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پیشگفتار

خبــر یکــی از نیازهــای مهــم و همیشــگی زندگــی انســانی بــوده و عنصــر 

اصلــی و اساســی شــکل دهنــده ی عرصــه ی خبرنــگاری محســوب 

ــرار  ــان ها ق ــه انس ــورد توج ــواره م ــازه هم ــات ت ــر و اطالع ــود. خب می ش

ــیوه های  ــتفاده از ش ــا اس ــاوت و ب ــای متف ــا و مکان ه ــته و در زمان ه داش

ــر  ــه خب ــن ب ــت یافت ــی دس ــانی در پ ــع انس ــان ها و جوام ــاوت انس متف

ــع  ــا ضمــن آگاه شــدن از رویدادهــا و وقای ــد ت ــوده ان ــازه ب و معلومــات ت

محیــط و مــا حــول خــود، بــه آگاهــی کامــل زندگــی فــردی و اجتماعــی 

شــان را شــکل دهنــد. انســان ها همیشــه در تــالش بــوده انــد تــا پیرامــون 

ــد،  ــته ان ــط داش ــان رب ــی ش ــه زندگ ــوی ب ــه نح ــه ب ــع ک ــا و وقای رویداده

ــف  ــای مختل ــه عرصه ه ــوط ب ــای مرب ــت آورده و خبره ــات به دس معلوم

ــت آورده و  ــف را به دس ــای مختل ــه مکان ه ــق ب ــانی و متعل ــی انس زندگ

ــذرد. ــه می گ ــانی چ ــع انس ــان جوام ــان و در می ــه در جه ــد ک بدانن

دســت یافتــن بــه خبرهــا و معلومــات تــازه انســان ها را در جهــت آگاهانــه 

زیســتن، برقــراری تماس هــا و روابــط مــداوم و هدفمندانــه بــا یک دیگــر، 
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شــکل دهی مفاهیــم و ارزش هــای انســانی و گســترش علــم و فنــاوری در 

میــان شــان کمــک جــدی نمــوده و انســان ها همــواره از خبــر و معلومــات 

تــازه بــرای بهتــر زیســتن و آگاهانــه زیســتن اســتفاده نمــوده انــد. انســان ها 

از طریــق نشــر بــه موقــع و بــه مــورد خبــر، از حــال و احــوال یک دیگــر بــا 

خبــر شــده و تهیــه، تنظیــم و نشــر خبــر به گونــه ی مســلکی و هدفمندانــه 

و  مفاهیــم  و گســترش  ایجــاد  اذهــان عامــه،  باعــث روشن ســازی 

ــدن  ــی ش ــترش و همگان ــان ها و گس ــان انس ــترک در می ــای مش ارزش ه

ــع  ــان جوام ــک در می ــی و اکادمی ــای علم ــت آورده ــرفت ها و دس پیش

ــود. ــت و می ش ــده اس ــانی ش انس

همان گونــه ی کــه تهیــه، تنظیــم و نشــر خبــر به گونــه ی دقیــق، مســووالنه 

ــا را در  ــوده و آن ه ــد ب ــانی مفی ــع انس ــان ها و جوام ــرای انس ــلکی ب و مس

ــر  ــرد، نش ــد ک ــک خواه ــتن کم ــه زیس ــتن و هدفمندان ــر زیس ــت بهت جه

خبرهــای غیــر دقیــق، دســت کاری شــده و بی مــورد می تواننــد پیامدهــای 

ــردی  ــی ف ــه زندگ ــند و ب ــته باش ــال داش ــار را در قب ــد و زیان ب ــیار ب بس

ــا  ــت ت ــن رو، الزم اس ــوند. از ای ــع ش ــر واق ــان ها مض ــی انس و اجتماع

خبرنــگاران بــا فراگیــری اساســات و مقــررات کار خبرنــگاری، به گونــه ی 

مســلکی و مســووالنه فعالیــت نمــوده و نهادهــای آموزشــی، رســانه ها و 

اموربه دســتان عرصــه ی خبرنــگاری بــرای تخصصــی شــدن ایــن بخــش 

ــد.  مهــم کاری تــالش نماین

ــان  ــازنده ی آن و هم چن ــم و س ــر مه ــر و عناص ــودن خب ــی نم ــه، معرف البت

تشــریح نحــوه ی کار در عرصــه ی خبرنــگاری و بیــان معیارهــا و الزامــات 

ــدی  ــای ج ــه نیازه ــگاری از جمل ــلکی خبرن ــتای کار مس کاری در راس
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ــن،  ــرای همی ــود. ب ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــد ب ــه بای ــوند ک ــوب می ش محس

ــن  ــه و ضم ــگاری پرداخت ــر و خبرن ــریح خب ــف و تش ــه تعری ــر ب ــن اث ای

معرفــی نمــودن عناصــر مهــم خبرســاز و اجــزای ســاختاری و محتوایــی 

خبــر، مهارت هــا و الزامــات الزم بــرای کار در عرصــه ی خبرنــگاری را نیــز 

ــد خبرنــگاران را در جهــت  ــر می توان ــان کــرده اســت. خوانــدن ایــن اث بی

تهیــه، تنظیــم و نشــر خبــر به گونــه ی مســلکی، مســووالنه و منظــم کمــک 

ــار شــان  ــگاری در اختی ــر و خبرن نمــوده و معلومــات الزم را پیرامــون خب

ــرای  ــاب درســی ب ــر ضمــن این کــه به حیــث یــک کت ــن اث ــرار دهــد. ای ق

ــنهاد  ــد، پیش ــس می کنن ــگاری را تدری ــزم و خبرن ــه ژورنالی ــای ک نهاده

می شــود، بــرای خبرنــگاران، کارکنــان رســانه ها و تمــام کســانی که 

بــه نحــوی بــه خبــر و عرصــه ی خبرنــگاری عالقمنــدی دارنــد، جدیــد، 

ــود. جالــب و مفیــد خواهــد ب
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مقدمه
ــزم  ــلک ژورنالی ــگاری در مس ــی خبرن ــر اساس ــه ی عنص ــر، به مثاب خب

ــردم، در  ــان م ــات در می ــراری ارتباط ــای برق ــده ی زمینه ه ــم کنن و فراه

زندگــی انســان ها و در راســتای رشــد و ترقــی جوامــع انســانی از اهمیــت 

خاصــی برخــوردار اســت. خبــر یکــی از نیازهــای مهــم زندگــی انســانی، 

ــارت  ــر عب به خصــوص زندگــی مــدرن انســانی، محســوب می شــود. خب

ــداد  ــک روی ــوع ی ــون وق ــم پیرام ــا ه ــداد و ی ــک روی ــوع ی ــزارش و ق از گ

ــد  ــدگان جدی ــرای گیرن ــوده و ب ــر ب ــم خب ــزای مه ــامل اج ــه ش ــت ک اس

ــت  ــی اس ــات و گزارش ــارت از اطالع ــر عب ــی، خب ــد.  یعن ــب باش و جال

ــه  ــه و ارای ــد تهی ــاده ان ــاق افت ــه اتف ــع ک ــوادث و وقای ــون ح ــا پیرام ــه ی ک

می شــود و یــا هــم پیرامــون رویدادهــا و مســایل کــه بــر مبنــای برنامه هــا 

و پیشــبینی ها، قــرار اســت اتفــاق بی افتنــد، تهیــه گردیــده و بــه مخاطبــان 

ــد شــامل اجــزا و عناصــر مهــم  ــر بای ــه می شــوند. در هــر حــال، خب ارای

خبــر بــوده و بــرای عــده ی از مــردم جدیــد و جالــب باشــد. بــدون شــک، 

خبــر زمانــی از ارزشــمندی و حــد تأثیرگــذاری بــاال برخــوردار می شــود، 

ــه ی  ــده و به گون ــه گردی ــه تهی ــی و بی طرفان ــی، عین ــه ی واقع ــه به گون ک

ــق  ــا و عالی ــب داری ه ــاری از جان ــود و ع ــه ش ــع ارای ــه موق ــاری و ب معی

شــخصی باشــد.
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ــوای  ــر و محت ــر عنص ــگاری، خب ــه ی خبرن ــزم و عرص ــلک ژورنالی در مس

ــکل داده  و  ــانه ها را ش ــگاران و رس ــه ن ــای کاری روزنام ــی برنامه ه اصل

در ســاختار نشــراتی رســانه ها، خبــر در صــدر برنامه هــای نشــراتی 

و آجنداهــای کاری آن هــا قــرار دارد. در رســانه های برقــی و چاپــی و 

در رســانه های ســنتی و آنالیــن، یعنــی در همــه رســانه ها و در تمــام 

ــمندی  ــد ارزش ــگاه و ح ــر از جای ــگاری، خب ــای کاری روزنامه ن عرصه ه

خاصــی برخــوردار اســت. همان گونــه ی کــه خبــر در محتــوا و برنامه هــای 

نشــراتی رســانه ها از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت، می توانــد بــاالی 

اذهــان عامــه و نحــوه ی شــکل گیــری ذهنیت هــا و باورهــای همگانــی در 

جوامــع انســانی نیز نقش مهم و ســازنده ی را دارا باشــد. از ایــن رو، نحوه ی 

ــه ی مســلکی و  ــر به گون ــه و گــزارش دهــی خب ــر و تهی ــه ی خب ــه و ارای تهی

بی طرفانــه، می توانــد در جهــت روشــن ســازی اذهــان عامــه و شــکل دهی 

ذهنیت هــای واقــع بی نانــه و مفیــد در جوامــع انســانی نقــش بــازی کنــد.

در پروســه ی تهیــه، تنظیــم و ارایــه ی خبــر، نظــارت مــا حــول و اوضــاع، 

دنبــال نمــودن وقایــع و حــوادث مرتبــط بــه زندگــی مــردم، ارزش دهــی بــه 

وقــت، هوشــیاری و حوصله منــدی، منتقــد بــودن، ارزش دهــی بــه زندگــی 

ــگاری،  ــه ی خبرن ــررات کاری در عرص ــا و مق ــودن از نورم ه گاه ب ــردم، آ م

مســووالنه نوشــتن، مفیــد نوشــتن، کوتــاه نوشــتن، و بــه مــورد و بــه موقــع 

نوشــتن از جملــه مســایل و فکتورهــای انــد کــه ضمــن ارزش دهی بــه خبر 

و خبرنــگاری، جایــگاه خبرنــگار را در جوامــع انســانی تثبیــت نمــوده و کار 

ــم و  ــه، تنظی ــان تهی ــگاران در جری ــده می ســازند. خبرن ــد و ارزن وی را مفی

ارایــه ی خبــر همیشــه بایــد بــه محتــوای اصلــی و عناصــر شــکل دهنــده ی 
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خبــر توجهــی جــدی نمــوده و بــا تــالش مســلکی، صادقانــه و پیگیــر تمام 

ــدون  ــوده و ب ــع آوری نم ــر را جم ــه خب ــط ب ــات مرتب ــات و اطالع معلوم

دخیــل ســاختن مســایل ســلیقه یی و جانبدارانــه و بــا اســتفاده از زبان ســاده 

ــه مخاطبــان و مــردم برســاند. البتــه، ضمــن  و معیــاری و بــدون تأخیــر ب

ــد،  ــب می باش ــردم جال ــرای م ــش ب ــد بودن ــر جدی ــر به خاط ــه خب این ک

ممکــن اســت بــا بخش هــای مهــم زندگــی آن هــا نیــز رابطــه ی مســتقیم و 

یــا هــم غیر مســتقیم داشــته باشــد. از ایــن رو، محتــوا و عناصر مهم شــامل 

در خبــر و همچنــان زمــان و نحــوه ی ارایــه ی خبــر می تواننــد بــاالی حــد 

تأثیرگــذاری و حــد پذیــرش آن در میــان مــردم نقــش مهــم داشــته باشــند.

ــگاری  ــان خبرن ــر، زب ــه ی خب ــم و ارای ــه، تنظی ــرای تهی ــم، ب ــویی ه از س

ــتن  ــوه ی نوش ــی، نح ــت. یعن ــم اس ــیار مه ــز بس ــر نی ــتن خب ــرز نوش و ط

خبــر، حــد وضاحــت محتــوای اصلــی خبــر و نحــوه ی اســتفاده از زبــان 

ــر و حــد ارزش دهــی  ــاالی حــد ارزشــمندی خب ــد ب ــگاری می توانن خبرن

مخاطبــان بــه خبــر نقــش داشــته باشــند. پــس، الزم اســت تــا خبرنــگاران 

همــواره تــالش نماینــد تــا خبــر را در یــک چارچــوب معیــاری، مشــخص 

و قابــل فهــم تهیــه نمــوده و در جریــان نوشــتن خبــر از زبــان ســاده و عــام 

فهــم اســتفاد نماینــد. هم چنــان، بایــد در جریــان نوشــتن خبــر از اســتفاده 

نمــودن واژه هــا و جمــالت بی مــورد و بی ربــط جلوگیــری بــه عمــل آمــده 

و عناصــر و اجــزای مهــم خبــر به گونــه ی واضــح، مشــخص و کامل نوشــته 

شــوند. خبرنــگار نبایــد عناصــر اصلــی خبــر را کم رنــگ جلــوه داده و بــا 

پرداختــن بیــش از حــد به ســاختار ظاهــری و زبانــی خبر، محتــوای اصلی 

و ســازنده ی خبــر را تحــت شــعاع جمــالت و واژه هــا قــرار دهــد.  البتــه، 
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ــتر  ــالت بیش ــا و جم ــوان از واژه ه ــی می ت ــرح و تفصیل ــای مش در خبره

به خاطــر توضیــح ابعــاد مختلــف خبــر اســتفاده کــرد؛ ولــی، در هــر حــال 

بایــد از زبــان و مهارت هــای زبانــی در حــد الزم و معقــول اســتفاده کــرد 

تــا محتــوای خبــر تحــت شــعاع ســاختار ظاهــری و زبانــی آن قــرار نگیرد.

ــع و در فرصــت  ــه موق ــر ب ــا خب ــرد ت ــالش صــورت گی ــد ت ــان، بای هم چن

مناســب بــرای مــردم ارایــه شــود و از تأخیــر در نشــر خبــر جلوگیری شــود، 

ــده  ــاد ارزن ــزا و ابع ــح اج ــه و تصحی ــر تقوی ــر به خاط ــه تأخی ــر این ک مگ

خبــر یــک نیــاز پنداشــته شــود. بــا در نظرداشــت حــد ارزشــمندی خبــر، 

ــد در یــک وقــت مناســب نشــر شــود کــه  ــر بای ــی خب در رســانه های برق

ــر  ــز خب ــی نی ــانه های چاپ ــان در رس ــوند، هم چن ــه آن ش ــان متوج مخاطب

بایــد در یــک موقعیــت برجســته نشــر شــود تــا توجهــی مخاطبــان را بــه 

ــر  ــوای خب ــی محت ــی، یعن ــور اساس ــه فکت ــد. در کل، س ــب کن ــود جل خ

)عناصــر و اجــزای مهــم خبــر و اطالعــات تــازه و مفیــد شــامل در خبــر(، 

ــر( و  ــتن خب ــوه ی نوش ــگاری و نح ــان خبرن ــر )زب ــتاری خب ــاختار نوش س

وقــت )وقــت نشــر خبــر( در جهــت تهیــه، تنظیــم و ارایــه ی خبــر نقــش 

مهــم و ســازنده دارنــد. خبرنــگاران همــواره بایــد به خاطــر تهیــه و ارایــه ی 

خبــر به گونــه ی دقیــق، معیــاری و مســلکی بــرای دســت یافتــن بــه اجــزا و 

عناصــر اصلــی خبــر به گونــه ی واقعــی تــالش نمــوده، خبــر را به گونــه ی 

ــک  ــر و در ی ــدون تأخی ــوده و ب ــه نم ــم تهی ــام فه ــاری و ع ــت، معی درس

فرصــت مناســب ارایــه نماینــد.

ــی  ــا حتم ــد، ام ــا می باش ــکاس واقعیت ه ــزارش و انع ــر گ ــه خب ــا آن ک ب

نیســت هــر واقعــه و رویــداد خبــر و یــا هــم خبــر ســاز باشــد  هم چنــان، 
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ــد و  ــد می باش ــای جدی ــات از رویداد ه ــات و معلوم ــامل اطالع ــر ش خب

ــز می باشــد. در هــر حــال امــکان  ــرای مــردم جالــب نی ــر مــوارد ب در اکث

ــدگان  ــی، گیرن ــود دارد، یعن ــر وج ــودن خب ــق ب ــر دقی ــودن و غی ــق ب دقی

ــتر  ــت بیش ــد دق ــت می آورن ــه به دس ــای ک ــون خبره ــد پیرام ــواره بای هم

نماینــد و بــا جســتجوی حقایــق، خبــر دقیــق را از خبــر غیــر دقیــق تفکیک 

ــا  ــی آن ه ــان و زندگ ــاالی اذه ــد ب ــر می توان ــوای خب ــون، محت ــد. چ کنن

تأثیــر داشــته باشــد. از ســویی هــم، بــرای دقیــق ســاختن خبر، خبرنــگاران 

ــر باشــند و اطالعــات را از  ــع دســت اول و معتب ــال مناب ــد همــواره دنب بای

مراجــع صاحــب صالحیــت و معتبــر بدســت آورنــد. بــه همیــن ترتیــب، 

ــرار  ــان خــود ق ــار مخاطب ــار و اطالعــات را در اختی ــد اخب ــگاران بای خبرن

دهنــد کــه بــه نحــوی بــه زندگــی آن هــا رابطــه داشــته باشــند؛ هم چنــان، 

ــر و  ــان ها در خب ــی انس ــی واقع ــه زندگ ــط ب ــای مرتب ــتفاده از رویداده اس

ــر  ــاری از ه ــد ع ــر بای ــد. خب ــت آن می افزای ــه اهمی ــانه ی، ب ــای رس کاره

ــی و  ــم سیاس ــث و مفاهی ــوده و مباح ــش داوری ب ــداری و پی ــوع جانب ن

ــان  ــه، جری ــود. البت ــل نش ــر تحمی ــاختار خب ــوا و س ــک در محت ایدیولوژی

ــر  ــا و عناص ــا خبره ــده و ب ــاز گردی ــا آغ ــد از مهمترین ه ــر بای ــه ی خب ارای

ــی  ــد )آی آی پ ــه یاب ــد، خاتم ــر دارن ــت کمت ــه اهمی ــری ک ــزای خب و اج

ــی، 1999(.  ُهــن و ُمولــر، 2014؛ ِل
ُ
دیجیتــال، 2008؛ اکتــون، 2010؛ ک

بـرای ازدیـاد اعتبـار و حد ارزشـمندی خبـر، یک خبـر باید دارای سـاختار 

یعنـی،  باشـد.  مشـخص  هویـت  و  کامـل  محتـوای  نوشـتاری،  منظـم 

خبـر بایـد به گونـه ی نوشـته شـود کـه از نوشـته های دیگـر تفـاوت داشـته 

مهـم  عناصـر  آنهـا  پاسـخ های  کـه  الزم  پرسـش های  تمـام  بـه  و  باشـد 
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شـکل دهنـده ی یـک خبـر را در بـر می گیرنـد، پاسـخ دهـد. هم چنـان، 

خبـر بایـد دارای عنـوان، اسـم خبرنـگار، محـل و تاریـخ تهیـه ی خبـر و 

منابـع مشـخص و معتبـر باشـد )سـیمنیت و ریـد، 2009(. یعنـی، هـر 

خبرنـگار وقتـی در پـی تهیـه ی خبـر می شـود و خبـری را می نویسـد، باید 

بـه عناصـر و اجـزای مهـم خبـر توجـه جـدی نمـوده و تـالش نمایـد تـا به 

پرسـش های احتمالـی کـه در ذهـن خواننـدگان به میـان می آینـد، پاسـخ 

ارایـه نمـوده و خبـر خـود را بـا ارایـه ی منابع معتبـر، ذکر تاریخ مشـخص، 

ذکـر مرجـع، رسـانه و یـا هـم آژانـس خبـر رسـانی کـه بـه آن کار می کند و 

نوشـتن اسـم خـود، بـه خبـر هویـت و اعتبـار ببخشـد. چـون، خبـر بدون 

داشـتن مرجـع معتبـر تهیـه کننـده، منابـع معتبـر و تاریـخ مشـخص قابـل 

می مانـد.  باقـی  معمولـی  معلومـات  یـک  در حـد  و  نمی باشـد   اعتبـار 

بــرای تهیــه، تنظیــم و ارایــه ی خبــر به گونــه ی مســلکی و معیــاری 

و به خاطــر انجــام کارهــای خبرنــگاری به گونــه ی ارزنــده و موثــر، 

خبرنــگاران و کارکنــان عرصــه ی خبرنــگاری بایــد خبــر و اجــزا و عناصــر 

ــه،  ــرای تهی ــای الزم را ب ــله مهارت ه ــک سلس ــند و ی ــرا بشناس ــم آن مه

ــازنده ی  ــم و س ــزای مه ــناختن اج ــد. ش ــرا گیرن ــر ف ــه ی خب ــم و ارای تنظی

ــگاران را در  ــر، خبرن ــه ی خب ــرای تهی ــر و فراگیــری مهارت هــای الزم ب خب

جهــت انجــام کارهــای مســلکی شــان کمــک خواهنــد کــرد. هم چنــان، 

خبرنــگاران مســلکی بایــد خبــر را کــه عنصــر اصلــی در عرصــه ی کاری 

ــوه ی  ــند و نح ــه بشناس ــه جانب ــورت هم ــود، به ص ــته می ش ــان پنداش ش

ــد.  ــرا گیرن ــرا ف ــه ی آن ــم و ارای ــه، تنظی تهی



خبر چیست؟
ــگاری و  ــلک خبرن ــده ی مس ــکل دهن ــی ش ــر اصل ــارت از عنص ــر عب خب

ســتون فقــرات کارهــای مســلکی در عرصــه ی روزنامه نــگاری محســوب 

می شــود. از نظــر نویســنده ی ایــن اثــر، خبــر عبــارت از گزارشــی اســت 

ــه  ــداد تهی ــوع یــک روی ــا هــم پیرامــون وق ــداد و ی کــه به خاطــر یــک روی

گردیــده و شــامل اجــزای مهــم خبــر و منابع معتبــر بــوده و بــرای مخاطبان 

جدیــد و جالــب باشــد. از ایــن کــه انســان ها بــه کســب اطالعــات تــازه 

ــد و  ــل ان ــا هــم ارزش جــدی قای ــده ب ــم ارزن ــادل معلومــات و مفاهی و تب

دســت یافتــن بــه اطالعــات و معلومــات تــازه بخشــی از زندگــی روزمــره 

شــان را شــکل می دهــد، خبــر به مثابــه ی مشــخص ترین اطالعــات 

ــگاه  ــا از جای ــره ی آن ه ــی روزم ــان ها، در زندگ ــی انس ــه زندگ ــط ب مرتب

خاصــی برخــوردار اســت. 

