
مردم حق دارند از: اصل اول از اصول بین الملی اخالق حرفه ای خبرنویسی :مقدمه 
طریق اطالعات دقیق و جامع به تصویری عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را

ر می آنچه از تاریخ ب. آزادانه از طریق رسانه های گوناگون فرهنگ و ارتباطات بیان کنند
مان آید این است که اولین روزنامه های خبری توسط ژولیوس سزار منتشر شده و از آن ز

ب ترین تاکنون نیاز بشر به خبر و تالش آدمی برای آگاهی از تازه ترین ، مهم ترین و جال
.رویدادهای جهانی ارزش روزافزونی به خبر و خبررسانان داده است



تعاريف گوناگونی با ابعاد مختلف خبر

خبر گزارشی است از واقعيتها ولی هر واقعيتی را نمی توان خبر ناميد. 1

خبر پيامی است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد 2.

گزارش رويدادهای جاری نيست ممكن است واقعه ای كه سالها قبل رخ داده با" خبر الزاما3.
نمايان شدن اطالعات تازه ارزش خبری پيدا كند مانند اكتشافات باستانشناسي

خبر رويدادی است كه قرار است اتفاق بيافتد اما هنوز رخ نداده است 4.

ن خبر رويدادی است كه برای يك نفر يا گروهی ارزش خبری دارد برای گروه ديگر ممك5.
.است بی ارزش باشد

خبر گزارش ساده ، خالص ، مناسب، دقیق و خالصه رویدادها ، گفته ها واندیشه ها است. 6

گزارش عينی از واقعيتها است که دارای يک يا ضد ارزش خبری بوده و تحت تاثير ع. وامل 7
.درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته است



ویژگیهای مهم یک خبرنگار
ه براين اساس کسی که وارد عرص. يکی از مهمترين ويژگيهای خبرنگار شدن عشق و عالقه و ذوق درروزنامه نگاری است:ذوق واستعداد

افانه و جذاب و پرمخاطره روزنامه نگاری ميشود ضمن دارا بودن اين استعداد ذاتی از هنر واژه گزينی ، شم خبر، حوصله زياد، نگاه موشک
.و باپرهيز از احساسات سعی کند رويداد ها را همان طور که اتفاق افتاده اند منتشر کند. دقيق برخوردار باشد

از مخاطبان به حساسيت کار واطالع رسانی ، ني. سرعت در تصميم گيری وانتقال سريع خبرازديگر ويژگيهای اساسی خبرنويسی است:سرعت 
.دانستن صريح و بموقع خبرها، برای اتخاذ تصميم درست و بسياری از موارد ديگر بر ضرورت برکار خبرنگاری افزوده است

ی که خبرنگار به اين معن. ازديگر خصوصيتهای محکم که حتما خبرنگار بايد آن را درکارخود لحاظ کند توجه به واقعيتهاست:توجه به واقعیت ها
.بايد سعی کندرويدادها راهمان طور که اتفاق افتاده است منتشرکند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بيافتد

نظيم مطالعات مستمر در زمينه های مختلف و پشتوانه علمی خبرنگار باعث می شود که قدرت مانور او در نگارش و ت:داشتن اطالعات وسیع 

ند اما خوب نمی مثالً خبرنگار درهمايش های علمی يا مصاحبه با شخصيت های سياسی فرهنگی يا اقتصادی شرکت می ک. خبر بيشتر شود

لف خبر، فهمد و نمی تواند از البه الی صحبتهای مصاحبه شنونده سئوال طرح کند يا به کرات ديده می شود همکاران در تحريريه های مخت

د خبر خوب راديو،تلوزيون ، مطبوعات ، به علت اينکه خود متن خبر را به درستی نمی فهمد يا از موضوع خبراطالع کافی ندارد، نمی توان
.وجذابی تنظيم کند و يا قسمت مهم آن خبر را بر جسته کند که راه حل آن دشتن اطالعات وسيع در رابطه با موضوع خبر است



ویژگیهای مهم یک خبرنگار

شما به اين صورت که اگر. يکی ازويژگيهای مهم خبرنگار موفق نگارش ساده خبرهاست :ساده نویسی 
خبرنگار مطبوعات تخصصی ، همچون مجالت حقوقی، پزشکی اقتصادی و غيره هستيد، يا برای
ارات بخشهای خبری علمی فرهنگی و اقتصادی راديو تلوزيون گزارشی تهيه می کنيد از واژه ها ، عب

اشند اما اگر مخاطبين رسانه ای شما مردم عادی يا افراد کم سواد ب. تخصصی همان رشته استفاده کنيد
.حتما بايد طوری خبر نوشته شود که کم سوادترين فرد جامعه نيز قادر به درک مطلب باشد

نگار آموزشی در خبرنگاری فراموش نشود ذوق واستعداد به تنهايی کافی نيست و حتماً خبر:آموزش تخصصی 
.دتخصصی در خصوص اصول روزنامه نگاری را فرا بگيرد تا بتواند در حرفه خود موفق عمل کن

نامه ها ، مسئوليت روزنامه نگاری و متخصصان مطبوعاتی به علت افزايش تيراژ روز:مسئولیت اجتماعی 
ان نويسنده گان و بنابراين اگر خبرنگار. مجالت حتی راديو و تلويزيون و اينترنت بسيار سنگين شده است 

تيار مردم تهيه کنندگان صالحيت انجام وظايف حرفه ای را نداشته باشند و نتوانند اخبار صحيح را در اخ
ان بگذارند اعتماد و اطمينان مردم نسبت به آنها از دست می رود بنابر اين بايد مطالب را حتی االمک

م منبع يا آشکار شود فاش نکردن نامطابق با آنچه که اتفاق می افتد منعکس شود تا حقيقت برای مردم
اسم افرد درصورتی که مايل به نام بردن نباشد از وظايف مهم خبرنگاری نيز محسوب می شود



ارزشهای خبری

در ری از مهمتری ارزشهای خبری که شايد توجه بيشتر مردم را بخود جلب کند ارزش خبيکی :در برگیری
.اين ارزش خبری بر روی عده زيادی از افراد جامعه در زمان حال و آينده تاثير دارد. برگيری است

