
  اصول خبرنگاري و خبر نويسي

  قاعده هاي مختصر و مفيد در خبرنويسي
مردم حق دارند از طريق اطالعات دقيق و جامع به تصويري عيني از واقعيت دست يابند و آراي خود را آزادانه 

  . از طريق رسانه هاي گوناگون فرهنگ و ارتباطات بيان كنند
ه مي دانم روزنامه نگاري را نمي توان ياد داد و بايد آنرا زندگي كرد ، اما مي توانم بعضي از تجربه هايم را ب

  )گابريل گارسيا ماركز.(شما منتقل كنم 
آنچه از تاريخ بر مي آيد اين است كه اولين روزنامه هاي خبري توسط ژوليوس سزار منتشر شده و از  :مقدمه 

آن زمان تاكنون نياز بشر به خبر و تالش آدمي براي آگاهي از تازه ترين ، مهم ترين و جالب ترين رويدادهاي 
شده است به نكاتي مختصر و مفيد دراين مقال سعي . جهاني ارزش روزافزوني به خبر و خبررسانان داده است

در خبرنويسي كه مورد استفاده مسووالن روابط عمومي ، روزنامه نگاران و ديگر فعاالن عرصه خبري قرار مي 
  . گيرد، اشاره شود ، اميد است مورد توجه عالقه مندان قرار گيرد 

  :دومورد آن اشاره مي شود تعاريف متعددي براي خبر بيان شده است كه در اينجا فقط به  :تعريف خبر 
  . خبر اعالم و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد وافكار عمومي است ) الف 
  . خبرگزارش ساده ، خالص ، مناسب ،دقيق و خالصه رويدادها ، گفته ها و انديشه ها است) ب 

  كه ، كي ، كجا ، چه ، چرا ، چگونه :  عناصر شش گانه خبر
ايد داراي عنصرهاي شش گانه فوق الذكر باشد و بايد دقت كرد كه مخاطب بتواند پاسخ به يك خبر درست ب

  . اين پرسشهارا خود بيابد
نشان دهنده انسانها ، جانوران ، سازمانها و يا چيزهايي است كه در رويداد حضور و يا دخالت دارند و يا  :كه

  .رويداد به گونه اي با آنان در ارتباط است 
  . ان دهنده زمان وهنگام رويداد استنش :كي   

مركز ( نشان دهنده مكان رويداد است كه عالوه بر موقعيت محل بايد فاصله آن را با نقاط مهم ديگر  :كجا 
  . بيان كند)  …استان ، مركز كشور،

 . نشان دهنده موضوع آنچه كه رويداد را تشكيل مي دهد است :چه 

 . پديد آورنده رويداد مي باشد نشان دهنده انگيزه اي است كه :چرا 

 . نشان دهنده چگونگي رويداد است و ترتيب و كيفيت آن را مشخص مي كند :چگونه 
 نكته مهم اين كه بايد در متن خبر درباره عناصر خبري نهفته در خبر توضيح مناسب و شايسته را داد و در 



  . ن كمبود را در خبر بيان كرد صورتي كه يكي از عنصرهاي خبر مورد ترديد ويا ابهام باشد اي
،مجاورت ، ) تعداد ومقدار ( ، شهرت ، تضاد ، استثنا ، تنوع ) جامعيت( عبارتند از دربرگيري : ارزشهاي خبري 

  تازگي 
  :اصول خبرنويسي ) الف 
 ارنست همينگوي.) نوشتن يك جمله درست سخت ترين كار دنياست ( 

 درستي ، روشني و جامعيت خبر : مفاهيم اساسي خبر نويسي عبارتند از  .1

  .خبر بايد درست ،كامل ، ساده ، روان و به زبان مردم عامي و در جمله هاي كوتاه نوشته شود  .2
  .خبر بايد فاقد واژه ها و عبارتهاي دشوار و دور از ذهن باشد. 3

متن ارائه كندتا عالقه مندان در كمترين فرصت بيشترين بهره را خبر بايد بيشترين اطالعات را در كوتاه ترين . 4
  . ازآن ببرند

با يكديگر هماهنگي وتطابق الزم )تيتر و ليد و متن(خبر بايد به گونه اي تنظيم شود كه بخشهاي مختلف آن. 5
 . را داشته باشند

 . خبر بايد اطالعات مورد نياز خوانندگان را در بر داشته باشد. 6
 . در خبر نبايد پاراگراف ها را با يك عبارت تكراري آغاز كرد. 7
به هنگام به كاربردن نام افراد ، سازمانها در خبر آنچه مهم است آگاهي مخاطب از مقام ومليت و جنسيت . 8

فرد است و دانستن نام و نام خانوادگي براي مخاطب ارجحيت ندارد و براي آن كه شناسايي به خوبي صورت 
د ، بايد در بار اول ، به ترتيب به نام و نام خانوادگي ، مقام اجتماعي ونام كامل سازمان اشاره شود و در گير

 . پاراگرافهاي بعدي با توجه به متن خبر از مشخصات بعدي استفاده كرد
) ،جناب آقا،خانم،تيمسار(عنوان هاي آداب منشانه )دكتر،مهندس(در خبر بايد از كاربرد عنوانهاي تحصيلي . 9

 . خودداري شود
براي تهيه و نگارش يك خبر خوب و كامل تكيه برحافظه كافي نيست ، بلكه از آغاز تا پايان تهيه گزارش .10

. بايد يادداشت برداري شود و پس از دوباره خواني ، تكميل و اصالح متن ، خبر به صورت دقيق تنظيم گردد
  .اسي از لوازم ضروري تهيه خبر است بنابراين قلم ، كاغذ ، ضبط صوت و دوربين عك

  .براي تهيه خبرهاي كامل ، جامع و تازه بايد همواره با مردم در تماس بود و نيازهاي جامعه را شناخت . 10
همواره پس از تنظيم خبر بايد دوباره خواني خبر صورت گيرد ، تا هرگونه ابهام احتمالي رفع شده و از . 11

  .ودن خبر اطمينان حاصل شودجامع و كامل بودن و صحيح ب



نويسنده خبر بايد به دستور زبان و آيين نگارش فارسي مسلط و به فرهنگ غني ايراني و اسالمي جامعه . 12
 . آشنايي كامل داشته باشد

براي موفقيت در عرصه خبرنويسي،نويسنده خبر بايد آگاهي هاي سياسي، فرهنگي ، اجتماعي ،اقتصادي و . 13
 . زايش دهدديني خود را اف

ولي بهانه سرعت در . توجه به تازگي واهميت سرعت درتهيه خبر و از ضروريات حرفه خبرنگاري است . 14
 .كار توجيه مناسبي براي بي دقتي در نگارش خبر نيست 

 . مشاهده غلط اماليي و انشايي در خبرنويسي به هيچ وجه پذيرفتني نيست . 15
عبارات علمي و نقل قول از ديگران را در متن خبر بايد داخل گيومه نامهاي خارجي ، نامهاي خاص ، . 16

  . نوشت
در نگارش نامهاي خاص وعام به ويژه اسامي خارجي دقت در نگارش شرط الزم و يكسان نويسي نامها . 17

 .شرط كافي است 
  . ي آيدخبرهاي جالب از رويدادهايي كه به نظر ديگران عادي و كم ارزش مي آيند ، به وجود م. 18
هرچه اهميت موضوع خبر بيشترو هراندازه عالقه متقاضيان براي آگاهي از خبر بيشتر باشد، بايد خبر را . 19

 . مشروح تر نوشت
خبر نادرست به جاي پاسخ گويي به نياز متقاضيان چند پرسش جديد را مطرح كرده و آنها رانيز بي پاسخ . 20

 . مي گذارد
 . آراستگي ظاهري هنگام تهيه خبر تاثير بسياري برروي منبع خبر دارد رفتار شايسته و منطقي و. 21
 . فرد حقيقي و يا حقوقي كه خبر از او سرچشمه مي گيرد را منبع خبر مي گويند. 22
تاحد امكان درخبربايد به نقل قول مستقيم پرداخت و بايدتالش كرد تا انتقال مفهوم پيام ومطلب بر منبع . 23

  .خبر استوار شود
سابقه خبر يعني توضيح دادن در خصوص گذشته و پيشينه خبركه معموال در پاراگراف آخر و پس از ارائه . 24

مطالب جديدمي آيد، ذكر اين سابقه كمك شاياني در درك بهتر خبر براي مخاطب خواهد داشت و براي اتصال 
  .استفاده مي شود  …است و  سابقه به متن خبر از واژه هاي كليشه اي نظير گفتني است ، شايان ذكر

در نگارش خبر بايد مقياسهاي متري ، ميزان و بهاي كاالها ، درجه ها و درصدها ، آمارها ، رتبه ها، ساعت . 25
  . و تاريخ ، روزها و صفحه كتابها و مانند آن را بايد با عدد نوشت

را مي توان هم با حرف و  10و  2شماره هاي . ( شماره يك وكسر كمتر از يك را بايد با حروف نوشت . 26
 . )هم با عدد نوشت



 . رعايت نشانه گذاري فارسي در تنظيم و نگارش خبر الزامي است. 27
 :قواعد تيتر نويسي ) ب

 كم گوي و گزيده گوي چون در تا زاندك تو جهان شود پر

ه مهمترين مطلب و بايد خالص.تيتر جوهره و روح خبر و ماندگارترين قسمت خبر در ذهن مخاطب است.28
 . خبر باشد

تيتر اگر . تيترنويسي يكي از فني ترين ، حرفه اي ترين و در عين حال شيرين ترين كارهاي تهيه خبر است .29
اصولي و با علم به ويژگيهاي مخاطب و متناسب با موضوع انتخاب شود مي تواند بسياري از مخاطبين بي 

 . تفاوت نشريات را نيز جذب كند
مله اي است كه در خالصه ترين شكل ممكن ، قصد دارد پيامي مرتبط با متن خبر را به مخاطب تيتر ج.30

 .منتقل كند
همچنين در تيتر از كاربرد واژه هاي اضافي و توضيحي بايد . از تكرار كلمات در تيتر بايد خودداري شود. 31

 .خودداري كرد
  . ز و فقط به مهمترين عناصر شش گانه خبري اشاره شود تيتر بايد به گونه اي باشد كه درآن به اندازه نيا.32
 . در نگارش تيتر بايد از واژه هاي آشنا و رسا استفاده كرد .33
  . تيتر بايد حتي االمكان با فعل به پايان رسيده و داراي مفهوم باشد.34
دي در داخل تيتر اشكالي در تيتر نياز به نقطه گذاري در پايان جمله نيست ، ولي به كاربردن عالئم سجاون.35
  . ندارد
تيتر بايدكوتاه ،جامع و مانع ،مختصر و مفيد ، منطبق و هماهنگ با خبر،جاذب وجالب،روشن و دقيق،روان و .36

همچنين از نگارش تيتر سئوالي و منفي بايد . تيتر نبايد مبهم و شعاري باشد. 37. سليس و بدون ابهام باشد
  پرهيز كرد

  . كمترين واژ ه ها بيشترين معني ، مفهوم و پيام را بيان كرد در تيتر بايد با.38
  . تيتر بايد به گونه اي باشد كه نوع ، موضوع و ارزشهاي خبري را بيان كند .39
  . تيتر حتي المقدور نبايد با قيدهاي زمان و مكان شروع شود .40
 . تيتر را بايد پس از تنظيم خبر نوشت.41

  :قواعد ليد نويسي 
  واقعه اي تورا خبر خواهم كرد وآن را به دو حرف مختصر خواهم كرداز 
جالب ترين و پرهيجان ترين موضوع ، تازه ترين رخداد و محكم .ليد خالصه مهمترين بخش خبر است . 42



  ترين بخش خبر را بايد 
  . با كلمات جذاب ، بديع ، جاندار ، قاطع و هيجان انگيز در ليد خبر نوشت 

در واقع .به صورت خالصه و فشرده است)) Leadتنظيم خبر، مهمترين كار نوشتن مقدمه يا ليد در تهيه و.43
  . ليد چيزي نيست جزهمان چند جمله اول خبر كه هدايت گر مخاطب به درون خبر است

- 15ليد خوب حداكثر بين . ليد بايد كوتاه ، درست و رسا باشد ، هرچه ليد كوتاه تر باشد ، جذاب تراست . 44
  . كلمه است  10
  . از ذكر مطالب مبهم وكلي و كم اهميت و جزيي در ليد بايد خودداري شود.45
نام و نام خانوادگي افراد را در صورتي در ليد ذكر مي كنيم كه مخاطب بتواندمسووليت و نقش او را در .46

و ديگر خصوصيات  ذهن مجسم كند،در غير اين صورت براي معرفي افراد در ليد بايد از مسووليت و سمت
  . مربوط استفاده كرد

  . در ليد بايد سعي شود به عناصر شش گانه خبري پاسخ داده شود .47
  .در ليد نبايد شك و ترديد در موضوع خبر رسوخ نمايد و همچنين از مجهول نويسي در ليد بايد پرهيز كرد. 48
  . جز در موارد استثنايي نبايد ليد را با زمان ومكان شروع كرد.49
  . نتيجه واقعه يا رويداد تاحد ممكن بايد در ليد آورده شود.50
  

  :تعريف خبر
  .اعالم و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است

      : عوامل يك خبر

  .يك واقعه زماني جنبه خبري پيدا مي كند كه آشكار شود و ديگران از آن مطلع شوند: اعالم واقعه-1

بعد از آشكار شدن خبر بايد چگونگي وقوع آن بيان شود تا كنجكاوي مخاطبان را ارضاء : نخستين بيان -2
  .نمايد

