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  : مقدمه
وزن و ناگسـستنی، در کنـار    مهـ نگاري به عنوان دو رشـته تخصـصی      امروزه روابط عمومی و روزنامه    

  . اند یکدیگر قرار گرفته
ه بـا انـواع   بندي شـد  آوري اطالعات همه روزه از سراسر جهان اطالعات دسته   در عصر ارتباطات و فن    
 را بـراي دریافـت اخبـار جدیـد          21شوند تا شاید بتوانند عطش انسان قرن          یابزار ارتباطی مخابره م   

  . برطرف سازند
ها در واقع همان مؤسسات تولید خبر هستند کـه از دیـدگاه خـاص خـود بـه تولیـد و           روابط عمومی 
  . کنند متبوع تعیین میروال کار آنها را سیاست مدیران و سازمان . نگرند انتشار خبر می

 تهیـه و     و نگـاري   کامـل از علـم روزنامـه      خبرنگار روابط عمومی مؤظف است ضمن اطـالع و آگـاهی            
 از سیاست خبري و تشکیالت اداري سـازمان متبـوعش اطالعـات کـافی و الزم داشـته               ،نگارش خبر 

   .رسانی صحیح را به بهترین شکل به انجام رساند  وظیفه اطالعبتواند باشد تا 
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   خبر 
خبـر  . خبر پرارزشترین کاالي روز است و نقش خبرسازان در دنیاي امـروز بـسیار بـا اهمیـت اسـت                

توان خبـر نامیـد، خبـر الزامـاً گـزارش رویـدادهاي        هاست ولی هر واقعیتی را نمی  گزارشی از واقعیت  
ن اطالعـات تـازه   ها قبـل رخ داده، بـا نمایـان شـد     اي که سال  ممکن است واقعه  . نیست) تازه(جاري  

  . گاهی خبر رویدادي است که قرار است اتفاق بیفتد اما هنوز رخ نداده است. ارزش خبري پیدا کند
رسـالت روابـط عمـومی در سـازمان       . ها یکی از منابع تولید خبـر در سـازمان هـستند             روابط عمومی 

آینـد تهیـه خبـر    جستجوي اطالعات و اخبار و انتقال آن به مخاطبان است مهمتـرین مرحلـه در فر            
شناخت خبر است که بدون شک وظیفه کارشناس روابط عمومی است و بـه مهـارت فـردي و ذاتـی         

اي که چگونگی و شیوه نگارش خبر یک نـوع مهـارت علمـی و تجربـی                خبرنگار مربوط است به گونه    
  . شود محسوب می

  
  مفاهیم اساسی 

» جامع«و » روشن«، »درست«سد باید  ر  خبري که از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطالع مردم می          
  :  حاوي این مفاهیم باشد،آنچه مسلم است باید از مرحله گردآوري اطالعات تا مرحله ارائه. باشد

  
  درستی خبر 

هـاي خبـري اسـت و اطمینـان از درسـتی       ارائه اطالعات درست به مخاطبان از وظایف مهـم رسـانه        
  . نگاري است مطالب از ضروریات حرفه روزنامه

انتـشار  . ل است اتفاق افتـاده باشـد      یباید رویداد آنطور که هست ارائه شود نه آن طور که خبرنگار ما            
 خبرنگار و مؤسسه خبري را بـا مـشکالت قـانونی            ،مطالب نادرست درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی      

  . شود سازد و سبب سلب اعتماد مخاطبان می روبرو می
  

   روشنی خبر 
اگر اطالعـات بـه زبـان    . شتاري خبرنگار، از ویژگیهاي مهم این حرفه استصراحت لهجه و روشنی نو 

ـ . ساده، رسا و روشن بیان نشود در جلب مخاطب موفق نبوده و قابل درك نخواهـد بـود     کـاربردن  ه ب
 ،اصطالحات پزشکی، فنی و حقوقی باید طوري باشد که براي همگان قابل فهم و درك باشد اگرچـه                 

ار در کار تهیه خبر است اما این عامل نباید مانع تهیه خبر صحیح و صریح              زمان یکی از عوامل پرفش    
باشد یکی از دالیل ابهام خبري درك ناقص خبرنگار از رویداد است لذا به منظـور رفـع ایـن مـشکل          

  . خبرنگار باید همواره مطالعه داشته و اطالعات خود را به روز نماید
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   جامعیت خبر 
اسـتفاده از  .  به سواالت بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد         خبر در حین انتشار باید    

کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود   اطالعات آرشیوي و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می 
  آید
  

  ارزشهاي خبري
 اجتماعی –جهان امروز با وسعت و شکل پیچیده خود هر روز شاهد هزاران جریان سیاسی       

  . ت که بدون شک امکان انتقال همه این وقایع وجود نخواهد داشتاس...  اقتصادي و –
رنـد و در  آو معیارهایی که به تنهایی یا گاه با ترکیب بـا یکـدیگر، یـک رویـداد را پدیـد مـی         

  . شوند هاي خبري نامیده می ماهیت خود رویداد وجود دارند، ارزش
  : هاي خبري عبارتند از ارزش
  ) فراگیري(دربرگیري  - 1
 شهرت  - 2
 ها  ها، منازعه ها، درگیري خوردها، اختالفبر - 3
 ها ءها، شگفتنی استثنا - 4
 بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار  - 5
 مجاورت  - 6
 زمان یا تازگی رویداد  - 7
  

ها شـناخت ارزشـهاي خبـري نهفتـه در خبـر       یکی از وظایف کارشناسان تهیه خبر در روابط عمومی     
گذاري هم مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد      است که ضمن کمک در شناسایی خبر به عنوان معیار ارزش  

  . گرفت
  
  ) فراگیري(ش در برگیري  ارز -1

الشعاع خود قرار دهد و تـأثیر مـستقیم       که رویدادي تمام یا قسمت اعظم جامعه را تحت        است  زمانی  
بر نفع و زیان مادي و معنوي افراد جامعه داشته باشد و گروه بیشتري از مخاطبـان خـود را پوشـش         

  . دهد
  
   ارزش شهرت  -2

اشخاص یا شخصیتهاي مختلف حقیقی و حقوقی گاهی به خاطر فعالیـت خـاص ملـی یـا فراملـی و            
شوند گاهی براي برجسته کردن رویدادي باید به شهرت و شخصیت صاحب         جهانی داراي شهرت می   