سانی است که افراد در جامعه به علت عملکرد و نقش های متفاوت خود معروفيت و شهرت يکبديهی :شهرت 
يعی عالقه مردم بطور طب. برخی از آنها بسيار معروف و شناخته شده هستند و برخی ديگر بالعکس. ندارد

دقيقاً به همين .مند هستند که از رفتار گفتار و ساير ابعاد زندگی افراد مشهور اطالع بيشتری کسب کنند
علت است که بيماری ، مرگ ، مسافرت، سخنرانی ، و ديگر کارها و اقدامات شخصيتهای معروف 

ها و بطور کلی افراد شناخته شده خبر صفحات اول روزنامه… سياسی ، اقتصادی ، هنری ، ورزشی و 
.خبرهای نخستين راديو و تلويزيون را بخود اختصاص می دهد

گونه رويدادها برخورد ميان افراد گروهها و ملت ها با اين :( اختالف ، درگیری ، کشمکش، : ) برخورد
اخبار همچنين. برخورد ممکن است بصورت فيزيکی ، ايدئولوژيک و يا فکری باشد. يکديگر است

.د از اين نوع ارزش خبری می باشن… سرقت ، زلزله جنگ ، سيل، اعتصاب سوء استفاده های مالی و

( :عجیب و استثناء: ) شگفتی 

ن اي. اين ارزش خبری در مورد رويدادهايی که برای اولين بار و يا به ندرت اتفاق می افتد مصداق دارد 
ات و همچنين تمامی خبرهای اختراعات ، اکتشاف.هستندخبرها معموالً غيرعادی ، استثنائی و عجيب 

.دستاوردهای علمی دارای ارزش خبری عجيب و استثنائی هستند



ارزشهای خبری

اين ارزش خبری به ميزان نزديکی مکانی يا معنوی افراد با محل رويداد . يکی از ارزشهای خبری مجاورت است :مجاورت 
:مربوط می شود که به دودسته تقسيم می شود 

مجاورت معنوی( بمجاورت جغرافیایی( الف

است و هرچقدر اين فاصله کمتر باشد ارزش خبری مجاورت و موقعيت جغرافيايی آن رويداد بيشتر:مجاورت جغرافیایی( الف 
مثالً يک زمين لرزه معمولی که در يکی از نواحی ايران روی می دهد برای رسانه های تهران يک خبر مهم . بالعکس

.در صورتی که همين خبر برای رسانه های شيلی اهميت چندانی ندارد. محسوب می شود 

بری رويدادهايی که به نحوی با اعتقادات ، عقايد ، زبان و از اين قبيل هماهنگی داشته باشد دارای ارزشی خ:مجاورت معنوی( ب 
.مجاورت معنوی است

ممکن است ميزان خسارت های مالی، وزنی ، ظرفيت و امثال آن. اين ارزش خبری به آمار وارقام مربوط است (:کمیت) بزرگی 
.ميليونی تومان افزايش يافت3وام مسکن : مثال . محسوب شود

يچ يعنی ه. تازگی يکی ديگر از ارزشهای خبری مورد توجه روزنامه نگاران و شرط اصلی توليد و نشر خبر است :تازگی 
ظور هر قدر فاصله کمتر باشد من. رويدادی نمی تواند بدون دارا بودن ارزش خبری تازگی عنوان را به خود اختصاص دهد 

ارای واژه هايی مانند ديروز، صبح امروز، ساعاتی قبل و از اين قبيل د. فاصله بين زمان وقوع رويداد زمان انتشار است 
ارزش خبری تازگی است



عناصر خبر

.کجا می باشد، چرا ، چگونه ، که ، کی ، چه :شامل 

کشف علمی ، امضای : مانند . خبری چه ، بيشتر ماهيت رويداد را بيان می کند عنصر :(what)چه 
…موافقت نامه صلح و 

why):چرا .خبری است که علت وقوع رويداد را بيان می کند عنصر (

می چگونه جنبه های توصيفی رويداد را در واقع چگونگی بروز رويداد را مشخصعنصر :(how)چگونه 
.و در خبرهای راديويی بيشتر مورد استفاده قرار می گيرد . کند

whoکه  ک بنابر اين الزم است فرد يا افرادی که در پيدايش ي. حادثه اين عنصر خبری است فاعل (:(
.رويداد دخالت داشته اند شناسايی و به خبر معرفی شوند 

whereکجا  چنانچه محل رويداد به محل زندگی مخاطب نزديک . وقوع رويداد را مشخص می کند محل (:(
.باشد به علت ارزش خبری مجاورت بسيار مهم خواهد بود 

whenکی  .خبری زمان است که زمان رويداد را بيان می کند عنصر (:(



تهیه و تنظیم خبر

يتر خبر خالصه مهم ترين قسمت خبر را ليد خبر می گويند يعنی اولين جمله بعد از ت:لید

در اصطالح به معنی هدايت و راهنمايی است و در واقع خالصه مطالب مهم (Lead)لید
.هر خبر است که خواننده را به مطالعه خبر اصلی تشويق مي کند

.است( واژه4۰تا حداکثر 3۰)ليد خبر معموالً شامل يک يا حداکثر دو جمله 

:هنگام تهيه ليد پرسشهای زير را بايد مطرح کرد

کداميک از نکات واقعه از ديگری مهم تر است؟-

ارزش های خبری واقعه کدام است؟-

تغييرات جديد رويداد چه بوده است؟-

چگونه می توان با حداقل واژه ها، بهترين ليد را نوشت؟-

جا؟ کي؟ هنگام نگارش ليد می توان مطالب را با تاکيد بر يکی از شش عنصر خبري که؟ ک
.تنظيم كرد( چه؟ چرا و چگونه

زم است بايد در نظر گرفت کدام تاکيد و برجستگی يا توجه به ارزش های خبر ال
.را به سوي خبر جذب کند( مخاطب)تا خواننده 



