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خبر،خبرگزاریوچالشها

چكیده
در جهان پیچیده امروز، رویدادهای عظیمی که بخش زیادی از آن ها بر زندگی و 
سرنوشت افراد تأثیرگذار است، مستقیماً توسط افراد قابل مشاهده نیست بلکه این 
رسانه ها هستند که در قالب اخبار و گزارش های خبری، تصویری از این رویدادها 
ارائه می دهند. در چنین فضایی، یکی از وظایف بسیار مهم رسانه ها و مراکز خبری، 

جمع آوری اطالعات از رویدادهای جاری و تنظیم آن ها در غالب اخبار است.
رسانه های خبری یکی از ارکان مهم قدرت در گستره جهانی هستند. تولید و انتشار 
خبر در دایره این نقش قرار می گیرد. انتشار اخبار به لحاظ تأثیر بنیادی بر جامعه و 

اثربخشی آن بر مخاطب در دنیای امروز، بسیار بااهمیت است. 
مقاله حاضر قصد دارد به بررسی ساختار و تاریخچه رسانه های خبری و هم چنین 
تنگناهای  و  مشکالت  هم چنین  و  خارجی  و  داخلی  خبرگزاری های  معرفی 

خبرگزاری های داخلی ایران بپردازد.

 کلمات▪کلیدی:
رسانه، خبر، خبرنویسی، خبرگزاری.

هاجر▪آصف▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
Assef.hajar@ut.ac.ir

مقدمه
الینفک	 ج��زو	 ارت��ب��اط	جمعی	 وس��ای��ل	 ام����روزه	
و	پیشرفت	 رش���د	 و	 اس���ت	 اف����راد	ش���ده	 زن��دگ��ی	
به	 آن	ه���ا	 ع��ق��ب	م��ان��دگ��ی	 هم	چنین	 و	 م��ل��ت	ه��ا	
افراد	جامعه	 زیادی	به	درصد	دسترسی	 میزان	
به	اطالعات	و	اخبار	دقیق	و	درست	و	به	موقع	

بستگی	دارد.	
گهانی	و	سریع	ارتباطات،	بهره	های	 پیشرفت	نا
فراوانی	به	همراه	آورده	است.	افراد	بیشتری	در	
گاه	می	شوند	 سراسر	جهان	از	تحوالت	مختلف	آ
فرهنگ	 از	 متنوع	تری	 اشکال	 به	 بهتر،	 آن	 از	 و	

دسترسی	دارند.
نقش	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	 ف��ض��ای��ی،	 چنین	 ی��ک	 در	
گاهی	بخشی	 آ ارائه	اطالعات	و	 بسیار	مهمی	در	
به	عبارتی،	 پیرامون	رخدادهای	جامعه	دارند.	
از	وظ���ای���ف	م��ه��م	خ���ب���رگ���زاری	ه���ا،	ج���م���ع	آوری	
ج��اری	 روی��داده��ای	 و	 موضوعات	 از	 اط��الع��ات	
از	سوی	 اس��ت.	 اخبار	 قالب	 در	 آن	ه��ا	 تنظیم	 و	
رسانه	های	جمعی	 و	 آن	چه	خبرگزاری	ها	 دیگر،	

آن	 به	 نسبت	 ما	 قضاوت	 مبنای	 می	کنند	 نقل	
رویداد	قرار	می	گیرد.	

ب��ن��اب��رای��ن،	خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	ب��ا	ت��وج��ه	ب��ه	ن��ق��ش	و	
از	 ب��ای��د	 ای��ن	ک��ه	 ب��ر	 ع���الوه	 ک��ه	دارن����د،	 اهمیتی	
گ���ی	ه���ای	ف��ن��ی	ب��س��ی��ار	م��ت��ن��وع،	س��رع��ت	و	 وی���ژ
اطالع	رسانی	برخوردار	باشند،	باید	از	جامعیت،	
ک���ارای���ی،	اع��ت��ب��ار،	واق��ع	گ��رای��ی	و	اس��ت��ق��الل	نیز	

برخوردار	باشند.
حکومت	ها	 برابر	 در	 خبرگزاری	ها	 صورتی	که	 در	
آزاد	 خ���ارج���ی،	 ف��ش��اره��ای	 و	 پ���ول	 ب���راب���ر	 در	 و	
و	م��س��ت��ق��ل	ن��ب��اش��ن��د؛	ن��م��ی	ت��وان��ن��د	اط��الع��ات	
نهادهای	 اختیار	 در	 را	 بی	طرفانه	ای	 و	 صحیح	

اطالع	رسانی	قرار	دهند.
مفهوم خبر

را	 آن	 از	خ��ب��ر،	 ارائ���ه	ش���ده	 ت��ع��اری��ف	 از	 ب��س��ی��اری	
ب��رای	عده	 ک��ه	 روی��داده��ا	می	دانند	 از	 گ��زارش��ی	

کثیری	از	افراد،	جالب	توجه	باشد.	
خبر،	اعالم	و	بیان	وقایع	جالب	زندگی	اجتماعی	
گزارشی	 و	نقل	عقاید	و	افکار	عمومی	است.	خبر،	
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بی	طرفانه،	دقیق	و	در	عین	حال	صحیح	و	عینی	
)شکرخواه،	1374،	ص7(	 است.	 روی��داد	 از	یک	

که:	 نکته	بسیار	مهم	در	مورد	خبر	این	است	
عینی	. 1 و	 واقعی	 خ��ارج،	 دنیای	 رویدادهای	

است؛	بنابراین	خبر	نمی	تواند	تخیلی	باشد.
گزارشی	است	از	یک	رویداد	و	خود	آن	. 2 خبر	

رویداد	نیست.
و	. 3 ان��ت��خ��اب	 چگونگی	 ب��ر	 مختلف	 ع��وام��ل	

نحوه	ارائه	خبر	یک	رویداد	اثر	می	گذارد.
خبر	یک	رویداد،	هیچ	گاه	از	عینیت	مطلق	. 4

برخوردار	نیست.	آن	چه	به	عنوان	خبر	ارائه	
می	شود	تنها	تصویری	از	واقعیت	ها	است.	

)مهدی	زاده،	1384،	ص7(	

رابرت	پارک،	اخبار	را	روی	پیوستاری	قرار	می	دهد	
ک��ه	ی��ک	س��وی	آن	آش��ن��ای��ی	ب��ا	روی����داد	و	سوی	
کسب	دانش	در	مورد	آن	است.	جایگاه	 دیگرش	
اخبار	در	این	پیوستار	چیزی	بیش	از	آشنایی	و	
از	دانایی	است	)همان،	ص6(.	وارن	برید،	 کم	تر	
مطرح	 اخ��ب��ار	 توصیف	 ب��رای	 را	 زی��ر	 اصطالحات	
کرده	است:	قابل	فروش،	سطحی،	ساده،	عینی،	
عمل	محور،	جذاب،	دارای	سبک	و	حساب	شده.
معمولی	 خبرهای	 بین	 اروپ��ای��ی	 زب��ان	ه��ای	 در	
ت��ازه	ه��ا	 ی��ا	 ت����ازه	 خ��ب��ره��ای	 و	 	)Information(
معمولی	 خ��ب��ر	 دارد.	 وج���ود	 اخ��ت��الف	 	)News(
وقایع	 و	 امور	 درب��اره	 که	 است	 اطالعاتی	 شامل	
اطالعات	 نوع	 این	 در	 می	آیند.	 به	دست	 جاری	
هرچند	عنصر	نو	بودن	اهمیت	فراوان	دارد،	در	
گر	در	انتشار	آن	ها	تأخیری	رخ	دهد،	 عین	حال	ا

خبرهای	 اما	 نمی	شود.	 ایجاد	 اساسی	 اشکال	
ب��رای	 دی��گ��ر	 نیابند	 انتشار	 بالفاصله	 گ��ر	 ا ت���ازه،	
قابل	 بعد	 و	دقایق	 یا	حتی	در	ساعات	 بعد	 روز	

استفاده	نیستند.	)عباسی،	1386،	ص27(
عناصر خبر

عناصر	خبر	 اصلی،	شناخت	 رکن	 تنظیم	خبر،	 در	
تنظیم	 کار	 خبر،	 عناصر	 از	 بدون	شناخت	 است.	
در	 بلکه	 می	شود	 مواجه	 مشکل	 با	 نه	تنها	 خبر	
صورت	تنظیم	نیز	ابهام	خبری	برجسته	ای	ظهور	

می	یابد.
که	خبر	 عناصر	خبر،	آن	ستون	های	اصلی	است	
تشکیل	 را	 اسکلت	خبر	 و	 است	 استوار	 آن	ها	 بر	
که	 کجا،	 این	عناصر	شش	گانه	شامل	 می	دهد.	
)چه	چیزی(،	 )چه	وقت(،	چه	 کی	 کسی(،	 )چه	

چرا	و	چگونه	)چطور(	می	شوند.
الگویی	 و	 کلیشه	 واقع	 عناصر	شش	گانه	خبر	در	
خبر،	 در	 آن	ه����ا	 م��ن��اس��ب	 ب��ی��ان	 ب��ا	 ک��ه	 هستند	
صورتی	که	 در	 می	شود.	 کامل	 روی��داد	 اطالعات	
این	عناصر	به	درستی	طرح	شده	باشند،	ابهامی	
نیازهای	 باقی	نمانده	و	در	واقع	 برای	مخاطب	
)ق��ن��دی،	 گ���ردد.	 م��ی	 تأمین	 ک��ام��ل	 ب��ه	ط��ور	 وی	

