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 -االعتبارات الواجب توافرها عند كتابة االخبار االذاعية :
ىناك بعض االعتبارات التي يحرص الكاتب االذاعي عمى توفيرىا عند كتابة االخبار 

 -االذاعية وىي:
  Accuracyاواًل : الدقة 

يجب ان يتوخى الكاتب االذاعي الدقة وعدم الكذب عند كتابة االخبار االذاعية 
فبداية من المندوب االذاعي الذي يجمع االخبار البد ان يحسن تقدير المصادر التي 
يستعين بيا ويتحقق اكبر قدر من الدقة عندما يحرص المندوب االذاعي عمى 

الخبار بداًل من االعتماد عمى استخدام اسموب المالحظة المباشرة عند جمع ا
االشاعات او تحصيل المعمومات من غير المصادر االساسية اي التحصيل عمى 
المستوى الثاني او الثالث الن ذلك يفقد االخبار االذاعية قدرًا كبيرًا من الدقة ولتحقيق 
الدقة البد من فصل الخبر عن الرأي بقدر االمكان ويتحقق ذلك بداية من جمع 

ومات حتى البث النيائي ليا وبالطبع ال يمكن اجراء ىذا الفصل بشكل مطمق المعم
فميس ىناك حقيقة بدون اطار وليس ىناك تقرير ال يتأثر باراء وخمفيات وعقائد 

 الكاتب الذي وضعو.
وحيث انو يصعب التحقق من دقة االخبار الذي لم تكن المالحظة المباشرة ىي 

لذلك يمجأ المندوب او الكاتب الى ان نسب الخبرة  االسموب المتبع في جمع االخبار
الى مصدره حتى يحمل المصدر مصداقية الخبر .وبالرغم من ذلك يستطيع الكاتب 



ان يتحقق من صدق الخبر نسبيًا عن طريق التأكد من االسماء والعناوين ويستعين 
كم عمى في سبيل ذلك بخمفياتو السابقة عن موضوع الخبر والتي تجعمو يستطيع الح

 مدى صدق واتساق المعمومات.
 التوازن والعدالة -ثانيًا :

وىناك يجب عمى المندوب او الكاتب افساح المجال لمختمف االراء لكي تعبر عن 
نفسيا والتوازن ال يتحقق من خالل عنصر الوقت وانما بتحقيق عناصر العدالة 

 وتشمل :
العدالة اذا اغفل عناصر ذات  )أ( العدالة تقتضي اكتمال المعمومات فالخبر يفتقد

 داللة معينة.
)ب( العدالة تقتضي وثاقة الصمة بالمضمون اي ان الخبر يفتقد العدالة اذا كان 

 يحوي معمومات غير مناسبة لموضوع الحدث وتؤدي اىداف مقصودة.
)جـ( العدالة تقتضي االمانة فالخبر يفتقد العدالة اذا كان يحتوى عمى معمومات من 

 تخدع المستقبل. شأنيا ان
)د( العدالة تقتضي الحياد فالخبر يفتقد العدالة اذا حكم المندوب او الكاتب عاطفتو 

 واقحم رأيو الشخصي.
 الموضوعية  -ثالثًا :

يمكن ان يوصف عدم تحقيق التوازن والعدالة بأنو فشل في تحقيق الموضوعية وكثيرًا 
ييم االخبار وفقًا لذلك وان كان ما تفس الموضوعية عمى انيا عكس الذاتية ويتم تق

ىذا غير صحيح الن قرار استخدام الموضوعية ىو قرار ذاتي في االساس، وحتى 
تتحقق الموضوعية يجب ان تقتصر االخبار عمى مالحظة الحقائق فقط وذلك من 
خالل التحكم في عناصر الحدث مثل عدد الدقائق التي استغرقيا الحوار ، صوت 

 يروى الحدث ، تقديم الحقائق التي يمكن التحقق منو.المصدر نفسو عندما 



ومن قبل كانت الصحافة القديمة تيتم بنشر الحقائق المباشرة فقط ، وكانت تؤمن بان 
الخبر البد ان يعالج بموضوعية وبدون اي احكام مسبقة من جانب المندوب او 

