
 

 بسمه تعالي 

  هاي خبري  ارزش: سوم فصل 

  يونس شكرخواهدكتر 

    

معيارهايي ) News Values(هاي خبري ارزش

توانيم رويدادهاي مناسبي  هستند كه با كمك آنها مي

هاي خبري در  ارزش. را براي مخاطبان انتخاب كنيم

درون رويدادها قرار دارند و به عبارت بهتر، هر 

بري تواند در درون خود يك ارزش خ رويدادي مي

هاي خبري را داشته باشد و  اي از ارزش يا مجموعه



 

ها هستند كه رگه اصلي رويدادها را  همين ارزش 

سنگي كه . دهند براي تبديل شدن به خبر تشكيل مي

هايي از طال يا فيروزه دارد، با  در درون خود رگه

هاست، اين موضوع در مورد  تر از ساير سنگ ارزش

هايي از  دي كه رگهرويدادها هم حاكم است، رويدا

تر و  هاي خبري را دارد، از بقيه رويدادها مهم ارزش

  . تر است با ارزش

هاي خبري در دنياي امروز روابط  درك ارزش

نگاري ديگر يك مقوله  ها و در عرصه روزنامه عمومي



 

ها شناسايي  اين ارزش. شود دشوار قلمداد نمي 

  .اند اند و حالت استاندارد به خود گرفته شده

تواند ضامن  فت ارزش خبري كه شناخت آنها ميه

انتخاب رويدادهاي مناسب براي تبديل شدن به خبر 

  : باشد، به قرار زير است

    

  ) Impact( فراگيري يا در بر گيري ■

هر رويدادي كه جمع وسيعي را در بر بگيرد و يا به 

ديگر سخن به جمع فراواني مربوط باشد و بر آنها 

  .ز فراگيري برخوردار استتأثيرگذار باشد، ا



 

كند،  اين تأثير چه مثبت و چه منفي باشد، تفاوتي نمي 

به عنوان مثال . مهم دامنه دربرگيري يك خبر است

شرايط : اين موضوع داراي ارزش فراگيري است

ها اعالم  هاي وزارتخانه استخدام در روابط عمومي

  . شد

  ) Prominency / Fame( شهرت ■

يايي كه داراي شهرت هستند، افراد، نهادها و اش

بنابراين . باشند هميشه طرف توجه مردم مي

اي را به خود  توانند هميشه در خبرها جايگاه ويژه مي



 

البته معيار معروف بودن تداعي . اختصاص بدهند 

  .شكل در ذهن است

نگاران از خبرهاي مربوط به  همان گونه كه روزنامه

ا هم بايد از ه كنند، روابط عمومي مشاهير غفلت نمي

به عنوان مثال اين خبر . همين رويه تبعيت كنند

اندركاران روابط عمومي داراي ارزش  براي دست

: است) و همچنين ارزش فراگيري(خبري شهرت 

كتاب نظريه روابط عمومي دكتر حميد نطقي منتشر 

  . شد



 

 كشمكش، برخورد، تضاد، اختالف ■ 

)Conflict (  

برخوردارند و در واقع رويدادهايي كه از اين ويژگي 

از يك التهاب دروني برخوردار هستند، براي 

ها نسبت  رسند، همه انسان مخاطبان جالب به نظر مي

به اين خبرها حساس هستند و به همين دليل است 

ها حول همين  كه حجم وسيعي از خبرهاي رسانه

 بار منفي هم "زند، اين خبرها غالبا رويدادها دور مي

اي  بگيريد اگر متأسفانه چنين واقعهدر نظر . دارند



 

تواند طرف توجه روابط  رخ دهد، چقدر مي 

نگاران و يا اصحاب ارتباطات قرار  ها، روزنامه عمومي

  . انجمن روابط عمومي ايران منحل شد: بگيرد

 استثنا، شگفتي، غيرعادي بودن ■

)Oddity (  

اتفاقات عجيب و غريب، نادر و استثنايي هميشه 

كند، حتي يكي از  ها را به خود جلب مي توجه انسان

هايي كه درباره خبر ارايه شده، متمركز بر  تعريف

اگر سگي پاي كسي را گاز ’’ : همين موضوع است



 

بگيرد، خبر نيست، ولي اگر كسي پاي سگي را گاز  

  .‘‘بگيرد خبر است

توان  توجه داشته باشيد كه اين نوع رويدادها را مي

: شناسايي كرد) ترين(از طريق پسوند صفت عالي 

ترين كامپيوتر دنيا، بلند قدترين مرد جهان،  كوچك

: و باالخره يك مثال استثنايي... شديدترين زلزله و 

  ! خواهد عضويت در روابط عمومي تخصص نمي

 بزرگي و فراواني تعداد و مقدار ■

)Magnitude (  



 

هر امري كه در آن تعداد و عدد و رقم باال باشد،  

جه مخاطبان را به خود جلب كند و مهم تواند تو مي

ها مربوط به چه چيزي  نيست اين ارقام و يا فراواني

  .باشد

در واقع فراواني تعداد و مقدار، شكل ديگري از 

كارشناسان جهاني : همان ارزش فراگيري است

  . اند  تعريف براي روابط عمومي ارايه كرده500

  ) Timelyness( تازگي ■



 

 ضرورت تازگي به عنوان در بحث خبر چيست از 

هاي اصلي خبر حرف زدم و گفتم  يكي از خميرمايه

خبر عالوه بر فراگير بودن بايد نسبت به زمان 

  .حساس باشد

تر هستند كه  هايي موفق نهادها و روزنامه

تر از رقيبان خود عرضه  خبرهايشان را زودتر و تازه

هر چه فاصله وقوع رويداد تا زمان انتشار . كنند مي

البته در . تر خواهد بود تر باشد، خبر تازه ن كوتاهآ

اي از يك خبر كهنه  هاي تازه اي از مواقع جنبه پاره

القاعده در اين صورت هم  شود كه علي نيز آشكار مي



 

