 .باشد آشنا حاضر وزنه برداران سوابق با و



 نقش پيشينه در مصاحبه

 مناسب اوليه پرسش هاي طرح در پيشينه نقش ـ1       
 هر .شده اند طراحي مصاحبه از قبل كه هستند هايي پرسش اوليه، هاي پرسش      

 و حقيقي جايگاه و هدف موضوع، به توجه با مصاحبه انجام از قبل مصاحبه كننده اي
 درباره پرسش ها اين .مي كند مطرح پرسش هايي مصاحبه شونده، حقوقي

 از بسياري ولي شود نوشته كاغذ روي حتماً بايد تازه كار مصاحبه كنندگان
 مرور ذهن در مصاحبه انجام از پيش را پرسش ها اين حرفه اي مصاحبه كنندگان

 خاطر به موضوع اين البته مي گيرند؛ مدد خود حافظه از نوشتن، به جاي و مي كنند
 .دارند موضوع بر كه است اشرافي دليل به بيشتر بلكه نيست، آنان بهتر حافظه
 پرسش ها اين طراحي در شاياني كمك پيشينه اي، اطالعات داشتن است طبيعي

 .دارد



 نقش پيشينه در مصاحبه

 مناسب ثانويه پرسش هاي طرح در پيشينه نقش ـ2       
 هاي پاسخ اساس بر مصاحبه جريان در كه هستند پرسش هايي ثانويه، پرسش هاي     

 پرسش ها اين طرح .مي شوند مطرح مصاحبه محيط فضاي براساس يا مصاحبه شونده
 دقت و مصاحبه انجام زمان در او توجه نيازمند مصاحبه كننده، تسلط لزوم بر عالوه

 و حقيقي جايگاه قبلي شناخت و موضوع بر تسلط .است مصاحبه شونده سخنان در
 .دارد پرسش ها اين طراحي در مهمي نقش مصاحبه شونده، حقوقي



 نقش پيشينه در مصاحبه

 مناسب چالشي پرسش هاي طرح در پيشينه نقش ـ3     
 مصاحبه، بيشتر كردن جذاب تر بر عالوه مي تواند مناسب چالشي پرسش هاي      

 جشنواره هاي از بسياري در كه است دليل همين به .دهد تغيير را آن سرنوشت
  .مي  شوند قائل چالشي پرسش هاي براي خاصي امتياز خبرگزاري ها، و مطبوعات

 .دارند چالشي هاي پرسش طرح در مهمي نقش پيشينه اي اطالعات داشتن
 :كنيد توجه مثال اين به      
  نسبت دولتي مدارس كيفيت درباره پرورش و آموزش وزير با مصاحبه حال در شما      

 دفاع دولتي مدارس كيفيت از تمام قدرت با وزير و هستيد غيرانتفاعي مدارس به
 از يكي در وزير فرزند مي داند كه خبرنگار كنيد فرض شرايطي چنين در .مي كند
 وزير، آقاي« :بپرسد او از مي كند، تحصيل خصوصي گران قيمت و معروف مدارس

 مدرسه در شما فرزند ـ شما ادعاي به ـ دولتي مدارس باالي كيفيت وجود با چرا
 »مي كند؟ تحصيل فالن غيرانتفاعي



 يك مثال عالي

 ركورد طوالني ترين مسابقه المپيك شكست/ فدرر به فينال رسيد
 .رسيد لندن 2012 المپيك رقابت هاي فينال به جهان تنيس يك شماره مرد     
 مرحله در تهران وقت به امروز عصر لندن 2012 المپيك تنيس هاي رقابت ،... خبرگزاري گزارش به     

 .شد همراه فينال به جهان تنيس يك شماره مرد فدرر، راجر صعود با و پيگيري نهايي نيمه
 با و ست 3 در سوئيسي تنيسور انجاميد طول به دقيقه 266 كه نهايي نيمه مرحله ديدار اولين در      

  راهي و رسيد برتري به پونرو دل مارتين خوان خود آرژانتيني رقيب مقابل 17-19 و 6-7 ،6-3 نتايج
 .انجاميد طول به دقيقه 43 و ساعت 2 ديدار اين سوم ست .شد فينال رقابت

  همين در رائونيچ و تسونگا ديدار در كه المپيك تنيس مسابقه ترين طوالني ركورد مسابقه اين در     
 .شد شكسته بود، رسيده ثبت به 236 مدت به المپيك

 در برايان كوبي جمله از NBA و آمريكا بسكتبال ستارگان حضور مسابقه اين در توجه قابل نكته     
 .بود لندن ويمبلدون ورزشگاه