اصول نگارش لید

د نگارش ليد مناسب و موثر قبل از هر اقدامی بايد از خوبرای 
:بپرسيم 

مهم . .ترين ارزش خبری و رويداد کدام است 1

مخاطبان . خبر چه کسانی هستند و چه عناصر و ارزشهای 2
.خبری برايشان اهميت دارد 

در . چه رسانه ای کار می کنيم و سياست آن رسانه در 3
.خصوص وقايع مختلف چگونه است 

چگونه . ت را به می توانيم با کم ترين کلمات بيشترين اطالعا4
مخاطبان منتقل کنيم



انواع لید از نظر عناصر 

گذاری خبر بر اساس اینکه با چه عناصر خبری شروع می شوند با توجه به همان عنصر خبری ناملیدهای 
.می شوند 

:لیدها از نظر عناصر به شش دسته تقسیم می شوند 

.شروع شده باشد ( چه کسی ) یا همان ( که ) است که با عناصر خبری لیدی :که لید 
.مل آورد دکتر نوبخت ریئس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بخش  بیماران کرونا  بازدید به ع:مثال 

.لیدی است که با عنصر مکان شروع شده باشد :کجا لید 
در خرم آباد امار مبتالیئان به بیماری کرونا افزایش یافت :مثال 

.است که با عنصر زمان یا همان وقوع خبر آغاز می شود لیدی :کی لید 
باشده شروع نمی کنیم مگر اینکه زمان و مکان وقوع رویداد اهمیت خاصی داشت(( کی و کجا )) معموالً خبرها را با لید 

آن کار وقتی که بخواهیم سرعت کسب و انتشار خبر و غیر عادی بودن زمان انجام کار را که مبین اهمیت
.است به مخاطبان انتقال دهیم 

.افزایش بیماران مثبت کرونا در لرستان خبر رسیدلحظاتی قبل از :مثال 



انواع لید از نظر عناصر

.در این لید خبر را با ماهیت رویداد آغاز می کنیم :لید چه 
.با افزایش آمار بیماری کرونا در لرستان وضعیت قرمز اعالم شد:مثال 

.
.این لید با بیان علت وقوع رویداد شروع می شود :لید چرا 

نا در به علت عدم رعایت فاصله اجتماعی آمار مبتالیان به بیماری کرو:مثال 
.لرستان افزایش یافت 

.ند لیدی است که در آن چگونگی وقوع رویداد را مشخص می ک:لید چگونه 
با حضور فعال  مدافعان سالمت امروز ضد عفونی کردن شهرستان :مثال 

.بروجرد آغاز شد

.شروع می شود (( چه و که )) بیشتر خبرها با لید خبری : نکته 



انواع سبک های خبرنویسی
:سبکه هرم وارونه-۱

م، در سبک هرم وارونه ابتدا خالصه ای از مهم ترین نتایج حاصل از گزارش را می آوری
اقدامات سپس توضیح کوتاه و هنرمندانه ای درباره چگونگی و علت تهیه گزارش و
. آیدگزارشگر بیان شده و سپس تشریح و توصیف عناصر مختلف گزارش می

:سبک تاریخی-۲
این . ی شودو وقایع به ترتیب زمان وقوع نوشته مدر سبک ترتیبی یا تاریخی، حوادث

.سبک بیشتر برای تنظیم گزارش یا مقاله های تحقیقی مناسب است

:سبک تاریخی همراه با لید-۳
در سبک تاریخی همراه با لید، شروع گزارش، حاوی عناصر مهم خبری با روش 

س از توصیفی است یعنی ابتدا خبر مهم همراه با خالصه اطالعات بیان شده و پ
.آن، بخش های مختلف گزارش به ترتیبی که اتفاق افتاده است، می آید



انواع سبک های خبرنویسی

:سبک بازگشت به عقب-۴
.در این سبک، ابتدا آخرین بخش رویداد شروع می شود و سپس سابقه ماجرا ارائه می شود

:سبک دایره ای-۵
ه پایان در سبک دایره ای، عامل انسانی حضور بیشتری می یابد و ارزش اطالعات با نزدیک شدن ب

«  راچ»آنچه در این سبک مهم است، تنظیم خبر براساس عنصر خبری . خبر کم نمی شود
رح در سبک خبرنویسی دایره ای از نقل قول مستقیم زیاد استفاده می شود و با ط. است

.پرسش به پایان می رسد

:سبک تشریحی-۶
افی در این سبک، ضمن بیان واقعه، قسمت به قسمت مطلب تشریح می شود و توضیحات ک

د درباره هر قسمت داده می شود به گونه ای که حتی اطالعات شخص خبرنگار نیز می توان
ارش از این سبک خبری می توان برای نگ. برای تشریح هر بخش مورد استفاده قرار گیرد

.اخبار و گزارش های بلند استفاده کرد



نحوه استفاده از منبع خبر در رسانه های مختلف

:مطبوعات ( الف 

.معموالً در مطبوعات منبع خبر در ابتدای خبر يعنی قبل از ليد يا مقدمه نوشته می شود 

بر گزاری به گزارش خبرنگار فرهنگ آشتی يا گروه اجتماعی يا تهران خبرنگار کيهان يا به گزارش خ: مثال 
فارس

:رادیو و تلویزیون ( ب 

ن خبر راديو و تلويزيون به علت شنيداری و ديداری بودن آنها و بدليل اينکه در اين سازمانها مخاطب با مت
بر حتماً بعد سروکار ندارد نحوه استفاده از منبع خبر متفادمت است در راديو و تلويزيون بر خالف منبع خ

.از ليد و مقدمه ذکر نمی شود بلکه بنا به ضروت ممکن است در متن خبر آورده شود 

ساله ای که رفتار کودکان 23پزشکان بعد از سالها تحقيق همچنان از کشف علت رشد نکردن دختر : مثال 
.…تياتات در عين حال  CNNبه گزارش شبکه . يکساله را دارد ابراز ناتوانی می کنند 

:منبع خبر در خبرگزاریها ( ج 

.د شوذکرمی در تلتکستهای خبرگزاريها منبع خبر ، تاريخ ارسال خبر و برخی اطالعات ديگر نيز 

، اجتماعی12/4/۸5تهران ، واحد مرکزی خبر ، دوشنبه : مثال 



تیتر

است که پيام تيتر، جمله يا عبارتي. ، اصلی ترين قسمت يک خبر استتيتر
خبري يا گزارش را به طور خالصه و فشرده و به منظور ترغيب 