1380،	ص60(
تفاوت خبرنویسی در رسانه های جمعی

از	 ب��خ��ش	خ��ب��ری	رس��ان��ه	ه��ای	جمعی	 	 م��ع��م��وال
آن	که	 ش��رط	 به	 اس��ت	 بخش	ها	 پرطرفدارترین	
ای��ن	 در	 اخ��ب��ار	 ت��دوی��ن	 و	 تنظیم	 گ��ی	ه��ای	 وی��ژ
تولید	و	 رع��ای��ت	ش���ود.	در	رس��ان��ه	ه��ا،	 رس��ان��ه	ه��ا	
گ��ون	ان��ج��ام	 گ��ون��ا پ��خ��ش	خ��ب��ر	در	ق��ال��ب	ه��ای	
بر	افکار	 تأثیرگذاری	 که	رسانه	ها	برای	 می	شود،	

عمومی	از	آن	ها	بهره	می	برند.	
قالب	های	خبری،	فرم	نهایی	محصول	پیام	در	
مشخص	 را	 مخاطبان	 به	 ارائ��ه	 ب��رای	 رسانه	ها	
کلی	دسته	بندی	 می	کنند	و	وقایع	در	پنج	قالب	

می	شوند:
قالب	خبر. 1
گزارش	خبری. 2 قالب	
قالب	بخش	خبری. 3
گفت	و	گو. 4 قالب	تفسیر	و	
قالب	برنامه	های	سیاسی. 5

انواع	رسانه	 با	 از	این	قالب	ها	متناسب	 هر	یک	
)ت��ل��وی��زی��ون،	رادی����و،	ای��ن��ت��رن��ت	و	م��ط��ب��وع��ات(،	

رابرت پارک، اخبار را روی  �
پیوستاری قرار می دهد 

که یک سوی آن آشنایی 
با رویداد و سوی دیگرش 
کسب دانش در مورد آن 

است. جایگاه اخبار در 
این پیوستار چیزی بیش 

کم تر از دانایی  از آشنایی و 
است.
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گونی	دارند. گونا شکل	های	
رسانه	پوشش	دهنده	 نوع	 اساس	 بر	 قالب	خبر	
ن��وش��ت��اری	شامل	 رس��ان��ه	ه��ای	 ان����واع	 ب��ه	 آن،	
گفتاری	 رسانه	های	 مکتوب(،	 )خبر	 مطبوعات	
رادیویی(،	 )خبر	 و	صفحه	 کاست	 رادیو،	 شامل	
رسانه	های	تصویری	شامل	تلویزیون،	سینما	و	
ویدئو	)خبر	تلویزیونی(	و	خبرگزاری	های	مجازی	
)خبر	اینترنتی	و	الکترونیکی(	تقسیم	می	شوند.	

که	در	 گزارش	خبری	نوعی	از	قالب	خبری	است	
گسترده	ای	دارد.	این	نوع	قالب	 کاربرد	 رسانه	ها	
رویدادهای	 به	 مربوط	 تازه	 تحوالت	 به	 خبری	
گذشته	و	حاشیه	تحوالت	رویدادهای	حال	می	
گزارش	خبری	 پردازد	)عباسی،	1386،	ص33(.	
منشأ	 اس��ت	 ممکن	 و	 نیست	 روی��دادگ��را	 ال��زام��ًا	
روی��دادی	نداشته	باشد،	در	واقع	در	صورتی	که	
رویدادها	در	محدوده	وسیع	تری	بررسی	شوند،	
م���ی	ش���ود.	هم	چنین	 ن��ام��ی��ده	 خ��ب��ری	 گ����زارش	
چالشی	 م��وض��وع��ات	 در	 عمومی	 اف��ک��ار	 ب��ازت��اب	
به	شمار	 خبری	 گ��زارش	 جامعه،	 توجه	 م��ورد	 و	

می	روند.
ک��ه	از	ن��ظ��ر	زم��ان��ی	 ق��ال��ب	ه��ای	خ��ب��ر	ذک���ر	ش���ده،	
دیگری	 قالب	 در	 کوتاه	هستند	 و	 موجز	 	 معمواًل
مخاطبان	 به	 خبری	 بخش	 یا	 مجموعه	 نام	 به	
در	 	 م��ع��م��واًل مجموعه	ها	 ای��ن	 م��ی	ش��ون��د.	 ارائ���ه	
بلندمدت	 و	 میان	مدت	 کوتاه	مدت،	 سه	شکل	
ت��ا	30  ب��ر	حسب	م���ورد،	در	م��دت	3	 و	ه��ر	بخش	
انتخاب	 در	 می	شود.	 ارائه	 مخاطبان	 به	 دقیقه	
و	 معیارها	 به	 باید	 خبری،	 بخش	های	 عناوین	
شاخص	هایی	مانند	نیازهای	مخاطبان،	هویت	
فعالیت	های	 ت��ل��وی��زی��ون��ی،	 و	 رادی���وی���ی	 شبکه	
رسانه،	 اهداف	 و	 مأموریت	ها	 رسانه	ای،	 رقبای	
قبیل	 از	 شاخص	ها	 سایر	 و	 ارتباطی	 تکنولوژی	
کرد.	 توجه	 و...	 کارگردانی	 گویندگی،	 جذابیت،	

)قندی،	1380،	ص61(
ت��ف��س��ی��ر	خ��ب��ر	ن��ی��ز	ن���وع���ی	ق���ال���ب	خ���ب���ری	ب���رای	
رمزگشایی	پیام	های	نامرئی	در	زمینه	اطالعات	
خبری	 قالب	 این	 گی	 ویژ دارد.	 کاربرد	 اخبار	 و	
را	 رسانه	 سوگیری	 و	 جهت	گیری	 که	 است	 این	
خبری،	 مفسران	 که	 باالخص	 می	دهد،	 نشان	
کارکنان	رسمی	رسانه	باشند.	امروزه	رسانه	ها	از	
گفت	وگوی	خبری	با	حضور	 تفسیر	خبر	با	عنوان	

از	 و	 می	گیرند	 بهره	 برون	رسانه	ای	 کارشناسان	
گرفته	اند. قالب	سنتی	تفسیر	فاصله	

ساختار خبر
هر	خبر	از	نظر	ساختاری	از	چهار	بخش	اساسی	

تشکیل	شده	است:
1. تیتر خبر

از	بسیاری	حوادث	فقط	 تأثرات	ما	 که	 از	آن	جا	
با	خواندن	تیترها	شکل	می	گیرد،	اهمیت	باالیی	
تیتر	 دارد.	 نمودن	یک	خبر	 برای	شروع	مطرح	
و	 می	شود	 نوشته	 خبر	 تنظیم	 از	 پس	 	 معمواًل
گیرا،	مناسب،	 باید	به	نکات	توجه	شود	تا	تیتری	

گردد. صحیح	و	قابل	فهم	ارائه	

2. لید خبر
لید	 گ��راف	 پ��ارا را	 اول	خبر	 بند	 یا	 اول	 گ��راف	 پ��ارا
می	نامند.	لید	در	زبان	انگلیسی	به	معنی	هدایت	
یا	 اول	 گراف	 پارا راهنمایی	است.	در	حقیقت	 و	
متن	 به	خواندن	 را	 لید	خبر	می	تواند	خواننده	
پیگیری	 و	 از	خواندن	 را	 او	 یا	 کند	 هدایت	 خبر	
کثر	دو	 	شامل	یک	یا	حدا خبر	بازدارد	و	معمواًل
جمله	است.	در	لید،	چکیده	یا	خالصه	مهم	ترین	
قسمت	مطلب	خبر	بیان	می	شود	تا	خواننده	را	

قالب خبر بر اساس نوع  �
رسانه پوشش دهنده 

آن، به انواع رسانه های 
نوشتاری شامل 

مطبوعات )خبر مکتوب(، 
گفتاری  رسانه های 

کاست و  شامل رادیو، 
صفحه )خبر رادیویی(، 

رسانه های تصویری 
شامل تلویزیون، سینما 

و ویدئو )خبر تلویزیونی( 
و خبرگزاری های 

مجازی )خبر اینترنتی 
و الکترونیکی( تقسیم 

می شوند. 
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کند	و	او	را	به	خواندن	متن	و	دنباله	خبر	 جذب	
کند.	)مهدی	زاده،	1384،	ص	28( ترغیب	

3. متن خبر
پس	از	انتخاب	لید،	نوبت	به	نوشتن	متن	خبر	
اهم	 بیان	کننده	بخش	 باید	 می	رسد.	متن	خبر	
مکتوب،	 خبرهای	 در	 ب��اش��د.	 روی���داد	 مطالب	
در	 باشد.	 کوتاه	 امکان	 حد	 تا	 باید	 گراف	ها	 پارا
رسانه	های	دیداری	و	شنیداری،	مخاطب	قادر	

به	درک	جمله	های	طوالنی	نیستند.
4. پس زمینه خبر

گفته	 خبر	 انتهایی	 قسمت	 به	 خبر	 پس	زمینه	
گراف	یا	بیشتر	 	یک	یا	دو	پارا که	معمواًل می	شود	
آرشیوی	 مطالب	 بین	 از	 خبر	 پس	زمینه	 اس��ت.	
و	 م��ی	ش��ود	 ان��ت��خ��اب	 م��وض��وع	خبر	 ب��ا	 مرتبط	 و	
سابقه	موضوع	خبر	را	بیان	می	کند.	این	بخش	
تکمیل	کننده	خبر	است	و	اطالعات	مکمل	خبر	

را	در	اختیار	مخاطب	می	گذارد.	
سبک های خبرنویسی

ب��س��ی��ار	حائز	 ام�����روزه	در	خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	 آن	چ���ه	
کامل	 اهمیت	است،	ارائه	خبر	درست،	روشن	و	
گاهی	 آ انتقال	 روش	 بهترین	 این	که	 ام��ا	 اس��ت	
خبر	 تنظیم	 به	سبک	 اس��ت،	 ک��دام	 اطالعات	 و	
خبرنویسی	 سبک	های	 مهم	ترین	 می	گردد.	 باز	
از:	س��ب��ک	ه���رم	وارون�����ه،	سبک	 ع��ب��ارت	اس���ت	
تاریخی،	سبک	تاریخی	همراه	لید،	سبک	پایان	