  .خبر بايد با واقعيت همراه باشد و فاقد افسانه پردازي مي باشد :واقعه عيني   -3

  .خبرنگاران بايد نيازمنديها و عالقه هاي مخاطبان را در نظر بگيرند :جالب بودن واقعه  -4

  .خبر بايد جنبه عمومي داشته باشد و در زندگي اكثريت مردم تأثير بگذارد: عمومي و اجتماعي بودن واقعه -5

كسي است كه به اتكا به ذوق و استعداد شخصي پس از گذراندن دور آموزش تخصصي  خبرنگار كيست؟
 - راديو - مطبوعات(هيه و جمع آوري و تنظيم اخبار و انتقال آن از طريق وسايل ارتباط جمعي وظيفه ت
  .به مخاطبان را به عهده دارد) خبرگزاري -تلويزيون



  :صفات خبرنگار

عده اي معتقداند كه استعداد و شم خبري ذاتي مي باشد مثال كسي كه نقاشي مي كند ولي در  :شم خبري -1
ي نبوده و فني است و بر اساس تمرين و تكرار باعث باال رفتن استعداد و شم خبري مي عمل ثابت شده ذات

  .شود
  .يعني در جريان رويداد قرار گرفتن مي باشد :در مسير بودن خبر -2

روزنامه نگاري يك رشته تخصصي مي باشد و در گذشته به اين شكل نبوده و اكنون  :لزوم تخصص  -3
  .رنگار هنري بايد مكاتب سينمائي را بشناسدتخصصي شده است مثال يك خب

تا زماني كه خبرنگار با مردم تماس نداشته باشد نيازها و افكار مردم را نمي توان دريافت  :تماس با مردم- 4
  .زماني مي تواند نياز مردم را بشناسد كه با مردم ارتباط داشته باشد

وستي خبر تهيه كند پس بايد اعتماد طرف مقابل را خبرنگار نمي تواند بدون صميميت و د :ايجاد صميميت -5
  .جلب نمايد

خبرنگار بايد دفترچه خاصي داشته باشد كه مشخصات تمام منابع خبري را  :نگهداري نشاني منابع خبري -6
  .بنويسد تا در مواقع ضروري به آنها دسترسي يابد

د بايد اسناد و مدارك مخصوص آن را هر خبرنگاري در حوزه اي كه كار مي كن :بررسي اسناد و مدارك -7
مثالً اگر خبرنگار مالي هستيم در مورد مالياتها و هر آنچه كه مربوط ميشود به آن شخص و در . داشته باشد

  .جريان امر قرار بگيريم
خبرنگار بايد در حال تكميل معلومات خود باشد از طريق اينترنت مطبوعات  :تكميل معلومات عمومي -8

  كتاب –مختلف 
سرعت و عمل در كار خبري بسيار مهم مي باشد و خبرنگار بايد خبر را در فرصت اوليه به  :سرعت و عمل - 9

  .تحريريه برساند
  .خبرنگاري كه به نوعي بي طرفي را نقص كند اعتماد از او سلب مي شود :رعايت بي طرفي- 10

، مرتب و رعايت ادل و نزاكت را داشته خبرنگار بايد ظاهري آراسته :رفتار اجتماعي مناسب خبرنگار- 11
  .باشد

  :مفاهيم اساسي در خبر نويسي

خبر بايد درست و بر مبناي يك گزارش عيني باشد و گرنه قصه نويسي است و بايد : درستي و صحت خبر  -1
  .به همان شكلي كه اتفاق افتاد نوشته شود نه به آن صورت كه خبرنگار مي خواهد



خبر بايد واضح و از ابهام و كنايات به دور باشد و هنر خبرنگار در اين است كه : صراحت و روشني خبر -2
  .اطالعات صحيح را در زماني كه جمع آوري كرده و با بهترين نحو تنظيم نمايد و به مخاطبان انتقال دهد

سخ نماند و خبر بايد طوري تهيه و تنظيم شود كه هيچ سوالي براي خواننده بي پا: جامع و كامل بودن خبر -3
خبرنگار خود را به جاي مخاطب قرار دهد و سوالي ابهام داشته باشد برطرف كند و با جامعيت در اختيار 

  .عناصر خبر به طور كامل پاسخ داده شود  مخاطبان قرار دهد و به پرسشهاي مربوط به
  :صفات خبر خوب

قرار گيرد مثل سبزي و ميو ه   تيار مخاطباناولين فرصت در اخ   خبر بايد تازه و نو باشد و در: تازگي خبر -1

خبري جالب است كه عالوه بر تازه بودن بايد توجه فوري و غير ارادي افراد را به : جالب بودن خبر -2- 2تازه
  سگ و انسان: مثل. خود معطوف سازد 

كسب و    مانپس خبرنگار در ز  اگر خبرها با واقعيت منطبق نباشد اعتماد مردم سلب مي شود: صحت خبر -3
  .با بي طرفي و واقع بيني به رويداد نظر كند و به طور عيني و واقعي به مخاطب انتقال دهد  تهيه تنظيم خبر

  جريان ارتباط در خبر نويسي    

  مستقيم     -1

  فرستنده پيام

  گيرنده پيام
   ساده ترين ارتباط

     ساده
   رو در رو
        شفاهي

  استفاده اعمال و حركات غير كالمي
  وسيله ارتباطي   غير مستقيم -2
  فرستنده پيام  

  وسيله ارتباطي
  گيرنده پيام

  تلفن
  نامه



  فاكس
  ايميل
  ابزارهاي مكانيكي پيشرفته      -2

  دهنده پيام
  كد گذار

  وسيله ارتباطي
  كدياب  

  گيرنده پيام
  خبرنگار 
  مصاحبه گر
  گزارشگر
  مترجم
  تلويزيون   ايستگاه
  راديو 

  سازمان مطبوعات
  راديودستگاه 
  تلويزيون 
  مطبوعات

  
  چگونگي كسب خبر 
  تحليل و تحقيق خبر -4كشف خبر  -3جمع آوري خبر  -2دريافت خبر  -1  
اين خبرها بدون مداخله خبرنگار به مطبوعات مي رسد مثل اعالميه هاي دولتي، گزارش   :دريافت خبر  -1

  مصاحبه ها وكنفرانس مطبوعاتي
خبرهاي مربوط به محصول هاي : به جستجو و جمع آوري خبر بپردازد مثلخبرنگار بايد  :جمع آوري خبر -2

صنعتي، فعاليتهاي عمراني و اقدامات نوسازي اگر خبرنگار براي تهيه خبر مراجعه نكند مسئوالن آن هيچ وقت 
  .مستقيماً براي انتشار آن در مطبوعات پيش قدم نمي شوند

خفي است يعني نه تنها خبر ابهام دارد بلكه دارنده خبر به در برخي موارد اخبار محرمانه وم :كشف خبـر- 3



علل خاص خبرنگار را از دست يافتن بدان باز مي دارد بدين طريق خبر را عمالً منكر مي شود در اين حالت 
  قضائي –اخبار سياسي : خبرنگار موظف است خبر را كشف كند و در اختيار روزنامه نگار بگذارد مثل 

زماني كه براي كسب خبر منابع مستقيم وجود ندارد و خبرنگار مي تواند با بررسي  :تحقيق خبرتحليل و  -4
دقيق اخبار موجود و مقايسه آنها با يكديگر به يك خبر مهم دست يابد خبرنگار اين خبرها را بايد با احتياط 

  .منتشر كند تا از لحاظ صحت عمل انتقادي بر آن وارد نباشد
  :ارزش هاي خبر

براي تشخيص اينكه در چه رويدادي ارزش تهيه گزارش را دارد نياز به معيارهاي است  :ريف ارزش خبريتع
كه بتوان وقايع يا رويداد را ارزش يابي و گزارش جامعي از آن رويداد براي مخاطبان تهيه كرد اين معيارها گاه 

  به تنهائي يا با تركيب با يكديگر يك واقعه را پديد مي آورند
 - 6استثناء و شگفتي  - 5ارزش برخورد و تضاد  -4ارزش بزرگي  - 3ارزش شهرت  -2زش دربرگير ار- 1

  ارزش مجاورت -7ارزش تازگي 
يعني بر روي تعداد زيادي از افراد جامعه تأثير در زمان حال و آينده داشته باشد ارزش   :دربرگير      -1

و اين منفعت هم مي تواند به صورت مالي و معنوي  دربرگيري ممكن است به منفعت يا ضرر افراد جامعه باشد
باشد و حتي ضرر هم به صورت معنوي و مادي اين ارزش در برگيري مي تواند تأثير مستقيم يا غير مستقيم بر 

  .روي افراد جامعه داشته باشد
  :منفعت  - 1-1

  .شهريه دانشگاه آزاد اسالمي كاهش يافت: مثال: مادي

  : معنوي

  :ضرر  -1-2
  شهرينه دانشجويان دانشگاه آزاد افزايش يافت: مثال :مادي
  )چون پول خرج مي كنيم(مدرك دانشگاه آزاد اعتبار ندارد : مثال: معنوي
تأثير مستقيم دارد براي اشخاصي . (وزارت نفت اعالم كرد قيمت بنزين افزايش يافت: مثال: تأثير مستقيم- 3- 1

  )كه ماشين دارند
تأثير مستقيم دارد براي . (وزارت نفت اعالم كرد قيمت بنزين افزايش يافت: لمثا: تأثير غير مستقيم - 4- 1

  )كساني كه ماشين ندارند
  تعويض شناسنامه -تعويض گذرنامه: مثال: تأثير در زمان حال و آينده -5- 1
 اشخاص حقيقي و حقوقي و حتي برخي از اشياء هر گاه به خاطر فعاليتها و معروفيتشان در جامعه: شهرت -2



. ملي و فرا ملي شناخته شده باشند ارزش خبري دارند شهرت ممكن است بار معنائي منفي و مثبت داشته باشد
  .پاستور كه واكسن را اختراع كرد: صدام بار مثبت: بار منفي: مثال
 اين ارزش خبر به اعداد و آمار مربوط مي باشد هر چقدر وزن و تعداد نفر بيشتر باشد ارزش خبر :بزرگي  -3

  مانند زلزله از نظر ريشتر و تعداد كشتگان: مثال. بيشتر است
شامل برخورد بين گروهها، افراد، ملتها و حيوانات با يكديگر در طبيعت برخورد ممكن  :برخورد و تضاد   -4

ايدئولوژي (يا فكر ) نيروهاي آمريكاي به شمال عراق حمله كردند: جسماني مانند(است به صورت فيزيكي
  )رييس جمهور آمريكا در نطقي ايدئولوژي ماركسيس حمله كرد و آن را بي اساس خواند: مانند
يعني رويدادهاي استثنائي را شامل مي شود دليل اهميت جالب بودن واقعه و  :ارزش استثناء و شگفتي - 5

  خانمي كه با دو سگ رانندگي مي كند: مانند. تحريك حس كنجكاوي مخاطبان مي باشد
رويدادي كه بر اساس اهالي يك منطقه خبر است براي منطقه ديگر ارزش خبري يكسان  :ارزش مجاورت -6
  دارد هم ارزش جغرافياي داشته و هم ارزش معنوين
هر چقدر خبر تازه تر باشد و در زمان كم تهيه شود و به مخاطبان انتقال يابد داراي ارزش  :ارزش تازگي - 7

زمان مي باشد دير مخابره كردن خبر ممكن است اعتبار و حيثيت موسسه خبري را زير سوال ببرد بنابر اين اگر 
با تالش فراوان تهيه كرده و به موقع مخابره نشود ارزش تازگي خود را از دست مي دهد  خبري را خبرنگار

  .چون رقبا در مدد بهر برداري از كمترين فرصت هستند تا كسب اعتبار و جلب مخاطب نمايند
رائه بدهد به خبرنگار كمك مي كند تا مطالب را بهتر تهيه و تنظيم نمايد و به دفتر روزنامه ا) مهم(  عناصر خبر

  چرا - چگونه - كجا–كي  –چه - كه:عناصر خبر عبارتند از 

  شغل - تحصيالت - جنس -سن - نام و نام خانوادگي. شخص يا اشخاصي را در بر مي گيرد  :عنصر كه 

ارزشهاي در برگيري و برخورد مانند : محور اصلي خبر اصل رويداد است مانند - يا چه موضوعي :عنصر چه
  يعيزمان جنگ، حواد ث طب

  ثانيه –دقيقه  - ساعت - عنصر زمان بسيار مهم مي باشد مانند روز :عنصر كي

به خبرنگار كمك مي كند چطور )پالك –طبقه  -كوچه - استان -شهر -شهرستان(چه مكاني  :عنصر كجا
  .موضوعش را بنويسيد

  .چگونگي وقوع رويداد را در بر مي گيرد –چگونگي، چطور  :عنصر چگونه

  .تفاق را بررسي مي كند بيشتر در تفسير بكار مي رودعلت ا :عنصر چرا

  :گزينشگري خبر 



كه در تحريريه رسانه هاي خبري در فرايند تهيه گزينش و ارائه پيامهاي خبري فعاليت دارند دروازبان   كساني
  خبر مي گويند مدل ديويد وايت

كه توسط خبرگزاري ها مخابره شده يا   هر رسانه خبري نمي تواند خبر تمام رويدادهايي را   روزنامه يا
خبرنگاران تهيه كرده اند چاپ و نشر كند بنابر اين انتخاب از تلكس هاي خبري و ارسال شده توسط 

يعني بر . خبرنگاران براي تهيه گزارش از يك رويداد وقاعي در جهت تأمين نياز خبري مخاطبان مي باشد
  رسانيماساس ارزش خبري گزينش و به دست مخاطب مي 