هر . بيان مي کند( خبر يا گزارش)خواننده به خواندن ليد و متن 
مخاطب قبل از هر چيز با نگاه به تيترها تصميم به مطالعه خبر

ت و تيتر به خبر هوي. مي گيرد، و يا از مطالعة آن صرف نظر مي کند
اعتبار مي دهد، و در زماني بسيار اندک اين امكان را به خواننده 

.مي دهد كه كلياتي از خبر را دريابد

ان به از ويژگي هاي تيتر مي تو. تيتر دارای ويژگی و قواعد خاصی است
.موارد زير اشاره کرد

طلب، تيتر ضمن کمک به زيبايی صفحه و ترغيب خواننده به خواندن م
ليد و تيتر پس از نوشتن. پيام خبري را به طور خالصه بيان مي دارد

.متن خبر نوشته مي شود



نکاتی که در نگارش تیتر باید رعایت شود 

پرهيز از نوشتن تيتر پرسشی، مگر در موارد ضروری

ليدپرهيز از کاربرد حروف اضافه و برخی واژه ها مثل به، برای و با در ابتدای

پرهيز از مبهم گويی و طوالنی شدن آن

سعی در داشتن فعل

تر است در پايان تيتر نبايد نقطه گذاشت اين است که هر چه کوتاه تر باشد به.

 تيتر بايد از واژه های رسا بهره مند باشد.

 تيتر بايد روشن و دقيق باشد.

 در تيتر نبايد از کلمات تکراری استفاده شود.

 حتی المقدور از سوالی کردن و منفی کردن بايد پرهيز شود.

 نبايد در تيتر واژه ها شکسته شود.

 تيتر بايد حتی المقدور از ليد استخراج شود



اجزای تیتر

در خبر موضوع اصلی خبر را بيان می کند و به عبارتی به مهمترين مطلب:تیتر اصلی 
ه می شود و تيتر اصلی به درشترين حروف نسبت به تيترهای بعدی نوشت. می پردازد 

.نقطه گذاشته نمی شود 

تر نوشته می تيتری که باالی تيتر اصلی است روتيتر نام دارد و با حروف کوچک:روتیتر 
.شود 

د که با و بايد به گونه ای باش. روتيتر مقدمه يا موخره تيتر اصلی و گاهی مستقل است 
برداشتن آن لطمه ای به تيتر اصلی وارد نشود

ر ممکن است زير تيت. بعد از تيتر اصلی و با حروف کوچکتر نوشته می شود :زیر تیتر 
ی شود که از زير تيتر زمانی استفاده م. مکمل تيتر و روتيتر يا مستقل از آنها باشد 

اصلی خبر ابعاد مهمی داشته باشد در اينصورت عالوه بر ذکر مهمترين خبر در تيتر
.در زير تيتر قسمت مهم ديگر خبر آورده می شود 



اجزای تیتر

اگر برای بيان ابعاد مهم يک خبر تيتر. در ابتداي جمله مشخص مي شود (  Oيا *)با عالئم : خالصه تیتر 
ها ، مقاالت ، اصلی و زير تيتر کافی نباشد از خالصه تيتر استفاده می شود که بيشتر در و سط گزارش

.مصاحبه ها و خبرهای طوالنی بکار گرفته می شود 

مت دارد خالصه تيتر ابتدای آن عالمت ندارد ولی سو تيتر ابتدايش عال. که حروف و رنگ آن متفاوت است 
.

طالب معموالً عبارت کوتاهی است که در وسط خبرهای طوالنی برای تفکيک م( :میان تیتر ) سو تیتر 
الً بدون مختلف مورد استفاده قرار می گيرد و اندازه حروف ميان تيتر از متن خبر بزرگتر است و معمو

.فعل بکار می رود همچنين در وسط گزارشها ، مقاالت و مصاحبه ها کاربرد دارد 

در واقع، نمايي از ذوق و . در ايران برای اولين بار روزنامه ابرار از اين شيوه بهره گرفته است:دو تیتری
اين دو تيتر ضمن . در اين شيوه تيتر اول فعل ندارد و تيتر دوم به فعل ختم مي شود. هنر خبرنگار است

طب شکل جداگانه در عين حال پيوند و نسبتي با يکديگر دارند اين سبک تيتر زني به شدت کنجکاوي مخا
در واقع اين نوع تيتر بيانگر دو رويداد متصل به هم است كه در . را براي خواندن مطلب برمي انگيزد

.فاصله زماني كمي از هم پيرامون يك مسئله بايك درجه اهميت رخ داده است



انواع تیتر

بری تيتر حاوی مهم ترين بخش گزارش خاين :خبریتیتر -۱
مردم خواستار مهار تورم »بوده و داراي فعل است مانند 

«هستند

گزارش را که فاقد فعل بود و پيام خبر ياتيتری :کلیتیتر -۲
ي در کنگره بزرگداشت عالمه جعفر»: ناقص بيان مي کند مثل

«تهران

نتيجه کلی نوع تيتر در واقعاين :استنباطیتیتر تفسیری یا -۳
.و يا چکيده اي از مجموع اخبار يا گزارش است

اده اين نوع تيتر از استعاره استفدر :استعاره ایتیتر -۴
با همسفران اتوبوس، شهری در پيچ و خم »: می شود مانند

«تهران ديشب گريست»يا « شادي هاگاليه ها، غم  هاو



گونه های دیگر تیتر

ه از منبع يکی از گونه های ديگر که رايج هم هست استفاد:تیتر نقل قولی 
نقل قول می اعالم کننده خبر در خود تيتر بيشتر است که به اين تيترها

.گويند 

.دانشکده سازمان ملل بايد تقويت شود : کوفی عنان : مثال 

د همه گاهی وقتها از تيتر کنگ هم استفاده می شود اما نباي:تیتر کنگ 
.وند نشريه را با تيترهای کنگ عرضه کرد که مخاطبان سر درگم ش

اين تيتر در نگاه اول معلوم نمی کند که) ورود آقايان ممنوع : مثال 
ماجرا چيست به اين تيترها تيتر کنگ می گويند



