
 اصول خبرنويسي 

  اشاره: 
  اند. نگاري به عنوان دو رشته تخصصي ھم وزن و ناگسستني، در كنار يكديگر قرار گرفتهامروزه روابط عمومي و روزنامه

بندي شـــده با انواع ابزار ارتباطي آوري اطالعات ھمه روزه از ســـراســـر جھان اطالعات دســـتهدر عصـــر ارتباطات و فن
  را براي دريافت اخبار جديد برطرف سازند.   ٢١شوند تا شايد بتوانند عطش انسان قرن مخابره مي

ستند كه از ديدگاه خا     روابط عمومي سات تولید خبر ھ س شار خبر مي ھا در واقع ھمان مؤ نگرند. ص خود به تولید و انت
  كنند. روال كار آنھا را سیاست مديران و سازمان متبوع تعیین مي

نگاري و تھیه و نگارش خبر، از سیاست   خبرنگار روابط عمومي مؤظف است ضمن اطالع و آگاھي كامل از علم روزنامه  
رساني صحیح را   داشته باشد تا بتواند  وظیفه اطالع  خبري و تشكیالت اداري سازمان متبوعش اطالعات كافي و الزم   

  به بھترين شكل به انجام رساند. 
سمي پايگاه خبري و اطالع  شكي (وب     با توجه به افتتاح ر شت، درمان و آموزش پز ساني وزارت بھدا دا) در مرداد ماه ر

اعالم اخبار حوزه بھداشت توسط وزير محترم بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، به عنوان مرجع رسمي      ١٣٨٩سال  
ھاي علوم پزشكي كشور، برآن شديم تا مجموعه آموزشي      دا در دانشگاه اندازي دفاتر وبو درمان كشور و سپس راه  

مندان ھاي علوم پزشكي سراسر كشور و نیز عالقهدا در دانشگاهرا در اختیار خبرنگاران وب» خبر و اصول خبرنويسي«
  عرصه خبر قرار دھیم. 

آنكه بتوانیم با تھیه و انتشار صحیح و به موقع اخبار حوزه سالمت كشور در راستاي ارتقاي سالمت جامعه گام           امید
  برداريم.  

   
  محمدي شھناز علي              

  رساني سردبیر پايگاه خبري و اطالع            
  دا) وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي (وب          

   ١٣٩٠دي ماه                 
   

   
   خبر 

ــیار با اھمیت اســــت. خبر گزارشــــي از    ــازان در دنیاي امروز بســ خبر پرارزشــــترين كاالي روز اســــت و نقش خبرســ
توان خبر نامید، خبر الزامًا گزارش رويدادھاي جاري (تازه) نیست. ممكن است  ھاست ولي ھر واقعیتي را نمي واقعیت

ارزش خبري پیدا كند. گاھي خبر رويدادي اســت كه   ھا قبل رخ داده، با نمايان شــدن اطالعات تازه اي كه ســال واقعه
  قرار است اتفاق بیفتد اما ھنوز رخ نداده است. 

ھا يكي از منابع تولید خبر در سازمان ھستند. رسالت روابط عمومي در سازمان جستجوي اطالعات و        روابط عمومي
ــك وظیفه    ــت كه بدون شـ ــناخت خبر اسـ ــت مھمترين مرحله در فرآيند تھیه خبر شـ اخبار و انتقال آن به مخاطبان اسـ

اي كه چگونگي و شیوه نگارش  ط است به گونه كارشناس روابط عمومي است و به مھارت فردي و ذاتي خبرنگار مربو  
  شود. خبر يك نوع مھارت علمي و تجربي محسوب مي

   
  مفاھیم اساسي 

باشــد. آنچه » جامع«و » روشــن«، »درســت«رســد بايد خبري كه از طريق وســايل ارتباط جمعي به اطالع مردم مي
  اين مفاھیم باشد: مسلم است بايد از مرحله گردآوري اطالعات تا مرحله ارائه، حاوي 

   
  درستي خبر 

ھاي خبري اســت و اطمینان از درســتي مطالب از ضــروريات  ارائه اطالعات درســت به مخاطبان از وظايف مھم رســانه
  نگاري است. حرفه روزنامه

