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؟خبر چیست

ر خبر گزارشی از واقعیت ها است ولی هر واقعیتی خب-•
.نیست

ی اطالعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده م-•
.شود

 .خبر نقل ساده و خالص وقایع جاری است-•

ن خبر گزارشی واقعی از یك رویداد عینی است كه در آ»•
ه یك یا چند ارزش خبری وجود دارد و نحوه تنظیم و ارای

آنرا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شكل می 
.«دهند
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يكي از وظايف خبرنگاران

در انتخاب رويداد براي تهيه خبر؛ شناخت 

( News values)ارزشهاي خبري 

نهفته در رويداد است

: ارزش خبري داراي دو كاركرد است 

شناسايي خبر-

ارزش گذاري و معيار سنجي اهميت خبر-
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ارزش های خبری
NEWS VALUES

 هر رویدادی را نمی توان خبر
نامید، زیرا بسیاری از رویدادها 

.انتقال به مخاطب را ندارندارزش
معیارها و شرایطی كه در ماهیت 
ا یك رویداد موجودند و بر مبنای آنه
می توان رویداد را ارزشیابی كرد 

.ارزش های خبری نام دارند
اهمیت این ارزش ها به دلیل آن 

هم در سوژه است كه خبرنگار را
، خبر یاری می دهدیابی و تنظیم

هم به عنوان معیار مقایسه، ارزش
گذاری و گزینش رویدادها برای 

ده انتشار توسط رسانه مورد استفا
.قرار می گیرد
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:ارزشهای خبری 

• دربرگیری -

• شهرت-

• تازكی و نو بودن -

• استثناء و شگفتی -

• ( بزرگی و فراوانی ) تعداد و مقدار -
• (معنوی و جغرافیایی) مجاورت 

• (فیزیکی–فکری ) منازعه و برخورددرگیری ،
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 )impact) ارزش در برگيري
زماني است كه رويدادي تمام يا قسمت 

اعظم جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد

 )fame) ارزش شهرت
اشخاص يا شخصيتهاي مختلف حقيقي و 

حقوقي كه مردم آنها را مي شناسند 

 )timeliness) زمان و تازگي رويداد
عامل زمان هميشه مورد توجه بوده و در 

انعكاس يك خبر از مهمترين عوامل مي باشد
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برخوردها، تضاد، اختالف و درگيري 
Conflict))

اين ارزش تعادل موجود در جامعه را بر هم مي زند  

فراواني تعداد، مقدار و بزرگي رويداد

)magnitude)

رويدادهايي كه در آن آمار و ارقام باال باشد وتعداد 

ذينفع باشند( مثبت يا منفي)كثيري در آن 
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(oddity) استثناء و شگفتي

رويدادهاي خارق العاده و نادر كه گاهي هرچند سال يك 

بار يا براي اولين بار پيش مي آيد

ازقدرت جذابيت خاصي برخوردار هستند

(proximity) مجاورت 

گاهي رويدادي بدليل هم جواري براي مخاطب خبر 

.است

(نزديكي محل و شهر زندگي )مجاورت جغرافيايي

...(نزديكي زبان ، فرهنگ عاليق،دين ،مذهب و)مجاورت معنوي
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عناصر خبری

هاي خبري به اخبار قدر و منزلت و اهمیت اگر ارزش•
آنها را به ( News Elements)دهند عناصر خبري   مي

.گذارندنمايش مي

شوندعناصرخبري در مجموع از شش عنصر تشكیل مي•
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عناصر خبر

(چه كسی) كه؟•

(چه وقت)كی؟•

(در چه مكانی) كجا؟•

(موضوع ) چه؟•

(دلیل رویداد )چرا؟ •

(كیفیت وچگونگی )چگونه؟ •
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كه ؟ كي ؟ كجا ؟ چه ؟ چرا ؟ : )عناصر خبر 
(چگونه ؟