متن خبر

يد اصلی خبر، متن آن خبر است که پس از تيتر و لقسمت 
می آيد و خبر اصلي در آن به شيوه هاي مختلف نگارش 

.گاهي متن خبر از چندين جمله تشکيل مي شود. مي شود

نی يع. يک نوشته خوب و قابل درک بايد وحدت داشته باشد
ه متن نبايد از موضوع اصلي منحرف شود گاهي ناچار ب

تفاده از تکرار يک جمله در متن هستيم اين کار را بايد با اس
كلمات ربط دهنده و واژه هاي : شيوه هاي مختلف مثل

هماهنگ كننده طوري تنظيم كرد كه تكرار جمالت يا 
.كلمات، زيبايي متن اصلي را از بين نبرند



نکاتی پیرامون ویرایش خبر

 با حروف نوشته می شود ۱۰زیر اعداد.
 با عدد نوشته می شود ۱۰اعداد باالی.
 دو دالر به حروف درست است.
 ساله درست است ۵نبود پسر ( ی ) اگر .پسر پنج ساله ای درست است.
۵۰ :۸ دقیقه صبح درست است.
 (کیلومتر ۶۴. ) کیلومترها حتماً با عدد نوشته شود
 شماره های اتومبیل با عدد نوشته شود.
 هیئت وزیران با عدد نوشته شود ، درست است ۱۳۱۵تصویر نامه شماره.
 قانون اساسی با عدد نوشته شود ۹۰ماده.



نکاتی پیرامون ویرایش خبر

۲ ریال درست است ۳۴۱هزار و ۴۵۰میلیون.
 شهرداری با عدد درست است ۳ناحیه.
 لیترها باید با عدد نوشته شود.
۱۰۰ غلط است % ۱۰۰. درصد درست است.
 صد بار گفتن با حروف درست است با عدد غلط است.
 قرن چهارم و صده بیستم با حروف درست است.
 ولی جلد سوم غلط است . درست است ۳ج.
۱۲/۲/۸۴ درست است.
۱۲ اردیبهشت به عدد هم درست است.



مشخصات خبر

طبق يعنی خبر تا چه حد درست است و با واقعيت من:درستی 

ر باشد در غير اينصورت خوانندگان به آن روزنامه يا خب

.اعتماد نخواهند کرد 

.د يعنی خبر واضح باشد و ابهام نداشته باش:روشنی خبر 

ری و خب. يعنی درستی و روشنی داشته باشد :جامعیت خبر 

.کامل است که به عناصر خبری پاسخ دهد 



ویژگیهای ارسال خبر

برگه های خبر باید نشانی ، شماره تلفن ، نام ارسال کننده خبر و و فرد مطلع برای در 
.پاسخگویی احتمالی به سواالت رسانه قید شود 

انه در سطر خبرها به اندازه ای فاصله باشد که خبرنگار یا دبیر سرویس و ویراستار رسمیان 
لی مورد نظر صورت نیاز به تغییر و اصالح بتواند در بین سطرها و نیز حاشیه خبر موارد تکمی

.خود را داشته باشد 

و تیتر های خبر باید تمام عالمتهای الزم از قبیل شماره صفحه ، شماره اداره و پایان مطلببرگه 
.پیشنهادی را داشته باشد 

دی ، شکل و نوع حروف متن باید خوانا و واضح باشد و در مواردی که برخی کلمات کلیاندازه 
.هستند زیر آن کلمات خط سیاه کشیده شود 

.سازمان مطبوعه حتماً در قسمت باالی برگ خبر باید بیاید تا خبر را موثق جلوه دهد آرم 



ویژگیهای ارسال خبر

:فعل معلوم و مجهول 

معلوم فعلی است که فاعل آن شخص يا شی معين بوده و در جای اصلی خود در جمله به کار رفته باشد چون فاعل آن:فعل معلوم 
.است آن فعل را معلوم می گويند 

ص فعلی است که فاعل آن در جمله نامعلوم بوده و مفعول جای فاعل را می گيرد به عبارت ديگر فاعل جمله مشخ:فعل مجهول 
.نباشد 

يک خبرنويس خوب واژه های را که وجودشان تاثيری در مفهوم مطلب ندارد حذف می کند:واژه های اضافی 

(درست است ) ،وی افزود (غلط است ) وی در ادامه اضافه کرد : مثال 

يز خبرنويس همانطور که کوشش دارد واژه های اضافی را حذف کند بايد از بکار بردن مطالب مبهم ن:واژه ها و عبارتهای مبهم 
.خودداری کند مطالب مبهم خواننده را مجبور به حدس و گمان خواهد کرد 

(غلط است . ) نفر گشته و زخمی شدند 25: مثال 

(درست است ) نفر مجروح شدند 23دو نفر گشته و 

:عبارتهای نامفهوم 

رک واژه قضات ، وکالی دادگستری ، اقتصاددانان ، سياستمداران و غيره که معنی کلمه های تخصصی رشته خود را می دانند اما د
ه شود که های تخصصی برای اکثر مردم نامفهوم و مشکل است اين گونه کلمه ها بايد با زبان ساده و روشن بصورتی نوشت

.برای بيشتر مردم قابل فهم باشد 



ویژگیهای ارسال خبر

در نوشته خبر تا جای که امکان دارد بايد از کلمه های خارجی که معنی و :واژه های خارجی 
باب اما استفاده از بعضی واژه های که در زبان فارسی. مفهوم آن روشن نيست خودداری کند 

.شده است اشکالی ندارد 

راديو ، تلويزيون ، تلگراف و غيره: مانند 

:صفت در خبر نویسی 

ی که در خبر نويسی از بکار بردن صفات سنجشی تا آنجای که ممکن است خودداری کنيد خبر
.حاوی صفت يا شعار باشد از ارزش مطلب می کاهد 

(غلط ) نفر گشته شدند25در تصادف وحشتناک اتوبوس و کاميون : مثال 

(درست . ) نفر گشته شد 25در تصادف اتوبوس و کاميون 

جشی بگذاريد خواننده خودش مطلب را ارزيابی کند در خبر نويسی بطور کلی از صفتهای سن
کرد و با توصيف و روشنی رويداد می توان شدت وبزرگی رويداد را نمايان. استفاده نشود 