الصحيفة ان يصل الى النتائج وحده، وبالطبع كان ذلك  الكاتب وكان عمى قارىء
صعب التحقيق الن الصحيفة لم تكن تقدم لمقارىء الخمفية او التفاصيل الالزمة لفيم 
الخبر عمى اساس ان اعطاء تمك الخمفية يعتبر رأي تحريري من المحتم ان يؤثر 

 عمى رأي القارىء.
ل فترة استبداد السناتور االمريكي وعمى سبيل المثال ففي اوائل الخمسينيات وخال

"جوزيف مكارثي" كان مكارثي يتيم كبار المسؤولي االمريكيين بالشيوعية والشذوذ 
وكانت الصحافة تمتزم بنقل ىذه التصريحات بامانة وصدق بالرغم من ادراك 
الصحفي لكذب ىذه االدعاءات وكانت النتيجة النيائية لتقديم الحقائق بموضوعية 

صورة غير حقيقية واالساءة الى االبرياء فالجميور من حقو ان يحصل  ىي اعطاء
عمى معمومات كافية حتى يتخذ قراراتو عمى اساس سميم، ولكن االلتزام بذكر الحقائق 
وحدىا والمبالغة في ىذا االلتزام ادى الى ايضاح الظمم والتضميل فمن المستحيل 

او المحرر او الكاتب يرى االمور  تحقيق الحياد الكامل في االخبار الن المندوب
بخمفيتو ووجية نظره وخبراتو السابقة وتعميمو وقيمو وكل ىذه المعايير تؤثر عمى ما 
يختار ان يراه الكاتب او المندوب فالمندوب يدرك ان واجبو يحتم عميو ان يقدم تقريرًا 

س الحدث عما يراه من وقائع ولكن ما يراه قد يختمف عما يراه مندوب اخر شيد نف
في نفس المكان فمكل مندوب عدسة مختمفة يرى من خالليا االحداث ويتحدث الى 
شيود عيان مختمفين ويرى االمور من زاوية مختمفة وبيذا يقدم كل منيما قصة ىي 

 في رأيو موضوعية وحقيقية.
ومع ذلك تحرص الدول والمنظمات االخبارية عمى مطالبة المندوبين والكتاب في 

التمفزيون بضرورة توخي الموضوعية عند معالجة االحداث ، وقد وضع الراديو و 
ميثاق شرف  RTNDA اتحاد مديري اخبار الراديو والتمفزيون بالواليات المتحدة 



يتضمن الوسائل التي تكفل الموضوعية بحيث يمتزم بو جميع العاممين في حقل 
 االخبار االذاعية. 

 رابعا :الوضوح وااليجاز والبساطة 
تمد تحقيق الوضوح في العمل االذاعي عمى اسموب التخاطب  الذي يعتمد عمى يع

البساطة في التعبير واستخدام الجمل القصيرة بوجو عام  وان كانت بعض الجمل 
تحت ضغط الوقت والظروف تقتضى ان تكون طويمة، والجمل المناسبة في الطول 

الجمل مباشرة عن طريق غالبا التزيد عن اثنتي عشر كممة ،كذلك يجب ان تكون 
 تجنب العبارات االستيالكية والمقدمات التي ال لزوم ليا .

والجممة الفعمية البسيطة ىي المبنة التي يتألف منيا  الخبر االذاعي ،والواقع ان 
امثال ىذه الجمل الفعمية ىي اساس الكتابة النثرية  جميعا بالمغة العربية ،ولكن 

الذن لعدة اسباب منيا ان الجممة البسيطة  واضحة اىميتيا تزداد عند الكتابة ل
المنطق وترتيب الفعل والفاعل والمفعول بو ىو الترتيب االكثر انطباعا في ميكانيكية  
الفيم في المخ  ،كما ان الجممة الفعمية ىي اكثر الجمل ذيوعا في المغة العربية 

قصيرة ،ويحرص  الصحفية ،فضال انيا سيمة النطق عمة المذيع ،كما انيا جممة
الكاتب ايضا  الى تجنب الكممات الغامضة او الغريبة او تمك التي تحتمل اكثر من 

معنى .كما يحرص الكاتب عمى تفادي الجمل االعتراضية ،وصيفة المبني لممجيول  
والحواشي غير الالزمة بيذه النقطة االساسية  بشكل راسخ بحيث يستطيع ان يصنف  

لوثيقة  بالمضمون  ويطرح جانبا التفاصيل التي العالقة ليا المعمومات ذات الصمة ا
 بالموضوع االساسي .