ل در يك خبر به تناسب نوع تنظیم حتما چند عنصر خبري به شرح ذي•
.وجود دارد

شخص ، اشخاص يا اشیايي كه در وقوع رويداد دخالت داشته اند : كه•
(ذكر نام حقیقي وحقوقي با توجه به میزان شهرت افراد )

(از اهمیت خاصي برخوردار است ) زمان يا تازگي خبر: كي •

محل روي دادن خبر: كجا•

ماهیت خبر را روشن مي كند و معموال در ابتداي خبر قرار مي : چه•
گیرد 

علت ، دلیل و انگیزه به وجود آمدن رويداد را بیان مي كند : چرا•

كیفیت وقوع رويداد را بیان مي كند : چگونه•

گاهي در خبرنويسي اشاره به يكي دو عنصر و عدم اشاره به : تذكر •
.عناصر كم اهمیت درجهت باالبردن ارزش خبري كفايت مي كند 
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اساسی در خبر نویسیمفاهیم

clearـ روشنی خبر1•

accurateـ درستی خبر2•

compeleteـ جامعیت خبر3•
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( :CLEAR)ـ روشنی خبر 1

ین مهمتر. خبر باید ساده، روشن و بدون ابهام تنظیم شود
دلیل ابهام در خبر، درك نادرست خبرنگار از موضوع خبر

و پرسش از منبع میاست كه این اشكال را با مطالعه
.توان رفع كرد

نكته دیگر آنكه در خبرهای دارای اصطالحات علمی، 
، مطلب باید به گونه ای …حقوقی، پزشكی و فنی و

د، انتشار یابدكه اوال فهم مطلب برای همگان آسان باش
ی همچنین این ساده نویسی به ارزش علمی خبر آسیب

.وارد نیاورد
در این راه، همچنین داشتن یك رسم الخط واحد در خبر 

. . . . ..نویسی ضروری است
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(:ACCURATE)ـ درستی خبر 

•
خبر است و در صورت نبود ارزش و اعتبار صحت خبر 

اعتماد میان مخاطب و اطالعات الزم و عدم صحت خبر، 
.  از بین می رودرسانه 

نشان از عدم دقت در این ( Retraction)وجود تكذیبیه
مفهوم اساسی دارد كه در مواردی می تواند موجب 

.مشكالت قانونی نیز شود
ازسوی دیگر درج مطالب فاقد صحت، اطمینان و 

مطالعه قبلی موجب بی اعتمادی و كاهش مخاطبان 
.رسانه و رفتن آنان به سمت رسانه های دیگر است

هیچ گاه درستی خبر »»» 
««««نباید فدای سرعت انتشار آن شود 
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(:COMPLETE)ـ جامعیت خبر 3

اطالعات در خبر باید به صورت جامع و كامل داده •
دادن اطالعات آرشیوی و اشاره به سابقه خبر. شود

كی، كجا، كه، )عنصر خبری6و پاسخگویی به 
.  در خبر ضروری است( چرا، چه و چگونه
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NEWS STYLESسبک های خبر نویسی

ـ سبك هرم وارونه1

سبك تاریخی-2

ـ سبك تاریخی با لید3

ـ سبك بازگشت به عقب4

ـ سبك پایان شگفت انگیز5

سبك داستانی خبر-6

ـ سبك دایره ای7
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:انواع سبك خبري 

م كار آمدترين و رايج ترين سبك تنظي: سبك هرم وارونه -1
نظيم در اين سبك خبري مطالب  بر اساس ارزش خبري ت. خبراست
(اخبار روز ، بيشترين كاربرد را در اين سبك  دارد) مي شود 

ر مي در هرم وارونه ابتدا گسترده ترين اطالعات درآغاز مطلب قرا
گيرد آنگاه مطالب با ارائه اجزاي كوچكتر ادامه مي يابد تا

.سرانجام به آخر برسد

:تنظيم سبك هرم وارونه 
:موارد استفاده از سبك هرم وارونه

ارائه امروز سبك هرم وارونه به صورت رايج ترين روش در تنظيم و
.رسانه هاي خبري در آمده است(مهمترين مطالب ) خبر در    ليد 

ساير مطالب  
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اكثر مطالب خبري روز مانند مصاحبه هاي خبري ، 
با روش هرم وارونه تنظیم .. سخنرانیها ، كنفرانسها و

مي شود 
                                            .