منابــع، صاحــب نظــران و دانشــمندان متعــدد هــر کــدام بــه خبــر 

ــای  ــی از تعریف ه ــه بعض ــد، ک ــوده ان ــه نم ــی را ارای ــای متفاوت تعریف ه

ــد؛  ــت جدی ــدادی اس ــر روی ــوند. »خب ــل می ش ــا نق ــده این ج ــه ش ارای

}یــا{ اتفاقــی کــه در حــال جریــان اســت )آی آی پــی دیجیتــال، 2008(. 
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خبــر، معلومــات در بــاره ی وقایــع جــاری اســت، کــه خبرنــگاران خبــر را 

ــمی که  ــان، قس ــد؛ هم چن ــه می کنن ــف تهی ــایل مختل ــتفاده از وس ــا اس ب

ــد  ــازه می باش ــات ت ــه ی معلوم ــارت از ارای ــر عب ــت، خب ــش پیداس از نام

)ویکــی پیدیــا، 2017(. گفتــه ی مشــهور چارلــز اندرســون )1819-

1897( ژورنالیســت امریکایــی در قبــال خبــر کــه، وقتــی یــک ســگ یــک 

انســان را دنــدان بگیــرد آن خبــر نیســت، امــا وقتی کــه یــک انســان ســگ 

ــان  ــخص نش ــاده و مش ــف س ــن تعری ــت. ای ــر اس ــرد، خب ــدان بگی را دن

ــتند،  ــر نیس ــی خب ــادی و معمول ــای ع ــع و رویداده ــه وقای ــد ک می ده

بلکــه خبــر عبــارت از گزارش دهــی رویداد هــای تــازه و غیرعــادی 

ــد  ــی معتق ــر امریکای ــت دیگ ــودر )1945(، ژورنالیس ــرت ل ــد. ک می باش

اســت کــه هــر آنچــه جالــب اســت و بــه وقایــع جهــان وقایــع متعلــق بــه 

زندگــی انســان مرتبــط اســت، خبــر می باشــد. هم چنــان، لیســتر مــارکل 

ــاور اســت کــه، چیــزی را کــه می بینیــد خبــر  ــه ایــن ب )1894-1977( ب

ــس  ــه ح ــزی را ک ــت و چی ــد اس ــد بگرون ــه می فهمی ــزی را ک ــت، چی اس

ــَول، 2017(.  ــوز َمن ــد )نی ــوره می باش ــد مفک می کنی

در هــر حــال، خبــر یــک  عنصــر مهــم در زندگــی مدرن انســانی می باشــد 

و بــا گذشــت زمــان و بــا رشــد ســریع عرصــه ی روزنامه نــگاری، 

ــگاری  ــه ی خبرن ــده و عرص ــول گردی ــر متح ــه ی خب ــه و ارای ــوه ی تهی نح

ــی  ــر ارزش ده ــت. به خاط ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــرفت های ج ــا پیش ب

ــزم و  ــه ی ژورنالی ــد، عرص ــازه و مفی ــات ت ــر و معلوم ــه خب ــان ها ب انس

خبرنــگاری نیــز به گونــه ی جــدی رشــد نمــوده و بــه یکــی از عرصه هــای 

ــت.  ــده اس ــدل ش ــان ها مب ــی انس ــه زندگ ــط ب ــی مرتب ــم و تخصص مه
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ــا ارزش دهــی انســان ها  ــان ب ــزر )2004( معتقــد اســت کــه، هم زم زیلی

ــا  ــات ب ــازی معلوم ــرای شریک س ــا ب ــی آن ه ــات و اهمیت ده ــه اطالع ب

یک دیگــر، خبرنــگاری نیــز بــه نحــوی وجــود داشــته و بخشــی از زندگــی 

کاری انســان ها بــوده اســت. پــس، خبــر کــه محتــوای اصلــی خبرنــگاری 

می باشــد، همــواره مــورد توجهــی انســان ها بــوده و در شــکل دهی 

ــادی در  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــاختارهای اجتماع ــم و س مفاهی

جوامــع انســانی نقــش مهــم داشــته اســت.

ــه،  ــگاری و تهی ــترده، خبرن ــووالنه و گس ــی، مس ــه ی حرفه ی ــا، به گون ام

تنظیــم و نشــر خبــر در آغــاز قــرن بیســتم میــالدی به حیــث یــک مســلک 

و یــک عرصــه ی کاری و مســلکی شــامل زندگــی انســان ها شــد )بــژورک، 

1996(. بــا دســت یافتــن انســان ها بــه پیشــرفت های چشــمگیر در 

عرصه هــای صنعــت چــاپ، رســانه های برقــی و مســلک روزنامه نــگاری 

ــاهد  ــز ش ــر نی ــه ی خب ــم و ارای ــه، تنظی ــیوه های تهی ــتم، ش ــرن بیس در ق

ــژه در  ــت؛ به وی ــوده اس ــمگیری ب ــرفت های چش ــده و پیش ــوالت ارزن تح

ــدن  ــی ش ــا همگان ــم و ب ــت و یک ــرن بیس ــل ق ــتم و اوای ــرن بیس ــر ق اواخ

ــای  ــی، زمینه ه ــن و اجتماع ــانه های آنالی ــدن رس ــان آم ــت و به می انترنی

تهیــه ی خبــر و خبررســانی شــاهد رشــد ســریع بــوده و بســیاری از 

محدودیت هــای مکانــی و زمانــی برداشــته شــدند. هالیــن )1992( 

بــه ایــن بــاور اســت کــه، شــکل حرفه یــی خبرنــگاری در قــرن بیســتم در 

ــه دیگــر نقــاط جهــان گســترش یافــت.  جوامــع غربــی شــکل گرفــت ب

ــگاری  ــه ی خبرن ــن عرص ــکل یافت ــل از ش ــه، قب ــت ک ــد دانس ــه بای البت

به حیــث یــک مســلک و عرصــه ی کاری، بــا به میــان آمــدن روزنامه هــای 
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چاپــی در اوایــل قــرن هفدهــم میــالدی و رایج شــدن رســانه های چاپی در 

جهــان، نوشــتن و نشــر خبــر نیــز شــامل برنامه هــای کاری اموربه دســتان 

نشــریه های چاپــی و یــک بخــش مهــم محتــوای نشــراتی مطبوعــات بــوده 

ــردم  ــدی م ــات و عالقمن ــر و معلوم ــترش خب ــک، گس ــدون ش ــت. ب اس

بــه کســب خبرهــای تــازه و شــریک ســاختن معلومــات بــا یک دیگــر در 

قســمت رشــد و گســترش صنعــت چــاپ و طباعــت نیــز نقش مهم داشــته 

انــد )آیزنشــتاین، 1979؛ اندرســون، 1983(. گولدفــرب )2006( معتقــد 

ــدی  ــای ج ــه نیازمندی ه ــواره از جمل ــات هم ــر و اطالع ــه، خب ــت ک اس

جوامــع انســانی محســوب گردیــده و فعالیــت در عرصــه ی خبرنــگاری نیز 

از کارهــای مهــم انســانی محســوب می شــود. 

البتــه، تدریــس و آمــوزش خبــر و خبرنــگاری به مثابــه ی مضامیــن و 

ــتین  ــرای نخس ــانی، ب ــدرن انس ــی م ــط به زندگ ــمند مرتب ــم ارزش مفاهی

ــا راه انــدازی  بــار به گونــه ی منظــم و اکادمیــک در ســال 1860 میــالدی ب

ــت  ــنگتن-لی در ایال ــگاه واش ــگاری در دانش ــی روزنامه ن ــه آموزش برنام

ویرجینیــای امریــکا و در ســال 1899 بــا راه انــدازی یــک مرکــز آمــوزش 

دهــی خبرنــگاری در شــهر پاریــس در فرانســه آغــاز گردیــد و بــه تدریــج 

ــی و  ــز اساس ــتین مرک ــا، نخس ــت؛ ام ــترش یاف ــان گس ــر جه در سراس

معیــاری بــرای آمــوزش خبرنــگاری در ســال 1908 در دانشــگاه میــزوری 

ــر،  ــس، 2002؛ ویرن ــت، 2000؛ انفالی ــد )مارگری ــاد ش ــکا ایج در امری

ــدن  ــاری ش ــرن معی ــتم را ق ــرن بیس ــم ق ــن، می توانی ــرای همی 2000(. ب

خبــر و تخصصــی شــدن عرصــه ی خبرنــگاری قلمــداد کنیــم. همچنــان، 

ــم و  ــه ی منظ ــر به گون ــه ی خب ــم و ارای ــه، تنظی ــارت از تهی ــگاری عب خبرن
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مســلکی و بــا اســتفاده از رســانه های همگانــی و اجتماعــی می باشــد. بــه 

همیــن ترتیــب، خبرنــگار بــه کســی گفتــه می شــود کــه ضمــن فــرا گرفتــن 

ــه ی  ــگاری، به گون ــه ی خبرن ــررات کاری عرص ــلکی و مق ــات مس اساس

ــر نقــش داشــته  ــه، تنظیــم و نشــر خب عملــی، مســووالنه و مــداوم در تهی

باشــد. 

ســاختار و نحــوه ی تهیــه و ارایــه ی خبــر در رســانه های متفــاوت و مراکــز 

آموزشــی متفــاوت، متفــاوت بــوده و ممکــن اســت هــر رســانه و هــر نهــاد 

ــا،  ــد. ام ــته باش ــود را داش ــخص خ ــای مش ــا و معیاره ــی نورم ه آموزش

ــرای انجــام و آمــوزش کارهــای مســلکی  تمــام رســانه ها و نهادهــا کــه ب

خبرنــگاری فعالیــت دارنــد، بــه شــناختن و رعایــت عناصــر اصلــی خبــر 

ــر،  ــده ی خب ــکل دهن ــم ش ــر مه ــا و عناص ــی، فاکت ه ــد. یعن ــف ان مکل

ــیوه و  ــه ش ــر در هم ــده ی خب ــه کنن ــر تهی ــع معتب ــر و مرج ــع معتب مناب

نــگ )1991( 
َ
ســلیقه های تهیــه و ارایــه ی خبــر در نظــر گرفتــه می شــوند. ف

ــان  ــر در می ــه ی خب ــه و ارای ــر موجودیــت تفاوت هــا در نحــوه ی تهی ــز ب نی

رســانه های متفــاوت، به خصــوص رســانه های دیــداری و شــنیداری، 

ــگاران  ــر، خبرن ــی خب ــاختاری و محتوای ــزای س ــتن اج ــد دارد. دانس تأکی

را در جهــت تهیــه و ارایــه ی موفقانــه خبــر و انجــام کارهــای خبرنــگاری 

ــرد.  ــد ک ــک خواه ــر، کم ــلکی و مثم ــه ی مس به گون



عناصر مهم شکل دهنده ی ساختار خبر
عناصــر و اجــزای مهــم ســاختاری خبــر از جملــه اجــزای اصلــی و شــکل 

ــک نمــوده و  ــر را از نوشــته های دیگــر تفکی ــوده کــه خب ــر ب ــده ی خب دهن

ــکل  ــاختاری ش ــم س ــر مه ــند. عناص ــت می بخش ــر ارزش و هوی ــه خب ب

By-( خــط فرعــی ،)Headline )دهنــده ی خبــر عبــارت انــد از عنــوان 

ــر  ــه ی خب ــه )Lead(، بدن ــکان )Palaceline(، افتتاحی ــط م line(، خ

)Body(، نقــل قــول )Quotation(  و اختتامیــه )Ending( )ســیمنیت و 

ریــد، 2009(. عناصــر یــاد شــده به گونــه ی منطقــی و منظــم کنــار هــم 

ــکل  ــاختار ش ــاظ س ــاری را از لح ــل و معی ــر کام ــک خب ــه و ی ــرار گرفت ق

ــن  ــاری، ضم ــه ی معی ــده به گون ــاد ش ــر ی ــتفاده از عناص ــد. اس می دهن

ارزش بخشــیدن بــه خبــر، پختگــی و مســلکی بــودن خبــر نــگار را نیــز بــه 

ــم: ــا می پردازی ــرح آنه ــه ش ــل ب ــه در ذی ــذارد، ک ــش می گ نمای

عن��وان: عنــوان عبــارت از مهمتریــن بخــش خبــر می باشــد کــه به گونــه ی 

خالصــه، ماهرانــه و بــا مفهــوم نوشــته می شــود کــه ضمــن جلــب نمــودن 

توجهــی بیننده هــا، محتــوای اصلــی خبــر را نیــز به گونــه ی خالصــه بیــان 

نمایــد. هنــگام نوشــتن عنــوان، خبرنگار یــا ویراســتار باید متوجــه واژه های 

ــات و  ــای از معلوم ــان آن بخش ه ــوند و هم چن ــتفاده می ش ــه در آن اس ک

محتــوای خبــر کــه در عنــوان جابه جــا می شــوند، باشــند و بــا مفهوم تریــن 

و معیاری تریــن واژه هــا را بــا مهم تریــن بخــش خبــر شــامل عنوان بســازند. 

یــک عنــوان خــوب می توانــد توجــه ی خواننــده را بــه خــود جلــب نمایــد 
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تــا تمــام خبــر و حتــا نشــریه را بخوانــد و یــا هــم با یــک نگاه بــه عنــوان، از 

موضــوع کــه خبــر پیرامــون آن تهیــه شــده اســت، آگاهــی حاصــل نمایــد.

خ��ط	فرع��ی: خــط فرعــی کــه در پاییــن عنــوان و قبــل از خــط مــکان و 

افتتاحیــه ی خبــر نوشــته می شــود، حــاوی نــام نویســنده و تاریــخ تهیــه ی 

خبــر می باشــد کــه هویــت خبــر را شــکل می دهــد. ذکر نــام نویســنده، نام 

مرجــع و تاریــخ بــه خبــر اعتبــار و هویت بخشــیده و خبــر را از نوشــته های 

عــادی و یادداشــت های اشــخاص غیــر مســلکی جــدا می ســازد.

ــکان  ــم م ــاوی اس ــط ح ــد فق ــم می توان ــکان ه ــط م خ��ط	م��کان: خ

ــانه و  ــم رس ــاوی اس ــم ح ــود و ه ــر می ش ــه و نش ــا تهی ــر از آن ج ــه خب ک

مــکان؛ خــط مــکان قبــل از آغــاز اولیــن ســطر افتتاحیــه ذکــر گردیــده و بــا 

عالمــه ی دش )-( از نخســتین حــرف ســطر نخســت افتتاحیــه جــدا شــده 

و در همــان یــک ســطر بــه تعقیــب آن افتتاحیــه نوشــته می شــود. البتــه، در 

 
ً
بعضــی از خبرهــا، به خصــوص در ســبک شــرقی خبــر نویســی معمــوال

خــط فرعــی و خــط مــکان را یک جــا می نویســند. هم چنــان، خــط 

فرعــی بــرای خبرهــای تهیــه شــده به واســطه ی خبرنــگاران الزم اســت تــا 

هویــت خبــر مشــخص شــود، وقتــی خبــر در رســانه های چاپــی بــه نشــر 

می رســند، حتمــی نیســت کــه هــم خــط فرعــی و جــود داشــته باشــد و 

ــع  ــر مرج ــا ذک ــکان را ب ــط م ــط خ ــوان فق ــه می ت ــکان، بلک ــط م ــم خ ه

ــط دش )-(  ــا خ ــه ب ــطر اول افتتاحی ــه از س ــر ک ــکان نش ــده و م ــر کنن نش

فاصلــه داشــته باشــند، شــامل خبــر ســاخت و بــس. چــون، مرجــع نشــر 

کننــده در صــورت معتبــر بــودن و دارای هویــت ثابــت و مشــخص بــودن، 

ــد.  ــن کن ــز تضمی ــگار را نی ــد هویــت خبرن می توان
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ــراف )در  ــا پاراگ ــه و حت ــن جمل ــتین و مهم تری ــه نخس افتتاحی��ه: افتتاحی

خبرهــای طویــل( در ســاختار یــک خبــر می باشــد کــه حــاوی مهم تریــن 

ــام  ــه تم ــا ب ــود ت ــالش می ش ــوده و ت ــر ب ــات شــامل در خب ــش معلوم بخ

پرســش های اساســی شــکل دهنــده ی خبــر پاســخ دهــد. افتتاحیــه بایــد 

ــاوی  ــده و ح ــته ش ــح نوش ــوم و واض ــا مفه ــه، ب ــق، خالص ــه ی دقی به گون

ــه شــود  ــه ی تهی ــد به گون ــه بای ــر باشــد. افتتاحی مهم تریــن بخش هــای خب

ــنود، از  ــا بش ــد و ی ــه را بخوان ــا افتتاحی ــر تنه ــنونده اگ ــا ش ــده ی ــه خوانن ک

تمــام اجــزای مهــم خبــر آگاهــی حاصــل نمایــد. 

بدن��ه	)مت��ن(: بدنــه یــا متــن خبــر حــاوی تکــرار مجــدد تمــام عناصــر 

ــر  ــع خب ــا و مناب ــان فاکت ه ــا بی ــرح و ب ــه ی مش ــر به گون ــزای خب و اج

مهارت هــای  از  اســتفاده  بــا  بدنــه ی خبــر  در  می باشــد. خبرنــگار 

ــه  ــخصی اش، ب ــر ش ــت نظ ــدون دخال ــود و ب ــلکی خ ــگاری و مس خبرن

ــه  ــق ب ــر متعل ــا و عناص ــتفاده از فاکت ه ــا اس ــردازد و ب ــر می پ ــرح خب ش

خبــر، خبــر را واضــح و قابل فهــم می ســازد. ممکــن اســت بدنــه ی یــک 

خبــر دارای یــک تــا چنــد پاراگــراف باشــد، از ایــن رو بایــد پاراگراف هــای 

خبــر بــا هــم مرتبــط باشــند. 

نق��ل	قول ه��ا: نقــل قــول یکــی از مهم تریــن بخش هــای خبــر می باشــد 

کــه باعــث تقویــه ی خبــر گردیــده و به خبــر اعتبــار می بخشــد. البتــه، نقل 

قول هــا بایــد به گونــه ی معیــاری اســتفاده شــود و متعلــق بــه افــراد صاحــب 

صالحیــت و یــا هــم شــاهدهای عینــی باشــند. در صورتــی کــه خبرنــگار 

نقــل قول هــا را بــا جمــالت خــود می نویســد، نبایــد داخــل قــوس بگیــرد 

ــتقیم  ــول مس ــل ق ــورت نق ــا در ص ــد؛ ام ــر کن ــع را ذک ــد منب ــط بای و فق
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هــم بایــد منبــع را ذکــر کنــد و هــم ســخنان وی را داخــل قــوس بگیــرد. 

اختتامی��ه: اختتامیــه کــه آخریــن جملــه ی یــک خبــر می باشــد، بــه نحوی 

نوشــته می شــود کــه خواننــده یــا شــنونده متوجــه شــود کــه خبــر تکمیــل 

شــده اســت، منتظــر خوانــدن و یــا هــم شــنیدن معلومــات بیشــتر متعلــق 

 عمده تریــن بخش هــای خبــر 
ً
بــه آن خبــر نباشــد. در افتتاحیه هــا معمــوال

ــاره تذکــر داده می شــوند و نویســنده ی خبــر مشــخص می ســازد کــه  دوب

خبــر تکمیــل شــده اســت. خبرنــگار بایــد به گونــه ی جــدی متوجــه باشــد 

کــه در اختتامیــه کــدام معلومــات جدیــد را کــه در افتتاحیــه و متــن بیــان 

نشــده اســت، ذکــر نکند؛ چــون دیگــر فرصت بــرای بیــان و تشــریح آن در 

اختیــار نــدارد و نمی توانــد خبــر را به گونــه ی موفقانــه بــه پایــان برســاند. 

