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مقدمه:
از آغاز خلقت  ،آگاهی از وقایع و رویدادهای جدیدی که پیرامون آدمی روی می دهند  ،نیاز همیشگی
او بوده است .این نیاز در دوران مختلف از طریق ارتباطات غیرکالمی مانندد نقایدی ،آتد
کالمی به یکل های گوناگون تامین یده است اما با پیدای

و دود ،و

خد و نویدته و تاسدیس رسدانه هدای

مکتوب و متعاقب آن رسانه های الکترونیکی (رادیو و تلویزیون) و در حال حاضر اینترنت و گسدتر
خیرکننده ایکال ”خبررسانی“ در مقایسه با گذیته تفاوت یافته و حساسیت و اهمیت آن بیشدتر یدده
است.گرچه رسانه ها کارکردهای مختلفی چون آموزیی  ،تفریح و سدرگرمی و راهنمدایی دارندد امدا
بخ

خبر و نیاز محسوس تر به اخبار در مقایسه با سایر بخ

ها اهمیت آن را دو چندان کرده است.

امروزه رسانه ها به خوبی از اهمیت انتشار اخبار در جذب مخاطبان آگاهی یافته و به همین جهدت بده
تدریج خبررسانی به یکی از مهمترین وظایف آنان تبدیل یده است .صفحات مطبوعدات و خووصدا
روزنامه ها اکنون بی

از سایر مقوالت مطبوعاتی دیگر نظیر گزار  ،موداحبه ،مقالده و  ....بده خبدر

اختواص می یابد .اخبار علمی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ورزیی اکنون بیشتر ستونها و صفحات
مطبوعات را پر می کند و مطبوعات در رقابت با یکدیگر می کویند تا با سرعت هرچه بیشدتر اخبدار
مورد عالقه تعداد افزون تری از افراد جامعه را منتشر کنند .بنابراین اهمیت و جایگاه ”خبر“ در مقایسه
با سایر بخ

های مطبوعاتی ایجاب می کند تا آینایی با خبرنویسی در اولویت بوده و نخستین گدا

کسانی باید که وارد عرصه روزنامه نگاری می یوند.
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چه چيزي خبر محسوب مي شود؟
در هر دقیقه از روز ،اتفاقات بیشماری در جهان روی می دهد .رسانه های خبری از میان این حوادث،
تعدادی را انتخاب کرده و به عنوان خبر ارائه می دهند .و بدون وجود یك رو

متداول و روال جاری

در برخورد با این حوادث و اطالعات بیکران ،هیچ سازمان خبری نمی تواند درست عمل کند .هریدك
از اندیشمندان و صاحبنظرانیکه در عرصه ارتباطات فعالیت کرده اند با استفاده از تجربیات و دیدگاه و
استنباطات خود در عرصه مطبوعات تعریف خاصی را برای خبر ارایه کرده اندد کده البتده در رخبدی
موارد تا حدودی با هم تفاوت دانرد.روزنامه نگاران معموالً برای خود ،ضواب و معیارهایی دارندکه با
توجه به آن معیارها ،وقایع «خبری» را از «غیرخبری» تمیز می دهندد.این حقیقدت دارد کده ضدواب و
معیارهای گزین

خبر ،تحت تأثیر عوامل گوناگونی یکل می گیرد .از این رو آنچه به نا «خبر» ارائده

می یود ،حاصل تومیم گیریهای مختلف است .این نیز حقیقت دارد که وقایع دنیای خدار ،،واقعدی،
عینی و تغییرناپذیرند؛ بنابراین با توجه به این اعمال نظرها ،تومیم گیریهدا و انتخابهدا«،خبدر»واقعیدت
( )Realityرا به صورت واقعیت نسبی ( )Relativeنشان می دهد درواقع رویداد و پیا باید دارای
ویژگی ها و ارز
ارز

هایی باید که به آن خبر بگوییم .از این ویژگی ها در عرصه خبر نویسدی بده ندا

های خبری یاد می یود .البته باید در نظر دایت که در ماهیت هر رویددادی ارزیدهایی نهفتده

است اما همه این اویژگی ها نمی تواند جزء ارز
خبری که برای انتشار گزین
چند ارز

های خبری باید از سویی نیدز بایدد گفدت کده

می یود باید حداقال دارای یکی از ارز

خبری باید.

2

های خبری و یا تلفیقدی از

ارزش هاي خبري کدامند؟
همانگونه که ایاره ید پیا باید دارای ویژگی هایی باید که به آن بتوانیم خبر اطالق کنیم بدر همدین
اساس  7ارز
این ارز

برای یك پیا قایل خواهیم بود تا به

آن خبر گفته یود:

ها عبارتند از:

-1شهرت)(Fame/ Prominence
ایخاص ،اییاء و نهادهایی که از یهرت و اعتبار بیشتری برخوردار هستند بده همدان میدزان از ارز
خبری باالتری برخوردارند البته یهرت یخص ممکن است حقیقی یا حقوقی باید در هر صورت هدر
چه یاخص تر باید ارز

خبری بیشتر است .علت مهم بودن یهرت در ارز

هدای خبدری دایدتن

سندیت ،اهمیت و ذهنیت برای خوانندگان است .خبر مسافرت رییس جمهور به استان آذربایجان یرقی
و افتتاح نیروگاه در این استان از خبر مسافرت یك وزیر به همین استان و افتتاح یك سد مهمتر است(.
در صورت ارجح نبودن سایر ارز

های خبری) دیدگاهی منتقدانه در این زمینه وجود دارد و آن ایدن

است که خبرها مرد عادی را پوی

نمی دهند چونکه اینان از یهرت برخودار نیستند روزنامه نگاران

فق به مشاهیر آنهم بیشتر از نوع قدرتمند و قدرتمدار آنان میپردازند حال آنکه قهرمانان واقعی مرد
هستند
مثال :معاون اول رییس جمهور در همای

روزصادرات :دولت از صادرات حمایت می کند.