شگفت	انگیز.
و	 ارائ��ه	 سبک	 رایج	ترین	 و	 کارآمدترین	 ام��روزه	
که	 گرفته	 ن��ام	 وارون���ه	 ه��رم	 خبر،	سبک	 تنظیم	
خبری	 رسانه	های	 کثر	 ا استفاده	 و	 توجه	 مورد	
ارائ���ه	اخ��ب��ار	اس���ت.	در	سبک	ه��رم	وارون���ه،	 در	
م��ط��ال��ب	ب��ا	ت��وج��ه	ب��ه	م��ی��زان	اه��م��ی��ت	آن	ه���ا	از	
سبک	 این	 در	 می	شوند.	 تنظیم	 پایین	 به	 	 باال
و	مهم	ترین	 ه��رم	ح���اوی	ج��ذاب	ت��ری��ن	 ق��اع��ده	
حاوی	 آن	 انتهایی	 بخش	 و	 اس��ت	 خبر	 بخش	
ب��ی	اه��م��ی��ت	ت��ری��ن	ب��خ��ش	ه��ای	خ��ب��ری	اس��ت	
	 معمواًل خ��وان��ن��ده	 ص42(.	 	،1386 )ع��ب��اس��ی،	
گر	خبر	را	 خواندن	خبر	را	با	تیتر	شروع	می	کند،	ا
کار	و	زندگی	اش	دانست،	به	خواندن	 مرتبط	به	

بقیه	خبر	ادامه	می	دهد.
وارون��ه،	 هرم	 برخالف	سبک	 تاریخی،	 در	سبک	
نوشته	 آن	ه��ا	 خبری	 ارزش	 به	 توجه	 با	 مطالب	

که	 ترتیبی	 به	 یا	 ترتیب	وقوع	 به	 بلکه	 نمی	شود	
پوشش	 می	شود.	 تنظیم	 اس��ت،	 افتاده	 اتفاق	
گزارش	های	مقاالت	 خبرهای	جلسات	رسمی	و	
نوشته	 ت��اری��خ��ی	 سبک	 ب��ه	 	 م��ع��م��واًل تحقیقی،	
ترتیب	زمانی	یک	رویداد	خبری	 می	شود	چون	
در	 1384،	ص32(.	 م��وس��ی	زاده،	 اس��ت(	 مدنظر	
این	سبک،	داوری	صورت	نگرفته	و	مهم	نیست	
گراف	 کدام	قسمت	رویداد	مهم	تر	است	تا	در	پارا

نخست	)لید(	خبر	ارائه	شود.
از	 اس��ت	 ترکیبی	 لید،	 همراه	 به	 تاریخی	 سبک	
تهیه	 در	 تاریخی.	 سبک	 و	 وارون���ه	 ه��رم	 سبک	
مهم	ترین	 چکیده	 اب��ت��دا	 روش،	 ای��ن	 ب��ه	 خبر	
اول	 گراف	 پارا در	 لید	 به	صورت	 مطلب	 قسمت	
به	 روی���داد	 ی��ا	 م��اج��را	 می	گیرد،	سپس	 ق��رار	 خبر	
ترتیب	وقوع	رویداد،	 به	 خ	داده	 آن	صورتی	که	ر
ش���رح	داده	م��ی	ش��ود.	پ��وش��ش	اخ��ب��ار	م��رب��وط	
ب��ه	ح����وادث	و	روی���داده���ای	ش��ه��ری،	اخ��ب��ار	و	
پرده	 پشت	 ماجراهای	 دادگ��اه	ه��ا،	 گ��زارش	ه��ای	
ورزشکاران،	 یا	 هنری	 سیاسی،	 شخصیت	های	
	ب���ه	ای����ن	س��ب��ک	ان���ج���ام	م���ی	گ���ی���رد.	( م��ع��م��واًل

موسی	زاده،	1384،	ص32(	
از	سبک	های	 پایان	شگفت	انگیز	 سبک	خبری	
قفل	 سبک	 ای��ن	 در	 اس��ت.	 خبرنویسی	 شیرین	
خواننده	 و	 م��ی	ش��ود	 ب��از	 خبر	 پ��ای��ان	 در	 م��اج��را	
شگفت	زده	می	گردد.	این	سبک	نمی	تواند	برای	
گیرد	و	بیشتر	 ارائه	هر	خبری	مورد	استفاده	قرار	
چاشنی	 از	 خود	 که	 است	 رویدادهایی	 درخ��ور	
	،1386 )عباسی،	 برخوردارند.	 ندرت	 و	 شگفتی	

ص46(	
تعریف خبرگزاری

از	نظر	لغوی،	واژه	»خبرگزاری«	یک	اسم	مرکب	
تشکیل	 فارسی	 و	 عربی	 بخش	 دو	 از	 که	 اس��ت	
خبر«،	 رس��ان��ی��دن	 و	 »اب���الغ	 آن	 معنای	 و	 ش��ده	
و	»عمل	خبرگزار«	 وگ��زارش	دادن	خبر«	 »اط��الع	

است.
ده���خ���دا	در	ف��ره��ن��گ	ل��غ��ت	خ���ود	م��ی	ن��وی��س��د:	
خبرگزاری،	عمل	فراهم	آوردن	خبر	و	در	اختیار	
اداره	ای	 یا	 روزن��ام��ه	 رادی��و،	 چ��ون	 منابع	پخش	
م��ی	آورد	و	 را	به	دست	 که	خبرها	 گ��ذاردن	است	
منتشر	می	کند.	دکتر	معین	در	فرهنگ	خود	در	
تعریف	خبرگزاری	می	نویسد:	خبرگزاری،	اداره	و	
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منتشر	 و	 کسب	 را	 خبرها	 که	 است	 مؤسسه	ای	
اس��ت:	 آم���ده	 ن��ی��ز	 ف��ره��ن��گ	عمید	 در	 م��ی	ک��ن��د.	
خبرهای	 که	 است	 بنگاهی	 یا	 اداره	 خبرگزاری	
و	 می	کند	 مختلف	جمع	آوری	 وسایل	 با	 را	 دنیا	

برای	روزنامه	ها	و	سایر	مؤسسات	می	فرستد.
ش��ن��اس��ن��ام��ه	 ک���ت���اب	 در	 ع����ل����ی	آب����ادی	 گ��ی��ت��ا	
خبرگزاری	 کار	 می	گوید:	 جهان	 خبرگزاری	های	
و	 رادی��و	 و	 مطبوعات	 تا	 اس��ت	 خ��ام	 خبر	 تولید	
که	 چ��ی��زی	 ک��ن��د.	 اس��ت��ف��اده	 آن	ه���ا	 از	 تلویزیون	
است	 این	 می	شود،	 خبرگزاری	 یك	 رونق	 باعث	
کند	و	 که	اخبار	را	دست	اول	و	بی	واسطه	تهیه	

در	اختیار	رسانه	ها	قرار	دهد.
خبرگزاری	ها	تهیه	کننده	مطالب	خبری،	سوابق،	
و	 تفسیر	 با	 ت��وأم	 مقاالت	 حتی	 یا	 خبر	 جزئیات	
نشریات	 از	 بسیاری	 ای��ن	رو	 از	 و	 تحلیل	هستند	
اطالعات	 دریافت	 ب��رای	 روزنامه	ها	 به	خصوص	

می	توانندمشترك	خبرگزاری	ها	شوند.

انواع خبرگزاری ها
مالکیت،	 ن��وع	 نظر	 از	 م��ی	ت��وان	 را	 خبرگزاری	ها	
عرضه	خدمات	خبری	و	حوزه	فعالیت	و	پوشش	

کرد.	 خبری	دسته	بندی	
گ��روه	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	ب��ر	اس��اس	مالکیت	ب��ه	س��ه	
خ���ب���رگ���زاری	ه���ای	خ��ص��وص��ی	ب���ا	م��ال��ک��ی��ت	یك	
از	 گروهی	 مالکیت	 با	 تعاونی	 س��ازم��ان،	 یا	 ف��رد	
سازمان	های	رسانه	ای	و	خبرگزاری	های	دولتی	

تقسیم	می	شوند.
خبرگزاری	ها	از	نظر	عرضه	خدمات	خبری	نیز	به	
به	 را	 اخبار	خود	 که	 گ��روه،	خبرگزاری	هایی	 سه	

فروش	می	رسانند	مانند	رویترز،	خبرگزاری	هایی	
تشکیل	 روزنامه	هایی	 از	 مشترك	 به	صورت	 که	
یکدیگر	 با	 را	 خ��ود	 خبری	 مقاالت	 که	 شده	اند	
س��ه��ی��م	م��ی	ش��ون��د	م��ان��ن��د	آس��وش��ی��ت��دپ��رس	و	
ک��ه	از	س��ازم��ان	ه��ای	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ای	ت��ج��اری	
ان��ع��ک��اس	اخ��ب��ار	آن	ه���ا	مبالغی	 ب���رای	 خ��اص��ی	
تقسیم	 	،RP خبرگزاری	 مانند	 می	کنند	 دریافت	

می	شوند.
پوشش	 و	 فعالیت	 ح��وزه	 نظر	 از	 را	 خبرگزاری	ها	
و	 گردآورنده	 که	 خبرگزاری	هایی	 به	 هم	 خبری	
هستند	 جهان	 سراسر	 در	 خبرها	 منتشرکننده	
کار	 که	 فرانس	پرس،	خبرگزاری	های	ملی	 مانند	
کشور	و	نیز	انتشار	 توزیع	خبرها	را	در	داخل	یك	
کشور	را	به	عهده	 ج	از	 خبرهای	داخلی	برای	خار
سازمان	 چند	 از	 ک��ه	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ای��ی	 و	 دارن���د	
خبری	چندملیتی	تشکیل	می	شوند	و	به	مبادله	
تقسیم	بندی	 م��ی	پ��ردازن��د،	 اخ��ب��ار	 و	 اط��الع��ات	

