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لغة اإلذاعة ومؤهالت مذيع األخبار
أ.د. محمود أحمد السّيد

نتعرف مفهوم التواصل اللغـوي وأركانـه ووظائفـه حناول يف هذا البحث املوجز أن 

اً جمموعـة مـن األخطـاء الشـائعة يف اليت ينبغي ملذيعي األخبار أن ميتلكوها، ونبني أخري 
لغة املذيعني.

التواصل اللغوي مفهوماً وأركاناً - أوالً 
Grayوجـري أ. سـتينر Bernard Berelsonبرنـارد بريلسـون «عـّرف كـل مـن 

A. Steiner « التواصـــل بأنـــه عمليـــة نقـــل املعلومـــات والرغبـــات واملشـــاعر واملعـــارف
وز والكلمــات والصــور واإلحصــاءات بقصــد جــارب إمــا شــفهياً أو باســتعمال الرمــوالت

)1(.
أن التواصل هـو » Charles R. Wrightرايت تشارلز. ر.«ويرى عامل االجتماع 

نــوع مــن الســلوك حيتــاج إىل أداة ووســيلة، وهــذه األداة هــي اللغــة، وهــي الوســيلة الــيت 
. )2(بط بني األفـراد، وهـي جمموعـة مـن الرمـوز اللفظيـة املعـربة عـن التجـارب اإلنسـانيةتر 

اإلنسانية بدائية كانت أو حديثة العهد.
عبـــري إال وإذا كانـــت وظـــائف اللغـــة تتمثـــل يف التفكـــري والتواصـــل والتعبـــري، ومـــا الت

ضــرب مــن التواصــل يف الوقــت نفســه فــإن اللســانيني املعاصــرين يــرون أن اللغــة مل تعــد 

وتنتهي علة وجودها وغاية هذا الوجود حبصول التواصل أي مبجرد اإلبالغ واإلخبار.
أوائــل الــذين كتبــوا يف عمليــة التواصــل، إذ إنــه أشــار إىل ولقــد كــان "أرســطو" مــن 

ثالثة أركان له وهي:
املتحــدث (املرســل)، ورأى أنــه جيــب أن يتحلــى مبيــزات البــد مــن أن تتــوافر -1
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فيه، وهي فن اإللقاء، والشخصية، واإلقناع.
احلديث (الرسالة).-2
.)3(املستقبل-3

ــــة التواصــــل، أن كــــل عنصــــر مــــن هــــذه العناصــــر ضــــروري لعورأى "أرســــطو"  ملي

"أرســطو"، مــع اخــتالف يف تســمية العناصــر، وزيــادة بعــض عواملهــا كعــاملي الوســيلة 
والتغذية الراجعة.

ـــد. د. الســـييل " طريقـــة مناســـبة لوصـــف " Harold D.Lassuellويقـــرتح "هارول
عملية التواصل، ويوضحه

األسئلة:
Whoمن ؟

Says whatماذا يقول ؟

In which Channelيف أي قناة ؟

To whomملن ؟

with what Effectوبأي تأثري ؟

ومن األسئلة اليت أضيفت إىل األسئلة السابقة: كيف؟ ومىت؟ وأين؟.
ل اإلعالميوظائف التواص- ثانياً 

إذا كانت الوظيفة االتصالية للغة تتجلى يف اسـتقبال الرسـائل ونقلهـا واالحتفـاظ 

البشـــــري، ويتـــــيح الفرصـــــة للتفكـــــري واالطـــــالع واحلـــــوار وتبـــــادل املعلومـــــات يف خمتلـــــف 
ويتـــــيح الفرصـــــة لتعـــــرف آراء اآلخـــــرين وأفكـــــارهم ال عـــــن طريـــــق 
االســــتماع فقــــط بــــل عــــن طريــــق املشــــاركة يف النــــدوات واحلــــوار واملناقشــــة واملنــــاظرات، 

فيتفاعل املرء مع اجلو العام ومع نفسه مما يساعده على تكوين شخصيته.
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سـاطة 
اإلذاعة املسموعة واملرئية والكلمة املطبوعـة..اخل ويسـاعد أصـحاب السـلع علـى تـرويج 