ست             شار مطالب نادر شد. انت ست اتفاق افتاده با شود نه آن طور كه خبرنگار مايل ا ست ارائه  بايد رويداد آنطور كه ھ
ســازد و ســبب ســلب درباره اشــخاص حقیقي يا حقوقي، خبرنگار و مؤســســه خبري را با مشــكالت قانوني روبرو مي

  شود. اعتماد مخاطبان مي
   

   روشني خبر 
وشــتاري خبرنگار، از ويژگیھاي مھم اين حرفه اســت. اگر اطالعات به زبان ســاده، رســا و   صــراحت لھجه و روشــني ن 

روشـــن بیان نشـــود در جلب مخاطب موفق نبوده و قابل درك نخواھد بود. به كاربردن اصـــطالحات پزشـــكي، فني و     
شــار در كار تھیه خبر حقوقي بايد طوري باشــد كه براي ھمگان قابل فھم و درك باشــد اگرچه، زمان يكي از عوامل پرف

ــحیح و صــريح باشــد يكي از داليل ابھام خبري درك ناقص خبرنگار از رويداد    اســت اما اين عامل نبايد مانع تھیه خبر ص
  است لذا به منظور رفع اين مشكل خبرنگار بايد ھمواره مطالعه داشته و اطالعات خود را به روز نمايد. 

   



   جامعیت خبر 
د به سواالت بوجود آمده در ذھن مخاطب پاسخ دھد. استفاده از اطالعات آرشیوي و اشاره به       خبر در حین انتشار باي 

  كند تا خبر جامع و كاملي بوجود آيدسابقة خبر به جامعیت خبر كمك مي
   

  ارزشھاي خبري
سي          سیا شكل پیچیده خود ھر روز شاھد ھزاران جريان  سعت و  صادي و ...   –اجتماعي  –جھان امروز با و ست  اقت ا

  كه بدون شك امكان انتقال ھمه اين وقايع وجود نخواھد داشت. 
آورند و در ماھیت خود رويداد وجود دارند،       معیارھايي كه به تنھايي يا گاه با تركیب با يكديگر، يك رويداد را پديد مي                   

  شوند. ھاي خبري نامیده ميارزش
  ھاي خبري عبارتند از: ارزش
  دربرگیري (فراگیري)       -١
  شھرت       -٢
  ھا ھا، منازعهھا، درگیريبرخوردھا، اختالف      -٣
  ھاءھا، شگفتنياستثنا      -٤
  بزرگي و فراواني تعداد و مقدار       -٥
  مجاورت       -٦
  زمان يا تازگي رويداد       -٧
   

ھا شناخت ارزشھاي خبري نھفته در خبر است كه ضمن كمك      يكي از وظايف كارشناسان تھیه خبر در روابط عمومي  
  گذاري ھم مورد استفاده قرار خواھد گرفت. در شناسايي خبر به عنوان معیار ارزش

   
  ارزش در برگیري (فراگیري)   -١

ــعاع خود قرار دھد و تأثیر مســتقیم بر نفع و زيان  زماني اســت كه رويدادي تمام يا قســمت اعظم جامعه را تحت  الش
  مادي و معنوي افراد جامعه داشته باشد و گروه بیشتري از مخاطبان خود را پوشش دھد. 

   
   ارزش شھرت  -٢

ــیتھاي مختلف حقیقي و حقوقي گاھي به خاطر فعالیت خاص ملي يا فراملي و جھاني داراي   ــخصــ ــخاص يا شــ اشــ
ي برجسته كردن رويدادي بايد به شھرت و شخصیت صاحب نقش در رويداد تكیه كرد تا به شوند گاھي براشھرت مي

ــت يافت گاھي شــھرت بار منفي دارد و گاھي در رويداد به ســمبل    ھاي مادي و معنوي ملي برجســتگي خبري دس
شاره به آث        اشاره مي  سته به يك فرد تبھكار و خاطي باشد و چه ا ار باستاني يك  شود در ھر حال چه شھرت خبر واب

  كشور متمدن داشته باشد و يا به شخصیتي مذھبي و حقیقي يك فرد، تفاوتي نخواھد داشت. 
ــئولین           در روابط عمومي ھا به طور عمده اخبار منعكس شــــده حاوي اين ارزش ھســــتند چرا كه اغلب پیرامون مســ

  سازماني ھستند. 
ــا  كند. رويدادھايي كه حول اين ني را از ھم جدا ميزبان، فرھنگ، اعتقاد و مذھب عاملي اســــت كه گروھھاي انســ