بایــد متوجــه بــود کــه عناصــر یــاد شــده بــه ترتیــب کــه بیــان شــده انــد، 

بــرای شــیوه ی خبرنویســی هــرم معکــوس بیشــتر مناســب انــد و بهتریــن 

شــیوه ی خبرنویســی نیــز هــرم معکــوس اســت. یعنــی، خبــر بــا مهم تریــن 

بخش هــای آن آغــاز گردیــده و مهم تریــن و بــا اهمیت تریــن اجــزای خبــر 

در عنــوان، افتتاحیــه و بــه ترتیــب بــر مبنــای حــد ارزشــمندی در بدنــه ی 

خبــر ذکــر شــود. بــه اســاس نتایــج یــک سلســله تحقیقــات، 69 در صــد 

خبرهــا در ایــاالت متحــده امریــکا بــا اســتفاده از شــیوه ی هــرم معکــوس 

ــد  ــگار بای ــر، خبرن ــتن خب ــوند )Readership.org(. در نوش ــه می ش تهی

بــه شــش پرســش اصلــی خبــر کــه بــه ســه چ و ســه ک )چــه، چــه وقــت، 

چــرا، کــه، کــی و کجــا( و یــا هــم بــه انگلیســی بــه پنــج دبلیــو )W( و یک 

)H( یعنــی، ) What, When, Why, Where, and How( مشــهور 



26	/	خبر	و	خبرنگاری

ــا و  ــل قول ه ــاختن نق ــل س ــا دخی  ب
ً
ــا ــوده و متعاقب ــه نم ــخ ارای ــد، پاس ان

معلومــات اضافــی، خبــر را تقویــه نمایــد. 

ــگاری  ــت خبرن ــرای فعالی ــی ب ــتر اصل ــان بس ــه زب ــن ک ــان، از ای هم چن

ــان  ــد زب ــا و قواع ــد مهارت ه ــگاران بای ــس خبرن ــود، پ ــوب می ش محس

مــورد اســتفاده خــود را فــرا گیرنــد تــا بتواننــد خــوب بنویســند و معلومــات 

دســت داشــته ی خویــش را به صــورت درســت بــه مخاطبــان ارایــه دهنــد. 

ــاختار  ــن و س ــاوت از لح ــانه های متف ــه رس ــر ب ــتن خب ــرای نوش ــه، ب البت

ــر  ــال، در نوشــتن خب ــه ی مث نوشــتاری متفــاوت اســتفاده می شــود. به گون

بــرای رســانه های صوتــی و تصویــری بیشــتر بــاالی اجــزای خبــر و حــد 

ــان و  ــطه ی مجری ــر به واس ــون خب ــود، چ ــز می ش ــودن آن تمرک ــرده ب فش

ــانه های  ــه رس ــر ب ــتن خب ــگام نوش ــا هن ــود. ام ــده می ش ــا خوان نطاق ه

چاپــی بــه ســاختار زبانــی خبــر نیــز توجهــی جــدی صــورت می گیــرد، 

چــون خبــر چــاپ می شــود و در اختیــار مخاطبــان قــرار می گیــرد. 

خبرنگارانــی کــه بــرای رســانه های چاپــی خبــر می نویســند، بایــد 

ــاظ  ــر را از لح ــا خب ــد ت ــالش نماین ــوده و ت ــات نم ــان را مراع ــد زب قواع

ــانه های  ــه، در رس ــند؛ البت ــاری بنویس ــت و معی ــی آن درس ــاختار زبان س

ــاختار  ــاظ س ــا را از لح ــد خبره ــز بای ــان نی ــش زب ــتاران بخ ــی ویراس چاپ

زبانــی ارزیابــی نماینــد. شــکل 1 در ذیــل کــه حــاوی یــک خبــر متوســط 

البتــه،  می باشــد، اجــزای ســاختاری خبــر را مشــخص می ســازد. 

موضــوع، کرکترهــا، مــکان، نقــل قول هــا و تمــام عناصــر خبرســاز شــامل 

در ایــن خبــر فرضــی انــد، نــه حقیقــی. 
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شکل 1: اجزای ساختاری یک خبر متوسط



اجزای محتوایی شکل دهنده ی خبر
اجــزای محتوایــی و مفهومــی شــکل دهنــده ی خبــر شــامل زبــان 

خبرنــگاری، محتــوای خبــر، فاکت هــا، منابــع خبــر و نقــش خبرنــگار در 

خبــر می باشــد. اجــزای محتوایــی خبــر بــاالی اذهان عامــه تأثیــرات جدی 

داشــته و در شــکل گیری افــکار عامــه در میــان مــردم نقــش مهــم دارنــد. 

البتــه، ســاختار ظاهــری خبــر در حقیقــت یــک ظــرف مشــخص و منظــم 

ــطه ی  ــا به واس ــه همان ــر ک ــوای خب ــازی محت ــر منتقل س ــت به خاط اس

ــگاران و  ــن، خبرن ــر ای ــا ب ــرد. بن ــکل می گی ــر ش ــی خب ــزای محتوای اج

رســانه ها بایــد به گونــه ی جــدی و دقیــق متوجــه ی محتــوای خبــر و 

ــازنده  ــه و س ــوا، بی طرفان ــا محت ــر ب ــند و خب ــر باش ــی خب ــزای محتوای اج

ــد از: ــارت ان ــر عب ــد. شــرح اجــزای محتوایــی خب ــه دهن ــه مــردم ارای را ب

زب��ان	خب��ر:	زبــان خبرنــگاری، به خصــوص زبــان کــه بــرای نوشــتن خبــر 

ــد  ــخص می باش ــاری و مش ــاده، معی ــان س ــک زب ــود، ی ــتفاده می ش اس

ــد  ــودن و ح ــاری ب ــد معی ــاالی ح ــر ب ــان خب ــتفاده از زب ــوه ی اس ــه نح ک

ــاه و  ــح، کوت ــد واض ــر بای ــان خب ــم دارد. زب ــش مه ــر نق ــذاری خب تأثیرگ

ــدس و  ــی، ح ــالت اضاف ــا و جم ــتفاده ی واژه ه ــد و از اس ــخص باش مش

گمــان، احتمــاالت و واژه هــای نامشــخص و غیــر قابــل فهــم جلوگیــری 

ــر  ــه در خب ــد ک ــه باش ــد متوج ــر بای ــتن خب ــگام نوش ــگار هن ــود. خبرن ش

محتــوا و معلومــات تــازه ی کــه در آن نهفتــه اســت مهــم اســت و بایــد در 

حــد ممکــن تــالش کنــد تــا معلومــات و اطالعــات تــازه را کــه در خبــر 

ــه  ــود ارای ــان خ ــه مخاطب ــخص ب ــح و مش ــه ی واض ــت، به گون ــه اس نهفت
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دهــد؛ یعنــی، از لحــاظ محتوایــی، زبــان خبــر بایــد یــک زبــان واضــح، 

ــد. ــاده باش ــووالنه و س ــرده، مس ــخص، فش مش

ــه ی  ــی عرص ــر اصل ــر عنص ــه خب ــه یی ک محت��وای	خب��ر:	همان گون

خبرنــگاری می باشــد، محتــوای خبــر نیــز عنصــر اصلــی شــکل دهنــده ی 

ــر  ــد در خب ــالت و قواع ــاختار و جم ــام س ــی، تم ــد. یعن ــر می باش خب

به خاطــر منتقــل نمــودن محتــوای خبــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و 

در نبــود محتــوای خبــر نمی تواننــد یــک خبــر را به گونــه ی واقعــی شــکل 

ــازه  ــات ت ــات و اطالع ــان معلوم ــارت از هم ــر عب ــوای خب ــد. محت دهن

ــوان،  ــر )عن اســت کــه در واژه هــا و جمــالت و بخش هــای مختلــف خب

افتتاحیــه و متــن( نهفتــه انــد و خبــر را بــرای مخاطبــان جدیــد و جالــب 

می ســازند. خبرنــگاران بایــد به گونــه ی مســلکی و صادقانــه تــالش نماینــد 

تــا محتــوای واقعــی و دقیــق را بــدون کــم و کاســت و به گونــه ی واضــح و 

قابــل فهــم بــرای مخاطبــان خــود انتقــال دهنــد.

ــه  ــر از جمل ــده ی خب ــکل دهن ــم ش ــزای مه ــا اج ــا ی فاکت ه��ا:	فاکت ه

ــه  ــر پاســخ ارای ــه پرســش های اساســی در خب ــد کــه ب عناصــر مهمــی ان

نمــوده و بــا قــرار گرفتــن کنــار هــم یــک خبــر معیــاری را شــکل می دهنــد. 

ــورد  ــای الزم و م ــه ی فاکت ه ــع آوری و ارای ــی جم ــد در پ ــگاران بای خبرن

نیــاز در خبــر باشــند و هنــگام نوشــتن خبــر خــود را در جایــگاه مخاطــب 

قــرار داده و بــا جمــع آوری و ارایــه ی فاکت هــای مفیــد، دقیــق و دســت اول 

بــه پرســش های احتمالــی مخاطبــان خــود پیــش از پیــش پاســخ دهنــد. 

مناب�ع	خب�ر:	منابـع خبـر کـه بـه خبـر اعتبـار و ارزش بخشـیده و خبرهای 

واقعـی و دقیـق را از خبرهـای جعلی  و خودسـاخته جدا می سـازند، هم از 
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لحاظ شـکلی و هم از لحاظ محتوایی از جمله اجزای مهم خبر محسـوب 

می شـوند. خبرنگاران باید به خاطـر ارایه ی خبرهای معیـاری و قابل پذیرش 

بـرای مـردم، از منابـع معتبـر و با ارزش اسـتفاده نمـوده و از منابـع به خاطر 

ازدیـاد معلومـات دقیـق و تقویـه ی جنبه های مسـلکی خبـر اسـتفاده کند. 

ــش  ــوان نق ــته یی نمی ت ــچ نوش ــه در هی ــه ی ک نق��ش	خبرن��گار:	همانگون

ــگار و  ــش خبرن ــوان نق ــز نمی ت ــر نی ــت، در خب ــده گرف ــا دی ــنده را ن نویس

ــا دیــده گرفــت. بــدون شــک، ماننــد هــر نوشــته ی  ــر را ن نویســنده ی خب

دیگــر، چاشــنی اصلــی خبــر ذهنیــت و ســلیقه ی کاری خبرنــگار اســت 

ــود.  ــتفاده می ش ــر اس ــدنی در خب ــی درک ش ــی ول ــه ی نامری ــه به گون ک

ــک  ــد و ی ــه کار کن ــلکی و صادقان ــه ی مس ــد به گون ــگار بخواه ــر خبرن اگ

خبــر دقیــق و معیــاری را ارایــه دهــد، بایــد از دخیــل ســاختن مفاهیــم و 

ــوده و از  ــودداری نم ــه خ ــز و جانب داران ــض آمی ــلیقه یی، تبعی ــایل س مس

ــاختار  ــی س ــر صیقل ده ــود به خاط ــای کاری خ ــا و ظرافت ه ظرفیت ه

خبــر و تهیــه ی یــک خبــر معیــاری، دقیــق و عــام پذیــر اســتفاده نمایــد. 

خبرنــگاران بایــد تــالش نماینــد تــا بــا اســتفاده از مهارت هــای مســلکی و 

شــخصی خویــش، در شــکل دهی افــکار مثبــت و ســازنده در میــان مــردم 

نقــش بــازی نمــوده و بــا تهیــه  ارایــه ی خبرهــای دقیــق، ســازنده و معیــاری 

در جهــت تقویــه ی جایــگاه خبــر و خبرنــگاری در جوامــع انســانی نقــش 

بــازی کننــد. در هــر حــال، مهارت هــای مســلکی و شــخصی خبرنــگاران 

ــگاری آن هــا را کمــک  ــر در عرصــه ی خبرن به خاطــر انجــام کارهــای بهت

خواهنــد کــرد و خبرنــگاران همــواره بایــد در پــی کســب مهارت هــای الزم 

بــرای انجــام کارهــای بهتــر و مســلکی باشــند.



گزارش خبری
گــزارش خبــری یکــی از مهم تریــن ژانرهــای خبــری می باشــد کــه 

روزنامه نــگاران حرفه یــی به خاطــر ارزیابــی ابعــاد مختلــف وقایــع 

پاســخ های  بــه  پرســش  ارایــه ی  به خاطــر  و هم چنــان  رویدادهــا  و 

احتمالــی موجــود در اذهــان عامــه، آن را تهیــه، تنظیــم و نشــر می نماینــد. 

ــای  ــر گزارش ه ــم و نش ــه، تنظی ــر تهی ــران به خاط ــگاران و گزارش گ خبرن

ــع،  ــون وقای ــد پیرام ــووالنه، بای ــد و مس ــلکی، مفی ــه ی مس ــری به گون خب

رویدادهــا و حــوادث کــه قــرار اســت پیرامــون آن هــا گــزراش تهیــه کننــد، 

ــه ی  ــه جانب ــی هم ــن ارزیاب ــته و ضم ــار داش ــی در اختی ــات کاف معلوم

مــکان، ابعــاد مختلــف و عوامــل وقــوع رویدادهــا، دیدگاه هــای شــاهدان 

عینــی و مســوولین زی ربــط را نیــز بــا خــود داشــته باشــند. هــدف اصلــی 

ــتجو  ــاز، جس ــر س ــایل خب ــه یابی مس ــری، ریش ــزارش خب ــه ی گ از تهی

نمــودن عوامــل وقــوع رویدادهــا و هم چنــان پاســخ دهی بــه پرســش های 

ــری  ــای خب ــه، گزارش ه ــد. البت ــردم می باش ــن م ــود در بی ــی موج اساس

بایــد پیرامــون مســایل مهــم و مرتبــط بــه زندگــی مــردم تهیــه شــوند، نــه 

ــر ضــروری.  مســایل عــادی و غی

ــد  ــران بای ــگاران و گزارش گ ــری، خبرن ــای خب ــه ی گزارش ه ــگام تهی هن

ــا  ــون آن ه ــت پیرام ــرار اس ــه ق ــایلی را ک ــا مس ــا ی ــق خبره ــه ی دقی به گون

ــای  ــرار داده و گزارش ه ــی ق ــورد ارزیاب ــت م ــا دق ــود، ب ــه ش ــزارش تهی گ

منتشــر شــده در رســانه های چاپــی و برقــی را زیــر نظــر داشــته باشــند کــه 
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کار تکــرار را تهیــه و نشــر ننماینــد؛ البتــه، تهیــه و نشــر گــزارش پیرامــون 

یــک موضــوع توســط یــک خبرنــگار و یــک رســانه نمی توانــد مانــع تهیــه 

و نشــر گــزارش پیرامــون همــان موضوع از ســوی خبرنــگاران و رســانه های 

دیگــر شــود، ولــی بایــد هــر خبرنــگار و هــر رســانه مســایل و رویدادهــا 

را از زوایــای مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار داده و بــر مبنــای معلومــات و 

فاکت هــای دســت داشــته ی خــود گــزارش تهیــه کننــد تــا کارهایشــان بــا 

ــند.  ــان نباش ــم یک س ه

ــا  ــا ب ــه و نشــر گــزارش خبــری، خبرنــگاران بایــد تــالش نماینــد ت در تهی

ــا را  ــات و فاکت ه ــن معلوم ــوس، مهم تری ــرم معک ــیوه ی ه ــتفاده از ش اس

ــی  ــن پرســش های احتمال ــه مهم تری در آغــاز گــزارش شــامل بســازند و ب

ــد و در  ــخ دهن ــزارش پاس ــمت اول گ ــان در قس ــزد مخاطب ــود در ن موج

ــوع  ــل وق ــان عوام ــل و بی ــه ی دالی ــا ارای ــزارش ب ــدی گ ــای بع بخش ه

رویدادهــا بپردازنــد. همچنــان، خبرنــگاران و گزارش گــران بایــد از تقســیم 

نمــودن معلومــات مهــم بــه بخش هــای مختلــف و یــا هــم گزارش هــای 

ــه در  ــای را ک ــات و فاکت ه ــام معلوم ــوده و تم ــودداری نم ــف خ مختل

ــان  ــه مخاطب ــه ب ــح و بی طرفان ــل، واض ــه ی کام ــد، به گون ــار دارن اختی

خــود ارایــه نماینــد. گزارشــگران بایــد تــا حــد ممکــن از دخیــل ســاختن 

ــد،  ــری نمای ــری جلوگی ــای خب ــود در گزارش ه ــای خ ــات و باوره نظری

ــوع،  ــدن موض ــن ش ــر روش ــد بخاط ــرورت می توان ــورت ض ــی در ص ول

ــل بســازند. ــز در گــزارش دخی ــات مســلکی خــود را نی نظری

ــم  ــایل مه ــات و مس ــه ی معلوم ــد از ارای ــران بع ــگاران و گزارش گ خبرن

ــرای  ــت ب ــق نخس ــی و در دقای ــانه های چاپ ــرای رس ــراف اول ب در پاراگ
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ــه یابی  ــه ریش ــد ب ــزارش بای ــدی گ ــای بع ــی، در بخش ه ــانه های برق رس

ــورد  ــا را م ــی رویداده ــرات احتمال ــی و تأثی ــه و چگونگ ــایل پرداخت مس

ــالش  ــد ت ــواره بای ــران هم ــگاران و گزارش گ ــد. خبرن ــرار دهن ــی ق ارزیاب

نماینــد تــا میــان جمــالت و پاراگراف هــای شــامل در گــزارش و همچنــان 

ــود و  ــلکی خ ــای مس ــری، تحلیل ه ــای خب ــات و فاکت ه ــان معلوم می

دیدگاه هــای مســوولین و شــاهدان عینــی روابــط منطقــی را حفــظ نمــوده 

و هــر کــدام را در جــای مناســب خــودش بیــان نماینــد. گــزارش بایــد بــا 

فاکت هــا و معلومــات متعلــق بــه رویــداد یــا موضــوع آغــاز گردیــده، بــا 

ــاهدان  ــات ش ــا نظری ــه و ب ــداوم یافت ــر ت ــلکی گزارش گ ــای مس ارزیابی ه

ــران  ــگاران و گزارش گ ــان، خبرن ــود. هم چن ــه ش ــوولین تقوی ــی و مس عین

همــواره بایــد از جایــگاه شــخص ســوم بنویســند و حــرف بزننــد و 

ــم  ــا متکل ــا ذکــر شــخص اول ی ــه ی مســتقیم و ب ــات خــود را به گون نظری

ــد.  ــه نکن ــزارش را تهی ــر( گ ــود گزارش گ )خ

هم چنــان، خبرنــگاران و گزارش گــران بایــد محــدوده و مســاحت مکانــی 

ــرول در نظــر  ــل کنت ــه ی محــدود و قاب و مفهومــی گــزارش خــود را به گون

ــخص  ــان مش ــزارش برایش ــی گ ــی و مفهوم ــوب مکان ــا چارچ ــد ت بگیرن

ــند  ــه باش ــد متوج ــران بای ــگاران و گزارش گ ــد. خبرن ــرول باش ــل کنت و قاب

ــایل  ــا روی مس ــد، ی ــه می کنن ــی تهی ــایل منطقه ی ــزارش را روی مس ــه گ ک

ملــی و یــا هــم مســایل جهانــی. در یــک گــزارش منطقه یــی بایــد تــالش 

ــا  ــه ب ــل ک ــی و عوام ــایل منطقه ی ــا و مس ــه روی فکتوره ــرد ک ــورت گی ص

ــد و  ــر مســتقیم رابطــه داشــته ان ــا هــم غی ــه ی مســتقیم و ی ــداد به گون روی

دارنــد، بحــث شــود. اســتفاده از فکتورهــا و مســایل متعلــق بــه بســترهای 
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بــزرگ جغرافیایــی و مفهومــی فقــط به خاطــر تقویــه ی محتــوای گــزارش 

ــری  ــای خب ــا گزارش ه ــت ت ــر اس ــی بهت ــوند، ول ــتفاده ش ــد اس می توانن

در یــک محــدوده ی مشــخص و معیــن تهیــه شــوند تــا بــرای خبرنــگار و 

گزارش گــر قابــل کنتــرول بــوده و بــرای مخاطبــان قابــل درک باشــد. البتــه، 

ــه می شــوند، از  ــی تهی ــن الملل ــی و بی در گزارشــات کــه روی مســایل مل

ــا  ــود ت ــتفاده می ش ــیع تر اس ــتر و وس ــایل بیش ــات و مس ــا، اطالع فکتوره

