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 ارزش های خبری



 ارزش های خبری

 دربرگيرى.۱
رويداد هنگامى داراى ارزش دربرگيرى است که بر روى تعداد زيادى از افراد جامعه تأثيرى در زمان حال يا 

دربرگيرى يک رويداد ممکن است نفع يا زيان چه مادى و چه معنوى افراد جامعه را . آينده داشته باشد
در برگيرى در مورد مخاطبان يک . سبب شود و تأثيرى مستقيم يا غيرمستقيم بر روى مردم داشته باشد

به عنوان مثال يک روزنامه عمومى که مخاطبانى از هر طبقه جامعه دارد، در مقام گزينش . رسانه نسبى است
و انتخاب بين چند رويداد با مخاطبان مختلف، طبعاً با در نظر گرفتن ارزش دربرگيري، خبرى را برمى گزيند  

 .که گروه بيشترى از مخاطبان را پوشش دهد

 :به مثال هاى زير توجه کنيد

 .شناسنامه کليه اتباع کشور تعويض مى شود. ۱

 .پزشکان از پرداخت ماليات مطب معاف شدند. ۲

 .اصناف بيمه اجبارى مى شوند. ۳

 .درصد افزايش يافت ۱۰عوارض خروج از کشور . ۴



 
 شهرت.۲

 
حقيقى و حقوقى و حتى برخى از اشياء هرگاه به خاطر فعاليت ها و معروفيت  آنها در جامعه ملى و فراملى شناخته شده باشند، اشخاص  

 .ارزش خبرى دارند
 

افراد و نهادهاى جامعه و برخى اشياء و به طور اعم ذى روح و بى روح از شهرت . است، بار معنائى مثبت يا منفى داشته باشدممکن شهرت 
شخصيت هاى مذهبي، سياسي، فرهنگى اجتماعى از يک سو و . به همين دليل ارزش خبرى يکسان نيز ندارند. يکسان برخوردار نيستند

بى روح و جامد از سوى ديگر يا سازمان ها و اداره هاى خصوصى و دولتى ک به خاطر کارها يا خدمات آنها ميان مردم شناخته شده باشند، 
يک بناى ياد بود و مشهور و بنا . مرگ يک  فرد عادى با درگذشت يک فرد مشهور ارزش خبرى يکسان ندارد. حاوى اين بُعد خبرى هستند

بنابراين . يا ساختمانى به عنوان سمبل يک شهر يا کشور با خانه اى معمولى در شهر يا روستائى از نظر ارزش خبرى تفاوت فاحشى دارد
 .ارزش شهرت در مورد ذى روح و بى روح با توجه به معروفيت آن نزد جامعه ملى يا جهانى تعين و ارزش گذارى مى شود

 :به اين مثال  ها توجه کنيد
 .وزير صنايع فردا به آلمان مى رود. ۱
 .رئيس جمهورى به آلمان مى رود. ۲
 .معلمى در راه بازگشت به خانه جان سپرد. ۳



 برخوردها، اختالف ها، درگيرى ها، منازعه ها. ۳ 
 

اين گونه رويدادها حاوى برخورد، اختالف کشمکش يا درگيري ميان افراد، گروه ها، ملت ها، حيوانات با يکديگر در طبيعت 
اگر کسى ترديد در اهميت اين بُعد خبرى دارد، . برخورد ممکن است به صورت جسمانى يا فکرى و ايدئولوژيکى باشد. است

به تنهائى يا با ترکيب با ارزش هاى خبرى )هر روز ده ها گزارش، حاوى اين بعد خبرى . الزم است نگاهى به روزنامه ها بيندازد
اخبار سرقت، قتل، جنايت تصادف، سيل، زلزله، جنگ، اعتصاب، سوءاستفاده هاى مالي، . در روزنامه ها چاپ مى شود( ديگر

