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 مقدمه

ا بده مسير زنددگي ر هاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و ... خودهاي زندگي افرادند و با پيامتلويزيون شريک لحظهو راديو 

ر بدان خدود ادرامنبع اطالعات نيز شمرده مي شوند و اخبار و اطالعدات را در اختيدار مطاط . همچنيندهندآنها نشان مي

 .دهندمي

که مطاطبان را از هرسو تحد   به وجود آمدههاي اجتماعي و شبکههاي گروهي گسترة وسيعي از رسانه سالهاي اخير طي

از ايدن  وآن خدود کنندد اي از ند تا فضاي بيشتري را در مجموعد  سدرهر رسدانهاند و هر کدام درصددنفوذ خود ارار داده

اي نده طريق بتوانند مطاطبان بيشتري را به سوي خود جلب کنند، راديو وضعي  خاصي دارد، زيرا اين رسانه در گذشدته

هداي جديدد، برخدي از مطاطبدان خدود را از ها بوده و به تدريج و با ظهور رسانهترين رسانهپرمطاطبچندان دور يکي از 

هدايي اي از ويژگيدس  داده اس . با اين همه، کاهش مطاطب به معناي از ميدان به در شدن راديو نيس ، زيرا هر رسانه

 1ها متمايز مي کند.برخوردار اس  که آن را از ساير رسانه

مند هستند، نهاي  هاي ديگر هم از آن بهرههاي عام که رسانههاي خاص و دوم از اابلي اي بتواند اول از اابلي رسانه اگر

تواند جايگاه خود را در نظام نوين ارتباطات بهبود بطشد. الزم  اين کدار توان گف  که مياستفاده را بکند، با اطمينان مي

ناصري اس  که در اين رسدانه دخيده هسدتند و يدا بده عبدارت ديگدر پاسدطگويي ها و هم  آن عشناخ  درس  ويژگي

اي  گويدد  از طريدق چده رسدانهسنجيده و درس  به زنجيره ارتباطات پنج اسمتي هارولد السول )چه کسدي  چده مدي

 2اس .  (خطاب به چه کسي  و با چه تاثيري

پدذيري، تحريدن ناپدذيري بده ويدژه در عرصده خبررسداني، در چون بيان کليات، تطيلي بودن، انعطاف راديو هايي ويژگي

اي در آن بده طدور کامده از هاي برنامهسبب مي شود تا ساخ  االب ؛دسترس بودن، سرع  انتقال اطالعات، ارزان بودن

له موسديقي اي نيز بيشتر به راديو اختصاص دارد از جمهاي برنامهها متمايز باشد. از سوي ديگر بعضي از االبساير رسانه

اي بيش از آنکه تلويزيوني ي برنامههاکند اما اين االبها استفاده ميهاي تلفني. هر چند که تلويزيون از اين االبو برنامه

تواند به عنوان يک رسدانه از آن برخوردار اس ، باز هم ميهايي که راديو باشند راديويي هستند بنابراين با توجه به اابلي 

 3عصر ارتباطات، به ويژه عرصه خبر حضور فعال خود را حفظ و حتي آن را تقوي  کند.تاثيرگذار در 

-نگ شديوهد از دايره تها بايگذرد اين فعالي هاي خبري رسانه ملي در ابعاد گوناگون ميبا توجه به سالهايي که از فعالي 

ي رسدان يفه اطالعهايي منطبق شود که وظتکنيکها و هاي اديمي توليد و انتشار خبر خارج و با اصول، شيوهها و تکنيک

 .گويند هماهنگ و همسو کندمي "جامعه اطالعاتي"و  "عصر اطالعات"صدا و سيما را با دوراني که به آن 
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 راديو تعريف

 ترجاذبهکم اي،رايانه يهاشبکه يا تلويزيون چون هاييرسانه با مقايسه در راديو. اس  کار بسيار و گسترده ايرسانه راديو،

 گدرم رسدان  يدنا مطاطدب بالقوه طور به روز شبانه از ساعاتي در و شهري آمدهاي و رف  سفرها، در مردم .کندمي جلوه

 . هستند

 کدردن جانبده دو در کوشدش و زنده گزارشهاي و هامصاحبه کمک به آن به بطشيدن طراوت راديو، کردن تطصصي راه از