-2بزرگی کثرت و فراوانی ( تعداد و مقدار))(Magnitube
این ارز
ارز

خبری به طور عمده اعداد و ارقا را یامل می

خبری بیشتر است ارز

یود و هرچه حجم و آمدار بیشدتر بایدد

خبر سانحه توادف و کشته یدن  7نفر بیشتر از خبر سانحه توادف و

کشته یدن دو نفر است مثال 2:میلیون و  777هزار دان

آموخته دانشگاهی بیکارند

دبیرکل مجمع متخووان ایران با اعال این خبر افزود :بر اساس برآوردهای انجا یدده از  4میلیدون
ایرانی ساکن در خار ،از کشور  07درصد دان

اموخته دانشگاه ها هستند که باید زمینه جذب آندان

که در نوع خود از تخوص های باالیی نیز برخوردارند ،فراهم یود.
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-3درگیری ( اختالف و منازعه ،حوادث  ،برخورد آراء))(Confict
این گونه از رویدادها حاوی برخوردهایی هستند که در یکل های مختلف جلوه گر می یدوند و بدین
افراد ،گروه ها ،ملتها و کشورهای مختلف صورت می گیرد.اخبار مربوط به سرقتها ،جنگ ها ،قتل ها ،
توادفات ،زلزله و آتشفشان ها و نظایر آن از این جمله هستند
مثال :حل اختالف هسته ای ایران از طریق مذاکره مستقیم
خبرگزاری فرانسه :دو تن از سناتورهای آمریکایی خواستار حل اخدتالف فنداوری هسدته ای ایدران از
طریق مذاکره مستقیم یدند.
مثددال :اعتددران دانشددجویان دانشددگاه آزاد بددرای حددل مشددکل صددنفی بدده خیابددان کشددیده یددد
گروه اجتماعی -تجمع صنفی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران کده ظهدر
دیرو.ز آغاز یده بود ،به بیرون از دانشکده فنی کشیده ید

 -4مجاورت)(Proximity
مجاورت جغرافیایی که توجه و حساسیت را برمی انگیزاند-
مجاورت معنوی( زبان  ،دین  ،ملیت و ایتراکات)
خوانندگان و مخاطبان مایلند که ابتدا خبرهای مربوط به محله ،یهر ،کشور و کشورهای همجوار خود
را برای خواندن در اولویت قرار دهند مجاورت ممکن است به صورت جغرافیایی ،معنوی  ،فرهنگی ،
هنری ،صنفی  ،تحویلی و حتی به صورت جنسیتی باید مثال :یك سو اعضای هیئت علمی دانشدگاه
ها زن هستند
تهران -خبرگزاری مهر -باوجود اینکه این که در دهه های گذیت زنان نق
مختلف علمی و فرهنگی دایته اند امروزه بی

کمرنگی در عرصه هدای

از یك سو اعضای هیئت علمی دانشگاه هدای علدو

پزیکی در تواحب زنان است.
دکتر محمد علیپوری دبیر ستاد رفاه اعضای هیئت علمی وزارت بهدایت ،درمان و آموز
اعال این مطلب افزود...... :
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پزیکی بدا

-5استثناء و یگفتی ) (Oddityاین نوع خبرها از نظر کم سابقه بودن ،غیرعادی بودن  ،نادر بدودن ،و
عجیب بودن دارای ارز

خبری هشتندمانند تولد گوساله دو سر ،قدبلندترین فرد جهان ،کسدب مقدا

نخسدددت در المپیددداد هدددای جهدددانی توسددد دانشدددجویان ایراندددی از ان جملددده اندددد.
مثال :رییس جهاد دانشگاهی کشور :نخستین حیوان یبیه سازی یده در ایران تا پایان امسال متولد می
یود
خبرگزاری ایسنا :رییس جهاد دانشگاهی کشور گفت :امیدواریم بتوانیم تا پایدان امسدال  ،خبدر تولدد
نخستین جیوان یبیه سازی یده توس پژوهشگران این نهاد علمی را به مرد یریف ایران بدهیم.
 -0تازگی و زمان ) (Timelynessهرچه زمان وقوع رویداد تا انعکاس خبر کمتر باید ارز

خبری

بیشتر است .در دنیای امروز که رقابت بین مطبوعات بسیار زیاد است روزنامه هایی موفق تر هستند که
حاوی اخبار تازه تر و به موقع بایند
عضو بسیج دانشجویی دیروز از تشکیل پارلمان دانشجویی حمایت کرد
ایسنا :عضو یورای تبیین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران روز گذیته با حمایت از پارلمدان
دانشجویی بر غیر دولتی بودن آن تاکید کرد.

-7دربرگيري)(Impact
یك رویداد هر چه بر افراد و گروه های بیشتر در یك جامعه تاثیر بگذارد اعم از تاثیر مثبت یا منفیدف
مستقیم یا غیرمستقیم دارای ارز

خبری بیشتری است مانند خبر بازگشایی مدارس سراسر کور ،خبدر

در مورد وا دانشجویی و نظایر از آن جمله اند.
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مثال هايي براي خبرنويسي:
هدایت صحیح افکار عمومی امنیت پایدار در جامعه ایجاد می کند( در برگیری)توقف سیر عمودی تصافات بعد از  21سال(تازگی)
12هزار میلیارد ریال برای توسعه کرمان اختصاص یافت( مجاورت)
اجماع نظر مشترک کشورهای حاشیه خزر (مجاورت)
برگزاری جشن ازدواج 022زوج شاهد و ایثارگر استان (مجاورت-فراوانی)
 7دهکده مهارت در  22استان کشور ایجاد می شود (فراوانی -دربرگیری)
نیمی از کارگران جهان در فقر زندگی می کنند (فراوانی دربرگیری)
ایجاد بیش از  21هزار شغل در آذربایجان شرقی(فراوانی-دربرگیری-مجاورت -استثناء -تازگی)
ورود  122تن طالی قاچاق به کشور (فراوانی -شهرت -استثناء -برخورد)
252هزار کنکوری مجاز انتخاب رشته می کنند (فراوانی -دربرگیری)
استعفای همزمان دو وزیر (شهرت -برخورد)
طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه(شهرت -مجاورت معنوی -تازگی)
تروریست به خانه ات برگرد(برخورد-دربرگیری -شهرت)
در حوادث  ،تازه های علمی و پزشکی  ،باستان شناسی  :تازگی
در نشریات سیاسی ،هنری و ورزشی :شهرت برخورد
در نشریات اقتصادی :فروانی -دربرگیری
در نشریات علمی :استثناء و تازگی
کليد خبرنويسي کجا قرار دارد؟
اگر ارز

های خبری به اخبار یکل می دهند“ عناصر خبری ” اخبار را به نمای

می گذارندد و ایدن

عناصر خبری کلیدی برای خبرنویسی به یمار می روند.
-1كه(چه كسی) ) (Whoیخص یا ایخاص و اییایی که در واقعه و رویداد یرکت یا مداخله دانرد
یا به نحوی با آن ارتباط دارند
 -2کی) ( Whenزمان وقوع رویداد
-3کجا )(Whereمکان وقوع رویداد
-4چه( ماهیت -چه چیزی) ) (Whatآنچه که رویداد را تشکیل می دهد و موضدوع و ندوع واقعهدو
ماهیت آن را مشخص می کند
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-5چرا )(Whyعلت و انگیزه ای که سبب وقوع رویداد یده است
-0چطور -چگونه ) (Howنحوه وقوع رویداد و تریکب و کیفیت آن را توصیف و تشریح می کند
های خبری رابطه مستقیم وجود دارد:

البته باید یادآور یویم بین عناصر خبری و ارز

چه کسی با یهرت -چه چیزی با دربرگیری ،یگفتی و فراوانی-کجا با مجاورت -چه وقت با تازگی
خبرنگار کارآزموده هر گاه می خواهد رویدادی را به خبر تبدیل کند تال
فوق را در خبر و گزار

می کند تا هر ی

عنودر

خود لحاظ کند .در نظر گرفتن این عناصر به غنای خبر می افزاید و توویر

جامعی از رویداد را به مخاطب ارایه می کند و در واقع خبرنگار برای آنکه بتواند خبر جامعی را ارایه
دهد در برابر هر رویداد این ی

پرس

را برای تکمیل خبر ،از دیگران می پرسد تا خبری کامل و بی

نقص تهیه کند.
مثال ها :وزیر امور خارجه عاز دهلی نو ید -وزیر امور خارجه امروز عاز دهلی نو ید-وزیر امدور
خارجه امروز برای مذاکره در مورد بحران کشمیر عاز دهلی نو ید

پاره اي نکات مهم:
تنها در صورتی می توان از نا و نا خانوادگی یك فرد در آغاز خبر استفاده کرد که ذکر نا وی تداعی چهره او را در
ذهن مخاطب ایجاد کند-روزنامه نگاران در مواردی که عنور چه چیزی از ویژگی های فراوانی و دربرگیدر برخدوردار
است از آن به عنوان عنور جذاب خبر در پاراگراف اول استفاده می کنند-.عنور کجا از لحاظ مجاورت در دو یدکل
جغرافیایی و معنوی بروز می کند -عناصر خبری چرا و چطور جنبه های تحلیلی و توصیفی رویدادها را تبیین می کنند

تعريف خبر؟
حال با اطالعاتی که داریم می توانیم تعریف جامع تری از خبر ارایه دهیم:
خبر گزار

واقعی از یك رویداد عینی است که دارای یك یا چند ارز

خبری بوده و توس عوامل

درون سازمانی و برون سازمانی یکل می گیرد.
عوامل تاثيرگذار بر خبر:
 ،در ماهیت هر رویداد تعدادی از «ارزیهای خبری» به نسبتی نهفته است .ارزیی که هر رویداد واقعی
در ماهیت خود دارد .عینی ثابت و تغییرناپذیر است .درحالی که آنچه به نا «خبر» در روزنامده چدا
می یود و یا از طریق رادیو وتلویزیون پخ

می یود ،حاصل تاثیر عوامل گوناگونی است.که واقعیت

را به صورت واقعیت نسبی نشان می دهد.
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از لحظه ای که یك رویداد یکل می گیرد تا لحظه ای که به صورت «خبدر» منتشدر مدی یدود افدراد
گوناگونی در انتخاب و نحوه ارائه خبر آن رویداد دخالت و تومیم گیدری مدی کنندد .در حدالی کده
ارزیهای خبری نهفته در رویداد ظاهراً از عوامل تعیین کننده در ارائه خبر یك رویداد به یدمار مدی
آیند .اما عوامل دیگری نیز نق

خود را به صورت آیکار یا نهان ایفا می کنند .این عوامل کده تحدت

تاثیر فرهنگ و نظا حاکم بر هر کشور قرار دارند و بر فرآیند تهیه ،انتخاب و ارائه خبر اثر می گذارند،
به اختوار عبارتند از:
 .1عوامل درون سازماني :این عوامل که در درون یك سازمان خبری وجدود دارندد .و بدر نحدوه
انتخاب ،تهیه و ارائه خبر اثر می گذارند .یمال اعمال نظر مدیریت موسسه به صورت آیکار یا نهدان
(سیاست خبری) جامعه پذیری کارکنان موسسه خبری با توجه بده معیارهدا و ارزیدهای اجتمداعی،
سیاسی ،اقتوادی ،مذهبی ،فرهنگی ،و غیره اعمال نظر یخوی خبرنگار بر اساس باورهدا ،نگریدها و
اعتقادات او ،مسائل فنی روزنامه (میزان جا در صفحه) و غیره است.
 .2عوامل برون سازماني :عواملی که از خار ،سازمان بر فرایند خبدر تداثیر مدی گذارندد ،یدامل
محدودیتهای قانونی ،اعمال نفوذ ایخاص حقیقی و حقوقی (خووصی یا دولتی) ،منابع خبری (رواب
عمومی) ،صاحبان آگهی ،گروههای فشار ،خوانندگان روزنامه و غیره است.
در اصل ،روزنامه نگار باید یك رویداد خبری را بی طرفانه گزار
همانند یك پستچی ناقل پیا خبری باید و کوی
گزار

کند .اصل عینیت را رعایدت کندد

کند واقعه را به همدان یدکلی کده اتفداق افتداده

کند .و نه به صورتی که خود او ،سردبیر و یا افراد دیگر مایلند اتفاق افتاده باید .همان طورکه

می دانیم «عینیت» ( )Objectivityیك مفهو نسبی است که تحت تاثیر عوامل گونداگون قدرار مدی
گیرد .بنابراین «عینیت» مطلق تووری بی

نیست .در الگوی های ارتباطی ،به این اعمال نظرها که خود

آگاه یا ناخودآگاه صورت می گیرد« .پارازیت» یا «اختالل» می گویند .بنابراین ،اعمال نظر خبرنگدار و
یا مدیر روزنامه درکوچك و بزرگ کردن واقعه ای که استحقاق و ارز

آن را ندراد .یك نوع اختالل

محسوب می یود .با همه این احوال ،روزنامه نگار می کوید ،یك واقعه را همان طدوری کده اتفداق
افتاده است و استحقاق و ارز
بکاهد .به عبارت دیگر ،کوی
خبر گزار

کند .و از تاثیر عوامل گوناگون حتدی االامکدان

آن را دارد ،گزار

روزنامه نگاران بر این باید که خبر را به نظر گرفتن ارزیهای نهفته در

کنند و نه با ارزیهای ساختگی و یا اعمال نظرهایی که خبر را بده یدك داسدتان تخیلدی

تبدیل می کند.
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خبر را چگونه تنظيم کنيم؟
با اطالعاتی که اکنون داریم بهتر می توانیم تشخیص دهیم که چه رویدادی می تواند خبر باید  .قبل از
آنکه وارد بحث تنظیم خبر و سبك های آن یویم بهتر است با ارکان خبر آَینا یویم.
ارکان خبر:
الف -تیتر
ب -لید
-،بدنه و متن
د-سابقه
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ليد )(Leadچيست؟
لید قسمت اول خبر را در سبك خبرنویسی هر وارونه را لید می گویند که خواننده را به خواندن متن
ترغیب می کند لید مهمترین قسمت خبر است که با حداقل کلمات بیان می یدود حدداکثر از  37واژه
تجاوز نمی کند حداکثر در دو جمله است و وظیفه هدایت کردن و کشاندن مخاطب را به خواندن متن
خبر را بر عهده داردروین  ،ساده و قابل فهم نویته می یود و از تکرار ولژه ها خودداری می یدودو
یروع آن با عنوری است که خواننده را جلب می کنددر لید به عناصر خبری پاسخ داده مدی یدود و
براساس اینکه کدا عنور خبر ارز

خبری بیشتری دارد می توان لید را بر همان اساس تنظیم کرد.