(بحيث يختار الحقائق Selectivityالكاتب االذاعي البد ان يعمد الى االنتقاء ) 
االساسية ذات الصمة الوثيقة  بالموضوع من بين كل ما جمعو المندوب من 

نو قد يرجع االىمية  الى الحدث نفسو معمومات، وبعد ان يتفيم داللة المعمومات فأ
او الى زمان او مكان  وقوع الحدث او الى الشخصيات التي يتناوليا  الحدث او الى 



كيفية وقوع الحدث  وعندما يدرك الكاتب ىذه النقطة االساسية يبدأ في صياغة الخبر 
ىميتيا واضعا اكثر  العناصر اىمية في المقدمة ثم يرتب العناصر االخرى  وفقا أل

،ىذه النقطة االساسية بشكل راسخ بحيث يستطيع ان يصنف المعمومات ذات الصمة 
 الوثيقة  بالمضمون ويطرح جانبا التفاصيل التي العالقة ليا بالموضوع االساسي.

الخبر االذاعي البد ان يكون بسيطا وواضحا ليحقق سرعة االتصال باقل  قدر من 
ت المعقدة طالما ىناك البديل من الكممات التشويش ،فالكاتب اليستخدم الكمما

البسيطة التي تؤدي نفس المعنى ،لذلك اليستخدم كممتين اذا كانت لدية كممة واحدة 
 تودي المعنى .

 مثال لصياغة اخبارية سيئة :
"رفض المدرسون في واليات الينوي ونيوجرسي وميشيجان ونيويورك العودة الى 

بة الى مطالبيم المادية .وقد ادى اضراب فصوليم الدراسية حتى يتم االستجا
 الف تمميذ"88المدرسين الى اغالق مدارس تستوعي اكثر من 

 مام الصياغة االفضل فتكون كالتالي :
"رفض المدرسون في اربع واليات امريكية العودة الى اعماليم حتى تتم االستجابة 

في اربع واليات وىي لمطالبيم المالية .وقد اسفر ىذا االضراب عن اغالق المدارس 
الف  88الينوي ونيوجرسي وميشيجان ونيويورك.وقد تأثر بيذا االضراب اكثر من 

 تمميذ".
جممة المقدمة ذكرت  الواليات االربعة صاحبة  الحظ في الصياغة االولى  ان

االضراب بينما في الصياغة المعدلة  اشرنا الى االضراب في اربع واليات دون ذكر 
اسماء الواليات .وىنا يتوقع المستمع ان نعرفو بأسماء الواليات  وىو ماحدث في 

 ا وبساطة .الجممة الثانية ،كذلك حدث تعديل في الجممة الثالثة لتصبح اكثر وضوح
 وباإلضافة لما سبق يجب ان يحرص الكاتب عمى مراعة االعتبارات التالية :



تقطيع االستشيادات والعبارات المقتبسة من المصادر المختمفة وتوزيعيا بين  -1
ثنايا الجمل حتى ال يختمط االمر في ذىن المستمع ويستطيع التفريق بين 

يأتي في شكل خمفية او  كالم المصدر المستشيد بو وكالم المذيع الذي
 تعقيب .

تجنب استخدام ضمير الغائب اذا كان الخبر يتضمن اكثر من شخصيتين  -2
واالفضل اعادة ذكر حيث لن يفيم المستمع بسيولة الى من يعود الضمير 

 .االسم المقصود
في حالة الجمل الطويمة او المعقدة  او صيفة المبني لممجيول يفضل تقسيم  -3

 جمل قصيرة  وبسيطة .ىذه الجمل الى عدة 
يفضل استخدام الفعل المضارع كمما امكن ذلك ، فاالذاعة ىي وسيمة "االن"  -4