موارد استفاده از صفت در نگارش ، تفسير و اظهار نظر نه تنها مجاز است بلکه بسياری از
الزم است



نشانه یا عالمت گذاری در خبر
) . (نقطه 

ه را برای جدا کردن جمله های خبری از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و کامل بودن جمل
.می رساند 

(، ) ویرگول 
.نشانه توقف و به منظور آسان ساختن درک مطلب در جمله مورد استفاده قرار می گیرد 

ن بهتر است مکثهای که وجودشان برای درک جمله الزم است با ویرگول نشان دهیم همچنی
.برای جدا کردن اعداد نیز مورد استفاده قرار می گیرد 

پنج باید روزانه برایکشاورزی کارشناسان می گویند با توجه به رشد جمعیت ، بخش : مثال 
.هزار نفر ، اضافه تولید داشته باشد 

(؛ ) نقطه ویرگول 
یگر جمله های که دارای مفهوم کامل هستند و با هم ربط منتقی دارند با نقطه ویرگول از یکد

.جدا می شوند 
.د شما هم بهتر است به این موضوع توجه کنی؛در کار باید صداقت را در نظر گرفت: مثال 

) : (دو نقطه 
.نشانه دو نقطه قبل از نقل مستقیم می آید 

:رییس جمهور گفت : مثالً 



نشانه یا عالمت گذاری در خبر

(» « ) گیومه 
ی بکار برای نشان دادن نقل مستقیم بکار می رود و همچنین برای مشخص کردن کلمه یا اطالحی ویژه ا

.می رود 
«ما می خواهیم استقالل خود را حفظ کنیم » رییس جمهور گفت : مثال 

) ! (عالمت تعجب 
ه می نشانه تعجب در پایان جمله های که حیرت ، خوشخالی ، استحضار و غیره را می رساند بکار گرفت

.شود 
!بسیار خوب!ای دوست: مثال 

()پرانتز 
وانندگان برای توضیحات مترجم یا نویسنده بکار گرفته می شود یا از نام شهر یا محلی که برای اکثر خ

.آشنا نیست نام استان در پرانتز نوشته می شود 
.سیل جاری شد ( گیالن ) در حسین آباد : مثال 

:استفاده از عالمتهای اختصاری 
.بعضی از سازمانها ، شرکتها و موسسات دارای نام کوتاه و اختصاری هستند 

سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک: مثال 



خبرنویسی برای وب

تحقيقی انجام شده بود که مردم چگونه وب 2۰۰۰سال 

ل، نتيجه اين بود که مردم عمدتاً او. سايت ها را می بينند

ه متون را می بينند و نه تصاوير و گرافيک ها، چيزی ک

قيق تحقيقات ديگری از جمله تح. منطقی هم به نظر می رسد
Jakob)ياکوب نيلسن  Nielsen)  نيز نتايج اين تحقيق را

ليت اين مساله نشان می دهد که با وجود همه قاب. تاييد کردند

های موجود و ممکن در وب سايت ها، هنوز متن مهمترين 
.چيز است



خبرنویسی برای وب

هرم »پايه خبرنويسی و مبنای همه سبک های خبری 

است، سبکی که در آن مهمترين قسمت خبر در« وارونه

به ابتدا قرار می گيرد و مستلزم اين است که خبرنگاران

سؤاالت مشهور چه کسی، چه چيزی، کجا، چگونه، چه 

در وب هم اصل همين . زمانی و چرا در خبر توجه کنند
.است با کمی تفاوت که ريشه در خصوصيت وب دارد



خبرنویسی برای وب

مخاطبان وب سايت ها مطالب را نمی خوانند بلکه اسکن
د متعدد بنابراين برای خبرنويسی در وب نقاط ورو. می کنند

. به خبر را به کار ببريد

سايت ها ، ليد، تيتر فرعی می توانند به خوانندگان وبتيتر
اين فرصت را بدهد که آنچه را می خواهند از خبر به دست

.  بياورند و در ذهن شان بماند

 را وب شما بايد نگارش استعاره ای و به اصطالح زيبادر
الزم رها کنيد و عصاره و اساس خبر را بگوييد و جايی که

.يداست و به خبر حس می دهد، برخی جزئيات را اضافه کن



مهارت های نوشتاری

ی روزنامه نگار خوب بودن، نگارش واضح، مرتبط، کوتاه، صحيح و کارآمد الزمه 
.است

خير نگارش ژورناليستی نوعی نثر است که برای گزارش اطالعات در مورد رويدادهای ا
به کاراينترنتدر رسانه هايی نظير روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، کتاب و

.می رود

تری خبرمان اگر برای رسانه ای اينترنتی خبر می نوسيم می توانيم با رويکرد انعطاف پذير
مانند يک. را روايت کنيم چون اخبار در يک صفحه نمايش کوچک خوانده می شود

. روزنامه يا مجله، اطالعات مورد نياز برای روايت خبری سازماندهی شده است

 خبری بايد از هنر برخوردار باشدهر  .

 عکس، گرافيک و ويدئو برای توضيح خبر استفاده شوداز  .