.)4(والتواصل اإلعالمي يف الوقت نفسه يعّلم ويبّلغ ويرفه
ميأهمية اإلذاعة بين وسائل التواصل اإلعال- ثالثاً 

عرفــت البشـــرية عمليـــة التواصـــل منـــذ القـــدمي، وتعـــددت أشـــكال التواصـــل إىل أن 
وصلت إىل أشكال التواصـل احلديثـة ذات التقانـات الفائقـة مـن إذاعـة وتلفـزة وشـابكة 

وأقمار صناعية وفضائيات...اخل.» إنرتنت«
، ولقد كان ظهور الطباعة يف القرن التاسع عشر املنطلق األول لتقنيات التواصـل

الصــــحافة املكتوبــــة الــــيت تنشــــر األخبــــار، وتــــربز األحــــداث، وحتلــــل فبفضــــلها ظهــــرت 
لكل الناس، وإمنا للذين يقرؤون فقط.الظواهر للناس، ولكن ليس 

ففي سنوات احلـرب العامليـة األوىل ظهـر املـذياع "الراديـو" هـذا اجلهـاز الصـغري الـذي 
إىل آخــر بكــل ســهولة، فكــان ميكنــه نقــل األخبــار ولكــل النــاس، وميكــن نقلــه مــن مكــان

هـذا االخــرتاع نقلــة نوعيـة يف عمليــة التواصــل بفعـل انتشــاره الواســع الـذي خيتــزل املســافات 
بـــــني خمتلـــــف فئـــــات النـــــاس األميـــــني واملتعلمـــــني، والساســـــة واحلكـــــام واحملكـــــومني للكبـــــار 

)5(.
ومن هنا أسهمت اإلذا

يم واجلهــر ي عليــه الصــوت مــن خصوصــيات يف التنغــزيــادة املعرفــة واالطــالع ملــا ينطــو 
والنــــرب، وهــــي كلهــــا عوامــــل جتعــــل مــــن اإلذاعــــة وســــيلة ذات تــــأثري قــــوي علــــى مجهــــور 
الكلمــة املســموعة 
أقوى تأثرياً يف النفس من الكلمة املكتوبة بسبب افتقـار األخـرية إىل الصـوت البشـري، 

الكلمـــة املســـموعة إذا مـــا أديـــت أداء متميـــزاً تغـــدو أشـــد تـــأثرياً يف الـــنفس مـــن الكلمـــة 
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وعة، إذ إن األداء النطقي القوي يرشح الكلمة للتغلغل يف النفس، ومـن مث التـأثري املطب
.)6(يف العقل والوجدان

الكثـــري مـــن العناصـــر الـــيت ال 
ومـا تـزال لإلذاعـة مكانتهـا بـني 

» اإلنرتنــــت«الم املرئيــــة واملقــــروءة، وإن هــــذه الوســــائل ومعهــــا الشــــابكة وســــائل اإلعــــ
واهلاتف احملمول أضحت مسخرة خلدمة اإلذاعة، وعززت مجيعهـا مـن مكانتهـا وزادت 

من أمهيتها.
لغة اإلذاعة ومستوياتها-رابعاً 

إن لغــــة اإلذاعــــة هــــي لغــــة مباشــــرة تصــــل إىل اهلــــدف دون اســــتخدام اإلحيــــاءات 
فنية لأللفاظ، وهي مصـوغة يف قالـب يراعـي القواعـد اللغويـة واحلـرص علـى اجلمالية وال

خصائص أسلوبية يتطلبهـا املوقـف اإلعالمـي كالبسـاطة واإلجيـاز والوضـوح والسالسـة، 
إذ جيـــــب أن تكـــــون سلســـــلة حـــــىت تصـــــل إىل األذن يف وضـــــوح يســـــاعد علـــــى الفهـــــم 

احلشــو والركاكــة، وأن واملشــاركة يف تتبــع املضــمون،كما ينبغــي أن تكــون يف منــأى عــن
تتســم بالسالســة والوضــوح واإلجيــاز غــري املخــل، وميكــن ذكــر عــدد مــن الســمات الــيت 

اإلعالمي، ومن هذه السمات:
نجم وضوح املعاين، ذلك ألن التشويش والبلبلـة والفوضـى، كـل أولئـك ال يـ-1

ممــا يــؤدي إىل عــدم التمثــل والفهــم واالســتيعاب عنــه إال التشــويش والبلبلــة، 
ألن فاقد الشيء ال يعطيه.