وىي تستطيع تقرير ماحدث منذ قميل او مايحدث االن ،او ما الذي سيحدث 
بعد قميل وليذا السبب يكثر استخدام  الفعل المضارع بنسبة اكبر من 

 حافة ايضا .الصحافة ويقل استخدام الفعل الماضي عن الص
اذا كان الخبر يتضمن ازمة مختمفة يفضل البداية بالفعل المضارع او احدت  -5

التطورات ثم االنتقال الى الفعل الماضي مثل خبر عن جولة يقوم بيا رئيس 
الدولة الى عدة عواصم ، ىنا البد ان تبدأ  باخر تطورات الزيارة  ثم تنتقل 

 Fresheningة االخبارية لعرض ما سبق .وىذا يؤدي الى انعاش القص
Copy  فاألخبار التي تتسم باالستمرارية كثيرا ما تحتوييا نشرات االخبار

وبالتالي يقدم الكاتب المعمومات الحديثة في بداية الخبر لمحرص عمى تقديم 
 الجديد في النشرات .

 مثال: تتضمن نشرة الساعة التاسعة  الخبر التالي :
ممر اليبوط بمطار" نيو اورليانز "صباح اليوم "وقع صدام لطائرة مدنية عند 

 وال توجد اية بيانات عن الضحايا حتى االن "
ثم تبدأ النشرة التالية  بتطورات الخبر "لقي عشرة أشخاص  مصرعيم في 

 حادث سقوط طائرة ....".



 شخصا  من حادث صدام طائرة .... الخ"64وفي النشرة التالية "نجا نحو 
شخصا  في حادث سقوط طائرة  25وفي النشرة التالية "بمغ عدد الضحايا 

 ...الخ".
فالكاتب يحرص دائما عمى تجديد القصة االخبارية من خالل عرض زوايا 

 جديدة لمخبر لم تكن اذيعت من قبل.
يجب اال يستخدم الكاتب االقواس وعالمات التنصيص عند الكتابة االذاعية  -6

مثل :قال..اوضح ..اشار..اعمن..اضاف..عمق.الن ويستعاض عنيا بكممات 
 الجميورلن يستطيع التعرف عمى ىذه االشارات بسيولة.

ال داعي لذكر االسماء واالعمار او االماكن اال اذا كان ليا داللة خاصة في  -7
االخبار االذاعية مثل: "حصل شاب في السابعة عشر من عمره عمى جائزة 

العمر ىنا لو داللة، كذلك "صدمت سيارة طفل  الدولة لمفنون ىذا العام" فذكر
عمرة اربعة سنوات ولقي حتفو عمى الفور " فالعمر الصغير ىو سبب االثارة 

سنة " ويفضل ان تسبق  32في ىذه االخبار ،كذلك "تم تعيين وزير عمره
الوظيفة اسم الشخص الن المستمع بعد ان يسمع الوظيفة يتوقع ان يسمع 

تخصيص الجممة االولى لموظيفة بينما يأتي االسم في  االسم وبالتالي يمكن
الجممة الثانية .ويمكن بداية الخبر بذكر االسم اذا كان مشيورًا جدًا،اما 
بالنسبة الخبار الحوادث فال يفضل ذكر االسماء اال اذا كانت ليا داللة معينة 

. 
وان كانت اما ذكر االماكن او العناوين فيي ليست ىامة في االذاعات الكبيرة 

اىميتيا اكبر في االذاعات الصغيرة او المحمية ،وفي التمفزيون يظير المكان 
عمى الشاشة ويتم ذكر المكان اذا كان لو داللة مؤثرة عمى الخبر  مثل 
اغتيال شخص داخل مسجد او كنيسة فاىمية المكان يمكن ان تعطي القيمة 

 االخبارية لمحدث.