ستند و اغلب اين اخبار در نقطه    اي ارزش ويژه دارند و در محورھا باشند، قاعدتًا براي ھمان قوم مھم و حائز اھمیت ھ
  د. كناي ديگر يا بین گروه ديگري كمتر جالب توجه ھستند اين مورد در اخبار داخلي كشورھا ھم مصداق پیدا مينقطه

ھا اين عامل به میزان زيادي مشـھود اسـت. اغلب اخبار داخلي سـازمانھا براي    سـازماني روابط عمومي در اخبار درون
كاركنان دروني مفید اســت و ھیچ جذابیتي حتي براي خانواده آنان ندارد يكي از پیشــنھادھاي موجود اين اســت كه    

زحمت فراوان قرار است تولید شود بھتر است خانوادة كاركنان    ھاي گزاف و اي درون سازماني با ھزينه حال كه نشريه 
نیاز سازد و مطالبي پیرامون آموزشھاي مھارت زندگي و تربیتي، سرگرمي سازماني را ھم از مطالعه مجالت غیره بي

اين اقدام ھاي مختلف از يك نشريه داخلي استفاده كرد. با   و اطالعات عمومي را درخود داشته باشد تا بتوان از جنبه  
  آور بودن مطالب يك نشريه كاست. توان از كسالتمي

   
  ھا ھا و منازعهھا، درگیريبرخوردھا، اختالف -٣

ــاد فكري،   ــند جذابیت خاص خبري دارند. چه اين تضــ ــاد فردي، ملي و جھاني باشــ رويدادھايي كه حاوي يك نوع تضــ
ــ  ــد. تمام خبرھايي كه حاوي تصــ ــیل، مرگ و میر عمومي و بیماريھاي واگیر و فیزيكي و يا ايدئولوژيكي باشــ ادف، ســ

  گنجد. ھا باشد در اين دسته مياعتصاب
   

  ھا ھا،  شگفتياستثناء -۴
آيد و يا حتي اختراعات و اعمال العاده و نادر كه گاھي ھرچند ســال يك بار يا براي اولین بار پیش مي رويدادھاي خارق

دھد جزء اين گروه ھســـتند اين گونه اخبار به خودي خود عجیب انســـاني مثل جناياتي كه به شـــكل خاصـــي رخ مي
ھا قدرت جذابیت خاصـــي برخوردار ھســـتند در روابط عمومي گیرند و از نظر ارزش خبري ازھمواره مورد توجه قرار مي



ھا اغلب عادي، روزمره، روتین و آرام ھســـتند و اين اخبار از كمیت زيادي برخوردار نیســـت چرا كه اخبار روابط عمومي
  كمتر جنبه شگفتي و اعجاب دارند. 

   
  بزرگي و فراواني تعداد و  مقدار  -۵
ــتند در واقع بزرگي اعداد و  رويدادھايي كه در آن تعداد كثی  ــند داراي ارزش بزرگي و فراواني تعداد ھسـ ري ذينفع باشـ

كند مثل اخبار حوادثي كه در آن تعداد كثیري دچار ارقام ھمواره ارزش خبري اســــت كه خبر را برجســــته و جذاب مي
  خسارت و مرگ و میر شوند. 

  مجاورت  -۶
رھاي مربوط به محله، شھر، كشور و كشورھاي ھمجوار خود دھند كه ابتدا از خبمخاطبان ھمواره ترجیح مي

  اطالعات كسب كنند. 
افتد كه براي شھر ديگري يا كشور ديگر ارزش خبري نیست.     گاھي رويدادي در محل و يا شھري اتفاق مي  

  مجاورت به دو شكل جغرافیايي و معنوي يكي از ارزشھاي مھم خبري است. 
ھاي فرھنگي، مجاورت جغرافیايي: مثل شــــھر، كشــــور و منطقه مجاور و مجاورت معنوي مثل مشــــابھت           

  عقیدتي، قومي، اجتماعي و مانند آنھاست. 
   

  زمان و تازگي رويداد -٧
باشـــد. خبر زماني ارزش و اھمیت عامل زمان ھمیشـــه مورد توجه بوده و در انعكاس يك خبر از مھمترين عوامل مي 

  بخشد. اي ميبه سرعت منتشر شود و تازگي به خبر ارزش ويژهدارد كه 
  ھر واقعه تركیبي از ارزشھاست ولي ارزش زمان پیوسته جزء تغییرناپذير خبر است.  

