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 مبانی خبرنویسی 

  دکتر یونس شکر خواه 

  اشاره 

اصلی ترین کارکرد یک سازمان خبري روابط عمومی تنظیم رابطه صحیح میان سازمان، مسئوالن و 

  .شود و منطقی دنبال می رسانی کاربردي   از کانال پیام"مردم است و این وظیفه ارتباطی عمدتا

رك متقابل و دو سویه است، بر دوش خبر رسانی استوار بار اصلی این مأموریت ارتباطی که به دنبال د

  . است

  خبر چیست؟

  ارزش هاي خبري

   کدام ها هستند؟

   عناصر خبري از چه مواردي تشکیل می شود؟

   سبک هاي خبر نویسی کدام است؟

   چطور یک خبر را شروع کنیم؟

  کرد؟  مواردي که همیشه باید آنها را رعایت

هاي  تواند به مهارت ها می پاسخ. کاربردي درباره همین شش پرسش استهدف این نوشتار یک کنکاش 

  .هاي مطبوعاتی بیفزایند خبرنویسی نوشتن بیانیه
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 خبر چیست؟ 

تعاریف مربوط به خبر . شود ارائه شده و کماکان نیز ارایه می) News(تعاریف گوناگونی درباره خبر 

  . حال تغییر استکند، چون عادات ما پیوسته در پیوسته تغییر می

  : برخی از تعاریف ارائه شده در زمینه خبر از این قرار است

   خبر، گزارش واقعیت ها ست، اما هر واقعیتی را نمی توان خبر نامید؛•

   خبر، پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد؛•

   خبر، رویدادي است که قرار است اتفاق بیفتد؛•

  خبر نامیده می شود؛, چه رخ داده است اطالعات مربوط به آن•

   مجموعه اي از لغات و عبارات است که انجام کاري را اطالع دهد؛•

  نه خود رویداد؛, خالصه و دقیق یک رویداد است,  خبر، گزارش مناسب•

   شامل هر اندیشه و عمل واقعی است که براي عده کثیري جالب است؛•

  ت؛ خبر، نقل ساده و خالص وقایع جاري اس•

   خبر، محصول جهان سیاسی و اجتماعی است که آن را گزارش می کند؛•

  . خبر، مردم است•

  ... خبر، •

هر یک از این تعاریف از زاویه خاصی به تعریف خبر پرداخته اند و همین تفاوت ها نشان می دهد که 

  .اي نیست تعریف و تعیین قلمرو مفهومی براي خبر، کار چندان ساده

اطالعات .1: خبر’’که در ارتباط با خبر تن دهیم و به عنوان مثال این تعریف را بپذیریم که به هر تعریفی 

هر نوع اطالع جدید و غیر . 2مربوط به یک رویداد یا تحول است که در جایی چاپ یا پخش شود و 

. نیمتوانیم با خیال راحت کار را تمام شده تلقی ک ، باز نمی)Funk & Wagnalls Dictionary(عادي 

به ’’خوانند، پس از خواندن خبر بگویند   این احتمال وجود دارد که کسانی که خبرهاي ما را می"اکثرا

  .‘‘دانستم خودم می’’: و یا بگویند ‘‘ !من چه؟

ایم ربط خبر به مخاطب را تشخیص بدهیم، و مورد  دهد ما نتوانسته نشان می!) به من چه؟(مورد اول 
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خواهم  من می. ایم اي را به مخاطب تحویل داده ی از آن است که خبر کهنهحاک) دانستم خودم می(دوم 

جا نمایه، خمیرمایه وکانون ) Immediacy(وسرعت ‘‘ )Impact(فراگیري ’’این نتیجه را بگیرم که 

ها،  پس بنابراین، صرف این که خبرها مربوط به آدم. دهند اصلی را در هر تعریف از خبر شکل می

فراگیر بودن خبرها و حساس بودن اطالعات . و رویدادهاي واقعی باشند، کافی نیستها، اشیاء  مکان

نگاران باید این عادت را در خود به وجود بیاورند که  آنها نسبت به زمان اهمیت فراوانی دارد و روزنامه

و ) طبروابط خبر به مخا(به جاي مخاطبان فکر کنند و ببینند مخاطبان به چه چیزهایی احتیاج دارند 

  ). حساس بودن نسبت به عنصر زمان(خواهند  کدام چیزها را به سرعت می

اي که  سنگ پایه. این دو نکته، سنگ پایه تشخیص رویدادهایی است که از ارزش خبري برخوردارند