دليل . نمونه هائى از رويدادهائى است عامل برخورد، اختالف يا درگيرى در آنها وجود دارد... جدال هاى سياسي، تظاهرات و
اهميت اين ارزش خبرى در اين است که در برخوردها، همواره احتمال برهم خوردن توزان موجود در جامعه مى رود که تأثير 

برخورد همچنين ممکن است مثبت مثل رقابت هاى ورزشى يا برخورد آراء و عقايد يا . بر امنيت مادى و معنوى افراد دارد
 .منفى نظير جنگ ها و زد و خوردها باشد

 :مثال
 .تظاهرات دانشجوئى سراسر کره جنوبى را فرا گرفت. ۱
 .نئونازى ها، اردوگاه پناهندگان خارجى را به آتش کشيدند. ۲
 .کشته برجاى گذاشت ۱۰۰برخورد دو قطار . ۳
 .هزار نفر را کشت ۲۰زلزله در ترکيه . ۴
 .رقابت احزاب سياسى در آستانه انتخابات شدت گرفت. ۵



 استثناها و شگفتى ها. ۴ 

 
سرقت . در برخى موارد، اين رويدادها برخالف پيش بينى يا انتظار اتفاق مى افتد. رويدادهاى غيرعادي، استثنائي، عجيب يا نادر است

اختراعات و اکتشافات را مى توان به عنوان نمونه هائى از . غيرعادى است ولى عجيب نيست، ممکن است نحوه سرقت عجيب باشد
 .رويدادهاى داراى اين ارزش خبرى نام برد

 :مثال
نود  'ژاگوي'. زنى نودساله در ايالت راجستان هند طى زايمانى طبيعي، نوزاد دخترى به دنيا آورد: دهلى نوخبرگزارى جمهورى اسالمي -

 .سال دارد ۹۲نوه و نتيجه است و شوهر او  ۳۰ساله، داراى 
متخصصان دانشکده پزشکى دانشگاه  هاروارد اعالم کردند که عفونت هاى حاد ويروسي، شبيه آنهائى : آسوشيتدپرس -( تگزاس)داالس  -

 .که سبب سرماخوردگى شديد مى شوند، ممکن است در سکته قلبى نقش داشته باشند
 .جالب بودن واقعه، تحريک حس کنجکاوى مخاطبان: دليل اهميت -

 :مثال هاى ديگر
 .قلو حامله شده است ۱۲زنى در استراليا  -
 .هزاران قورباغه به روستاهاى نهاوند حمله کردند -
 .ميليون سال قبل را در غرب آن کشور کشف کردند ۱۴۰باستان شناسان آمريکا اعالم کردند اسکلت دايناسورهاى مربوط به  -
 .خانه اى به سبک رومى مجهز به کلکسيونى از ظروف غذاخورى در زير برج پيزا در ايتاليا کشف شد -
 .نفر رسيد ۴۰تعداد فرزندان يک روستائى در ترکيه به  -



 بزرگى و فراوانى تعداد و مقدار. ۵
 

 .ارقام ممکن است تعداد نفرات يا ميزان خسارت هاى جانى و مالى باشد. اين ارزش خبرى به اعداد و آمار مربوط است

نفر کشته  ۵۰اگر در حادثه اى رانندگى . هرچه تعداد يا مقدار زيادتر باشد، اهميت اين ارزش خبرى بيشتر مى شود
بايد توجه داشت که اهميت اعداد . شوند، ارزش خبرى آن قابل مقايسه با حادثه اى که دو نفر کشته داشته باشد، نيست

 .و ارقام نسبى است و بستگى به موضوع رويداد دارد

 :مثال

 .توفان آندرو در فيالدلفيا يک ميليارد دالر خسارت برجاى گذاشت -

 .نفر در برخورد دو اتوبوس مسافربرى کشته شدند ۷۰ -

 .درصد رسيد ۳۰۰تورم در برزيل به  -

 .گل به تيم انگليس زد ۱۲تيم فوتبال آراژانتين  -

 .دو ميليون تهرانى در تعطيالت آخر هفته از شهر خارج شدند -

 