   
  عناصر خبر

پذير نیســــت. اركان خبر در واقع    تنظیم خبر از مراحل ســــخت كار خبري اســــت كه بدون شــــناخت اركان آن امكان             
مخاطب است. در صورت عدم استفاده صحیح از اين عناصر، خبر دچار ابھام شده و جذابیت         پاسخگويي به سوالھاي  

  كافي نخواھد داشت. 
  گذارند. دھند، عناصر خبري، اخبار را به نمايش ميھاي خبري به اخبار شكل مياگر ارزش

  تر خواھد بود. دھد، جذابتر باشند، خبر از نظر اطالعاتي كه بايد به مخاطب بھراندازه كه عناصر خبري كامل
  عناصر خبري عبارتند از: كه، كجا؟ كي؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟ 

  كه: 
  پاسخگويي به اين سوال ارزش شھرت خبري را در بردارد.  

خبرنگار بايد بداند چه شـــخصـــي يا چه چیزي در پیدايش رويداد دخالت داشـــته و اطالعات را به طور كامل به مخاطب 
  بايد بتواند با مطالعه خبر سوال چه كسي؟ چه گروھي؟ چه چیزي؟ را در ذھن خود پاسخ گويد. ارائه نمايد مخاطب 

   
  كجا: 

  پاسخگويي به اين سوال به ارزش مجاورت اشاره دارد. 
گاھي در يك خبر موقعیت جغرافیايي براي مخاطبان مھم و حساسیت برانگیز است در اين گونه موارد بايد با اشاره به 

  نظر اين سوال را در ذھن مخاطب پاسخ گفت كه رويداد در چه محلي اتفاق افتاده است. مكان مورد 
   

   كي: 
  پاسخگويي به اين سوال، تاكیدي بر ارزش زمان و تازگي رويداد دارد. 

شد    تاكید  اگر زمان وقوع رويداد اھمیت ويژه دارد بايد زمان در ابتداي خبر بیايد ولي اگر زماني از وقوع رويداد گذشته با
اي را جايگزين نمايد.  ھاي حاشیه بر جنبه تازگي خبر لزوم ندارد بلكه بايد از ديدگاه جديدتري به خبر پرداخته و بررسي 

  ھا بايد در انتشار اخبار خود به آن توجه كنند. اي است كه روابط عمومياين ھمان وظیفه
   

   چه: 
صري است كه اگر خبر با پاسخگويي به آن شروع شود سبب جذابیت خبر مي          ممكن » چه«شود.  چه، از جمله عنا

  اي اشاره داشته باشد. است به تصويب يك اليجه و يا وقوع حادثه
  به ماھیت رويداد مربوط است خواه فعلي صورت پذيرفته باشد يا انجام نشده باشد. » چه«عنصر 

   
   

   چرا؟ چگونه؟ 
  شود. علت، انگیزه، نحوه وقوع رويداد با اين دو عنصر پاسخ گفته مي

ــريح و تعريف رويداد مي  گرايي و پرھیز از پردازد و ھمه آنچه درباره بیطرفي خبري، عینيدر واقع اين دو عنصـــر به تشـ
شمه مي      جانبداري خبري گفته مي از وقوع آن اطالع  گیرد. گاھي در يك رويداد خبرنگارشود، از ھمین دو عنصر سرچ



دارد اما از علت وقوع و يا انگیزه اطالع كافي ندارد. در اين زمان بايد با بدست آوردن اطالعات كافي در خبرھاي آتي به 
  دنبال پاسخگويي به اين عنصر در اخبار خود باشد. 

ر است. خبرنگار روابط عمومي  اي براي مخاطب برخورداھا ھمیشه اين عنصر از جذابیت ويژه  عمومياما در اخبار روابط
تواند آن را با پردازش به بھترين شكل به آوري اطالعات و داليل وقوع رويداد را دارد و ميھمیشه زمان كافي براي جمع

  مخاطبان خود ارائه نمايد. 
   