انواع ليد
الف -از نظر شروع مطلب و برجسته سازي عناصر خبري
لید که :رییس دانشگاه گفت:
لیدکجا :تهران حمله ارت

روسیه به چچن را محکو کرد

لید چه :یکلی از فعل یا حالت مودری آن که سخت ترین نوع لید است اما جذابترین آن به یمار می
آید
مانند :انفجار گاز در یك کارگاه  5کشته بر جای گذایت
لید کی:توصیه می یود لید با امروز ،دیروز و فردا یروع نشود مگر مثل :فردا نتایج کنکدور سراسدری
اعال می یود
لید چرا :بر اثر سقوط بهمن در جاده هراز دو اتوبوس به دره پرتاب یدند
لید چگونه :با سخنان وزیر علو  ،تحقیقات و فناوری دومین سمینار آسیب یناسی اموز

عالی کشور

آغاز به کار کرد
ب -انواع ليد بر اساس محتوا:
لیدهای تك موضوعی( لیدهای ساده)لیدهای عمقی از کل به جزء مانند :الیحه اصالح طالق در مجلس به توویب رسید بدر اسداس ایدنالیحه زنان.............
لیدهای نقلی ( مستقیم -غیرمستقیم-تاکیدی(نقل قول جزئی )مستقیم :رییس کل بانك مرکزی گفت “......“:جمله عینا نقل قول می یود
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غیر مستقیم  :رییس کل بانك مرکزی خبر از پرداخت ارز به قیمت  477تومان بده واردکننددگان کداال
داد
نقل قول جزئی :یك کلمه یا معدودی کلمه را داخل گیومه می گذاریم
رییس کل بانك مرکزی خبر از ”یکوفایی اقتوادی“ در سالجاری داد
 لید تمثیلی ” عاقبت جوینده یابنده یود“ این یعار کاویگران اداره باستانشناس است کده روزگذیته ....
 لید سوالی ( بیشتر در گزار ) با اغاز سال تحویلی دانشجویان غیربومی از خود می پرسند آیابازهم برای دریافت سهمیه خوابگاه مشکلی خواهند دایت؟
 -لید توصیفی( در اخبار فرهنگی و هنری در مجدالت و نشدریات غیرخبدری) سدیاو

قرمدز ،

تهمینه آبی روین در فضای مه آلود در نمایشگاه هنری ....
لیدهای تك موضوعی( لیدهای ساده) قبال گفته یدلیدهای عمقی از کل به جزء مانند :الیحه اصالح طالق در مجلس به توویب رسید بدر اسداس ایدنالیحه زنان.............
لیدهای نقلی ( مستقیم -غیرمستقیم-تاکیدی(نقل قول جزئی ))مستقیم :رییس کل بانك مرکزی گفت “......“:جمله عینا نقل قول می یود
غیر مستقیم  :رییس کل بانك مرکزی خبر از پرداخت ارز به قیمت  477تومان بده واردکننددگان کداال
داد
نقل قول جزئی :یك کلمه یا معدوی کلمه را داخل گیومه می گذاریم
رییس کل بانك مرکزی خبر از ”یکوفایی اقتوادی“ در سالجاری داد
 لید تمثیلی ” عاقبت جوینده یابنده یود“ این یعار کاویگران اداره باستانشناس است کده روزگذیته ....
 لید سوالی ( بیشتر در گزار ) با اغاز سال تحویلی دانشجویان غیربومی از خود می پرسند آیابازهم برای دریافت سهمیه خوابگاه مشکلی خواهند دایت؟
 لید توصیفی( در اخبار فرهنگی و هنری در مجدالت و نشدریات غیرخبدری) سدیاوتهمینه آبی روین در فضای مه آلود در نمایشگاه هنری ....
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قرمدز ،

لیدهای چندموضوعی
لید متراکم:یك سری از اطالعات که مرتب به هم هستند به خواننده منتقل می کنیم. 177کشته27 ،مجورح و  17میلیارد ریال خسارت در نتیجه زلزله  4ریشتری امروز تهران گزار
-لیدفهرستی :ارز

ید

اطالعات با هم برابر است مثل مووبات جلسات هیئت دولت و مجلس

 لید مقایسه ای  :بین دو رویداد مقایسه می یوددر حالی که بسیاری از مرد ساکن جنوب تهران در بی آبی به سر می برند ،سازمان آب و فاضدالب
این یهر از قطع آب مورف کنندگان پرمورف مناطق اعیان نشین تهران خودداری می کند
لید تاریخی:در این نوع لید ضمن یادآوری سابقه رویداد با ذکر تاریخچه ای که بده حادثده گندونیمنجر یده می توان عالقمندی مخاطبان را تحریك کردکه در اخبار حوادث معمول است
لید استنباطی :در این لیدها غالباً استنباط روزنامه نگار از رویداد ،عنور اصلی را تشکیل میدهد.نکات مهم در تنظيم ليد:
مکان و محل وقوع خبر حتما اشاره شوددر لید نباید اسم به کار برد مگر آنکه خواننده به محض خواندن اسم آن را بشناسد از تکرار کلمات  ،استفاده از کلمات خارجی و نامفهوم خودداری شود هر چه منابع خبری بیشتر باشد تنوع خبری بیشتر است لیدهای پرمحتوا و کم محتوا لید بی محتواارزشهای خبری را داراست و به عناصر خبری پاسخ می گوید ولی مهمتررین قسرمتخبر نیست شروع خبر است ولید پرمحتوا تمام اطالعات در لید گفتره مری شرود ولری مرا بایرد از
هردوی اینها پرهیز و لید مناسب را انتخاب کنیم.
-

تفاوت مقدمه با لید :مقدمه حاوی مطالب کلی در ارتباط با موضوع است اما لید مهمترین قسرمت
و یا خالصه مهم ترین قسمت رویداد که دارای یک یا چند ارزش خبری است