نقش در رویداد تکیه کرد تا به برجستگی خبري دست یافت گاهی شهرت بار منفی دارد و گاهی در                 
شود در هر حال چه شهرت خبر وابسته بـه یـک         هاي مادي و معنوي ملی اشاره می        رویداد به سمبل  
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فرد تبهکار و خاطی باشد و چه اشاره به آثـار باسـتانی یـک کـشور متمـدن داشـته باشـد و یـا بـه                            
  .  تفاوتی نخواهد داشت،شخصیتی مذهبی و حقیقی یک فرد

کس شده حاوي این ارزش هستند چرا که اغلب پیرامـون  ها به طور عمده اخبار منع در روابط عمومی 
  . مسئولین سازمانی هستند

رویـدادهایی  . کنـد  زبان، فرهنگ، اعتقاد و مذهب عاملی است که گروههاي انسانی را از هم جدا مـی           
که حول این محورها باشند، قاعدتاً براي همان قوم مهم و حائز اهمیت هستند و اغلب این اخبـار در       

اي دیگر یا بین گروه دیگري کمتر جالب توجه هستند این مـورد   ارزش ویژه دارند و در نقطهاي    نقطه
  . کند در اخبار داخلی کشورها هم مصداق پیدا می

اغلب اخبـار داخلـی   . ها این عامل به میزان زیادي مشهود است روابط عمومی سازمانی    دروندر اخبار   
یچ جذابیتی حتـی بـراي خـانواده آنـان نـدارد یکـی از       سازمانها براي کارکنان درونی مفید است و ه      

هـاي گـزاف و زحمـت     اي درون سازمانی بـا هزینـه        پیشنهادهاي موجود این است که حال که نشریه       
نیاز  فراوان قرار است تولید شود بهتر است خانوادة کارکنان سازمانی را هم از مطالعه مجالت غیره بی   

می را درخـود  ورت زندگی و تربیتی، سرگرمی و اطالعات عمـ        سازد و مطالبی پیرامون آموزشهاي مها     
تـوان از   با این اقدام مـی . هاي مختلف از یک نشریه داخلی استفاده کرد     داشته باشد تا بتوان از جنبه     

  . آور بودن مطالب یک نشریه کاست کسالت
  
  ها  و منازعهها  درگیريها،  اختالف، برخوردها -3
چه این . دند جذابیت خاص خبري دارنضاد فردي، ملی و جهانی باشدادهایی که حاوي یک نوع ت    یرو

تمام خبرهایی که حاوي تـصادف، سـیل، مـرگ و میـر             . تضاد فکري، فیزیکی و یا ایدئولوژیکی باشد      
  . گنجد ها باشد در این دسته می عمومی و بیماریهاي واگیر و اعتصاب

  
   ها  شگفتیها،  استثناء -4

آید و یا حتـی   نادر که گاهی هرچند سال یک بار یا براي اولین بار پیش میالعاده و     رویدادهاي خارق 
دهد جزء این گروه هستند  اختراعات و اعمال عجیب انسانی مثل جنایاتی که به شکل خاصی رخ می       

گیرنـد و از نظـر ارزش خبـري از قـدرت       این گونه اخبار به خودي خود همواره مورد توجه قـرار مـی            
ها این اخبار از کمیت زیادي برخوردار نیست چـرا   ار هستند در روابط عمومیجذابیت خاصی برخورد 
ها اغلب عادي، روزمره، روتین و آرام هستند و کمتر جنبه شـگفتی و اعجـاب    که اخبار روابط عمومی   

  . دندار
  
   مقدار  و فراوانی تعداد بزرگی و -5

در  بزرگـی و فراوانـی تعـداد هـستند          داراي ارزش  رویدادهایی که در آن تعداد کثیري ذینفع باشند         
کند مثـل اخبـار    خبر را برجسته و جذاب میکه واقع بزرگی اعداد و ارقام همواره ارزش خبري است       

  . حوادثی که در آن تعداد کثیري دچار خسارت و مرگ و میر شوند



 
6

  مجاورت  -6
کـشور و  دهند که ابتـدا از خبرهـاي مربـوط بـه محلـه، شـهر،                  مخاطبان همواره ترجیح می   

  . کشورهاي همجوار خود اطالعات کسب کنند
افتد که بـراي شـهر دیگـري یـا کـشور دیگـر         گاهی رویدادي در محل و یا شهري اتفاق می  

  .  مجاورت به دو شکل جغرافیایی و معنوي یکی از ارزشهاي مهم خبري است.ارزش خبري نیست
هـاي    معنوي مثل مـشابهت مثل شهر، کشور و منطقه مجاور و مجاورت    : مجاورت جغرافیایی 

  . فرهنگی، عقیدتی، قومی، اجتماعی و مانند آنهاست
  
  زمان و تازگی رویداد -7

خبـر زمـانی   . باشد  عامل زمان همیشه مورد توجه بوده و در انعکاس یک خبر از مهمترین عوامل می     
  . بخشد اي می ارزش و اهمیت دارد که به سرعت منتشر شود و تازگی به خبر ارزش ویژه

  . هر واقعه ترکیبی از ارزشهاست ولی ارزش زمان پیوسته جزء تغییرناپذیر خبر است
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  عناصر خبر
. پذیر نیـست  تنظیم خبر از مراحل سخت کار خبري است که بدون شناخت ارکان آن امکان  

در صـورت عـدم اسـتفاده صـحیح از ایـن      . سوالهاي مخاطب اسـت به ارکان خبر در واقع پاسخگویی   
  . دچار ابهام شده و جذابیت کافی نخواهد داشتعناصر، خبر 

  . گذارند دهند، عناصر خبري، اخبار را به نمایش می هاي خبري به اخبار شکل می اگر ارزش
تر باشند، خبر از نظر اطالعاتی که باید بـه مخاطـب بدهـد،       هراندازه که عناصر خبري کامل      
  . تر خواهد بود جذاب

  ا؟ کی؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟ که، کج: عناصر خبري عبارتند از
  : که

  .  پاسخگویی به این سوال ارزش شهرت خبري را در بردارد
خبرنگار باید بداند چه شخصی یا چه چیزي در پیدایش رویداد دخالت داشته و اطالعات را به طـور                  
کامل به مخاطب ارائه نماید مخاطب باید بتواند با مطالعه خبر سوال چه کـسی؟ چـه گروهـی؟ چـه        

  . زي؟ را در ذهن خود پاسخ گویدچی
  
  : کجا

  . پاسخگویی به این سوال به ارزش مجاورت اشاره دارد
گونـه   گاهی در یک خبر موقعیت جغرافیایی براي مخاطبان مهم و حساسیت برانگیـز اسـت در ایـن            