:اهمیت

روش تنظیم خبر به سبك هرم وارونه اختصاص به 
مجله ها و توجه به روزنامه ندارد ، نگاهي به صفحات 

سبك بخش اخبار راديو و تلويزيون نشان مي دهد كه 
در ارائه و عنوان روش منحصر به فرد تقريبا به هرم وارونه 

.تنظیم اخبار در آمده است 

يكي از داليل عمده فراگیر شدن سبك هرم وارونه ، 
سرعت در پخش و انتشار اخبار از طريق رسانه هاي 

خبري و فرصت كوتاه مخاطبان در دريافت پیام هاي 
خبري است 
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:نمونه سبك هرم وارونه

چهارمین اجالس زنان نمونه خاورمیانه در تهران برگزار شد:تیتر

همزمان با روز جهاني زن ، چهارمین اجالس : خبرگزاري زنان ايران -تهران :لید 

زنان نمونه خاورمیانه روز سه شنبه با حضور ايران و شماري از كشورهاي مختلف               

خاورمیانه و جهان برگزار 
.                                                                                                                            شد

نفر از بانوان به عنوان نمايندگاني از زنان       200به گزارش خبرنگار ما ، حدود :2پاراگراف 

موفق و برتر در زمینه هاي مختـلف اقتصادي و اجتمـاعي در ايـن اجـالس

.       شركت داشتند 

جمهوري اسالمي ايران ، بلژيك ، برزيل ، آمريكا ، افغانستان ، تونس ،  عالوه بر:3پاراگراف 

مغرب ، لبنان ، سوريه ، هند ، پاكستان ، مصر ، انگلیس ، امارات و پنج كشور 

.ديگر عضو شوراي همكاري خلیج فارس در آن حضور داشتند 

در اين اجالس از ايران دكتر سكینه ابراهیمي از پزشكان متخصص هالل احمر : 4پاراگراف 

.ايران حضور داشت 
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:ترتیب ارائه ساير مطالب در سبك هرم وارونه 

نظر در سبك هرم وارونه بايد اين نكته را در"ليد "درنگارش مطالب بعد از •
ن مطلب داشت كه چند پاراگراف  بعد از ليد توضيحات بيشتري راجع به هما

اصلي را ارائه مي دهد و پس از اين توضيحات مطلب مهم بعدي مطرح مي
.شود 
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:برتري هاي سبك هرم  وارونه 

.در ليد ، چكيده مهمترين مطلب ارائه مي شود -1•
ت سرع)از نظرخواننده زمان كمتري براي دريافت پيام خبري الزم است -2•

(انتقال خبر
.خواننده را خسته نمي كند -3•
.حس كنجكاوي خواننده را از جنبه نيازهاي خبري فورا  ارضا مي كند -4•
.متن خبر بر پايه ارزش مطالب تنظيم مي شود-5•
.خواننده را به خواندن بهتر ترغيب مي كند-6•
رايش سادگي وي)از لحاظ تيتر نويسي و ماكت بندي كار را ساده مي كند -7•

(،تيتر نويسي و صفحه آرايي 
.ت مناسبترين سبك نگارش براي مطالب خبري روز ، سبك هرم وارونه اس•
:زمینه های مناسب درتنظیم خبر •
هرم وارونه : اخبار ورزشي ، تنظيم نمودار ، خبرهاي هنري وعلمي •
سبك تاريخي با ليد: اخبار ورزشي ، اخبار دادگاه ها و خبر حوادث •
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: سبك تاريخي -2

مطالب با توجه به ارزش خبري نوشته نمي شود بلكه به صورتي كه 
(خبر جلسه هاي رسمي )اتفاق افتاده نگارش مي شود 
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ـ سبک تاریخی با لید3

•
دارای لید است و به صورت ترکیبی از سبکاین 

خبرشروع .تاریخی و هرم وارونه به نظر می آیدسبک
است که حاوی مهمترین خبرهمواره با دادن یک 

به همان ترتیب خبرقسمت مطلب است و پس از آن،
زمانی رویداد ذکر می شود .