  عوامل تأثیرگذار بر فرايند خبر

شــــود مراحل مختلفي را به خبر و يا گزارش مي گیرد تا زماني كه آن رويداد تبديلاي كه رويدادي شــــكل مياز لحظه
  دھي خبر مؤثر ھستند. كند عوامل بسیاري در شكلطي مي

شكل مي  شكل مي     گاھي خبر  سمع و نظر مخاطب بارھا و بارھا تغییر  سیدن به  دھد و يا به عبارت گیرد اما قبل از ر
  شود. باني ميتر دروازهعلمي

  توان به عوامل درون سازماني و برون سازماني اشاره داشت. و يا گزارش مياز جمله عوامل تأثیرگذار روي خبر 
   

   عوامل درون سازماني 
  اين عوامل شامل: 

اعمال نظر مديريت و سیاستھاي خاص خبري ھر سازمان كه به صورت آشكار و نھان در ھر سازمان وجود                  -
  دارد. 

  نگرد ھاي علمي به شیوه تھیه خبر مياعمال نظر خبرنگار به عنوان فردي كه از جنبه           -
  توجه به عاليق جامعة مخاطبان و تھیه خبر مطابق با ذائقه مخاطب             -
مسائل فني رسانه انتشار دھنده به مكان در نظر گرفته شده براي انتشار در روزنامه و ھماھنگي شكل تیتر           -

  صفحة روزنامه يا نشريه و يا وقت و زمان در راديو و تلويزيون و ....  در 
   

   عوامل برون سازماني 
  دھي خبر تأثیر خواھند داشت شامل: عواملي كه از خارج سازمان در شكل

  محدوديتھاي قانوني كه مانع از انتشار برخي از اخبار است            -
ــخاص حقیقي و حقوقي      - ــطح ملي و منطقه اعمال نفوذ اشـ اي مؤثربوده و قابل كه تفكرات و عقايد آنان در سـ

  شود. بررسي است به نحوي كه سیاستھاي خبري آنان در خارج سازمان روي اخبار داخلي منعكس مي
ھا ھرنوع كنند اين مؤســســه منابع خبري كه در خارج ســازمان اخباري براي مؤســســه خبري ارســال مي             -

كنند كنند ناچار ھستند ھمان خبر را با تغییر شكل ارسال نمايند و كمتر فرصت پیدا مي    فت ميخبري كه دريا
ــت كه  تا اخبار را ھمان طور كه مي ــكل ھم به نوعي از جمله عواملي اسـ خواھند منعكس نمايند و اين مشـ

  گذارد. ناخواسته از بیرون سازمان روي اخبار سازماني تأثیر مي
   

  باني خبردروازه
رسد كه توسط مدير گروه خبري يا مدير   اي ميس از اينكه خبر با تمام اين شرايط شكل گرفت و تولید شد به مرحله   پ

  كنند. شود و بعضًا در صورت نیاز با ايجاد دخل و تصرف و انجام تغییرات فرصت انتشار پیدا ميروابط عمومي گزينش مي
در زمان جنگ دوم جھاني بیان        (Kurt Lewin) كورت لوئینبراي اولین بار توســــط    (Gate keeper)بان  لفظ دروازه

شد. لوئین يكي از كارشناسان علوم اجتماعي امريكا است و تحقیقات او ھیچ ارتباطي به حرفه روزنامه نگاري ندارد       
اما بعدھا اين اصــطالح به دلیل در واقع او اين لفظ را در پروســة تھیه مواد غذايي از تولید تا مصــرف به كار برده اســت. 

ــه تولید خبر،   موضــوعیت و كاربرد خاص خود وارد قلمرو روزنامه ــد. به عبارت بھتر در ھر مؤســس نگاري و خبرنگاري ش
گذارند. معیارھاي فردي و ضوابط سازماني گاھي مانع از انتشار كل و يا     افرادي آگاھانه روي سرنوشت خبر تأثیر مي   

  گويند. مي » باني خبردروازه«كه اين روند و موانع موجود در مسیر تولید خبر را  شوندقسمتي از خبر مي
   

  تھیه و تنظیم خبر
  لید 

  نامند. پاراگراف و بند اول در تنظیم خبر به سبك ھرم وارونه را لید مي
صطالح به معني ھدايت و راھنمايي است و در واقع خالصه مطالب مھم ھر خبر است        (Lead)لید كه خواننده را  در ا

  كند. به مطالعه خبر اصلي تشويق مي
  واژه) است.  ۴٠تا حداكثر  ٣٠لید خبر معموًال شامل يك يا حداكثر دو جمله (

  ھنگام تھیه لید پرسشھاي زير را بايد مطرح كرد: 
  تر است؟ كدامیك از نكات واقعه از ديگري مھم           -
  است؟ ھاي خبري واقعه كدام ارزش           -



  تغییرات جديد رويداد چه بوده است؟            -
  ھا، بھترين لید را نوشت؟ توان با حداقل واژهچگونه مي           -

توان مطالب را با تاكید بر يكي از شش عنصر خبري كه؟ كجا؟ كي؟ چه؟ چرا و چگونه)   ھنگام نگارش لید مي
  تنظیم كرد. 