  به دست مخاطب مي رسه  
N  

  دروازه باني
M  
N1  
N2  
N3  
N4  
N1  
N2  
N3  
N4  
 M  

  گزينشگري
  مدل وستلي و مك لين

X1  
X2  
X3  
X4  
.XN  

  انواع خبر

شامل اخباري است كه براي اولين بار به وسيله خبرنگار تهيه مي شود و قبل از آنكه : اخبار انحصاري
  .گردد خبرنگاران رقيب به آن دست يابند منتشر مي

شامل اخبار ضروري روز را مي گويند كه هر روز طبق معمول روزانه توسط : اخبار معمولي و عادي
خبرنگاران تهيه و به چاپ مي رسد تكرار اين اخبار به دليل برخي از حوادث و وقايع مورد عالقه خوانندگان 



  زيونبرنامه هاي راديو و تلوي –مي باشد مثل اخبار مربوط به سينما و تأتر 

اگر روزنامه ها اخبار انحصاري و ابتكاري تهيه نكنند بين آنها هيچ تمايزي وجود ندارد به همين  :اخبار ابتكاري
دليل خبرنگاران تالش مي كنند در تهيه اخبار ابتكارات جديدي به كارببرند و با انتشار اخبار غير قابل انتظار 

ميشه جنبه استثنائي دارد و محصول استعداد و كوشش و خوانندگان بيشتري را جلب كنند اخبار ابتكاري ه
  .تالش خبرنگار مي باشد

  )چهل كلمه مي باشد. (چكيده مهمترين مطلب كه در پارگراف اول آمده است   تعريف ليدر خبر؟
نگارش ليد خبري كار بسيار مهم مي باشد كه خبرنگار بايد فوراً خوانند را در جريان مهم ترين قسمت رويداد 

  .ر دهدقرا
  :اصول نگارش ليد

  .ليد بايد چكيده مهم ترين مطلب را به صورت مشخص و معلوم بيان كند  -1
  .از نوشتن مطالب مبهم در ليد بايد خودداري كرد -2
  .مطالب جزئي در ليد نبايد نوشته شود  -3
  .ليد خبر بايد حاوي يك يا حداكثر دو جمله باشد - 4
  .كلمه بيشتر باشد 40مات از حدود در نوشتن ليد نبايد تعداد كل  -5
  .ليد نبايد با زمان يا مكان شروع شود مگر اين زمان و مكان اهميت ويژه اي داشته باشد - 6

  انواع ليد
  كجا - 6چگونه  - 5خبر  - 4كي  - 3چه  - 2كه  - 1: ليد بر اساس عناصر خبر - 

موافقت خود را براي برچيدن گورباچوف رهبر شوروي ديروز : مثال. با معرفي شخص شروع مي شود :كه -
  .قدرتهاي بزرگ از جانب شوروي در خارج از خاك كشور اعالم كرد

ساعت  48به علت بارندگي هاي  جاده رامهرمز بهبهان: مثال. محل وقوع واقعه را بيان مي دارد :ليد كجا -
  .گذشته در استان خوزستان و جاري شدن سيل در چند نقطه جاده مسدود شد

طرح محدود ترافيك در مركز تهران به  صبح فردا 6از ساعت : مثال. زمان وقوع واقعه را بيان مي دارد: ليد كي
  .مورد اجرا در مي آيد

نخستين دوره نمايشگاه  عرضه فرهنگ پر بار اسالميبه منظور تبادل فرهنگي و : يا دليل رويداد مثال :ليد چرا
ويژه كشورهاي اسالمي در سال آينده در تهران برگزار خواهد بين المللي كتاب با حضور كشورهاي مختلف به 

  .شد

در شركت ايران گاز شعبه بندرعباس عالوه بر آتش سوزي و انفجار كپسول : يا موضوع رويداد مثال: ليد چه



  .تن را به شدت مجروح كرد 7خسارت مالي دو كارگر را كشت و 

هزار پزشك در كشور برطرف خواهد  20شكي كمبود پز با تأسيس دوره جديد آموزش: رويداد :ليد چگونگي
  .شد و ديگر نياز به رفتن به كشورهاي خارج نمي باشد

  :ليد بر اساس موضوع خبر  -

   :ليد يك موضوعي - 1 
  ليد ادبي - ليد تمثيلي - ليد نقلي - ليد سوال –ليد تشريحي  -ليد عمقي -مستقيم  ليد  

  .ليدي است كه خبر به صورت ساده و مستقيم و بدون ابهام مي باشد :ليد مستقيم -

  خبرهاي سياسي واقتصادي براي روشن شدن مطالب: براي خبرهاي پيچيده به كار مي رود مانند :ليد عمقي -

گاز : مثل. نويسنده يا خبرنگار سعي دارد با تحريك احساسات خواننده را به خود جلب كند: ليد تشريحي -
  .قورباغه مي باشد  سال گذشته موجب خفه شدن شده بود يا ديدن بچه دوقلو كه شبيه گرفتگي

مردم تهران بي صبرانه منتظرند : با طرح يك سوال حس كنجكاوي خواننده را تحريك مي كند مثل :ليد سوال -
  .تا بدانند دولت براي جلوگيري از شيوع بيماري وبا در پايتخت چه تصميمي اتخاذ مي كند

من به طرف چوبه دار مي روم ولي به همه : استفاده كردن از نقل قول مستقيم از يك شخصيت مثل :يد نقليل -
مردم بگوئيد كه بي گناهي را به خطاي ناكرده مجازت مي كنند اين آخرين گفته ي محكومي بود كه سحرگاهان 

  .امروز در زندان به دار مجازات آويخته شد

  با ضرب المثل به كار برده مي شود استفاده از اشعار و ضرب المثلليدي است كه : ليد تمثيلي -

در زندگي ملتها هم مثل افراد لحظاتي از : مثال. از يك انديشه فلسفي يا ادبي استفاده مي شود :ليد ادبي -
نگ هوشياري پيش مي آيد كه يكباره بافت زندگي آينده آنان را زير و رو مي كند و تار وپود هستي ايشان را ر

  .و روي ديگري مي دهد
   :ليد چند موضوعي  -2

  ليد تاريخي - ليد متراكم - ليد مرتبط يا مقايسه اي - ليد فهرستي -ليد چند خبري

. رابطه علت و معلول را در ليد تأكيد دارد و اينكه يكي از آنها نتيجه ديگر مي باشد :مرتبط يا مقايسه اي  ليد -
  .به دليل سيل آمده در شهر گيالن هزاران نفر كشته شد: مثال

 50دوازده نفر كشته يا : مثل . چند مسئله با درجه اهميت تقريباً مساوي كنار هم قرار مي گيرد: ليد متراكم -
  ميليون خسارت

فروش ميوه در : در اين نوع ليد موضوعات متعدد ولي داراي اهميت مساوي نوشته مي شود مثال: فهرستي ليد - 



  .ماهي جنوب از روز شنبه با نرخ ارزانتر به مردم فروش داده مي شود -پياده روها ممنوع گرديد

اشتراك هستند ليدي است كه براي چند خبر متفاوت كه حداقل از يك جهت داراي وجه : ليد چند خبري -
  كتاب 76مثال صفحه 

  76صفحه شماره : ليد تاريخي -

  ):رپرتاژ(گزار نويسي
يكي از شاخه هاي روزنامه نگاريست و شايد بتوان گفت يكي از بخش هاي روزنامه نگاري به حساب مي آيد 

گزارش در گزارش مجموعه اي از خبر محاسبه در خود گزارش داريم در نتيجه گزارشگر كسي است كه كار 
نويسي و خبرنويسي وارد باشد هر گاه واقعه اي جنبه نمايشي و توضيفي داشته باشد در يك صحنه تصويري 
مثل رژه، مسابقات ورزشي و غيره خبرنگار به عنوان ناظر جريان حضور دارد و به جاي مردمي كه نمي توانسته 

راي مردم به طور دقيق و روشن بيان مي كند در آن واقعه حضور داشته باشد بجاي آنها مي بيند و مي شنود و ب
پس گزارش نويسي يك خبر تصويري وتوصيفي مي باشد و كساني كه واقعه را مي خوانند محيط وقوع رويداد 
را تصور كرده و مي ببيند او مانند يك تماشاگر است نه يك تماشاگر عادي بلكه بايد او با چشمهاي نكته بين 

  .خود در صف مقدم قرار گيرد
  :مراحل عملي تهيه گزارش تحقيقي

  .توسط خبرنگار يا سر دبير موضوع مشخص مي شود: تهيه موضوع  -1
  .شناخت منطقه محل و فردي كه گزارش مي خواهيم تهيه كنيم: مطالعه روي موضوع تعيين شده  -2
م و در نقاط مختلف در موضوع تحقيقي مردم جايگاه باالئي دارند چون براي مردم مي نويسي: گفتگو با مردم -3

با مردم مصاحبه شود با طبقات مختلف مردم صبحت شود شغلهاي مختلف و نظرات مختلف در نظر گرفته 
  .شود
  .به گزارش تحقيقي فقط جنبه علمي مي دهد: گفتگو با كارشناسان- 4
  .كساني كه به عنوان مسئول آن قسمت هستند: گفتگو با مسئوالن -5
  .د حد و مرز گزارشگر مشخص باشد و با نظر ديگران ادغام نشودباي: اظهار نظر گزارشگر -6
  :نتيجه گيري  -7
عده اي معتقداند كه بايد يك جمع بندي از مطالب خود داشته باشند و يك نتيجه گيري از مشكل و   -الف

  .بهترين راه حل را ارائه بدهند
  .بيننده و خواننده را به فكر و انديشه وا دارندخوانندگان بايد در مورد نتيجه گيري آنها اظهار نظر كنند و   -ب

  خصايص يك گزارش خوب



  مشخص كردن محور اصلي گزارش   -1
  .ايجاد تصوير كلي از موضوع گزارش در ذهن كه داراي يكپارچگي و پيوستگي باشد  -2
حفظ وحدت موضوع در گزارش يعني اگر درباره جنگ صحبت مي شود فقط درباره جنگ باشد و از   -3

  موضوعات ديگري به كار برده نشود
  .تسلط در تشريح، توصيف و تجسم موضوع گزارش به توانائي گزارشگر بستگي دارد -4
مخاطبان بتوانند نتيجه موضوع گزارش پر محتوي و مختصر باشد كه (رعايت اصل كمي و كيفي گزارش   -5

  .خوبي بگيرند طوري نباشد كه مردم خسته شوند و از خواندن ادامه منصرف شوند
رعايت اصل بازگوئي در گزارش بازگو كننده تمام مسائل و موارد باشد كه شامل نظرات مردم يا هر كس  - 6

  ديگر
  نبايد پيش داوري كند: عدم پيش داوري  -7
  بي طرفي در گزارش - 8
  اندن خواننده به طرف موضوعكش -9
  توجه به خواستگاه خوانندگان ونياز هاي اساسي آنان- 10
  .گزارش بايد معلومات خواننده را باال ببرد- 11
  شناخت آداب و رسوم جامعه و سنت هاي جامعه را بشناسيم و در گزارش به كسي توهين نكينم- 12
  .نقل عقايد و افكار عمومي است اعالم و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و :تعريف خبر 

  عبارت است از قضاوت و اظهار نظر عقايد افراد درباره وقايع اجتماعي :تعريف تفسير يا اظهار نظر

  .بيان مفضل و شرح عناصر عيني و چگونگي واقعه را آشكار مي سازد :تعريف تشريح

  تفاوت خبر، تفسير و تشريح 

آن دخل و تصرف كنيم بلكه عين واقعه را بايد بيان كنيم و يك  در خبر نبايد و هيچ حقي نداريم در :خبر
  .خبرنگار بايد وقايع را بي طرفانه بدون غرض ديدنيها و شنيدنيها را منتقل كند

مفسر يا نويسنده درباره رويدادي كه احتماالً خبر آن جداگانه منتشر شده اظهار نظر مي كنند و در نوشته  :تفسير
و قضاوت شخصي خود را بيان مي كند مي تواند از نظريه ديگران كه مورد قبول اوست  هايش استنباط، انديشه

در تفسير نويسنده ممكن است موضوعي را رد يا از آن حمايت كند به طور كلي تفسير در رده . استفاده كند
به عنصر  بندي مقاله هاي روزنامه نگاري قرار مي گيرد و نظر نويسنده در مورد يك رويداد است و در آن

  .خبري چرا پاسخ داده مي شود



منظور بيان مفصل و مشروح عناصر عيني و واقعه يك رويداد كه خبرنگار حقي ندارد نظرات  :تشريح خبر
  .شخصي خود را در آن بيان كند در واقعه به عناصر چرا و چگونه تواماً پاسخ مي گويد

  تيتر
  .ترغيب خواننده براي خواندن ليد و متن را تيتر گويندمهمترين پيام خبر بطور خالصه و فشرده و بمنظور 

  :اصول و قواعد نگارش تيتر
  بايد ساده و روان باشد  -1
  بايد روشن و دقيق باشد -2
  بايد با متن خبر تطبيق كند -3
  بايدخالصه مهمترين مطلب خبر باشد -4
  .داشته باشد) Dynamic(بايد زنده و جاويد و حالت دايناميك  -5
  د با شرح خبر تناسب باشدباي -6
  بايد مستقل از خبر باشد - 7
  نبايد كلمات تكراري داشته باشد -8
  بايد با حداقل كلمه حداكثر معني و مفهوم را بيان كند  -9
  تيتر بايد تأثير ايجاد شده اش با تأثير مورد نظر تطبيق كند- 10
  از نوشتن تيترهاي منفي بايد اجتناب كند- 11
  اي سوالي بايد خودداري كرداز نوشتن تيتره- 12
  .انتخاب فعل مناسب كلمه موفقيت در نگارش تيتر است - 13
  از نوشتن حرف اضافه در ابتداي تير بايد خود داري كرد- 14
  .فعل بكار رفته در تيتر بايد از افعال معلوم باشد- 15