ــان،  ــرد. هم چن ــود بگی ــمول را به خ ــام ش ــیع و ع ــاختار وس ــزارش س گ

گزارش هــای خبــری بایــد عــاری از جانــب داری و پیش داوری هــای 

ــه ی مســلکی، مســووالنه و معیــاری تهیــه شــوند  ــوده و به گون شــخصی ب

)زیگــزگ ایجوکیشــن، 2004؛ ازور، 2004؛ ریچــارد، 1997؛ســیبرنک، 

  .)1995



اعتبار سنجی خبر و آزمایش اعتبار و اطمینان اجزای خبری
اعتبــار ســنجی خبــر )News Validation( و آزمایــش اعتبــار و اعتمــاد 

ــری از  ــر خب ــزا و عناص ــنجی )Validity and Reliability Test( اج س

جملــه کارهــای مهــم و مکلفیت هــای جــدی بــرای خبرنــگاران مســلکی 

کارکنــان  و  خبرنــگاران  می شــوند.  محســوب  رســانه ها  کارکنــان  و 

ــده ی خبرهــا و هــم  ــه و نشــر کنن ــی هــم به حیــث تهی رســانه های همگان

به حیــث شــنونده ی خبرهــا و گزارش هــای خبــری بایــد همــواره بــا دقــت 

ــد و  ــرار دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــر را م ــر خب ــزا و عناص ــر و اج ــت خب و جدی

ببیننــد کــه خبــر و اجــزای خبــری دقیــق و قابــل اعتمــاد انــد یــا جعلــی 

ــلکی  ــه ی مس ــه به گون ــانه های ک ــگاران و رس ــون، خبرن ــار. چ ــی اعتب و ب

ــار  ــا اعتب ــی و ب ــای واقع ــا خبره ــد ت ــف ان ــد، مکل ــاری کار می کنن و معی

ــه نماینــد و بایــد تمــام خبرنــگاران و رســانه ها  ــان خــود ارای ــه مخاطب را ب

تــالش کننــد تــا به گونــه ی معیــاری و مســلکی کار کننــد. کار معیــاری و 

مســلکی در عرصــه ی خبرنــگاری هــم باعــث بلنــد رفتــن حــد تأثیرگذاری 

و  باعــث جایگاه یابــی خبرنــگاران  هــم  و  کار خبرنــگاری می شــود 

ــار ســنجی یکــی از کارهــای مهــم  ــه، اعتب ــان مــردم. البت رســانه ها در می

ــوای نوشــته های مســووالنه و  ــه ســاختار و محت محســوب می شــود کــه ب

معیــاری ارزش بخشــیده و باعــث می شــود تــا محتــوا و اجــزای نوشــته ها 

و مطالــب بــه پرســش های موجــود به گونــه ی دقیــق پاســخ ارایــه نماینــد 

ــتین، 2008(.  ــن و وینترس ــلیوان، 2011؛ کیمبرلی )س
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ــا  ــد ب ــد، بای ــت میاورن ــر را به دس ــک خب ــانه ها ی ــگاران و رس ــی خبرن وقت

دقــت آنــرا ارزیابــی نمــوده و در قبــال واقعــی بــودن و حــد اعتبــار خبر خود 

را مطمیــن بســازند. بایــد در قبــال منابعــی کــه خبــر و عناصــر خبــر ســاز را 

از آن هــا به دســت می آورنــد، پــرس و پــال کننــد تــا از قابــل اعتمــاد بــودن 

و معتبــر بــودن منابــع مطمیــن شــوند. هــر گاه از طریــق تلفــن، یــا پیام های 

کتبــی و یــا هــم پیامک هــای کــه از طریــق رســانه های اجتماعــی برایشــان 

ــت  ــاز را به دس ــات خبرس ــایل و معلوم ــم مس ــا ه ــر و ی ــند، خب می رس

می آورنــد، بایــد قبــل از تهیــه نمــودن خبــر منبــع را مــورد ارزیابــی قــرار 

ــان،  ــار اســت. هم چن ــل اعتب ــق و قاب ــر دقی ــن شــوند کــه خب داده و مطمی

ــراد را در  ــع و اف ــات مناب ــا و معلوم ــد پیام ه ــانه ها نبای ــگاران و رس خبرن

قبــال رویــداد و مســایل خبرســاز نادیــده بگیرنــد و بایــد هــر یادداشــت و 

اطالعــات را جــدی گرفتــه و به گونــه ی مســلکی و معیــاری مــورد ارزیابــی 

قــرار دهنــد؛ چــون، خبرنــگاران و رســانه ها گاهــی خبرهــای خیلــی مهم را 

از طریــق مــردم عــادی و یــا هــم مخاطبــان خــود به دســت می آورنــد، امــا 

بایــد همیشــه بــا دقــت هــر خبــر و معلومــات را مــورد ارزیابــی قــرار دهند. 

ــد  ــگاران و رســانه ها معلومــات و اطالعــات خبرســاز و جدی ــی خبرن وقت

ــر به دســت  ــا هــم تصاوی را از طریــق کلیپ هــای صوتــی و تصویــری و ی

ــات  ــون معلوم ــر آن پیرام ــر و نش ــه ی خب ــل از تهی ــد قب ــد، بای می آورن

ــه ی  ــر را به گون ــری و تصاوی ــی و تصوی ــای صوت ــده، کلیپ ه ــت آم به دس

ــودن  ــق ب ــودن و دقی ــت ب ــوده و از صح ــی نم ــی بررس ــدی و تخنیک ج

ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــر حاض ــون، در عص ــازند. چ ــن بس ــود را مطمی آن خ

تکنالــوژی و نــرم افزارهــای متعــدد، امــکان دســت کاری صــدا و تصویــر 



ــم  ــا ه ــخصی و ی ــراض ش ــای اغ ــر مبن ــت ب ــن اس ــود دارد و ممک وج

به خاطــر اهــداف گمــراه کننــده، کســی یــا کســانی در پــی تولیــد و تکثیــر 

معلومــات نادرســت و غیرواقعــی باشــند و بســتر رســانه ها را بــرای انجــام 

کارهــای غیــر قانونــی و غیــر اخالقــی خــود مــورد اســتفاده قــرار دهنــد؛ از 

ــایل و  ــیوه ها، وس ــتفاده از ش ــا اس ــد ب ــانه ها بای ــگاران و رس ــن رو، خبرن ای

نــرم افزارهــای معیــاری و تخصصــی، همــواره در پــی تفکیــک معلومات و 

اطالعــات واقعــی و دقیــق از اطالعــات دســت کاری شــده و غیــر واقعــی 

باشــند. البتــه، بــاز هــم تأکیــد می شــود کــه بایــد خبرنــگاران و رســانه ها 

بــه معلومــات و اطالعــات کــه به دســت می آورنــد، توجــه نمــوده و بــدون 

ارزیابــی و بررســی آن هــا را کنــار نگذارنــد، هم چنــان بایــد هرگــز بــدون 

ــار  ــات در اختی ــات و اطالع ــلکی معلوم ــق و مس ــی دقی ــی و بررس ارزیاب

مــردم قــرار ندهنــد.

ــد  ــواره بای ــردم هم ــانه ها و م ــان رس ــگاران، کارکن ــم، خبرن ــویی ه از س

ــر  ــای غی ــق را از خبره ــی و دقی ــای واقع ــا خبره ــند ت ــته باش ــه داش توج

واقعــی و دســت کاری شــده تفکیــک نمــوده و فقــط بــه خبرهــای واقعــی 

ــه  ــا توج ــد ب ــر می توانن ــان خب ــگاران و مخاطب ــوند. خبرن ــل ش ارزش قای

ــع  ــی مناب ــر، ارزیاب ــه ی خب ــتن و ارای ــوه ی نوش ــن و نح ــه لح ــودن ب نم

ــر،  ــود در خب ــاز موج ــر س ــم خب ــر مه ــا و عناص ــی فاکت ه ــر و بررس خب

ــک  ــی تفکی ــر واقع ــت و غی ــا درس ــای ن ــق را از خبره ــی و دقی ــر واقع خب

کننــد. هم چنــان، نحــوه ی نوشــتن خبــر، حــد دخالــت نظریــات و پیــش 

داوری هــای نویســنده ی خبــر و موجودیــت جانبداری هــا و حــدس و 

ــرا  ــودن آن ــر واقعــی ب ــودن و غی ــق ب ــر دقی ــر غی گمان هــای موجــود در خب



38	/	خبر	و	خبرنگاری

ــا در  ــد ب ــر همــواره بای ــدگان خب ــگاران و گیرن مشــخص می ســازند. خبرن

نظرداشــت مســایل یــاد شــده، خبــر واقعــی و دقیــق را از خبــر غیــر واقعــی 

و دروغیــن تفکیــک نمــوده و در پــی پخــش و پذیــرش خبرهــای واقعــی و 

ــه ی فکتورهــای مهــم  دقیــق باشــند. از ایــن کــه خبــر و اطالعــات به مثاب

ــکل  ــان ها، ش ــی انس ــاالی زندگ ــانی، ب ــدرن انس ــی م ــل در زندگ و دخی

گیــری مفاهیــم انســانی و برقــراری ارتباطــات و روابــط ارزشــمند در میــان 

انســان ها نقــش مهــم دارنــد، خبرهــای نادرســت و غیــر واقعــی می تواننــد 

ــا  ــان آن ه ــانی در می ــط انس ــم زدن رواب ــر ه ــان ها و ب ــازی انس در گمراه س

نقــش داشــته باشــند. 



الزامات و معیارهای تهیه و نشر خبر در عرصه ی روزنامه 
نگاری حرفه یی

ماننــد هــر بخــش کاری و هــر مســلک دیگــر، خبرنــگاری و تهیــه و نشــر 

خبــر به گونــه ی حرفه یــی نیــز یــک سلســله الزامــات و معیارهــای خــود را 

می طلبــد کــه خبرنــگاران و کارکنــان عرصــه ی خبرنــگاری بایــد بــه آن هــا 

ــه و  ــای تهی ــات  و معیاره ــن الزام ــند. عمده تری ــته باش ــدی داش ــه ج توج

ــه ی  ــون عرص ــودن پیرام گاه ب ــارت از آ ــلکی عب ــه ی مس ــر به گون ــر خب نش

کاری خبرنــگاری، بلــد بــودن بــا قواعــد و مقــررات خبرنــگاری، دانســتن 

ــد  ــودن، متعه ــادق ب ــگاری، ص ــه ی خبرن ــد کاری در عرص ــح و قواع لوای

بــودن، دقیــق بــودن، مشــخص بــودن، تــازه بــودن خبــر، مســتند ســازی، 

بی طرفــی، بــا هویــت بــودن، همــکار بــودن و مســوولیت پذیر بــودن کــه 

ــل تشــریح می شــوند: هــر کــدام در ذی

گاه بــودن و یــا داشــتن معلومــات کافــی و به گونــه ی آگاهانــه  گاه	ب��ودن:	آ آ

ــاز جــدی پنداشــته  شــامل کار شــدن در تمــام عرصه هــای کاری یــک نی

ــا داشــتن آگاهــی از ابعــاد مختلــف یــک  می شــود؛ چــون، کســانی که ب

ــود را  ــای خ ــد کاره ــی می توانن ــوند، بخوب ــه ی کاری وارد آن می ش عرص

ــا چالش هــای احتمالــی مقابلــه نماینــد. بــرای همیــن،  انجــام دهنــد و ب

خبرنــگاران بایــد بــا یــک آگاهــی کامــل مســلک خبرنــگاری را انتخــاب 

ــانی،  ــه ی خبررس ــود در عرص ــت کار خ ــت اهمی ــا در نظرداش ــوده و ب نم

شــامل کار شــود. بــدون شــک، کار کــردن در بخــش خبرنــگاری به گونه ی 
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حرفــه ی بــه حــد آگاهــی بــاال و منســجم از مزایــا، مســوولیت ها و 

ــد در  ــواره بای ــگاران هم ــه خبرن ــاز دارد ک ــگاری نی ــای کار خبرن چالش ه

پــی کســب آن باشــد. 

بل��د	ب��ودن	ب��ا	قواع��د	و	مق��ررات	خبرن��گاری:	بلــد بــودن بــا قواعــد و 

مقــررات مســلکی و کاری در عرصــه ی خبرنــگاری یکــی از الزامــات مهم 

ــی  ــای مهم ــه فکتوره ــده و از جمل ــوب ش ــگارن محس ــرای خبرن کاری ب

ــر مســلکی  ــور و غی ــگار آمات ــگار مســلکی را از خبرن می باشــد کــه خبرن

جــدا می ســازد. تمــام کارکنــان عرصــه ی خبرنــگاری، به خصــوص 

خبرنــگاران مســلکی، بایــد بــا قواعــد و مقــررات کار مســلکی در عرصه ی 

ــلکی  ــررات مس ــنایی مق ــته و در روش ــل داش ــنایی کام ــگاری آش خبرن

ــد و  ــد. قواع ــر نماین ــه و نش ــود را تهی ــای خ ــگاری خبره ــه ی خبرن عرص

ــر،  ــر خب ــه و نش ــیوه های تهی ــتن ش ــامل دانس ــگاری ش ــررات خبرن مق

ــال  ــودن در قب ــخ گو ب ــگاری و پاس ــر ن ــای خب ــه ارزش ه ــودن ب ــد ب متعه

ــند.  ــود می باش ــای خ کاره

ــررات کاری  ــح و مق ــتن لوای دانس��تن	لوای��ح	و	مق��ررات	کاری: دانس

خبرنــگاری یکــی از الزامــات و نیازهــای جــدی بــرای خبرنــگاران 

ــای  ــلکی کاره ــه و مس ــی موفقان ــد به گونه ی ــا بتوانن ــود ت ــوب می ش محس

خــود را انجــام دهنــد. بلــد بــودن بــا قواعــد، لوایــح و مقــررات موجــود در 

ســطح اداره ی مربوطــه و در ســطح کشــور، باعــث می شــود تــا خبرنــگاران 

ــه و مســووالنه کار نمــوده و کیفیــت و حــد ارزشــمندی  ــه ی آگاهان به گون

ــی را کاهــش دهــد.  کار خــود را افزایــش بخشــیده و چالش هــای احتمال

خبرنــگاران حرفــه ی بایــد تمــام لوایــح و قواعــد مربــوط بــه کار و مســلک 
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خــود را به گونــه ی مکــرر مطالعــه نمــوده و از قواعــد و مقــررات کاری در 

مســلک و عرصــه ی کار خــود آگاهــی داشــته باشــند.  

ــا و فکتورهــای  ــودن یکــی از عمــده تریــن مزای ص��ادق	ب��ودن:	صــادق ب

ــی وی  ــث جایگاه یاب ــیده و باع ــگار ارزش بخش ــه کار خبرن ــه ب ــت ک اس

و رســانه یی مربوطــه اش در میــان مــردم می شــود. خبرنــگاران بایــد 

ــان  ــی پنه ــز در پ ــام داده و هرگ ــه انج ــه ی صادقان ــود را به گون ــای خ کاره

ــر  ــت در خب ــات نادرس ــردن معلوم ــالوه ک ــم ع ــا ه ــق و ی کاری حقای

نباشــند. هم چنــان، خبرنــگاران بایــد یــک خبــر را فقــط بــه یــک مرجــع 

تهیــه نماینــد و از تهیــه ی خبــر بــا لحن هــای متفــاوت و نام هــای متفــاوت 

ــد.  ــری نماین ــاوت جلوگی ــانه های متف ــع و رس ــه مراج ب

ــر  ــور می باشــد کــه یــک خب ــن فکت ــودن عمده تری ــق ب دقی��ق	ب��ودن:	دقی

واقعــی را از یــک خبــر غیــر واقعــی و نادرســت جدا می ســازد. خبرنــگاران 

بایــد همــواره تــالش نماینــد تــا خبرهــای دقیــق را بــه مخاطبــان خــود ارایه 

ــایعات و  ــر ش ــی ب ــق و مبتن ــر دقی ــای غی ــر خبره ــه و نش ــوده و از تهی نم

زمزمه هــای غیــر دقیــق خــودداری کننــد. خبرنــگاران بایــد همــواره تــالش 

ــوده و  ــک نم ــق تفکی ــر دقی ــای غی ــق را از خبره ــای دقی ــا خبره ــد ت نماین

فقــط خبرهــای دقیــق را در اختیــار مــردم قــرار دهنــد.

مش��خص	ب��ودن:	خبــر باید بــر مبنــای معلومــات و فاکت های مشــخص 

و بــا اســتفاده از زبــان مشــخص تهیــه و ارایــه شــود. عناصــر مهــم خبــر، 

از جملــه تاریــخ، ارقــام، مــکان و غیــره بایــد مشــخص باشــند و هم چنــان 

ــخص و  ــات نامش ــا و اصطالح ــاالت و واژه ه ــودن احتم ــتفاده نم از اس



42	/	خبر	و	خبرنگاری

غیردقیــق جلوگیــری شــود. نبایــد در خبــر از اصطالحــات ماننــد چندیــن، 

یــک تعــداد، بــه گمــان اغلــب، ممکــن و واژه هــا و اصطالحــات مشــابه 

کــه غیــر دقییــق انــد، اســتفاده شــود. در خبــر بایــد از معلومــات دقیــق و 

مشــخص و از واژه هــا و اصطالحــات مشــخص اســتفاده شــود و خبــر بــر 

ــه  ــه ب ــود، ن ــه ش ــخص تهی ــق و مش ــای دقی ــات و فاکت ه ــای معلوم مبن

ــق.   ــر دقی ــای غی ــا و تخمین ه ــدس و گمان ه ــاس ح اس

ت��ازه	ب��ودن:	خبرنــگاران بایــد همــواره در پــی تهیــه و نشــر خبرهــای تــازه 

ــای  ــل خبره ــه یابی و تحلی ــا ریش ــه ب ــن ک ــر ای ــند، مگ ــردم باش ــرای م ب

ــا  ــداد و همــکاری ب گذشــته، در پــی روشــن ســازی ابعــاد مختلــف روی

مــردم بــرای دانســتن دالیــل و چگونگــی وقــوع حــوادث و رویــداد هــای 

ــک  ــگار ی ــک خبرن ــت ی ــن اس ــی ممک ــان، گاه ــند. همچن ــاز باش خبرس

ــن  ــه ممک ــت، در حالیک ــازه اس ــر ت ــه خب ــد ک ــر کن ــنود و فک ــر را بش خب

ــگاران و رســانه های  ــر مدتــی ســپری شــده باشــد و خبرن اســت از آن خب

ــگاران  ــار مــردم قــرار داده باشــند؛ از ایــن رو، خبرن ــرا در اختی متفــاوت آن

ــه  ــه مــورد و ب ــازه و ب ــا از ت ــد ت ــر تــالش نماین ــل از نشــر هــر خب ــد قب بای

ــودن خبــر خــود را مطمیــن بســازند.  موقــع ب

ــا و  ــر، فاکت ه ــه ی عناص ــر و تقوی ــازی خب مس��تند	س��ازی:	مستند س

معلومــات شــکل دهنــده و تقویــه کننــده ی خبــر از جملــه کارهــای مهــم 

در بخــش خبرنــگاری حرفــه ی محســوب می شــود کــه خبرنــگاران بایــد 

ــع آوری  ــا جم ــد ب ــگاران بای ــند. خبرن ــته باش ــدی داش ــه ج ــه آن توج ب

معلومــات الزم و دخیــل ســاختن نظریــات منابــع معتبــر، خبرهــای خــود 

را مســتند ســازی کننــد تــا بتواننــد توجــه ی مخاطبــان را بــه خــود جلــب 
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نمــوده و بــه حــد ارزشــمندی و تأثیرگــذاری خبرهــای خــود بافزاینــد. بایــد 

ــا یــک خبــر دقیــق و  متوجــه بــود کــه، گاهــی ممکــن اســت خبرنــگار ب

ــق و واقعــی  ــر کامــال دقی ــد کــه خب واقعــی مواجــه شــود و خــودش بدان

ــل و  ــه ی دالی ــازی و ارای ــدون مستندس ــان ب ــن مخاطب ــا ممک ــت، ام اس

معلومــات الزم، آنــرا نپذیرنــد؛ پــس، الزم اســت تــا خبرنــگاران همــواره 

موضــوع مستندســازی خبــر را یکــی از کارهــا و مســایل مهــم مســلکی در 

عرصــه ی کار خبرنــگاری خــود قلمــداد کننــد.