ھاي خبر الزم اســـت تا خواننده (مخاطب) را به  بايد در نظر گرفت كدام تاكید و برجســـتگي يا توجه به ارزش   
  سوي خبر جذب كند. 

  انواع لید عبارت است از: 
برانگیز شروع  كه براي جذاب كردن خبر لید با يك پرسش مھم و حساسیت     لید سوالي يا استفھامي:         -١

  شود. مي
شـود و در واقع در بردارندة ارزش  كه بصـورت مسـتقیم يا غیرمسـتقیم با طرح يك سـوال آغاز مي      :لید نقلي    -٢

شھرت است و اين سوال كه در خبر پاسخ داده خواھد شد در واقع سوال مورد نظر مخاطبان است و به اين         
  شود. دلیل موجب جلب توجه مي

اشــاره داشــته و مخاطب را ســرشــار از اطالعات مورد نیاز     اين نوع لید در واقع به ســابقة خبر لید تاريخي:     -٣
  نمايد. براي درك بھتر خبر مي

شريحي و تحلیلي:     -٤ شــود كه در اين نوع لید در اخبار ســیاســي و اقتصــادي و گزارشــھا بكار برده مي  لید ت
  نمايد. ابتداي خبر به تشريح و تحلیل پرداخته و داليل وقوع را نقادانه بررسي مي

المثل و نكات ظريف ادبي در لید به منظور بیان رويدادي در واقع استفاده از ضرب   المثل (تمثیلي):لید ضرب     -٥
  يكي ديگر از ترفندھاي ايجاد جذابیت در خبر است. 

ستفاده از واژگان وصفي به منظور القاي زيبايي       لید توصیفي:       -٦ صويرسازي با ا ھا و تحريك اين لید خبري، ت
  گیرد.سات صورت مياحسا

ــتي:     -٧ آيد به اين مانند بدون ھیچ گونه توضـــیحي ميدر اين لید اخبار به شـــكل بريده بريده و تیتر  لید فھرس
كند كه براي دسترسي به   معني كه اين مطالب ھمگي در خبر وجود دارد و در واقع مخاطب را راھنمايي مي

  اطالعات به متن اصلي خبر مراجعه كند. 
سه       -٨ سي (مقاي ستند رابطه  ٢در اين لید بین  اي):لید قیا سب برقرار مي واقعه كه مرتبط ھ شود تا  اي متنا

  درك رويداد بھتر و جذابیت آن بیشتر باشد.  
  دھنده به عناصر خبر ھستند. اين نوع لید در واقع پاسخ لید ساده (مستقیم) و لید عمقي:      -٩

ید       -١٠ ید فشــــرده (متراكم) و ل به مخاطب داده             چند خبري:  ل به طور يكجا  ید چند اطالعات  در اين نوع ل
  شود. مي

شمه مي    لید غیرمتعارف:  -١١ گیرد و اغلب بیان اخبار ورزشي، ھنري و حوادث  كه از ذوق و ھنر خبرنگار سرچ
  گیرد. به اين شیوه صورت مي

   
   

  متن خبر
ھاي مختلف نگارش آيد و خبر اصــلي در آن به شــیوهقســمت اصــلي خبر، متن آن خبر اســت كه پس از تیتر و لید مي

  شود. شود. گاھي متن خبر از چندين جمله تشكیل ميمي
شود گاھي ناچار به             صلي منحرف  ضوع ا شد. يعني متن نبايد از مو شته با شته خوب و قابل درك بايد وحدت دا يك نو

ھاي دھنده و واژهھاي مختلف مثل: كلمات ربطجمله در متن ھســــتیم اين كار را بايد با اســــتفاده از شــــیوهتكرار يك 
  ھماھنگ كننده طوري تنظیم كرد كه تكرار جمالت يا كلمات، زيبايي متن اصلي را از بین نبرند. 