  .‘‘دانستم خودم می’’و ‘‘ !به من چه ؟’’: تواند مانع طرح دو نکته پیش گفته باشد می
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 ري هاي خب ارزش

    

توانیم رویدادهاي مناسبی را  معیارهایی هستند که با کمک آنها می) News Values(هاي خبري ارزش

هاي خبري در درون رویدادها قرار دارند و به عبارت بهتر، هر  ارزش. براي مخاطبان انتخاب کنیم

ا داشته باشد و هاي خبري ر اي از ارزش تواند در درون خود یک ارزش خبري یا مجموعه رویدادي می

سنگی که . دهند ها هستند که رگه اصلی رویدادها را براي تبدیل شدن به خبر تشکیل می همین ارزش

هاست، این موضوع در مورد  تر از سایر سنگ هایی از طال یا فیروزه دارد، با ارزش در درون خود رگه

تر و با  دارد، از بقیه رویدادها مهمهاي خبري را  هایی از ارزش رویدادها هم حاکم است، رویدادي که رگه

  . تر است ارزش

نگاري دیگر یک مقوله  ها و در عرصه روزنامه هاي خبري در دنیاي امروز روابط عمومی درك ارزش

  .اند اند و حالت استاندارد به خود گرفته ها شناسایی شده این ارزش. شود دشوار قلمداد نمی

 ضامن انتخاب رویدادهاي مناسب براي تبدیل شدن به خبر تواند هفت ارزش خبري که شناخت آنها می

  : باشد، به قرار زیر است

  ) Impact( فراگیري یا در بر گیري ■

هر رویدادي که جمع وسیعی را در بر بگیرد و یا به دیگر سخن به جمع فراوانی مربوط باشد و بر آنها 

  .تأثیرگذار باشد، از فراگیري برخوردار است

به عنوان . کند، مهم دامنه دربرگیري یک خبر است ثبت و چه منفی باشد، تفاوتی نمیاین تأثیر چه م

ها اعالم  هاي وزارتخانه شرایط استخدام در روابط عمومی: مثال این موضوع داراي ارزش فراگیري است

  . شد
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  ) Prominency / Fame( شهرت ■

توانند  بنابراین می. باشند توجه مردم میافراد، نهادها و اشیایی که داراي شهرت هستند، همیشه طرف 

البته معیار معروف بودن تداعی شکل در . اي را به خود اختصاص بدهند همیشه در خبرها جایگاه ویژه

  .ذهن است

ها هم باید از  کنند، روابط عمومی نگاران از خبرهاي مربوط به مشاهیر غفلت نمی همان گونه که روزنامه

اندرکاران روابط عمومی داراي ارزش خبري  ه عنوان مثال این خبر براي دستب. همین رویه تبعیت کنند

  . کتاب نظریه روابط عمومی دکتر حمید نطقی منتشر شد: است) و همچنین ارزش فراگیري(شهرت 

  ) Conflict( کشمکش، برخورد، تضاد، اختالف ■

ونی برخوردار هستند، براي رویدادهایی که از این ویژگی برخوردارند و در واقع از یک التهاب در

ها نسبت به این خبرها حساس هستند و به همین دلیل  رسند، همه انسان مخاطبان جالب به نظر می

 بار منفی "زند، این خبرها غالبا ها حول همین رویدادها دور می است که حجم وسیعی از خبرهاي رسانه

تواند طرف توجه روابط   دهد، چقدر میاي رخ در نظر بگیرید اگر متأسفانه چنین واقعه. هم دارند

  . انجمن روابط عمومی ایران منحل شد: نگاران و یا اصحاب ارتباطات قرار بگیرد ها، روزنامه عمومی

  ) Oddity( استثنا، شگفتی، غیرعادي بودن ■

کند، حتی یکی از  ها را به خود جلب می اتفاقات عجیب و غریب، نادر و استثنایی همیشه توجه انسان

اگر سگی پاي کسی را گاز ’’ : هایی که درباره خبر ارایه شده، متمرکز بر همین موضوع است تعریف

  .‘‘بگیرد، خبر نیست، ولی اگر کسی پاي سگی را گاز بگیرد خبر است

: شناسایی کرد) ترین(توان از طریق پسوند صفت عالی  توجه داشته باشید که این نوع رویدادها را می