بی	طرف��ی:	بی طــرف و خــودداری کــردن از هــر نــوع جانبــداری و 

ــود.  ــوب می ش ــگاری محس ــدی کار خبرن ــات ج ــی از الزام ــض یک تبعی

خبرنــگاران و رســانه ها بایــد به گونــه ی بی طرفانــه کار و فعالیــت نمــوده و 

از هرگونــه جانــب داری و تبعیــض مســتقیم و غیــر مســتقیم، ســاختاری یــا 

مفهومــی خــودداری نماینــد. بی طرفــی در کار خبرنــگاری باعــث بیشــتر 

ــداری و  ــه جانب ــگار شــده و هرگون ــار کار خبرن ــر و اعتب ــار خب شــدن اعتب

ــود.  ــر می ش ــذاری خب ــد تأثیرگ ــش ارزش و ح ــث کاه ــض باع تبعی

ــرای  ــر دو ب ــر ه ــت خب ــگار و هوی ــت خبرن ب��ا	هوی��ت	ب��ودن:	هوی

ــخص  ــت مش ــتن هوی ــا داش ــگاران ب ــد خبرن ــد و بای ــم ان ــان مه مخاطب

ــار  ــل آن در اختی ــت کام ــا هوی ــر را ب ــر خب ــوده و ه ــه نم ــا را تهی خبره

گیرنــدگان و مخاطبــان قــرار دهنــد تــا از اعتبــار و ارزش خبــری برخــوردار 

شــود. هویــت خبرنــگار شــامل اســم، نحــوه ی کار، رســانه یی مربوطــه و 

محــل کار وی می شــود و هویــت خبــر هــم شــامل تاریــخ، مــکان، اســم 

تهیــه کننــده و اســم مرجــع مربطــه می شــود کــه اجــزای تکمیــل کننــده ی 

هویــت خبــر و خبرنــگار مخاطبــان را در جهــت تفکیــک کــردن خبرهــای 
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ــد.  ــدی می نمای ــک ج ــی کم ــر واقع ــای غی ــی از خبره واقع

ــکار  ــش هم ــد در نق ــواره بای ــی هم ــگاران حرفه ی هم��کار	ب��ودن: خبرن

مخاطبــان خــود قــرار گرفتــه و خبــر را به گونــه ی تهیــه نماینــد کــه مــردم 

بتواننــد به خوبــی و بــه ســادگی آنــرا بفهمنــد و در زندگــی برایشــان مفیــد 

ــان کاری   ــردم و پنه ــردن م ــراه ک ــد در پی گم ــگار نبای ــود. خبرن ــع ش واق

حقایــق و اطالعــات از مــردم بــا تحریــف خبــر، بــا اســتفاده کــردن از زبان 

غیــر معیــاری  و غیــر قابــل فهــم بــرای مــردم و یــا هــم بــا تأخیــر در زمــان 

ــدگان و  ــی دهن ــه ی آگاه ــی به مثاب ــگاران حرفه ی ــند. خبرن ــر باش ــر خب نش

روشــن کننــدگان اذهــان عامــه در جوامــع انســانی، بایــد همــواره همــکار 

ــکالت و  ــدگان مش ــش دهن ــه افزای ــند، ن ــود باش ــان خ ــردم و مخاطب م

ــا. ــای آن ه گمراهی ه

مس��وولیت	پذیری:	مســوولیت پذیری یکــی از الزامــات جــدی و اساســی 

ــگاران  ــگاری محســوب می شــود. خبرن کار مســلکی در بخــش کار خبرن

و رســانه ها بایــد همــواره به گونــه ی مســووالنه کار نمــوده و آمادگــی 

ــاده ی  ــوده و آم ــت ب ــر حال ــود را در ه ــوولیت های کار خ ــن مس پذیرفت

ــگاری  ــه ی کار خبرن ــن در عرص ــش ممک ــر پرس ــرای ه ــخ گویی ب پاس

خویــش باشــند. پایبنــد بــه الزامــات مســوولیت پذیری باعــث می شــود تــا 

خبرنــگاران و رســانه ها به گونــه ی دقیــق و معیــاری کار نمــوده و از تهیــه و 

نشــر خبرهــای غیــر دقیــق و غیــر معیــاری جلوگیــری نماینــد. 

الزامــات و فکتورهــای یــاد شــده از جملــه نیازهــای جــدی بــرای انجــام 

کار خبرنــگاری محســوب می شــوند و خبرنــگاران بایــد به گونــه ی جــدی، 
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ــن  ــه و همیشــگی آن هــا را در نظــر داشــته باشــند. در نظــر گرفت همه جانب

الزامــات و معیارهــای یــاد شــده باعــث بهبــود کار خبرنــگاری  و افزایــش 

ــا  ــگاران ب ــود. روزنامه ن ــر می ش ــذاری خب ــد تأثیرگ ــمندی و ح ــد ارزش ح

ــه ی  ــد به گون ــده می توانن ــاد ش ــای ی ــات و معیاره ــودن الزام ــت نم رعای

مســلکی و موفقانــه در جهــت تهیــه، تنظیــم و نشــر خبــر فعالیــت نماینــد.



مهارت های الزم برای خبرنگاران مسلکی
ــز  ــگاری نی ــر، خبرن ــش دیگ ــر بخ ــلکی در ه ــای مس ــام کاره ــد انج مانن

بــه یــک سلســله مهارت هــا و ظرفیت هــای الزم بــرای انجــام بهتــر 

کارهــای بهتــر و مســلکی نیــاز دارد. مهارت هــای کاری خبرنــگاران 

را کمــک می کننــد تــا به گونــه ی معیــاری و مفیــد کار نمــوده و در 

روشن ســازی اذهــان عامــه نقــش مهــم داشــته باشــند. ســروری )1395 

ــی  ــش، یعن ــه دو بخ ــی را ب ــگاری حرفه ی ــای روزنامه ن ــف( مهارت ه ال

ــه در  ــت، ک ــوده اس ــیم نم ــردی تقس ــارت ف ــلکی و مه ــای مس مهارت ه

ــوند.  ــان می ش ــل بی ذی

مهارت های	مسلکی

ش��ناخت	مس��لک	و	عرص��ه ی	کار: نخســتین معلومــات مــورد نیــاز برای 

ــگاه  ــناختن جای ــه ی کار و ش ــناختن عرص ــه ی کار، ش ــت در پروس موفقی

ــدن  ــامل ش ــم. ش ــق داری ــه آن تعل ــه ب ــت ک ــتر کاری اس ــش در بس خوی

در یــک عرصــه ی کاری بــدون داشــتن معلومــات دقیــق پیرامــون مزایــا و 

ــود را در کار  ــان ها خ ــا انس ــود ت ــث می ش ــی آن، باع ــای احتمال چالش ه

روزمــره ی خویــش راحــت احســاس نکــرده و در زنده گــی کاری خــود زیاد 

ــر  ــگاری یکــی از مســلک های مهــم، پ موفــق نباشــند. مســلک روزنامه ن

ارزش و در عیــن حــال پــر چالش اســت. از ایــن رو، کســانی که می خواهند 

شــامل ایــن عرصــه ی کاری شــوند، باید بــا آگاهی کامــل به آن پیوســته و با 

دقــت تمــام در پــی تعییــن موقعیــت مناســب بــرای خود باشــند. شــناخت 



خبر	و	خبرنگاری	/	47

ــازد. ــوار می س ــتر هم ــودن بیش ــد ب ــرفت و مفی ــرای پیش ــلک راه را ب مس

کس��ب	مهارت ه��ای	مس��لکی: بعــد از شــناختن مســلک، کســب 

ــدی  ــای ج ــه نیازه ــلکی از جمل ــات مس ــارت و معلوم ــله مه ــک سلس ی

ــوند.  ــته می ش ــی پنداش ــه ی حرفه ی ــانه یی به گون ــای رس ــرای فعالیت ه ب

ــی و  ــیوه های خبرنویس ــا ش ــت ب ــگاری، بلدی ــات روزنامه ن ــتن اساس دانس

ــل اســتفاده  ــر قاب ــه ی تصاوی ــه ی گزارش هــای خبــری، چگونگــی تهی تهی

در رســانه ها و کمــک کننــده بــرای درک خبــر، تهیــه ی برنامه هــای صوتــی 

و تصویــری و غیــره از جملــه نیازمندی هــای ابتــدای بــرای شــامل شــدن 

بایــد  انــد کــه  در عرصــه ی فعالیت هــای حرفه یــی روزنامه نــگاری 

ــا  ــد ب ــد. آن هــا می توانن ــرا گیــری آن وقــت بگذارن ــرای ف ــگاران ب روزنامه ن

شــمولیت در نهادهــای تحصیلــی و یــا هــم کورس هــای آموزشــی کوتــاه 

مــدت، هم چــو مهارت هــا را فــرا گرفتــه و بــه کارهــای عملــی و تجــارب 

ــه ی مهارت هــای کســب شــده باشــند.  ــی تقوی روزمــره ی خویــش، در پ

ف��را	گی��ری	زب��ان: زبــان وســیله ی اصلــی بــرای برقــراری ارتباطــات میــان 

انســان ها و وســیله ی اصلــی انتقــال دهــی پیام هــا در عرصــه ی فعالیت های 

روزنامه نــگاری می باشــد. از ایــن رو، روزنامه نــگاران و کارکنــان مســلکی 

ــوده  ــی ب ــان و فکتور هــای مهــم زبان ــرا گیــری زب ــد در پــی ف رســانه ها بای

ــامل در  ــم ش ــتن و درک مفاهی ــدن، نوش ــوان خوان ــاری ت ــه ی معی و به گون

ســخنان و پیام هــای دیگــران را داشــته باشــند و بــه زبــان ارزش قایل شــوند. 

گاه��ی	از	لوای��ح	و	مق��ررات	کاری: آگاهــی از لوایــح، مقــررات و  آ

قوانیــن کــه بــرای تنظیــم فعالیت هــای روزنامه نــگاری تهیــه و نافــذ شــده 
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انــد، یکــی از نیازمندی هــای جــدی اســت کــه بایــد خبرنــگاران و کارکنان 

ــح  ــن و لوای ــودن از قوانی گاه ب ــند. آ ــته باش ــی داش ــا آگاه ــانه ها از آن ه رس

موجــود در ســطح رســانه و یــا هــم در ســطح مملکــت، باعــث می شــود تا 

ــا  ــوده و از لغزش ه ــاری کار نم ــت و معی ــورت درس ــگاران به ص روزنامه ن

ــی دور باشــند. در هــر عرصــه ی کاری، آگاهــی از  ــای احتمال و چالش ه

ــای  ــی از نیازمندی ه ــت، یک ــوه ی فعالی ــه نح ــط ب ــن مرتب ــح و قوانی لوای

ــگاری محســوب می شــود. ــه و مســلک خبرن ــرای اهــل حرف جــدی ب

ارزش ده��ی	ب��ه	وق��ت: وقــت یــک عنصــر اساســی در زنده گــی انســان 

ــه  ــر آن ک ــت مگ ــرول داش ــر آن کنت ــوان ب ــه نمی ت ــود ک ــوب می ش محس

بــا آن همنــوا و همقــدم شــد. زمــان توقــف نمی کنــد، امــا اگــر انســان ها 

بــه زمــان توجــه نکننــد از تحــوالت زمانــی خــارج می شــوند. در مســلک 

ــت  ــد، وق ــت دارن ــی اهمی ــی خیل ــرعت و تازه گ ــه س ــگاری ک روزنامه ن

ــه ی  ــاالن عرص ــگاران و فع ــود. روزنامه ن ــته می ش ــی پنداش ــر اساس عنص

روزنامه نــگاری بایــد بــه فکتــور زمانــی ارزش قایــل شــده و پیرامــون تهیــه 

و نشــر برنامه هــای خویــش وقــت را در نظــر داشــته و کارهــای خویــش را 

بــر مبنــای یــک زمان بنــدی منظــم و معقــول انجــام دهنــد.

 مهارت های	فردی

ــر  ــل از ه ــی قب ــگار حرفه ی ــه ن تحلی��ل	اوض��اع	و	درک	محی��ط: روزنام

ــش را  ــول خوی ــا ح ــم در م ــاع حاک ــود و اوض ــط کاری خ ــد محی کار بای

ــای  ــامل فعالیت ه ــن ش ــن روش ــک ذه ــا ی ــوده و ب ــی نم ــل و ارزیاب تحلی

روزنامه نــگاری شــود. بــه همیــن ترتیــب، شــناخت و درک محیــط 
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ــک  ــگاران را کم ــه روزنامه ن ــت ک ــی اس ــای مهم ــی از مهارت ه ــز یک نی

می کنــد تــا بــا در نظرداشــت نورم هــا و ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی 

ــروز حساســیت های  ــم نمــوده و از ب محیطــی فعالیت هــای خــود را تنظی

احتمالــی جلوگیــری کننــد. درک محیــط بســتگی بــه مهارت هــای فــردی 

روزنامه نــگار دارد کــه بایــد بــا هوشــیاری تمــام محیــط را ارزیابــی نمــوده 

ــد.  ــم نمای ــش تنظی ــط کاری خوی ــای محی ــر مبن و نحــوه ی کار خــود را ب

چــون، محیط هــای متفــاوت ویژگی هــای خــاص خــود را داشــته و همیــن 

ــت  ــد موفقی ــت و ح ــوه ی فعالی ــه نح ــد ب ــی می توانن ــای محیط ویژگی ه

رســانه و روزنامــه نــگار تأثیــر جــدی داشــته باشــند.

ی�زی: یـک روزنامـه نـگار   داش�تن	ذه�ن	ایجادگ�ر	و	ظرفی�ت	برنامه ر

حرفه یـی و یـک کار کـن مسـلکی رسـانه های همگانـی بایـد دارای ذهـن 

ایجادگـر بـوده و توانایـی برنامه ریـزی و طراحـی برنامه هـای مفید را داشـته 

باشـد. ذهـن ایجادگـر کـه یکـی از ویژگـی مهـم کاری بـرای انسـان های 

موفـق پنداشـته می شـود، نتیجـه ی تحلیـل و ارزیابـی محیـط و مـا حـول 

به گونـه مـداوم، دنبـال کـردن حـوادث و فکـر کـردن پیرامـون وقایـع روز و 

بـر  انسـان ها می تواننـد  و هدفمنـد می باشـد.  منسـجم  تفکـر  هم چنیـن 

مبنـای مطالعـه و تفکر هدفمنـد و حسـابی، صاحب ذهن ایجادگر شـوند. 

بایـد دانسـت کـه، انکشـافات روز افـزون در عرصـه ی روزنامه نـگاری و 

دیگـر عرصه هـای کاری، همـه نتایـج تالش های انسـان های می باشـند که 

از ذهـن ایجـاد گـر و ظرفیـت برنامه ریـزی برخـوردار بودنـد و می باشـند. 

ــر  ــودن در ه ــرک ب ــا متح ــی ی پویای��ی	و	ب��ودن	ب��ا	مخاط��ب: پویای

ــلک  ــود. در مس ــوب می ش ــم محس ــور مه ــک فکت ــی ی ــه ی زندگ عرص
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ــی یــک مهــارت  ــا تازه هــا ســر و کار دارد، پویای ــزم کــه همــواره ب ژورنالی

و ویژگــی مهــم بــرای موفــق بــودن در کار روزنامه نــگاری محســوب 

ــا  ــن دیدگاه ه ــر گرفت ــب و در نظ ــا مخاط ــودن ب ــن، ب ــود. هم چنی می ش

ــای  ــر مبن ــای الزم ب ــودن برنامه ه ــه نم ــان و تهی ــای مخاطب و نیازمندی ه

ــت  ــت فعالی ــت در کار و مؤثری ــث موفقی ــان، باع ــای مخاطب نیازمندی ه

روزنامه نــگاری در میــان مــردم می شــود.

ج��دی	گرفت��ن	ح��وادث	و	وقای��ع	مرتب��ط	ب��ه	زندگ��ی	انس��ان ها: یــک 

ــام  ــردم ع ــاوت از م ــدی و متف ــه ی ج ــد به گون ــی بای ــگار حرفه ی روزنامه ن

بــه وقایــع و حــوادث روز توجــه داشــته و بــر زمینه هــای وقــوع و پیامدهــای 

ــات و  ــازنده ترین معلوم ــی، س ــد. گاه ــر کن ــه فک ــر حادث ــی ه احتمال

اندیشــه ها از مباحــث و مســایل خیلــی ســاده به میــان می آینــد. بایــد هــر 

موضــوع را یادداشــت نماینــد و در قبــال آن فکــر کننــد. 

ــای  ــام عرصه ه ــداری در تم ــت و امانت صداق��ت	و	امان ت��داری: صداق

زندگــی، به خصــوص عرصــه ی روزنامه نــگاری و اطالع رســانی کــه 

ــا زندگــی، ذهنیــت و سرنوشــت مــردم رابطــه دارد، از اهمیــت خاصــی  ب

ــادق  ــواره ص ــد هم ــی بای ــگار حرفه ی ــک روزنامه ن ــت. ی ــوردار اس برخ

ــرد.  ــت داری را در نظــر بگی ــر رســانی اصــل امان ــوده و در عرصــه ی خب ب

ــی را  ــات بیرون ــم فرمایش ــا ه ــخصی و ی ــق ش ــد عالی ــگاران نبای خبرن

ــات  ــی محتوی ــکل ده ــم ش ــا ه ــر و ی ــوای خب ــر دادن محت ــر تغیی به خاط

ــه  ــه ی صادقان ــد به گون ــرد. بای ــر بگی ــش در نظ ــراتی خوی ــای نش برنامه ه

کارهــای حرفــه ی خویــش را پیــش ببرنــد تــا هــم خــود صاحــب جایــگاه  

ــع شــوند. ــد واق ــرای جوامــع انســانی مفی ــرو باشــند و هــم ب ــده و آب ارزن
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داش��تن	ارتباط��ات	فع��ال	ب��ا	دیگ��ران	و	تش��ریک	مس��اعی: فعالیت های 

رســانه یی و کار در عرصــه ی روزنامه نــگاری از جملــه فعالیت هــا و 

کارهــای گروهــی انــد کــه به همــکاری اعضای تیــم نیــاز دارنــد. از این رو، 

روزنامــه نــگاران و کارکنــان رســانه های همگانــی بایــد با همــکاران خویش 

رابطــه ی نیــک و نزدیــک داشــته و همــواره بــا هــم همکار باشــند. تشــریک 

ــت کاری  ــن ظرفی ــد رفت ــث بلن ــارب باع ــاختن تج ــریک س ــاعی و ش مس

روزنامــه نــگاران و رســانه های می شــود. روزنامه نــگاران حرفه یــی بایــد در 

پــی کســب مهارت هــای الزم بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم و تشــریک 

مســاعی بــا دیگــران بــوده و تجــارب خــود را بــا یک دیگــر شــریک ســازند.

یاب��ی	و	ت��داوم	برنامه ه��ا: توانایــی ارزیابــی نتایــج برنامه هــای منتشــر  ارز

شــده و بررســی تأثیــرات احتمالــی آن بــر اذهــان عامــه و هم چنیــن توانایی 

برنامه هــای  تــداوم  به خاطــر  رســانه ها  دادن  قناعــت  و  برنامه ریــزی 

ــی  ــگاران حرفه ی ــرای روزنامه ن ــم ب ــای مه ــی از مهارت ه ــر، یک ــورد نظ م

ــودن  ــد ب ــن مفی ــذار، ضم ــای تأثیرگ ــداوم برنامه ه ــود. ت ــوب می ش محس

بــه مــردم، در جهــت جایگاه یابــی روزنامه نــگار و حــد موفقیــت وی نیــز 

نقــش جــدی دارد )ســروری، 1395 الــف(. 



فکتورهای محرک و مثمر در عرصه ی فعالیت های خبر نگاری
ــای  ــت کاره ــد در جه ــوند، می توانن ــان می ش ــر بی ــه در زی ــای ک فکتوره

بهتــر و مفیــد خبرنــگاران را کمــک نمــوده و آن هــا را در زمــره ی کارکنــان 

ــه  ــم ک ــای مه ــد. فکتوره ــرار دهن ــگاری ق ــه ی خبرن ــد عرص ــال و مفی فع

می تواننــد در عرصــه ی کار خبرنــگاری مفیــد واقــع شــوند، عبــارت اند از:

ــا  ــود ت ــث می ش ــه باع ــم ک ــور مه ــن فکت عالقمن��دی	ش��خصی:	اولی

انســان در عرصــه ی کاری همیشــه فعــال بــوده و بــرای مفیــد بــودن تــالش 

کنــد، عالقمنــدی شــخصی اســت. چــون، در نبــود عالقمنــدی شــخصی 

ــداوم در آن  ــه ی م ــان به گون ــه انس ــت ک ــکل اس ــک کار، مش ــه ی ــبت ب نس

فعــال باشــد. انســان ها بایــد مســلک و پیشــه ی را انتخــاب کننــد کــه مــورد 

ــگاری،  ــلک روزنامه ن ــه، در مس ــد؛ البت ــان باش ــخصی ش ــدی ش عالقمن

عالقمنــدی شــخصی یــک محــرک مهــم محســوب می شــود.

ــتن  ــت کاری و داش ــتن ظرفی ظرفی��ت	و	تعه��د	ف��ردی	و	مس��لکی: داش

ــد کــه همــواره انســان ها  ــه فکتورهــای ان ــرای انجــام کار از جمل تعهــد ب

ــا و  ــق برنامه ه ــرای تحق ــوده و ب ــال ب ــتر فع ــا بیش ــد ت ــویق می کنن را تش

آرزوهایشــان تــالش کننــد. برخــوردار بــودن از ظرفیــت فــردی و مســلکی 

و متعهــد بــودن بــرای خدمــت در عرصــه ی اطــالع رســانی باعث تشــویق 

ــای  ــه گی در کاره ــرم و همیش ــور گ ــرای حض ــی ب ــگاران حرفه ی روزنامه ن

خبــر رســانی و هم چنیــن تالش هــای پی گیــر و مثمــر شــان بــرای 

ــوند.  ــه می ش ــکار عام ــازی اف روشن س
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مس��وولیت	پذی��ری: در تمــام عرصه هــای کاری، واگــذار شــدن انجــام 

یــک بخــش از کارهــا بــرای کســی یا کســانی یک مســوولیت مهم پنداشــته 

می شــود. انســان های کــه بــه مســوولیت های کاری خــود ارزش قایــل انــد 

و بــه آینــده ی کاری خــود توجــه دارنــد، همــواره تــالش می کننــد تــا فعال و 

مفیــد باشــند. بــرای همیــن، داشــتن ذهنیــت مســوولیت پذیری انســان ها 

را تشــویق می کنــد تــا بــه کارهــای خــود برســند و همــواره فعــال باشــند.