البعـــد عـــن التقـــدمي والتـــأخري يف تركيـــب اجلمـــل، واالبتعـــاد عـــن الفصـــل بـــني -2
األمــور املتالزمــة، وعــن التطويــل يف اجلمــل والرتاكيــب، وقــد يظــن املــذيع أن 

، ولكن علـى العكـس قـد يـؤدي طـول اجلمـل ال يؤثر يف فهم اآلخرينذلك 
أحيانــاً، والتقــدمي والتــأخري أحيانــاً أخــرى إىل اللــبس والغمــوض، ومــن مث إىل 
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عـــــدم فهـــــم املعـــــىن املقصـــــود، والبـــــد أن تتســـــم العبـــــارات واجلمـــــل بالقصـــــر 
والوضوح.

االبتعاد عن اإلجياز املخل والتطويـل املمـل: وقـد تكـون هنـاك بعـض األمـور -3
شـروحات وتفصــيالت حـىت يفهمهــا املسـتمع، إال أن املــذيع الـيت حتتــاج إىل

ال يفصــل فيهــا، األمــر الــذي يــؤدي إىل االلتبــاس يف الفهــم لــدى املســتمع،  
كما أن التطويل اململ يسبب الضيق لديه.

البعـــد عــــن احلشــــو واأللفــــاظ الغريبـــة، وضــــرورة اســــتعمال األلفــــاظ املتداولــــة -4
والشــائعة مــن لغــة احليــاة يف احملادثــة و 

والرتاكيب السلسة من لغة الرتاث يف منأى عن التقعر والتعقيـد واملغـاالة يف 
استخدام األلفاظ الغريبة غري املتداولة.

الواقعيــة واملوضــوعية والبعــد عــن املزايــدات واإلشــاعات ولغــة اخليــال انطالقــاً -5
لعقلـــي واملـــنهج العلمـــي يف مـــن أن اإلذاعـــة تســـهم أميـــا إســـهام يف التكـــوين ا

التفكري لدى املستمع.
أما مستويات اللغة يف اإلذاعة فتتجلى يف:

اللغة الفصيحة السليمة وهي اللغة اليت نطلق عليها الفصيحة املعاصرة كمـا -1

بسـيطة سـهلة وسـليمة دون تقعـر، وتسـتخدم لغـةعندما تنأى عـن العاميـة، 
وال متحل، وال مغاالة.

اللغــة األفصــح، وهــي يف مســتوى أعلــى مــن املســتوى الســابق، إذ إن اللغــة -2
تكــــون فصــــيحة كمــــا تكــــون يف مســــتوى أفصــــح، يتشــــدد مســــتخدموها يف 

ن األلفــاظ والرتاكيــب املســتخدمة يف املســتوى ويعملــون علــى ختطئــة كثــري مــ
الفصيح.
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وختتلـــف اللغـــة العاميـــة بـــني دولـــة وأخـــرى، كمـــا ختتلـــف بـــني اللغـــة العاميـــة: -3
البلـــــد الواحـــــد نفســـــه. وملـــــا كانـــــت اللغـــــة العربيـــــة منطقـــــة وأخـــــرى حـــــىت يف 

الفصـيحة هـي املوحـدة واملوحـدة علــى الصـعيد العـريب كـان الواجـب القــومي 
هلا يف مجيــع القنــوات اإلعالميــة واالبتعــاد عــن العاميــة ألن يــدعو إىل اســتعما

الفصــــيحة توّحــــد، والعاميــــة تفــــّرق، وإذا كــــان بعــــض اإلعالميــــني جيــــنح إىل 
اســتعمال العاميـــة يف اللقـــاءات واملقـــابالت حبجـــة القـــرب مـــن املســـتمع فـــإن 