   :اجزاي تيتر را تعريف كنيد
اهري مطلب به غير از تيتر اصلي تيترهاي ديگري را با ظ كنش تيتر نويس به منظور ايجاد جذابيت و افزايش

  .حروف كوچكتر در باال و پايين تيتر اصلي مي نويسد
  .تيتري است باالي تيتر اصلي نوشته مي شود :روتيتر

حروف تيترهاي خالصه از انواع تيترهاي ديگر كوچكتر بوده براي مشخص كردن آن از ستاره يا  :خالصه تيتر
  .دايره سياه استفاده مي شود و گاهي در درون كادر قرار مي گيرد

  .معموالً در وسط خبرهاي طوالني براي تفكيك بكار مي رود :ميان تيتر



جمع آوري اطالعات، مطالب را در قالب بسته بنديهاي خبرنگاران بايد بعد از شناختن خبر و : سبك هاي خبر
جذابتر و محتواي آن پربارتر باشد شمار مشتريان و ميزان تأثيرش  قدر جذاب به مخاطبان ارائه دهد و پس او

  بيشتر مي شود و بر عكس

   :ويژگيهاي سبك هرم وارونه يا معكوس
كم ارزش  -3ارآفرين ترين روش انتقال اطالعات موثرترين و ك - 2مهمترين مطلب در ابتدا قرار مي گيرد  - 1

دقيقه بيشترين حجم خبر را به خواننده  60تا  20در زمان خواندن روزنامه بين  - 4ترين در انتها قرار مي گيرد 
  ..منتقل مي كند

  : مزاياي استفاده از سبك هرم وارونه در سبك خبر نويسي
خواننده  - 3زمان كمتري براي دريافت مطلب الزم است  -2 در ابتدا خالصه مهم ترين مطلب قرار مي گيرد - 1

خواننده را به خواندن خبر ترغيب مي  - 5حس كنجكاوي خواننده را تحريك مي كند  -4را خسته نمي كند 
كار  - 8. متن خبر بر پايه ارزش مطالب تنظيم مي گردد -7كار دبيران و سر دبيران را راحت مي كند  - 6كند 

  .را ساده مي كندفني و ماكت بندي 

    :معايب سبك هرم وارونه
  احتمال دارد خواننده را از خواندن بقيه خبر باز دارد -1  
  بعلت خالصه شدن ممكن است برخي از اطالعات از متن حذف شود -2  
در بعضي از موارد مخصوصاً در مورد خبرهاي طوالني آنچه در ابتدا گفته ميشود دوباره در متن خبر تكرار  -3  

  گرددمي 
  .اعمال نظر خبرنگار در اين نوع سبك زياد است -4  

     :سبك تاريخي
  مطالب بر اساس ارزش آنها نوشته نمي شود - 1
  مطالب همانطور كه اتفاق افتاده بايد بيان شود -2  
براي مطالب خبري روز مناسب نيست در تهيه مقاالت و گزارش تحقيقي مي شود مورد استفاده قرار گيرد  -3  

  .ت هفتگي استفاده از آن قابل قبول تر استدر جمال

  :مزاياي استفاده از سبك تاريخي
  مطالب كاملتر بيان مي شود -1  
  .اعمال نظر خبرنگار در دخل و تصرف و برجسته كردن مطالب كمتر است -2  

   :معايب سبك تاريخي



  زمان بيشتري براي دريافت مهمترين مطلب الزم است - 1
  كندخواننده را خسته مي -2  
  از لحاظ تيتر نويسي و ماكت بندي كار را مشكل مي كند -3  
  .ترغيب خواننده به خواندن خبر با توجه به ميزان كم سوادان كمتر است -4  

مطالب از نو به سمت كهنه نوشته مي شود يعني آخرين خبر در ابتدا گفته ميشود و : سبك بازگشت به عقب
  .سوابق امر در انتها آورده مي شود

اين شيوه از نگارش نسبت با سبكهاي ديگر كاربرد كمتري دارد و در خبرهاي طوالني استفاده  :تشريحي سبك
مي شود پس از ذكر هر قسمت از خبر اطالعات تكميلي ارائه مي شود اين اطالعات مي تواند سابقه خبر 

  اطالعات شخصي خبرنگار كه موجب روشن شدن مطلب شود

كه ليد ندارد قسمتهاي مختلف خبر طوري تنظيم مي شود كه به قسمت  سبكي :سبك پايان شگفت انگيز
جذاب و شگفت انگيز و شيرين خاتمه يابد و در واقع خبر در قسمت انتهاي براي مخاطبان گشوده مي شود 

  .مناسب است خبرهاي كوتاهاين شيوه نگارش براي 
  نگاريانواع روزنامه 
را در بر مي گيرد و بر گزارش  1960گ جهاني اول تا اواسط دهه بعد از جن: روزنامه نگاري آزادي گرا  -1

  .دسته تقسيم مي شود 4اين روزنامه نگاري به . واقعيتها استوار مي باشد
  )روزنامه نگاري تحقيقي - 4روزنامه نگاري عمقي  - 3روزنامه نگاري تشريحي  - 2روزنامه نگاري عيني    -1(
تحقيقي به سنجش صحت اخبار نيويورك تايمز  1920والتر ليپمن در سال  : روزنامه نگاري عيني   -1-1

پرداخت و در آخر پژوهش به جهت گيري هاي شخصي و گزارش مقرضانه خبرنگاران اين روزنامه انتقاد كرد 
و عقيده داشت اخبار همانگونه كه اتفاق مي افتد مورد توجه نبوده بلكه آنطور كه خبرنگاران دوست داشته اند 

طرح مي شده ليپمن به روزنامه نگاري واقعيت جو وعيني گرا توجه داشت وتأثير ندادن احساسات و تمايالت م
و عالقه هاي شخصي توجه داشت و عقيده داشت كه اخبار بايد بدون بي طرفي منتشر شود و گاهي اوقات به 

  .هم گفته مي شود روزنامه نگاري مخالف جواين 
و با انتشار هفته نامه تايم نامگذاري شد روزنامه نگاران اين  1922در سال : ينگاري تشريحروزنامه   -1-2

هفته عقيده داشتند اخبار روزانه درباره رويدادها، نيازهاي خوانندگان را ارضاء نمي كنه و عقيده داشتند كه 
، تشريح و تجزيه و گزارشهاي خبري به صورت دقيق تر در اختيار مخاطبان قرار بايد بگيرد بنابر اين به تفسير

  .تحليل اخبار به طور دقيق مي پرداختند



از طرفداران اين روزنامه نگاري ميخائيل كاپ مي باشد و روزنامه نگاران : نگاري عمقيروزنامه   -1-3
آمريكائي براي كاملتر كردن گزارشهاي خبري به بررسي عمقي مطالب مي پرداختند و زمان زيادي صرف مطالعه 

انتقاد وارد شده به . اد مي گذاشتند تا گزارش خبري دقيق و كامل در اختيار مخاطبان قرار بگيردو بررسي رويد
نياز به وسعت انتشار در صفحات  - 2وقت زيادي نياز بود براي كامل كردن اطالعات  - 1: اين روزنامه نگاري

  .نشريه بود
و باب ود وارد مطرح شده اين روزنامه توسط كارل برن نشتاين  1970از سال  :نگاري تحقيقيروزنامه - 1-4

نگاري بيشتر وقايع سياسي توجه داشت و خبرنگاران پوشش هاي فراواني براي كسب واقعيت تالش مي كردند 
  .كه اطالعاتي كه مخفي مانده آشكار نمايند و مخاطبان را در اين زمينه مطالعه سازند

   :روزنامه نگاري انتقاد گرا    -2
روزنامه نگاري به خبرنگاري متعهد و مدافع گر توجه دارد در واقع به جاي تمركز به اخبار بر روي در اين نوع 

  .به سه دسته تقسيم مي شود. آزادي و عينيت ومسئوليت وتعهد وسايل ارتباط جمعي تكيه دارد
  روزنامه نگاري زير زميني يا اعتراض گر - 1(
  :روزنامه نگاري متعهد  -2  
  ري مدافع گرروزنامه نگا - 1- 2
  روزنامه نگاري مشاركت جو -2-2  
  )روزنامه نگاري نوين - 3
توسط    مطرح بود 73تا  1964در فاصله سال هاي : روزنامه نگاري زير زميني يا اعتراض گر    -2-1

دانشجويان جوان كه مخالف با وضع مستقر و ارزشهاي سياسي، اجتماعي مورد حمايت نظام آمريكا صورت 
صفحه اي با قد كوچك منتشر مي شد كه مخالفت خود را نسبت به تبعيض نژادي، ادامه  4ات گرفت اين نشري

جنگ ويتنام، معيارهاي مادي جامعه مصرفي، نا برابري زنان و مردان و آلودگي محيط زيست مطرح بود و به 
روزنامه نگاري مطبوعات زير زميني معروف بودند ولي كارشان غير قانوني نبود در اين روزنامه نگاري به 

  .اعتراض گر معروف بود
     :روزنامه متعهد   -2-2

ها و مقاصد موردنظر در مورد رويدادها  كه نقش دفاعي به عهده دارند و بر مبناي هدف   :مدافع گر   -1- 2-2
  .كردند گيري مي و مسائل خاص سياسي و اجتماعي موضع

و سياسي مشاركت   نگاران درجريان رويداد اجتماعي روزنامهدر واقع   :جو نگاري مشاركت رونامه  -2- 2-2
  .شد خويش درگير واقعيت مي   نگار با توجه به مسئوليت و تعهد اجتماعي روزنامه  فعاالنه داشتند بطوري كه



هاي  كاربرد اين كسب داستان. توسط تام ولف مورد توجه بود 1908در سال : نگاري نوين روزنامه   -2-3
  .شد نگاري و هم واقعيت ذهني در داستان استفاده مي كوتاه مطرح بود هم از واقعيت عيني رونامه تخيلي بلند و

  نگاري نوين هاي كسب روزنامه ويژگي

شود احساسات  شوندگان سعي مي هاي پياپي با مصاحبه  نگار با مصاحبه روزنامه: توجه به شخصيت فردي   -1
  .آنان را در زمان وقوع اتفاق ثبت شود

عادات غذا خوردن، راه رفتن، و محل زندگي   حركات، توجه به طرز لباس پوشيدن، : بيان جزئيات نمادي  -2
  براي آشنايي بيشتر مخاطبان

  .و به طور مستقيم نقل گردد  ها عيناً شونده هاي مصاحبه باشد كه گفته منظور اين مي: شنود وسيع و گفت  -3

نگاري مورد توجه است  درد مجالت ماهانه و فصلي و يا كتابها به  اين گزارش: توصيف صحنه به صحنه  -4
گيرد و انتقادي كه وارد است خبرنگار  مي  گرايي فاصله و بيش از هر چيز به واقعيت ذهني توجه دارد و از عيني

  .گزارش زمان بگذارد ها براي تهيه يك ها و ماه تواند هفته نمي
  ):INVERTED_PYRAMID STYLE(ـ سبك هرم وارونه1  

در اين سبك به ترتيب مهمترين مطلب . كارآمد ترين و رايج ترين سبك تنظيم خبر سبك هرم وارونه نام دارد
به دليل ( از سوي ديگر در اين روش . رويداد در ابتداي خبر و كم ارزش ترين مطلب در انتها قرار مي گيرد

  ابد بقيه خبر براي او مفيد است يا نه؟، خواننده با مطالعه ابتداي خبر مي تواند دري)ضيق وقت مخاطبان 
  :مزايا
  )سرعت انتقال خبر. ( زمان براي دريافت مهمترين قسمت مطلب كوتاه است) الف  
  .ليد دارد كه در آن مهمترين بخش خبر ارايه مي شود) ب  
  .سادگي ويرايش، تيتر نويسي و صفحه آرايي) ج  
  .خبر بر پايه ارزش مطالب تنظيم مي شود) د

  :معايب
  .خبر هيچ گاه كامل نيست، چون مهمترين قسمت هاي آن انتخاب شده است) الف
  .سليقه خبرنگار در اولويت بندي بخش هاي خبر زياد است) ب
  .توالي زماني خبر از هم گسسته مي شود) ج
  .گاهي خواننده با خواندن ليد به ادامه خبر نمي پردازد) د
  .ار مي شودگاهي آنچه در ليد گفته شده،در متن تكر) ه

  . درباره ترتيب ارايه مطالب به سبك هرم وارونه بايد بسته به تعداد موضوعات خبر به ارايه مطالب پرداخت



  :در خبرهاي يك موضوعي*
  .در پاراگراف اول ليد نوشته مي شود

  .در پاراگراف بعدي توضيح بيشتري براي ليد مي دهيم
اهميت آن نوشته مي شود تا خبر كامل شود و به پايين ترين و به ترتيب، توضيحات در هر پاراگراف نسبت به 

  . سطح كه مي رسد اهميت چنداني ندارد ولي صرفا براي توضيح و تكميل خبر آمده است
  :در خبرهاي چند موضوعي *

ابتدا مهمترين قسمت خبر را تعيين كرده ، در ليد مي آوريم و بعد در يك يا چند پاراگراف قسمت اول خبر را 
يل كرده و بعد قسمت دوم خبر را نوشته، به همان ترتيب در پاراگراف هاي بعدي اين قسمت خبر را تكم

يعني اگر قسمت . تكميل مي كنيم و در نهايت قسمت سوم خبر نوشته و در پاراگراف هاي بعدي كامل مي شود
A  از قسمتB  مهمتر است ، قسمت هايA1 ،A2قبل از قسمت  …وB در خبر آورده مي شوند.  