 لينک هيچ خبری نبايد بدون ارجاع به. اينترنت برای هر خبری مهم هستندپيوندهای
.  اطالعات بيشتر تمام شود

 شونداف پيوست می. دی. اوقات اسناد به صورت فايل پیبرخی.

http://www.hamshahrionline.ir/details/2134


سبک نگارش

.داردکاربرد هرم وارونه در روزنامه نگاری آنالين سبک 

ين ا. ساختار خبر بر اساس مهمترين عناصر در آغاز و کم اهميت ترين در پايين است
ون از اين شکل از خبرنويسی به دليل ساختاريافتگی در ارايه اطالعات توسعه يافت چ

طريق، اطالعات در صورت لزوم بدون لطمه به اصل خبر می توانند از انتهای آن 
زمانی که کلمات و عبارات مهم در صدر قرار دارند يک خواننده يا يک. حذف شوند

.  ردازدموتور جستجو در ابتدا می تواند به مرور اجمالی مشخص ترين اطالعات خبر بپ

ر که به کاوش صفحه شما می پردازد، لغت های کليدی و عناصر دموتور جستجوبرای
ر باال اطالعاتی که دابتدای متن اهميت بيشتری دارند چون فرض آن بر اين است که
.قرار دارند با محتوای جستجوی مورد نظر ارتباط بيشتری دارد

مواردی که برای خواندن آنالين به کار می روند بايد مختصر و برای مرور اجمالی 
.ساختاربندی شده باشند

کلمه 25۰۰تا 5۰۰در حالی که روزنامه از . کلمه باشد35خالصه خبر نبايد بيشتر از 
کلمه 25۰۰تا 25۰کلمه است اما اخبار در وب سايت از 5۰۰۰تا 5۰۰و مجله از 

.هستند

http://www.hamshahrionline.ir/details/8817


خوانش صفحه های اينترنتی

له از خواندن کتاب، روزنامه يا مجصفحه های اينترنتیخواندن 
.متفاوت است

له بی حوص) خوانندگان خبر در اينترنت صبور نيستند -
آنها در صفحه های مختلف پرسه می زنند و مطالب (. هستند

.قابل توجه را از منابع مختلف جمع آوری می کنند

.را به طور اجمالی بررسی می کنندآنها محتوای صفحه-

برخی . ندافراد معموالً صفحه اينترنتی را کلمه به کلمه نمی خوان-
از آنها به طور سطحی می خوانند و ممکن است بخواهند بعداً 

.صفحه مورد نظر را پرينت کنند

حه به دليل حرکت نشانگر بر صفحه، خواندن متن روی صف-
.نمايش خوشايند نيست



لغت های کلیدی يا کلید واژگان

بر اينکه مطمئن شويد در هنگام جستجوی خبر، افراد خبرای 

د که آنها شما را در اينترنت پيدا می کنند بايد در نظر بگيري

دی پس آن لغت های کلي. چه عبارت هايی را جستجو می کنند

ر ابتدای خبرا وارد متن خود کنيد و در عنوان، تيتر يا

.خود قرار دهيد



(پیوند)استفاده از لینک 

ه شود تا لينک بايد نوشت. خبر حداقل بايد از يک لينک برای اطالعات اضافی برخوردار باشدهر 
.خواننده بتواند به جايی که به آن اشاره می شود رجوع کند

:برای نمونه دو نوع لينک در صفحه های اينترنتی به کار می رود

درون هستند و صفحه ها را در درون خود وب سايت که (navigation link)لينک های رهيابی 
ارجاع می دهند که همان طرح های متصل می کنند و خواننده را به منابعی در وب سايت

.تم محتوايی را به اشتراک می گذرانندياگرافيکی

که خواننده را به اطالعات در وب سايت های ديگر  (hypertext link)لينک های فرامتنی 
در حالی که به نظر می رسد اين. می رسانند که به سليقه نويسنده خبر انتخاب می شوند

خواننده را از جريان محتوا با دعوت او به خارج شدن از صفحه منحرف می سازد، لينک ها
.هستندتقويت ارايه اطالعاتآنها در واقع در راستای

« نيد برای اطالعات بيشتر اينجا را کليک ک» هنگامی که می خواهيد لينکی قرار دهيد از عبارت 
ا عبارتی به جای آن يک جمله معمولی بنويسيد و لينک را در قالب کليد واژه ي. استفاده نکنيد

.قرار دهيد که محتوای اضافه شده را به بهترين نحو توصيف کند

نک ها اگر نياز به درج لي. تعداد زياد لينک ها در بدنه ی متن می تواند حواس خواننده را پرت کند
دسترسی زياد است، فهرستی از آنها را به انتهای مقاله ی خود اضافه کنيد؛ يعنی جايی که قابل

.باشند اما باعث سردرگمی خواننده نيز نباشد



نظر سنجی

ردن در وب می تواند راهی برای معرفی و درگير کنظرسنجی 

مايش از نظر سنجی برای پي. خوانندگان با سايت شما باشد

مشتريان، کارمندان و افکار عمومی و هم چنين جمع آوری

.  تندنظرسنجی ها عمومی هس. داده های گوناگون استفاده کنيد

گيری معموالً افراد به آنها پاسخ می دهند و نيز تمايل به پي

.آن دارندنتيجه



خالصه نویسی و استفاده از عنوان های فرعی در خبر اینترنتی

ايد متن خبر ب. برای اطالعات مورد نيازش يک صفحه را به طور اجمالی بررسی می کندخواننده 
سريع بنابراين از سبک هرم وارونه استفاده کنيد و. ارزش های اوليه را به خواننده پيشنهاد دهد

.  به سراغ اطالعاتی برويد که آنها می خواهند

بنابراين، . اينترنتی بايد خالصه، کوتاه، سازماندهی شده و تنظيم شده برای مرور اجمالی باشدخبر 
.  ف کنيدسريع به سراغ اصل مطلب برويد و سپس توق. از لغت های کوتاه و ساده استفاده کنيد

ه خواندن کوتاه نوشتن پاراگراف ها باعث می شود خواننده ب. های طوالنی را بشکنيد( پاراگراف)بند 
دن پاراگرف طوالنی صفحه را با يکنواختی همراه می سازد و مانع از خوان. متن تشويق شود

کلمه بهترين 5۰پاراگراف های بسيار کوتاه شامل يک يا دو جمله و کمتر از . متن می شود
مطلب بند کوتاه يک. پاراگراف برای خواندن هستند و چرخيدن در صفحه را ساده تر می کنند

را در يک جمله، بند متوسط يک مطلب را در دو جمله و بند بلند يک مطلب را در سه جمله
.بيان می کند

تان در سعی کنيد به جای قرار دادن همه اطالعات خبر. از عنوان های فرعی بيشتری استفاده کنيد
يک صفحه بدون از دست دادن اطالعات، آن را در قطعه ها و بخش های کوچک خرد کنيد و 