 نهايي نيمه  ديدار ديگر .رود مي ماري و جوكوويچ ديدار برنده مصاف به فينال ديدار در يكشنبه فدرر     
 .شود مي  برگزار امشب

 :توضيح     
 را آن خواندن و مي زند موج خبر در پيشينه اي اطالعات .ندارد عيبي و نقص هيچ پيشينه نظر از خبر ـ    

 .مي كند راحت تر



 يك مثال خوب

 طالي تاريخ المپيك براي اسطوره شنا 17/ فلپس دست نيافتني تر شد    
 .شد لندن 2012 المپيك مردان پروانه مار 100 شناي قهرمان آمريكايي شناگر      
 برگزار  پروانه متر 100 رشته فينال امشب لندن 2012 المپيك شناي هاي رقابت ادامه در ،... گزارش به      

   .شد همراه آمريكايي فلپس مايكل براي المپيك ادوار تاريخ مدال يكمين و بيست كسب با و
 دست به نقره مدال 2 و طال مدال 2 اين از پيش وي .رسيد طال مدال به رشته اين در قهرماني با فلپس      

 .است آورده
 المپيكي كارنامه در اينكه ضمن رسيد، 17 عدد به المپيك در وي طالي مدال هاي تعداد ترتيب اين به       

 دست المپيك تاريخ در فلپس ترتيب اين به تا مي شود ديده نيز برنز مدال 2 و نقره مدال 2 شناگر اين
 .شود نيافتني تر

 :توضيح      
 متر 100 شناي نتايج اگر كه كرد توجه نكته اين به بايد تنها .است كامل بودن، كوتاه به رغم خبر ـ       

 يك قالب در بود بهتر ـ مي رسد اينچنين نظر به كه ـ است نيامده جداگانه صورت به مردان پروانه
 خبر اصل اينكه به توجه با البته .بودند كساني چه رشته اين سوم و دوم نفرات كه مي شد اشاره جمله

 .نيست مشكلي هم زياد پروانه، متر 100 شناي تا است فلپس مورد در
 هيجدهمين كسب با المپيك، اين در توانست فلپس كه كرد اشاره موضوع اين به مي شد همچنين      

 پرمدال ترين عنوان به و بگذارد سر پشت را سابق، شوروي ژيمناست التينيا، الريسا خود، مدال
 .شود شناخته المپيك تاريخ در جهان ورزشكار

 



 يك مثال عالي

 سال 17پس از » جومانجي«دوباره سازي 
 قسمت موفقيت آميز عمومي نمايش از سال هفده كه مي شود دوم قسمت صاحب شرايطي در »جومانجي« فانتزي و ماجراجويانه اكشن       

 .مي گذرد آن اول
 »جومانجي« جديد نسخه تهيه كنندگان ،»شگفت انگيز عنكبوتي مرد« تهيه كننده تولماچ مت و سوني شركت ،... خبرگزاري گزارش به       

 .هستند
 سينما پرده روي تازه اي شكل به را قصه اين و بپردازد 1955 سال محصول اصلي نسخه احياي به است قرار »جومانجي« دوم قسمت        

 .كند تعريف
  قصه .دارد همكاري - مي آيد حساب به آن دوباره بازسازي نوعي به كه - جديد نسخه توليد در هم اصلي نسخه تهيه كننده تيتلر ويليام       

 به دست هم او و مي كنند آزاد را مردي بازي طول در و هستند قديمي جادويي بازي يك حال در كه بود بچه دو درباره »جومانجي«
 .مي زند حيوانات از گروهي آزادكردن

 .مي شوند واقعي آدم هاي دنياي وارد بچه دو اين كمك به كه هستند قديمي جادويي بازي اين دل در خطرناك حيوانات و مرد اين      
 دنياي اين در مشكالتي آن ها، و داشت خواهد ادامه آن شده كامل و بازي پايان تا واقعي، دنياي در خطرناك حيوانات و مرد اين حضور      

 .مي كنند خلق واقعي
 توليد بحث زمان، همان و كند فروش1995 سال در دالر ميليون 263 شد موفق اصلي، نقش در ويليامز رابين بازي با فيلم اين      

 .شد مطرح هم آن بعدي قسمت هاي
  قصه .شد آلسبوگ ون كريس اثر كودكانه قصه كتاب يك اصلي منبع نمايش، گيشه جدول در فيلم مالي خوب  موفقيت حال، عين در       

 اصلي، نسخه جذابيت هاي حفظ ضمن كه شود ساخته اي گونه به و بدهد امروزي هوايي و حال آن به است قرار جديد »جومانجي«
 .باشد داشته همراه به را تازه اي جذابيت هاي