بايد تاكيد كرد سبك هرم وارونه به دليل سهولت انتقال خبر، مهمترين و بهترين سبك در خبرنويسي مي ***
  .باشد

  نمونه سبك هرم وارونه

براساس مصوبه دولت و به منظور افزايش سرمايه گذاري، تقويت : تهران ـ خبرگزاري جمهوري اسالمي :  ليد
هزار ريال از حقوق آنان كسر و به حساب تعاوني    3كنان دولت در بخش تعاون، ماهانه و جلب مشاركت كار
  .ها واريز مي شود

اين مصوبه در جلسه ماهانه شوراي معاونان وزارتخانه ها به رياست معاون رييس جمهور ديروز : 2پاراگراف 
تعاون به دستگاههاي دولتي صادر  مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در اين زمينه بخشنامه اي توسط وزارت

  .شود
هزار ريال از محل كمك هزينه عايله مندي  3براساس اين مصوبه، با توافق كاركنان ماهانه مبلغ  :3پاراگراف 

قانون نظام هماهنگ پرداخت، كسر و به حساب اتحاديه تعاوني مصرف كاركنان دولت و شركت هاي تعاوني 
  .دستگاههاي مربوطه واريز مي شود

بدين ترتيب با افزايش سرمايه و توان مالي شركت هاي تعاوني، امكان سرمايه گذاري كاركنان در  :4پاراگراف 
  .فعاليت هاي توليدي از طريق تعاوني ها فراهم خواهد شد

  :نمونه ديگر
ويتنام با  يكي از سرنشينان هواپيماي خطوط هوايي بلغارستان در مسير تايلند ـ: ـ رويتر) تايلند(بانكوك : ليد

  .استفاده از چتر نجات در آسمان ويتنام از هواپيما بيرون پريد



در ) اس.اس.جي(خطوط هوايي  300به گفته مقامات خطوط هوايي بلغارستان، هنگامي كه هواپيماي ايرباس 
يد وادار در حال پرواز بود، يكي از مسافران، خدمه هواپيما را با تهد) ويتنام(مسير بانكوك به شهر هوشي مينه 

مسافر ياد شده كه به نظر مي : يك مقام خطوط هوايي بلغارستان گفت. به باز كردن يكي از درهاي هواپيما كرد
رسيد تبعه ويتنام باشد، ضمن پخش اعالميه هايي خود نيز به وسيله چتر نجات بر فراز خاك ويتنام به بيرون از 

  .ه در اين حادثه به كسي آسيب نرسيده استمقامات هواپيمايي بلغارستان گفتند ك.هواپيما پريد
  ):CHRONOLOGICAL  STYLE(سبك تاريخي  _ 2

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

  .گزارش هاي تحقيقي و اسناد پرداخته مي شود ، مي توان از سبك تاريخي استفاده كردصفحاتي كه به ارايه 
  :سبك تاريخي با مقدمه 

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

  :مثال
اجالس شوراي معاونان وزارتخانه ها به رياست معاون رييس : ي جمهوري اسالميتهران ـ خبرگزار: مقدمه

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

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

در اين اجالس مصوبه قبلي هيات دولت مبتني بر گسترش و تقويت تعاوني هاي مصرف .سازمان تشكيل شد
 3كنان دولت و افزايش سرمايه گذاري در بخش تعاون يا جلب مشاركت كاركنان دولت بر اساس ماهيانه كار

قانون نظام هماهنگ پرداخت از حقوق و مزاياي  9هزار ريال از محل كمك هزينه عايله مندي موضوع ماده 
تگاههاي اجرايي همه كارمندان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد به منظور اجراي مصوبه فوق، دس

ماهه با توافق كاركنان، مبلغ مذكور را به حساب اتحاديه تعاون مصرف كاركنان دولت بر شركت هاي تعاوني 
  .دستگاههاي ذيربط واريز نمايند

بدين ترتيب با افزايش سرمايه و توان مالي شركت هاي تعاوني، امكان سرمايه گذاري كاركنان در فعاليت هاي 
  .ق شركت هاي تعاوني فراهم مي شودتوليدي از طري



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

  ):CHRONOLOGICAL  STYLE WITH LEAD(ـ سبك تاريخي با ليد 3
شروع خبر .ي و هرم وارونه به نظر مي آيداين سبك داراي ليد است و به صورت تركيبي از سبك تاريخ  

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

اين نوع بيشتر در گزارش حوادث بكار مي رود، البته در برخي از خبرهاي اجتماعي و گزارش برخي جلسات 
  .دنيز كاربرد دار

  ):سبك تاريخي با ليد(نمونه 
  .به حبس ابد محكوم شد) آمريكا(ساله ايراني در كانزاس سيتي  25قاتل فرش فروش : ليد 

به همراه دو جوان ديگر آمريكايي در يكي از بزرگراه هاي  1367در بهمن ماه    فيليپ مك وي  :شرح ماجرا
وش ايراني و مادرش بستند و وي را با شليك گلوله كانزاس سيتي راه را بر اتومبيل حامد رضي زاده، فرش فر

قاتالن و ضاربان سپس كيف پول رضي زاده را به سرقت برده و . به قتل رساندند و مادرش را نيز مجروح كردند
  .از محل گريختند

را بعدها با نشانه هايي كه مادر رضي زاده در اختيار پليس قرار داد، پليس اين شهر موفق شد، فيليپ مك وي 
  . بازداشت كند

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

ه را سال 28مطبوعات محل كانزاس سيتي نوشتند هيات منصفه دادگاه در بهمن ماه سال گذشته فيليپ مك وي 
از توابع كانزاس سيتي از ايالت كانزاس،هفته ) جانسون(به خاطر قتل عمد مجرم شناخته بودند و دادگاه منطقه 

  .گذشته وي را به حبس ابد محكوم كرد
   اصوال درسبك تاريخي مطلب دست نمي خورد و بر مبناي توالي زماني به همراه يك مقدمه ارايه مي شود، لذا

  .ن است كه خبر كامل و فاقد اعمال نظر خبرنگار استتنها مزيت اين سبك اي
از جمله معايب اين سبك اين است كه چون مقدمه دارد مهمترين بخش خبري در ابتدا ارايه مي شود، طوالني 

  .و زمان بر است و ماكت بندي آن نيز مشكل تر از هرم وارونه است
  :ـ سبك بازگشت به عقب4

  .مي شود، بعد توضيح ليد داده مي شود و بعد سابقه خبر نوشته مي شوددر اين نوع سبك ابتدا ليد نوشته 



  :ـ سبك با پايان شگفت انگيز5  
در اين نوع سبك،خواننده كنجكاو نگاه داشته مي شود و براي مخاطب سوالي ايجاد مي شود ، بدون اين كه به 

  .آن پاسخ داده شود
شود و معموال بدنه خبري به صورت تاريخي كار مي در اين سبك از ليد غير متعارف و سوالي استفاده مي 

  .شود؛ عمده كاربرد آن در خبرهاي اجتماعي و حوادث است
  :ـ سبك دايره اي 6

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

  .كاربرد دارد
  چند نكته در تنظيم متن خبر

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

منبع .ذكر شود) …ديروز، شنبه گذشته، ( ورت تاريخ يا به نسبت زمان حال به ص  زمان رويداد بايد در خبر*
اگر اين منبع يكي است در ابتداي خبر و اگر متعدد است با به ترتيب قرار دادن . نيز بايد درخبر ذكر شود

  .مطالب بر حسب اهميت، پيش از نقل مطلب هر يك ، نام منبع مربوط ذكر مي شود
، يكي از …مثال ( كامل و سمت آنان يا رابطه آنان با موضوع خبر    ، ذكر كردن نامدر نقل مطلب از افراد*

  . الزامي است) شاهدان حادثه 
در خبر نويسي فعل معلوم بر مجهول رجحان دارد، مگر فاعل اهميت خاصي نداشته باشد يا به دليلي حذف *
  .شود
  :مانند

                                                                                         غلط. مغازه بسته شد
  .مغازه توسط ماموران اداره تعزيرات بسته شد

  . دولت لهستان به دنبال ناآرامي هاي كارگري ، حكومت نظامي اعالم كرد
مله اين مورد نيز صحيح است ولي ج. ( به دنبال ناآرامي هاي كارگري ، در لهستان حكومت نظامي اعالم شد

  .)باال به دليل عدم شروع با حرف اضافه ارجحيت دارد
  .از كلمات اضافي در خبر بايد اجتناب شود

  درست: وي افزود                                     غلط: وي در ادامه سخنانش اضافه كرد 



  .در كاربرد صفات در خبر نويسي، بايد از صفات سنجشي و شعارگونه خودداري كرد*
  .امور خارجه ايران و ليبي انجام شد   مذاكرات مهمي بين وزير  :به جاي

           .مذاكرات مهمي بين ايران وليبي صورت گرفت: وزير امور خارجه گفت: نوشته شود
در اين حالت اظهار نظر از سوي خبرنگار به اظهار نظر از طرف منبع تغيير مي يابد كه از نظر اصول خبر نويسي 

  .در تفسير و تحليل نويسي استفاده از اين گونه صفات جايز و گاهي الزم است بهتر است، البته
  نكاتي درباره تهيه و تنظيم خبرهاي گوناگون

، بخشنامه، آگهي ها، نكات خبري، اگر در حدي مهم باشد كه قابل )شفاهي(، اعالميه، بيانيه، پيام)كتبي(اطالعيه 
به جاي آوردن متن كامل اطالعيه يا    در اين حالت  .ظيم شودكار كردن باشد، بايد به صورت هرم وارونه تن

  . ،نكات مهم آن كه عناصر خبري را كامل كند و به همراه سابقه مورد نياز آورده مي شود …بيانيه و
                                                                                     :مثال 

  )اطالعيه (                                                                         
قابل توجه تمامي بازنشستگان و وظيفه بگيران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بنابر تصميم دولت مبني بر 

ل جاري، از آن دسته بيمه تكميلي بازنشستگان و وظيفه بگيران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سا   برقراري
از همكاراني كه مايل به استفاده از بيمه فوق الذكر نمي باشند، درخواست مي شود حداكثر تا پايان آذرماه سال 
     .جاري نسبت به اعالم كتبي عدم استفاده خود از مزاياي آن به اداره كل امور مالي وزارت متبوع اقدام نمايند

                                                                                                            
  اداره كل تعاون و رفاه                  

    
  :تنظيم به شيوه هرم وارونه 

اعالم عدم استفاده بازنشستگان و وظيفه بگيران از بيمه تكميلي    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، آخرين مهلت
  .ا اعالم كرداين وزارتخانه ر

آن دسته از افرادي كه : اداره كل امور مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد
تمايل استفاده از بيمه تكميلي بازنشستگان و وظيفه بگيران را ندارند، بايد تا پايان آذرماه جاري، عدم استفاده از 

  .اداره كل اعالم كنند مزاياي اين بيمه را به صورت كتبي به اين
در برخي موارد براي نوشتن از سبك تاريخي با ليد استفاده مي شود، البته در صورتي كه خود اطالعيه و سابقه 

  ) …اطالعيه هاي خدمت نظام وظيفه و .( آن اهميت بااليي داشته باشد
ها و جداول آماري بر در اخباري كه اصل خبر حول محور جداول و آمارهاست، تنظيم خبر براساس نمودار



در اين خبرها بهتر است ابتدا بر مبناي ارزش هاي خبري، سواالتي كه در جدول پاسخ . حسب هرم وارونه است
  . آنها وجود دارد، طرح و خبر برمبناي پاسخ آن سواالت تنظيم شود

  .در سخنراني ها نيز بهترين روش، استفاده از سبك هرم وارونه است*
  حوادث تهيه و تنظيم خبر 

در اين اخبار براي حفظ جنبه اطالع رساني و نيز آموزش و هشدار ، عالوه بر نقل جرم و مجازات،هشدار و 
  . تاكيد الزم نيز اعمال مي شود

  .سبك مناسب براي اخبار حوادث ، سبك تاريخي همراه با ليد است
گفت و گو بايد حفظ شود؛ لذا در  در اخبار دادگاهها چون خبر بر مبناي گفت و گو شكل مي گيرد، توالي اين

  .اين اخبار نيز از سبك تاريخي همراه با ليد استفاده مي شود
در اين خبرها در استفاده از كلماتي كه بار حقوقي دارند ، بايد نهايت دقت را به عمل آورد؛ زيرا متهم به خالف 

  .نمي شود قانون از جنبه حقوقي تا در دادگاه محكوم نشده باشد، قانون شكن تلقي
    .دادگاه كوي دانشگاه كه در آن متهم پرونده پس از اتمام دادرسي عليه برخي روزنامه ها اقامه دعوي كرد: مثال 

همچنين از ديالوگ نويسي در گزارش دادگاهها و صحبت با متهم مي توان استفاده و حركات و احساسات او را 
  .تشريح كرد

  تنظيم خبرهاي ورزشي
و بازيكنان نيز به مخاطب انتقال داده   بايد عالوه بر حفظ عناصر خبري، احساسات تماشاچياندر اخبار ورزشي 

در اين اخبار وقتي خبر به نتايج رويدادها و چگونگي وقوع محدود است،از سبك هرم وارونه استفاده مي . شود
  .يد نيز مي توان استفاده كردشود ولي وقتي نياز به انتقال سير تاريخي نيز باشد، از سبك تاريخي همراه با ل