ة يتـــذكر أنـــه صـــاحب رســـالة، وأن عليـــه االرتقـــاء بلغـــعلـــى هـــذا الفريـــق أن 

العاميـــة، وإمنـــا عليـــه إذا أراد القـــرب مـــن شـــرحية املســـتمعني غـــري املثقفـــني أن 
ـــة  ـــة أردي ـــة وثـــوب الفصـــيحة، حبيـــث يســـبغ علـــى العامي يســـتعمل روح العامي
ة والواضـحة 

والبسيطة واملعربة والسليمة.
ســتخدمة يف ومثــة مســتوى مــن اللغــة املالعاميــة املختلطــة باأللفــاظ األجنبيــة: -4

اإلذاعة، وهو ذلك املستوى الـذي تسـتخدم فيـه العاميـة املختلطـة باأللفـاظ 
وقــد طعمــت باأللفــاظ األجنبيــة. األجنبيــة، وقــد تســتخدم الفصــيحة أيضــاً 

ويــدل مســتخدمو هــذه ا
والتكـــابر، التصـــاغر جتـــاه الثقافـــة األجنبيـــة فيعملـــون علـــى تطعـــيم كالمهــــم 

ويعرفون اللغة األجنبية، والتكابر جتاه ثقافتهم العربية وحمورها لغتهم العربية. 
بعملهــم هــذا يتعمــدون اإلســاءة إىل شخصــية أمــتهم، وعنــوان هويتهــا وهــم 

متمثًال يف اللغة القومية، إذ ال هويـة مـن غـري لغـة، وال وطنيـة مـن غـري هويـة 
وانتماء.

وغين عن البيان أن الـرتويج لقـيم االسـتهالك يف ظـالل العوملـة قـد أفـرز إعالنـات 
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جهـة واملصـطلحات األجنبيـة مـن جتاوزت حدود اللغة السليمة، واعتمدت العامية من
جهة أخرى، وكان مثة اعتداء على اللغة السليمة بسبب كثـرة األغـالط فيهـا إن كتبـت 

تعــىن بالشــكل أيــاً كــان علــى حســاب اإلعالنــات التجاريــة أنبالفصــيحة، فضــًال عــن
املضمون واحملتوى.

المؤهالت الشخصية لمذيع األخبار-خامساً 
طبوعــة إىل مجهــور جييــد القــراءة، يف حــني أن اخلــرب يف يوجــه اخلــرب يف الصــحافة امل

اإلذاعة يوجه إىل مجهور خمتلف يف نوعية ثقافته، ويف هذا اجلمهور من ال جييد القراءة 
أسرع يف الوصول من الكلمة املكتوبة، فضًال عن والكتابة، كما أن الكلمة يف اإلذاعة 

األعــــم األغلــــب خبــــالف املــــادة 
املكتوبة، وتتمثل يف مجل قصرية خبالف الصحافة اليت تستخدم اجلمل الطويلة:

ومن املالحظ أن مثة عيوباً لدى بعض مذيعي األخبـار، ومـن هـذه العيـوب عـدم 
وعـــدم مراعـــاة الوقفـــات، فيـــتكلم الضـــبط الصـــحيح للكـــالم، واللجـــوء إىل التســـكني، 

فاملذيع حباجة إىل اسرتاحة يف أثناء الكالم ومستمرة دون توقف، طويًال بصورة متتالية 
بشرط أن حيافظ على املعىن، وخري املوقف ما ختمه املعىن.

ومـن األخطــاء املرتكبـة اخلطــأ يف التنغـيم مــن حيـث النغمــات اهلابطـة والصــاعدة، 
واخلطأ يف نطق األصوات، وعدم التمييز بني مهزيت الوصل والقطع..اخل.

