
 01/3/4102حماضرة بعنوان ) كتابت األخبار اإلذاعيت والتلفزيونيت ( للمرحلت الثانيت صحافت ألقيت بتاريخ 
 

أن أساليب كتابة األخبار اإلذاعية والتمفزيونية تختمف عن أساليب كتابة األخبار الصحفية وذلك 
 لعدة أسباب ىي :ـ 

 أن المستمع والمشاىد يتميزان بسمات خاصة تختمف عن قارئ الصحيفة  10

يحيط بظروف المشاىدة واالستماع في العدة درجة عالية من الضوضاء والتي تؤدي إلى  10
 التشويش عمى المتمقي مما يضعف عامل التركيز عمى ما يقال 

عمال االستيعاب والتركيز اإلذاعة تتوجو باألساس إلى حاسة السمع وقدرتيا أي السمع  10
 ضعيفة إلى حد كبير 

أن أفراد الطبقة االجتماعية الراقية يميمون إلى وسائل األعالم المطبوعة أما معظم أفراد الطبقات 
األخرى فتتجو إلى الوسائل المسموعة والمرئية ىؤالء الطبقات يحتمون أسفل السمم االجتماعي 

أو خصائصيم ومتباينين في درجات التعميم والمستوى  فيم أفراد غير متشابيين في اىتماماتيم
االقتصادي ىنا ما ىو المطموب من اإلذاعة كي تنجح في مخاطبة ىذا الشتات المتباين من 
المتمقين فعمى اإلذاعة أن تعمل عمى التوصل إلى صيغة تجمع ىذا الشتات المتباين من خل 

عي وأن تكون قادرة عمى اجتذاب أكبر عدد تناسب ما تبثو ىذه الوسيمة مع متوسط اإلدراك والو 
ممكن من األفراد أي أن يتم بطريقة تثير انتباه الجميور واىتمامو وأن تكون واضحة بشكل 

 1يمكن لمفرد من االستيعاب بسيولة وأدراك اآلثار المترتبة عمييا 

راك المعمومات ىنا نود اإلشارة إلى اإلذن والعين من حيث الفرق بينيما فان قدرة اإلذن عمى أد
وعمى االحتفاظ بيا أقل من العين ىذا من جانب في حين تعودت اإلذن عمى األسموب 

  1القصصي أو الروائي في استقبال المعمومات وبنسبة عالية من جانب آخر 

 تطور أسموب الكتابة اإلذاعية :ـ 

الذي يقضي  مر التطور بعدة مراحل حتى وصل إلى أشكال محددة أىميا قالب اليرم المقموب
بذكر أىم عناصر الخبر في البداية ويمييا أقل أىمية فاليرم المقموب يتمتع ببعض المزايا منيا 
إعطائو إمكانية لسكرتير التحرير باستبعاد بعض الفقرات األخيرة أذا لم تكفي المساحة أو 



عندما بدء ترحيميا إلى صفحة ثانية من دون أن يتأثر صمب الخبر ) معنى القصة الخبرية ( ، 
الراديو باالنتشار  أتبع نفس األسموب في تقديم األخبار الصحفية كون العاممين في الراديو قد 
تدربوا في األساس داخل الصحف واكتسبوا وعمموا عمى نفس األسموب الصحفي المتبع في 
كتابة األخبار الصحفية ولكن وبمرور الوقت أتضح أن ىذا األسموب غير مناسب لمعمل 

 عي وذلك اإلذا

 كون المستمع اليستطيع استرجاع الخبر مرة ثانية أذا عجز عن أدراك معانيو  10

 كثير من الكممات التي تبدو مالئمة لمكتابة الصحفية تكون ثقيمة عمى السمع عند قراءتيا  10

أن الجمل الطويمة غير مناسبة لإلذاعة حيث يضطر المذيع إلى التوقف في منتصفيا  10
 اسو  اللتقاط أنف