 در داد  بده توجده راهکارها اين از يکي. کنيم پوياتر و تر زنده را راديو رسان  توانيممي( رسانه د مطاطب)ايرسانه ارتباط

 نطسد  راديدويي، مدتن يدک نگارش از پيش که معناس  اين به هامتن کردن راديويي. اس  راديويي ويژه گويش کاربرد

  1.آوريم نظر در را رسانه اين هايويژگي و هاناتواني ، هاتوانايي ،هااابلي 

 مخاطب راديو

 را مدتن کده يطرح يا نقشه تصوير، و ندارد را نوشته متن مطاطب. صداس  و گوش متن، با شنونده ارتباطي وسيله تنها 

 گزارشدگر يا ويندهگ از نيز و. کند گيريپي را پيام هاينکته تا کندنمي کمک مطاطب به کند، ترروشن آنرا و دهد توضيح

 دنبدال اابده و افشدف روان، و سداده راديدويي نوشته متن بايد پس. بگويد دوباره را هانکته کرد درخواس  تواننمي راديو

 .باشد کردن

 نده دارد وکارسدر «فردهدا» از ايتدوده بدا رسانه يعني. اس  نفريک فقط پرتعدادي و گستردگي همه با راديو در مطاطب 

 بده ادند گوش جز ديگري کار سرگرم دارد احتمال راديو مطاطب. اندشده جمع جايي در هامطاطب که سطنراني مجلس

 ...کند و آشرزي برردازد، نيز رانندگي به راديو به دادن گوش حال در. باشد راديو

 توجده اول بايدد بنابراين .نباشد شفاف خيلي پيام اصلي صداي و کند درياف  نويز با را راديو صداي اس  ممکن مطاطب 

 دليلدي کده کرد کاري بايد. برد بين از را اصلي پيام و مطلب از مطاطب ذهن شدن پراکنده عوامه و کرد جلب را مطاطب

 2.باشد داشته وجود مطاطب در متن به توجه براي

 نوشتن خبر براي راديو 

اابليد   وهداي راديدويي بدوده سدازي برنامه هاي راديويي پطش اخبار جديد يکي از اجزاياز اولين روزهاي پطش برنامه

هداي ديگدر مدواعيتي ممتداز بيابدد. راديو در انعکاس وااعي موضوعات روز باعث شده اس  که اين رسانه در مقابه رسدانه

حتي تلويزيون با آن تجهيدزات سدنگين، فقدط بدا  ،ها بايد ابتدا حروف چيني، سرس چاپ و بعد از آن توزيع شوندروزنامه

گزارشگر راديو فقط بده تلفدن نيداز دارد تدا  اما پذيري راديو رااب  کندد با انعطافتوانريزي ابلي دايق ميشانس يا برنامه

اي به اخبار در حال پطش منتقه کند. چشم و صدا ابزار کار او هستند و ضبط صوت کده وسديله گزارش خود را مستقيماً

  3اابه اعتماد اس  از اين ابزار پشتيباني مي کند.

سيد  اين کار مسئولي  مشترک گزارشگران حاضر در محه و متصديان اتاق خبر اسد  کده نويچه کسي وااعاً خبر را مي

ها، آن را بازنويسي کنند. هاي زماني و سياس کنند و ممکن اس  متناسب کردن گزارش با محدودي خبر را ويرايش مي

-زنند و از حادثدهبه اتاق خبر تلفن ميکنند. آنها بسياري از خبرنگاران راديويي کارشان را به عنوان رابط محلي شروع مي

دهند. ممکن اس  مطلب آنها نوشته شده و بده گويندده خبدر تحويده شان اتفاق افتاده اس  گزارش مياي که در منطقه

شان هرگز از راديو پطش نشود. از طرف ديگر ممکن اس  اين افراد در رخدادي مهدم خدود در صدحنه داده شود و صداي

بدراي اندواع  جه  نوشدتنرا  به عنوان کسي که شاهد عيني ماجرا بوده از آنها خواسته شود که ماجراحاضر باشند و بعد 
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که براي ها ممکن اس  از نظر اندازه و روش نگارش با هم متفاوت باشند. هاي خبري شرح دهند. اين برنامهمطتلن برنامه

اخبار ايستگاههاي محلي مراکز استانها بدا هدم مقايسده  هاي راديويي مطتلن را باتوانيد اخبار شبکهميدرک اين موضوع 

 کنيد.