سمات اليت البد أن تتوافر يف مذيع األخبار فيتمثل بعضها يف:أما ال
التوازن يف األداء.-1
املوضوعية يف نقل األخبار.-2
املرونة والقدرة على مواجهة املفاجآت.-3
شد االنتباه.-4
مراعــاة املســتوى الثقــايف للجمهــور املســتهدف، ومراعــاة حساســية املســتمع -5

ره أو يتعاىل عليه.فيبتعد عن كل ما ميس عقيدته أو جيرح مشاع
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اعتماد أسلوب اإلثارة والتشويق.-6
االهتمــام بطريقــة التقــدمي مــن حيــث اإلتيــان بالعنــاوين املقتضــبة، والعنــاوين -7

املفصلة، والعناوين املزدوجة، على أن تراعى يف عملية الرتتيب األمهية وشـد 
ــــوع األصــــوات يف ضــــوء املواقــــف،  ــــة وخلفــــة، وتن ــــاه باســــتمرار، واحليوي االنتب

البحث عن أسلوب شد انتباه اجلمهور.و 
احلشــــو اســـتعمال اللغــــة الســــهلة واملبســــطة والقريبـــة التنــــاول، واالبتعــــاد عــــن -8

واإلطناب، وحذف اجلمل والعبارات الزائدة.
ومن الكفايات املطلوبة يف مذيع األخبار حىت يكون أداؤه جيداً:

النطق السليم وعدم التلكؤ والتعثر.-1
ات اهلامة يف اخلرب معانيها وأبعادها.إعطاء الكلمات والعبار -2
إتقان عملية التوقف.-3
إعطاء املستمع الوقت الكايف الستيعاب األخبار وفهمها.-4
الدقة والوضوح واالختصار يف األساليب.-5
القراءة بطريقة مفهومة ومرحية لألذن.-6
االلتزام بقواعد اللغة وعالمات الوقف.-7
احرتام الوقت.-8
احرتام سرعة القراءة.-9

تيار اخلرب من املكان نفسه الذي وقع فيه احلدث.اخ-10
إسـباغ الطـابع املميـز علـى اخلـرب مـن حيـث الطرافـة، املأسـاة، االمشئـزاز، الــال -11

مباالة..اخل.
احلــرص علــى اســتعمال املصــطلحات العربيــة قبــل األجنبيــة، علــى أن توضــع -12

األجنبية بني قوسني.
ومما يساعد املذيع على النجاح يف أدائه:
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ري اجلّيد لنشرة األخبار املراد تقدميها.التحض-1
اإلحاطــة باملوضــوع إحاطــة جيــدة لتمكــني اجلمهــور مــن الفهــم واالســتيعاب -2

اجليدين.
حتديـــد األســـلوب الـــذي يعتمـــده يف اإللقـــاء يف ضـــوء مســـتويات مـــن توجـــه -3

إلــــيهم الرســــالة، ويف ضــــوء الوقــــت املالئــــم واملناســــب، فأســــلوب اإللقــــاء يف 
خيتلـــف عنــه يف الصــباح، إذ اللغــة يف األوىل تكـــون وقــت متــأخر مــن الليــل 

هادئة واإللقاء يكـون بطيئـاً، ويف الثانيـة أي يف الصـباح يغلـب علـى الـربامج 
اإليقاع السريع لغة وإلقاًء.

إضـفاء احلركــة علــى األخبــار عــن طريـق االبتعــاد عــن الفعــل املبــين للمجهــول -4
واملباشرة يف إيراد اجلمل ما أمكن، واالبتعاد عن استخدام النفي غري املربر،

القصرية، واستخدام الفعل املضارع أكثر من املاضي..اخل.
الرتكيــز واالنتبــاه يف أثنــاء إجــراء احلــوارات كــي ال يفقــد احلــوار جــوه الروحــي -5

التفاعلي.
التحلي بالصرب وحتمل اآلخر والتهيؤ للمفاجآت.-6
حمبة العمل والناس.-7

المذيعينمن األخطاء الشائعة في لغة- سادساً 

الرتاكيب أو يف األلفاظ، وحناول فيما يأيت اإلشارة إىل عدد مـن هـذه األخطـاء وتبيـان 
الصواب يف استعماهلا.