: و باالخره یک مثال استثنایی... تر دنیا، بلند قدترین مرد جهان، شدیدترین زلزله و ترین کامپیو کوچک

  ! خواهد عضویت در روابط عمومی تخصص نمی

  ) Magnitude( بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار ■
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تواند توجه مخاطبان را به خود جلب کند و مهم  هر امري که در آن تعداد و عدد و رقم باال باشد، می

  .ها مربوط به چه چیزي باشد یست این ارقام و یا فراوانین

 500کارشناسان جهانی : در واقع فراوانی تعداد و مقدار، شکل دیگري از همان ارزش فراگیري است

  . اند تعریف براي روابط عمومی ارایه کرده

  ) Timelyness( تازگی ■

هاي اصلی خبر حرف زدم و گفتم  هدر بحث خبر چیست از ضرورت تازگی به عنوان یکی از خمیرمای

  .خبر عالوه بر فراگیر بودن باید نسبت به زمان حساس باشد

. کنند تر از رقیبان خود عرضه می تر هستند که خبرهایشان را زودتر و تازه هایی موفق نهادها و روزنامه

اي از  البته در پاره. ودتر خواهد ب تر باشد، خبر تازه هر چه فاصله وقوع رویداد تا زمان انتشار آن کوتاه

القاعده در این صورت هم از ارزش  شود که علی اي از یک خبر کهنه نیز آشکار می هاي تازه مواقع جنبه

  .خبري برخوردار است

مجلس لحظاتی پیش طرح : در هر صورت، خبر تازه مثل نان تازه است و خبر کهنه مثل نان بیات

  .  را تصویب کردها در برنامه توسعه مشارکت روابط عمومی

  ) Proximity( مجاورت، نزدیک بودن ■

دهد، چرا که  دهند، ابتدا از خبرهایی مطلع شوند که در اطراف محل زندگی آنها رخ می مردم ترجیح می

به دیگر سخن، شاید . تواند بر نحوه زندگی و یا تصمیمات آنها تأثیرگذار باشد چنین رخدادهایی می

ها به ترتیب از کوچه، محله، منطقه، شهر، کشور و کشورهاي  ي انسانروال منطقی کسب اخبار برا

همجوار شروع شود، مجاورت فقط مفهوم جغرافیایی ندارد، بلکه به هر صورتی که معنادار باشد 

به عنوان مثال کمیسیون جهانی آموزش روابط عمومی از جنبه مکانی . تواند طرف توجه قرار بگیرد می

اندرکاران روابط عمومی در  هاي پژوهشی آن براي دست اصله زیادي دارد، اما یافتهجغرافیایی با ایران ف

کمیسیون آموزش و روابط عمومی پیش نیازهاي روابط : اي برخوردار است  العاده ایران از اهمیت فوق

  . موفق را اعالم کرد
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براي انتخاب رویدادهایی رسد که این نکته مهم را باید یادآوري کنم که  در پایان این بحث، به نظر می

به دیگر زبان، نباید بر .که مناسب تبدیل شدن به خبر هستند، نباید به صورت تک بعدي برخورد کرد

این گمان بود که هر رویداد فقط ممکن است داراي یک ارزش خبري باشد و به طور کلی نگاه ما به 

اي آماري، یک نگاه فاکتوریال ه اندرکاران روش رویدادها باید نگاهی چند وجهی و به قول دست

)Factorial (براي این که اهمیت این موضوع، بیشتر درك شود، من از بین هفت ارزش خبري . باشد

ها را در  کنم و با استفاده از حرف اول معادل انگلیسی آنها این ارزش چهار ارزش خبري را انتخاب می

. گیرند  در ترکیب با یکدیگر قرار می"ها عمدتا ریزم تا ببینید چطور این ارزش یک جدول فاکتوریال می

هاي خبري را در جدول فاکتوریال بریزیم که من براي سهولت و  توانیم همه ارزش طبیعی است که می

  .درك مسأله فقط چهار ارزش را انتخاب کردم

  : کنم هاي خبر مورد نظرم انتخاب می هاي زیر را براي ارزش من در این جدول، معادل

Iفراگیري  براي )Impact(  

C براي کشمکش )Conflict(  

P براي شهرت )Prominency(  

O براي شگفتی)Oddity(  

را به عنوان یک ارزش مسلط در باالي جدول قرار ) I(من ارزش فراگیري . حاال به جدول نگاه کنید

