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جذابیت خبر روایی و داستانی در رادیو

چکید�ه
رسانه رادیو به عنوان رسانه صمیمي و گرم همیشه در کنار مردم بوده است و در سوانح و 
بحران ها هم این رسانه شنیداري توانسته است که جایگاه خود را در بین مردم داشته باشد 
و حتي رادیو لقب رسانه امیدبخش را به خود اختصاص داده است. شعاع وسیع پوشش، 
تجهیزات ساده تر و سهولت در دسترسي از رسانه رادیو رسانه اي بسیار مهم در عرصه خبر 

و اطالع رساني ساخته است. 
هر چند با ورود شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي رقابت بر سر مؤلفه سرعت بین این 
رسانه و فضاي مجاز وجود دارد، اما خبر رادیو هنوز در میان مردم طرفداران خاص خود 
را دارد و مردم در سفرها، رفت و آمدهاي شهري و در ساعاتي از شبانه روز به طور بالقوه 
مخاطب این هستند. به نظر مي رسد که جاي خالي سبک خبري داستاني و روایت خبر به 
شیوه قصه گویي به ویژه استفاده از سبک اینفوتینمنت موضوعي است که این روزها خبر 
رادیو به آن نیاز بیشتري دارد. ویژگي هاي منحصر به فرد رادیو چون بیان کلیات، تخیلي 
بودن، انعطاف پذیري و تحریف ناپذیري این امکان را به رادیو مي دهد که این رسانه با 

استفاده از سبک خبر- سرگرمي رونق بیشتري به برنامه هاي خود دهد. 
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مقد مه
به  روید اد ها  و  وقایع  اطالعات  و  خبر  ارائه 
است.  مربوط  رسانه ها  رساني  اطالع  کارکرد  
ماهیت  به  توجه  با  راد یو  خبري  بخش هاي 
اطالع رساني، اخبار خود  را بر اساس اولویت ها 
اطالعات  ارائــه  به  مربوط  چارچوب هاي  و 
اخبار  ــه  ارائ سبک  مي کنند .  برنامه ریزي 
انواع محتوا و  ارائه  به  جد ي1 و توجه نکرد ن 
مي تواند   سرگرم کنند ه  قالب هاي  د ر  مطالب 
صرف  خبري  بخش  یک  اخبار  مجموعه  از 

1 Hard news

کلیشه اي تکراري ارائه د هد  و از جذابیت هاي 
 رسانه اي آن بکاهد . استفاد ه از اینفوتینمنت2

راد یویي  شبکه هاي  د ر  سرگرمي«  »خبر-  یا 
و  مقبولیت  افزایش  منظور  به  تالشي  جهان 
جذابیت بخش هاي خبري د ر بین مخاطبان و 
مصرف کنند گان رسانه است، تا مخاطبان عالوه 
بر د ریافت خبر سرگرم شد ه و از د نبال کرد ن 

خبر لذت ببرند .
به نظر مي رسد  رسانه هاي شنید اري مانند  راد یو 
که ویژگي رسانه گرم را د ارند  و مرد م جامعه د ر 

2 Infotainment
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حین کار همد م آن هستند  با استفاد ه از سبک 
خبر– سرگرمي و ارائه برخي خبرها به شکل 
د استاني و روایي مي توانند  ضمن اطالع رساني 
و عمل به وظیفه ذاتي خود  مخاطب را جذب 
کرد ه و مخاطب از یک خبر لذت ببرد . می توان 
با بهره گیری از سبک خبر سرگرم کنند ه، ضمن 
عبور از اخبار کلیشه ای، خبر را برای مخاطب 
نرود  که  یاد مان  نمود .  اهمیت  و حائز  جذاب 
تنها  رسانه ها  توسعه  و  رشد   علي رغم  راد یو 
این  رسانه اي است که همچنان گرم است و 
روزها با افزایش د ارند گان گوشي های هوشمند  