 مجاورت. ۶
 

براى شهر ديگر ست همان طور که واقعه اى که براى يک نفر خبر است ممکن است براى فرد ديگرى خبر نباشد، رويدادهائى که براى اهالى يک شهر خبر است ممکن ا
 .مجاورت جغرافيائى و مجاورت معنوى : به دو صورت مى تواند براى مخاطبان ارزش خبرى داشته باشد‘ مجاورت'. ارزش خبرى يکسان نداشته باشد

از جنبه اين ارزش خبري، . مخاطبان در درجه اول مايل هستند در مورد رويدادهاى شهر يا کشورى که در آن زندگى مى کنند، اطالع حاصل کنند و بعد کشورهاى ديگر
اگر سرقتى در همسايگى منزل فردى روى دهد اين . هرچه فاصله رويداد تا شهرى که مخاطبان در آن زندگى مى کنند، دورتر باشد، بُعد ارزش خبرى آن کمتر است

 .حادثه براى اين فرد از ارزش خبرى بيشترى برخوردار است تا اينکه مشابه اين سرقت در کشور دور دستى مثل مکزيک روى داده باشد
قادها و باورهاى او اعتحاداثه اى که در محلى دور اتفاق افتاده باشد در صورتى براى مخاطب ارزش خبرى دارد که تا حدودى به زبان، فرهنگ، مذهب و ديگر عالئق، 

 .باشد 'مجاورت معنوي'مرتبط باشد يا به عبارتى ديگر، داراى ارزش 
يشترى نسبت به ى بتحقيقاتى که در زمينه ارزش هاى خبرى انجام شده است، نشان مى دهد که بُعد مجاورت معنوى در بسيارى از موارد اگر براى مخاطب ارزش خبر

براى يک مخاطب . اين مطلب در صورتى است که رويداد حاوى ارزش هاى خبرى ديگرى هم باشد. مجاورت جغرافيائى نداشته باشد، ارزش خبرى کمترى هم ندارد
 .ايرانى فعاليت هاى ايرانيان يا مقامات ايرانى در خارج از کشور، در بسيارى از زمينه ها مى تواند بُعد مجاورت معنوى را به وجود آورد

 (:مجاورت جغرافيائى)مثال 
 .بزرگترين سد خاورميانه بر روى کارون احداث مى شود -
 .استاندارد جديد اصفهان منصوب شد -
 .بخشدار شهريار استعفا کرد -

 (:مجاورت معنوى)مثال 
 .دانشمند ايرانى در فرانسه، مرد علمى سال شد -
 .ايرانيان مقيم آلمان در تنگناى مالى به سر مى برند -
 .جان مسلمانان در صربستان در خطر است -



 زمان يا تازگى رويداد. ۷
 

رويدادى که امروز اتفاق افتاده است اگر امروز گزارش نشود، از جنبه کار  . به مطلب خبرى ارزش ويژه اى مى بخشد ،زمان وقوع يا تازگى رويداد
 .روزنامه نگاري، به تاريخ پيوسته است

اگر خبر رويدادى به موقع انتشار نيابد، خواننده به منابع ديگر خبرى . از نظر انتقال پيام هاى خبري، رسانه ها دائم در حال رقابت با يکديگر هستند
 .خود را از اين منابع تأمين خواهد کرد 'نياز خبري'روى خواهد آورد و 

 :تصور کنيد اين خبر امروز از رسانه اى انتشار پيدا کند
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سال گذشته در اطالعيه اى شايعه شيوع بيمارى وبا را در کشور تکذيب کرد

بيان مى کند، اما چون کهنه است و تازگى خود را از دست داده، بدون  'شهرت'و  'برخورد'،  'دربرگيري'اين خبر مطلب مهمى را همراه با ارزش هاى 
 :را در خبر قرار دهيد و آن را دوباره بخوانيد 'امروز'واژه  'سال گذشته'اکنون به جاى . ارزش خبرى به شمار مى  آيد