 لید  12تا  02واژه دارد البته در خبر تحلیلی استثناء داریم -با خواندن لید به راحتی می توان تیتر را به دست آورد
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مفاهيم اساسي در خبر:
درستی خبر( اگر مطالعه قبلی نداشته باشیم )روشنی خبر( میزان تسلطی به زبانی که خبر را می نویسیم نشان می دهد)جامعیت خبر(به ابهامات پاسخ داده می شودمانند استفاده از آرشیو و)..انواع سبک هاي تنظيم خبر:
 سبك هر وارونه () Inverted Pyramid؛ سبك تاریخی ()Chronological style؛ سبك تاریخی به همراه لید ()Combination Style؛ -سبك پایان یگفت انگیز () Surprise ending؛
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سبک هرم وارونه:
درسبک هرم وارونه قاعدة هرم حاوی جذابترین  ،ودر بسیاری از مواقع ،حاوی مهمتررین بخرش خبرر (بره
شکل نگاه کنید) است و نوک آن _ بخش انتهایی _ حاوی بی اهمیت ترین بخشهای ماجراست.

در واقع درسبک هرم وارونه مطالب با توجه بره میرزان اهمیرت آنهرا از براب بره پرایین تنظریم مری شروند.
گفتنی است که تعیین چگونگی پاگرفتن این سبک خبرنویسی یک علت تاریخی مطرح می کنند گفتره مری
شود که اختراع تلگراف بیشترین تأثیر را بر شکل گیری و تکوین سبک هرم وارونه گذاشت .پس از کشرف
تلگراف ،روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران آمریکایی ،هنگام بروز جنگ داخلی درآمریکا بره هنگرام
مخابرة خبر از ترس قطع ارتباط تلگرافی اصل مطلب را ابتدا مخابره می کردند وسپس اگر ارتباط قطع نمی
شرررررررررد ،سرررررررررایر جز یرررررررررات خبرررررررررر را مخرررررررررابره مررررررررری نمودنرررررررررد.
در هر حال ،همانگونه که گفته شد ،پاراگراف اول (لیرد) در سبك هر وارونه اصلی ترین بخ

مطلب را

در خود جا می دهد و سایر پاراگرافها به ترتیب اهمیت به دنبال پاراگراف اول می آیند .این توالی و چیدن
مضامین و به عبارت بهتر طبقه بندی مضامین ،در عین حفظ رابطه منطقی میان اجزای خبر باید از مهمتررین
و اصلی ترین اجزای اطالعات به طرف بی اهمیت ترین بخشهای مطلب صورت پذیرد.
تأکید این نکته ضرور ی است که :سبك هر وارونه عمدتاً به دو منظور مورد استفاده قرار مدی گیدرد و
مقبولیت دارد:
شیوة طبیعی نقل وقایع؛ چنانکه مردم درخبر دهی بره یکردیگر از همرین شریوه وسریاق پیرروی مری کننرد.
مشخص شدن سریع تکلیف خواننده با متن :خواننده به محض خواندن پاراگراف نخست ،اگرر تمرایلی بره
خواندن موضوع حس کند ،بقیه مطلب را خواهد خواند و به این ترتیب وقت او تلف نخواهد شد.
سایر مزایای تنظیم خبر به سبک هرم وارونه:
الف -چونکه اصل مطلب درپاراگراف اول (لید) می آید کار تیتر زدن هم آسان می شود؛
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ب -اگر به دلیل تراکم مطلب قرار باشد که از متن خبر کاسته شرود ،حرذف پاراگرافهرای بعرد کره حراوی
مطالب بی اهمیت تر هستند ،امکان پذیر است .مزیت دیگر سبك هر وارونه این است که به سبب اختصار
و ایجازی که دارد ،جای کمتری در روزنامه می گیرد و به این ترتیب جا برای سایر خبرها باز مری شرود و
این امر به تنوع مضمونی روزنامه کمک می کند ضمن اینکره خبرهرای بلنرد و طروبنی اساسرا خواننردگان
کمتری دارند .در میان روزنامه نگاران این یک اصل پذیرفته شرده اسرت کره افرزایش پاراگرافهرا برا تعرداد
خوانندگان دقیقا رابطه معکوس دارد یعنی که هر چره تعرداد پاراگرافهرا بیشرتر شرود خواننردگان آن کمترر
خواهند شد.
صفحه آرایان هم از مطالبی که با سبك هر وارونه تنظیم می شوند ،بیشتر استقبال می کننرد زیررا کره ایرن
اخبار هم در هنگام تراکم مطلب ،قابل کوتاه شدن هستند و هم به زیبایی صفحات کمک می کنند هرر چنرد
که بستن صفحات با خبر های کوچک برای صفحه آرایان دشورا تر است.
شایان ذکر است که سبك هر وارونه به رغم همة مزایای آشکاری که دارد ،دارای معایبی نیز هست.
معايب سبک هرم وارونه:
خبر نگار به خاطر قدرت مانوری که این سبک از نظر جابه جایی عناصر خبری به او می دهرد ،قرادر برهاعمال نظر می شود؛
خواننده چونکه اصل مطلب رادر پاراگراف نخستین خبر ،خوانده است ،ممکن است که از مطالعة بقیة خبرمنصرف شود؛
آنچه در پارگراف اول ( لید) آمده است ،دوباره درخبر تکرار می شود.کاربرد سبک هرم وارونه:
روزنامه نگاران از سبك هر وارونه برای تنظیم خبر های مربوط به سمینارها ،سخنرانیها و اخبار روزمرره
بهره می گیرند.
یک نمونه برای تنظیم خبر به سبک هرم وارونه:
تقاضا برای نفت اوپك در سه ماهه دو سال میالدی جاری صد هزار بشکه در روز کاه

بر اساس تازه ترین گزار

دبیرخانه اوپك ،در حالی که تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهده اول

سال جاری با صد هزار بشکه افزای
نفت اوپك کاه
کاه

خواهد یافت.

به  05/55میلیون بشکه در روز خواهد رسید ،درخواسدت بدرای

خواهد یافت و به سطح  23/3میلیون یبکه در روز می رسد .به ایدن ترتیدب روندد

سهم اوپك از بازار جهانی آنچنان ادامه خواهد یافت .میانگین تقاضا برای نفت خا اوپدك در

سال جاری  24/02میلیون بشکه در روز پی

بینی یده است که از میانگین سال گذیته کمتر است.

همچنین دبیر خانه اوپك در مورد تقاضای جهانی نفت در سال جاری پی
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بینی هایی کرده است.