شراكيم في صياغة األخبار اإلذاعية أال انو بعد فترة  بعد ذلك تمت االستعانة ببعض الخطباء وا 
 اتضح أن األساليب البالغية غير مناسبة ليذه الوسيمة   

بعد ذلك استخدم القائمون عمى العمل اإلذاعي لتطوير األخبار اإلذاعية بعممية التجريب فقد 
وب اإلذاعي فاذا لقيت أي طريقة قبوال من الجميور استمروا استخدموا عدة طرق في األسم

ذا فشمت تستبعد          1عمييا ويتم تطويرىا ، وا 

 االعتبارات الواجب توفرىا عند كتابة األخبار اإلذاعية   :ـ

الدقة :ـ يجب عمى الكاتب اإلذاعي االلتزام بالدقة وعدم الكذب عند كتابة األخبار  10   
 تأتي من المندوب اإلذاعي الذي يتوجب عميو أن اإلذاعية وىذه 

 أن يحسن تقدير المصادر التي يستعين بيا  1أ

الحرص عمى استخدام أسموب المالحظة المباشرة عند جمع األخبار بدال من المستويين  1ب
الثاني ) شيود العيان( والثالث ) عن طريق طرف ثالث ( كونيما تفقدا األخبار قدرا كبيرا من 

وفي حالة عدم توفر المالحظة المباشرة فميجأ المندوب أو الكاتب إلى نسب الخبر إلى   الدقة
مصدره لتحميمو مصداقية الخبر فضال عن الخبرة المتراكمة لدى العاممين في ىذا المحال 

 تجعميم أن يتحققوا من صدق الخبر 

 1الفصل  أن يتم الفصل بين الخبر والرأي بقدر االمكان عمى الرغم من صعوبة 1ج



 التوازن والعدالة :ـ التوازن اليتحقق أال بتحقق عناصر العدالة والتي تشمل    10

 يقتضي اكتمال المعمومات لكتابة القصة الخبرية  1أ

تقتضي وثاقة الصمة بالمضمون ىنا تفقد العدالة أذا الخبر اإلذاعي يحتوي معمومات غير  1ب
 ودة مناسبة لموضوع الحدث وتؤدي إلى أىداف مقص

تقتضي األمانة فالعدالة تفقد نفسيا أذا كان الخبر يحتوي معمومات من شانيا أن تخدع 1ج
 المتمقي 

تقتضي الحياد أذا حكم المندوب أو الكاتب عاطفتو وأقحم رأيو الشخصي في كتابة األخبار  1د
 تفقد العدالة 

عية  وحتى تتحقق الموضوعية :ـ أن عدم تحقيق العدالة والتوازن يعني فقدان الموضو  10
الموضوعية يجب ان تقتصر األخبار عمى مالحظة الحقائق فقط من خالل التحكم في عناصر 
الحدث مثل عدد الدقائق التي استغرقيا الحوار ، صوت المصدر نفسو عندما يروي الحدث ، 

 تقديم الحقائق التي يمكن التحقق منيا 

وضوح باستخدام أسموب التخاطب الذي يعتمد الوضوح واإليجاز والبساطة :ـ يعتمد تحقيق ال 10
عمى البساطة في التعبير واستخدام الجمل القصيرة بوجو عام ، فالجمل المناسبة في الطول 

( كممة وتكون الجممة مباشرة بدون مقدمة استيالكية ، الجمل الفعمية ىي أساس 00ألتزيد عن )
 ذن وذلك لعدة أسباب ىي :ـ ولبنة الخبر اإلذاعي وأىميتيا تزداد عند الكتابة لأل

 الجممة الفعمية واضحة المنطق  1أ

 ترتيب الفعل والفاعل والمفعول بو ىو الترتيب األكثر انطباعا عمى الفيم في المخ  1ب

 ىي أكثر الجمل ذيوعا في المغة العربية الصحفية  1ج

 .أنيا سيمة النطق عمى المذيع فضال عن كونيا جمل قصيرة  1د