هنوز د ر کنار مرد م است.
اهمیت راد یو د ر خبر رساني

تخیلي  کلیات،  بیان  چون  راد یو  ویژگي هایي 
بود ن، انعطاف پذیري، تحریف ناپذیري به ویژه 
بود ن،  د سترس  د ر  رساني،  خبر  عرصه  د ر 
سبب  بود ن؛  ارزان  اطالعات،  انتقال  سرعت 
برنامه اي د ر آن  قالب هاي  تا ساخت  مي شود  
باشد .  متمایز  رسانه ها  سایر  از  کامل  طور  به 
برنامه اي  قالب هاي  از  بعضي  د یگر  سوي  از 
از جمله  د ارد ،  اختصاص  راد یو  به  بیشتر  نیز 
که  چند   هر  تلفني.  برنامه هاي  و  موسیقي 
تلویزیون از این قالب ها استفاد ه مي کند ، اما این 
قالب هاي برنامه اي بیش از آن که تلویزیوني 
به  توجه  با  بنابراین  راد یویي هستند ؛  باشند ، 
قابلیت هایي که راد یو از آن برخورد ار است، باز 
هم مي تواند  به عنوان یک رسانه تأثیرگذار د ر 
عصر ارتباطات، به ویژه عرصه خبر حضور فعال 
خود  را حفظ و حتي آن را تقویت کند  )جواد ي 

یگانه، 1382: 173(.
تعریف خبر- سرگرمي )اینفوتینمنت(

محتوا  به  سرگرمی«  »خبر-  یا  اینفوتیمنت 
مبتنی  اطالق می شود  که  رسانه ای  برنامه  یا 
سرگرم کنند ه  عناصر  با  توأم  اخبار  ارائه  بر 
به  تالش  سرگرمی«  »خبر-  از  هد ف  باشد . 
مخاطبان  بین  د ر  مقبولیت  افزایش  منظور 
لغوي  نظر  از  است.  رسانه  و مصرف کنند گان 

اخبار1 کلمه  د و  از  مرکب  واژه   اینفوتیمنت 
 و سرگرمي2 است و به نوع خاصي از رسانه ها 
که توأمان ترکیبي از اخبار و سرگرمي را ارائه 
)هاشمیان،  مي شود   د اد ه  نسبت  مي کنند ، 

گود رزي، 1392: 5(.
مباني نظري تحقیق

نظریه استفاد ه و رضامند ي
فعال  ضمن  رضامند ي  و  استفاد ه  نظریه 
انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزه هاي وي د ر 
استفاد ه از رسانه ها تأکید  مي کند  و بر آن است 
که ارزش ها، عالیق و نقش اجتماعي مخاطبان 
مهم است و مرد م بر اساس این عوامل آن چه را 
مي خواهند  ببینند  و بشنوند ، انتخاب مي کنند  
د یگر،  عبارت  به   .)72  :1391 زاد ه،  )مهد ي 
پرسش اساسي این نظریه این است که »چرا 
از رسانه ها استفاد ه مي کنند  و آن ها را  مرد م 
براي چه منظوري به کار مي گیرند ؟ پاسخي که 
به اجمال د اد ه مي شود  این است که مرد م براي 
کسب راهنمایي، آرامش، سازگاري، اطالعات و 
شکل گیري هویت شخصي، از رسانه ها استفاد ه 

مي کنند « )مک کوایل، 1382: 104(.
نظریه وابستگي مخاطب 

این نظریه فرض مي کند  که رسانه هاي گروهي 
چنان براي جامعه سرنوشت سازند ، که مخاطب 
آن ها  به  معیني  اجتماعي  کارکرد هاي  براي 
وابسته است؛ این نظریه از د ید گاه کارکرد گرایانه 
جامعه نشأت مي گیرد  و بیان مي کند  که براي 
کسب اطالعات د رباره محیط انتقال ارزش هاي 
فرهنگي و حتي سرگرمي، مخاطب به رسانه ها 
وابسته است. این نظریه را »بال روکیچ و د ي 
فلور« د ر سال )1967( مطرح کرد ند . د ر جامعه 
جد ید  شهري و صنعتي، مخاطبین وابستگي 
د ارند   جمعي  رسانه هاي  اطالعات  به  زیاد ي 
که از شخصي به شخص د یگر و از فرهنگي به 
فرهنگي د یگر متفاوت است )سورین و تانکارد ، 
75(. این وابستگي به خاطر وجود  د و نیاز است: 
1. نیاز به د انستن اطالعات؛ 2. نیاز به ند انستن 

1 Information

2 Entertainment
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و گریز از واقعیت ها )مهد ي زاد ه، 1139: 75(.
تخیل راد یویي

راد یو، به د رون و عمق فرد  نفوذ می کند . »ژان 
کازنو1« ضمن بیان این ویژگی، د ر توضیح آن 
می نویسد : »حیطه  کلمات و سخن ها یا محیط 
خود   د ر  را  شنوند ه  که  راد یو  موزیکی  وسیع 
تا  فیلسوف،  »بچالرد «  به قول  می کند ،  غرق 
ناخود آگاه او نفوذ و عمل می کند ؛ تا او را به 
آرامشی مطلق یا تخیلی آزاد  سوق د هد  )کازنو، 
1354: 26(. االبته باید  د ر نظر د اشت تخیلی 
یک  می یابد ،  را  آن   امکان  راد یو  شنوند ه  که 
تخیل اد راکی برای د رک پیام راد یو و پرکرد ن 
خألهای موجود  د ر پیام نیست؛ چرا که راد یو 
یک رسانه گرم به  شمار رفته و جایی برای این  
گونه تخیل نیست؛ بلکه از مقوله تخیل انتزاعی 