موارد باید با اشاره به مکان مورد نظر این سوال را در ذهن مخاطب پاسخ گفـت کـه رویـداد در چـه              
  . حلی اتفاق افتاده استم
  
   : کی

  .  تاکیدي بر ارزش زمان و تازگی رویداد دارد،پاسخگویی به این سوال
اگر زمان وقوع رویداد اهمیت ویژه دارد باید زمان در ابتداي خبر بیاید ولی اگر زمانی از وقوع رویداد         

جدیدتري به خبر پرداختـه و  گذشته باشد تاکید بر جنبه تازگی خبر لزوم ندارد بلکه باید از دیدگاه            
ها باید در انتشار  اي است که روابط عمومی این همان وظیفه. اي را جایگزین نماید    هاي حاشیه   بررسی

  . اخبار خود به آن توجه کنند
  
   : چه

. شـود  چه، از جمله عناصري است که اگر خبر با پاسخگویی به آن شروع شود سبب جذابیت خبر می  
  . اي اشاره داشته باشد یب یک الیجه و یا وقوع حادثه ممکن است به تصو»چه«

  . به ماهیت رویداد مربوط است خواه فعلی صورت پذیرفته باشد یا انجام نشده باشد» چه«عنصر 
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   چرا؟ چگونه؟ 
  . شود ه میتعنصر پاسخ گفدو علت، انگیزه، نحوه وقوع رویداد با این 

و همـه آنچـه دربـاره بیطرفـی خبـري،      پـردازد   اد مـی  عنصر به تشریح و تعریف روید     دو  در واقع این    
گـاهی  . گیرد شود، از همین دو عنصر سرچشمه می       گرایی و پرهیز از جانبداري خبري گفته می         ینیع

در ایـن  . در یک رویداد خبرنگار از وقوع آن اطالع دارد اما از علت وقوع و یا انگیزه اطالع کافی ندارد            
ت کافی در خبرهاي آتی به دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن عنـصر در                 زمان باید با بدست آوردن اطالعا     

  . اخبار خود باشد
. اي بـراي مخاطـب برخـوردار اسـت     ها همیشه این عنصر از جـذابیت ویـژه   عمومی اما در اخبار روابط   

آوري اطالعات و دالیـل وقـوع رویـداد را دارد و     خبرنگار روابط عمومی همیشه زمان کافی براي جمع  
  .  را با پردازش به بهترین شکل به مخاطبان خود ارائه نمایدتواند آن می
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  عوامل تأثیرگذار بر فرایند خبر
گیرد تا زمانی که آن رویداد تبدیل به خبـر و یـا گـزارش     اي که رویدادي شکل می   از لحظه 

  . دهی خبر مؤثر هستند کند عوامل بسیاري در شکل شود مراحل مختلفی را طی می می
گیرد اما قبل از رسیدن بـه سـمع و نظـر مخاطـب بارهـا و بارهـا تغییـر شـکل              می گاهی خبر شکل  

  . شود بانی می تر دروازه دهد و یا به عبارت علمی می
توان به عوامـل درون سـازمانی و بـرون سـازمانی      از جمله عوامل تأثیرگذار روي خبر و یا گزارش می   

  . اشاره داشت
  

   عوامل درون سازمانی 
  : این عوامل شامل

صورت آشکار و نهان در هر ه ب اعمال نظر مدیریت و سیاستهاي خاص خبري هر سازمان که       -
  . سازمان وجود دارد

 نگرد  هاي علمی به شیوه تهیه خبر می اعمال نظر خبرنگار به عنوان فردي که از جنبه -
  ب توجه به عالیق جامعۀ مخاطبان و تهیه خبر مطابق با ذائقه مخاط -
نتشار دهنده به مکـان در نظـر گرفتـه شـده بـراي انتـشار در روزنامـه و        مسائل فنی رسانه ا  -

 .... هماهنگی شکل تیتر در صفحۀ روزنامه یا نشریه و یا وقت و زمان در رادیو و تلویزیون و 
  

   عوامل برون سازمانی 
  : دهی خبر تأثیر خواهند داشت شامل عواملی که از خارج سازمان در شکل

  مانع از انتشار برخی از اخبار است محدودیتهاي قانونی که  -
اي  اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی که تفکرات و عقاید آنان در سـطح ملـی و منطقـه                   -

مؤثربوده و قابل بررسی است به نحوي که سیاستهاي خبـري آنـان در خـارج سـازمان روي            
 . شود اخبار داخلی منعکس می

کننـد ایـن    سه خبـري ارسـال مـی   منابع خبري که در خـارج سـازمان اخبـاري بـراي مؤسـ        -
کنند ناچار هـستند همـان خبـر را بـا تغییـر شـکل             ها هرنوع خبري که دریافت می       مؤسسه

خواهنـد مـنعکس    کنند تا اخبار را همان طور کـه مـی      و کمتر فرصت پیدا می    ارسال نمایند   
وي نمایند و این مشکل هم به نوعی از جمله عواملی است که ناخواسته از بیرون سـازمان ر                  

 . گذارد اخبار سازمانی تأثیر می
  

  بانی خبر دروازه
رسـد کـه    اي مـی  پس از اینکه خبر با تمام این شرایط شکل گرفت و تولید شـد بـه مرحلـه           

و بعضاً در صورت نیاز با ایجاد دخـل  شود   توسط مدیر گروه خبري یا مدیر روابط عمومی گزینش می         
  . کنند فرصت انتشار پیدا میو تصرف و انجام تغییرات 
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 (Kurt Lewin) کورت لـوئین براي اولین بار توسط  (Gate keeper)بان  دروازهلفظ 
لـوئین یکـی از کارشناسـان علـوم اجتمـاعی امریکـا اسـت و            . در زمان جنگ دوم جهانی بیـان شـد        

د در واقع او این لفظ را در پروسـۀ تهیـه مـواد    ندارتحقیقات او هیچ ارتباطی به حرفه روزنامه نگاري        
اما بعدها این اصطالح به دلیل موضوعیت و کاربرد خاص         . کار برده است  ه  یی از تولید تا مصرف ب     غذا

به عبارت بهتر در هر مؤسـسه تولیـد خبـر، افـرادي             . نگاري و خبرنگاري شد     خود وارد قلمرو روزنامه   
ز انتـشار  معیارهاي فردي و ضوابط سازمانی گاهی مانع ا    . گذارند  آگاهانه روي سرنوشت خبر تأثیر می     