   تنظيم خبرهاي هنري و علمي
روش نگارش اين اخبار معموال با استفاده از سبك هرم وارونه صورت مي گيرد، البته استفاده از واژگان متناسب 

در اخبار هنري ظرافت . ، اين اخبار را از حالت خشك و رسمي خبرهاي سياسي و اقتصادي خارج مي كند
  .نثر توصيفي حرف اول را مي زند   ك هنر موثر است و در آنهاي شناخت ي

در برخي مراسم رسمي سياسي يا فرهنگي، جدا از خود مراسم برخي حواشي مانند عدم نظم ، برخوردها و 
مثال با ستاره يا عنوان در حاشيه (    وجود دارد كه الزم است به صورت مشخص …و    سخنان حاشيه اي

يا ) كه ذاتا فاقد شرح وبسط است ( گاهي تعدادي خبركوتاه وجود دارد . ذكر شود   صليجدا از خبر ا)    مراسم
ارسال كامل آنها وجود ندارد، در اين   اين كه به دليل ضيق وقت يا كمبود جا در مطبوعات، فضا و زمان براي



  .حال از خالصه خبر يا اخبار كوتاه براي انتقال مطالب استفاده مي شود
  كوتاه از جهان يا مجلس اخبار : مانند
با اداي احترام به تمامي اساتيد،كارشناسان و صاحبنظران ارتباطات در تدوين مطالب فوق بيشتر از منابع ذيل *

  :استفاده شده است
  1378 _انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي  _تهران  _روزنامه نگاري نوين  _بديعي،نعيم و حسين قندي _ 1
 _تهران انتشارات مركز نشر سپهر  _روزنامه نگاري  _با همكاري دكتر ابوالقاسم منصفي  معتمدنژاد، كاظم _ 2

   1368 _چاپ سوم 
  1380 _انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها  _تهران  _خبر  _شكرخواه،يونس    _ 3
  1382 _انتشارات سروش  _تهران  _اصول خبرنويسي  _نصراللهي، اكبر  _ 4
      ي آموزشي خبرگزاري ايسناجزوه ها _ 5

المللي  هاي بين متحد به كمك آژانس همكاري ، بنياد رويترز و برنامه توسعه سازمان ملل 2004در اكتبر 
مستقل و سراسري، اخبار عراق به  هاي  مشتركي را در عراق انجام دادند تا در نبود خبرگزاري اسپانيا پروژه 

   .نعكس بشوداين كشور م هاي  شكل بهتري در رسانه
خبرنگارهاي عراقي از سراسر عراق بتوانند اطالعات  براي اين كار، سايتي اينترنتي راه افتاد به نام االوسط تا 

   .بكنند و اخبار خود را روي اين سايت بگذارند رد و بدل 
به  اال ببرد، شد تا مهارت خبرنگارهاي عراقي را ب خبرنگارها مي پروژه همچنين شامل آموزش و نظارت بر كار 

   .شد ميالدي مربوط مي 2005سال  خصوص در آنجا كه به پوشش اخبار انتخابات عراق در 
اي مركزي از خبرنگاران در شبكه اينترنتي االوسط به  هسته هايي كه طي دو ماه آموزش ديدند  از ميان گروه

هاي عراق  رسانه. ت ثبت شده بودخبر در ساي گزارش و  500چند ماهي بعد از راه افتادن سايت . وجود آمد 
 2005اوايل ژوئن . افزوده شد هاي بعد بر حاميان سايت  استقبال كردند و خيلي سريع در ماه از اين پروژه 

   .عنوان گذشت 3000هاي ثبت شده در سايت از مرز  گزارش ميالدي، تعداد اخبار و 
خبرگزاري  توان از سايت االوسط به عنوان يك  رساند كه حاال مي موفقيت و رشد مداوم، پروژه را به جايي 

  .مستقل نام برد
رويترز نوشته شده به شكلي طراحي شده كه بتواند به  اين دفترچه راهنما كه بر اساس اصول كار خبرگزاري 

  .خبرنگارها در گزارش نويسي مبتني بر واقعيت كمك كند 
ي است كه به باال بردن مهارت خبرنگاران عراقي اين دفترچه راهنما در واقع بخشي كليدي از مواد درسي ا

  .كمك كرده است



نگاري از  با توجه به اين موضوع كه روزنامه. شده است دفترچه با توجه به تجربيات خبرنگاران رويترز تهيه 
ا ام. دفترچه به عنوان راهنمايي كامل نام برد توان از اين  كند نمي كشوري به كشوري ديگر تا حدودي فرق مي 

سال گذشته در اين  150رويترز را كه طي  است توانسته باشيم دورنمايي از تجربيات خبرنگارهاي  انتظار اين 
   .اند ترسيم كنيم بوده سازمان فعال 

راست به سراغ آن بخش از مطالبي بروند كه فكر  توانند يك  با توجه به فهرست ارايه شده خبرنگارها مي
   .شان بيايد كمك تواند به بيشتر مي كنند  مي

  )pdfفايل (متن كامل به فارسي 
  

  )pdfفايل (متن كامل به انگليسي 
 ---------------------------------------------------  

قصه گويي كسبي است كه هميشه رونق داشته و اين روزها كه بيشتر از هر زمان ديگري دوست داريم  قصه و
  ...چه خوب اگر اين قصه ها واقعي هم باشد . دور و برمان بدانيم قصه گويي همچنان پررونق است درباره 

   :نيدگوييد نه، به دور و بر خود نگاه ك مي. هاي ناگفته است دنياي واقعي پر از قصه
   . المقدس راننده تاكسي است قصه تنها زن مسلماني كه در بيت -  
شود و سرانجام  قصه نوجوان سوداني كه براي آينده بهتر به مصر مهاجرت كرده اما اسير باندهاي خياباني مي -  

   .رسد آنها به قتل مي به دست 
گويد اين  بوده و حاال سازمان ملل مي قصه گرم شدن هواي زمين كه يكي از داليل بروز قحطي در دارفور -  

ها  هزار نفر در اين درگيري 250تاكنون بيش از . ها و بوميان سوداني شده باعث كشمكش بين عرب قحطي 
   .اند كشته شده

قصه يك گالري دار عراقي كه علي رغم همه كشت و كشتارها گالري خود را در بغداد باز نگه داشته و  -  
   .ن صلح و اميد به ديوار آويخته استمضمو هايي با  نقاشي

هاي قطب شمال به طمع نفت و گازي كه شايد  متري آب 4500قصه كوبيدن پرچم روسيه در عمق  -  
گوييد  مي. دهد دهه ديگر سودآور شود و در عين حال خبر از اقتدار شيري نيمه خفته مي استخراجش چند 

متري پايين برود و بازوي مكانيكي آن  4500تواند تا عمق  يزيردريايي كه م قهرمان اين داستان كيست؟ همان 
   .شمالي فرو بكند پرچم فلزي روسيه را بر بستر اقيانوس منجمد 

دهد و مناسبات  قصه رييس جمهور ايران كه دور كره زمين با دشمنان اياالت متحده دست دوستي مي -  
ز ايران دور هستند و دين، كيش و آيين ديگري دهد كه هزارها كيلومتر ا جاهايي گسترش مي كشورش را با 



   .دارند
   .كند اش مي قصه يك عكاس حيات وحش كه سرانجام تمساحي تكه پاره -  
   .ها را برانگيخته ها اعتراض خيلي گويند اراذل و اوباش هستند و شكل مبارزه با آن قصه مبارزه با كساني كه مي -  
هاي راي  و بيرون آمدن از فقر و كنار زدن فساد حكومتي به پاي صندوق قصه مردم سومالي كه به دنبال تغيير -  

   .روند مي
هاي خبري كالسيك  هاي واقعي روايت كردني هستند؟ نگاهي به همان ارزش پرسيد كداميك از قصه مي

   :بيندازيد

  اي كه قصه
   تازه باشد -  
   مهم باشد -  
   تاثيرگذار باشد -  
  ها باشد درباره كشمكش -  
  هاي مشهور باشد درباره آدم -  
  مندان باشد درباره مواضع قدرت و قدرت -  
   مردم به دانستنش تمايل داشته باشند -  
   ابعاد آن با حد معمول فرق كند -  
   در دور و بر ما اتفاق افتاده باشد -  
  اش بيشتر بدانيم با موضوع آن كم و بيش آشنا باشيم و حاال بخواهيم درباره -  
   مان كندغافلگير -  
   در دسترس باشد -  
   كه بفروشد -  
   ناگوار باشد -  

   نگارهاي خوب، كسي كه  گوي بهتري است؟ درست مثل روزنامه پرسيد در دنياي واقعي چه كسي قصه مي
  
   دقت -  
   انصاف -  
  كند طرفي را رعايت مي و بي -  



   كسي كه 
  كند منابع خود را به درستي درج مي -  
  دزدد  اند نمي كه ديگران نوشته هايي را داستان -  
  كند به كسي توهين نمي -  
  آورد داستاني را از خودش در نمي -  
   .گيرد رشوه نمي -  

   پرسيد چه طور يك داستان واقعي بنويسيم؟ مي
  :بد نيست اول ببينيم اصال يك داستان چه بخش هايي دارد

  )Plan(طرح  -  
  :كنيد در واقع داريد طرح آن را تعريف مي كنيداگر بخواهيد داستاني را در يك جمله تعريف 

يك زن مسلمان كه هم زن است و هم مسلمان در بيت المقدس كه كلي جمعيت يهودي دارد راننده تاكسي 
  .شده است و دارد زندگيش را از اين راه مي چرخاند

  )Personalities(و كاراكترهاي داستان   شخصيت -  
تواند مثال همان زيردريايي روس  دارند كه حتما هم نبايد آدم باشد و ميداستان ها اغلب يك شخصيت كليدي 

   .داروي جديد باشد يا يك 
  يك زيردريايي كه دارد پرچم روسيه را مي كوبد به قعر اقيانوس منجمد شمالي
  .يك داروي جديد كه كمك مي كند تا آنهايي كه ايدز دارند بيشتر زنده بمانند

  )Setting(فضاسازي 
  . شود تاتري را در نظر بگيريد كه نمايشي در آن اجرا مي  صحنه. نويسي فضا يعني زمان و مكان ستاندر دا

المقدس تعريف كنيد بد نيست به زماني اشاره كنيد كه  خواهيد قصه زن مسلمان راننده تاكسي در بيت وقتي مي
ها رفته قهوه بخورد و دور و  ننده تاكسييا دركافه پاتوق را. گذرد تاكسي خود از كنار مسجد قدس مي او دارد با 

   ...هستند و  برش همه مرد و يهودي 
متري بستر اقيانوس فضايي است كه داستان  4500در داستان زيردريايي روس، اقيانوس منجمد شمالي، عمق 

  .دارد در آن اتفاق مي افتد
  )Conflict and Resolution(گره و گره گشايي  -  

زنان ديگري هم به  تواند به كار خود در بيت المقدس ادامه بدهد؟ آيا  آيا زن مسلمان ميدر قصه راننده تاكسي 
دنبال او خواهند آمد و بر تعداد راننده تاكسي هاي زن مسلمان بيت المقدس افزوده خواهد شد؟ آيا مسلمانان 



  ...هند كرد؟ تر خوا نشين مسلمان المقدس خواهند پيوست و شهر را  بيشتري به جمع مسلمانان بيت
  )Suspence(تعليق  -  

ها براي كنار زدن  از همان موقعي اي كه سومالي(شود  يعني انتظار براي اين كه بفهميم سرانجام قصه چه مي
رهبران فاسد و نجات از فقر برنامه هاي انتخاباتي خود را شروع مي كنند تا به طور گسترده در انتخابات شركت  

  تا چند ماه بعد كه شود و حتي  ات تمام ميكنند تا زماني كه انتخاب
» تعليق«  اند چيزي به نام  اند چه قدر به شعارهاي خود وفادار مانده شود كساني كه انتخابات را برده مشخص مي

   .دارد تا قصه سومالي ها را دنبال كنند خوانندگان را وامي
  )Climax(نقطه اوج داستان  -  

  شود، يا م به دست تمساحي تكه پاره ميزماني كه عكاس حيات وحش سرانجا
ها حاضر نيست كار خود را رها كند، و خالصه داستان به اوج مي  گويد با تمام ناراحتي مي راننده زن مسلمان 

  .رسد و تكليف آن يك جورهايي مشخص مي شود
  :ان خبري بنويسيدوقتي ماجراها و داستان ها را پيدا كرديد مي توانيد به توجه به چهار عنصر زير يك داست

   اطالعات -  
   )ها نقل قول(ها  گفت و گو با آدم -  
   )تا داستان بهتر درك بشود و ابعاد دراماتيك آن بهتر مشخص بشود(پيشينه و توضيحات و پيش زمينه خبر  -  
   )كند كشد و آن را به ياد ماندني مي رنگ و جزييات داستان را به تصوير مي(رنگ و جزييات  -  
  

  )Facts(ات اطالع
براي اين كه توضيح بدهيد قضيه زيردريايي روسيه كه راهي قطب شمال شده به كجا رسيده است به يك سري 

   .اطالعات و آخرين تحوالت نياز داريد كه بايد آنها را در اختيار مخاطبان قرار بدهيد
  

  )Quotations(ها  نقل قول
سعي كنيد در   .نويسيد شنيده شود ها در داستاني كه مي ي آنها هستند بگذاريد صدا ها اغلب درباره آدم داستان

  .هر نقل قول يك جمله هم كه باشد كافي است. هر داستان خبري كه مي نويسيد دو يا سه نقل قول داشته باشيد
  