ع و اگر مردم به اخبار گوش ندهند و آن را نفهمند، پطش خبدر واد  تلدن کدردن اسد  ... هددف مفهدوم بدودن موضدو

يس ، راح  اي اس ، اما عاميانه يا سرسري ندرنگ آن اس . روشي که جذاب، موجز، مستقيم و محاورهبطصوص فهم بي

 اما دايق اس .

در خبر راديو کلمات کوتاه به کلمات بلند، جمالت ساده به جمالت مرکب، جمالت عيني به ذهني و جمالت مستقيم بده 

 1غيرمستقيم ترجيح دارد.

 نکات اساسي در نگارش رويداد خبري عبارتند از:. دارد را خود فنون راديو براي خبر نوشتن

 
 ن اسد  کده ازنويسيم، ااعدده اول ايدواتي براي راديو و تلويزيون با مطاطبان گستردة برون مرزي مي شیوه و مضمون:

نوندگان اکيد دارد. شدتاي روشن اس  که نياز به اي استفاده کنيم نه از واژگان کتابي )نوشتاري(. اين نکتهواژگان محاوره

. بده طدور ازخواني کننددهاي دشوار يا پيچيده را بدتوانند نکتهنميفقط يکبار فرص  دارند پيام يک ماجرا را دريابند، آنان 

زبدان اول  شود که متن خبري بدهها از سوي شنونده دشوار اس . اين مشکه واتي مضاعن ميدرياف  فوري پياممعمول 

 و عيني باشد بايد روشن و جذاب نيز باشد.راين همانگونه که خبر بايد دايق بناب او هم نباشد.

شدکه دهدد و  مطاطدب در ذهدن شدنونده ورا فدوري نطستين جمله بايد موضدوع شنيدن  نخستین جمله:خط اول و 

ي، هاي جزئدوضيحين را نبايد با استفاده از تخواهد طي کند مشطص سازد اما نه با پرگويي. جمله نطستميمسيري را که 

 .هاي طوالني شکه ندهيدا پيش عبارتجمله نطس  را ب ها و عددها خيلي شلوغ کرد. هرگزرديفي از نام

 او به و کنيد جذب گزارش به را شنونده و کنيد استفاده ميتوانيد فرص  اين از. اس  مهم خيلي خبر هر اول خط

 جزييات ،اته يا بمبگذاري يک مثه جدي خبر يک در ."بگوييم تو به مهمي مطلب ميخواهيم ،کن گوش": بگوييد

 آغاز يک کردن پيدا اس  جريان در مدتي براي که رويدادهايي در موااع بعضي ولي کرد خواهد شما براي را کار اين خبر

 سديبيخبرنگار بي ،ميشد حاضر الهه جنگي جنايات دادگاه در 2کارادزيچ رادوان که روزي مثالً. نيس  راحتي کار جذاب

 :ه اس داد انجام اينطور را کار اين و شود جذاب خبر تاد کن پيدا راهيه اس  کرد سعي موضوع اين از آگاهي با
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 جنگدي کدارجناي  عندوان سدابقبه يوگسدالوي کيفدري الملليبين دادگاه توسط او. داش  عهده بر را کشور اين صربهاي رهبري بوسني جنگ زمان در او. بود
 مددت او. داننددمي هرزگدووين و بوسني در 1۹۹0 دهه هاياته طراح را يچدزکارا .شودمي ياد بوسني در جنگي جناي  اول متهم عنوان به او از. شد شناخته

 و سدنتي طبيدب يدک عندوان به جعلي هوي  با يچدزکارا. اس کردهمي زندگي صربستان و بوسني نشين صرب مناطق در را هاسال اين او بود فراري سال 13
. اسد گرفته ادرار محاکمده مدورد بوسني مسلمانان کشينسه عمليات اتهام به دادگاه در او. شد بازداش  2008 در بلگراد، در مطفيانه زندگي سال 13 از پس
 ارتکداب بده را وي 201۶ مدارس در الهده در جنگدي جنايدات بده رسيدگي الملليبين دادگاه .پرداختند شادماني به بوسنيايي مسلمانان وي دستگيري پي در