   
  تیتر

بري يا گزارش را به طور خالصه و فشرده ترين قسمت يك خبر است. تیتر، جمله يا عبارتي است كه پیام ختیتر، اصلي
كند. ھر مخاطب قبل از ھر چیز با نگاه به          و به منظور ترغیب خواننده به خواندن لید و متن (خبر يا گزارش) بیان مي          

دھد، و در كند. تیتر به خبر ھويت و اعتبار ميگیرد، و يا از مطالعة آن صــرف نظر ميتیترھا تصــمیم به مطالعه خبر مي
  دھد كه كلیاتي از خبر را دريابد. ني بسیار اندك اين امكان را به خواننده ميزما

  توان به موارد زير اشاره كرد. ھاي تیتر ميتیتر داراي ويژگي و قواعد خاصي است. از ويژگي
ــفحه و ترغیب خواننده به خواندن مطلب، پیام خبري را به  ــمن كمك به زيبايي ص ــه بیان ميتیتر ض رد. تیتر  داطور خالص

  شود. پس از نوشتن لید و متن خبر نوشته مي
  نكاتي كه در نگارش تیتر بايد رعايت شود عبارتند از: 

  خودداري از تكرار كلمه در تیتر            -
  پرھیز از نوشتن تیتر پرسشي، مگر در موارد ضروري            -
  دف خاصي را دنبال كند. پرھیز از نوشتن تیتر منفي، مگر در مواردي كه ھ           -
  ھا مثل به، براي و با در ابتداي لید پرھیز از كاربرد حروف اضافه و برخي واژه           -
  گويي و طوالني شدن آن پرھیز از مبھم           -



  سعي در داشتن فعل            -
  در پايان تیتر نبايد نقطه گذاشت            -

   
  اجزاي تیتر

رين پیام خبر در اين قســمت به طور خالصــه و فشــرده و با حروف درشــت نســبت به بقیه مطالب   مھمتتیتر اصــلي: 
  كنند. آيد تیتر اصلي پیام خبر را منظور ترغیب خواننده به خواندن لید و متن خبر بیان ميمي

   
صلي قرار مي    روتیتر:  ست كه در باالي تیتر ا صل تیتري ا ضیح   ي قرار ميگیرد با حروف كوچكتر، و نزديك تیتر ا گیرد، تو

اي وارد كند و بايد به شــكلي باشــد كه با حذف آن به تیتر اصــلي خدشــه اي اســت كه تیتر اصــلي را كامل مياضــافه
  نشود. 

   
آيد: زير تیتر  گیرد با حروف كوچكتر از تیتر اصـــلي و مســـتقل از آن ميكه بعد از تیتر اصـــلي و زير آن قرار مي زيرتیتر: 

  آيد. ضمن اينكه مفھوم مستقل از تیتر دارد به شكل يك تیتر ديگر زير تیتر اصلي مي
   

شخص مي Oيا  *با عالئم ( خالصه تیتر (سوتیتر):    صال مطالب و    )  در ابتداي جمله م شود. در مطالب بلند براي ات
  رود. كننده نباشد به كار ميربط منطقي آنھا و به جھت اين كه مطلب براي مخاطب خسته

صاحبه      شھا، م صفحه و ھم به جھت ايجاد ارتباط     ھا و مقالهسوتیتر اغلب درگزار سازي  ھاي طوالني ھم به جھت زيبا
رود. در واقع ســـوتیتر تیتري اســـت كه به نوعي خواننده را به خواندن ادامه بخشـــھاي مختلف به كار ميمنطقي بین 

  كند. مطلب با مطالب تازه ترغیب مي
   

ــت. در واقع، نمايي از ذوق و ھنر خبرنگار    دو تیتري:  ــیوه بھره گرفته اس در ايران براي اولین بار روزنامه ابرار از اين ش
شود. اين دو تیتر ضمن شكل جداگانه در عین حال    تیتر اول فعل ندارد و تیتر دوم به فعل ختم مي است. در اين شیوه  

انگیزد. در پیوند و نسـبتي با يكديگر دارند اين سـبك تیتر زني به شـدت كنجكاوي مخاطب را براي خواندن مطلب برمي   
صله ز      ست كه در فا صل به ھم ا سئله بايك درجه  واقع اين نوع تیتر بیانگر دو رويداد مت ماني كمي از ھم پیرامون يك م

  اھمیت رخ داده است. 
   

