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 پيشگفتار

، تجهيزات ساده و سهولت در    وسيع  پوشش صميمي و گرم هميشه جايگاه خود را در بين مردم داشته است.      ایراديو به عنوان رسانه 

سي     ستر سانه  ؛از راديود صة خبر و اطالع   ر سيار مهم در عر شبک      ای ب ست. هر چند با ورود  ساخته ا ساني  ضای   های اجتهر ماعي و ف

اما خبر راديو هنوز در ميان مردم طرفداران خاص خود   ،وجود دارد یلفه سرعت بين اين رسانه و فضای مجازمجازی رقابت بر سر مؤ

شهری و رفت سفرها،  را دارد و مردم در ستند.    بالقوه مخا طوربه شبانه روز  ساعاتي از  در وآمدهای  سانه ه که   يادمان نرودطب اين ر

سانه     با توجه بهراديو  سعة ر شد و تو سانه ر ست ها همچنان ر شرهای    ،هوشمند  یهان روزها با افزايش دارندگان گوشي اي .ای گرم ا ق

 د.کننرساني، آموزش و سرگرمي استفاده ميبرای اطالعهای قديمي و جديد از گيرندههنوز  مختلف مردم

صر  سانه خبر ايم از خالقيت در ل آن بودهدنبابه در اين مخت صحبت کنيم که  ر شنوايي  ای  صويری   دارد اتکا بر حس  و نبود ارتباط ت

ستفاده  ا برتری و امتياز از محدوديت تصويری به عنوان از زمان تأسيس خود محدوديتي برای اين رسانه ايجاد نکرده است. اين رسانه    

ست ک شارکت  برای درك پيام  و مخاطب را رده ا شش های راديويي جهان شبکه  دارد.ميوا به م افزايش مقبوليت و   برای زيادی کو

   .برندميلذت اين رسانه دنبال کردن خبر از مخاطبان آنجا که تا  دارندکنندگان رسانه جذابيت در بين مخاطبان و مصرف

صل   وری در خکتاب دوم از مجموعه خالقيت و نوآ در اين کتاب که ست، در پنج ف ضوع خبر راديو از زوايای مختلف به لح  بر ا   اظمو

فصل    ؛ «گي راديوگويند»؛ فصل دوم  ؛« يي چگونه بايد باشد خبر راديو»؛ . فصل اول شود که به شرح زير است:   بررسي مي خالقيت 

 .«راديوييفيچر »پنجم و فصل « زير و بم گزارش خبري راديويي»؛ فصل چهارم؛ « راديويي مصاحبة»؛ سوم
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 مقدمه

د.  دهها نشان مي های فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و ... مسير زندگي را به آن   و با پيام مخاطبان است های زندگي راديو شريک لحظه 

 دهد.قرار مي شاطالعات را در اختيار مخاطبانشود و اخبار و مرده ميهمچنين منبع اطالعات نيز ش

که مخاطبان را از هرسو تحت نفوذ   است،  آمده  پديدهای اجتماعي های گروهي و شبکه های اخير گسترة وسيعي از رسانه   طي سال 

سانه از آن خود کنند و از اين طريق بتوانند م     خود قرار داده شتری را در ر ضای بي شتری را ب اند و هر کدام درصددند تا ف ه  خاطبان بي

ه و  ها بودترين رسانه ای نه چندان دور يکي از پرمخاطبزيرا اين رسانه در گذشته   ؛سوی خود جلب کنند، راديو وضعيت خاصي دارد   

سانه  ست. با اين همه، کاهش مخاطب به معنای از ميدان     به تدريج و با ظهور ر ست داده ا های جديد، برخي از مخاطبان خود را از د

 (173؛ ص 1382)جوادی يگانه،  کند.ها متمايز ميکه آن را از ساير رسانه دهايي دارای ويژگيزيرا هر رسانه ؛در شدن راديو نيستبه 

مند هستند، نهايت استفاده را    های ديگر هم از آن بهرههای عام که رسانه های خاص و دوم از قابليتای بتواند اول از قابليتاگر رسانه 