سبک تاريخي ()Chronological style؛
در سبك تاریخی برخالف سبك هر وارونه مطالب به همان صورتی که به لحاظ زمانی تحقق یافته اند
و در قالب خبر ارائه می یوند .مطالب را به ترتیب اهمیت نمی اوریم بلکه به ترتیب و نظمی که اتفاق
افتاده است آورده می یود فق بازگو کننده هستیم.در این سبك ،روزنامه نگار به داوری نمی پردازد و
کاری به این ندارد که کدا خبر یا بخ

ماجرا مهم تر است تا آن را در پاراگراف نخست (لید) خبدر

ارائه کند .بنابراین در سبك تاریخی تا حدود زیادی از اعمال نظدر خبرنگدار جلدوگیری مدی یدود و
برخالف سبك هر وارونه ،مطلب به طرزی کامل تر ارائه می گردد .البته سبك تاریخی هم لید خداص
خود را دارد که به صورت مقدمه بر تارك خبر قرار می گیرد اما به این دلیل نمی توان آنرا لیدد نامیدد
که بی

از حد کلی است و موارد کلی خبر را بیان می کند .از مزایای آن این است که کامدل اسدت

ولی برای مخاطب از نظر وقت ایجاد مشکل می کند یا انتخاب تیتر را مشکل می کند در صفحه بنددی
هم با مشکل مواجه می یویم .البته بیشتر در مورد اخبار حوادث و ورزیی کاربرد دارد.به طدور کلدی
ماجرا با حفظ توالی زمانی بیان می یود
 سبک تاريخي به همراه ليد ()Combination Style؛در اینجا به جای مقدمه لید می نویسیم در این روش لید یک بار دیگر در متن خبر تکررار مری شرود ایدن
سبك ،همانگونه که نا آن گواهی می دهد ،تلفیقی از دو سبك هر وارونه و سبك تداریخی اسدت و
خاص پوی

دادن به خبرهای یهری و حادثه ای  .سبك تاریخی به همراه لید در میان روزنامه نگاران

و به ویژه وقتی کسانی که رویدادهای یهری و خبرهای حوادث را پوی

می دهند از جذابیت بسیار

باال برخورداراست .سبك تاریخی به همراه لید در بسیاری از مواقع به ویژه وقتی کده از یدك بلدو
مضمونی و ساختاری برخوردار یود ،یانه به یانه داستان می زند.:روزنامه نگاران حرفه ای در سدبك
تاریخی به همراه لید از هر تکنیکی (برگرفته از نقایی ،سینما ،داستان نویسدی و )...بدرای افدزودن بده
کش

دراماتیك این ساخت بهره می گیرند .در این سبك اصل ماجرا به صورت لید ارائه می گدردد و

سپس با فضا سازی ،به تبیین ماجرا پرداخته می یود .البته اگر خبر حوادث کوتاه باشرد بره سربک هررم
وارونه تنظیم می شود و اگر طوبنی بوده و اطالعات ما زیاد باشد به سبک تاریخی با لید تنظیم شود.
سبک پايان شگفت انگيز () Surprise ending؛
سبك پایان یگفت انگیز از سبکهای شیرین خبرنویسی است در این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز می
شود و خواننده را شگفت زده می کند طبعا این سبک به این دلیرل پرا بره عرصرة ادبیرات روزنامره نگراری
گذاشته است که به نیاز نوجویی خواننده پاسخ دهد .البته این سبک نمی تواند برای ارا ه هر خبرری مرورد
استفاده قرار گیرد .سبك پایان یگفت انگیز بیشتر در خور رویدادهایی است که خود از چاشرنی یگفتی و
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ندرت برخوردارند و روزنامه نگار برای آنکه این چاشنی راکامال کارساز کند ،از این سبک بهره می جویرد.
توصیه می شود که نباید سعی شود که رویدادهای طوبنی در قالب این سبک عرضه گردند .برای این کدار
سبك تاریخی به همراه لید ،که به آن پرداختیم ،فرصتهای بیشتری را در اختیار نویسنده قرار مری دهرد .در
سبك پایان یگفت انگیز ،هم می توان از ایجاز سبک هرم وارونه و هم از فضاسازی خاص سبک تاریخی
به همراه لید بهره برد .بیاییم یک ماجرای فرضی را در دو سبک ارا ه کنیم .این ماجرای فرضی ،که سوژه ای
عجیب دارد ،در تنظیم اول به سبک هرم وارونه است ،عمال قربانی نگارش شده است ،اما در تنظیم دوم کره
به سبك پایان یگفت انگیز ارا ه شده ،کامال جذاب وشیرین است ،زیرا که مراجرا ،مناسرب همرین سربک
پایان شگفت انگیز بوده است.
یک مثال:
تنظیم به سبك هر وارونه:
«جور »،پسر  11ماهة آقای «آرتوراسمیت» یهردار بیرمنگا از یك حادثه عجیب جدان سدالم بده در
برد.
جور ،در اتومیبل پدر

در باالی یك تپه نشسته بود که ناگهان در پی یك بازیگویی دندة اتومبیدل

را خالص کرد ،اتومبیل به پایین تپه سرازیر ید و به یدت به اتومبیل دیگری که در پایین تپده پدارك
یده بود برخورد کرد.

خویبختانه در این حادثة عجیب ،هیچکس آسیب جدی ندید و فقد آقدای

اسمیت که در صندلی عقب اتومبیل خود

در حال خوردن ساندویچ بود ،جراحت ناچیزی بردایدت.

ضمناً پلیس که کمی بعد به صحنة حادثه رسید ،آقای اسمیت را مجبور به پرداخت غرامت کرد.
تنظیم با سبك پایا ن یگفت انگیز:
حاب همان خبر را به سبك پایان یگفت انگیز ارا ه می کنیم و می بینیم که چقدر زنرده ترر و شریرین ترر
ارا ه می شود ،چونکه عمال مناسب سبك پایان یگفت انگیز است:
پلیس تومیم گرفت راننده جوانی را که باعث یك توادف عجیب یده بود ،مجازات نکند.
«جور » ،پسر «آرتور اسمیت » ،یهردار بیرمنگا  ،پشت فرما ن اتومبیل پدر

که بدر بداالی تپده ای

پارك یده بود ،نشسته بود ،او بی آنکه قود قبلی دایته باید دندة اتومبیل خامو

را خالص کدرد و

قبل از آنکه فرصت هیچ واکنشی پدید آید اتومبیل از تپه سرازیر ید و با مایین دیگری کده در پدایین
تپه پارك یده بود به یدت برخورد کرد.
خویبختانه در این حادثة عجیب ،هیچکس آسیب جدی ندید و فق آقای «اسدمیت» کده در صدندلی
عقب اتومبیل مشغول خوردن ساندویچ بود ،جراحت مختوری دید.
پلیس فق به یك دلیل با این رانندة جوان برخوردنکرد :او  11ماهه بود.
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دو نمونه سبک ديگر خبري:
-سبک بازگشت به عقب :در این سبك خبر گفته یده و بعد به عقب برمی گردیم که این رو

خبدر

را طوالنی می کند و امروزه منسوخ یده است در سبك بازگشت به گذیدته ،کره نقطرة مقابرل سدبك
تاریخی است ،متن خبر با آخرین بخش رویداد شروع می شود و سپس سرابقه و پیشرینة مراجرا ارا ره مری
گردد .سبك بازگشت به گذیته ،که برای هر نوع خبری مناسب نیست ،صرفا به کار ارا رة خبرهرای نسربتا
کوتاه می آید و باید مراقب بود که مطلب به شکلی عرضه نشود که به درک آن لطمه وارد آید.