بیشتر در گزارش حوادث بکار می رود، البته در نوعاین 
برخی از خبرهای اجتماعی و گزارش برخی جلسات 

نیز کاربرد دارد
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• اصوال درسبک تاریخی مطلب دست نمی خورد و بر مبنای توالی 
تنها مزیت این زمانی به همراه یک مقدمه ارایه می شود، لذا

کامل و فاقد اعمال نظر خبرنگار استخبراین است که سبک .
این است که چون مقدمه دارد مهمترین سبکاز جمله معایب این 

است و طوالنی و زمان بر بخش خبری در ابتدا ارایه می شود، 
.ماکت بندی آن نیز مشکل تر از هرم وارونه است
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سایرسبکها

:ـ سبک بازگشت به عقب4
ابقه خبر در این نوع سبک ابتدا لید نوشته می شود، بعد توضیح لید داده می شود و بعد س

.نوشته می شود
:ـ سبک با پایان شگفت انگیز5

شود در این نوع سبک،خواننده کنجکاو نگاه داشته می شود و برای مخاطب سوالی ایجاد می
.، بدون این که به آن پاسخ داده شود

ورت در این سبک از لید غیر متعارف و سوالی استفاده می شود و معموال بدنه خبری به ص
.تاریخی کار می شود؛ عمده کاربرد آن در خبرهای اجتماعی و حوادث است

:ـ سبک دایره ای 6
قطه در این سبک، خبر از یک نقطه شروع می شود تا ماجرا تعریف شود و دوباره به همان ن

شتر در این سبک نیز بی.و عواقب را بازگو می کنیمباز می گردیم، علت ها را جست و جو
.خبرهای حوادث و اجتماعی کاربرد دارد
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نوشتناصول خوب 

از این شاخه .هم گوشزد گردد« اهمیت مساله« »اطالعات»ضمن ارایه 
داشت، و در عین تمركز، از «تمركز»به آن شاخه نپرید و 

د كار هم غفلت نكرد و همه این ها را به طرزی پیش بر« چهارچوب»
»  دكه قیافه مطلب و ساختار آن هم از حالتی منطقی برخوردار باش

«فرم
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2اصول خوب نوشتن

همیشه به هنگام نوشتن، مخاطب را در نظر بیاورید•
(سطح سواد) سعی كنید خودتان را به جای او بگذارید•
(بیطرفی).با سوم شخص و با تكیه به زمان گذشته بنویسید•
به قواعد سبك هرم وارونه پایبند باشید•
به دادن سابقه و پیشینه در خبر عادت كنید•
از نوشتن منابع در خبر غفلت نكنید•
خبر را با نظر ادغام نكنید•
های مستقیم را بدانید و از آنها استفاده كنیدقولقدر نقل•
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3اصول خوب نوشتن

اد را سعی كنید جزییات روید، بیشتر نشان بدهید و كمتر حرف بزنید•
(بصری حركت كردن)بهترترسیم كنید

ا یك ای را بتوانید مسالهوقتی می، ها راه خبر را سد كننداجازه ندهید واژه•
ل كه از بجای به این دلی) كنیدكلمه بزنید، چرا از چند كلمه استفاده می

(استفاده كنید“ زیرا”

لید نقشه خبر شماست، مبادا مخاطب راه را گم كند•
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تیتر

معموال جلوی کیوسک های مطبوعاتی مردمی را در حال •
ترها مطالعه ی تیترها می بینیم و آنها تنها به دلیل همان تی

در مطالعه ی . نشریه ای را انتخاب می کنند و آن را می خرند
م مرد. خبر به صورت آنالین  نیز همین رفتار تکرار می شود