بـانی   دروازه«شوند که این روند و موانع موجود در مسیر تولیـد خبـر را    کل و یا قسمتی از خبر می   
  . گویند  می» خبر

  
  تهیه و تنظیم خبر

  لید 
  . نامند لید میبه سبک هرم وارونه را پاراگراف و بند اول در تنظیم خبر 

و در واقع خالصه مطالب مهم هـر خبـر       در اصطالح به معنی هدایت و راهنمایی است           (Lead)لید
  . کند است که خواننده را به مطالعه خبر اصلی تشویق می

  . است)  واژه40 تا حداکثر 30(مله جلید خبر معموالً شامل یک یا حداکثر دو 
  : هنگام تهیه لید پرسشهاي زیر را باید مطرح کرد

  تر است؟  کدامیک از نکات واقعه از دیگري مهم -
 ري واقعه کدام است؟ هاي خب ارزش -
 تغییرات جدید رویداد چه بوده است؟  -
 ها، بهترین لید را نوشت؟  ان با حداقل واژهوت چگونه می -

توان مطالب را با تاکید بر یکی از شش عنصر خبري که؟ کجـا؟ کـی؟          هنگام نگارش لید می   
  . تنظیم کرد) چه؟ چرا و چگونه

هاي خبر الزم است تا خواننـده   توجه به ارزشباید در نظر گرفت کدام تاکید و برجستگی یا      
  . را به سوي خبر جذب کند) مخاطب(

  : انواع لید عبارت است از
 کـه بـراي جـذاب کـردن خبـر لیـد بـا یـک پرسـش مهـم و                 :  اسـتفهامی  یالید سوالی    - 1

 . شود برانگیز شروع می حساسیت
شود و در واقـع در   که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با طرح یک سوال آغاز می            :لید نقلی  - 2

بردارندة ارزش شهرت است و این سوال که در خبر پاسخ داده خواهـد شـد در واقـع سـوال          
 . شود مورد نظر مخاطبان است و به این دلیل موجب جلب توجه می

 این نوع لید در واقع بـه سـابقۀ خبـر اشـاره داشـته و مخاطـب را سرشـار از              : لید تاریخی  - 3
 . نماید  بهتر خبر میاطالعات مورد نیاز براي درك
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این نوع لید در اخبار سیاسی و اقتصادي و گزارشـها بکـار بـرده        :لید تشریحی و تحلیلی    - 4
شود که در ابتداي خبر به تشریح و تحلیـل پرداختـه و دالیـل وقـوع را نقادانـه بررسـی                 می
 . نماید می

یـد بـه منظـور    المثل و نکات ظریف ادبی در ل       استفاده از ضرب   :)تمثیلی(المثل    ضربلید   - 5
 . بیان رویدادي در واقع یکی دیگر از ترفندهاي ایجاد جذابیت در خبر است

این لید خبري، تصویرسازي با استفاده از واژگـان وصـفی بـه منظـور القـاي                  :لید توصیفی  - 6
 .گیرد ها و تحریک احساسات صورت می زیبایی

نـد بـدون هـیچ گونـه        مان در این لید اخبار به شـکل بریـده بریـده و تیتـر                :لید فهرستی   - 7
آید به این معنی که این مطالب همگی در خبر وجود دارد و در واقـع مخاطـب       توضیحی می 

 . کند که براي دسترسی به اطالعات به متن اصلی خبر مراجعه کند را راهنمایی می
اي متناسـب    واقعه که مـرتبط هـستند رابطـه     2 در این لید بین      :)اي  مقایسه (لید قیاسی  - 8

 . ود تا درك رویداد بهتر و جذابیت آن بیشتر باشدش برقرار می
دهنـده بـه عناصـر خبـر          پاسـخ  این نوع لیـد در واقـع         :و لید عمقی  ) مستقیم(لید ساده    - 9

 . هستند
چند اطالعات به طور یکجا به در این نوع لید : و لید چند خبري   ) متراکم(لید فشرده    - 10

 . شود مخاطب داده می
گیـرد و اغلـب بیـان اخبـار          خبرنگـار سرچـشمه مـی       که از ذوق و هنر     :لید غیرمتعارف  - 11

 . گیرد ورزشی، هنري و حوادث به این شیوه صورت می
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  متن خبر
آید و خبـر اصـلی در آن بـه     قسمت اصلی خبر، متن آن خبر است که پس از تیتر و لید می       

  . شود گاهی متن خبر از چندین جمله تشکیل می. شود هاي مختلف نگارش می شیوه
یعنی مـتن نبایـد از موضـوع اصـلی        .  خوب و قابل درك باید وحدت داشته باشد        یک نوشته 

هـاي   منحرف شود گاهی ناچار به تکرار یک جمله در متن هستیم این کار را باید با استفاده از شـیوه       
هاي هماهنگ کننده طوري تنظیم کرد که تکـرار جمـالت یـا      دهنده و واژه    کلمات ربط : مختلف مثل 

  . تن اصلی را از بین نبرندکلمات، زیبایی م
  

  تیتر
تیتر، جمله یـا عبـارتی اسـت کـه پیـام خبـري یـا                . ترین قسمت یک خبر است      تیتر، اصلی 

خبـر یـا   (گزارش را به طور خالصه و فشرده و به منظور ترغیـب خواننـده بـه خوانـدن لیـد و مـتن                 
گیرد، و  به مطالعه خبر میهر مخاطب قبل از هر چیز با نگاه به تیترها تصمیم . کند بیان می) گزارش

دهد، و در زمانی بسیار اندك ایـن   تیتر به خبر هویت و اعتبار می   . کند  یا از مطالعۀ آن صرف نظر می      
  . دهد که کلیاتی از خبر را دریابد امکان را به خواننده می

  . توان به موارد زیر اشاره کرد هاي تیتر می ز ویژگیا. اي ویژگی و قواعد خاصی استرتیتر دا
تیتر ضمن کمک به زیبایی صفحه و ترغیب خواننـده بـه خوانـدن مطلـب، پیـام خبـري را                     

  . شود تیتر پس از نوشتن لید و متن خبر نوشته می. دارد طور خالصه بیان می به
  : نکاتی که در نگارش تیتر باید رعایت شود عبارتند از