الصوابالخطأ
شــــــعر كلمــــــاتكــــــرار "كلمــــــا": كلمــــــا أدى واجبــــــه  

بالراحة
ر بالراحةكلما أّدى واجبه شع
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ك الشكاَة هواناً إن يف بثهوانٌ الشكاَة ك اسم إن املؤخر: إن يف بث
اسم كان املؤخر: وكان علينا 

النبـــأ عـــاٍر عــــن بـــأنإدخـــال البـــاء بعـــد قـــال: قــــال 
الصحة

قال إن النبأ عاٍر عن الصحة

ــــواو بعــــد الســــيما وســــيما: الســــيما  أن و إدخــــال ال
وقف ال يتطلب ذلكامل

أن املوقف ال يتطلب ذلكو سيما 

السيما أن املوقف ال يتطلب ذلك.

سيما أن املوقف ال يتطلب ذلك.
يف الوقـــــت التواجـــــداســـــتعمال "التواجـــــد": يرجـــــى 

احملدد
يرجى احلضور يف الوقت احملدد

من كل َحَدٍب وصوبوصوبَحْدبٍ استعمال "َحْدب": من كل 
رآه ِعياناً َعياناً : رآه استعمال "َعياناً"

َصِعَد املِنرباملَنربَصَعداستعمال "َصَعد املَنرب": 
اســــــتعمال "نزيــــــف العقــــــول": وهــــــذا مــــــا أدى إىل 

العقولنزيف
وهذا ما أدى إىل نزف العقول

ـــــــت نســـــــبة  ـــــــات": وكان ـــــــاتاســـــــتعمال "الوفّي الوفّي
مرتفعة

وكانت نسبة الَوفَيات مرتفعة

احُتِضر فالناحتضر فالناستعمال "احَتَضر": 
يف الـــــدفاع عـــــن اسَتشـــــهداســـــتعمال "استشـــــهد": 

وطنه
اسُتشِهد يف الدفاع عن وطنه

املــــــريض بعــــــد وعكــــــة َشــــــِفياســــــتعمال "َشــــــفي": 
صحية أملت به

ُشفي املريُض بعد وعكة صحية أملت به

وقد ُعين باألمر أميا عنايةباألمر أميا عنايةَعيناستعمال "َعين": وقد 
ســــــتعمال "األكّفــــــاء": وقــــــد اســــــتعان بعــــــدد مــــــن ا

األكّفاء
وقد استعان بعدد من األكفياء

يف كمعلـــمٍ يعمـــل  اســـتعمال "الكـــاف يف االســـم": 
املرحلة الثانوية

يعمل معلماً يف املرحلة الثانوية

اســــــــتعمال "االســــــــم املنقــــــــوص": وأدى ذلــــــــك إىل 
جديدةمعايناكتساب 

وأدى ذلك إىل اكتساب معاٍن جديدة
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لن يستسلَم ألن لن لنفي املستقبللن يستسلمسوفاستعمال "سوف مع لن": 
ملـــــــدراءاســـــــتعمال "مـــــــدراء": وكـــــــان مثـــــــة اجتمـــــــاع 

الثقافة
وكان مثة اجتماع ملديري الثقافة

يف الواقع املعيش فيه معاناة كبريةمعاناة كبريةاملعاشاستعمال "املعاش": يف الواقع 
إحـــــدىوكـــــان اســـــتعمال "إحـــــدى مكـــــان أحـــــد":

املظاهر الرئيسة
وكان أحد املظاهر الرئيسة

طاملــااســتعمال "طاملــا مكــان مــادام": لــن يستســلم 
فيه عرق ينبض

لن يستسلم مادام فيه عرق ينبض

:)7(ومثة أخطاء يف لفظ بعض الكلمات من مثل

الصوابالخطأ
املرِّيخاملرَّيخ
َحْلَقةَحَلقة
أْزَمةأََزمة

املعوقون أو املعوَّقوناملعاقون
هائلَمهول
َحْلَبةَحَلَبة

احلَْنجرةاحلُنجرة
السَّحورالسُّحور

ِقمةُقمة
املُْعِدماملُعَدم
املعِرضاملعَرض
املعِدناملعَدن
املتوىفَّ املتويفّ 
مبيعُمباع

احلاجاتاحلاجيات
خيَطفخيُطف
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