
 71/3/4172حماضزة بعنوان  )املذيع أو قارئ النشزة اإلخباريت  ( للمزحلت الثانيت صحافت ألقيت بتاريخ 

 
في الراديو يطمق عمى الشخص الذي يقرأ النشرات اإلخبارية بالمذيع المذيع أو قارئ النشرة : 

 0وفي المحطات الصغيرة قد يكون المحرر أو مدير األخبار ىو قارئ النشرة  

 فعالية النشرة تتوقف عمى قارئ النشرة من حيث 

 حسن األداء  00

 الحياد وىو المطمب األساسي لقارئ النشرة  00

نما يدع المستمع أو المشاىد يستنتج ما 00 ىو  يجب أن ألتحمل نبرات صوتو أحكام مسبقة وا 
 ىو الخطأ  صواب وما

 

 صفات قارئ النشرة :ـ 

المميزة ألي شخص يتمتع بقبول عمى المستوى االجتماعي الشخصية :ـ يقصد بيا الكفاءة  00
العام فكثير من الناس يركزون حول  كيفية التعبير من خالل قارئ النشرة ، واإلذاعي الناجح 
ىو الذي يستطيع أن يكون لنفسو شخصية ثابتة الينفاوت أداؤىا بين النشرات اإلخبارية 

 اجو العام باإلضافة إلى الفصل بين المشاعر الشخصية ومز 

األلفة مع المتمقي   :ـ   يفضل المستمع أو المشاىد أن يشعره بنوع من األلفة عند تقديم  00
اإلخبار ويتحقق ذلك من خالل نقل اإلحساس بمضمون القصة ومن خالل التنوع في األداء 

يختار  وجعل المتمقي يدرك أن قارئ النشرة ليس أال واحد من أفراد المجتمع فقارئ النشرة الجيد
بعض الكممات التي تجعل المتمقي يشعر بالتقمص معو خالل قرأة النشرة وعميو يحرص قارئ 

 0النشرة أن يكون باسما وليس متجيما بالنسبة لمتمفزيون 

المصداقية :ـ يجب أن يسعى قارئ النشرة إلى كسب مصداقية الجميور من خالل الثقة فيما  00
ن خالل المصداقية  تحقيق األلفة مع المادة اإلخبارية يقولو ويجعل الصورة الذىنية تحقق م

وىذه التتحقق األبعد قرأت النشرة بتمعن قبل تقديميا عمى اليواء وتكون القرأة بصوت عالي 
 لمنص 



الوضوح :ـ اإلذاعي الناجح ىو الذي يقدم األخبار بأعمى درجة من الوضوح فينبغي عمى  00
أن يراعي الوضوح والبساطة والسرعة المناسبة وأسموب قارئ النشرة في الراديو والتمفزيون 

 0التخاطب أثناء اإللقاء 

الحرفية :ـ والتي تتطمب  ) الشجاعة ، الثقة بالنفس ، االلتزام ، عدم التحيز ( وىذه البد أن  00
تنعكس عمى قارئ النشرة من خالل     ) سرعة األداء ، وضوح الصوت ، األلفة مع محتوى 

 ية ، الدقة في األلفاظ األداء المتميز في اإللقاء القصة اإلخبار 

 المطموب من قارئ النشرة  :ـ   

أن يكون ىناك جودة في الصوت بحيث اليكون غميظا أو حادا أو مرتفعا أو منخفضا  00
 0مع التنفس الطبيعي والتوافق في نطق الكممات 

 رعة المناسبة أن يحتفظ المذيع بسالسة اإللقاء وتنويع نغمات الصوت والس 00

التركيز أثناء القراءة عمى المعاني التي تحتوي الكممات والجمل ليكون إلقاءه صحيح  00
 وطبيعي 

 

 مالحظات لقارئ النشرة :ـ 

عندما يضاء الضوء األحمر في األستوديو يكون مقدم النشرة مستعدا لتقديم النشرة عمى  00
 اليواء 

 ن من خالل إدراكو وتفيمو الكامل لعناصر النشرة عميو أن يجذب المشاىدين أو المستمعي 00

يجب أن يدرك طبيعة التسجيالت الصوتية المستخدمة في الراديو وطبيعة الصور التي  00
 تمتقطيا الكاميرات واألفالم التوضيحية  

 مراعاة تزامن اإللقاء مع األفالم المعروضة وخاصة الصامة        00

أن يتعامل مع كل خبر في النشرة بشكل منفصل بحيث اليقدم حدثين متتالين في األىمية  00
 والمعنى 

 



أن يغير من نبرات صوتو حسب الخبر الذي يمقيو يبطئ سرعة اإللقاء عند النقاط  00 
والعناصر الحيوية في الخبر وكذلك األجزاء الميمة أم األجزاء األقل أىمية فيمكن قراءتيا 

  بسرعة

 أن يبتعد عن التكرار الذي يسبب الممل  00

 التنفس بسيولة ويسر ليحقق خاصية التحادث  00

يجب أن يدرك كيف أن يستخدم صوتو في اإلذاعة وكيف يعتني بمظيره وحركتو أمام  00
 الكاميرا 

 توجييات إلى قارئ النشرة بشأن مالبسو

 أن تتسم بالوقار والبساطة  00

 مناسبة لمميمة التي يقوم بتغطيتيا المندوب  00

 العناية بنوع المالبس وتنسيق األلوان  00

 تجنب األلوان الزاىية ألنيا تخمق مشاكل عند التصوير   00

 يجب أن تختمف ألوان المالبس مع ألوان الخمفية    00

 الصورة الذىنية لممذيع تتحسن حينما يستطيع أن يحقق أربعة شروط ىي 

المعمومات ـ أي ىل يحصل المتمقي عمى معمومات جديدة من أخبار أم أن المحتوى قديم  00
 ومكرر 

 اإلثارة ـ ىل المعمومات التي تقدميا القصة الخبرية تيم الناس وتمقى القبول  00

 التأثير ـ مدى تأثير األخبار عمى الجماىير التي توجو ألييم  00

خمق من جانب المندوب والكاتب والمخرج في طريقة وضع البراعة ـ تعني مدى االبتكار وال 00
 عناصر القصة وتسمسميا بشكل منطقي ومشوق لمجماىير 

 النقد الموجو إلى قارئ النشرة 

 :ىناك نوعان من النقد الموجو وىما 

النقد األول : ىناك بعض المذيعين يطورون نمط صوتي أثناء اإللقاء حيث يتم التركيز  00
 وسيقى المفظية لمكممات والجمل عن طريق رفع أو خفض الصوت بدون مبرر عمى النغم والم



النقد الثاني : البعض اآلخر يطور نمط صوتي يعتمد عمى نبرة واحدة ال تتغير في األداء  00
 .مما يؤدي إلى ممل المتمقي 

 

 

 

 

 
 