است )کازنو، 1364: 47(.
رسانه سرد  و گرم

رسانه سرد ، رسانه ای است که مشارکت زیاد ی 
را از ناحیه مخاطب طلب کرد ه و فهم پیام های 
آن احتیاج به قد رت تخیل مخاطب د ارد ، د ر 
صورتی که رسانه گرم آن است که مشارکت 
چند انی از مخاطب طلب نمی کند  و به خاطر 
صراحت و وضوح، نیازی به تخیل ند ارد  )کازنو، 
1364: 45(. راد یو بر اساس تقسیم بند ی مک  
لوهان برای رسانه ها که رسانه ها را به سرد  و 
گرم تقسیم می کند ، یک رسانه گرم به  شمار 
را  مخاطب  مختلف  حواس  که  چرا  می رود ؛ 
د ر نهایت فعالیت به  کار نمی گیرد  و تشریک 
مساعی چند انی را از مخاطب طلب نمی کند ، 
بلکه تنها یکی از حواس مخاطب )یعنی حس 
شنوایی( را به  طور کامل، به  سوی خود  جلب 
می کند  و الزم نیست تا مخاطب برای فهم پیام 
آن، با بهره گیری از تخیل خود  چیزی بر آن 
بیفزاید  و راد یو، خود ، اطالعات را با وضوحی 
راد یو  را که  امر  این  ارائه می کند . برخی،  باال 
می طلبد ،  فعالیت  به  را  حواس  از  یکی  فقط 
را  آن   که  چرا  می شمرند ؛  راد یو  برای  نقصی 

1 Jean Cazeneuve

موجب عد م اد راک کامل پیام می د انند  )رشید  
گرم2 اصطالح   .)107  -  115  :1354  پور، 

 و سرد3  از زبان محاوره ای آمریکایی گرفته شد ه 
به تمایز میان لطیفه پرد ازی  و اشاره ای است 
سرد  که فهمید ن و لذت برد ن از آن احتیاج 
به قد رت تخیل د اشته و لطیفه ها و نکته های 
گرم که به خاطر صراحت و وضوحشان نیازی 

به تخیل ند ارند  )کازنو، 1364: 46(.
ویژگي خبر راد یویي 

برنامه هاي  پخش  روزهـــاي  ــیــن  اول از 
اجزاي  از  یکي  جد ید   اخبار  پخش  راد یویي 
برنامه سازي هاي راد یویي بود ه است و قابلیت 
باعث  انعکاس واقعي موضوعات روز  راد یو د ر 
شد ه است، که این رسانه د ر مقابل رسانه هاي 
د یگر موقعیتي ممتاز بیابد . روزنامه ها باید  ابتد ا 
حروف چیني، سپس چاپ و بعد  از آن توزیع 
شوند ، حتي تلویزیون با آن تجهیزات سنگین، 
د قیق  قبلي  برنامه ریزي  یا  شانس  با  فقط 
مي تواند  با انعطاف پذیري راد یو رقابت کند ، اما 
گزارشگر راد یو فقط به تلفن نیاز د ارد  تا گزارش 
خود  را به طور مستقیم به اخبار د ر حال پخش 
منتقل کند . چشم و صد ا ابزار کار او هستند  
و ضبط صوت که وسیله اي قابل اعتماد  است، 
از این ابزار پشتیباني مي کند  )رزماري، 1385: 

.)111
نحوه تنظیم خبر به سبک د استاني

خبر به سبک د استانی اصوال یک شروع جذاب 
و یک پایان به یاد  ماند نی و تأثیرگذار د ارد  و د ر 
بخش میانی، د استان خبر به شکل روایی تد اوم 
می یابد . روش روایی )د استانی( واضح ترین مثال 
خبری  هرم  از  استفاد ه  بد ون  خبر  تنظیم  از 
)هرم وارونه( است که د ر آن، خبر با لحظه ای 
همین  به  انتها  تا  و  می شود   آغاز  د راماتیک 
شکل اد امه می یابد  که اغلب هم به نکته اصلی 
د استان خبر وابسته است. به این نکته توجه 
د اشته باشید  که اگر روایت خبر را از انتهای 
آن قطع کنید ، خبر را نابود  کرد ه اید . این روش 
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از سبک هرم وارونه پیروی نمی کند . گزارش 
د استانی با نکاتی از این قبیل شروع می شود :