ول اعمال این ارزش خبري براي نیمه سمت راست جدول اعمال خواهد شد و براي نیمه دوم جد. ام داده

این ارزش که در سمت . کند هم صدق می) P(همین وضعیت در مورد ارزش خبري شهرت . نخواهد شد

شود و براي  اعمال می) سمت چپ(چپ جدول حکم ارزش مسلط را دارد، براي قسمت باالي جدول 

ید تا ها نگاهی بینداز حاال به وضعیت نهایی جدول و ترکیب. شود اعمال نمی) سمت چپ(قسمت پایین 

  .  چه اتفاقاتی افتاده استC و O در I و Pببینید با ضرب شدن 
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 است با رویدادي مواجه هستیم که هم زمان داراي CPIبینید در خانه اول جدول که  همان گونه که می

هاي شهرت، شگفتی و فراگیري  هاي خبري کشمکش، شهرت و فراگیري است، در خانه دوم ارزش زشار

در خانه چهارم شهرت و . هاي شهرت و فراگیري مواجه هستیم را داریم و در خانه سوم جدول با ارزش

 کشمکش را داریم و این در حالی است که در خانه پنجم جدول با شهرت و شگفتی مواجه هستیم، در

خانه ششم فقط ارزش خبري شهرت را داریم، خانه هفتم داراي کشمکش و فراگیري است، در خانه 

هشتم شگفتی و فراگیري داریم، در خانه نهم فقط با ارزش خبري فراگیري مواجه هستیم در خانه دهم 

جدول جدول کشمکش و در خانه یازدهم فقط ارزش خبري شگفتی را داریم و باالخره در خانه دوازدهم 

  .با هیچ ارزش خبري سروکار نداریم

تر از رویداد خانه  بسیار مهم) CPI(بسیار بدیهی است که رویدادي که در خانه اول جدول است 

دوازدهم است که در آن هیچ ارزش خبري وجود ندارد، این وضعیت براي رویدادي که در خانه دوم 

  . کند نیز صدق می) POI(جدول است 

   

  

  

  

  

  

  

  

  ري عناصر خب
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) News Elements(دهند عناصر خبري  هاي خبري به اخبار قدر و منزلت و اهمیت می اگر ارزش

شوند که در ادبیات  عناصرخبري در مجموع از شش عنصر تشکیل می.گذارند آنها را به نمایش می

دهند   نمایش می?5W+Hبه خاطر سپرده شوند،آنهارا به صورت "نگاري براي آنکه کامال روزنامه 

 How هم حرف اول H. why و what ،who،where  ،when در این فرمول عبارتند از Wنج پ

  . است

به دیگر . سازند بندي خبر را می عناصر خبري در واقع شش پرسش هستند که اسکلت و استخوان

هاي این شش پرسش چیزي نیست جز موادي که براي ساختن یک خبر به آنها احتیاج  سخن، جواب

ها را ندارد، خبر کاملی نیست و نقص  ی است که هر خبري که جواب یکی از این پرسشبدیه. داریم

  .دارد

ها به ما  تعمق در این پرسش. پس اجازه بدهید ابتدا با هم مروري در این شش پرسش داشته باشیم

هتر با عالوه براین، هر چقدر ب. تري از یک رویداد در قالب خبر ارایه کنیم کند تا تصویر جامع کمک می

کارکرد عناصر خبري آشنا شویم، شروع بهتري در خبرنویسی خواهیم داشت، بحثی که در انتها 

  . دوباره به آن خواهم پرداخت

  

■ Whatگردد تا ببیند چه چیزي رخ داده است و به   در واقع پرسش است که دنبال این می یا چه؟

این عنصر یکی . ر تبدیل شود، متمرکز استعبارت بهتر عمدتاً بر ماهیت رویدادي که قرار است به خب

  .سازد  جواب آن همیشه جمله یا جمالت ابتدایی خبر را می"ترین عناصر خبري است و غالبا از مهم

  

■ Who؟ این پرسش دنبال آن است تا به خالق یا خالقان رویداد دست یابد  یا چه کسی یا چه نهادي

کنیم باید  به عبارت دیگر، هر وقت خبري تهیه می. اند و ببیند چه کسانی باعث اتفاق مورد نظر شده

...  معرفی کنیم، اطالعاتی مثل نام، نام خانوادگی، سن، شغل، موقعیت و "عوامل درگیر در آن را دقیقا