می	کنند.	)علی	آبادی	و	اسدی،	1381،	ص72(	
پیدایش خبرگزاری های جهان

سابقه	تأسیس	خبرگزاری	ها	در	جهان	به	بیش	از	
150	سال	پیش	باز	می	گردد.	پنج	خبرگزاری	بزرگ	
یونایتدپرس،	 آسوشیتدپرس،	 )رویترز،	 جهان	
را	در	 ارس��ال	خبر	 ب��ازار	 که	 ت��اس(	 فرانس	پرس	و	
با	خبرهای	مربوط	 ابتدا	 زیر	سلطه	دارند،	 دنیا	
کردند	 ک��ار	خ��ود	را	آغ��از	 ب��ازار	سهام	 به	ب��ورس	و	
و	 فرهنگی	 سیاسی،	 اخ��ب��ار	 ف��روش	 ب��ا	 سپس	 و	

نظامی	دایره	اطالع	رسانی	را	توسعه	دادند.
ه�����اواس«	 گ���وس���ت	 آ »چ���ال���ز	 	1835 س����ال	 در	
فرانسه	 در	 را	 ج��ه��ان	 خ��ب��ری	 آژان���س	 نخستین	
کرد.	هاواس،	انحصار	دولتی	ارسال	 پایه	گذاری	
در	 فرانسه	 در	 را	 ن��وری	 تلگراف	 طریق	 از	 اخبار	

اختیار	داشت.
کارمند	خبرگزاری	 در	سال	1849	»برنارد	وولف«	
برلین،	خبرگزاری	وولف	 هاواس	و	ناشر	روزنامه	
کرد.	وولف،	نخستین	خبرگزاری	بود	 را	تأسیس	
تلگراف	 از	 اخبار	 ارس��ال	 و	 ج��م��ع	آوری	 ب��رای	 که	

کرد.	 الکتریکی	استفاده	
ک��ه	از	دل	 »روی��ت��ر«	آژان���س	خبری	دی��گ��ری	ب��ود	
خبرگزاری	هاواس	و	با	تأسیس	یك	دفتر	تجاری	
روی��ت��ر«	 »ژول��ی��وس	 ش��د.	 متولد	 	1849 س��ال	 در	
 1851 س���ال	 در	 ه����اواس	 پ��ای��ه	گ��ذار	 ک��ارک��ن��ان	 از	

کار خبرگزاری تولید خبر  �
خام است تا مطبوعات و 
رادیو و تلویزیون از آن ها 

که  کند. چیزی  استفاده 
باعث رونق یك خبرگزاری 

که  می شود، این است 
اخبار را دست اول و 

کند و در  بی واسطه تهیه 
اختیار رسانه ها قرار دهد.
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لندن	 در	 رسمی	 ب��ه	ص��ورت	 را	 خ��ود	 خ��ب��رگ��زاری	
بورس	 بر	 خبرگزاری	 این	 تخصص	 ک��رد.	 افتتاح	

مالی	و	مبادله	اخبار	بود.	
خ�����ب�����رگ�����زاری،	 س�����ه	 ای�������ن	 	1859 س�������ال	 در	
ک��ردن��د	و	 م��واف��ق��ت	ن��ام��ه	ای	م��ی��ان	خ���ود	ام��ض��ا	
ک��ی��د	ب��ر	م��ب��ادل��ه	اخ��ب��ار	در	س��راس��ر	جهان	 ب��ا	ت��أ

کردند.	 کارتل	خبری	را	ایجاد	 نخستین	
در	دهه	های	بعد،	خبرگزاری	های	بزرگ	دیگری	
که	از	مهم	ترین	 گذاشتند	 در	جهان	پا	به	صحنه	
اینترنشنال	 یونایتدپرس،	 ب��ه	 م��ی	ت��وان	 آن	ه��ا	
ک��ه	تب	 ک��رد.	پ��س	از	س��ال	1945	 و	ت��اس	اش���اره	
کرد	و	نظم	نوین	تازه	ای	 جنگ	جهانی	فروکش	
کستر	جنگ	سر	بر	آورد،	دولت-ملت	های	 از	خا
آژان��س	ه��ای	 تأسیس	 ب��ه	 استقالل	یافته	 ت���ازه	
ک���ردن���د	و	ت��ع��داد	 خ���ب���ری	م��ل��ی	خ����ود	اق������دام	
خ��ب��رگ��زاری	رسید.	 	100 ب��ه	 خ��ب��ری	 آژان���س	ه���ای	

)علی	آبادی	و	اسدی،	1381(

پیشینه خبرگزاری در ایران
پیشینه	ای	 ای��ران	 در	 خبرگزاری	ها	 راه	ان����دازی	
را	می	توان	 کشورمان	 ای��ن	رو	 از	 و	 دارد	 70	ساله	
این	 در	 س��وم	 ج��ه��ان	 در	 پیشرو	 ملل	 جمله	 از	
که	تجربیات	طوالنی	را	پشت	سر	 زمینه	دانست	

گذاشته	است.
در	 خبری	 آژان��س	 نخستین	 پ��ارس،	 خبرگزاری	
ت��وس��ط	وزارت	 ک��ه	در	س��ال	1313	 اس��ت	 ای���ران	
ملی	 خبری	 مرکز	 یك	 جایگاه	 در	 و	 خارجه	 ام��ور	

انقالب	 پیروزی	 از	 پس	 ش��د.	 تأسیس	 رسمی	 و	
ن��ام	خ��ب��رگ��زاری	 ای���ران	در	س��ال	1360	 اس��الم��ی	
ب��ه	خ��ب��رگ��زاری	جمهوری	اس��الم��ی	ای��ران	 پ��ارس	

»ایرنا«	تغییر	یافت.
واحد	مرکزی	خبر	از	دیگر	خبرگزاری	های	نسبتًا	
سابقه	ای	 که	 می	شود	 محسوب	 ای��ران	 قدیمی	
این	سازمان	 یدك	می	کشد.	 را	 40	سال	 از	 بیش	
رادیو	 خبرگزاری	 عنوان	 با	 	1350 دی	 در	 خبری	
ک��رد	و	 آغ��از	 را	 ک��ار	خ��ود	 ای��ران	 تلویزیون	ملی	 و	
گروه	تحقیق	ادغام	شد	 سپس	در	سال	1355با	
آم��د.	 ب��ه	وج��ود	 م��رک��زی	خبر	 و	تشکیالت	واح��د	
بخش	های	 تغذیه	 ب��ه	 بیشتر	 خ��ب��رگ��زاری	 ای��ن	
آن	 اخبار	 و	 پرداخته	 تلویزیون	 و	 رادی��و	 خبری	
کمی	 در	سطح	رسانه	های	مکتوب	با	برد	بسیار	
روبه	رو	است.	در	ادامه	به	معرفی	بیشتر	این	دو	

خبرگزاری	مهم	در	ایران	می	پردازیم.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران–ایرنا

خ��ارج��ه	 ام���ور	 وزارت	 در	 	،1313 ش��ه��ری��ور	 دوم	
پ��ارس	به	وج��ود	آم��د	تا	 ن��ام	آژان��س	 اداره	ای	به	
اختیار	مطبوعات	 و	در	 گردآوری	 را	 کشور	 اخبار	
پی	درپی،	 تغییرات	 از	 پس	 ده��د.	 ق��رار	 م��ردم	 و	
جهانگردی	 و	 اطالعات	 وزارت	 	،1342 سال	 در	
تأسیس	و	آژانس	پارس	با	تغییر	نام	به	خبرگزاری	
پارس	تابع	این	وزارتخانه	شد.	خبرگزاری	پارس	
با	تصویب	مجلس	شورای	 در	8	دی	ماه	1360	
تغییر	 اسالمی	 جمهوری	 خبرگزاری	 به	 اسالمی	

نام	داد.	)خلجی،	1381،	ص118(
ب��ه	ص��ورت	شرکت	دولتی	 ای��ن	س��ازم��ان	 ک��ن��ون	 ا
ارش��اد	 و	 فرهنگ	 وزارت	 به	 وابسته	 و	 مستقل	
اسالمی	فعالیت	می	کند.	ایرنا	با	داشتن	بیش	از	
کشور	و	850  50	مرکز	و	دفتر	نمایندگی	در	داخل	
خارجی،	 و	 داخلی	 خبرنگار	 	500 و	 خبری	 ک��ادر	
مخابره	 فارسی	 زب��ان	 به	 کلمه	 ه��زار	 	130 روزان��ه	

می	کند.
تولیدی	 اخبار	 و	 اط��الع��ات	 ارائ��ه	 بر	 ع��الوه	 ایرنا	
خ�����ود،	اخ���ب���ار	و	اط����الع����ات	خ���ب���رگ���زاری	ه���ای	
یونایتدپرس،	 آسوشیتدپرس،	 ف��ران��س	پ��رس،	
کیودو	را	به	رسانه	های	جمعی	 ایتارتاس	آلمان	و	
WWW.( می	کند.	 عرضه	 متقاضیان	 عموم	 و	

)IRNA.IR
خروجی	ایرنا	دارای	انواع	دیگری	از	تلکس	های	

که تب  � پس از سال 1945 
جنگ جهانی فروکش 

کرد و نظم نوین تازه ای 
کستر جنگ سر بر  از خا
آورد، دولت-ملت های 

ل یافته به  تازه استقال
تأسیس آژانس های 

خبری ملی خود اقدام 
کردند و تعداد آژانس های 

خبری به 100 خبرگزاری 
رسید. 
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خ��ب��ری	ش��ام��ل	اخ��ب��ار	م��ح��رم��ان��ه،	اق��ت��ص��ادی،	
ورزشی،	ایرنا	فارسی،	ایرنا	عربی	و	ایرنا	انگلیسی	
ک���ه	م��ج��م��وع��ًا	ع����الوه	ب���ر	ت��أم��ی��ن	اخ��ب��ار	 اس����ت	
رسانه	های	 استفاده	 مورد	 داخلی،	 رسانه	های	
)خلجی،	 می	گیرد.	 قرار	 بین	المللی	 و	 منطقه	ای	

1381،	ص119(
جایگاه	 که	 است	 ایران	 در	 خبرگزاری	 تنها	 ایرنا	
کشور،	به	عنوان	خبرگزاری	 ج	 آن	در	داخل	و	خار
نظام	 رسمی	 رسانه	ای	 تریبون	 و	 ملی	 و	 رسمی	
شده	 شناخته	 رسمیت	 به	 اسالمی،	 جمهوری	

است.