 براي فيلم هايي توليد به ويژه اي گرايش كه مي دهد نشان »جومانجي« جديد نسخه توليد با سوني شركت مي گويند سينمايي منتقدان       
 .دارد - نوجوانان و كودكان ويژه به - ها خانواده جمع

 .است داشته را »غذا پراز ابري« انيميشن و »اسمورت ها« كودكانه و موفق فيلم مجموعه گذشته سال چند در فيلم سازي شركت اين       
 .شود توليد هم كامپيوتري انيميشن اين دوم قسمت است قرار



 يك مثال عالي

 :مدير عامل شركت بهره برداري متروي تهران در گفت وگو با فارس
 خسارت سيالب را نمي دهند/ شكايت مترو از بيمه

 كرده ايم، شكايت بيمه از اينكه بيان با حومه و تهران متروي بهره برداري شركت عامل مدير     
 .نمي كند پرداخت مترو در را اخير سيالب خسارت بيمه :گفت

 به بيمه خسارت پرداخت خصوص در فارس اجتماعي خبرنگار با گفت وگو در قلي ها محمد علي     
 .است نكرده پرداخت خسارتي هيچ بيمه :گفت اخير سيالب جريان در مترو

  از خسارت دريافت خصوص در :داد ادامه حومه و تهران متروي بهره برداري شركت عامل مدير    
 .نداشت اي نتيجه ولي كرديم برگزار متعددي جلسات بيمه

  پرداخت را خود بيمه حق مترو كه كشيدند پيش را قديمي بحث مجدداً اينكه به اشاره با وي     
  اين در هم را رسمي كارشناسان نظر و نيست درست موضوع اين :داشت اظهار است، نكرده
 .اند كرده رد زمينه

 .مي كنيم پيگيري قضايي محاكم در را موضوع و كرده ايم شكايت ايران بيمه از :شد يادآور قلي ها     
 عظيمي حجم ميان رود كانال ديواره شدن شكسته و گذشته ماه چند در باران شديد بارش پي در     

 اين بيمه بود قرار .ديد خسارت تومان ميليارد 21 حدود مترو و شد مترو ايستگاه هاي وارد آب
 .است نكرده پرداخت پول ريالي بيمه شهري مسئوالن گفته به تاكنون ولي كند پرداخت را خسارت



 يك مثال

 با حمايت تماشاگران سه امتياز را مي خواهيم  
 خوشحالم كه با فجر صدرنشين بازي داريم: پورغالمي

 ليگ صدرنشين شايستگي با تيم اين كه داريم بازي فجر با زماني خوشحالم :گفت انزلي ملوان فوتبال تيم سرمربي      
 .است برتر

 :گفت فجرسپاسي برابر شب دوشنبه ديدار مورد در ... خبرگزاري ورزشي خبرنگار با گو و گفت در پورغالمي فرهاد       
 ياوري نام به كاركشته اي مربي تيم اين .است شده برتر ليگ صدرنشين شايستگي با و داشته متوالي برد سه فجر
 .هستم قائل زيادي احترام تيمش و او براي من .است كشيده ايران فوتبال براي زيادي زحمات كه دارد

 هيچ به ما بازيكنان و است برتر ليگ صدرنشين تيم اين كه داريم بازي فجر با زماني در خوشحالم :كرد اضافه وي      
 نداريم رو پيش آساني بازي .نيست اتفاقي فجر صدرنشيني مي دانند همه زيرا نمي گيرند دست كم را تيم اين عنوان

 بوده اند تيم حامي همواره كه تماشاگران حمايت روي و بگيريم را بازي امتياز سه مي خواهيم و هستيم ميزبان اما
 .مي كنيم حساب

 و داد نشان انگيزه با بسيار ملوان تمرينات در اوالدي :كرد عنوان اوالدي مهرداد كارت صدور مورد در پورغالمي      
  هماهنگ تيم با هنوز او البته .برسد فوتبال در حقش به بتواند و كند حفظ را انگيزه اين فصل پايان تا اميدوارم

 .دارد نياز بيشتري زمان به و نشده
 .نداريم اختيار در مصدوميت دليل به را ساالرزاده سعيد فقط :گفت ملوان مصدومان مورد در وي      

 
 فجر تيم و سوم جايگاه در امتياز هفت با بازي سه از ملوان تيم حاضر حال در كه مي شد گفته بود بهتر :توضيح      