بر شما تنها با اتکا به تیتر شما تصمیم می گیرند که روی خ
.کلیک کنند یا به راحتی عبور از آن کنند
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تیتر چیست؟

.هدایت کننده ی خواننده به خبر است•

ویترین خبر است•

مانند تابلوی و ویترین مغازه است•

مانند قالب ماهیگیری است•

.لید چکیده ی متن و تیتر چکیده ی لید است•

...و•
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نقش و اهمیت تیتر چیست؟

بیان خبر به شکل کوتاه و فشرده•

ترغیب خواننده برای کلیک روی خبر•

مشخص کننده ی اهمیت خبر•

تفکیک کننده ی مطالب از هم•

کمک به زیبایی خبر•
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قواعد تیتر نویسی

.  استتیترنویسییکی از مهمترین مراحل نگارش خبر •
های نسبی «باید»موضوعاتی که به آنها اشاره خواهیم کرد، 

.  می توان در مواردی آنها را نادید گرفت. هستند

تنها قاعده ی همیشه ثابت این است که در حداقل واژه، حداکثر•
.  مفهوم را برسانید

زی به قول ارسطو یک اثر هنری، اثری است که نه بتوان به آن چی•
ش پس اگر بعد از نگار. اضافه کرد و نه بتوان از آن چیزی کم کرد

ما حس کردید چیزی کم یا اضافه است باید بدانید که تیتر ش
.هنوز جای فکر دارد
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۷۵حداکثر کاراکتر مجاز در اخبار رسمی برای نگارش تیتر اصلی •
.کاراکتر است۲۰۰کاراکتر و برای سوتیتر ۸۰کاراکتر، برای تیتر فرعی 

.روشن و بدون ابهام باشد•

.خواننده با خواندن آن متوجه خبر شود•

(تیتر پرسشی در گزارش و مقاله مجاز است. )نباید پرسشی باشد•

.با فعل منفی تمام نشود•

.بدهدتیتر اصلی بدون نیاز به سایر اجزای تیتر، باید معنی مستقلی•

...(از، در،به و. )با حروف اضافه شروع نشود•

.بهتر است فعل داشته باشد•
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.تکرار واژه نکنید•

.هرچه کوتاه تر باشد، بهتر است•

.(مجاز است... ویرگول، نقطه ویرگول و . )در پایان نقطه نگذارید•

.تیتر و لید باید با هم هماهنگ باشند•

ودن دور صفت خبر را از عینی ب. )از صفت تفصیلی استفاده نکنید•
.(می کند

.به ضرب آهنگ آن توجه کنید•

02166057992آموزشگاه رسانه      



:انواع تیتر

برداشت صحیح از  :(INTUITIVE HEADS)تیترهای استنباطی( ۱•
.مجموعه یک خبر است که می تواند در قالب یک تیتر ظاهر شود

سخنان رییس جمهور درباره آینده اقتصادی کشور

در تیتر استنباطی نمی خواهیم یک جمله یا یک کلمه را از داخل
ر جدا کنیم، چرا که امکان دارد جمله مهمی نداشته باشیم یا به ه

.دلیلی نمی خواهیم جمله ای را برجسته کنیم

از چه خبرنگار باید از خبر مورد نظر تشخیص دهد که تیتر استنباطی
(هشدار، تهدید یا اخطار. )چیزی برگرفته شود
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:تیترهای چکشی

• .این نوع تیتر با هدف تهییج خواننده از دهه چهل وارد مطبوعات ایران شده است

• معموال درشت نمایی یک کلمه جذب کننده به همراه یک جمله و یک عکس در این 
.تیتر به کار می رود

:تیتر

یخبندان

در فرانسه بیداد می کند

:تیتر

کودتا

عارف در بغداد به تخت نشست
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این تیترها معموال با هدف جهت دهی  :(PERSUASIVE HEADS)تیتر اقناعی 
.افکار عمومی، تبلیغ غیر مستقیم و القای یک پیام به کار می روند