نیروی	 و	 ن��رم	اف��زاری	 و	 س��خ��ت	اف��زاری	 امکانات	
در	 خ��ب��ری	 نمایندگی	های	 و	 ک��ز	 م��را و	 ان��س��ان��ی	
مناطق	داخلی	و	خارجی	این	رسانه،	نسبت	به	
کثر	 ایران	در	حدا سایر	خبرگزاری	های	فعال	در	
است.	)عبداللهی	نژاد	و	افخمی،	1392،	ص105(

دان��ش��ج��وی��ان	 خ��ب��رگ��زاری	 	1378 س���ال	 آذر	 در	
گ��ذاش��ت	و	پ��س	از	 ای���ران،	ایسنا،	پ��ا	ب��ه	م��ی��دان	
توانست	 و	 داد	 پایان	 ایرنا	 یکه	تازی	 به	 مدتی	
برای	 کشور	 خبری	 عرصه	 در	 مناسبی	 جایگاه	
ایسنا،	 راه	ان���دازی	 از	 پس	 کند.	 دست	وپا	 خ��ود	
گرفت	 ب��اال	 ای��ران	 در	 راه	ان���دازی	خبرگزاری	 تب	
کنون	نزدیك	به	23	خبرگزاری	در	 که	ا به	طوری	
کشور	ایجاد	شده	و	یا	در	حال	راه	اندازی	است.	
پ��ان��ا،	م��وج،	 ف���ارس،	م��ه��ر،	م��ی��راث،	ایپنا،	ش��ان��ا،	
نسیم	 تسنیم،	 شبستان،	 ایکنا،	 سینا،	 قسط،	

و	 خبرگزاری	ها	 ای��ن	 گی	 ویژ مهم	ترین	 که	 	... و	
اشتراك	آن	ها،	جز	دو	خبرگزاری	قدیمی،	انتشار	

اخبار	بر	روی	اینترنت	است.	)دلیری،	1383(
واحد مرکزی خبر

به	 خبررسانی	 و	 خبرنگاری	 کار	 خبرگزاری	 این	
به	 را	 ت��ل��وی��زی��ون	 و	 رادی���و	 مختلف	 ب��خ��ش	ه��ای	

عهده	دارد.
داخلی،	 اخبار	 آن،	 تشکیل	دهنده	 بخش	های	
اخ���ب���ار	خ���ارج���ی	و	بخش	 اس���ت���ان	ه���ا،	 اخ���ب���ار	
مونیتورینگ	اخبار	خارجی	است.	بخش	اخبار	
کشورهایی	 گردآوری	اخبار	از	تهران	و	 کار	 داخلی	
که	سازمان	صدا	و	سیما	درآن	دفتر	خبری	ندارد	
دقیقه	 ه��زار	 	205 بخش	 این	 می	دهد.	 انجام	 را	
خبر	 دقیقه	 19ه���زار	 و	 تلویزیون	 خبری	 گ��زارش	
رادیویی	و	56	هزار	فقره	خبر	مکتوب	تولید	دارد.	
بخش	خبر	استان	ها	مکمل	بخش	اخبار	داخلی	
کشور	دارای	نمایندگی	است.	 و	در	استان	های	
گ��زارش	ه��ای	 و	 اخبار	 نیز	 خارجی	 اخبار	 بخش	
مختلف	 منابع	 از	 را	 تصویری	 و	 مکتوب،	صوتی	

دریافت،	ترجمه	و	تدوین	می	کند.
و	 رادی����وی����ی	 ب��ی��ن	ال��م��ل��ل��ی	 و	 م��ل��ی	 16	ش��ب��ک��ه	
تلویزیونی	 و	 رادی��وی��ی	 شبکه	 	55 تلویزیونی،	
تلویزیونی	 و	 رادی���وی���ی	 ب��رن��ام��ه	 	30 و	 اس��ت��ان��ی	
اسالمی	 جمهوری	 سیمای	 و	 ص��دا	 ب��رون	م��رزی	
از	 را	 نیاز	خود	 م��ورد	 اخبار	 ای��ران،	بخش	عمده	
جمله	 از	 خبرگزاری	 ای��ن	 می	گیرند.	 واح��د	 ای��ن	
خبرگزاری	های	مهم	در	منطقه	خاورمیانه	و	قاره	
است.	 توسعه	 ح��ال	 در	 کشورهای	 بین	 و	 آسیا	

)WWW.IRIB.IR(
کار خبرگزاری ها طرز 

که	 خ��ارج��ی	 خ��ب��ره��ای	 ب��ه	وی��ژه	 خ��ب��ره��ا	 بیشتر	
استفاده	 خبری	 رسانه	های	 سایر	 و	 مطبوعات	
از	ط��ری��ق	خ���ب���رگ���زاری	ه���ا	دری��اف��ت	 م��ی	ک��ن��ن��د،	
می	شود،	زیرا	اغلب	این	رسانه	ها	دفتر	نمایندگی	
کشور	ندارند	و	 ج	از	 یا	خبرنگار	متخصص	در	خار
مشکالت	مالی	و	فنی	نیز	این	امکان	را	به	آن	ها	

نمی	دهد.
تمام	 در	 م��ه��م	 و	 بین	المللی	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ای	
و	 هستند	 فعالیت	 مشغول	 شبانه	روز	 ساعات	
در	 خ��ود	 خبرنگاران	 از	 که	 را	 بی	شماری	 اخبار	
سراسر	جهان	دریافت	می	کنند	برای	روزنامه	ها،	

بخش های تشکیل دهنده  �
آن، اخبار داخلی، اخبار 
استان ها، اخبار خارجی 

و بخش مونیتورینگ 
اخبار خارجی است. 

کار  بخش اخبار داخلی 
گردآوری اخبار از تهران و 
که سازمان  کشورهایی 
صدا و سیما درآن دفتر 

خبری ندارد را انجام 
می دهد.

ها
ش

چال
یو

زار
برگ

،خ
خبر



شماره 6 و 7
مرداد و شهریور 93

60

خبری	 مؤسسات	 سایر	 و	 رادیو-تلویزیون	ها	
رویدادها	 در	جریان	 را	 آن	ه��ا	 و	 می	کنند	 ارس��ال	

قرار	می	دهند.	
گذشته	در	اصطالح	مطبوعات	 این	نوع	اخبار	در	
»اخبار	تلگرافی«		نامیده	می	شدند	و	مطبوعات		
اخیر	 س��ال	ه��ای	 در	 ام��ا	 می	کردند	 منتشر	 را	 آن	
ب��ا	پ��ی��دای��ش	ای��ن��ت��رن��ت	و	اس��ت��ف��اده	روزاف�����زون	
از	طریق	 آن	ه���ا	 پ��دی��ده،	 ای���ن	 از	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	
کاربران	امکان	مشاهده	 سایت	های	اینترنتی	به	

اخبار	خود	را	می	دهند.

قدرتمندی	 اب��زاره��ای	 خبری	 وب	س��ای��ت	ه��ای	
ب����رای	ت���ب���ادل	اط���الع���ات	ب���ه	ش��م��ار	م��ی	آی��ن��د	و	
می	توانند	 وب	سایت	ها	 طریق	 از	 خبرگزاری	ها	
گذشته	 اطالعات	و	اخبار	را	سریع	تر	و	ساده	تر	از	
کاربران	قرار	دهند.	)اصنافی	و	 در	اختیار	عموم	

عصاره،	1386،	ص50(
باعث	شده	 خبرگزاری	ها	 بین	 در	 رقابتی	 فضای	
با	ثبت	لحظه	به	لحظه	وقایع،	مراقب	 که	آن	ها	
باشند	که	در	رابطه	با	چه	تعداد	از	اخبار،	نخستین	
ثانیه	 بوده	اند،	در	هر	دقیقه	چند	 مخابره	کننده	
پیش	بوده	اند	و	چه	تعداد	روزنامه،	اخبار	آن	ها	
کرده	است.	از	این	زاویه	آن	ها	واقعًا	در	هر	 را	درج	
روب��ه	رو	هستند.	 ت��ازه	 یك	ضرب	االجل	 با	 دقیقه	
خبرگزاری	ها	به	جد	می	کوشند	تا	مشترکان	خود	
گوش	به	زنگ	اخبار	در	دست	مخابره	و	 	 کاماًل را	

در	انتظار	اخبار	مکمل	نگه	دارند.
خ��ب��رن��گ��اران	خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	ب��ه	محض	اط���الع	از	
ابتدا	در	یك	خبر	 رویداد	خیلی	مهم،	 وقوع	یك	