  انواع تیتر: 
  تیتر خبري:      -١

ند     اين تیتر حاوي مھم  عل اســـــت مان مردم خواســــتار مھار تورم      «ترين بخش گزارش خبري بوده و داراي ف
  » ھستند

  تیتر كلي:      -٢
ــت عالمه جعفري در «كند مثل: ناقص بیان ميتیتري كه فاقد فعل بود و پیام خبر يا گزارش را  كنگره بزرگداش

  » تھران
  تیتر تفسیري يا استنباطي:      -٣

  اي از مجموع اخبار يا گزارش است. اين نوع تیتر در واقع نتیجه كلي و يا چكیده
  اي: تیتر استعاره     -٤

ھا، توبوس، شــھري در پیچ و خم گاليهبا ھمســفران ا«شــود مانند: در اين نوع تیتر از اســتعاره اســتفاده مي
  »تھران ديشب گريست«يا » ھاھاو  شاديغم

   
   اشكال تیتر: 

  تیتر يك سطري            -
  تیتر دوسطري مساوي            -
  تیتر چند سطري مساوي            -
  تیتر پلكاني             -
  تیتر ھرم وارونه            -
  تیتر مثلثي             -
  تیتر نیم ھرمي متمايل به چپ            -
  تیتر نیم ھرمي متمايل به راست            -
  تیتر مثلثي متمايل به چپ            -
  تیتر مثلثي متمايل به راست            -
  تیتر نامساوي متمايل به چپ            -
  تیتر نامساوي متمايل به راست            -
  و متمركز (قرينه) تیتر نامساوي            -



   
  ھاي خبرنويسي سبك

شـــود، اين اســـت كه خبر درســـت، روشـــن و كامل در اختیار مخاطب قرار  نگاري ميآن چه مربوط به روزنامه  
  ھاي خبرنويسي استفاده كرد. گیرد. بھترين روش انتقال آگاھي و اطالعات و تنظیم آن را بايد از روي سبك

   
  ھاي خبرنويسي: انواع سبك

  سبكه ھرم وارونه:      -١
آوريم، ســپس توضــیح كوتاه و  ترين نتايج حاصــل از گزارش را مياي از مھمدر ســبك ھرم وارونه ابتدا خالصــه 

اي درباره چگونگي و علت تھیه گزارش و اقدامات گزارشــگر بیان شــده و ســپس تشــريح و توصــیف ھنرمندانه
  آيد. عناصر مختلف گزارش مي

    
  سبك تاريخي:       -٢

شود. اين سبك بیشتر براي در سبك ترتیبي يا تاريخي، حوادث  و وقايع به ترتیب زمان وقوع نوشته مي
  ھاي تحقیقي مناسب است. تنظیم گزارش يا مقاله

   
  سبك تاريخي ھمراه با لید:      -٣

در ســبك تاريخي ھمراه با لید، شــروع گزارش، حاوي عناصــر مھم خبري با روش توصــیفي اســت يعني ابتدا  
ھاي مختلف گزارش به ترتیبي كه اتفاق خبر مھم ھمراه با خالصــــه اطالعات بیان شــــده و پس از آن، بخش

  آيد. افتاده است، مي
   

  سبك بازگشت به عقب:      -٤
  شود. شود و سپس سابقه ماجرا ارائه ميش رويداد شروع ميدر اين سبك، ابتدا آخرين بخ

   
  اي: سبك دايره     -٥

يابد و ارزش اطالعات با نزديك شــدن به پايان خبر كم اي، عامل انســاني حضــور بیشــتري مي در ســبك دايره
سي است. در سبك خبرنوي» چرا«شود. آنچه در اين سبك مھم است، تنظیم خبر براساس عنصر خبري نمي
  رسد. شود و با طرح پرسش به پايان مياي از نقل قول مستقیم زياد استفاده ميدايره

   
  سبك تشريحي:      -٦

شــود و توضــیحات كافي درباره ھر در اين ســبك، ضــمن بیان واقعه، قســمت به قســمت مطلب تشــريح مي  
براي تشريح ھر بخش مورد  تواند اي كه حتي اطالعات شخص خبرنگار نیز مي شود به گونه قسمت داده مي 

  ھاي بلند استفاده كرد. توان براي نگارش اخبار و گزارشاستفاده قرار گیرد. از اين سبك خبري مي
 