 جنايدات محاکمده مهمتدرين عندوان بده انجاميدد، طدول به سال 8 که محاکمه اين. کرد محکوم زندان در حبس سال 40 به بشري  عليه جنايات و کشينسه
 .شودمي ياد دوم جهاني جنگ زمان از جنگي

نخستين واژه هاخط اول و نخستين جملهشيوه و مضمون

قطعه بندي و روند جمله هاي ساده آوا
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 ،عوض در. نبود اثري ديگر بود گذاشته دستگيري از فرار و هوي  کردن مطفي براي او که بلندي موي و پرپش  ريش از"

 دادگاه اضات از يکي مقابه که تيره کراواتي و شلوار و ک  با تراشيده صورتي با بود الغرتر مردي کارادزيچ رادوان

 1."بود نشسته الهه جنگي جنايات

مهدوري جکده از ارزشدهاي نظدام  رسانه ملي ارزشهاي و اصول همه بايد خبري مطلب نوشتن درتوجه داشته باشيد که 

 براي اصول ناي رعاي . باشد دايق و منصن ،طرفبي بايد خبر به شما نگاه. شود رعاي گيدرد، اسالمي ايدران نشدات مدي

 چه ،را خبر اين در درگير طرفهاي همه نظر ،ميدهيد پوشش را خبري واتي آيا. اس  حياتي رسدددانه اسدددتقالل حفظ

  دادهايد انعکاس و ...جنگ درگير در  طرفهاي چه و باشد سياسي احزاب

يدن اترين نکته همشوند اابه بحث جداگانه هستند. مهايي که در ابتداي متن راديويي گنجانده ميواژه ها:نخستین واژه

چندين  انديشدد، در حدالي کده شدنوندگانهنگام نگارش خبر، فقط به همان خبر و مضمون آن مدياس  که خبرنگار در 

ن پيشدين نيستند. ذهن آنان همچنان با مفهوم خبر يا گفتار ابلي درگير اس . حتي ممکن اس  متوجه نشدوند کده مدت

ييدر م  دلطدواه ت سدتا توجه آنان بده  شودپايان يافته اس . بنابراين بهتر اس  بر ذهن آنان تکان يا ضربه مناسبي وارد 

 کند. بايد کوشيد تا از پرداختن فوري و مستقيم به موضوع خودداري شود.

ي نطسدتين هداترين نکته متمرکدز شدود بلکده بهتدر اسد  در واژههاي نطستين و جمله اول متن بر روي مهمنبايد واژه

شدند وجه برانگيز باتها بايد فقط اصه موضوع پرداخ . اين واژهد به اي گنجانده شود و بعاي يا پيشينههاي حاشيهموضوع

ثالً مد د.باشها ههاي عمومي و بعد پيشينهاي نطستين ممکن اس  شامه نکتهضوع تازه اختصاص يابند. واژهو به اعالم مو

له حلي از زلزن مخانمان، نطستين برآوردهاي رسمي مسئوالپانصد مجروح و يازده هزار تن بي هفتصد کشته، سه هزار و"

 ."ريشتري شب گذشته در ليما پايتط  پرو اس  7/۶

. در راديدو ها و بندهاي منطقي و روشن به سم  موضوع هدداي  کدردبهتر اس  شنونده را با اطعه قطعه بندی و روند:

هدا حر مورد سالد يک سطنراني "الن"بايد نوش : رئيس جمهوري  اين امکان وجود دارد که شنونده به اشتباه بيفتد مثالً

 رد.وع را ذکر کايراد کرده اس . آنگاه متن سطنراني را به ترتيب اهمي  آورد و بعد پيشينه موض "ب"يا ويراني کشور 

نود مودبانده شداس  که همواره درگف  و هاي ساده، روان و معمولي گزينش واژه ،معموالً بهترين روش های ساده:جمله

طح تحصديالت ها و سدها، زباننويسيم که ملي تي براي طبقات مطتلن شنوندگان ميص وابريم؛ بطصوو رايج به کار مي

هداي ه، صدف هاي خسدته کننددروح، بي سرو ته، داراي کليشههاي طوالني، پيچيده، بيگوناگون دارند. هيچ کس عبارت

 ارد. هاي پرطمطراق را دوس  ندهاي تودر تو و جملهساخ  عبارت آميز که باعث لطمه به موصوف شود واغراق