  ز تکرار کلمه در تیتر خودداري ا -
 پرهیز از نوشتن تیتر پرسشی، مگر در موارد ضروري  -
 . پرهیز از نوشتن تیتر منفی، مگر در مواردي که هدف خاصی را دنبال کند -
 ها مثل به، براي و با در ابتداي لید  پرهیز از کاربرد حروف اضافه و برخی واژه -
 گویی و طوالنی شدن آن  پرهیز از مبهم -
 شتن فعل سعی در دا -
  در پایان تیتر نباید نقطه گذاشت  -

  
  اجزاي تیتر
ا حروف درشت نسبت بـه  به طور خالصه و فشرده و بخبر در این قسمت پیام مهمترین : تیتر اصلی 

تیتر اصلی پیام خبر را منظور ترغیب خواننده به خواندن لید و مـتن خبـر بیـان    آید   بقیه مطالب می  
  . کنند می
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گیرد با حروف کوچکتر، و نزدیک تیتـر اصـلی          که در باالي تیتر اصلی قرار می       تیتري است    : روتیتر
کند و باید به شکلی باشد که با حذف  اي است که تیتر اصلی را کامل می        گیرد، توضیح اضافه    قرار می 

  . اي وارد نشود آن به تیتر اصلی خدشه
  

 کوچکتر از تیتـر اصـلی و مـستقل از    گیرد با حروف  که بعد از تیتر اصلی و زیر آن قرار می  : زیرتیتر
زیر تیتر ضمن اینکه مفهوم مستقل از تیتر دارد به شکل یک تیتر دیگر زیـر تیتـر اصـلی        : آید  آن می 

  . آید می
  

در مطالب بلند براي . شود  در ابتداي جمله مشخص می)  O یا  *( با عالئم ): سوتیتر(خالصه تیتر   
ـ  که مطلب براي مخاطب خسته هت ایناتصال مطالب و ربط منطقی آنها و به ج  کـار  ه کننده نباشد ب

  . رود می
هاي طوالنی هم بـه جهـت زیباسـازي صـفحه و هـم بـه        ها و مقاله سوتیتر اغلب درگزارشها، مصاحبه 

در واقع سوتیتر تیتري است کـه بـه   . رود جهت ایجاد ارتباط منطقی بین بخشهاي مختلف به کار می  
  . کند دامه مطلب با مطالب تازه ترغیب مینوعی خواننده را به خواندن ا

  
در واقـع، نمـایی از   . براي اولین بار روزنامه ابرار از این شیوه بهره گرفتـه اسـت    در ایران  : دو تیتري 

ایـن دو  . شود در این شیوه تیتر اول فعل ندارد و تیتر دوم به فعل ختم می . ذوق و هنر خبرنگار است    
ل پیوند و نسبتی با یکدیگر دارند این سبک تیتر زنی به شـدت  تیتر ضمن شکل جداگانه در عین حا  

در واقع این نوع تیتر بیانگر دو رویداد متـصل  . انگیزد کنجکاوي مخاطب را براي خواندن مطلب برمی   
  . به هم است که در فاصله زمانی کمی از هم پیرامون یک مسئله بایک درجه اهمیت رخ داده است

  
  : انواع تیتر

 : تیتر خبري -1
دم مـر «تـرین بخـش گـزارش خبـري بـوده و داراي فعـل اسـت ماننـد          این تیتر حاوي مهم   

  » خواستار مهار تورم هستند
 : تیتر کلی -2

کنگـره  «: کنـد مثـل   تیتري که فاقد فعل بـود و پیـام خبـر یـا گـزارش را نـاقص بیـان مـی             
  » بزرگداشت عالمه جعفري در تهران

 : ی یا استنباطيتیتر تفسیر -3
  . اي از مجموع اخبار یا گزارش است  واقع نتیجه کلی و یا چکیدهدراین نوع تیتر 
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 : اي تیتر استعاره -4

با همسفران اتوبـوس، شـهري در پـیچ و    «: شود مانند استعاره استفاده میاز در این نوع تیتر  
  »تهران دیشب گریست«یا » ها  شاديهاو   ها، غم خم گالیه

  
   : اشکال تیتر

  تیتر یک سطري  -
 ي مساوي تیتر دوسطر -
 تیتر چند سطري مساوي  -
 تیتر پلکانی  -
 تیتر هرم وارونه  -
 تیتر مثلثی  -
 تیتر نیم هرمی متمایل به چپ  -
 تیتر نیم هرمی متمایل به راست  -
 تیتر مثلثی متمایل به چپ  -
 تیتر مثلثی متمایل به راست  -
 تیتر نامساوي متمایل به چپ  -
 تیتر نامساوي متمایل به راست  -
 ) قرینه(رکز تیتر نامساوي و متم -

  
  هاي خبرنویسی  سبک

شود، این است که خبر درست، روشن و کامل در اختیـار    نگاري می   آن چه مربوط به روزنامه      
هـاي   از روي سـبک را بایـد  بهترین روش انتقال آگاهی و اطالعـات و تنظـیم آن          . مخاطب قرار گیرد  

  . خبرنویسی استفاده کرد
  

  : هاي خبرنویسی انواع سبک
  : وارونهسبکه هرم  -1

آوریم، سـپس   ترین نتایج حاصل از گزارش را می  اي از مهم    در سبک هرم وارونه ابتدا خالصه     
اي درباره چگونگی و علت تهیه گزارش و اقدامات گزارشـگر بیـان               توضیح کوتاه و هنرمندانه   

  . آید اصر مختلف گزارش مینشده و سپس تشریح و توصیف ع
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  »سبک هرم وارونه«
  

  : ک تاریخیسب -2
این . شود در سبک ترتیبی یا تاریخی، حوادث  و وقایع به ترتیب زمان وقوع نوشته می

  . هاي تحقیقی مناسب است سبک بیشتر براي تنظیم گزارش یا مقاله
  
  
  
  

  
  سبک تاریخی           

  : سبک تاریخی همراه با لید -3
بـا روش توصـیفی   در سبک تاریخی همراه با لید، شروع گزارش، حاوي عناصر مهـم خبـري    

هـاي   است یعنی ابتدا خبر مهم همراه با خالصه اطالعـات بیـان شـده و پـس از آن، بخـش              
  . آید مختلف گزارش به ترتیبی که اتفاق افتاده است، می

  
  
  
  
  
  

  سبک تاریخی همراه با لید

ترین  مهم(لید
  )مطلب
  

سایر مطالب به 
 ترتیب اهمیت

شرح ماجرا 
 براساس زمان

 شرح ماجرا 

 لید 
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 : سبک بازگشت به عقب -4
  . شود ا ارائه میشود و سپس سابقه ماجر در این سبک، ابتدا آخرین بخش رویداد شروع می