که	به	فارسی	 	Flash	نام	به	ای	کلمه سریع	3	تا	5	
به	 نامید	 »ب��رق	آس��ا«	 یا	 »ف��وری«	 را	 آن	 می	توان	
خبرگیران	هشدار	می	دهند	و	بعد	جریان	بسیار	
با	 سپس	 و	 می	کنند	 مخابره	 را	 واق��ع��ه	 مختصر	
را	 تکمیلی	 اطالعات	 بیشتر،	 گاهی	های	 آ کسب	
ارسال	می	دارند	و	باالخره	با	وقوف	به	چگونگی	
آن،	 به	 نسبت	 قاطع	 اطمینان	 و	 واقعه	 کامل	
می	کنند.	 مخابره	 را	 مفصل	 و	 م��ش��روح	 ج��ری��ان	
دارد،	 را	 ک��ارک��رد	 همین	 نیز	 	Urgent ف��وری	 واژه	
منتها	طوالنی	تر	از	Flash	است	و	عناصر	خبری	و	

اطالعات	بیشتری	نسبت	به	آن	دارد.
	)Bulletin(	روزانه	بولتن	چنین	هم	ها	خبرگزاری
می	کنند.	 مخابره	 خود	 خبرهای	 بین	 در	 هم	 را	
ب��ول��ت��ن	خ��الص��ه	خ��ب��ره��ای	م��ه��م	داده	 ای���ن	 در	
که	بعضًا	برای	رسانه	ها	با	همان	صورت	 می	شود	
ب��رای	 نیز	 بولتن	 اس��ت.	 ج	 در و	 استفاده	 قابل	
که	هم	به	 رسانه	های	همگانی	جاذبه	دارد	چرا	
حاوی	 هم	 و	 دارد	 نیاز	 مطالعه	 ب��رای	 کم	 وقت	

کلیدی	رویدادها	است. مطالب	محورهای	
نیستند.	 بی	بهره	 ک��د	 را اوق��ات	 از	 خبرگزاری	ها	
ساعات	 در	 گ��زارش��ی	 قابل	 و	 مهم	 حادثه	 کمتر	
ای��ن	 در	 م��ی	ده��د.	 روی	 ب��ام��داد	 ت��ا	 نیمه	شب	
طوالنی	 متن	های	 خبرگزاری	ها	 آرام،	 ساعات	
گ��زارش	ه��ای	در	دس��ت	اق���دام	خود	 م��رب��وط	ب��ه	
می	کنند.	 مخابره	 آی��ن��ده	 در	 اس��ت��ف��اده	 ب��رای	 را	

)خبرگزاری	جمهوری	اسالمی	ایران،	1383(	
مدیریت خبرگزاری ها

 24 تلویزیون	های	 پیدایش	 اخیر،	 ده��ه	 دو	 در	
جدید	 رسانه	های	 فزاینده	 گسترش	 و	 ساعته	
مبتنی	بر	وب،	با	چالش	هایی	روبه	رو	شده	و	این	
فعالیت	 ف��راروی	 را	 قدرتمندی	 رقبای	 مسئله،	
حرفه	ای	خبرگزاری	ها	قرار	داده	است.	در	چنین	
خود،	 جایگاه	 حفظ	 برای	 خبرگزاری	ها	 فضایی	
سازگاری	 ایجاد	 را	جهت	 راهکارهایی	 مجبورند	
گیرند.	)وردی	نژاد،	 با	فناوری	های	نوپدید	به	کار	

1388،	ص176(
قادر	 را	 خبرگزاری	ها	 نوین،	 ف��ن��اوری	ه��ای	 ای��ن	
و	 اخ��ب��ار	 ت��ع��داد	 و	 ک��ه	سرعت	مخابره	 م��ی	س��ازد	
گزارش	های	ارسالی	را	از	نامساعدترین	و	غیرقابل	
	،1990 از	دهه	 ببرند.	 	 باال مناطق	 دسترس	ترین	
یکی	از	مهم	ترین	تحوالت	در	حوزه	خبرگزاری	ها،	

خبرگزاری به عنوان  �
یک صنعت از امکانی 

که نتیجه  برخوردار است 
انحصاری بودن آن است. 

فقدان رقیب جدی و 
توانا باعث می شود تا 

خبرگزاری بتواند برخی از 
کارایی های مدیریتی  نا

کند. خویش را پنهان 
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کنون	 ا است.	 تلویزیونی	 خبرگزاری	های	 ظهور	
رسانه	 دو	 انحصار	 در	 تصویری	 خبرهای	 عرصه	

رویترز	و	آسوشیتدپرس	قرار	دارد.
خبرگزاری	ها	 که	 گفت	 می	توان	 دیگر	 سویی	 از	
در	جریان	حیات	 بزرگ	 رسانه	های	 مانند	سایر	
خویش،	در	یک	چهارضلعی	فعالیت	می	کنند	و	
تأثیر	 چهارضلعی	 این	 ابعاد	 از	 حرکتشان	 ابعاد	
از:	 عبارتند	 چهارضلعی	 ای��ن	 اض��الع	 می	پذیرد.	
صنعت،	معرفت،	سیاست	و	تجارت.	خبرگزاری	
گزیر	در	جریان	فعالیت	خود	باید	از	آخرین	 به	نا
در	 چه	 و	 زمینه	سخت	افزار	 در	 -چه	 فناوری	ها	

گیرد. زمینه	نرم	افزار-	بهره	

امکانی	 از	 صنعت	 ی��ک	 ب��ه	ع��ن��وان	 خ��ب��رگ��زاری	
آن	 انحصاری	بودن	 نتیجه	 که	 است	 ب��رخ��وردار	
است.	فقدان	رقیب	جدی	و	توانا	باعث	می	شود	
ک��ارای��ی	ه��ای	 ت��ا	خ��ب��رگ��زاری	ب��ت��وان��د	ب��رخ��ی	از	ن��ا
ک��ن��د.	وج���ه	دوم	 م��دی��ری��ت��ی	خ��وی��ش	را	پ��ن��ه��ان	
م����ح����دوده	ع��م��ل��ک��رد	خ���ب���رگ���زاری	ب���ه	م��ع��رف��ت	
مشکالت	 از	 برخی	 نیز	 ای��ن	ب��اره	 در	 بازمی	گردد.	
خبرگزاری	 به	 گزیر	 نا به	 جامعه	 کل	 در	 موجود	
به	 مبتال	 مسئله	 از	 بخشی	 م��ی	گ��ردد.	 تحمیل	
خبرگزاری	به	وجه	سوم	علمکرد	آن	یعنی	وجه	
گذار	بودن	اوضاع	 سیاست	بازمی	گردد.	در	حال	

سیاسی،	 ح��اد	 کشمکش	های	 کشور،	 سیاسی	
دوگانگی	های	موجود	در	درون	ساختار	قدرت،	
وج����ود	ج���ری���ان	ه���ای	ف��ک��ری-س��ی��اس��ی	ب���دون	
شناسنامه،	فعال	بودن	باندها	به	جای	احزاب	
سیاسی	 زمینه	 که	 هستند	 مسائلی	 همگی	 و...	
فعالیت	خبرگزاری	را	ناهموار	می	سازند.	عملکرد	
مورد	 م��ی	ت��وان	 نیز	 تجاری	 نظر	 از	 را	 خبرگزاری	
در	سطح	 خبر	چه	 ح��ال	 هر	 به	 داد.	 ق��رار	 توجه	
ملی	و	چه	در	سطح	بین	المللی،	بازار	خویش	را	

دارد.	)رستمی،	1389،	صص	200-198(.
تفاوت	تکنولوژی	و	روش	های	تولید	هر	رسانه،	
ن��ی��ز	م��وج��ب	ش��ک��ل	ب��ن��دی	س��اخ��ت��ار	م��ت��ف��اوت	
م���ی	ش���ود.	م��ق��ای��س��ه	3	رس��ان��ه	ج��م��ع��ی	رادی����و،	
تلویزیون	و	مطبوعات	این	تأثیرگذاری	را	بیشتر	
در	 خبرگزاری	ها،	 و	 مطبوعات	 می	دهد.	 نشان	
مرحله	نخست	به	صاحب	قلم	یا	نویسنده	نیاز	
کافی	در	زمینه	مورد	نظر	داشته	 که	دانش	 دارد	

باشد.	)خجسته،	1386،	ص161(
ی��ک	س��ازم��ان	 ن��ی��از	در	 م���ورد	 انسانی	 ن��ی��روه��ای	
اخبار	 مدیر	 کل،	 سردبیر	 از:	 عبارتند	 خبرگزاری	
گروه	های	 و	 یا	مدیر	شبکه	 یا	خارجی(	 )داخلی	
برنامه	ساز	مشاوران	رسانه،	دبیران	ویراستاران،	
م��ع��اون��ان	س��روی��س	ه��ای	ت��ح��ری��ری��ه،	م��دی��ری��ت	
آرشیو،	 مدیر	 ارشد،	 خبرنگاران	 سایت،	 و	 رایانه	
خبرنگاران	و	نویسندگان	و	مدیر	روابط	عمومی.	