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، امروز در اطالعيه اى شايعه شيوع بيمارى وبا را در کشور تکذيب کرد
د، يدابه آنچه بيان شد، ارزش ها و معيارهاى ديگرى را هم مى توان افزود، اما تحقيقات موجود نشان مى دهد که براى شناخت و ارزش گذارى يک رو

 .ارزش هاى خبرى ياد شده، در بين روزنامه نگاران از اهميت ويژه اى برخوردار است
 .اين نکته را نيز بايد توجه داشت که هر واقعه احتماالً حاوى ترکيبى از ارزش هاى خبرى است و ميزان آن در هر واقعه نسبى و متفاوت است
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 مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
تجارتصنعت، معدن و وزارت   

 
علي رغم تالش استکبار جهاني براي توقف صنعت خودروي کشور، با توجه به نقش مهم و اساسي اين 
صنعت در توليد ناخالص ملي و همچنين اشتغال کشور، وزارت صنعت با برنامه ريزي صورت گرفته با 

خودروسازان در زمينه تامين قطعات واجزاي مورد نياز براي توليد انواع خودرو به ويژه خودروهاي پر تيراژ 
اقدام کرده است و سال آينده شاهد افزايش توليد نسبت به امسال براي انجام تعهدات مربوط به پيش فروش  

خودرو از سوي خودروسازان خواهيم بود و تاکيد مي شود هيچ گونه خللي در توليد اين خودروها درسال  
گفتني است خبر نقل شده از سوي مدير کل صنايع خودرو مربوط به تعهدات  . آينده اتفاق نخواهد افتاد

خودروسازان در ارتباط با محصوالتي که به داليل تحريم و عدم همکاري شرکاي خارجي قابليت تامين  
در پايان ضمن آنکه از  . نخواهند داشت بوده است و مشکلي براي توليد خودرو هاي پرتيراژ ايجاد نخواهد شد

تالش هاي همه همکاران محترم رسانه اي و خبرنگاران پرتالش قدرداني مي کنيم، انتظار مي رود در توليد  
.و انتشار اخبار، صحت اخبار را مدنظر قرار دهند  



 
 :سایت وزارت صمت

 
ف توليد به دليل مشکالت توقمرکز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعيه اي، اخبار منتشر شده به نقل از مدير کل صنايع خودرو در خصوص 

 :اين مرکز در اين اطالعيه اعالم کرد. ناشي از تحريم را تکذيب کرد
 

 :  ایسنا
 

 .ريم را تکذيب کردتح وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعيه اي، اخبار منتشر شده به نقل از مديرکل صنايع خودرو درخصوص توقف توليد به دليل مشکالت ناشي از
 
 

 :شبکه خبر
 

سال آينده شاهد افزايش توليد نسبت به امسال براي انجام تعهدات مربوط به پيش فروش خودرو از سوي خودروسازان خواهيم بود و : وزارت صمت در اطالعيه اي اعالم کرد
 به گزارش پايگاه اطالع رساني شبکه خبر،.تاکيد مي شود هيچ گونه خللي در توليد اين خودرو ها در سال آينده اتفاق نخواهد افتاد

الت ناشي از تحريم را مشکروابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعيه اي، اخبار منتشر شده به نقل از مدير کل صنايع خودرو در خصوص توقف توليد به دليل 
 .تکذيب کرد
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 .دصبح امروز خبرهاي مختلفي از محتويات نشست رئيس کل بانک مرکزي با نمايندگان مجلس منتشر شد که متاسفانه بعضاً با اشتباهاتي همراه بو
 

 همين امر موجب شد تا روابط عمومي بانک مرکزي مشروح سخنان همتي در فراکسيون واليي مجلس را منتشر کند که در ادامه مي خوانيد؛
 

 .تشريح کردرا عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي در نشستي که به دعوت فراکسيون واليي مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، سياست هاي پولي و ارزي دولت 
 