سبک تشريحي:ما در سبك تشریحی همانطور که واقعه را قسمت به قسمت گزارش مری کنریم بررای هرر بخرش از خبرر
توضیحات کافی حاشیه ای می دهیم .سبك تشریحی بیشتر به کرار خبرهرایی مری آیرد کره دربرارة آن هرا
اختالف نظرهای بسیار وجود دارد .از سبك تشریحی می توان در تنظیم خبرهای بلند و همچنرین گرزارش
نویسی -به ویژه گزارشهای تفصیلی -استفاده کرد.
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تيتر و اجزاء آن  (:روتيتر -تيتر اصلي-زيرتيتر -سوتيتر)
تیتر چکیده مهمترین قسمت لید که باید در حداقل واژه ها که دارای مفهومی خاص ،روشن  ،واضرح و بره
دور از ابهام باشد با فعل تمام شود کوتاه باشد از کلمات بیگانه ،ناآشنا ،غیرمامونش و تکرار کلمرات در ان
خودداری شودبا حروف اضافه شروع نشود کشش و ضربه اصلی را وارد کند .خواننده را به خواندن لیرد و
سپس متن خبر جلب کند .سوالی نباشد .فعل منفی نداشته باشد مگرر اینکره حراکی از خبرری باشردتمامی
خبرها غیر از خالصه خبرها تیتر اصلی دارد( خالصه خبرراز یرک پراراگراف بیشرتر نیسرت و بره صرورت
مجموعه به چاپ می رسد) تیتر اصلی خود به خود باید دارای مفهومی مستقل باشدو بردون روتیترر معنری
داشته باشد .روتیتراز حروف تیتر کوچکتر در ارتباط با تیتر است که به تیتر اصلی کمک می کند .زیر تیتر به
موازات تیتر اصلی و با حروف کوچکتر می آید .خالصه تیتر( سوتیتر) از اطالعات داخل متن خبر استخراج
می شود و جمالت آن معموب طوبنی است که به دو دلیل ارایه می شود الف -ارایه اطالعات بیشتر و ب-
زیبایی صفحه و کمک به صفحه بندی .در تیتر روتیتر و زیر تیترنقطه استفاده نمی شود فقر عالمرت نقرل
قول :کاربرد دارد اما در سوتیتر در گذاشتن نقطه مختاریم.
میان تیتر :از یک واژه تا یک جمله بسیار کوتاه میان سطور خبر قرار می گیرد که به منظور هدایت خواننده
در مطالعه خبر و تقسیم بندی اطالعات و همچنین زیبایی صفحه کاربرد دارد.
چند نکته ديگر در مورد تيتر:
آینده نگری در تیتر :تیتر را از لید در می آوریم اگر ما بتوانیم اطالعاتی را اضافه کنیم به آن آینده نگری مری
دهیم
بهتر است تیتر ما ضرباهنگ داشته باشد تقسیم بندی از این نظر:
یکنواخت :رییس جمهور به لبنان می رود
موجی :هفته ای در پیش است بارانی ،برفی و سرد
ضربه ای یا شکسته :بار محکمتری دارد
کودتا در لبنان شکست خورد
تیتر باید مانند یک مصرع شعر موزون باشد.
تیترهای استنباطی :نقل قول نمی شود برداشت صحیح نویسنده از قسمت یا مجموعه خبر و خواننده از تیتر
مفهوم کلی خبر را درک می کند که این موضوع حساس است و باید در آن دقت شود.ایران خرود را بررای
انتخابات آماده می کند
تیترهای تبلیغی( اقناعی) دارای بار تبلیغی ،تهییج آوریا آرام کننرده ،تحریرک افکرار عمرومی  ،جاانرداختن
سیاسیت در جامعه رییس جمهوری :آقای اوباما مزاحم نشوید
در تیتر کال از نوشتن یا استفاده از صفت باید خودداری کنیم
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تیترغیرمتعارف :چارچویهای تیترزنی را کنار می گذاریم
در تهران خاک بارید
دو تیتره :شیوه جدیدی است که در خصوص خبرهای چندموضوعی در رویدادهای تلفیقی کراربرد دارد دو
موضع که پیرامون یک محور اصلی است .و گاها از نظر ظاهری شبیه هم نیستند ولی ارتباط معنوی به شکل
مخفی با هم دارند .تیتر اول بدون فعل و تیتر دوم با فعل و به دومین سطر کشیده می شرود کره کنجکراوی
خواننده را سبب می شود .مانند:حمایت جهانی از مردم افغانستان
کابل همچنان زیر آتش است
 تیتر اگر نقل قول باشد اشکالی ندارد که امری باشد تیتر سوالی خیلی بندرت استفاده می شودپاره اي نکات مهم در خبر نويسي:
توجه به منبع خبر :مطالب خبری که توس خبرنگار تنظیم می شود باید دارای منبع باشد چرا که خبرری
که دارای منبع است دارای ارزش و اهمیت بیشتری است .منبع ریشه خبر را تشکیل می دهدو در واقرع بره
فاعل حقیق یا حقوقی گفته می وشد که اصل خبر از او سرچشمه می گیرد و باید دراولرین پراراگراف خبرر
(لید) آورده شود همراه با مکان و نام منبع مخابره کننده خبر وز مان آن است.
خالصه نويسي
استفاده از پاراگراف هاي کوتاه حداکثر  22کلمه اي
رعايت اصل وحدت خبر و رويداد
رعايت انصاف در تنظمي خبر
پرهيز از بکارگيري صفت
داشتن شروعي تحريک کننده و ساده
استفاده از فعل معلوم مگردر مواردي که خبرنگار قصد معرفي فاعل را به داليلي نداشته باشد