ی در این نوع تیتر بار عاطفی ویژه کلمات در جلب توجه خواننده نقش مهم•
.دارد

ردعراق با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره درباره کویت موافقت ک: تیتر عادی

توافق عراق و آمریکا برای مذاکره در ژنو: تیتر اقناعی
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:دو تیتری

:دو تیتره▪•

در خواست جهانی برای کمک به مردم عراق

بغداد همچنان زیر آتش است

قی در این تیترها، حروف باید زیر هم و هم اندازه باشند، این نوع تیتر از خبرهای چند موضوعی و تلفی•
.بدست می آید لذا، دو موضوع تیتر می شود

با از نظر ساختاری در سطر اول باید حالت مصدری در تیتر باشد و بدون فعل بیاید و سطر دوم باید•
.فعل ختم شود، حالت اول و دوم جایگزین یکدیگر نمی شوند
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:دو تیتره▪

پیشنهاد ایران برای تشکیل کنفرانس اسالمی

جبهه دوم علیه عراق از ترکیه گشوده شد

واننده در این حالت ارتباط معنایی این دو تیتر از یکدیگر دور شده و اگر چه می تواند موجب ایجاد کنجکاوی در خ•
ال کردن شود، باید در لید خبری توضیح الزم نوشته شود تا در صورت دور افتادگی دو تیتر مخاطب وادار به دنب

.خبر شود

.دو تیتره در مطبوعات کاربرد دارد و اگرچه در خبرگزاری وجود ندارد ولی می تواند مورد استفاده قرار گیرد•

ط در روزنامه ابرار توس( جنگ نفت)برای نخستین بار دوتیتری ها در جریان جنگ متحدین با عراق موسوم به •
.حسین قندی مورد استفاده قرار گرفت

02166057992آموزشگاه رسانه      



:استثنائات ● 
:برخی قواعد ذکر شده برای تیتر را می توان در برخی حاالت رعایت نکرد

• تکرار کلمات در تیتر( ۱

:مثال استثناء

تیتر ـ ایران گریست، خون گریست

• این تکرار در تیتر جزء استثنائات قرار می گیرد،چرا که هم خبر دارد و هم 
.ضرب آهنگ

02166057992آموزشگاه رسانه      



فعل منفی 

گیرد، مگر تیتر نباید با فعل منفی پایان ب: فعل منفی در تیتر
.این که خبری داشته باشد

گلوله۵شلیک : مثال

برهم نزدآرامش رییس جمهوری را 
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:تیتر سوالی

ترور نخست وزیر اسراییل:  دو تیتره سوالی -الف

کیست؟« ایعال امیر» 

ارتش الجزایر کودتا می کند؟: ب ـ یک تیتر سوالی

گاهی می توان از تیتر سوالی استفاده کرد ولی باید نوعی خبر در آن 
.وجود داشته باشد

02166057992آموزشگاه رسانه      



اجزاء تیتر در اخبار رسمی

یتر ، ت(روتیتر)در اخبار رسمی شما مجاز به نوشتن تیتر فرعی•
روتیتر تیتر فرعی در واقع. اصلی، سوتیتر و میان تیتر هستید

است و همان طور که از اسمش مشخص است باالی تیتر 
به با حذف روتیتر نباید خللی. اصلی و با حروف کوچکتر می آید

.معنای تیتر اصلی وارد شود

ن سوتیتر نیز  با دو هدف به خبر اضافه می شود؛ کاربرد اول آ•
ته زیبایی خبر است و کاربرد دوم دادن اطالعات بیشتر یا برجس

سوتیتر معموال میان دو نقل قول. کردن قسمت های مهم است
.می آید
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جزئیات خبر

لید در انگلیسي به معناي هدايت و راهنمايي است :تعريف لید 

.اولین پاراگراف كه مهمترين پاراگراف هر گزارش و خبر است 

.لید ، شكارچي حواس خواننده و نبض مطلب است 

استفهامي ، تاريخچه اي ، نقل قول ، تصويري ، متعارض ، :انواع لید 
غیرعادي وجمع بندي