  .از این جمله است 

  

■ Whereباالخره هر رویدادي . دهد  پرسش است که پاسخ آن از محل وقوع رویداد خبر می یا کجا؟
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توان خبري را داد و محل  نمی. دهد که باید آن را به اطالع مخاطب رساند در یک یا چند مکان رخ می

مخاطب به خصوص اگر رویداد در اطراف محل زندگی او رخ داده باشد، توجه . وقوع آن را اعالم نکرد

اگر محل رویداد ). یم راجع به آن بحث کرد"ارزش خبري مجاورت که قبال(بیشتري به آن خواهد کرد 

  .تر کنیم آوریم، آن را براي مخاطبان شناخته گمنام است باید اطالعات بیشتري که به دست می

  

■ Whenباید جواب آن را به " این هم یکی از عناصر خبري است که حتما کی، چه وقت چه هنگام؟ 

رند، از موقعیت و مختصات همان گونه که رویدادها از مختصات و موقعیت مکانی برخوردا. دست آوریم

باشند و به دیگر سخن، هر رویدادي داراي مختصات مکانی و زمانی است که  زمانی هم برخوردار می

القاعده هر چه رویداد از نظر زمانی  هنگام تبدیل شدن به خبر باید آنها را به همراه داشته باشد و علی

توانید رویدادي را بدون اعالم  ه طور کلی شما نمیب). ارزش خبري تازگی(تر است  تر باشد، با ارزش تازه

  . زمان وقوع آن به مخاطبان ارایه کنید

  

■ Whyعلت وقوع رویداد را به مخاطب .  این عنصر که از جنبه تحلیلی براي خبر اهمیت دارد یا چرا؟

  .کند اعالم می

 را از کارشناسان مربوطه دهیم و همیشه باید جواب آن را خود ما نمی)) چرا((یادمان باشد که جواب 

اینکه یک سمینار چرا به تعویق افتاده است را مسئوالن آن سمینار باید پاسخ بدهند و . دریافت کنیم

باید مراقب باشیم که اگر خودمان پاسخ چراها را بدهیم خبر . نه ما با حدس و گمان جواب بدهیم

)News ( را با نظر)Views (تنها پذیرفتنی نیست، بلکه ممکن است به ایم و این کار نه  مخلوط کرده

  .خاطر پاسخ غلط ما را با مشکل هم مواجه کند

  

■ Howاین عنصر از جنبه تشریحی و توصیفی براي خبر اهمیت دارد و مخاطبان ؟)چگونه( یا چطور 

نگاران عضو  این عنصر خبري براي روزنامه. سازد را از نحوه و مکانیزم وقوع رویداد مطلع می

توانند با اتکا به این عنصر  ها یک عنصر جذاب است، چون آنها می هاي حوادث در روزنامه سرویس

  .دست به فضاسازي براي عرضه خبر بزنند
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توانند ارایه  آورند می همین جا باید متذکر شوم که عناصر خبري ضمن این که خبر را به نمایش در می

یک مسأله بسیار مهم است که ما کدام عنصر را این . منطقی و روان بودن یک خبر را هم تضمین کنند

هاي  پس با بحث درباره سبک. تر خبر منتقل کنیم هاي پایین در آغاز خبر بیاوریم و کدام را به بخش

  .خبرنویسی دوباره به این نکته که چگونه یک خبر را آغاز کنیم، خواهیم پرداخت
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  هاي خبرنویسی سبک

 را در یک رویداد مشاهده کرده و آن را انتخاب کردیم تا تبدیل به خبر کنیم، هاي خبري وقتی ارزش

و باالخره . رسد، نوبت به شش پرسش که در بخش پیشین به آنها اشاره شد نوبت به عناصر خبري می

رسد،  دست یافتیم نوبت به نوشتن خبر می) H?+W5(هاي شش پرسش مورد نظر وقتی به جواب

  ) News writing styles(سی هاي خبرنوی یعنی سبک

  : نگاري وجود دارد هاي خبرنویسی متعددي در روزنامه  سبک

  )Inverted Pyramid Style( سبک هرم وارونه •

  )Chronological Style( سبک تاریخی •

 + Combination Chronological Style( سبک تاریخی به همراه مقدمه •

Lead(  

  )Hourglass style( سبک ساعت شنی •

  ) Surprise ending(انگیز   سبک پایان شگفت •

  )Retrospective style)  سبک بازگشت به عقب •

  )Descriptive style( سبک تشریحی •

  ....  سبک•

نگاران باید سبک هرم وارونه را بشناسند و بتوانند آن را  ها هم مثل روزنامه  روابط عمومی 