افزودن سابقه رويداد به خبر
اظهارنکردن نويسنده در خبر
رعايت عاليم و نشانه هاي فارسي و درست نويسي
تشريح و معرفي افراد و اجزاي خبر که ناشناخته هستند
رعايت نکات مربوط به عدد نو.يسي
در خبرهاي هنري ظرافت هنري در نظر گرفته شود
خبرهاي حادثه اي حالت ماجراجويانه داشته باشد تا با خواننده ارتباط برقرا رکند
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سبک هرم .وارونه به جز خبرهایی مثل ورزشی و حوادث که به طور توصیفی و تحلیلری ارایره مری شروند
بکار می رود
سبک تاریخی همراه با لید در موادری که ماجراست
خبر ورزشی باید با هیجان و روحیه بیان شود
خبر علمی در مورد کشفیات و پددیه های نوین
حال با اطالعاتی که داریم چگونه یک رویداد را به خبر تبدیل کنیم؟
 -2در مرحله اول باید تشخیص داد که رویداد موردنظر دارای

ارزشهای خبری بزم برای تبدیل شدن به

خبر را داراست یا نه ؟
-1جمع آوری اطالعات در مورد و پاسخگویی با عناصر خبری تا آنجا که امکان دارد توجه به موضوع منبع
که به اعتباربخشی خبر کمک موثری می نماید
-0انتخاب شیوه مناسب برای تنظیم خبر ،لید مناسب که اینکار با طبقه بنردی اطالعرات جمرع آوری شرده
ممکن است
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انواع خبر از نظر نحوه تهيه :
 -2اخبار تولیدی راسا به تولید خبر اقدام می کنیم اینجا مهمترین مسئله سوژه یابی است
-1اخبار پوششی  :خبرنگار با حضور در محل رویداد نسبت به تهیه آن اقدام می کند
-0اخبار دریافتی مانند اخبار دریافتی از رواب عمومی ها
 -0تهیه خبر از اطالعیه ها و بیانیه ها
-5تهیه خبر از آمار  ،جداول و نمودارها
نمونه اي از سوژه يابي در روابط عمومي دانشگاه ها:
 -2اخبار مربوط به حوزه پژوهشی طرح های پژوهشری  2-اعتبرارات تخصریص داده شرده -تولیرد اخبرار
مقایسه ای -ثبت اختراعات
-1اخبار مربوط به حوزه فرهنگی نظیر برپایی نمایشگاه ها-انتشار نشریات دانشجویی -اخبار نشست هرا(-
پیش خبر -تهیه خبر پوششی -مصاحبه های حین رویداد -خبرهای پایان رویداد )
-0اخبار مربوط به حوزه عمرانی طرح ها ،
-0تهیه پیش خبرها
-5اخبار مربوط به اطالعیه ها بیانیه ها در مناسبت ها
 -6خبرهای با سوژه ثابت مانند آغاز سال تحصیلی  ،پذیرش دانشجو -تعداد رشته های جدید
-7تهیه خبر از مصاحبه ها
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عدد نويسي در مطبوعات:
صفر تا هشت حروفی
 2و  22حسابی
اعداد دو و سه رقمی حسابی
اعداد بیش ازیک صفر ( هزار ،میلیون و )...
اعداد بیش از سه رقمی ترکیبی( :1711515دو میلیون و 711هزار و )515
درصدها در نگارش مطبوعاتی حروفی توام با قانون اعداد دو درصد 12 ،درصد
کسری  :حروفی
تاریخ :داخل متون حروفی -در بابی مکاتبات حسابی
آشنايي با برخي واژه ها:
مطلب خبري :انچه در رسانه ها ارایه می شود و دارای ارزش خبری است
شامل :گزارش -خبر –تحلیل -تفسیر -مقاله -یاداشت و نظر-مصاحبه -نقد-
گزارش :خبر بس یافته و گسترش یافته یک خبر اسرت -گرزارش تلفیقری از خبرر و تحقیرق و بازسرازی
هنرمندانه است در گزارش به دو عنضر علت و نحوه اهمیت بیشتری داده می شود-گزارش بیان تصویری و
توصیفی از یک خبر،واقعه و یک موضوع اجتماعی است که دربرگیری دارد.
مقاله :ارایه اندیشه های مکتوب -تفاوت مقاله های مطبوعاتی با دیگر مقابت در ویژگری ایجراز و اخبراری
بودن است البته برخی ویژگی های دیگر از جمله وحدت موضوع ،وحدت زمان-وحدت مکان-انسجام –
استنتاج -در آن رعایت می شود.
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تقسيم بندي مقاالت:
مقابت ساده خبری -مقاله های علمی تحقیقی -مقابت وصفی تخیلی و داستانی
مقابت ساده خبری
سرمقاله :سرمقاله آیینه افکار گردانندگان نشریه است که بوسیله سردبیر یا یکی از روزنامه نگاران مجرب برا
هدف استدبل درباره یک موضوع  ،یک رویداد و صرفا ابراز عقیده و نظر بی طرفانه درباره رویدادی خاص
است
یادداشت ونظر :در محدوده خاصی نیستند معموب موضوعات روز نقد می کنند نثر آن هم متفاوت است-
تفسیر :گزارش اخیر وقایع همراه با ارایه عقیده و نظر نویسندو پاسخ به عنصر خبری چرا
تحلیل :مقاله ای است که نویسنده می کوشد تا علل و چگونگی برزو حادثه و وقوع اخبار را بدون آنکه نظر
شخصی خود را مداخله دهد شرح و به عناصر خبری چرا و گونه توامان پاسخ دهد
آشنايي با رسانه هاي خبري
خبرگزاري ها  :وظیفه تهیه عکس و خبر برای سایر رسانه ها
خبرگزاري هاي رسمي و فعال در تبريز:
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -خبرگزاری ایلنا -خبرگزاری فارس – خبرگزاری دانشرجویان ایرران-
باشگاه خبرنگاران جروان – خبرگرزاری قرآنری( ایکنرا) – خبرگرزاری شبسرتان -خبرگرزاری ایسرکانیوز-
خبرگزاری آنا -شبکه خبر دانشجو-خبرگزاری آریا -خبرگزاری موج -خبرگزاری مهر
صدا و سيما – واحد مرکزي خبر
روزنامه ها و نشريات محلي و سراسري
شيوه هاي رايج براي ارسال خبر و ارتباط با مطبوعات و رسانه هاي خبري در تبريز
 -2دعوت از رسانه ها برای پوشش اخبار و رویدادها
-1تهیه خبر از سوی رواب عمومی و ارسال آن
نحوه ارسال :ارسال از طریق فاکس -ارسال از طریق پست الکترونیک
-0دارا بودن سایت خبری رواب عمومی
پايان با آرزوي توفيق
مطالب برگفته از منابع مختلف ،جزوات و کتب آموزشي
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