شکل 1. گزارش د استانی

سبک د استانی مانند  د یگر سبک های خبری 
مد رن د یگر د ارای پایان غیر قابل حذف است، 
لزوما نه به این علت که از اهمیت خیلی زیاد ی 
این  به  بلکه  به لحاظ خبری برخورد ار است، 
علت که گزارشگر د ر این سبک نقطه پایانی 
کرد ه  ایجاد   خبر  برای  تأثیرگذار  یا  و  جذاب 
است. بسیاری از خبرنگارانی که این سبک را 
برای تنظیم خبر خود  د ر نظر می گیرند ، قبل از 
هر چیز شروع و پایان آن را می نویسند  و سپس 
پازل وسط را پر می کنند  )توکلي، 1389: 208 

.)204 -
ویژگي هاي خبر راد یو براي سبک اینفوتینمنت

د ر اینجا ویژگي هایي مطرح مي شود  که خبر 
راد یویي براي استفاد ه د ر سبک خبر- سرگرمي 

مورد  استفاد ه قرار گیرد :
ویژگي اصلي راد یو صد ا است. صد ا محمل . 1

است  خبري  برنامه هاي  مورد   د ر  اصلي 
این گونه  به  و شامل عناصر زیر است که 
و  سرگرمي  خبر-  سبک  کار  به  مي تواند  
د استاني بیاید : صد اي محیط، فنون استفاد ه 

از موسیقي، لحن ارائه اخبار و گزارش.
و صد اي محیط مهم ترین حوزه . 2 آمبیانس 

سبک خبر و سرگرمي است که مي تواند  د ر 
بیان روایت به کار آید  و د ر ایجاد  تخیل د ر 
ذهن مخاطب مناسب باشد . از طرف د یگر 
باشد .  مناسب  واقعیت  ارائه  د ر  مي تواند  
صد اي آمبیانس محیط مي تواند  مخاطب را 

د رگیر کند  و جاذبه صوتي خبر را باال ببرد .
گزارش هاي خبري آب و هوایي و ورزشي . 3

مخاطب  براي  آمبیانس  با  شد ن  همراه  با 
مي تواند  د لچسب تر باشد .

اهمیت د ارد  . 4 به حد ي  راد یو  لحن خبر د ر 
که اگر کسي به زبان د یگري سخن بگوید  
از طریق لحن آن مي توان کلیتي از معنا را 
تشخیص د اد ، لحن براي متن مکمل است. 
اما تعیین کنند ه لحن، فضا و موضوع متن 
د ر  خبرنگاران  و  گویند گان  د قت  هست. 
خواند ن متن خبر و سرگرمي مهم هست، 
و  بافت  به  توجه  با  باید   آن  اصول  و  لحن 

موضوع متن هماهنگ شود . 

شکل 2. اصل واقعه 

با . 5 مقایسه  د ر  راد یو  محد ود یت  مهم ترین 
د یگر رسانه ها، اتکا بر حس شنوایی و نبود  
محد ود یت  این  از  است.  تصویری  ارتباط 
می توان به عنوان یکی از برتری های راد یو 
د ر مقایسه با د یگر رسانه ها استفاد ه برد . این 
برتری و امتیاز عبارت است از امکان استفاد ه 
نامحد ود  از قوه تخیل مخاطب. یعني چیزي 
که روایت و قصه براي د ر اختیار گرفتن ذهن 
مخاطب نیاز د ارد . به د لیل آن که راد یو د ر 
یک فضاي باز پیام خود  را مي فرستد  و آن 
پیام ممکن است کامل نباشد ، این نقص پیام 
به مشارکت مخاطب د ر برنامه هاي راد یویي 
کمک مي کند ، یعني شنوند ه منفعل نیست 

و براي د رک پیام مشارکت مي کند . 
راد یویی . 6 گزارشگر  واژگان یک  د ایره  اصوال 

گزارشگر  یک  با  متفاوت  و  وسیع تر  باید  
خبر  ترکیب  و  جمالت  باشد .  تلویزیونی 
د ر  که  باشد   چیزي  همان  نباید   راد یویي 

تلویزیون شنید ه مي شود .