ــوژه  ــن س س��وژه یابی	و	س��هیم بودن	در	پروس��ه ی	اطالع رس��انی: یافت

)موضــوع( تــازه یکــی از چالش هــای مهــم کاری بــرای روزنامــه نــگاران 

محســوب می شــود تــا بــر مبنــای آن گــزارش و برنامه هــای خــود را تهیــه 

ــد،  ــوردار ان ــی برخ ــوژه یاب ــی س ــه از توانای ــت های ک ــد. ژورنالیس نماین

هــم در رســانه ی محــل کار و هــم در میــان هــم مســلکان خــود صاحــب 

جایــگاه ی  برجســته انــد. توجــه داشــتن بــه یــک سلســله موضاعــات کــه 

ــی  ــا از توانای ــد ت ــگار را کمــک می کن ــه ن ــر ذکــر می شــوند، روزنام در زی

ســوژه یابی و شــریک شــدن در عرصــه ی اطــالع رســانی برخــوردار شــود.

مهارت	های	الزم	برای	سوژه	یابی

فک��ر	ک��ردن	به	گون��ه ی	ج��دی	و	م��داوم: فکــر کــردن به گونــه ی 

هدفمندانــه و مــداوم پیرامــون مــا حــول، زندگــی انســان ها و مســایل مرتبط 

ــت  ــب ذهنی ــان ها صاح ــا انس ــود ت ــث می ش ــان ها باع ــی انس ــه زندگ ب

ایجــاد گــر شــده و متوجــه ی فاکت هــا و فکتورهــای شــوند کــه دیگــران 

ــا و  ــن فاکت ه ــردن همی ــدا ک ــه، پی ــد؛ البت ــته ان ــی نداش ــا توجه ــه آن ه ب

فکتورهــای تــازه، راه را بــرای انتخــاب نمــودن ســوژه ی کاری بــاز می کننــد.
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یاب��ی	برنامه ه��ا	و	مطال��ب	نش��ر	ش��ده	در	 مش��اهده،	م��رور	و	ارز

ــانه های  ــراتی رس ــات نش ــب و محتوی ــه مطال ــتن ب ــه داش رس��انه ها: توج

چاپــی و صوتــی و تصویــری به گونــه ی هدفمندانــه و مــداوم روزنامــه نــگار 

ــته و در  ــل داش ــی کام ــاع روز آگاه ــون اوض ــا پیرام ــد ت ــک می کن را کم

روشــنایی اوضــاع جــاری در مــا حــول خــود، مســایل و موضوعــات قابــل 

بحــث را پیــدا نمایــد.

هم��گام	ب��ودن	ب��ا	ذهنی��ت	عام��ه: روزنامــه نــگاران به مثابــه ی روشــنگران 

ــا  ــته و ب ــاس داش ــی تم ــای مردم ــا توده ه ــواره ب ــد هم ــه، بای ــان عام اذه

ــه،  ــان عام ــا اذه ــودن ب ــگام ب ــند. هم ــته باش ــه داش ــه رابط ــان عام اذه

روزنامــه نــگار را کمــک می کنــد تــا خواســت ها و ذهنیت هــای واقعــی و 

جــدی مــردم را درک نمــوده و بــا ارزیابــی دقیــق و اولویت بنــدی، پیرامــون 

آن هــا کار کنــد و گــزارش و برنامــه تهیــه نمایــد.

ــراری  ــه محــالت متفــاوت و برق ــن ب رفت��ن	ب��ه	مح��الت	متف��اوت: رفت

ــاوت  ــای متف ــا و باوره ــب ذهنیت ه ــان صاح ــا مردم ــتقیم ب ــاس مس تم

باعــث انکشــاف ذهنــی روزنامــه نــگار گردیــده و گزینه هــای متعــددی را 

بــرای کار کــردن در اختیــارش قــرار می دهــد. هم چنــان، روزنامــه نــگاران 

بایــد همــواره بــه محــالت متفــاوت ســر زده و بــا مردمــان متفــاوت بــرای 

ــد. ــرار کنن ــدا نمــودن مباحــث متفــاوت تمــاس برق درک تفاوت هــا و پی

یــک  هم��کار:  نهاده��ای	 و	 هم��کاران	 ب��ا	 تماس ه��ا	 داش��تن	

روزنامه نــگار حرفه یــی همیشــه بایــد بــا همــکاران خــود و نهادهــا 

ــخنگویان و  ــد س ــف، مانن ــای مختل ــه اداره ه ــق ب ــکار متعل ــراد هم و اف
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ــری باشــند.  ــی تازه هــای خب ــوده و در پ ــر آگاهــی عامــه در تمــاس ب دفات

تماس هــای مــداوم بــا همــکاران و نهادهــای همــکار و همچنیــن داشــتن 

ــه  ــگاران ب ــه ن ــا روزنام ــود ت ــث می ش ــا، باع ــا آن ه ــکاری ب ــه ی هم روحی

مطالــب و مســایل تــازه دسترســی پیــدا نمــوده و بــرای تهیــه ی برنامه هــای 

ــار داشــته باشــند  کاری خویــش موضــوع و فاکت هــای کافــی  را در اختی

)ســروری، 1395 الــف؛ ســروری، 1395 ب(.

ــه  ــدند، از جمل ــر ش ــش ذک ــد بخ ــه در چن ــای ک ــا و فکتوره مهارت ه

ــا  ــه آن ه ــی ب ــگاران حرفه ی ــه ن ــد روزنام ــه بای ــد ک ــای ان ــاز مندی ه نی

ــند.  ــا باش ــازی آن ه ــم برجسته س ــا ه ــب و ی ــی کس ــته و در پ ــه داش توج

ــد  ــک می کنن ــگاران را کم ــه ن ــده روزنام ــاد ش ــای ی ــا و فکتوره مهارت ه

ــه ی کاری  ــر در عرص ــه و مثم ــه ی موفقان ــوده و به گون ــال ب ــواره فع ــا هم ت

ــند. ــته باش ــور داش ــگاری حض روزنامه ن

ــز  ــزاری )Soft skills( نی ــرم اف ــای ن ــه، مهارت ه ــن هم ــوی ای در پهل

ــد  ــا در هــر شــرایط بتوانن ــد ت ــه یی را کمــک می کنن ــگاران حرف روزنامه ن

ــت  ــته و در جه ــی داش ــد دسترس ــازه و مفی ــات ت ــب و موضوع ــه مطال ب

ــای  ــند. مهارت ه ــته باش ــال داش ــش فع ــران، نق ــه دیگ ــانی ب ــالع رس اط

ــردی  ــای ف ــا و مهارت ه ــه ی از ظرفیت ه ــارت از مجموع ــزاری عب ــرم اف ن

ــای  ــیاری و مهارت ه ــد هوش ــخصیتی، ح ــای ش ــردی، ویژگی ه و درون ف

ــش  ــر چال ــی پ ــه در زندگ ــند ک ــم می باش ــاع و درک مفاهی ــل اوض تحلی

امــروزی از نیازهــای جــدی محســوب می شــوند. مهارت هــای نــرم 

افــزاری ژورنالســتان را کمــک می کننــد تــا به گونــه ی ماهرانــه از هــر مانــع 

ممکــن عبــور نمــوده و معلومــات، مفاهیــم و پیام هــای متنــوع، ارزشــمند 
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ــه مــردم برســانند.  و ســازنده را جمــع آوری نمــوده و ب

یــک روزنامه نــگار حرفه یــی همــواره بایــد در پــی تقویــه ی یــک سلســله 

مهارت هــای خــاص و منحصــر بــه فــرد باشــد کــه در شــرایط غیــر عــادی 

ــای  ــام کاره ــت و انج ــای موفقی ــد و زمینه ه ــک نماین ــد وی را کم بتوانن

ــرم  ــای ن ــه مهارت ه ــا ک ــن مهارت ه ــازند. ای ــا س ــش مهی ــده را برای ارزن

ــبت  ــودن نس ــاس ب ــیاری، حس ــر، هوش ــا تفک ــوند، ب ــه می ش ــزاری گفت اف

بــه مــا حــول و جــدی گرفتــن زندگــی خــود و دیگــران دســت یافتنــی انــد. 

ــا فــرد دیگــر  البتــه، مهارت هــای نــرم افــزاری یــک فــرد ممکــن اســت ب

تفــاوت داشــته باشــند، چــون شــکل گیــری مهارت هــای نــرم افــزاری بــه 

طــرز نگــرش، نحــوه ی فکــر کــردن، تجــارب شــخصی از کار و زنده گــی 

ــد.  ــق ان ــراد متعل ــخصیتی اف ــای ش و ویژه گی ه

فــردی  مهارت هــای  و  مســلکی  مهارت هــای  داشــتن  پهلــوی  در 

ــه ی کار  ــر پروس ــذار ب ــر گ ــای تأثی ــدی و فکتوره ــای ج ــه ی نیازه به مثاب

ــی  ــت نورم هــای اخالق ــگاری و رعای ــه ن ــگاری، اخــالق روزنام روزنامه ن

ــه ی  ــگاری حرف ــه ی کاری روزنامه ن ــای عرص ــه نیازمندی ه ــز از جمل نی

ــه،  ــکار عام ــا اف ــه ب ــه ی ک ــگار حرف ــک روزنامه ن ــوند. ی ــوب می ش محس

وقایــع روز و زندگــی مــردم رابطــه ی مســتقیم دارد، بایــد مفاهیــم و 

ارزش هــای اخالقــی متعلــق بــه جوامــع مختلــف و عرصــه ی کاری خــود 

را بدانــد و رعایــت کنــد. رعایــت نورم هــای اخالقــی باعــث می شــود تــا 

ــار خــوب برخــوردار شــده و در  ــگاه و اعتب ــی از جای ــگار حرفه ی روزنامه ن

پروســه ی اطــالع رســانی و در جهــت روشن ســازی افــکار عامــه، موفقانــه 

ــف(. ــروری، 1395 ال ــد )س ــل نمای عم



اخالق حرفه یی خبرنگاری
بحــث اخــالق و رعایــت نورم هــای اخالقــی متعلــق بــه عرصــه ی کاری 

ــاحه ی کار،  ــی س ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا و ارزش ه ــه باوره ــط ب و مرتب

ــود  ــوب می ش ــای کاری محس ــام عرصه ه ــم در تم ــث مه ــی از مباح یک

ــد. خبرنــگاری بیشــتر از هــر عرصــه ی  ــا زندگــی مــردم رابطــه دارن کــه ب

ــاالی  ــود را ب ــدی خ ــرات ج ــته و تأثی ــه داش ــردم رابط ــی م ــا زندگ ــر ب دیگ

اذهــان و طــرز دیــد و طــرز زندگــی مــردم می گــذارد. از ایــن رو رعایــت 

اخــالق حرفه یــی و رعایــت نورم هــای پذیرفتــه شــده ی اخالقــی در میــان 

ــه ی کار  ــام موفقان ــرای انج ــی ب ــای اساس ــه نیازمندی ه ــردم، از جمل م

ــود. ــوب می ش ــی محس ــی ده ــانی و آگاه اطالع رس

روزنامــه نــگاران حرفه یــی بایــد بــه عرصــه ی کاری و جایــگاه کاری خــود 

ارزش جــدی قایــل شــده و بــرای مفیــد و مثمــر بــودن تــالش نماینــد. باید 

ــای  ــمندی فعالیت ه ــگاری، ارزش ــه ی روزنامه ن ــت کاری عرص ــه صالب ب

روزمــره ی خویــش و عــزت نفــس خــود توجــه داشــته و از هــر نــوع معامله 

گــری پیرامــون ایــن مســایل خــود داری نماینــد. روزنامه نــگاران بایــد بــه 

ارزش هــای دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی دیگــران احتــرام قایــل شــده و از 

حــرکات حساســیت بــر انگیــز اجتنــاب ورزنــد، مگــر ایــن کــه برنامه هــای 

را بــرای اصــالح جامعــه و تربیــه ی مــردم در نظــر داشــته باشــند. 

هم چنــان، بایــد دانســت کــه ارزش هــای اخالقــی، اجتماعــی و فرهنگــی 

از یــک محیــط و یــک جامعــه نســبت بــه محیــط و جامعــه ی دیگــر فــرق 
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می کننــد و بایــد در پــی درک تفاوت هــا و رعایــت نورم هــای اخالقــی بــر 

مبنــای محیــط کار و محــدوده ی فعالیــت خویــش بــود. بایــد بــه تفاوت ها 

ــل شــد و دانســت کــه ارزش هــا، نورم هــا و باورهــای متفــاوت  ارزش قای

ــه  ــد نیســتند و همــه متعلــق ب ــا هــم ب ــر از یک دیگــر و ی هیــچ کــدام بهت

جوامــع متفــاوت انســانی انــد و دارای ویژگــی و ارزشــمندی های خــاص 

خــود. نبایــد عالیــق شــخصی روزنامه نــگار باعــث شــود تــا بــر مفاهیــم 

متفــاوت اخالقــی و اجتماعــی بــا دیــد تعصــب آمیــز نــگاه کنــد، در ایــن 

صــورت از حــد ارزشــمندی کاری شــان کاســته می شــود. بلکــه، بایــد بــا 

درک تفاوت هــا و ارزش قایــل شــدن بــه تفاوت هــای انســانی، در مباحــث 

و مطالــب خــود بــه قضــاوت بپردازنــد و بی طرفــی خــود را حفــظ کنــد.

ــدی  ــرام ج ــران احت ــی دیگ ــم خصوص ــه حری ــد ب ــگاران بای ــه ن روزنام

قایــل شــده و از تعــرض بــه زندگــی و ارزش هــای متعلــق زندگــی دیگــران 

ــظ  ــش را حف ــتقاللیت کاری خوی ــد اس ــان، بای ــد. هم چن ــودداری کنن خ

ــات  ــخصی، فرمایش ــق ش ــات و عالی ــاختن نظری ــل س ــوده و از دخی نم

مبتنــی بــر تطمیــع و تزویــر و معلومــات نــا درســت در مطالــب خبــری و 

 جلوگیــری کننــد. بایــد تــالش نماینــد تــا 
ً
پروســه ی اطــالع رســانی جــدا

معلومــات و اطالعــات را به گونــه ی کامــل، واضــح و پــاک بــه مخاطبــان 

ــه تعهــد مســلکی و کاری  ــد ب ــگاران بای ــد. روزنامه ن خویــش انتقــال دهن

خویــش ارزش قایــل شــده و بــرای تهیــه ی مطالــب مفیــد و بــرای ســهیم 

ــد.  ــالش کنن ــد و ت ــت بگذارن ــانی، وق ــالع رس ــه ی اط ــدن در عرص ش

روزنامه نــگاران بایــد نتایــج کارهــای خویــش بــه نــام خــود منتشــر نماینــد 

و از ســهم هــر شــخص و هــر نهــاد پیرامــون تهیــه ی برنامه هــا و گزارشــات 
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ــد از ســرقت  ــان، بای ــد. هم چن ــی کنن ــاد آوری نمــوده و قدردان ــش ی خوی

ادبــی و نشــر مطالــب دیگــران بــه نــام خــود و یــا هــم بــدون نــام به گونــه ی 

جــدی خــودداری نماینــد. 

روزنامــه نــگاران وقتــی متعلــق بــه یــک رســانه و عرصــه ی کاری مشــخص 

انــد، بایــد برنامه هــای خویــش را از همــان طریــق نشــر نماینــد و 

ــک  ــه ی ــخص ب ــتمزد مش ــل دس ــه در مقاب ــای را ک ــب و برنامه ه مطال

ــد  ــق رســانه یی دیگــر  منتشــر کنن ــد از طری ــد، نبای ــه می نماین رســانه تهی

مگــر بــه موافقــه ی رســانه ی تمویــل کننــده. همچنــان، روزنامــه نــگاران 

حرفــه ی کار هــای را کــه بــه رســانه های همگانــی در مقابــل حــق الزحمــه 

ــه،  ــانه ی مربوط ــق رس ــدن از طری ــر ش ــل از منتش ــد، قب ــام می دهن انج

ــانه های  ــق رس ــرا از طری ــی از آن ــم بخش ــا ه ــل و ی ــورت کام ــد به ص نبای

ــر  ــد، مگ ــر کنن ــود منتش ــه خ ــق ب ــخصی متعل ــات ش ــی و صفح اجتماع

ایــن کــه بــر مبنــای موافقــه ی رســانه ی مربوطــه و بخاطــر جلــب توجــه ی 

ــن کار انجــام شــود.  ــان، ای مخاطب

ــووالنه  ــه ی مس ــود را به گون ــای خ ــد کاره ــه یی بای ــگاران حرف روزنامه ن

ــند.  ــخگو باش ــش پاس ــای خوی ــب و برنامه ه ــال مطال ــام داده و در قب انج

ــا  ــتند و ب ــه ی مس ــش را به گون ــث خوی ــب و مباح ــد مطال ــان، بای هم چن

داشــتن منابــع معتبــر و قابــل دسترســی تهیــه نماینــد. در نهایت،روزنامــه 

ــان  ــازی اذه ــن س ــانی، روش ــالع رس ــر اط ــد بخاط ــی بای ــگاران حرفه ی ن

عامــه و بهبــود زندگــی فــردی و اجتماعــی مــردم فعالیــت داشــته باشــند، 

نــه بخاطــر پخــش معلومــات نــا درســت، مغشــوش ســازی اذهــان عامه و 

بــر هــم زدن زندگــی فــردی و اجتماعــی مخاطبــان خویــش. بایــد مثبــت 
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ــد واقــع شــوند  ــد و مثبــت و مفی ــد انجــام دهن ــد، کارهــای مفی فکــر کنن

ــف(. ــروری، 1395 ال )س

Society of Profes- ــی  )ی ــگاران حرفه  ــه ن ــن روزنام ــان، انجم همچن

ــت  ــت و در جه ــی اس ــن الملل ــاد بی ــک نه ــه ی sional Journalists( ک

ــگاران فعالیــت  ــه ن ــت از روزنام ــگاری و حمای ــه ن رشــد فعالیــت روزنام

دارد، اخــالق کلــی روزنامه نــگاری حرفه یــی را زیــر کــد اخــالق 

)Code of Ethics-SPJ, 2014( در چهــار بخــش عمــده ارایــه داشــته 

اســت. ماده هــای چهــار گانــه ی ایــن کــد اخالقــی حرفه یــی کــه در ســال 

ــد از: ــارت ان ــه شــده اســت، عب ــده و ارای ــه گردی 2014 تهی

جستجو	و	گزارش	حقایق

ــه  ــا همــواره ب  ایــن کــود اخالقــی از ژورنالیســتان مســلکی می خواهــد ت

دنبــال حقایــق باشــند و همین کــه بــه حقیقتــی دســت یافتنــد، بــدون کــم 

و کاســت آنــرا انعــکاس دهنــد. اجــزای مهــم بنــد اول کــد اخالقــی بــرای 

ــد از: ــارت ان ــی عب ــگاری حرفه ی ــه ن روزنام

- گرفتــن مســوولیت بــرای دقیــق بــودن کار، بررســی اطالعــات و محتوای 

کاری قبــل از نشــر آن و اســتفاده از منابــع اصلــی در هــر زمــان و تحــت 

هــر شــرایط.

ــه ی  ــری از ارای ــکل کاری، جلوگی ــرعت و ش ــر س ــت ب ــح دادن دق - ترجی

ــات  ــه ی اطالع ــه ارای ــتن ب ــه داش ــت و توج ــا درس ــه ی ن ــات به گون اطالع

ــاده. ــه ی س به گون
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- جمــع آوری، جدیــد ســازی و تصحیــح اطالعــات بــر مبنــای زمنیه هــا 

و جریــان وقــوع یــک موضــوع خبــری.

 - محتــاط بــودن در جهــت وعــده ســپردن بــرای انجــام یــک کار و جــدی 

گرفتــن وعــده ی ســپرده شــده به واســطه ی خــود و دیگــران.

- تــالش نمــودن بــرای دریافــت منابــع معتبــر، ارزیابــی منابــع به صورت 

دقیــق و شــریک ســاختن منابــع بــا مخاطبان.

- ارایــه ی شــجاعانه ی اطالعــات، خودداری از کلیشــه ســازی، خــودداری 

از انحــراف مســیر اطــالع رســانی و تــالش کــردن بــرای بر جســته ســاختن 

بخش هــای متفــاوت شــامل اطالعــات و برنامه هــای نشــراتی.