يره جاي آنهدا عشد که به "تبيين" و" ايه"هايي که صداي اول يا وسط آنها ساکن اس  بررهيزيد؛ مثه از کاربرد واژه آوا:

صددا در ي با حدروف بديهاي. بايد سعي کرد از کاربرد واژهتوان به کار بردرا مي "شرح دادن و بيان کردن"و  "ابيله، تبار"

 خواهيد در جمله مکث يا توافي پديد آيد يک عالم  کاما)،( بگذاريد.هم پرهيز شود. اگر ميکنار 

ام يدک ند سد. مثالًردر اخبار راديويي؛ خالصه نويسي يک الزام اس ، اما در بعضي موااع تکرار، مطلوب به نظر مي تکرار:

 بار ذکر کرد. سطنران يا منبع خبر را بايد بيش از يک

رادام ااتي کده آن خورد تا وواتي خبرنگار اراام را خيلي باالتر ذکر کند همواره اشتباه بيشتر به گوش مي مستند بودن:

  ه را بده دسدرا خيلي کوچک نقه کند. خبرنگار بايد در ابتداي جمله در مورد آنچه روي داده اس  تاييد مندابع مسدتق

اسد  بايدد  رويدادهايي که به نيروهاي امنيتدي مربدوط آورد و تاييد واوع رويداد را به شطص مشطصي نسب  دهد. خبر

 مستقه آن را تاييد کند. د باشد مگر آن که به روشني، منبعيمستن

                                                           
 بيبيسي خبر اتاق ارشد گوينده ،برو لورا - 1

http://www.bbc.co.uk/academy/persian/article/art20130702112134362 



 

4 

 

ردن مطلدب کدهاي معدروف، بده منظدور زندده هاي دلنشين يا نقه اول يا مثهاز آوردن عبارت های زیبا و رایج:عبارت

-مديب منظدور را نپردازي در خبدر اغلدشود. اصهسد به کليشه مبدل مينترسيد اما اگر اين کاربردها به تکرار و عادت بر

 .درس  نيس  "بردند ها هجوم آوردند و زخميان را فراآمبوالنس"رساند. مثالً اين که در خبر بياوريم: 

راي وصدن و انشدا را بد کندد امدا اگدرتر ميتر و شنيدنيهاي احساسي و وصفي همواره خبر و گزارش را خواندنيپرداخ 

ها و ... به کار بگيريم به جاي خبر و گزارش ها، مقايسههاي ديگر خبر و گزارش از جمله اطالعات، نقه اولپوشاندن نقص

 1ايم.به مطاطب اطعه ادبي تحويه داده

  خبرنويسيدرباره خالقانه  کاتن

 
 باشد ينا مهمتر همه از شايد ،کرد رعاي  بايد خوب مطلب يک نوشتن براي که مهمي نکات بين از: باشید جریان در

 .بفهمد را آن شنونده داريد تواع چطور پس ،نه اگر  ميفهميد مينويسيد که را چيزي خودتان آيا که

 از هميشه و باشيد خالق کنيد سعي. کند جذب شنيدن به را شنونده که باشد طوري بايد شما نوشته: باشید خالق

 کمي ،کنيد استفاده اول نقه از مثالً. دارد وجود کار اين براي مطتلفي راههاي. کنيد دوري کليشهاي االبهاي

 .بگوييد خود مطاطب به تاريطي پيشزمينهاي يا کنيد داستانسرايي

 و اصطالحات اين به احتياجي و اس  غني بسيار ما زبان. نکنيد استفاده کليشهاي جمالت و تطصصي اصطالحات از

 گيج را شنونده مورد دو اين. کنيد دا  ميکنيد استفاده که عددهايي و صف ها تعداد به عالوه به. نيس  جمالت

 کلمات اين از استفاده بتوانيد بايد شما و کند کمک خبر بهتر کردن تعرين به بايد شما مطلب در کلمات تکتک. ميکند

 .کنيد توجيه خود گزارش در را

 و ديگران مطالب کردن کري. دارد بستگي مطلبتان بودن درس  به شما خبرنگاري اعتبار :نگیرید قرار تأثیر تحت

 خبرتان در که را اطالعاتي هميشه. نيس  خوبي کار ساي  از کردن کري يا يکديگر به ابلي خبرهاي خالصه چسباندن

 2.باشيد مطمئن آن بودن درس  از و کنيد بررسي ميآوريد
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