شود، یکی از  ها به کمک آن نوشته می وزنامه این سبک که بخش اعظم خبرهاي ر. بنویسند

 گونه که از نام آن پیداست  سبک هرم وارونه همان. هاي کوتاه ولی موثر در اعالم خبرها است سبک

  :از نظر عرضه اطالعات به یک هرم که آن را وارونه قرار داده باشند، شبیه است

  . شود  از سه قسمت تشکیل میبینید سبک هرم وارونه همان گونه که در شکل شماره یک می

شود در بردارنده  سازد و به آن لید گفته می بخش اول که در واقع جمله یا جمالت آغازین خبر را می

در این قسمت باید جان کالم را به طرزي مختصر و مفید اعالم کنیم . ترین قسمت خبر است مهم

پردازیم  ه اعالم جزییات درباره چیزي میدر این بخش در واقع ما ب. بخش دوم به بدنه خبر تعلق دارد
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  .ایم که در بخش اول آن را اعالم کرده 

کنیم اطالعات مربوط به  در این بخش تالش می. شود بخش سوم به پیشینه و سابقه خبر مربوط می

  . هاي قبلی وقوع رویداد را در اختیار مخاطب قرار بدهیم زمین

    

  

  

  

  

  

  

  

  

بینید در سمت راست یک فلش عمودي وجود دارد که در باالي آن  گونه که در شکل می همان

کند که در سبک  این فلش به ما یادآوري می. شود  دیده می_و در قسمت پیکان آن عالمت + عالمت 

شویم از  تر می بر نزدیکشود و هر چه به انتهاي خ ترین مطالب در ابتدا عرضه می هرم وارونه مهم

هاي اصلی را در همان آغاز خبر مطرح  پس مراقب باشیم که حرف. شود اهمیت اطالعات کاسته می

  . کنیم و نکات مهم را به انتهاي خبر منتقل نکنیم

تر کنم تا شما بتوانید با راحتی و سهولت بیشتر اطالعات  خواهم شکل هرم وارونه را تفصیلی  حاال می

 تر هرم وارونه نگاه کنید و به نحو چیده شدن اطالعات  اکنون به شکل تفصیلی.  آن بریزیدخود را در

  )Lead(لید 

   
  

  

  )Body(بدنه

   

  

  

پایان 

(رخب

Ending( 
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  :در آن دقت کافی به خرج دهید تا درباره آن توضیح دهیم

 هایی که در  کنم با یک خبر فرضی و اطالعات فرضی، شکل دو را مطابق راهنمایی حاال من سعی می

  : آن شده است، پر کنم
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  )Lead(لید 

  

   

  

  

  )Body(بدنه

   

   

  

  

  

پایان 

(خبر

Ending( 

 

  .فصلنامه هنر هشتم از این پس به صورت ماهنامه منتشر خواهد شد

به گفته حمید حمیدي سخنگوي معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  .ترین نشست اعضاي این فصلنامه اتخاذ شده است این تصمیم در تازه 
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 ها در کشور، مسئوالن نشریه تصمیم   به دلیل رشد سریع و گسترش فعالیت روابط عمومی:او گفت

  .  اند، براي برقراري ارتباط موثرتر، فصلنامه هنر هشتم را به ماهنامه تبدیل کنند گرفته

  بدنه 

هایی که در زمینه روابط عمومی منتشر  فصل نامه هنر هشتم از جنبه مقاالت و گفتگوها و دیدگاه

  . ها در کشور دست یافته است سازد، به ارتباط موثري با مسئوالن و اعضاي روابط عمومی یم

ها در  اندرکاران روابط عمومی  مسئوالن نشریه هنر هشتم امیدوارند دست : حمیدي همچنین گفت

  . سطح کشور با ارایه نقطه نظرات خود به غناي این نشریه بیفزایند

 در " هاي کسانی که عمال مطالعاتی و تحقیقاتی است، با درج دیدگاهاي  نشریه هنر هشتم که نشریه

  . تري به خود خواهد گرفت گیر امور روابط عمومی هستند، جنبه کاربردي 

  پایان 

هنر هشتم که از شماره بعد به صورت ماهنامه منتشر خواهد شد پنج سال است که فعالیت خود را 