کاهش	آسیب	های	احتمالی

ــر  ــد ب ــی تأکی ــگاری حرفه ی ــه ن ــی روزنام ــد شــامل در کــد اخالق ــن بن ای

ــر و  ــه خب ــط ب ــع مرتب ــگار، مناب ــه ن ــه روزنام ــی ب ــیب احتمال ــش آس کاه

ــن  ــی ممک ــان دارد. گاه ــه مخاطب ــان ب ــر و هم چن ــل نش ــای قاب برنامه ه

اســت نشــر اخبــار و اطالعــات تــازه و جــدی یــک سلســله آســیب های را 

بــرای مراجــع شــریک کننــده و یــا هــم روزنامــه نــگاران و رســانه های کــه 

نشــر می کننــد، در پــی داشــته باشــند. بــرای همیــن، بایــد تــالش صــورت 

گیــرد تــا آســیب های احتمالــی بــه حــد اقــل آن برســند. بــرای انجــام ایــن 

کار، چنــد نکتــه تذکــر رفتــه انــد کــه در ذیــل نگاشــته می شــوند:

- در نظــر گرفتــن نیازمندی هــای مخاطبــان بــرای اطالعات و حفــظ تعادل 

در اطــالع رســانی بــا در نظرداشــت آســیب های احتمالــی؛ بایــد متوجــه 
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بــود کــه تهیــه و نشــر اخبــار نبایــد وســیله ی غــرور بــی مــورد تلقــی شــود. 

- ابــراز همــدردی بــا کســانی که ممکــن بــا منتشــر شــدن خبــر و 

برنامــه ی تهیــه شــده بــه نحــوی متأثیــر شــوند؛ هم چنــان، در نظــر گرفتــن 

حساســیت های ممکــن هنــگام برخــورد بــا نوجوانــان و افــراد بی تجربــه، 

ــی و  ــونت های جنس ــان خش ــال قربانی ــر در قب ــر خب ــه و نش ــگام تهی هن

ــی. ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ــن ب ــگام پرداخت ــن هن هم چنی

- تــالش بــرای دســت یافتــن به اطالعــات و معلومــات از راه هــای قانونی و 

معقــول و بررســی مطالــب و معلومــات و اجتنــاب از کنجــکاوی بی مورد. 

- در نظــر گرفتــن حــق افــراد مظنــون و تفــاوت قایــل شــدن میــان مظنونین 

و مجرمیــن در هنــگام تهیــه و نشــر خبر.

ــات  ــات و گزارش ــدت اطالع ــد م ــج بلن ــب و نتای ــن عواق ــر گرفت - در نظ

قابــل نشــر، کــه در یــک مــدت طوالنــی چــه نتایجــی را بــر زندگــی مــردم 

به جــا می گذارنــد.

استقاللیت	کاری

اســتقاللیت و مســتقل عمــل کــردن در حرفــه ی روزنامه نــگاری از اهمیت 

خاصــی برخــوردار اســت. روزنامــه نــگاران حرفه یــی همــواره بایــد تــالش 

ــات  ــات و گزارش ــوده و اطالع ــت نم ــتقل فعالی ــه ی مس ــا به گون ــد ت نماین

ــرار  ــش ق ــان خوی ــترس مخاطب ــه دس ــه ب ــتقالنه و عادالن ــه ی مس را به گون

ــر  ــوع در نظ ــد موض ــگاران، چن ــه ن ــل روزنام ــتقالل عم ــرای اس ــد. ب دهن

گرفتــه شــده انــد کــه در زیــر تذکــر داده می شــوند:
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- اجتنــاب ورزیــدن از فراهــم کــردن زمینه هــای تقابل منافع واقعــی و یا هم 

قابــل درک و مبــادرت ورزیــدن به افشاســازی مناقشــه های اجتنــاب ناپذیر.

ــنهادها  ــودن پیش ــا، رد نم ــه، مهمانی ه ــه، تحف ــن هدی -  رد و نه پذیرفت

بــرای ســفرهای رایــگان و تشــویق ها تحــت یــک سلســله شــرایط خــاص 

ــا مباحــث و مســایل  ــاب ورزیــدن از آمیــزش کارهــای حرفه یــی ب و اجتن

ــه ی سیاســی. جانبداران

- جلوگیـری از پرداخـت پول برای دسـت یابی به اطالعـات و ارزیابی دقیق 

منابع معلومات که از مجراهای مختلف داخلی و خارجی به دست می آیند.

- اجتنــاب ورزیــدن از رفتــار خــاص بــا افــراد و حلقــات دارای برنامه هــای 

ــارهای  ــر فش ــردن در براب ــت ک ــا و مقاوم ــدگان هدای ــدا کنن ــی، اه تبلیغات

ممکــن بــرای نفــوذ داشــتن در نحــوه ی اطــالع رســانی.

- تفکیک اخبار و گزارش های خبری از مسایل تبلیغاتی و غیر دقیق.

پاسخگو	بودن	

پاســخگو بــودن در قبــال خبرهــا و مطالب تهیه شــده و نشــر شــده از ســوی 

ــه  ــه ی کار روزنام ــم در عرص ــای مه ــی از مکلفیت ه ــگاران یک روزنامه ن

نــگاری حرفــه ی می باشــد. مکلفیــت پاســخگویی باعــث می شــود 

ــد.  ــووالنه کار نماین ــوده و مس ــار نم ــاط رفت ــا احتی ــگاران ب ــه ن ــا روزنام ت

ــان  ــودن در کار باعــث کســب اعتمــاد بیشــتر در می ــن، شــفاف ب همچنی

ــد کــود اخالقــی  ــن بن ــه ای ــط ب ــان می شــود. اجــزا و شــرایط مرتب مخاطب

ــوند: ــان می ش ــر بی ــی در زی ــگاری عمل ــه ن روزنام
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- توضیــح دهــی گزینه هــای اخالقــی و فراینــد کاری بــر مبنــای نورم هــای 

ــی  ــای مدن ــدازی گفتگوه ــان و راه ان ــه مخاطب ــده ب ــه ش ــی پذیرفت اخالق

ــش و  ــوه ی پوش ــگاری و نح ــه ن ــای روزنام ــال فعالیت ه ــردم در قب ــا م ب

ــری. ــوای خب محت

- ارایــه پاســخ های ســریع، بــه موقــع و بــه مــورد بــه پرســش های 

احتمالــی پیرامــون دقــت، وضاحــت و عدالــت در نحــوه ی فعالیت هــای 

ــگاری.  ــه ن روزنام

ــع  ــه موق ــریع و ب ــالح س ــی و اص ــتباهات احتمال ــن اش ــان و پذیرفت - اذع

ــا.  ــوع آن ه ــل وق ــوه و دالی ــتباهات و نح ــح اش ــا و توضی آن ه

- افشــای حــرکات و فعالیــت روزنامــه نــگاری غیــر اخالقــی در عرصــه ی 

کاری و محیــط کاری خــود.

- پیــروی از نورم هــا و لوایــح کــه در بســتر فعالیت هــای حرفه یــی 

ــد.  ــت کنن ــا رعای ــد ت ــع داری ــران توق ــه از دیگ ــگاری ک ــه ن روزنام

ــگاران  ــه ن ــده روزنام ــاد ش ــلکی ی ــی و مس ــای اخالق ــا و نورم ه فکتوره

حرفه یــی را کمــک می کنــد تــا به گونــه ی درســت از مکلفیت هــای 

کاری خــود آگاهــی داشــته و در کارهــای مســلکی خویــش بیشــتر موفق و 

مؤثــر باشــند. البتــه، کســانی که در بســتر رســانه های اجتماعــی فعالیــت 

ــه  ــوند و ب ــهروندی می ش ــگاری ش ــه ن ــوری روزنام ــامل کتگ ــد و ش دارن

کارهــای خویــش و جایــگاه کاری خویــش ارزش جــدی قایــل انــد، بایــد 

اکثــر مــوارد فــوق را در نظــر داشــته و تــالش کننــد تــا به گونــه ی حرفه یــی 

و  مســووالنه عمــل نماینــد. 
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چــون، عــده ی زیــادی از فعالیــن عرصــه ی روزنامــه نــگاری شــهروندی و 

ــر گــذاری  ــه موضــوع اطــالع رســانی و تأثی ــز ب رســانه های اجتماعــی نی

بــر افــکار عامــه توجهــی جــدی دارنــد و پیام هــا و مطالــب روزمــره شــان 

ــل مالحظــه یی  ــرات قاب ــردی و اجتماعــی تأثی ــت ســازی ف ــاالی ذهنی ب

ــه ی و  ــق، حرف ــه ی دقی ــد به گون ــن رو، بای ــند. از ای ــته باش ــد داش می توانن

ــاالن  ــام فع ــع را از تم ــن توق ــوان ای ــا نمی ت ــد. ام ــل نماین ــووالنه عم مس

عرصــه ی روزنامــه نــگاری شــهروندی داشــت، در حالی کــه تمــام کارکنان 

روزنامه نــگاری حرفه یــی مکلــف بــه دانســتن و رعایــت مســایل مســلکی 

و اخالقــی یــاد شــده انــد )ســروری، 1395الــف؛ ســروری، 1395ب(.



شیوه ها و مراجع تهیه و نشر خبر   
ــگاری  ــش کاری خبرن ــه بخ ــوب س ــگاران در چارچ ــورت کل، خبرن به ص

و ســه نــوع متفــاوت نحــوه ی تهیــه، تنظیــم و ارایــه ی خبــر کار نمــوده و بــر 

ــد از  ــارت ان ــه عب ــند، ک ــر می نویس ــا خب ــررات آن ه ــد و مق ــای قواع مبن

ــا انترنیتــی.  ــن ی رســانه های چاپــی، رســانه های برقــی و رســانه های آنالی

ــا در نظرداشــت شــیوه های ارایــه دهــی متفــاوت و  رســانه های متفــاوت ب

فرصت هــا و زمینه هــای متفــاوت کاری، در قســمت تهیــه و نشــر برنامــه و 

خبــر ممکــن شــیوه های کاری و مقــررات متفــاوت خــود را داشــته باشــند. 

فنــگ )1991( نیــز معقتــد اســت کــه رســانه های متفــاوت، به خصــوص 

رســانه های صوتــی )رادیوهــا( و رســانه های تصویــری )تلویزیون هــا( کــه 

از هــم تفاوت هــای کاری دارنــد، در بخــش تهیــه و نشــر خبــر شــیوه های 

متفــاوت را دنبــال می کننــد. از ایــن کــه، رســانه های صوتــی و تصویــری 

ــر را در   وقــت کمت
ً
ــد و نســبتا ــان می خوانن ــه مخاطب ــر را خــود شــان ب خب

اختیــار دارنــد، ولــی رســانه های چاپــی خبــر را به گونــه ی کتبــی و چــاپ 

شــده بــه مخاطبــان خــود انتقــال می دهنــد، نحــوه ی کار ایجــاب می کنــد 

کــه یــک سلســله تفاوت هــا در شــیوه ی تهیــه، تنظیــم و نشــر خبرهــا میــان 

دو نــوع رســانه ی یــاد شــده وجــود داشــته باشــند. امــا، تمــام رســانه ها و 

ــان  ــه ی یک س ــه به گون ــاوت هم ــانه های متف ــف در رس ــگاران موظ خبرن

ــگاری را در  ــه ی خبرن ــلکی عرص ــررات مس ــد و مق ــا قواع ــد ت ــف ان مکل

ــق،  ــه ی دقی ــر را به گون ــه و خب ــر گرفت ــر در نظ ــه ی خب ــه و ارای ــان تهی جری
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کامــل، واضــح و بی طرفانــه بــه مخاطبــان خــود ارایــه دهنــد. کتگوری های 

عمــده ی رســانه یی در قبــال تهیــه و ارایــه ی خبــر عبــارت انــد از:

ــابقه دار  ــه س ــن ک ــر ای ــی به خاط ــانه های چاپ رس��انه های	چاپ��ی:	رس

ــوند و  ــوب می ش ــگاری محس ــه ن ــه ی روزنام ــانه ها در عرص ــن رس تری

ــی  ــد، در جایگاه یاب ــان آمــده ان ــی به می ــی و انترنیت ــل از رســانه های برق قب

خبــر در میــان جوامــع انســانی و رشــد عرصــه ی خبرنــگاری نقــش مهمی 

ــی از  ــانه های چاپ ــر، رس ــش خب ــد. در بخ ــد و می کنن ــرده ان ــازی ک را ب

ــه  ــه از روزنام ــد ک ــانه های ان ــن رس ــن و تخصصی تری ــه جدی تری جمل

ــاری  ــه ی معی ــا خبرهــا و نوشــته های خــود را به گون ــد ت ــگاران می خواهن ن

و مســلکی و بــا اســتفاده از زبــان معیــاری روزنامــه نــگاری تهیــه نماینــد. 

ــه ی مســتقیم و چــاپ شــده  ــر را به گون از ایــن کــه رســانه های چاپــی خب

بــه مخاطبــان خــود انتقــال می دهنــد، در قســمت تهیــه و ارایــه ی خبــر از 

ــان معیــاری تــر اســتفاده می کننــد.  جدیــت بیشــتر کار گرفتــه و از زب

ــر  ــر روز نش ــه ه ــا ک ــان روزنامه ه ــز می ــی نی ــانه های چاپ ــه، در رس البت

ــا  ــا و مجله ه ــه نامه ه ــا هفت ــد ب ــار دارن ــر در اختی ــت کم ت ــوند و وق می ش

ــاد  ــی ابع ــب و ارزیاب ــه ی مطال ــرای تهی ــتری را ب  بیش
ً
ــبتا ــت نس ــه وق ک

مختلــف خبرهــا دارنــد، تــا حــدی شــیوه و طــرز ارایــه ی خبرهــا متفــاوت 

ــوند،  ــاپ می ش ــریع چ ــه ی س ــه به گون ــن ک ــا از ای ــون، روزنامه ه ــد. چ ان

بــه مســایل چــون تازگــی و معتبــر بــودن خبــر توجــه بیشــتر دارنــد و زیــاد 

ــر  ــوند، مگ ــی نمی ش ــای تفصیل ــه ی خبره ــر و تهی ــه یابی خب ــی ریش در پ

ایــن کــه اراده داشــته باشــند تــا یــک خبــر را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. 

امــا، هفتــه نامه هــا و مجله هــا از ایــن کــه وقــت بیشــتر دارنــد و در اکثــر 
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ــن رو  ــد، از ای ــت می دهن ــازه را از دس ــای ت ــه ی خبره ــس ارای ــوارد چان م

ــا ارزیابــی و ریشــه یابی وقایــع و حــوادث و پرداختــن بــه عوامــل وقــوع  ب

ــوده  ــران نم ــازه را جب ــای ت ــر خبره ــس نش ــت دادن چان ــا از دس رویداده

ــرار  ــود ق ــدگان خ ــار خوانن ــر را در اختی ــد ت ــتر و مفی ــات بیش و معلوم

می دهنــد.

ــون  ــو و تلویزی ــامل رادی ــه ش ــی ک ــانه های برق رس��انه های	برق��ی:	رس

می شــوند، به خاطــر تفاوت هــای کــه در عرصــه ی کاری و نحــوه ی 

ــدی  ــا ح ــز ت ــان نی ــای ش ــتن خبره ــیوه ی نوش ــد، ش ــود دارن ــه ی خ ارای

متفــاوت انــد. بــه گفتــه ی فنــگ )1991(، چگونگــی تهیــه و ارایــه ی خبــر 

در رادیــو و تلویزیــون و حتــا در شــبکه های متفــاوت رادیویــی و تلویزیونــی 

از هــم فــرق دارنــد. از ایــن کــه تلویزیــون یــک رســانه ی دیــداری اســت 

ــق  ــر از طری ــا و تصاوی ــدن صحنه ه ــا دی ــش ها ب ــادی از پرس ــش زی و بخ

ــر را  ــاد ابعــاد مختلــف خب ــون حــل می شــوند، ممکــن اســت زی تلویزی

ــداری  ــی دی ــن کــه از مزایای ــو از ای ــرار ندهــد. امــا، رادی ــی ق مــورد ارزیاب

بــودن برخــوردار نیســت، از طریــق تشــریحات بیشــتر و ارایــه ی فاکت هــا 

ــش های  ــه پرس ــر، ب ــده ی خب ــه کنن ــده و تقوی ــک کنن ــات کم و معلوم

ــد.  ــه می کن ــخ ارای ــود پاس ــان خ ــی مخاطب احتمال

ــم  ــا ضمای ــت ی ــن اس ــی ممک ــانه های انترنیت رس��انه های	انترنیت��ی:	رس

آنالیــن رســانه های ســنتی )برقــی و چاپــی( باشــند و یــا هــم رســانه های 

ــی و رســانه های اجتماعــی. از  ــری انترنیت ــد شــبکه های خب مســتقل، مانن

ایــن کــه، در اکثــر مــوارد رســانه های چاپــی و برقــی ضمن داشــتن نشــرات 
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از طریــق امــواج و یــا هــم صفحــات چاپــی خــود، در شــبکه ی جهانــی 

انترنیــت نیــز صفحــات و محدوده هــای کاری خــود را دارنــد و دســت بــه 

ــرای  ــه ب ــای را ک ــوارد خبره ــر م ــت در اکث ــن اس ــد، ممک ــت می زنن فعالی

رســانه های اصلــی خــود تهیــه می کننــد، در صفحــات انترنیتــی خــود نیــز 

ــوارد روزنامه هــای  ــی، در بســیاری از م ــد. یعن همــان خبرهــا را نشــر کنن

ــی  ــات انترنیت ــد، در صفح ــاپ می کنن ــه چ ــای را ک ــان خبره ــی هم چاپ

ــز  ــا نی ــا و تلویزیون ه ــد و رادیوه ــا را می گذارن ــان خبره ــز هم ــود نی خ

ــای  ــان کلیپ ه ــن هم ــود ممک ــی خ ــای انترنیت ــا و آدرس ه در محدوده ه

خبــری را کــه یــک بــار نشــر کــرده انــد، بگذارنــد. ولــی، گاهــی به خاطــر 

محدودیــت فرصت هــا و متفــاوت بــودن نحــوه ی کار، رســانه ها خبرهــای 

فشــرده تــر و متفــاوت تــر را از طریــق آدرس هــا و صفحــات انترنیتــی خــود 

نشــر می کننــد. یعنــی، خبرنــگاران مکلــف می شــوند تــا میــان خبرهــای 

ــرار  ــه ق ــای ک ــند و خبره ــی می نویس ــی و برق ــانه های چاپ ــرای رس ــه ب ک

اســت در ســایت های انترنیتــی متعلــق بــه آن رســانه ها انــد نشــر شــوند، 

تفاوت هــای را از لحــاظ حجــم و محتــوا در نظــر داشــته باشــند. 

ــانه های  ــه رس ــق ب ــی متعل ــات انترنیت ــایت ها و صفح ــم، س ــویی ه از س

چاپــی و برقــی یــک شــراکت کاری میــان آن دو در عرصــه ی تهیــه و 

ــی  ــون، گاه ــت؛ چ ــان آورده اس ــری به می ــای خب ــر و برنامه ه ــر خب نش

ــود  ــات خ ــری در صفح ــی و تصوی ــای صوت ــی کلیپ ه ــانه های چاپ رس

نشــر می کننــد و در اکثــر مــوارد رســانه های برقــی خبرهــای نوشــته 

ــی  ــه رســانه های چاپ ــق ب ــه خبرهــای متعل ــی را کــه مشــابه ب شــده و کتب

ــانند.  ــر می رس ــه نش ــود ب ــی خ ــایت های انترنیت ــات و س ــد، در صفح ان
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 خبرهــا 
ً
در پهلــوی ایــن همــه، در رســانه های آنالیــن و انترنیتــی معمــوال

به گونــه ی کوتــاه و فشــرده نوشــته شــده و نشــر می شــوند، به خصــوص در 

رســانه های اجتماعــی در اکثــر مــوارد خبرهــای به گونــه ی فشــرده و خیلــی 

کوتــاه نوشــته شــده و نشــر می شــوند. در هــر حــال، خبرنــگاران مســلکی 

بایــد پیرامــون رســانه های متفــاوت و شــیوه های متفــاوت تهیــه، تنظیــم و 

ــای  ــر در قالب ه ــودن خب ــه نم ــرای تهی ــته و ب ــات داش ــر معلوم ــر خب نش

متفــاوت آمادگــی داشــته باشــند. 



انواع خبر از لحاظ شکل و اندازه
 ســه نــوع خبــر وجــود دارند، کــه عبارت 

ً
از لحــاظ شــکل و انــدازه معمــوال

انــد از خبــر کوتاه، خبــر روزنامــه ی )معیــاری(  و خبر تفصیلی می باشــند. 