)سلطانی	فر	و	مرتضوی،	1388،	ص133(
ت��ول��ی��د	و	خ��دم��ات	رس���ان���ه	ای	ف��ن��اوران��ه	جدید	
ع��ب��ارت	اس��ت	از:	وی��دئ��و	)ف��ی��ل��م	ه��ای	خ��ب��ری(،	
)بسته	های	 )اخبار	صوتی(،	چندرسانه	ای	 صدا	
عکس(،	 و	 فیلم	 ص��دا،	 متن،	 از	 ترکیبی	 خبری	
)ط���رح	واره	ای	 اینفوگرافیک	 و	 گرافیک	 عکس،	
ب��ه	ص��ورت	 م��خ��ت��ل��ف	 اط���الع���ات	 و	 اف��ک��ت	ه��ا	 از	
بسته	های	 )ارس����ال	 ن��ی��وز	 م��وب��ای��ل	 ت��ص��وی��ری(،	
ت��ل��ف��ن	ه��م��راه	ب��ا	اس��ت��ف��اده	از	 خ��ب��ری	ب��ر	روی	
ک���ارب���ردی	م��رت��ب��ط(،	ح��ض��ور	در	 ب��رن��ام��ه	ه��ای	
شبکه	های	اجتماعی	نظیر	فیس	بوک،	توییتر	و	
مخاطبان.	 با	 گسترده	تر	 تعامل	 ب��رای	 یوتیوب	

)عبداللهی	نژاد	و	افخمی،	1392،	ص109(	
م��ش��ک��الت و ت��ن��گ��ن��اه��ای س���ازم���ان خ��ب��رگ��زاری 

جمهوری اسالمی )ایرنا(
چند	 در	 س��ازم��ان	 ای��ن	 تنگناهای	 و	 مشکالت	

گذار بودن  � در حال 
کشور،  اوضاع سیاسی 

کشمکش های حاد 
سیاسی، دوگانگی های 

موجود در درون ساختار 
قدرت، وجود جریان های 

فکری-سیاسی بدون 
شناسنامه، فعال بودن 
باندها به جای احزاب 

و... همگی مسائلی 
که زمینه سیاسی  هستند 

فعالیت خبرگزاری را 
ناهموار می سازند.
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که	عبارتند	از: بخش	قابل	تفکیک	است	
مشکالت	و	تنگناهای	ساختاری. 1

س���ازم���ان	 س����اخ����ت����اری	 م���ش���ک���الت	 ج��م��ل��ه	 از	
خ���ب���رگ���زاری،	غ��ی��رث��اب��ت	ب����ودن	آن	اس����ت.	ای��ن	
رویه	های	 شده	 باعث	 ناپایداری	 و	 ثبات	 عدم	
معمول	سازمان	دچار	مشکل	شود	و	البته	نقش	
تغییرات	سیاسی	و	اجتماعی	پی	درپی	نیز	نباید	

گرفته	شود. نادیده	
سنتی	و	غیرعلمی. 2

یکی	از	مشکالت	قابل	تعمق	در	ایرنا،	ترجیحات	
و	اولویت	های	سیاسی	و	نه	حرفه	ای	در	عزل	و	
نصب	مدیرعامل	و	بعضی	دیگر	از	مدیران	عالی	

سازمان	است.

ضعف	منابع	انسانی	متخصص. 3
تحصیالت	 ن����وع	 و	 س��ط��ح	 س����ازم����ان،	 ای����ن	 در	
آن	ه��ا	 ک��ار	 ن��وع	 ب��ا	 س��ازم��ان	 نیروهای	تخصصی	
و	 غیرسیستمی	 سنتی،	 نظام	 نیست.	 منطبق	
نیروها	 که	جذب	و	دفع	 غیرشفاف	سبب	شده	
بر	مبنای	سالیق	و	روابط	مدیران	سازمان	شکل	
نیروهای	 حجم	 غیرعلمی،	 فرایند	 این	 و	 بگیرد	

انسانی	غیرکارآمد	را	افزایش	داده	است.
اعتبار	. 4 کمبود	 و	 قانونی	 ممنوعیت	های	

برای	افزایش	نمایندگی	خبری
سازمان	 شده،	 ذکر	 تنگناهای	 تمامی	 وجود	 با	
دارد	 نمایندگی	ها	 اف��زای��ش	 ب��ه	 زی���ادی	 تمایل	
سازمان	 برنامه	های	 که	 شده	 سبب	 آن	چه	 اما	
ممنوعیت	 و	 م��ال��ی	 تنگناهای	 ن��ش��ود،	 محقق	
که	 گ��ف��ت	 ق��ان��ون��ی	اس���ت.	م���ی	ت���وان	ب��ه	ج���رأت	

ت���وان	و	ظرفیت	 از	چ��ن��ان	 س��ازم��ان	خ��ب��رگ��زاری	
که	 نیست	 ب��رخ��وردار	 عملکردی	 و	 س��اخ��ت��اری	

بتواند	بر	این	تنگناها	و	ممنوعیت	ها	فائق	آید.
و	. 5 تحقیقات	 اف��زای��ش	 ب��رای	 اعتبار	 کمبود	

پژوهش	های	خبری
گسترش	فعالیت	های	خبری	در	سطح	 با	وجود	
پژوهش	 ام��ر	 به	 سازمان	 توجه	 فراملی،	 و	 ملی	
بیشتر	 بی	توجهی	 این	 البته	 است.	 بوده	 اندک	
از	ضعف	 کی	 حا و	 است	 اعتبار	 کمبود	 دلیل	 به	
م��دی��ران	س��ازم��ان	 دی��دگ��اه	سنتی	 و	 م��دی��ری��ت	

است.
رقابت	. 6 ت��وان	 اف��زای��ش	 ب��رای	 اعتبار	 کمبود	

ک���ز	خ���ب���ری	و	 ب���ا	ب��خ��ش	خ���ص���وص���ی،	م���را
اطالع	رسانی

علی	رغم	تمام	توجهات	به	این	سازمان،	فاصله	
انتظار	 رقیب	 گ��روه	ه��ای	 سایر	 با	 زی��ادی	 کیفی	
بحث	 نیست.	 این	گونه	 متأسفانه	 که	 م��ی	رود	
اطالع	رسانی	 و	 کز	خبری	 مرا مذکور	در	خصوص	
گ���ر	ب��خ��واه��ی��م	س��ازم��ان	را	با	 داخ��ل��ی	اس���ت	و	ا
دامنه	 کنیم،	 مقایسه	 خ��ارج��ی	 خ��ب��ری	 ک��ز	 م��را

کیفی	وسیع	تر	است.	 کمی	و	 تفاوت	های	
آموزش	های	. 7 افزایش	 ب��رای	 اعتبار	 کمبود	

کارکنان	و	مدیران تخصصی	
تأسیس	دانشکده	خبر	در	سال	1376	و	گسترش	
ویژه	 توجه	 نشان	دهنده	 آموزشی	 فعالیت	های	
سازمان	به	امر	آموزش	است.	با	این	وجود	نیاز	
قابل	 علمی	 و	 منطقی	 س��ازوک��اره��ای	 ایجاد	 به	
کیفیت	 نظر	 از	 و	هم	 کمیت	 نظر	 از	 توجیه،	هم	
س��ط��ح	آم����وزش	ب��ه	ش���دت	اح��س��اس	م��ی	ش��ود.	

)رستمی،	1389،	صص206-201(
راهکارهایی برای حل چالش های مذکور

اه��داف،	 ب��ا	 متناسب	 باید	 خبری	 رس��ان��ه	ه��ای	
مخاطبان،	بخش	های	خبری	تحریریه	و	نیروی	
را	برای	 از	پیش	تدوین	شده	ای	 انسانی،	برنامه	
وق��وع	 هنگام	 در	 خبر	 تولید	 ف��رای��ن��د	 م��دی��ری��ت	

بحران	در	اختیار	داشته	باشند.
ح���ض���ور	م�����ش�����اوران	خ���ب���ری	آش���ن���ا	ب����ه	ام����ور	
جامعه	شناسی	و	روان	شناسی	موجب	می	شود	
که	تصمیم	گیری	درباره	تولید	و	توزیع	اخبار	با	در	
نظر	داشتن	پیامدها	و	آثار	روانی-اجتماعی	آن	

مورد	توجه	قرار	بگیرد.

رسانه های خبری باید  �
متناسب با اهداف، 

مخاطبان، بخش های 
خبری تحریریه و نیروی 
انسانی، برنامه از پیش 

تدوین شده ای را برای 
مدیریت فرایند تولید خبر 
در هنگام وقوع بحران در 

اختیار داشته باشند.
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خبری	 ت��ن��اق��ض��ات	 و	 ت��ع��ارض��ات	 از	 پیشگیری	
ارق�����ام،	اس��ام��ی	 آم����ار	و	 ارائ�����ه	 ب��ه	خ��ص��وص	در	
اص��ل	 ب��ای��د	 و...	 مختلف	 ک��ن	 ام��ا و	 اش��خ��اص	
و	 )سلطانی	فر	 باشد.	 خبرگزاری	ها	 در	 اساسی	

مرتضوی،	1388،	صص146-143(
در	 شده	 ذکر	 مشکالت	 و	 چالش	ها	 به	 توجه	 با	
موارد	 می	توان	 داخلی،	 خبرگزاری	های	 زمینه	
منظور	 ب��ه	 عملی	 راه��ک��اره��ای	 به	عنوان	 را	 زی��ر	

تعدیل	این	مشکالت	ارائه	نمود.
منظور	. 1 ب��ه	 دان���ش	 مدیریت	 واح���د	 ای��ج��اد	

گردش	خبر	با	 تبیین	فرایندهای	مورد	نیاز	
توجه	به	آخرین	دستاوردهای	فنی

زمینه	. 2 در	 ک��ارک��ن��ان	 و	 م���دی���ران	 آم����وزش	
کارکردهای	خبر	در	شبکه

ک��ت��ی��ک	ه��ای	خ���ب���ری	در	. 3 ب���ه	ک���ارگ���ی���ری	ت��ا
ک���ارک���رده���ای	ج��دی��د	رس��ان��ه	م��ت��ن��اس��ب	با	

خبررسانی	در	شبکه	اینترنت
و	. 4 تولید	 ن��رم	اف��زاری	 سیستم	 در	 بازنگری	

توزیع	خبر
توجه	به	انتظارات	افکار	عمومی	در	تولید	. 5

در	 یک	سونگری	 از	 پرهیز	 و	 خبر	 انتشار	 و	
تبلیغ	سیاسی

ف��ض��ای	. 6 ف��ع��ال��ی��ت	ه��ای	ج���دی���د	در	 خ��ل��ق	
م���ج���ازی	و	راه	ان����������دازی	ای���رن���ا	م��ج��ازی	