با اهمیت ترين انواع لید است كه بخش اعظم لیدهاي :لید جمع بندي 
خبري در رسانه ها را تشكیل مي دهد ، در اين لید بیشتر به سوواالت كلیدي 
چه كسي ،چه ، چه وقت ،كجا ، چطور وچرا در نهايت اختصار پاسخ مي دهد 

(چه كسي، چه، چه وقت وكجا نقش مهمتري در اين لید دارند)

:مثال 

چند صد نفر از زنان كويتي شب گذشته تظاهرات مسالمت آمیزي در اعتراض 
.به فقدان حقوق سیاسي خود در برابر مجلس كويت برگزار كردند 
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ای ليد پس از تيتر مهم ترين ويترين خبر بر

.جذب مخاطب است
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ليد و عناصر خبر

که؟ )در گذشته مرسوم بود که ليد خبر به تمام پرسش های عناصر خبری

پاسخ دهد؛  ولی امروزه اين روش توصيه ( کجا؟ کی؟چه؟ چرا؛ چگونه؟

ه بهتر است در زمان نگارش ليد به پرسش های زير پاسخ داد. نمی شود

:شود

کدام يک از نکات واقعه از ديگری مهم است؟•

ارزش های خبری واقعه کدام است؟•

تغييرات جديد رويداد چه بوده است؟•

چگونه می توان با حداقل واژه ها بهترين ليد را نوشت؟•

اگر آن برای مثال. می توانيد يکی از عناصر خبری را در ليد پررنگ کنيد

.گفته می شود( که)باشد؛ به آن ليد، ليد « که؟»عنصر خبری 
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نکات مهم در نگارش ليد

لوم ليد بايد چکيده مهمترين بخش رويداد را به صورت مشخص و مع-1

.بيان کند

.از نوشتن مطالب مبهم در ليد بايد خودداری کرد-2

ه همچنين الزم نيست به هم. مطالب جزيی نبايد در ليد نوشته شود-3

.عناصر خبری در ليد پاسخ داد

.ليد خبر بايد با حداقل واژه ها حداکثر مفهوم را برساند-4

از ليد بايد حاوی يک يا حداکثر دو تا سه جمله و نبايد تعداد کلمات-5

.کلمه بيشتر باشد30تا 25حدود 

.از تکرار کلمات در ليد خودداری شود-6
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ی ليد نبايد با زمان يا مکان شروع شود مگر اين که زمان و مکان اهميت ويژه ا-7

.داشته باشد

.اده شودبين نام يا عناوين اشخاص هر کدام معروف تر بود، بايد از آن در ليد استف-8

ز بسياری ا. از به کاربردن واژه های بيگانه و غير آشنا در ليد خودداری شود-9

ظريف از آمادگی »به جای : مثال. )مخاطبان در زمينه مورد نظر ما تخصص ندارند
ظريف از »:بگوييم « .خبر دادNPTدر چارچوب IAEAايران برای همکاری با

معاهده در چارچوبآژانس بين المللی انرژی اتمیآمادگی ايران برای همکاری با

.( خبر دادمنع گسترش سالح های هسته ای

اعالم فائو"به جای : مثال).از مخفف های غيرمعروف در ليد استفاده نکنيم همچنين 

«:..سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرد»بگوييم « :...کرد

فاده ان است.ان.سی يا سی.بی.البته می توان از مخفف های آشنا برای مردم، مثل بی

.کرد

دون در ليد تنها هنگامی يک جمله را از فردی به صورت نقل قول مستقيم و ب-10

در .آن نقل قول چکيده مهم ترين مطلب را بيان کنددخل و تصرف می نويسيم که

.يان شودمطلب به صورت نقل قول غيرمستقيم بغير اين صورت پيشنهاد می شود آن
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:از دو نوع ليد در خبرها نبايد استفاده کرد:نکته