خبرهــای کوتــاه در بولتن هــای فشــرده ی خبــری، برنامه هــای کوتــاه 

ــی  ــانه های اجتماع ــی و رس ــایت ها انترنیت ــی، س ــانه های برق ــری رس خب

ــاری  ــول و معی ــی معم ــی به گونه ــای روزنامه ی ــند. خبره ــر می رس ــه نش ب

ــوع  ــن ن ــج تری ــد و رای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــانه ها م ــام رس در تم

خبرنویســی در عرصــه ی روزنامــه نــگاری محســوب می شــوند. خبرهــای 

ــده و در  ــه گردی ــی تهی ــرح و تفصیل ــه ی مش ــل به گون ــا طوی ــی ی تفصیل

رســانه های مختلــف، از جملــه مجله هــا و هفتــه نامه هــا، مــورد اســتفاده 

ــا در نظرداشــت نوعیــت و  ــه، رســانه های متفــاوت ب ــد. البت ــرار می گیرن ق

برنامه هــای کاری و نشــراتی خــود، هــر کــدام از هر ســه نوع خبــر می توانند 

ــوند: ــریح می ش ــر تش ــده در زی ــر ش ــر ذک ــوع خب ــه ن ــد. س ــتفاده کنن اس

ــری،   در بولتن هــای فشــرده ی خب
ً
ــاه معمــوال خب��ر کوت��اه:	خبرهــای کوت

و  رادیوهــا  خبــری  کوتــاه  برنامه هــای  و  اخبــار  خالصــه ی  بخــش 

تلویزیون هــا و هم چنــان ســایت های خبــری و رســانه های اجتماعــی 

ــم در  ــا ه ــه و ی ــک جمل  در ی
ً
ــوال ــاه معم ــای کوت ــوند. خبره ــر می ش نش

ــه  ــط ب ــاه فق ــای کوت ــوند. در خبره ــته می ش ــاه نوش ــراف کوت ــک پاراگ ی

عناصــر مهــم خبــری پرداختــه می شــود و بــس. البتــه، خبرهــای کوتــاه در 

ــد.  ــج ان ــتر رای ــر، بیش ــوص تویت ــی، به خص ــانه های اجتماع رس
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خب��ر	روزنامه ی��ی:	خبــر روزنامه یــی یــا خبــر متوســط خبــری اســت کــه 

به گونــه ی معمــول و معیــاری در روزنامه هــا و رســانه های برقــی و انترنیتــی 

مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. خبرهــای روزنامه یــی شــامل تمــام 

عناصــر و اجــزای شــکلی و محتوایــی خبــر بــوده و در بخش هــای خبــری 

ــه  ــا ب ــا و تلویزیون ه ــری رادیوه ــای خب ــم در برنامه ه ــا ه ــا و ی روزنامه ه

ــر  ــوع خب ــن ن ــه مروج تری ــی از جمل ــای روزنامه ی ــند. خبره ــر می رس نش

ــگاری محســوب می شــود. نویســی در عرصــه ی خبرن

خب��ر	تفصیل��ی:	خبرهــای تفصیلــی یــا طویــل بــه خبرهــای گفته می شــود 

کــه بــا ارزیابــی بیشــتر و بهتــر جنبه هــای متفــاوت خبــر و بــا دخیل ســازی 

ــازی  ــر و روشن س ــه ی خب ــه تقوی ــه ب ــتر ک ــات بیش ــات و اطالع معلوم

ــانه های  ــده و در رس ــه گردی ــد، تهی ــک کنن ــر کم ــف خب ــای مختل جنبه ه

خبــری  برنامه هــای  و  مجلــه  و  نامه هــا  هفتــه  به خصــوص  چاپــی 

ــوان نوعــی  ــی را می ت ــر تفصیل ــه نشــر می رســند. خب ــی ب رســانه های برق

از گــزارش نیــز قلمــداد کــرد؛ چــون، خبرهــای تفصیلــی در میــان خبــر و 

ــل پرســش های  ــرای ح ــا حــدی ب ــد و ت ــرار دارن ــی ق گزارش هــای تحقیق

بیشــتر و دســت یافتــن بــه حقایــق بیشــتر از شــیوه های تحقیقــی نیــز بــرای 

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــای تفصیل ــه ی خبره ــه و ارای تهی



نقش تعصب و جانبداری در تهیه و ارایه ی خبر
جانبــداری )Bias( یکــی از مســایل و مباحــث جدی و مــداوم در عرصه ی 

روزنامه نــگاری حرفه یــی محســوب می شــود. تعصــب و جانبــداری 

بــاالی محتــوا، حــد ارزشــمندی، حــد تأثیرگــذاری و حــد مســلکی بــودن 

کار خبرنــگار و خبــر تأثیــر منفــی داشــته و باعــث می شــود تــا خبرنــگاران 

ــر  ــده و غی ــت کاری ش ــای دس ــات و خبره ــه ی معلوم ــا ارای ــانه ها ب و رس

ــار رســانه ها و  دقیــق، مــردم را گمــراه نمــوده و از حــد ارزشــمندی و اعتب

عرصــه ی خبرنــگاری بکاهنــد. در پروســه ی تهیــه، تنظیــم و ارایــه ی خبــر 

ــود  ــه می ش ــردی گفت ــه عملک ــداری )Bias( ب ــانه یی، جانب ــب رس و مطال

کــه خبرنــگار یــا تهیــه کننــده ی خبــر مســایل ســلیقه یی سیاســی، 

ایدیولوژیــک و غیــره را در آن دخیــل ســاخته و بــر مبنــای باورمندی هــا و 

عالقمندی هــای شــخصی، سیاســی و فکــری خــودش خبــر را تغییــر دهــد 

و نگــذارد کــه خبــر به گونــه ی واقعــی، بی طرفانــه و کامــل منتشــر شــود. 

ــدی خبرهــا و  ــن مســایل ســلیقه یی در درجــه بن ــان، در نظــر گرفت هم چن

مطالــب قابــل نشــر از لحــاظ اهمیــت در رســانه ها کــه بــه نحــوی بــاالی 

جایــگاه، اهمیــت و محتــوای خبرهــا و مطالــب مهــم تأثیر داشــته باشــد را 

ــت. ــداری گف ــوان جانب ــز می ت نی

جانبــداری و دخیــل ســاختن مســایل ســلیقه یی در خبــر و کارهــای 

خبرنــگاری حرفه یــی یکــی از بدتریــن کارهــای ممکــن بــرای خبرنــگاران 

حرفه یــی و یکــی از جدی تریــن چالش هــا ســر راه حرفه یــی شــدن 
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خبرنــگاری و رســانیدن اطالعــات و معلومــات دقیــق و موثــق بــرای مــردم 

ــی و  ــلیقه یی، سیاس ــایل س ــوی مس ــه، در پهل ــود. البت ــوب می ش محس

ــداری  ــه جانب ــانه ها را وادار ب ــان رس ــگاران و کارکن ــه خبرن ــک ک ایدیولوژی

می نماینــد، منافع شــخصی، معامله هــای پولــی و کاری  تطمیع و اســتفاده 

ــن جانبداری هــای بی مــورد در  ــز باعــث راه یافت ــا موجــه نی جویی هــای ن

ســاختار و محتــوای خبــر و دیگــر مطالــب رســانه یی می شــوند. بــه گفتــه 

ــانه ها  ــای رس ــوه ی فعالیت ه ــاالی نح ــداری ب ــوژی )1984(، جانب ی ی

تأثیــرات جــدی دارد و ممکــن اســت از لحــاظ مالــی بــه آن هــا تــا حــدی 

مفیــد واقــع شــود، امــا بــدون شــک از لحــاظ مســلکی و اخالقــی بــرای 

آنهــا و نتایــج کار شــان مضــر اســت.

ــود دارد و  ــانه ها وج ــداری در رس ــه جانب ــت ک ــد اس ــی )1999( معتق ل

ــا  ــا ب ــوند، ام ــم می ش ــداری مته ــه جانب ــواره ب ــی هم ــانه های امریکای رس

آنکــه در اکثــر مــوارد خبرنــگاران خــود را آزاد می داننــد، ولــی جانبــداری 

ــد  ــر کنن ــن فک ــه ممک ــا آنک ــد؛ ب ــه )Liberal Bias( ندارن آزادی خواهان

جانبــداری آزادی خواهانــه دارنــد. هم چنــان، وی مالکیــت رســانه ها 

ــد و  ــود ان ــع خ ــب مناف ــی کس ــه در پ ــای ک ــرکت ها و چهره ه ــط ش توس

اداره و کنتــرول رســانه ها به واســطه ی دولت هــا و شــرکت های بــزرگ 

ــوای نشــراتی رســانه  ــداری در محت را از جملــه عوامــل رایــج شــدن جانب

ــگاری و  ــد فعالیت هــای خبرن ــداری در رون ــد. در هــر حــال، جانب می دان

رســانه یی همــواره بــه نحــوی وجــود داشــته اســت و موجودیــت جانبداری 

باعــث تحــت شــعاع قــرار گرفتــن ارزش هــای خبــری، نورم هــای مســلکی 

و فاکت هــا و عناصــر مهــم خبــر ســاز می شــود. روزنامــه نــگاران و 
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ــی  ــوده و در پ ــداری ب ــردن جانب ــن ب ــی از بی ــواره در پ ــد هم ــانه ها بای رس

ــا  ــند ت ــود باش ــای کاری خ ــلکی در عرصه ه ــفاف و مس ــج کار ش تروی

بتواننــد بــا ارایــه ی معلومــات دقیــق، بی طرفانــه و کامــل هــم کار مســلکی 

ارزنــده را انجــام دهنــد و هــم بــرای مخاطبــان خــود مفیــد واقــع شــوند. 

چــون، در عصــر کنونــی خبــر و اطالعــات از جملــه نیازمندی هــای جدی 

زندگــی مــدرن محســوب شــده و در شــکل گیــری رابطه هــای انســانی و 

به میــان آمــدن ارزش هــا و مفاهیــم انســانی نقــش مهــم بــازی می کننــد.

نقش	خبر	در	جوامع	بشری

انســان ها همــواره بــه خبــر و اطالعــات ارزش جــدی قایــل شــده و 

به خاطــر ارزش دهــی انســان ها بــه کســب خبــر و معلومــات تــازه 

باعــث شــده اســت تــا خبرنــگاری رشــد نمــوده و به حیــث یــک عرصــه ی 

ــژورک،  ــزر، 2004؛ ب ــرد )زیلی مهــم کاری در جوامــع انســانی شــکل گی

1996؛ هالیــن، 1992(.  یعنــی، تأثیــرات جــدی معلومــات و خبرهــای 

ــرای  ــان ها ب ــکاوی انس ــس کنج ــان ها، ح ــره ی انس ــی روزم ــازه در زندگ ت

دســت یافتــن بــه خبرهــا و معلومــات تــازه و شــریک ســاختن معلومــات و 

خبرهــا به خاطــر برقــراری ارتباطــات در میــان انســان ها باعــث شــده انــد 

تــا خبــر و خبرنــگاری شــاهد رشــد چشــم گیر بــوده و در زندگــی مــدرن 

انســانی صاحــب یــک جایــگاه مهــم و ارزشــمند شــوند. اکنــون، خبــر و 

ــای  ــه نیازمندی ه ــازه از جمل ــات ت ــات و معلوم ــه اطالع ــن ب ــت یافت دس

زندگــی انســانی بــوده و خبرنــگاری نیــز یکــی از بخش های مهــم کاری در 

جوامــع انســانی محســوب می شــود. بــدون شــک، یــک سلســله مســایل 

ــگاری  ــر و خبرن ــا خب ــوند ت ــث می ش ــد و باع ــده ان ــث ش ــم باع و مفاهی
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در میــان جوامــع انســانی از جایــگاه خاصــی برخــوردار شــوند و همــواره 

بــازار گــرم و پــر طرفــدار داشــته باشــند. نقــش خبــر در جوامــع انســانی را 

ــوند: ــان می ش ــر بی ــه در زی ــرد ک ــه ک ــوع خالص ــد موض ــوان در چن می ت

خب��ر	و	زندگ��ی	انس��انی:	خبــر و معلومــات جدیــد بــا زندگــی روزمــره ی 

ــازه و  ــات ت ــا و اطالع ــر خبره ــته و نش ــتقیم داش ــه ی مس ــان ها رابط انس

مرتبــط بــه زندگــی انســان ها از طریــق رســانه ها و مراجــع متفــاوت 

باعــث می شــود تــا انســان ها پیرامــون مــا حــول و محیــط خــود، پیرامــون 

زندگــی جوامــع انســانی و پیرامــون تحــوالت و پیشــرفت های ممکــن در 

جهــان آگاهــی حاصــل نماینــد. دســت یافتــن بــه اخبــار و معلومــات تــازه 

باعــث می شــود تــا انســان ها از یــک زندگــی آگاهانــه برخــوردار شــده و 

ــد. ــار نماین ــا تحــوالت و پیشــرفت های روزمــره، زندگــی خــود را عی ب

ــان ها را  ــد انس ــات جدی ــر و معلوم خب��ر	و	مکلفیت	ه��ای	انس��انی:	خب

ــت زندگــی خــود را درک  ــت محیطــی و موقعی ــا وضعی ــد ت کمــک می کن

نمــوده و بــا آگاهــی کامــل در بســتر بــا مفهــوم زندگــی انســانی قــرار گرفته 

ــع  ــود را در جوام ــوولیت های کاری خ ــا و مس ــن آگاه مکلفیت ه ــا ذه و ب

انســانی درک کنــد. چــون، تــا زمانی کــه انســان از محیــط و ماحــول خــود 

ــی  ــد به خوب ــد، نمی توان ــته باش ــل نداش ــی کام ــانی آگاه ــان انس و از جه

خــود را بــا زندگــی مــدرن همنــوا بســازد.

خب��ر	و	برق��راری	تم��اس	در	می��ان	انس��ان	ها:	خبــر و معلومــات جدیــد 

باعــث فراهــم ســازی زمینه هــای برقــراری تماس هــا و ارتباطــات مــداوم 

ــون، از  ــوند. چ ــری می ش ــع بش ــان ها و جوام ــان انس ــه در می و هدفمندان
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ــر شــده  ــا خب ــات انســان از حــاالت یک دیگــر ب ــق خبرهــا و معلوم طری

ــرای  ــان ها ب ــا انس ــود ت ــث می ش ــرفت ها باع ــوالت و پیش ــوادث، تح و ح

همــکاری و هــم دری بــا هــم، بــرای فراگیــری و آموختــن تــازه و به خاطــر 

ــالت و  ــه مح ــف ب ــای مختل ــرفت ها در عرصه ه ــه پیش ــن ب ــت یافت دس

ــای  ــاس، زمینه ه ــراری تم ــا برق ــد و ب ــر برون ــی یک دیگ ــای زندگ مکان ه

ــان شــان ایجــاد شــوند.  ایجــاد رابطه هــای مفیــد  و مانــدگار در می

ــازه  ــات ت ــر و معلوم خب��ر	و	گس��ترش	تازه	ه��ای	عل��م	و	فن��اوری:	خب

باعــث گســترش ارزش هــای علمــی و مفاهیــم و دســت آوردهــای مفیــد 

در میــان جوامــع انســانی می شــود؛ چــون، انســان ها از طریــق خبــر هــا 

ــار  ــده ی اخب ــش کنن ــع پخ ــانه ها و مراج ــه از رس ــازه ی ک ــات ت و معلوم

به دســت می آورنــد، در جریــان تازه تریــن تحــوالت و پیشــرفت های 

علمــی و تخنیکــی قــرار گرفتــه و در پــی فــرا گیــری و عملــی نمــودن آن در 

ــوند. ــود می ش ــی خ ــردی و اجتماع ــی ف زندگ

ــکل  ــث ش ــد باع ــات جدی ــر و معلوم خب��ر	و	ارزش	ه��ای	انس��انی:	خب

ــان جوامــع انســانی می شــود.  ــم مشــترک در می ــری ارزش هــا و مفاهی گی

وقتــی انســان های متعلــق بــه مناطــق و جوامــع مختلــف به گونــه ی 

ــر  ــی یک دیگ ــوالت محیط ــی و تح ــون زندگ ــازه پیرام ــای ت ــرر خبره مک

ــن  ــوند، ای ــر می ش ــا خب ــر ب ــوال یک دیگ ــال و اح ــنوند و از ح را می ش

کار باعــث ایجــاد یــک سلســله مفاهیــم و ارزش هــای مشــترک در میــان 

آنهــا می شــود. چــون، تجــارب زندگــی بشــر نشــان داده اســت کــه هــر 

قــدر انســان های متعلــق بــه جوامــع و مناطــق مختلــف پیرامــون زندگــی 

ــه همــان انــدازه در پــی  و تحــوالت محیطــی هــم آگاهــی داشــته انــد، ب
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ــق آگاهــی داشــتن از زندگــی  ــوده و از طری ــا هــم ب ــراری ارتباطــات ب برق

ــای  ــاد رابطه ه ــای ایج ــداوم، زمینه ه ــای م ــراری تماس ه ــر و برق یک دیگ

ــا شــده اســت.  ــان آن هــا مهی ارزشــمند و مــداوم در می

ــر و  ــه خب ــن ب خب��ر	و	دس��ت	یافت��ن	ب��ه	تازه	ه��ای	خب��ری:	دســت یافت

معلومــات تــازه یکــی از خواســت های فطــری انســان ها می باشــد و 

انســان ها همــواره عالقمنــد آن انــد تــا بداننــد کــه در محیــط و مــا حــول 

ــات  ــا و معلوم ــه خبره ــن ب ــت یافت ــن رو، دس ــذرد؛ از ای ــه می گ ــان چ ش

ــی  ــی مفهوم ــم زندگ ــای مه ــی از نیازمندی ه ــود یک ــث می ش ــازه باع ت

ــازه،  ــای ت ــت آوردن خبره ــه دس ــا ب ــان ها ب ــردد و انس ــم گ ــان ها فراه انس

ــد.  ــی نماین ــه زندگ ــه ی آگاهان به گون

ــه و نشــر خبرهــا و  ــر از همــه، تهی خب��ر	و	مکلفی��ت	خبرن��گاری:	مهمت

معلومــات تــازه از مکلفیت هــای کاری و یکــی از بخش هــای مهــم 

زندگــی مــدرن انســانی محســوب گردیــده و خبرنــگاران و کارکنــان 

ــات  ــار و اطالع ــش اخب ــر و پخ ــه و نش ــگاری و تهی ــه ن ــه ی روزنام عرص

مفیــد و ارزنــده، مکلفیــت کاری خــود را انجــام داده و اذهــان عامــه را در 

قبــال وقایــع و رویداد هــای محیطــی و جهانــی روشــن می ســازند. آگاهــی 

دهــی و روشــن ســازی اذهــان عامــه از طریــق تهیــه، تنظیــم و نشــر خبرها 

ــازه و مفیــد، یکــی از کارهــای مهمــی محســوب می شــود  و اطالعــات ت

ــان ها و  ــرای انس ــگاری ب ــه ن ــه ی روزنام ــان عرص ــگاران و کارکن ــه خبرن ک

جوامــع انســانی انجــام می دهنــد. بــدون شــک، آگاهــی دهــی و اطــالع 

رســانی به گونــه ی منظــم، مســووالنه، معیــاری و هدفمندانــه بــاالی اذهــان 

و افــکار انســان ها و جوامــع انســانی نقــش مهــم و ســازنده داشــته و یکــی 
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ــم و  ــع منظ ــری جوام ــکل گی ــال ش ــی در قب ــم و اساس ــای مه از فکتوره

ــمند در  ــم ارزش ــا و مفاهی ــدن ارزش ه ــان آم ــانی و به می ــدار انس ارزش م

ــود.  ــوب می ش ــانی محس ــع انس جوام

ــع  ــان ها و جوام ــه انس ــی ک ــای مهم ــی از فکتوره ــم، یک ــویی ه از س

ــان های  ــاخته و انس ــک س ــم نزدی ــا ه ــروزی ب ــای ام ــانی را در دنی انس

متعلــق بــه مناطــق، ممالــک و قاره هــای متفــاوت را کمــک کــرده اســت 

تــا از حــال و احــوال هــم آگاهــی داشــته باشــند، تهیــه و نشــر بــه موقــع 

ــد و فعالیت هــای مســلکی و  ــازه و مفی ــه مــورد خبرهــا و اطالعــات ت و ب

مســووالنه یی خبرنــگاری می باشــد. از ایــن رو، خبــر و خبرنــگاری 

ــر در جوامــع  ــا زندگــی انســانی رابطــه ی جــدی و همیشــگی دارد و خب ب

انســانی از یــک نقــش مهــم و تأثیرگــذار برخــوردار اســت. البتــه، خبــر و 

ــته  ــازنده داش ــت و س ــش مثب ــد نق ــم می توان ــگاری ه ــای خبرن فعالیت ه

باشــند و هــم نقــش منفــی و ویرانگــر، کــه ایــن کار بســتگی بــه نحــوه ی 

کار و نیــت خبرنــگار و مراجــع نشــر خبــر و هم چنــان بــه محتــوای خبــر 

ــای  ــانه ها و نهاده ــگاران، رس ــا خبرن ــت ت ــس، الزم اس ــتگی دارد. پ بس

نشــر کننــده ی اخبــار همــواره بــاالی نقــش مثبــت و ســازنده ی خبــر تأکید 

داشــته و بــا انجــام کارهــای ارزنــده و مســووالنه، در پــی آگاهــی دهــی و 

ــند. ــازنده باش ــت و س ــه ی درس ــه به گون ــان عام ــازی اذه ــن س روش
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