  )Colour(رنگ و جزييات 
كه روي پل  درسه اتوبوس زردرنگ م: تواند كمك كند تا فضاي داستان را به تصوير بكشيد رنگ و جزييات مي



چاوز در حالي كه دست روي شانه ... پي در مينياپوليس معلق مانده،  سي سي تخريب شده رودخانه مي
  ...گويد،  گذاشته از دوستي دو كشور مي نژاد  احمدي

  
  )Background and Context(پيشينه و توضيحات 

عكاس حيات : راماتيك داستان مشخص شودكند ابعاد د پيشينه، توضيحات و ارايه پيش زمينه داستان كمك مي
انداخت يا براي اولين بار است كه چنين انتخابات  از يك دهه بود كه از حيوانات عكس مي وحش بيشتر 

سال به ايران آمد يا اين بلندترين  60يا رييس جمهور روسيه پس از ... شود مي پرشوري در سومالي برپا 
   .شود ته ميساختمان در جهان است كه در دوبي ساخ

  
در هم ببافيد و هر جا الزم بود مقداري اطالعات بعد، مقداري  نويسيد بايد اين عناصر را  در داستاني كه مي

   .پيشينه، يك نقل قول اينجا و يك نقل قول آنجا
  

   :نكته كليدي در نوشتن يك قصه واقعي اين است كه از خود بپرسيد
  
  
   ماجرا از چه قرار است؟ -  
  كنم چرا اهميت دارد؟ كه دارم تعريف مي اي قصه -  

   .يعني در يك يا دو جمله در ذهن تان قصه را تعريف كنيد. داشته باشيد» طرح«پس بهتر است از همان اول يك 
روسيه مي خواهد به منابع نفت شمال دسترسي پيدا كند براي همين قبل از ديگران يك زيردريايي خود را به 

تحليل گران مي گويند با اين اقدام نمادين روسيه نمي . منجمد شمالي فرستاده است هزار متري اقيانون 4عمق 
  .تواند به اين منابع دست يابد

نگاري يعني پيدا  روزنامه«>نگاري را در يك جمله خالصه كنيم شايد بتوانيم بگوييم،  اگر بخواهيم روزنامه

   ».هاي واقعي داستان كردن 
   ... چه در قالب خبر، گزارش، مصاحبه، . مي توانيد آن ها را ثبت كنيد وقتي داستان ها را صيد كرديد

مثل عكس كيوين كارتر از كودك بيافرايي كه هنوز زنده است اما كركسي در انتظار نشسته (چه در قالب عكس 
   : اين عكس يك داستان كامل است؛ چون.) وقتي او مرد به سراغش بيايد تا 
كس و كاري ندارد و فقر او را به آنجا كشانده كه . گرسنگي در حال مرگ استكودكي از : هم طرح دارد -  



   .ها بشود است غذاي كركس ممكن 
خود كودك، كه نماينده مردم فقير افريقا است و كركس كه سمبلي است براي آنچه نصيب : هم كاراكتر دارد -  

   .شود ها مي شده فقيرها و رانده 
  فبيابان بي آب و عل: هم فضا -  
   .كودك هنوز زنده است و كركس در انتظار نشسته تا شايد پس از مرگ جسد او را تكه تكه كند: هم تعليق -  
عكس در واقع يك جورهايي نقطه اوج فقري است كه كشوري افريقايي را اسير كرده تا آنجا كه : نقطه اوج -  
   ...بينيم در حال مرگ و  كودكي را مي 
  

اي را نشان  باران نوار غزه صحنه لويزيوني الجزيره در يك گزارش خبري از موشكشبكه ت(چه در قالب فيلم 
توانم با  چه طور مي«: گويد كه مردي كه انگار از زير آوار بيرون آورده شده جلوي دوربين مي دهد  مي

اگر ... پيرمرد، زن، بچه يك سال و نيمه، . اند نفر از خانواده من را كشته 18يا   17ها صلح كنم وقتي  اسراييلي
   )»...كشم هر كدامشان را پيدا كنم مي. كنم نمي صد سال ديگر هم بگذرد من با آنها صلح 

اي كه بر بستر اقيانوس منجمد شمالي پرچم روسيه را  عكس و مشخصات زيردريايي(چه در قالب اينفوگرافيك 
   .)صاص داداهتزاز درآورد و دو سوم يك صفحه روزنامه گاردين را به خود اخت به 

   :شود كه اتفاقي خارج از روند روزمره رخ داده باشد داستان اغلب زماني شروع مي
المقدس  ها در بيت چون راننده تاكسي. المقدس شنيدني است داستان تنها زن مسلمان راننده تاكسي در بيت

  .هايشان هم يهودي هستند هستند و خيلي اغلب مرد 
اما به محض . گردد شنيدني نيست رود و به خانه برمي هر روز به مدرسه مي اي كه داستانِ زندگي بچه مدرسه

اي كه او دوباره  شود، از لحظه دزديده شدنش تا لحظه اي در راه مدرسه دزديده مي روزي بچه مدرسه اين كه 
   : گردد همه چيز داستان است عادي باز مي شود و به زندگي  پيدا مي
  
   او چه طور دزديده شد -  
  خواستند دزدها چه مي -  
   آيا با او بدرفتاري شد -  
  اش چه كار كردند خانواده -  
  چه طور پيدا شد -  
   آيا او دوباره زندگي عاديش را پي گرفت -  



  - ...   
  

   :اي خالصه بشود چنين داستاني شايد در چنين جمله طرح
گرفته اند و گفته اند اگر خانواده مثال صد  اي در راه مدرسه دزديده شده، دزدها با خانواده او تماس مي پسر بچه

  .ميليون تومان به آنها نپردازد آنها بچه مدرسه اي را خواهند كشت
   :داريم شخصيتاي الاقل چهار تا  در داستان پسر بچه مدرسه

  پسر بچه. 1 
  دزدها. 2 
  پدر و مادر و خواهر و برادر. 3 
  ها پليس. 4 
  

  مثال پدر بچه وقتي. شود مواجهه با اتفاقات به تصوير كشيده ميها در  شخصيت هر كدام از اين آدم
يا افسر پليس ابتدا با كمال خونسردي اعتقاد دارد بايد دزدها را سركوب كرد . كند گريه نمي شود  دزديده مي

   ...كشته شود،  حتي به اين قيمت كه پسر بچه 
اي را به تصوير بكشيم تا نگراني  بايد صحنه. ان بودپردازي نبايد بنويسيم كه مثال مادر پسر بچه نگر در شخصيت

ها  ها تا صبح در خيابان دهد با يكي از فاميل تواند بخوابد و ترجيح مي مثال مادر پسر بچه نمي: منتقل كند او را 
   .گشت بزند

د مي اي است كه همه چيز در صلح و آرامش جريان دار كند كه مثال محله محلي كه پسربچه در آن زندگي مي
شود كه حاال شلوغ و پلوغ  بچه بعد از اين كه ربوده مي خانه پسر . ي داستان را تشكيل بدهدفضاتواند بخشي از 

تواند همان كليشه قديمي يعني يك  مي. است محلي كه پسربچه در آن حبس ... است، آشپزخانه به هم ريخته، 
هايي كه ما در آن  همه خانه اي مثل  يرزمين خانهجاي سرد و مرطوب و غبارگرفته و بدون نور باشد يا شايد ز

   ...كنيم،  زندگي مي
  تعليق

كنيم تا ببينيم باالخره حمله كي اتفاق  داستان را دنبال مي... گاه دزدان حمله كند و  پليس قصد دارد به مخفي 
   . شود يا نه آيا بچه آزاد مي افتد و  مي
نياز دارد » بحراني«هاي  داستان به لحظه. است» بحراني«يك لحظه كند  گاه حمله مي اي كه پليس به مخفي لحظه
   .جذاب بشود تا 



شود و پسر بچه  يعني زماني كه حمله انجام مي –شود  زماني است كه نتيجه داستان معلوم مي  اوج داستان
   . كند مي نجات پيدا 

   .ور به زندگي عادي باز خواهد گشتخواهيم بدانيم پسر بچه چه ط خوانيم كه مي را زماني مي پايان داستان
تر باشد مي گويند  رنگ كم» من«هر چه حضور . هاي واقعي راوي اغلب سوم شخص است در روايت داستان

   .بهتر است
خوانيد سعي كنيد  اي مي زنيد، يا روزنامه رويد يا با دوست يا همكاري گپ مي بار بعد كه به خيابان مي

  . دا كنيدواقعي را پي هاي  سرنخ داستان

  مثل كشمكش تاتري ها و رييس متروي تهران سر ورودي متروي چهار راه وليعصر -

ها مال كسي هستند  اما اين داستان. شماري دور و برتان هستند كه همه دوست داريم بشنويم هاي بي داستان

تاكسي در  مثل كسي كه داستان تنها زن مسلمان راننده. كند كند و روايت مي كه آنها را پيدا مي 

كند كه به  دهد يا كسي كه قصد نوجوان سوداني را برايمان تعريف مي مي المقدس را برايمان شرح  بيت

هاي قاهره به پايان راه خود  زير ضربات چاقو در خيابان اي بهتر كشورش را ترك كرده بود اما  دنبال آينده

   .رسيد

  :نكاتي برا ي حفاظت از جان خبرنگار
  .پس حواستان به جان تان باشد. نمي تواند خبرش را مخابره كندخبرنگار مرده 

آن ها را رعايت كنيد تا هم خبر را پوشش . در زير چند توصيه آمده كه حاصل كار خبرنگارهاي رويترز است
  .داده باشيد و هم جان تان را حفظ كرده باشيد

   خبرنگاري به هر حال شغل خطرناكي است. 1
دهيد، انتظار نداشته  آميز را پوشش مي كنيد، مثال يك تظاهرات خشونت ناك كار ميهاي خطر وقتي در محيط 
   .ايد با شما خوب رفتار كنند، بدانيد به مالقات يك دوست نرفته باشيد  

تا  شود  كنند ترساندن خبرنگارها كار خوبي است؛ چون باعث مي مقامات دولتي در بسياري از كشورها فكر مي
   . كار كساني كه قدرت را در دست دارند سرك بكشند تر در ها كم آن  

   .كنند در بسياري از كشورها وسايل، ضبط و دوربين خبرنگارها را ضبط مي
نكنيد  در امريكا اگر منبع خبر خود را افشا . كنند خبرنگارها منبع خبر خود را افشا كنند قضات دستور صادر مي 
   .ممكن است به زندان برويد  
   .كنند هاي دموكراتيك هم خبرنگارها را تهديد ميحتي كشور 



   نگارها هم حق زنده ماندن دارند روزنامه. 2 
ها نگارها اگر چه بايد اتفاقات را پوشش بدهند، اما حق دارند كه خود را از درگيري دور نگه دارند و به  روزنامه

   .امنيت خود هم فكر كنند   
هميشه فردا هم «دهد،  و ادامه مي» .خبري ارزش كشته شدن نداردهيچ «گويد،  يكي از اساتيد رويترز مي

نگذاريد فرصت گرفتن يك عكس خوب يا پوشش يك سوژه بكر منجر به از » .شود خوب پيدا مي   خبرهاي 
كنيد درجه خطر باال است سعي كنيد جلوي وسوسه شدن خودتان  وقتي احساس مي. بشود تان  جان  دست دادن 
   . را بگيريد

  ماجرا را روايت كنيد، بخشي از آن نشويد. 3 
را  تواند عكس يا خبر خود  نگار مرده نمي روزنامه. يك خبر يا عكس زماني ارزش دارد كه بتوانيد منتشرش كنيد

   .بفرستد  
  كند ياد بگيريد تان كمك مي اصولي را كه به ايمني. 4 

تواند جان  ها مي به دنبال اصولي باشيد كه رعايت آنايد بايد  طور كه اصول خبرنويسي را ياد گرفته درست همان
   .شما را در مقابل خطرات احتمالي حفظ كند   

   :حال چند توصيه
  از قبل آماده شويد
دانيد قرار است فردا تظاهراتي برپا بشود كه ممكن است به خشونت كشيده بشود، بهتر است روز  مثالً وقتي مي

. درباره محلي كه قرار است درگيري آنجا رخ بدهد اطالعات جمع كنيد. بزنيد به محل برپايي تظاهرات سر   قبل 
   .حتماً يك نقشه خوب تهيه كنيد. ها هستند هاي در رو كدام است، خيابان كجا  تحقيق كنيد كه چه چيزي  از قبل 

بگيريد، بايد از  ز اگر بايد براي ورود به آنجا از جايي مجو. رويد تردد ممنوع نباشد مطمئن شويد جايي كه مي
   . آماده كنيد  قبل 

خود را براي مقابله با آن خطرها   فكر كنيد كه چه خطراتي ممكن است در محل درگيري شما را تهديد كند و 
     .كنيد آماده 

وقتي . براي تخمين خطر بايد اول بدانيد چه خطراتي در كمين شما است. درجه خطر را از قبل تخمين بزنيد
توانيد خود را براي مقابله و گريز از آن آماده  وقت خيلي بهتر مي آن كند  مي ه چيزي شما را تهديد چ بفهميد 
   .كنيد

  بعد از ارزيابي اوليه،اقدامات پيشگيرانه انجام بدهيد
  رويد اتومبيل را رو به سمتي پارك كنيد كه مثال بد نيست اگر با اتومبيل خود به محل درگيري مي



   . .نداشته باشيد و راحت بتوانيد صحنه را ترك كنيد زدن  احتياج به دور 
ايد و چه ساعتي باز  يك نفر حتما بايد بداند شما كجا رفته  .خط ارتباط خود را با تحريريه از قبل مشخص كنيد