در حوزه ريالي و ارز، بانک مرکزي بر بازار ارز مسلط است و اين نهاد روند تعادلي نرخ ارز را با تدبير و رعايت : رييس کل بانک بانک مرکزي با اشاره به مجموعه اقدامات اين بانک در چند ماه اخير گفت
 . شود ردهعوامل دخيل در بازار پيش مي برد و همانطور که قبال نيز گفته ام اين روند تعادلي بازار ارز نبايستي براساس هيجانات کوتاه مدت پيش ب

 
 .دهمچنين در ادامه همتي باتوجه به مجموعه اقدامات در حال انجام پيش بيني کرد که عرضه ارز توسط صادرکنندگان غيرنفتي شتاب بيشتري بگير

 
متي اين موضوع نيز از حساسيت و اهميت بسياري  ه هبنا به اظهارات رييس شوراي پول واعتبار، مهم ترين اقدام پيش روي بانک مرکزي اصالح نظام بانکي و سامان دادن به اين مهم است؛ به گفت

 .برخوردار است و نبايد شتابزده عمل شود
 

 .  بانک مرکزي در پيشبرد طرح اصالح نظام بانکي استهم رييس کل بانک مرکزي صيانت از سپرده هاي مردم و ثبات بازار پول را مهم ترين دغدغه بانک مرکزي خواند و تأکيد کرد که اين امر ، اصل م
 

 .يدوارم هر چه سريع تر اين مهم به نتيجه برسدام يادآور مي شود که در اين جلسه همتي اعالم کرد که اليحه حذف چهار صفر از پول ملي روز گذشته از سوي بانک مرکزي تقديم دولت شده است و
 

واحد درصد کاهش داشته است و نيز کاهش رشد بهاي کاالها و خدمات مصرفي در  ۴.۵عالي ترين مقام بانک مرکزي با اشاره به منفي شدن شاخص بهاي توليدکننده در آذر ماه که نسبت به آبان ماه 
 .ماه هاي آبان و آذر ابراز اميدواري کرد با ثبات ايجاد شده در بازار و روند نرخ ارز شاهد کنترل بيشتر تورم باشيم

 
 .گفتني است در اين جلسه، همتي در ادامه به سواالت متعدد نمايندگان در امور ارزي و اعتباري و بانکي به تفصيل پاسخ داد

! ! 



 .صفر از پول ملي خبر داد ۴صفر از ايران چک هاي جديد، رئيس کل بانک مرکزي از برنامه اين بانک براي حذف  ۴بعد از انتشار گزارشي درباره حذف  *
 

ه رييس کل اين بانک، روز گفتاقدامات اخير بانک مرکزي حاکي از آن است که موضوع حذف چهار صفر از پول ملي بار ديگر جدي تر از قبل به جريان افتاده است؛ چراکه به 
 .گذشته اليحه آن از سوي بانک مرکزي به دولت ارائه شده است

 
ات وزيران، واحد هي آذر دو سال پيش بود که براي نخستين بار، حذف چهار صفر از پول ملي به طور جدي تري از سوي مسئوالن وقت پيگيري شد تا جايي که در جلسه

 .ريال  تعيين شد ۱۰پول ايران، تومان و برابر با 
 

 
ات وزيران، واحد هي آذر دو سال پيش بود که براي نخستين بار، حذف چهار صفر از پول ملي به طور جدي تري از سوي مسئوالن وقت پيگيري شد تا جايي که در جلسه

 .ريال  تعيين شد ۱۰پول ايران، تومان و برابر با 
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 تمرین خبرسازی
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 جریان خبری
 

 چهره سازی
 مشارکت در تولید خبر
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 کلید واژه ها
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 خبر ساز چهره های          چهره
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 های خبر بازتاب
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 :راه های ارتباطی با ما 

 (تمام حقوق معنوی و فکری این اثر متعلق به مؤسسه پویشگران عرصه سوم هست)
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