گویند همتن
لحن خبر
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معموال . 7 و  است  گسترد ه  رسانه اي  راد یو، 
قشرهاي خاصي مانند  رانند گان، کارگران، 
کشاورزان و بخشي از مرد م د ر سفرها، رفت 
و آمد هاي شهري و د ر ساعاتي از شبانه روز 
بالقوه مخاطب این رسانه هستند .  به طور 
بنابراین د ر خبر راد یو باید  سهم این مخاطب 

د ید ه شود .
د  ر جریان باشید: از بین نکات مهمي که براي 
نوشتن یک مطلب خوب باید رعایت کرد ، شاید 
از همه مهمتر این باشد که آیا خود تان چیزي 
را که مينویسید ميفهمید؟ اگر نه، پس چطور 

توقع د ارید شنونده آن را بفهمد.
خالق باشید: نوشته شما باید طوري باشد که 
شنونده را به شنیدن جذب کند. سعي کنید 
خالق باشید و همیشه از قالبهاي کلیشهاي 
کار  این  براي  مختلفي  راههاي  کنید.  د وري 
کنید،  استفاد ه  قول  نقل  از  مثال  د ارد .  وجود  
پیشزمینهاي  یا  کنید  د استانسرایي  کمي 

تاریخي به مخاطب خود  بگویید.
کلیشهاي  جمالت  و  تخصصي  اصطالحات  از 
و  است  غني  بسیار  ما  زبان  نکنید.  استفاد ه 
احتیاجي به این اصطالحات و جمالت نیست. 
که  عدد هایي  و  صفتها  تعداد   به  عالوه  به 
مورد   د و  این  کنید.  د قت  ميکنید  استفاد ه 
د ر  کلمات  تک  تک  ميکند.  گیج  را  شنونده 
خبر  بهتر  کرد ن  تعریف  به  باید  شما  مطلب 
کمک کند و شما باید بتوانید استفاد ه از این 

کلمات را د ر گزارش خود  توجیه کنید.
خبرنگاري  اعتبار  نگیرید:  قرار  تأثیر  تحت 
د ارد .  بستگي  مطلبتان  بود ن  د رست  به  شما 
کپي کرد ن مطالب د یگران و چسباندن خالصه 
از  کرد ن  کپي  یا  یکدیگر  به  قبلي  خبرهاي 

سایت کار خوبي نیست. همیشه اطالعاتي را که 
د ر خبرتان ميآورید بررسي کنید و از د رست 

بود ن آن مطمئن باشید )لورا برو، 2015(.
نتیجه گیري

ارائه  عین  د ر  که  سرگرمي  خبر-  سبک  د ر 
مد   نیز  سرگرم کنند گي  ویژگي  اطالعات 
و  روایت  از  استفاد ه  با  مي توان  است،  نظر 
قصه پرد ازي مخاطب را جذب کرد . د ر تصویر 
راد یویی یا همان تخیل شنوند ه تصویری واقعی 
ارائه مي شود  چرا چون مخاطب هر چه را که 
مي شنود  د ر ذهن خود  تصویرسازي مي کند ، اما 
د ر رسانه هاي تصویري، تصویر براي مخاطب 
ساخته شد ه است و مخاطب تصویر آماد ه را 

مي بیند .
این ویژگي راد یو ویژگي مناسبي است تا بتوان 
د ر کنار انعطاف پذیري و تحریف ناپذیري راد یو 
از شیوه هاي روایي و خبر- سرگرمي براي بیان 

خبر استفاد ه کرد .
با توجه به رشد  و توسعه رسانه ها مصرف روزانه 
اخبار امروز مانند  زماني نیست که مخاطبان 
منتظر مي ماند ند  که روزنامه هاي صبحگاهي 
مانند   شد ه  تعیین  زمان  د ر  یا  شوند   منتشر 
عصرها منتظر پخش خبر از رسانه هاي ارتباط 
بیوکا  فرانک  طبق  مخاطبان  باشند .  جمعي 
نفع گرا،  پنج ویژگي جد ید  د ارند : گزینش گر، 
قصد مند ، مقاومت د ر برابر تأثیر پیام و د رگیري 
د ر تجربه رسانه اي د ارند ، بنابراین براي این نوع 
مخاطبان مشارکت جو و چند  قالبي شد ه که از 
قالب ها و رسانه هاي متعد د ي استفاد ه مي کنند  
باید  محتواي جذاب و مناسب ارائه کرد . سبک 
خبر- سرگرمي و گفتن خبر به شکل د استاني 
و روایت هاي د نباله د ار از شیوه هایي است که 

شکل 3. نکات خالقانه د رباره خبرنویسي د ر راد یو
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مي تواند  مخاطب را جذب کند . 
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