 .دارد قرار برتر ليگ نخست جايگاه در امتياز 9 و بازي سه از برد سه با سپاسي


	خــبـر
	خبر چيست؟
	خبر چيست؟
	خبر چيست؟
	فرايند خبر
	عوامل درونسازماني
	عوامل برونسازماني
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	دروازهباني خبر
	سطوح تحليل دروازهباني خبر
	ارتباطگر به عنوان يك شخص 
	مفاهيم اساسي در خبرنويسي
	روشنی خبر Clear
	درستی خبر Accurate
	جامعیت خبر Compelete
	خبرهاي رويدادمدار و فرايندمدار
	ارزشهاي خبري
	ارزشهاي خبري
	دربرگيري                                                  Impact
	شهرت                                     Fame/prominence
	برخورد                                                     Conflict
	مجاورت                                                 proximity
	فراواني                                               Magnitude
	شگفتي                                               Oddity       
	تازگي                                               Timeliness       
	عناصر خبري                               News Element       
	كه                                               Who                
	كِي                                               When                
	كجا                                               Where                
	چه                                               What                
	چرا                                               Why                
	چگونه                                               How                
	ليد                                              Lead                
	مشخصات ليد
	مشخصات ليد
	مشخصات ليد
	برجستهسازي عناصر در ليد
	برجستهسازي عناصر در ليد
	برجستهسازي عناصر در ليد
	انواع ليد
	انواع ليد
	انواع ليد
	انواع ليد
	انواع ليد
	انواع ليد
	چند نكته ضروري
	تيتر يا عنوان                          Headline / Titr
	نقشهاي تيتر
	ويژگيهاي تيتر
	ويژگيهاي تيتر
	بازي با كلمات در تيتر
	اجزاي تيتر
	اجزاي تيتر
	اجزاي تيتر
	اجزاي تيتر
	واژه و تيتر
	واژه و تيتر
	ضرباهنگ تيتر
	انواع ضرباهنگ
	انواع تيتر
	انواع تيتر
	انواع تيتر
	انواع تيتر
	انواع تيتر
	انواع تيتر
	انواع تيتر
	استفاده از اصطلاحات مترادف در تيتر
	استفاده از اصطلاحات مترادف در تيتر
	استفاده از اصطلاحات مترادف در تيتر
	استفاده از اصطلاحات مترادف در تيتر
	تيترهاي روزنامهها وقتي قاليباف، شهردار تهران شد
	استثنائات
	استثنائات
	شكل و ظاهر تيتر
	انواع تيترها از نظر شكل
	انواع تيترها از نظر شكل
	انواع تيترها از نظر شكل
	انواع تيترها از نظر شكل
	انواع تيترها از نظر شكل
	انواع تيترها از نظر شكل
	انواع تيترها از نظر شكل
	سبكهاي خبرنويسي
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	مثال سبك تاريخي با مقدمه
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	مثال سبك تاريخي با ليد
	مثال ورزشي از سبك تاريخي با ليد
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	مثال سبك بازگشت به عقب
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	مثال سبك پايان شگفتانگيز
	46 سال غارنشيني مردي در جنگلهاي فومن 
	46 سال غارنشيني مردي در جنگلهاي فومن 
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبك هرم وارونه
	مثال سبك هرم وارونه: نجات برج آزادي از خطر ويراني�
	مثال سبك هرم وارونه: نجات برج آزادي از خطر ويراني�
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبك ساعت شني
	سبك ساعت شني
	سبك ساعت شني
	سبك ساعت شني
	سبك ساعت شني
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبك خبري گيلاس
	خبر وال استریت و گیلاس را چک کنید
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	سبكهاي خبرنويسي                 News Styles
	چند نكته براي تنظيم خبر
	چند نكته براي تنظيم خبر
	چند نكته براي تنظيم خبر
	چند نكته براي تنظيم خبر
	پیشینه و اهميت آن 
	پیشینه و اهميت آن 
	پیشینه و اهميت آن 
	پیشینه و اهميت آن 
	پیشینه در سبك هرم وارونه
	مثالي از خبر بدون پيشينه
	  مثالي از آوردن پيشينه در ميان خبر
	  مثالي از آوردن پيشينه در پايان خبر
	مثالي از آوردن پيشينه در ليد خبر (ليد تاريخچهاي)�
	پیشینه را چطور بنویسیم؟
	پیشینه را چطور بنویسیم؟
	پیشینه را چطور بنویسیم؟
	انبار پیشینه (Boiler_Plate)
	نقش پيشينه در مصاحبه
	نقش پيشينه در مصاحبه
	نقش پيشينه در مصاحبه
	يك مثال عالي
	يك مثال خوب
	يك مثال عالي
	يك مثال عالي
	يك مثال