او المون او العنصر اال اذا كان ليا داللة  ال لزوم لذكر الحجم او المالمح  -8
ىامة عمى الخبر مثل انتخاب شخص زنجي عمدة لوالية امريكية ،او اذا كان 
البوليس يبحث عن شخص ىارب يمكن ذكر اوصافو ومالمحو في الراديو او 

 عرض صورتو في التمفزيون .
  في حالة نسبة الخبر الى مصدر  يفضل ذكر المصدر في بداية الخبر -9

 وليس في نيايتو عمى عكس اسموب الصحافة .
مثال: "اعمن وزير المالية ان زيادة الضرائب عل االعمال االضافية ستتم في 
يناير المقبل واحيانا اىمية ذكر المصدر اقل من اىمية الحدث نفسو فيشار 

 الى المصدر في اخر الخبر ".
متوجيًا الى فرنسا مثال: "يغادر الرئيس حسني مبارك القاىرة صباح اليوم 

 ،صرح بذلك مصدر مسئول برئاسة الجميورية ".
وتزداد اىمية ذكر المصدر في الخبر االذاعي عندما يرتبط الحدث بالجرائم 
والحوادث وتصريحات القادة السياسيين او االخبار الغير مؤكدة او المشكوك 

 في صحتيا .
اتب عمى ان يجعل عند الكتابة لمراديو او التمفزيون البد ان يحرص الك -18

الفقرة الواحدة تعبر عن فكرة واحدة حيث يجب ان تكون  المعمومات 
التفصيمية في االخبار تشير دائما الى ما ذكره الكاتب في جممة االفتتاحية وال 

 تبعد عنيا حتى ال تؤدي الى تشويش المستقبل.
ضرورة الحد من االحصاءات  واالرقام التفصيمية عند كتابة االخبار  -11
الذاعية حتى يستطيع المستقبل ان يتابعيا ويتفيميا، واستخدام العقود في ا

االرقام يكفي جميور الراديو  والتمفزيون اما االرقام التفصيمية فال يحتاج الييا 
اال من يريد ان يدرس ويقارن ،وليس كذلك جميور االذاعة . ورغم ذلك 

كر االرقام فيناك العديد من القصص االخبارية التي تعتمد عمى ذ
واالحصاءات مثل اخبار السوق المصرفية ،ميزانية الدولة ،ارتفاع تكاليف 
المعيشة . وغيرىا من االخبار التي لن يكون ليا داللة دون  ذكر االرقام. 



واالرقام اذا لم يتم ذكرىا بوضوح في االذاعة فأنيا تودي الى تشويش وتداخل 
 بالنسبة لممتمقي .

ل االرقام بسيطة قدر االمكان ولكي يتحقق ذلك البد ان يسأل فاإلذاعة البد ان تجع
الكاتب نفسو .ماذا تعني تمك االرقام؟ كيف يمكن نقميا  لممستمع او المشاىد بأقصى 

 قدر من الوضوح والداللة؟
% لممستيمك خالل الشير الماضي وىي 8.5"ارتفعت تكاليف المعيشة بمدل  مثال :

اعمى نسبة في زيادة االسعار خالل السنتين الماضيتين .فقد ارتفعت تكاليف الغذاء 
% والسندات 2،24% والخدمات الطبية بنسبة 2،77% والبنزين  1،35بنسبة 
 %.1،89بنسبة 

 االذاعي يصبح كالتالي:ولكي يتم ترجمة هذا الخبر الى االسموب 
"ارتفعت تكاليف المعيشة خالل الشير الماضي بنسب تتراوح ما بين نصف الى واحد 
بالمئة . وقد بمغت اعمى معدالت الزيادة في البنزين والخدمات الطبية . حيث تصل 
نسبة الزيادة في البنزين الى نحو ثالثة بالمئة ، والخدمات الطبية اثنين وربع بالمئة . 

 ك ارتفعت أيضا اسعار الغذاء والسندات".كذل
وتبسيط االرقام بالنسبة لممستمع والمشاىد ىو ليس المشكمة الوحيدة في الصحافة 
االذاعية. فاالرقام البد أن تكون سيمة النطق بالنسبة لقارئ النشرة او المندوب الذي 

س باألرقام ، يقدم تقريره االخباري لذلك يفضل كتابة االرقام الصغيرة بالحروف ولي
اما االرقام الكبيرة فيتم كتابتيا باالرقام وليس بالحروف ، وفي حالة االرقام االكبر يتم 

، وكذلك تكتب 15888ألف بدال من  15كتابتيا بمزيج من االرقام والحروف مثل 
ألنيا أسيل عمى المذيع عند قراءتيا . وبالنسبة لمعمالت  3/4ثالثة ارباع بدال من 

جـــ، اما الكسور العشرية فال بد من التخمص منيا  58يو( بدال من جن 58تكتب )
 عند كتابة االخبار أو عمى األقل كتابتيا بالحروف وليس باالرقام.