 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد صاحب امتیاز این نشریه. آغاز کرده است

  .اسالمی است

 هایی که در  گونه که مالحظه کردید من این خبر فرضی را پاراگراف به پاراگراف مطابق توصیه همان

اما هنوز باید درباره نحوه شروع کردن یک خبر و به عبارت بهتر درباره . شکل دو شده بود، نوشتم

  .حوه آغاز کردن یک خبر و زاویه ورود به خبر حرف بزنیملیدنویسی و ن

   

  

  

   چطور یک خبر را شروع کنیم؟

لید یا همان پاراگراف اول در خبر که نوشتن . مضمون اصلی خبر را تشکیل می دهد) Lead(لید 
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خبر با آن آغاز می شود، از اهمیت ویژه اي برخوردار است به طوري که عده اي از روزنامه نگاران 

را باید با آن به دام ) مخاطب(می گویند، قالبی که ماهی ) Hook(حرفه اي جهان به آن قالب 

  .را نباید سرسري و یا دست کم گرفت) Angle(پس بنابراین، پیدا کردن زاویه خبر . انداخت

شما باید همیشه آن دسته از عناصر خبري را که پاسخ هایشان را به دست آورده اید در نظر بگیرید 

 بررسی کنید که کدام یک از این عناصر و یا چند مورد از این عناصر می توانند در لید خبر " دقیقاو

  . البته به یاد داشته باشید که هر چند لید شما کوتاه تر باشد، بهتر است. شما جاي بگیرند

یعنی ابتدا به طرزي ساده .  استWhatپیشنهاد من براي شروع هر خبري استفاده از عنصر 

  .گویید که درباره چه چیزي می خواهید خبر بدهیدب

  : چند مثال 

oانجمن روابط عمومی تشکیل جلسه داد .  

oکتاب فنون روابط عمومی منتشر شد .  

oبرترین روابط عمومی سال انتخاب شد .  

 بی دلیل از کلمات اضافه در آغاز لید استفاده نکنید این کار باعث می شود که لید شما دفن "ضمنا

  : مثال اول اگر به این صورت نوشته می شد، دفن شده بود"، مثالشود

o خبرنگار ما دیروز از منابع خبري کسب اطالع کرد که انجمن روابط عمومی تشکیل جلسه داده 

  .است

  :یا مثال دوم اگر به این صورت می شد، خیلی دیر اصل موضوع را اطالع می داد.

o مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کتاب  بنا به اظهارات سخنگوي معاونت امور

  .فنون روابط عمومی منتشر شد

به . در هر صورت شروع خبر می تواند با یکی از عناصر خبري و یا با چند عنصر خبري همراه باشد

 خبرها را آغاز -  بر اساس همان شش عنصر خبري-دیگر زبان، دست کم می توان با شش نوع لید

  . کرد



  ـ ویژه خبرنگاران استانی  مرحله شهریورماه)آنالین (آموزش ازراه دور
 معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاري فارس

 ١٨

  . تشکیل جلسات انجمن روابط عمومی منوط به حضور تمام اعضاي آن است: لید مبتنی بر چه.1

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از روابط عمومی ها خواست به ابزار تبلیغات تبدیل :لید مبتنی بر که. 2

  .نشوند

  . تهران شاهد گردهمایی مسئوالن روابط عمومی هاي کشور بود:لید مبتنی بر کجا. 3

  . فردا یک نشریه تازه در زمینه روابط عمومی منتشر خواهد شد:لید مبتنی بر چه وقت. 4

 نادیده گرفتن مردم از سوي روابط عمومی ها، تدوین نظامنامه اخالقی را براي :لید مبتنی بر چرا. 5

  .این نهادها ضروري ساخته است

دي گرفته شود برنامه پنج سال  اگر مشارکت روابط عمومی ها ج):چگونه(لید مبتنی بر چطور . 6

  .توسعه، سریع تر به اهداف خود می رسد

در اینجا باید این نکته را یادآوري کنم که متأسفانه روابط عمومی ها به خاطر توجه بیش از حدي که 

 براي -  رئیس سازمان خود- )who)) (که(( از عنصر "به مدیران سازمانی خود روا می دارند، غالبا