   .گرديد مي 
هاي  ها را با نام نام شايد مجبور باشيد اين. توانند به دردتان بخورند همراه داشته باشيد هايي را كه مي شماره آدم 
   .جعلي بنويسيد كه قابل شناسايي نباشند   
ديگران را نجات  توانيد به خودتان كمك كنيد هم جان  به اين ترتيب هم مي. هاي اوليه را حتما ياد بگيريد كمك 
   . بدهيد  

آيد جان تان را  ليس فرود ميهاي پ تواند در مواقعي كه باتوم چند اليه روزنامه لوله شده كه توي لباستان باشد مي
  .كند  حفظ  
  

  :توصيه رويترز
و به كمك    دوربين را زمين بگذاريد . هاي اوليه بلد هستيد، حتما به كسي كه زخمي شده كمك كنيد اگر كمك  

   .اي هم درنگ نكنيد او برويد و در اين كار لحظه
هاي ديگر را داشته باشيد و درباره  ه تلفن خبرنگارشمار. توانيد درباره محيط به ديگران هم اطالعات بدهيد تا مي

توانند به كمك شما بيايند را در اختيار همه  نحوه ارتباط با كساني را كه مي. خطرات با آنها هم صحبت كنيد  
   .بگذاريد  
خودتان از براي نجات . كار كند به دبير خود يا كسي كه منتظر است شما باز گرديد، بگوييد اگر پيدايتان نشد چه 
   .برنامه داشته باشيد قبل   

   .تان از قبل تصميم بگيريد درباره لباس، استفاده از كارت خبرنگاري، كيف پول و هويت
تجربه نشان داده بهتر . تان بچسبانيد س تان باشد تا اين كه آن را روي لبا نگاري بهتر است در جيب كارت روزنامه 
در . را نشان بدهيد تان  كنيد، بگوييد خبرنگار هستيد و كارت كار مي ا چهاست وقتي كسي از شما پرسيد اينج  

. صحبت كنيد و بعد كارت را نشان بدهيد با او آرام . تان را آرام كنيد مواردي، اول سعي كنيد طرف مقابل  چنين 
حيطي كه در آن كار كند و اين باز به تجربه شما و م تر  گاهي اوقات شايد كارت داشتن اوضاع را خراب  البته 
   .شود مربوط مي  كنيد  مي
  

از  تواند خود را  شود، كسي كه وضعيت بدني خوبي داشته باشد بهتر مي آمادگي به ورزش كردن هم مربوط مي
كند  اگر پايتان درد مي. توانيد بدويد آيا مي. ببينيد آيا آماده هستيد مثال تمام شب را پياده راه برويد. خطر دور كند  



در همين حال،   .گيري كنيد كنيد يا از داخل تحريريه خبر را پي شايد بهتر باشد از همان هتلي كه در آن اقامت مي   
   .شود ريزي كرده باشيد، خبري كه خواهيد نوشت هم بهتر مي اگر از قبل برنامه  

  چيزي را دست قضا و قدر نسپاريد، به شانس اعتماد نكنيد
نگوييد . افتد و چنين اتفاقي براي شما نمي  شود ان است كه مجروح يا كشته ميفكر نكنيد اين فقط همكارت

ما   كردند، هنوز در ميان  اند كه اگر قبل از شروع يك درگيري كمي بيشتر فكر مي كساني بوده. افتد نمي اتفاقي 
كشته   ها به سادگي  ن درگيريبرند كه در جريا استادان رويترز از چند تايي از خبرنگارهاي رويترز نام مي(  . بودند

وقتي . گذاريد اگر خطر را درك نكنيد يا از قبل آن را تخمين نزنيد مطمئن باشيد كه روي مين پا مي.) اند شده 
   .توانيد از وسط آن عبور كنيد مين را شناسايي كنيد، بعد هم مي ميدان   

  شق بازي در نياوريد كله
جان راننده، دستيار و تمام كساني كه به خاطر شما . اندازيد به خطر مي اگر كله شق باشيد، جان ديگران را هم

   .اند منطقه خطر شده راهي   
اين طور نيست كه اگر در كانون درگيري باشيد بتوانيد خبر بهتري  . هميشه نياز نيست در كانون ماجرا باشيد

   . كنيد    تهيه 
كه نيروهاي نظامي براي متفرق كردن مردم وارد عمل دو فيلم مستند از صحنه يك تظاهرات خشونت آميز، 

طور خبرنگاري كه دوربين به دست قاطي جمعيت بود، در پي وارد عمل شدن نيروهاي  دهد چه نشان مي  شده،  
كرده  برداري  شود، در حالي كه خبرنگار ديگري كه از روي بالكن آپارتماني صحنه را فيلم مجروح مي  نظامي  
   .يلي بهتر و گوياتري گرفته و در عين حال جان خودش را هم حفظ كرده بودخ  هاي  صحنه 

  بر باشد و تان به دور حواس
و جمع كردن حواستان به دور و بر سعي » مشاهده«دهيد، بايد با  در حالي كه داريد مثال تظاهراتي را پوشش مي

   . بيني كنيد كنيد اتفاقات احتمالي را پيش   
آور بزنند، يا باتوم به  مثال خشونت باال بگيرد يا گاز اشك(كن است مشكلي پيش بيايد زنيد مم اگر حدس مي

بگيريد تا اگر پليس شروع  مثال، بايد قدري از صحنه فاصله . بايد قبل آن عمل كنيد) وارد معركه بشوند  ها  دست 
   .ها كرد، شما قاطي بازداشت شوندگان نباشيد تظاهركننده  به بازداشت 
  كار كنيد گروهي

ها  يكي از نكاتي كه هميشه باعث شده تا سربازها جان خود را بهتر از خبرنگارها حفظ كنند اين است كه آن
كنيد  وقتي احساس خطر مي. نگارها اغلب تنها هستند كنند، در حالي كه روزنامه به صورت گروهي كار مي   اغلب 
ساير . ا يك خبرنگار رقيب در يك تيم حضور داشته باشيدصورت گروهي كار كنيد، حتي اگر مجبور باشيد ب   به 



   .سعي كنيد به كار تيمي مثبت نگاه كنيد. خبرنگارها را هم ترغيب كنيد تا به شما بپيوندند   
  

  بر اوضاع مسلط باشيد
 مثال دشمنيِ طرف مقابل تان را. تان خارج شود شود كه كنترل از دست اوضاع وقتي خطرناك مي: يادتان باشد

   .موضوع فكر كنيد هميشه از قبل به . برانگيزيد يا او را عصباني كنيد   
  بازيگرهاي اصلي را پيدا كنيد

به اشاراتي كه به . ها را زير نظر داشته باشيد در يك تظاهرات يا درگيري بازيگرهاي اصلي را پيدا كنيد و آن
   . كنند توجه كنيد مي اشخاص دور و برشان   

  د استفاده كنيداز تمام حواس خو
آيد، يعني ممكن است هر لحظه انفجاري  در دور و بر بوي بنزين مي  اگر . بو بكشيد... بينايي، شنوايي، بويايي، 

هاي از  كند يا در گوشه و كنار توده با فرغون سنگ حمل مي دارد  بينيد كه آن وسط  اگر كسي را مي. رخ بدهد 
   .ها به سر اين و آن پرت شود سنگ اين  باشد و آجر نمايان است ممكن است قرار  سنگ 

آيد سالمت شما را  هاي پليس فرود مي تواند در مواقعي كه باتوم چند اليه روزنامه لوله شده كه توي لباستان مي
   .كند  حفظ  

  كنيد بدانيد داريد چه كار مي
كن است سردبير از تحريريه مم. اجازه ندهيد كسي جاي شما تصميم بگيرد و شما را به كانون خطر بفرستد 

شما خودتان در محيط هستيد و بايد خطر را تخمين بزنيد و . بزند و بخواهد شما كاري انجام بدهيد   زنگ 
   .تصميم بگيريد

اما گاه همين . گاه ممكن است دست خط يا مجوزي از طرف مقابل درگيري داشته باشيد كه به كارتان بيايد
   . ديگر بيفتد و كار را خراب كندممكن است دست طرف    نوشته 

ممكن است چيزهايي همراه داشته باشيد كه باعث شود شما را . هميشه مواظب باشيد چه اطالعاتي همراه داريد
رهبر  نامه، عكس با يك  مثالً تصويري از سخنراني رهبر شورشيان، شب. مثال با يك شورشي اشتباه بگيرند   
. كنيد شاريد و ممكن است يادتان رفته باشد عكس را از كيف پولتان خارج ف شورشي كه داريد دستش را مي  

   .آميز در يك ايست بازرسي ممكن است خطر آفرين باشد يك بريده جرايد تحريك  حتي 

  سبك هاي مدرن خبرنويسي 

  :سبكذگيالس



تاريخي پيش مي رود و اين سبك با هرم وارونه شروع ميشودو سپس تا قبل از بخش پاياني به شكل ترتيبي و  
در اين سبك شما پايان خبر را به شروع آن .با يك جمله يا عبارت كه مرتبط با ليد است،به پايان ميرسد"معموال

نويسنده در اين .از اين تكنيك بعضي مواقع بعنوان تكنيك پايان دايره اي نام برده شده است.گره خواهيد زد
 .شروع گزارش بازگرداندسبك سعي ميكند در پايان خواننده را به 

  

 :سبك وال استريت ژورنال 

خبري ،اخبار حاشيه اي –اين سبك فرمولي چند كاره است كه در بسياري از اخبار و گزارشهاي توصيفي  
اين ساختار براساس حركت از جزءبه كل طراحي شده و .واخبار حوادث كه رويكرد توصيفي دارند،كاربرد دارد

 :ستفرمول آن به قرار زير ا

ميتوانيد از .اين ليد بايد يك مثال از موضوع اصلي باشد)نقطه تمركز(كانون.بايك ليد داستان گونه آغاز كنيد)الف
 .مثالهاي اشخاص يا اتفاقهاي مربوطه استفاده كنيد

 .(شبيه سبك گيالس.(به صورت چرخشي و با مراجعه به ليد نگاشته ميشود"پايان داستان معموال)ب

نامه وال استريت ژورنال در داستانهاي دنباله دار خود در صفحه نخست از اين فرمول استفاده نخستين بار رو ز
 .كرد،به همين خاطر فرمول ياد شده نام خود را از اين روزنامه وام گرفت

   : سبك فصل بندي 

ر تكنيك فصل نكته اساسي د.اين ساختار را مي توان در بسياري از گزارشهاي فيچر و داستانهاي خبري گنجاند 
بندي گنجاندن هر بخش در فصلي مجزا است،به گونه اي كه هريك ليد و پايان خود را داشته ،خواننده را 

اين تكنيك در داستاهاي خبري كه به شيوه روايي نوشته ميشوند،بسيار موثر .مجبور به ادامه مطالعه كنند
ندي شده،استفاده از نظرات متفاوت است يكي از راههاي رايج در سازماندهي داستانهاي خبري فصل ب.است
براي مثال در داستانهايي كه موضوع هاي بحث انگيز دولتي از قبيل پيشنهاد هاي جديد دفن زباله را مطرح .

ميتوانيد هريك از گروه هايي را كه درگير يا تحت تاثير اين پيشنهاد هستند در يك بخش مجزا بگنجانيد .ميكنند
راه ديگري كه اغلي براي ساماندهي به داستان هاي فصل بندي شده بكار .ان شكل دهيد و به اين ترتيب به داست



پيش زمينه    از زمان حال شروع و سپس براي اشاره به"به گونه اي كه مثال.ميرود استفاده از قالبهاي زماني است 
 .نده داستان را تمام ميكنيدبه سمت گذشته حركت ميكنيد،دوباره براي توسعه داستان به حال باز ميگرديد و با آي

 :سبك فهرست نويسي 

براي طبقه بندي يك دسته آمار يا هرگونه اطالعات پر - 1:قهرست نويسي را به چندين روش استفاده ميشود 
 .زحمت ديگر

 .براي برجسته ساختن نكات كليدي داستان-2

و همين طور در گزارشهاي .رد داردفهرست نويسي در اخباري كه چندين نكته مهم تاكيدي را ارائه ميدهند كارب
–آماري اخبار مرتبط با رويدادهاي دولتي از جمله نشستها و مالقاتها و حتي گزارشهاي خبري -خبري تحقيقي

 .بكار مي آيد)اگر حاوي چندين نكته كليدي هستند(توصيفي درباره مردم و برنامه جامعه شناسي

فهرست نويسي همچنين در اخبار .راف مجزا ارائه شوددرساختار فهرست نويسي هرقسمت بايد در يك پاراگ
ميتوانيد براي عبور از يك قسمت به .مربوط به مالقاتها بكار مي آيد،تا اعمال غير مرتبط با ليد را طبقه بندي كند

 .يا عبارات گذار ديگري از اين دست استفاده كنيد"در رويدادي ديگر"قسمت ديگر از عبارتي مانند 

 :سبك داستاني 

شخصيت پردازي،صحنه آرايي ،موقعيتها و نقطه (از تمام تكنيكهاي قصه گويي "در اين سبك نويسنده دقيقا 
بهترين كاربرد آن زماني است كه شما .بهرع ميبرد با اين تفاوت كه همه آنچه را كه ميگويد حقيقت دارد)اوج

ييات ميپردازد و كردار مردم را به در اين گونه خبرها گزارشگر به بيان جر.يك خبر مهيج براي گفتن داريد
خبر به سبك داستاني .سبك روايي همچنين شامل نقل قولهايي است كه شبيه ديالوگ هستند.نمايش ميگذارد

و در بخش مياني داستان خبر به شكل .يك شروع جذاب و يك پايان به ياد ماندني و تاثير گذار دارد"اصوال
 .روايي تداوم مي يابد

 