)وردی	نژاد،	1388،	ص190(
در  خبرگزاری ها  به  مربوط  م��ق��ررات  و  قوانین 

ایران
که	 مطبوعات	 برخالف	 ای��ران،	 در	 خبرگزاری	ها	
ت��ح��ت	ن��ظ��ارت	ی��ک	ق��ان��ون	م����دون	و	ق��وان��ی��ن	
کنون	تحت	نظارت	 مجازات	اسالمی	هستند،	تا
اما	 نگرفته	اند.	 ق��رار	 جامعی	 و	 مشخص	 قانون	
که	تا	 برخی	از	قوانین	مطبوعاتی	تصویب	شده	
نیز	 خبرگزاری	ها	 ب��رای	 را	 آن	ه��ا	 می	توان	 حدی	

تفسیر	نمود	عبارت	است	از:
ن��ش��ری��ات	و	. 1 اص����ل	24	ق���ان���ون	اس���اس���ی:	

مگر	 آزادن���د	 مطالب	 بیان	 در	 مطبوعات	
آن	ک���ه	م��خ��ل	ب��ه	م��ب��ان��ی	اس���الم	ی��ا	حقوق	

عمومی	باشند.
ج��م��ه��وری	. 2 اق��ت��ص��ادی	 ن��ظ��ام	 اص���ل	44:	

دولتی،	 بخش	 سه	 پایه	 بر	 ای��ران	 اسالمی	
ت���ع���اون���ی	و	خ��ص��وص��ی	اس�����ت.	رادی������و	و	

ت��ل��ف��ن...	 ت��ل��گ��راف	و	 ت��ل��وی��زی��ون،	پ��س��ت	و	
مالکیت	عمومی	و	در	اختیار	دولت	اند.

اص��ل	168	ق��ان��ون	اس��اس��ی:	رس��ی��دگ��ی	به	. 3
است	 علنی	 مطبوعاتی	 و	 سیاسی	 جرائم	
کم	 محا در	 منصفه	 ه��ی��ئ��ت	 ح��ض��ور	 ب��ا	 و	

دادگستری	صورت	می	گیرد.
توسعه:	. 4 چ��ه��ارم	 برنامه	 ق��ان��ون	 	116 م��اده	

از	 منظور	حمایت	 به	 اس��ت	 مکلف	 دول��ت	
حقوق	پدیدآورندگان	آثار	فرهنگی،	هنری	
هنر،	 و	 فرهنگ	 اصحاب	 شغلی	 امنیت	 و	
مطبوعات	و	قلم،	بسترسازی	برای	حضور	
و	 حقیقی	 اش��خ��اص	 ب���رای	 را	 بین	المللی	

حقوقی	فراهم	آورد.
قانون	مطبوعات. 5
آی��ی��ن	ن��ام��ه	ت��أس��ی��س	و	ن��ح��وه	ف��ع��ال��ی��ت	و	. 6

نظارت	بر	خبرگزاری	های	غیردولتی
آیین	نامه	ساماندهی	پایگاه	های	اینترنتی. 7
محتوایی	. 8 جرائم	 به	 مربوط	 	14 و	 	13 م��واد	

الیحه	جرائم	رایانه	ای
اس��اس��ن��ام��ه	س���ازم���ان	خ���ب���رگ���زاری	پ���ارس	. 9

)اسدی،	1390،	صص	126-125(	
منابع

و	. 1 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	 حقوقی	 نظام	 	،1390 ع��ب��اس؛	 اس���دی،	
و	 حقوق	 پ��ژوه��ش	 مجله	 ای���ران،	 در	 شبه	خبرگزاری	ها	

سیاست،	سال	سیزدهم،	شماره	35،	صص	158-113.
اصنافی،	امیررضا؛	عصاره،	فریده؛	1386،	بررسی	ارتباط	. 2

وب	سایت	های	 طریق	 از	 ایرانی	 خبرگزاری	های	 میان	
آن	ها،	فصلنامه	کتاب،	شماره	72،	صص	49-	60.

وظایف	. 3 و	 حدود	 تبیین	 و	 خبرگزاری	ها	 »تعریف	 بولتن	
آن	ها«،	خبرگزاری	جمهوری	اسالمی،	مرداد	1383

)س��ازم��ان	ه��ای	. 4 روزن��ام��ه	ن��گ��اری	 از	مکتب	 درس	ه��ای��ی	
نشریه	 	،1382 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا(،	 رس��ان��ه	ه��ا:	 زیرساختی	

روزنامه	نگاری،	شماره	نهم،	صص9-7.
و	. 5 ای����ران	 در	 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا	 »پیشینه	 ج����واد؛	 دل��ی��ری،	

جهان«،	روزنامه	ایران	1383/3/21
سازمان	. 6 عملکرد	 بررسی	 	،1389 حجت	اهلل؛	 رستمی،	

خبرگزاری	جمهوری	اسالمی،	مجلس	و	پژوهش،	سال	
هشتم،	شماره	30،	صص	219-195.

یا	. 7 خ��ب��رگ��زاری	ه��ا:	وس��ی��ل��ه	 رض���وان���ی،	س��ع��ی��ده؛	1389،	
222،	صص14- شماره	 سیاسی،	 علوم	 نشریه	 هدف؟،	

.15
جعفری،	زهرا؛	1387،	پانزدهمین	نمایشگاه	مطبوعات	. 8

و	خ���ب���رگ���زاری	ه���ا،	ک��ل��ی��ات	اط����الع����ات،	ارت���ب���اط���ات	و	
دانش	شناسی،	آذر	ماه.

ساخت	دهی	. 9 اصلی	 عناصر	 	،1386 حسن؛	 خجسته،	
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با	 مقایسه	ساختار	سازمانی	صدا	 و	 رسانه	ای	 سازمان	
سیما،	نشریه	رسانه،	شماره	71،	صص	168-155.

خلجی،	سهیال؛	1381،	ساختار	اخبار	داخلی	خبرگزاری	. 10
ج��م��ه��وری	اس��الم��ی،	نشریه	رس��ان��ه،	س��ال	دوازده����م،	

شماره	چهارم،	صص	122-118.
11 .	،1388 محمودرضا،	 مرتضوی،	 محمد؛	 سلطانی	فر،	

در	 رس��ان��ه	 س��ازم��ان	 تحریریه	 مدیریت	 مطلوب	 م��دل	
خبرگزاری	 سازمان	 مدیریت	 م��وردی	 مطالعه	 بحران،	
	،44 شماره	 شانزدهم،	 سال	 بصیرت،	 فصلنامه	 ایرنا،	

صص	146-125.
خبرگزاری	های	. 12 شناسنامه	 	،1383 س��وداب��ه؛	 قدبگی،	

جهان،	نقد	و	بررسی	کتاب	ماه،	صص	125-120.
ت���ف���اوت	ه���ای	. 13 	،1380 ح���س���ی���ن؛	 ق����ن����دی،	

و	 مطالعات	 مرکز	 جمعی،	 رسانه	های	 در	 خبرنویسی	
تحقیقات	رسانه	ها،	سال	چهارم،	شماره	چهارم،	صص	

.61-59
عباسی،	حجت	اله؛	1386،	اصول	کاربردی	خبرنگاری،	. 14

اسالمی	 جمهوری	 سیمای	 و	 ص��دا	 س��روش	 انتشارات	
ایران،	چاپ	سوم.

15 .	،1392 حسینعلی؛	 افخمی،	 علیرضا؛	 عبداللهی	نژاد،	
)مطالعه	 رسانه	ای	 جدید	 فناوری	های	 و	 خبرگزاری	ها	
پی.تی. آسوشیتدپرس،	 رویترز،	 کارکردهای	 تطبیقی	
ای	و	ایرنا	در	عصر	اینترنت	با	تأکید	بر	عملکرد	خبرگزاری	
ج��م��ه��وری	اس���الم���ی(،	ن��ش��ری��ه	م��ط��ال��ع��ات	ف��ره��ن��گ-

ارتباطات،	سال	چهاردهم،	شماره	بیست	و	یکم.
شناسنامه	. 16 	،1381 عباس؛	 اس��دی،	 گیتا؛	 علی	آبادی،	

خ���ب���رگ���زاری	ه���ای	ج���ه���ان،	ت���ه���ران:	س���ازم���ان	چ���اپ	و	
انتشارات	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی.

روش	ه��ای	. 17 	،1371 م��ه��دی؛	 محسنیان	راد،	
تحقیقات	 و	 مطالعات	 مرکز	 تهران،	 خبری،	 مصاحبه	

رسانه	ها.
بررسی	. 18 	،1384 محمد؛	 سید	 م���ه���دی	زاده،	

م��ح��ت��وای��ی	و	ح���رف���ه	ای	م��ط��ال��ب	ه��ف��ت	خ��ب��رگ��زاری	
غیردولتی:	مطالعه	تطبیقی،	مرکز	مطالعات	و	تحقیقات	

رسانه،	صص	49-5.
شهال،	. 19 بهرامی،	 مجتبی؛	 امیری،	 فریدون؛	 وردی	ن���ژاد،	

رقابتی	 م��زی��ت	 ب��ر	 ن��وی��ن	 ف��ن��اوری	ه��ای	 ت��أث��ی��ر	 	،1388
دولتی،	 مدیریت	 نشریه	 اسالمی،	 جمهوری	 خبرگزاری	

دوره	1،	شماره	3،	صص	192-175.
بر	. 20 همگانی	 رس��ان��ه	ه��ای	 تأثیر	 	،1379 م��ه��رداد؛	 ه��رم��ز،	

سنجش،	 و	 پژوهش	 فصلنامه	 اجتماعی،	 یکپارچگی	
شماره	7.