عات خبرنگار بايد از نوشتن مطالب کلی و بی محتوا که اطال: ليد بی محتوا-

ليد بی محتوا با وجود استفاده از عناصر. نمی دهد، خودداری کندمهمی به مخاطب

.خبری، چيزی به خواننده ارائه نمی کند

و در نشست امروز هيات دولت، تصميمات الزم درباره افزايش حقوق کارمندان: مثال

.بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته شد

ر در اين ليد با توجه به اين که عناصر و ارزش خبری در آن رعايت شده است اما خب

.مهمی به مخاطب نمی دهد

.ليدی که به همه عناصر خبری پاسخ گويد، مناسب نيست:ليد پرمحتوا

ز احسان رجب پور، دانشجوی دوره دکترای مديريت بازرگانی که صبح امرو: مثال

تان برای نامزدی در دهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در ستاد انتخابات اس

.شدکرمان نام نويسی کرده بود، هنگام بازگشت در تصادف با خودروی پژو کشته
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:بهتر است بنويسيم

يک داوطلب نامزدی دهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی امروز پس از نام

.نويسی در حوزه انتخابيه کرمان، در حادثه رانندگی درگذشت
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:انواع ليد

.ليدهايی که به عناصر خبر پاسخ می دهند-1

ليدهای تک موضوعی-2

ليدهای چند موضوعی-3

02166057992آموزشگاه رسانه      



ا در برای نگارش ليد خبر بايد توجه کرد که کدام عنصر خبری مهم تر است ت

ه آن هرعنصر خبری که در ابتدای ليد قرار گيرد، ليد ب. ابتدای ليد آورده شود

.ليد که، ليد چه، چرا، چگونه، کجا، کی، که. عنصر ناميده می شود

.در آن می آيدنام فرد يا نهاد عامل رويداد(:چه کسی)ليد که -1

.استزمان رويدادحاوی(: چه وقت" )کی"ليد -2

.در آن مطرح می شودمکان رويداد": کجا"ليد -3

.در آن طرح می شودو ماهيت رويدادموضوع ":چه"ليد -4

.را در بر داردتفسير و علت رويداد":چرا"ليد -5

.توصيف نحوه اتفاق افتادن خبر است":چگونه"ليد -6
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:انواع ديگر ليد

ليدی است که با يک پرسش شروع می شود و : سوالی1.

.کنجکاوی خواننده را برای خواندن ادامه ی متن برمی انگيزد

تقيم و يا نقل قولی کوتاه که به صورت مستقيم، غير مس: نقلی2.

.  جزئی مطرح می شود

اين ليد با يادآور کردن سابقه ی رويداد يا ذکر: تاريخی3.

.تاريخچه ی حادثه، عالقه مندی خواننده را تحريک می کند

به هم در اين ليد، نويسنده اطالعاتی را: تشريحی و تحليلی4.

.دمرتبط می کند و براساس آن  تحليلی از واقعيت ها می نويس
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وصف زمانی کاربرد دارد که شما سعی داريد با استفاده از: توصيفی

.و تصويرسازی احساسات خواننده را تحريک کنيد

.استشروع اين ليدها با يک ضرب المثل مرتبط با متن: ضرب المثل

اگر در رويدادی نکات مهم همطراز باشند و خبر ارزش : فهرستی

.دربرگيری داشته باشد، از اين ليد استفاده می شود

ار برای مقايسه ی دو رويداد، شخص و يا وسيله ای که قر: مقايسه ای

.است با هم مقايسه شوند به کار می رود

ليدی که اطالعات بيشتری درباره ی رويداد می دهد و : عمقی

.طوالنی تر از ليد های ساده است

بر اساس ذوق و خالقيت نويسنده نوشته می شود و: غير متعارف

.بيشتر در اخبار حوادث، ورزشی و هنری کاربرد دارد
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در نظر بگيريد؛ ليد مانند                متن را پرتغال به طور ساده تر اگر 

. استعصاره ی پرتغال و تيتر مانند آب پرتغال 

نکته ی مهم اين است که اين سه جز يعنی تيتر، ليد و متن بايد با هم 
.هماهنگی داشته باشند
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