  
  
  
  
  

  
  سبک بازگشت به عقب 

 : اي سبک دایره -5
یابد و ارزش اطالعات با نزدیک شدن بـه   اي، عامل انسانی حضور بیشتري می   در سبک دایره  

آنچه در این سبک مهم است، تنظیم خبر براسـاس عنـصر خبـري              . شود  پایان خبر کم نمی   
شـود و بـا    قول مستقیم زیاد اسـتفاده مـی  اي از نقل  در سبک خبرنویسی دایره   . است» چرا«

  . رسد طرح پرسش به پایان می
  

 : سبک تشریحی -6
شود و توضیحات کـافی   در این سبک، ضمن بیان واقعه، قسمت به قسمت مطلب تشریح می   

توانـد   اي که حتی اطالعات شخص خبرنگـار نیـز مـی    شود به گونه درباره هر قسمت داده می 
تـوان بـراي نگـارش     از این سبک خبري مـی . اده قرار گیردبراي تشریح هر بخش مورد استف    

  . هاي بلند استفاده کرد اخبار و گزارش
  
  نگاري سایبر  هاي خبرنویسی در روزنامه سبک

نگاري سایبر سبک خاصـی   نظران ارتباطات معتقدند که در روزنامه برخی از اساتید و صاحب      
 با قاطعیت معتقد است که تا امروز چیزي به براي نوشتن وجود ندارد؛ مثالً دکتر حسن نمک دوست        

تعریـف خبـر در محـیط سـایبر هـیچ         . نگاري آنالین در جهان تولید نشده است        عنوان سبک روزنامه  
نگـاري آنالیـن هـیچ        هاي خبرنویسی در روزنامه     سبک. تفاوتی با تعریف خبر در محیط کاغذي ندارد       

هنوز هم سبک هـرم   . نگاري کاغذي ندارد    زنامههاي خبرنویسی در رو     اي با سبک    تفاوت قابل مالحظه  
تیتر زدن، سوتیتر زدن و شرح عکـس نوشـتن          . هاي خبرنویسی است    ترین سبک   وارونه از جمله مهم   

دارند در این نوع روزنامه نگـاري بایـد    اما برخی دیگر اعتقاد     . هیچکدام با روزنامه چاپی تفاوتی ندارد     
هـاي سـایبر بایـد از سـبک      نکه براي نوشتن در رزوزنامهنکات و مالحظات خاصی را در نظر گرفت ای  

هرم وارونه یا نرم خبر استفاده کرد محل مناقشه است به گفته دکتر یونس شکرخواه نرم خبر بیشتر           
هـا در   امروز چون روزنامه. اي زنده و فضاي وب قوي دارند      در کشورهایی رایج است که فضاي ماهواره      

رسند مجبورند براي رقابت با مـاهواره   اپ به پاي ماهواره و وب نمی   هاي چ   خبر رسانی به خاطر زمان    

آخرین بخش 
  رویداد 

 سابقه ماجرا 
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اما جالـب  . الین است هاي آن هرم وارونه مربوط به رسانه. و وب، نرم نویسی کنند و تحلیل ارائه کنند   
  . نویسی کنند کنند در فضاي وب باید سافت است در ایران خیال می

ده، سبک موسوم به سبک نوشـتاري المـاس   در این زمینه مطرح ش   اًسبک دیگري که اخیر     
هـاي نـوین از    گوید رسانه  می(Paul Bradshaw)پاول برادشاو .  است(new diamond)خبري 

تلویزیـون و رادیـو، بعـد موبایـل و ایمیـل و حـاال       (دهنـد    خبرهـا را مـی  ریک سو اجازه نشر سـریعت     
نگـاري   اي کامل بـراي روزنامـه   ، رسانهو از سوي دیگر وب) هاي موبایل پایه ها یا همان وبالگ   موبالگ

هـا و   تر از شـاهان سـابق محتـوا و تحلیـل؛ یعنـی روزنامـه       تر و گسترده  است که به طور بالقوه عمیق     
 و »سـرعت «بنابراین او فرایند جدید نوشتن در دنیاي آنالین را با تاکید بـر دو عنـصر       . مجالت است 

  :  مرحله است7کشد که شامل   به تصویر می»عمق«
نگار یـک هـشدار بـراي دبیـر       پیوندد، روزنامه    همین که خبر به وقوع می      :(Alert)هشدار    

کنند؛ به سرعت  ها استفاده می مشترکان موبایلی و ایمیلی اخبار یا آنهایی که از خبرخوان       . فرستد  می
کننـده  این روند هشدار در عین حال با انتساب مالکیت خبر به اعـالم      . گیرند  در جریان خبر قرار می    

  . اولیه آن همراه است
 گام دوم به یک پست وبالگی بیشتر شبیه است تا به یک مطلـب               : (Draft)نسخه اولیه     

هـاي   نسخه اولیه در حمایت از هشداري که داده شده است، مثل گـزارش  . چاپی یا رادیو و تلویزیونی    
هرچه جزئیات بیـشتري بـه دسـت    پردازد و  ها، جزئیات و منابع می    ها، مکان   ها به ارائه نام     خبرگزاري

د؛ ننقش مهم نسخه اولیه این است که خوانندگان هشدار را به سایت بکـشان        . شود  آید؛ آپدیت می    می
  . دنده ها هم ادامه می اما در عین حال به اطالع رسانی در فضاي وبالگ

 این مرحله در واقع بین سرعت و عمق قرار دارد،          : (Article/Package)بسته  / مطلب  
اي رادیـو و    دقیقـه 3اي را دارد و شـبیه مطالـب    تقریباً حال و هواي یـک مطلـب کالسـیک روزنامـه     

هـاي   توانـد خـودش را از دسـت بـسته         نگاري آنالین کماکان نمی     بیند که روزنامه    می(تلویزیون است   
همیت باره که آیا چنین مطلبی در ابدیت اینترنت اصالً از ا   قضاوت در این  ). سنتی خبري نجات دهد   
  . اي مهم است برخوردار است یا نه؛ نکته

یا همـان فـضاي حـاکم بـر     (شود و با توجه به بافت       مطلب آنالین می   : (Context)بافت    
در . شود هاي خارجی آپدیت می هاي داخلی و چه لینک توسط تعداد فراوانی از لینک چه لینک   ) خبر