اده می کنند و این در حالی است که چون این مدیران از ارزش خبري شهرت شروع خبر استف

تردیدي به خود راه ندهید که . برخوردار نیستند، خبر به مقوله اي تشریفاتی تبدیل می شود

 Whatاست و بنا بر این سعی کنید ابتدا ) Who(مهم تر از خود آنها ) What(عملکرد مدیران شما

 Who را به Whatچه شده است، سپس نوبت به رئیس شما هم خواهد رسید را طرح کنید و بگویید 

  .ترجیح بدهید

البته شیوه هاي متفاوت دیگري هم براي شروع یک خبر وجود دارد که به برخی از آنها که می تواند 

  :براي روابط عمومی ها مفید باشد، اشاره می کنم

  .ومی در سال جاري برگزار شد آخرین گردهمایی انجمن روابط عم:لید تک موضوعی. 7

 آخرین گردهمایی انجمن روابط عمومی در سال جاري براي بررسی عملکرد سالیانه آن :لید عمقی. 8

  .برگزار شد

همان گونه که دیدید لید عمقی همان لید تک موضوعی است که به آن با ارایه اطالعات بیشتر عمق 

  .می دهیم

ی براي انتخاب هیأت مدیره، تصویب بودجه سالیانه و  انجمن روابط عموم:لید چند موضوعی. 9



  ـ ویژه خبرنگاران استانی  مرحله شهریورماه)آنالین (آموزش ازراه دور
 معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاري فارس

 ١٩

  .بررسی عملکرد سالیانه خود تشکیل جلسه داد

در لید فوق سه موضوع . لید چند موضوعی همان گونه که از نام آن پیداست حاوي چند موضوع است

  .انتخاب هیأت مدیره، تصویب بودجه و بررسی عملکرد سالیانه به چشم می خورد

   پیش نیازهاي یک روابط عمومی موفق چیست؟:یلید پرسش. 10

بعضی وقت ها می توان خبر را با . این پرسش محور سمینار چشم انداز روابط عمومی در ایران بود

  .یک پرسش آغاز کرد، به شرطی که این پرسش یک پرسش فراگیر و عمومی باشد

  .سال تدوین شد مرامنامه اخالقی روابط عمومی پس از سه :لید پرسشی زمینه اي. 11

در لید . وقتی سابقه یک موضوع از جنبه اطالع رسانی اهمیت دارد، می توان آن را در لید گنجاند

فوق عبارت پس از سه سال به مخاطب نشان می دهد که این کار پس از مطالعات طوالنی صورت 

  .گرفته است

  ))یت خود بیفزایندروابط عمومی باید از تعارف کم کنند و بر کیف ((:لید نقل قولی. 12

  .این دیدگاه وزیر ارشاد در کنفرانس مطبوعاتی امروز بود

همان گونه که دیدید می توانیم در بعضی از مواقع خبرمان را با یک نقل قول شروع کنیم به خصوص 

  . اگر این نقل قول، مهم، جالب و تازه باشد

شما می توانید با شیوه هاي متنوع تري هم خبرهاي خودتان را 

شروع کنید ولی سعی کنید از موارد زیر براي شروع کردن 

  :خبرها پرهیز کنید

  کلی گویی و مبهم نویسی. 1

  آوردن مطالب جزیی. 2

در لید خبر استفاده کردید و این فرد )) که((اگر از عنصر . 3

گمنام بود، به جاي استفاده از نام و نام خانوادگی او در لید از 

نید، و در پاراگراف بعدي نام و نام سمت و عنوان او استفاده ک

  خانوادگی او را بیاورید 

  .و باالخره با حروف اضافه خبرتان را شروع نکنید. 4



  ـ ویژه خبرنگاران استانی  مرحله شهریورماه)آنالین (آموزش ازراه دور
 معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاري فارس

 ٢٠

همان گونه که گفته بودم حاال نوبت به مواردي می رسد که باید همیشه به هنگام خبرنویسی آنها را 

بري کدام ها هستند، عناصر ما در بخش هاي قبلی فهمیدیم خبر چیست، ارزش هاي خ. رعایت کنیم

خبري از چه مواردي تشکیل می شود، سبک هاي خبرنویسی کدام است و باالخره چطور می توان 

بخش بعدي ما در واقع روح حاکم بر مبناي خبرنویسی را تشکیل می . شروع به نوشتن یک خبر کرد

  .دهد، این جمع بندي بدون طرح پیش زمینه ها ممکن نبود

  

   

 

 