هر کدام را در قطعه خودش قرار دهيد و به هر بخش، صفحه ای جداگانه اختصاص دهيد و 
.صفحه ها را از طريق پيوند به هم ارتباط دهيد



تیتر

.کافی در اين زمينه ندارنداکثرا تسلط اما است تيتر يکی از مهارتهای اساسی نوشتن 

تيترها . دتيترها پيچيده اند چون کارکردهای متعددی در خبر دارند که بايد در فضايی کوچک به عهده گيرن
تنها البته. بايد توجه مخاطب را جلب کنند و به روشنی به مخاطب نشان دهند که در خبر چه خبر است

. تکرار ليد نباشند

.به اجمال و در يک نگاه کلی، خبر و تيترش را می توان در دو بخش خيلی مهم خالصه کرد

ه اين چه اطالعاتی است که مخاطب قبالً نداشته و حاال نياز است ک. است (new)اول اين که چه چيزی جديد 
بداند؟ 

را به  (accurate)اين همان چيزی است که تيتر درست . دوم اين که چه چيز خبر برای گفتن جالب است
.تيتری بزرگ تبديل می کند

قدر در وب شما هر چ. که وجود دارداست نکته جالب در مورد تيترنويسی و هر نوشته ديگری در وب، تضاد 
بری نه مثل اندازه صفحه کاغذی محدوديت دارد و نه مثل زمان بخش خ. که فضا بخواهيد در اختيار داريد

اما در عين حال، . تلويزيون فرصت محدود است، فضای مجازی هم چون کهکشانی در پيش روست
يست نويسنده وب بايد بيش از ديگر رسانه ها مالحظه فرصت و فضا را بکند چون مخاطب وب قرار ن

مخاطب روزنامه می نشيند تا روزنامه ای که در دست دارد را بخواند اما مخاطب وب. خيلی وقت بگذارد
بر اين اساس، . با يک کليک دنيای پيش روی خود را عوض می کند

همان خبر خوب در وب اغلب به تیتری گفته می شود که از نظر اندازه کوچک تر از تیتری باشد که برایتیتر 
.در روزنامه استفاده می شود



لید

القيت ادبی وب کمی آسانتر است چون در وب معموالً توقع اين است که صريح تر باشيم پس فضای کمتری برای بروز خليد در 
.وجود دارد

ی برای وب ليد يک خبر بايد بيش از هر چيز و پيش از هرچيز مهمترين قسمت خبر را ارائه دهد اما تفاوت کوچکی که در ليدنويس
ه آنها اگر بالفاصل. و روزنامه وجود دارد اين است که کاربران وب بی صبر و حوصله و دمدمی مزاج و بی ثبات هستند

ند در خوانندگان وب عمدتاً به دنبال مطالب خاص هست. مطلب مورد عالقه خود را پيدا نکنند جای ديگری را کليک می کنند
.  حالی که خوانندگان روزنامه به دنبال تامل کردن و سبک سنگين کردن خبر هستند

وجود همين اساس ليد روزنامه می تواند غير مستقيم باشد و آرام به اصل موضوع حرکت کند اما در وب اين قابليت و انعطافبر 
.ندارد و ليد بايد کوتاه، کامالً صريح و دقيقاً متناسب با اصل موضوع باشد

جسته شده را هر مطلبی در بدنه خبر بايد موضوعی که در ليد بر. اما به هرحال ليد با هر انعطافی بايد متناسب با موضوع خبر باشد
.پی گيری کند

ا نمی اگر رویدادی یکی از این دو شرط را نداشته باشد، وزن الزم برای خبر شدن ر. خبرچیزی است که هم جدید باشد و هم جالب
.یابد

وب، اين است  (to-the-point)آسان ترين راه برای اين که يک خبر جالب باشد، حتی در خبرهای کوتاه و مبتنی بر اصل موضوع 
)که به آن صدا 

voice) اما در . صدايی که خبرنگار وب به خبرش می دهد صدای کسانی است که خبر را می سازند و نه صدای خود خبرنگار. بدهيم
گاهی بر همين اساس، نقل قول ها جاي. روزنامه اين امتياز برای خبرنگار هست تا با قلمش صدای متمايزی را وارد خبرکند

باشد که فکت پاراگراف دوم و يا سوم بايد نقل قولی. نقل قول های کسانی که خبر را ساخته اند. کليدی در خبرنويسی وب دارند
.  دا می کندنقل قول خوب در خبر مثل توپ ص. های خبری را با عبارتی احساسی و يا عبارتی مبتنی بر تجربه تاييد می کند

.خبر را جذاب می کند و خواننده را به صحت خبر مطمئن می سازد. مستقيماً به ليد مهر تاييد می زند



(Body)و بدنه  (Nut graph)نات گراف 

. استگراف پاراگرافی از خبر است که می گويد چه خبر است که رويدادی خبر شدهنات 
ل قول به اولين نق. با تيتر و ليد، خبر آغاز می شود. به عبارت ديگر چرا خبر مهم است

هد بعد نات گراف می آيد و کارش اين است که به مخاطب نشان بد. خبر اهميت می دهد
از . تاين معموالً چهارمين و يا پنجمين پاراگراف خبر اس. چرا اين يک خبر مهم است

تفاوت اين نظر نيز تشابهات زيادی بين نوشتن برای وب و روزنامه وجود دارد با اين
کوچک که نوشتن برای وب بايد مستقيم تر و موجزتر از گزارش ها و خبرهای 

ا متن بدنه ي. اين مهم در مورد نوشتن متن يا بدنه خبر هم صدق می کند. روزنامه باشد
خبر سرشار از فکت ها و نقل قول هايی است که نشان می دهند رويداد توسط چه 

اتفاق افتاده است و اين فکت ها از برجسته ترين و ... کسی، چرا و چگونه و 
ی دشوار. موثرترين شروع می شود و به سمت کم اهميت ترين فکت ها ادامه می يابد
خاطبی بی نگارش برای وب اين است که خبرنگار به داليلی که پيشتر برشمرديم با م
د و چه حوصله روبروست و بايد به درستی تصميم بگيرد چه عباراتی را کوتاه کن

.راز وب نويسی درست، کوتاه نويسی درست است. کلماتی را حذف کند