  .شود این مرحله منبع خبر به یک پورتال منبع تبدیل می
در . رسـد    بعد از خبر نوبت بـه تحلیـل مـی          :(Analysis/Reflection)بازتاب  / تحلیل  

دهـد؛   هـا رخ مـی   فضاي آنالین؛ این امر به این معناست که هر واکنشی در هر کجـاي فـضاي بـالگ              
هاي خودتان و منابع مطلع و کسانی که خبر بـه        ها و فروم     به ویژه از طریق وبالگ     –آوري شود     جمع

دهنـد ممکـن اسـت تجـارب خودشـان را در           افرادي که خبر را پوشش مـی       –وط بوده است    آنها مرب 
آیند که در ایـن مـوارد     شمار می ها هم در اینجا جزو منابعی به          پادکست. هایشان منتشر کنند    وبالگ

  . کنند بحث به پا می
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شـته   این مرحله ممکن است به منابع فراوانـی نیـاز دا       : (Interactivity)حالت تعاملی     
رسـانی کنـد کـه     اي اطـالع  تواند در عین حال کاربر را هم درگیر موضوع کند و به گونـه   باشد؛ اما می  
 و یـا یـک   (Flash interactive)یک فروم یـا فلـش اینتراکتیـو    . ها قادر به آن نیستند سایر رسانه

ید خبـر بـه دنبـال    ها پس از تول بسازد که کاربران را تا مدت » دنباله بلندي «تواند     می (wiki)ویکی  
  . خود بکشاند

سـازي از سـوي       ایـن حالـت در واقـع اتوماتیـک         : (Customization)سـازي     شخصی  
 RSSاي مـشترکان؛ مثـل آپـدیت ایمیلـی و مبتنـی بـر         هاي پایه   یعنی ارائه سرویس  . هاست  روزنامه
  . طلبمدرباره 

و ) انـد    که خبر را خوانده    انطباق با عالئق جدید سایر خوانندگانی     (اتکا به نیازهاي اجتماعی       
 کـه در آن بـسیاري از   – (database – driven journalism)نگاري مبتنی بر دیتابیس  روزنامه

تواند در اختیار محیط ارتباطی    شوند و یا مواردي که دیتابیس می        ها همگرا می    موارد برحسب متاتگ  
هـاي نوشـتن خبرهـا را مـا      سبکها نیز این است که  بندي بحث جمع.  مطرح است–کاربر قرار دهد    

  . کنند کنیم، رویدادها تعریف می تعیین نمی
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  هاي خبري تاکتیک
ها مسئول تهیه خبر است جلب نظر         عمومی  مهمترین هدف خبرنگار یا شخصی که در روابط       

  . مخاطب است
یـک خبرنگـار خـوب      . بلکه سازنده واقعیـت اسـت     . خبر، دیگر انتقال دهنده واقعیتها نیست     

هر خبرنگار بـراي  . ت که بتواند اخبار را همراه با اهداف خود و سازمان به مخاطب القاء کند     کسی اس 
مثل اسـتفاده از سـبک نگـارش، عکـس، تیتـر،            . تأثیرگذاري بیشتر راههاي مختلفی را پیش رو دارد       

 خبـر  رسانی بـه خـوبی انجـام شـود و     اما یکی از ابزارهاي مهم براي اینکه اطالع... طرح، کاریکاتور و    
هـاي   گونه که قرار است روي ذهن مخاطب و جامعه مخاطبین تأثیرگذارد، استفاده بجا از تاکتیک          آن

  . خبري است
  

ها به وضوح روشـن شـود بـه بیـان مثـالی               در این قسمت براي اینکه تفاوت استفاده از انواع تاکتیک         
  : کنیم اشاره می

کند، مردي کـه شـاهد حادثـه بـود       ه می  پارك نیویورك سگی به کودکی حمل      رنقل است که در سنت    
  . کند اندازد و او را خفه می براي نجات کودك خود را به روي سگ می

فردا تیتر اول نیویورك تـایمز  : گوید بیند به مرد می خبرنگار نیویورك تایمز که ماجرا را از نزدیک می  
مـن  «: گویـد  نگـار مـی  مرد در جواب خبر  » مرد شجاع نیویورکی جان پسري را نجات داد       «: این است 

  » نیویورکی نیستم
  »آمریکایی قهرمان جان پسري را نجات داد«: زنیم گوید پس تیتر می خبرنگار می

  »ام ولی من آمریکایی نیستم، پاکستانی«: گوید مرد می
»  پـارك خفـه کـرد   ریک مسلمان متعصب سگی را در سـنت     «. فردا تیتر نیویورك تایمز اینچنین شد     

  » .دهد القاعده در این جنایت دخیل باشد میاف بی آي احتمال «
هاي تهیه خبر مطابق نظر سازمان و اهداف سیاسی          ها، تاکتیک   در این بخش به اختصار به این شیوه       

  : شود حاکم بر مؤسسه خبري اشاره می
بردترین ر از متـداولترین و پرکـا   :(Back ground)سابقه نویسی یا پیشینه نویسی  - 1

نگـار بـا تکیـه بـر حـوادث گذشـته بـه         در واقع روزنامه.  خبري است  هاي  هاي رسانه   تاکتیک
 پیـام مـورد     ،پردازد و با ربط موضوعات گذشته به رویداد جـاري           دهی افکار عمومی می    شکل

 . کند نظر خود را به مخاطب القا می
  
در این شـیوه از ارائـه خبـر بـراي     : (Secret Information)تاکتیک اطالعات سري  - 2

بندي شود، و هر زمان نیـاز بـه هـر     شود اخبار طبقه لوگیري شده و سعی میافکار عمومی ج  
سـرار  اقسمت خبر نمودار شد آن را ارائه کرد این تاکتیک بـسیار قـدیمی اسـت و در مـورد      

 . شود محرمانه نظامی و امور دیپلماتیک از آن استفاده می
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خبـار و  برخـی از ا : (Targeted News Leakage)تاکتیک نشت هدایت شـونده   - 3
بندي خـاص منتـشر    شوند و برخی دیگر با اهداف از قبل تعیین شده با زمان اسرار حفظ می  

شوند در واقع آنها اطالعاتی هستند که  اي و هدایت شونده ارائه می  شوند و به شیوه قطره      می
 . شوند گیري و ارائه می آگاهانه هدف