  .از ارزش خبري برخوردار است 

در هر صورت، خبر تازه مثل نان تازه است و خبر 

س لحظاتي پيش طرح مجل: كهنه مثل نان بيات

ها در برنامه توسعه را  مشاركت روابط عمومي

  . تصويب كرد

  ) Proximity( مجاورت، نزديك بودن ■

دهند، ابتدا از خبرهايي مطلع شوند  مردم ترجيح مي

دهد، چرا كه  كه در اطراف محل زندگي آنها رخ مي

تواند بر نحوه زندگي و يا  چنين رخدادهايي مي



 

به ديگر سخن، شايد . رگذار باشدتصميمات آنها تأثي 

ها به ترتيب از  روال منطقي كسب اخبار براي انسان

كوچه، محله، منطقه، شهر، كشور و كشورهاي 

همجوار شروع شود، مجاورت فقط مفهوم جغرافيايي 

تواند  ندارد، بلكه به هر صورتي كه معنادار باشد مي

به عنوان مثال كميسيون . طرف توجه قرار بگيرد

ي آموزش روابط عمومي از جنبه مكاني جهان

هاي  جغرافيايي با ايران فاصله زيادي دارد، اما يافته

اندركاران روابط عمومي در  پژوهشي آن براي دست

: اي برخوردار است  العاده ايران از اهميت فوق



 

كميسيون آموزش و روابط عمومي پيش نيازهاي  

  . روابط موفق را اعالم كرد

رسد كه اين نكته مهم   به نظر ميدر پايان اين بحث،

را بايد يادآوري كنم كه براي انتخاب رويدادهايي 

كه مناسب تبديل شدن به خبر هستند، نبايد به 

به ديگر زبان، نبايد .صورت تك بعدي برخورد كرد

بر اين گمان بود كه هر رويداد فقط ممكن است 

داراي يك ارزش خبري باشد و به طور كلي نگاه ما 

دادها بايد نگاهي چند وجهي و به قول به روي



 

هاي آماري، يك نگاه  اندركاران روش دست 

براي اين كه اهميت . باشد) Factorial(فاكتوريال 

اين موضوع، بيشتر درك شود، من از بين هفت 

كنم و  ارزش خبري چهار ارزش خبري را انتخاب مي

با استفاده از حرف اول معادل انگليسي آنها اين 

ريزم تا  ا در يك جدول فاكتوريال ميها ر ارزش

 در تركيب با "ها عمدتا ببينيد چطور اين ارزش

توانيم  طبيعي است كه مي. گيرند يكديگر قرار مي

هاي خبري را در جدول فاكتوريال  همه ارزش

بريزيم كه من براي سهولت و درك مسأله فقط 



 

  .چهار ارزش را انتخاب كردم 

 را براي هاي زير من در اين جدول، معادل

  : كنم هاي خبر مورد نظرم انتخاب مي ارزش

I براي فراگيري )Impact(  

C براي كشمكش )Conflict(  

P براي شهرت )Prominency(  

O براي شگفتي)Oddity(  

را ) I(من ارزش فراگيري . حاال به جدول نگاه كنيد

به عنوان يك ارزش مسلط در باالي جدول قرار 



 

ي نيمه سمت راست اين ارزش خبري برا. ام داده 

جدول اعمال خواهد شد و براي نيمه دوم جدول 

همين وضعيت در مورد ارزش . اعمال نخواهد شد

اين ارزش كه . كند هم صدق مي) P(خبري شهرت 

در سمت چپ جدول حكم ارزش مسلط را دارد، 

شود  اعمال مي) سمت چپ(براي قسمت باالي جدول 

. شود اعمال نمي) سمت چپ(و براي قسمت پايين 

ها نگاهي  حاال به وضعيت نهايي جدول و تركيب

 چه C و O در I و Pبيندازيد تا ببينيد با ضرب شدن 

  . اتفاقاتي افتاده است



 

 

  

  

 CPIدول كه بينيد در خانه اول ج همان گونه كه مي

است با رويدادي مواجه هستيم كه هم زمان داراي 

هاي خبري كشمكش، شهرت و فراگيري  ارزش

هاي شهرت، شگفتي و  است، در خانه دوم ارزش

فراگيري را داريم و در خانه سوم جدول با 



 

در . هاي شهرت و فراگيري مواجه هستيم ارزش 

خانه چهارم شهرت و كشمكش را داريم و اين در 

 است كه در خانه پنجم جدول با شهرت و حالي

شگفتي مواجه هستيم، در خانه ششم فقط ارزش 

خبري شهرت را داريم، خانه هفتم داراي كشمكش 

و فراگيري است، در خانه هشتم شگفتي و فراگيري 

داريم، در خانه نهم فقط با ارزش خبري فراگيري 

مواجه هستيم در خانه دهم جدول كشمكش و در 

م فقط ارزش خبري شگفتي را داريم و خانه يازده

باالخره در خانه دوازدهم جدول با هيچ ارزش خبري 



 

  .سروكار نداريم 

بسيار بديهي است كه رويدادي كه در خانه اول 

تر از رويداد خانه  بسيار مهم) CPI(جدول است 

دوازدهم است كه در آن هيچ ارزش خبري وجود 

انه دوم ندارد، اين وضعيت براي رويدادي كه در خ

  . كند نيز صدق مي) POI(جدول است 

    
  
 

 