 وشبيو بذلك التواريخ أيضا، فالكاتب االذاعي يتفادى قدر االمكان ذكر التاريخ برقم.



ذكر اليوم مثل: أمس.. فاذا كان التاريخ بحدود اسبوع سابق أو الحق يشار اليو ب
أول أمس.. يوم الثالثاء الماضي . وكذلك غدا .. بعد غد.. يوم األحد القادم.. 
ونفس الشي ينطبق عمى الشيور والسنين،  مثل:  )في بداية الشير( بدال من )يوم 

في الشير (  15واحد في الشير( وكذلك ) في منتصف الشير( بدال من ) يوم 
 ( وىكذا .2819نين نقول) العام القادم ( بدال من )كذلك الحال بالنسبة لمس

لضمان عدم حدوث أية مشكالت بالنسبة لعممية االلقاء والصوتيات يجب ان   -12
ال يشتمل النص االخباري عمى أية كممات تحتمل الغموض أو صعوبة النطق ، 

 Proof Reading ولكي يتجنب الكاتب ذلك فانو يقوم بقراءة النص بصوت عاٍل 
متحن جرس الكممات وانسياب المعمومات ولتصحيح أية معمومات غير واضحة أو ل

اعادة كتابة الجمل الطويمة، والتأكد من دقة االسماء واألرقام والوظائف . حيث ىناك 
العديد من األخطاء التي يكتشفيا الكاتب عند عمل بروفة القراءة لما تم كتابتو مثل 

الخطأ في االسماء مثل )ىاشم( بدال من )ىشام(.  كممة )مميون( بدال من )بميون( او
كذلك يمكن أن يالحظ الكاتب تكرار بعض الكممات أثناء القراءة وىنا يمكنو أن يضع 

 ليا بعض المرادفات.
: قراءة صامتة الكتشاف األخطاء  االولى وعممية القراءة التجريبية تمر بمرحمتين:

: قراءة بصوت عال الختبار جرس  الثانيةالمغوية واختبار الكممات والجمل. و
الكممات وتدفق المعمومات والنطق الصحيح وتحديد الزمن الفعمي لمخبر الكتشاف 

 األخطاء النحوية التي لم تكتشف خالل القراءة االولى.
وجية نظر تطالب بتدعيم الخبر االذاعي من خالل عناصر التكرار ،  ىناك -13

وال يقصد بالطبع تكرار الكممات وانما تكرار المعنى بعبارات مختمفة . وذلك ان 
التكرار ىو احد الركائز التي يعتمد عمييا الراديو حتى ال يفوت المستمع المعنى في 

ولى، وقد حدث ىذا التعديل في الكتابة المرة الثانية، اذا كان قد فاتو في المرة اال
مديرا الخبار   PAUL WHITEعندما عمل بول ىوايت  1944االذاعية منذ عام 



CBS  وخالصة نظرية "بول ىوايت" في كتابة االخبار االذاعية تعتمد عمى تكرار .
 المعنى في االخبار لتناسب حاسة أذن المتمقي.

 الث مراحل:وعمى هذا االساس يتم تقسيم الخبر الى ث
 تييئة المستمع لمخبر من خالل لفت انتباىو لسماع الخبر. - أ

 قراءة الخبر نفسو.  - ب
 اعادة الخبر لمتأكيد بعبارات مختمفة. - ت
 مثال:
 اعالن مفاجئ من البيت االبيض االمريكي ىذا الصباح. - أ

يغادر الرئيس االمريكي رونالد ريجان واشنطن اليوم متوجيا الى  - ب
الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف حول نزع  موسكو الجراء مباحثات مع

 األسمحة النووية من أوربا.
وكانت رحمة الرئيس االمريكي لزيارة موسكو متوقعة ، ولكن الجديد ان تتم ىذه  

 الرحمة اليوم