  
عاتی است که هـر روز از  فریب اطال: Spinning the Massage)تاکتیک ماساژ پیام  - 4

بنـدي، تبخیـر از    بافی، زمان  تاکتیک حذف کلی  . یابد  کارخانه فکر دولت به بیرون جریان می      
 . جملۀ این شیوه هستند

  
قـسمتهاي مهمـی از خبـر بـه دالیلـی از پـیش        : Omission Tactic :تاکتیک حـذف  - 5

رسـانه  . م گـردد  شود تا زمینه بـراي انتـشار شـایعه فـراه             هدفمند حذف می   وطراحی شده   
آیـد چـرا کـه بـه سـواالت       داند با انتشار خبر ناقص زمینه براي انتشار شایعه بوجود مـی           می

 . مخاطبان پاسخ داده نشده است
  

 جزئیاتی که ممکن اسـت مخالفـت اداري   : (Generality Tactic)تاکتیک کلی بافی  - 6
 در نظر گرفتن واقعیـات  یا سیاسی را با لعابی از مطالب غیرواقعی پوشیده و اصل خبر بدون         

هدف رسانه این است که ضمن اینکه خبـر را منتـشر سـاخته از          . یابد  ضروري آن انتشار می   
کنـد و در واقـع      ایجاد حساسیت بین گروههاي فشار و سیاستگذاران سازمانی جلوگیري می         

 . سازد به آرامی اخبار مورد نظر را منتشر می
  

گیـر   أخیر در پخش خبر به شـکلی کـه پیـام   ت: (Timing Tactic)بندي  تاکتیک زمان - 7
از جنبۀ اول اشتیاق مخاطب را بـراي شـنیدن خبـر از منبـع               . دیگر نتواند کاري انجام دهد    

 . آورد موثق مهیا کرده از جنبۀ دوم زمینۀ پخش شایعات را در سطح جامعه فراهم می
  

ـ  : Feeding Frenzy (News)تاکتیک موجی  - 8 ارزش  ی ریزش انواع اخبار بـا ارزش و ب
 . تا مخاطب در آن غرق شود و نتواند واقعیتها را درك کند

  
بیان بخشی از خبر بـراي ایجـاد شـایعه در جامعـه     : (Vapor Tactic)تاکتیک تبخیر  - 9

گیر نتوانـد آنهـا را از همـدیگر تـشخیص      شود و پیام شایعاتی که همراه با واقعیتها پخش می  
 . دهد

  
ــشتی  - 10 ــب  : (Blow-Back Tactic)تاکتیــک بازگ ــه منظــور جل  ایــن تاکتیــک ب

واکنشهایی است که از جامعه به سوي منبع خبر بازخورد دارد در واقـع مؤسـسه خبـري بـا         
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سنجند این روش در زمـان انتخابـات     انتشار این خبر مخاطب و عالیق و تفکرات آنان را می          
 . شود بیشتر استفاده می

به بغداد از جمله استفاده از این شایعه کشته شدن صدام در حمالت اولیه موشکی آمریکا        
روش توسط خبرگزاریها بود تا آمریکاییها بدانند واکنش نیروهاي مردمی و کـادر ریاسـت          
  .جمهوري از انتشار این خبر چیست  

  
ـ (تاکتیک دروغ بـزرگ   - 11 ایـن  : (Big-Lie Tactic)) ا اسـتفاده از دروغ محـض  ی

ر این روش پیامی را کـه بـه هـیچ وجـه        د. ها دارد   تاکتیک قدیمی استفاده فراوانی در رسانه     
هاي  دروغ هرقدر بزرگتر باشد باور آن براي توده    : گوید  گوبلز می . کنند  واقعیت ندارد بیان می   

رود  این روش براي مرعوب کردن دشمن و تهییج افکار عمومی بکار می         . تر است   مردم راحت 
ا نداشـته باشـد گـوبلز    در واقع دروغ باید اینقدر بزرگ باشد که کـسی جـرات تکـذیب آن ر       

 . ترسیدم گفتم که خودم از آن می گویند بعضی مواقع دروغهایی می می
 

 نشان دادن سانسور به شکل غیرمستقیم  - 12
Publishing Blank Page (Protesting Censorship)   اخبار جنجالی که همیشه

ار را بـا زدن  مورد عالقه مخاطبین هستند اما ممنوعیت انتـشار دارنـد در ایـن روش جـاي اخبـ                
کننـد کـه سانـسور شـدیدي برآنهـا       گذارند و به مخاطب القاء می      تیتري هیجانی سفید باقی می    

 . حاکم است
  

 Selectively Sorting the Messageدستچین کردن پیام  - 13
  

  To highlight the Messageدرشت نمایی  - 14
  

  Distortionتعریف  - 15
  

 To Cheat in Statisticsاري آماري ک یا دستTo Exagerate مبالغه   -16
  

  Sensationalismجنجال آفرینی خبري  - 17
  

 نقل خبراز منابع ناشناخته و یا مبهم  -18
 Quoting news from unidentified sources  

  
  اختفاء یک منبع غیرموثق در پشت یک منبع موثق  -19
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Legitimizing News Source  
  

  Topretend Neutrality تظاهر به بیطرفی  -20
  

 ر دروغ و کشف آن توسط خود منبع  اعالم اخبا -21
To create or propagate false news and To refute It  
 

 To Release Facts Pavtially پاره حقیقت گویی  -22
 

  Press Violence) جنگ روانی(خشونت مطبوعاتی   -23
  

 To Artificially prioritize for Newsفوریت بخشیدن ساختگی به خبر  -24
  

  Biased Predictionه هاي مغرضان پیشگویی -25
  

 Making New Enter Taiming استفاده از شیوه طنز وفکاهی و کاریکاتور  -26
  

 القاء نظر با استفاده از چیدن عکس  -27
  

 پیچیده کردن خبر براي عدم کشف حقیقت  -28
  

 استفاده از دو خبر واقعی براي طرح یک خبر ساختگی  -29
  

 تالش براي سازگاري مواضع فرستند و گیرنده پیام  -30
  
 

امروزه کار تهیه خبر دچار تحول شگرفی شده است و هر ساعت تکنیـک جدیـدي بـراي ارائـه خبـر         
گیرد تا یک خبر  در واقع این روشها در خدمت موسسه خبري قرار می       . آید  مناسب و جذاب پدید می    

  . موفق شود بیشترین حجم مخاطب را با خود همراه سازد
هـاي خبـري جهـان     روشهایی است که هـر روزه در مؤسـسه        اي از     ها در واقع تنها گوشه      این تاکتیک 

  . گیرد مورد استفاده قرار می