تواند جايگاه خود را در نظام نوين ارتباطات بهبود بخشدددد. ةزمة اين کار شدددناخت درسدددت             توان گفت که مي  اطمينان مي کند، با   

سخ         ويژگي ستند و يا به عبارت ديگر پا سانه دخيل ه ست که در اين ر صری ا ست به زنجيره     ها و همة آن عنا سنجيده و در گويي 

 ت.اس ثيري؟(اي؟ خطاب به چه کسي؟ و با چه تأگويد؟ از طريق چه رسانهه مي)چه کسي؟ چارتباطات پنج قسمتي هارولد ةسول 

 (3؛ ص1387)ديفلور، 

ناپذيری به ويژه در عرصدده خبررسدداني، در دسددتر، بودن،   پذيری، تحريفبيان کليات، تخيلي بودن، انعطافمانند های راديو ويژگي

ها متمايز باشد. از   ای در آن به طور کامل از ساير رسانه  های برنامهقالبشود تا ساخت   قال اطالعات، ارزان بودن؛ سبب مي سرعت انت 

ويزيون  های تلفني. هر چند که تلاز جمله موسيقي و برنامه ؛ای نيز بيشتر به راديو اختصاص داردهای برنامهسوی ديگر بعضي از قالب  

ستفاده مي از اين قالب ستند    ای بيش ازهای برنامهاما اين قالب ،کندها ا شند راديويي ه به قابليت بنابراين با توجه .آنکه تلويزيوني با

رگذار در عصر ارتباطات، به ويژه عرصه خبر حضور فعال خود را حفظ و حتي  اث ایتواند به عنوان رسانه، باز هم ميداردهايي که راديو 

 (173؛ ص 1382)جوادی يگانه،  آن را تقويت کند.

های  ها بايد از دايره تنگ شددديوهاين فعاليت ؛گذردهای خبری رسدددانه ملي در ابعاد گوناگون ميفعاليت هايي که ازبا توجه به سدددال

عصر   » سيما را با دوراني که به آن رساني صداو  شود که وظيفه اطالع  ي منطبقهايشيوه  ليد و انتشار خبر خارج و با اصول و  قديمي تو

 گ و همسو کند.هماهن ،گويندمي «جامعه اطالعاتي»و  «اطالعات

 راديو تعريف

   جلوه ترذبهجاکم ای،های رايانهشبکه  هايي چون تلويزيون يارسانه  مقايسه با  در راديو. است  بردیکار بسيار  ای گسترده و رسانه  راديو،

 .  هستندبالقوه مخاطب اين رسانة گرم  طوربه شبانه روز ساعاتي از در آمدهای شهری و رفت و سفرها، مردم در .کندمي

صي کردن راديو،    از ص صاحبه    راه تخ شيدن به آن به کمک م شش در  های زنده وگزارش و هاطراوت بخ جانبه کردن ارتباط   دو کو

گويش ويژه   کاربرد توجه به دقت در اين راهکارها يکي از. کنيم پوياتر و ترزنده را توانيم رسانة راديو مي( رسانه  مخاطب دددد)ایرسانه 

  و هايناتوان ها،توانايي ها،نخسددت قابليت راديويي، ينگارش متن به اين معناسددت که پيش از هاديويي کردن متنرا. راديويي اسددت

 (2؛ ص1380زاده، )قاضي .آوريم نظر در های اين رسانه راويژگي
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 مخاطب راديو

  و يح دهدتوض  طرحي که متن را نقشه يا  ندارد، و تصوير مخاطب متن نوشته  . صداست   گوش و متن، وسيله ارتباطي شنونده با   تنها

ان درخواست   تونمي راديو گزارشگر  گوينده يا از نيز و گيری کندپي های پيام رانکته تا کندبه مخاطب کمک نمي کند، ترروشن  راآن

 قابل دنبال کردن باشد. شفاف و روان، متن نوشته راديويي ساده و پس بايد. دوباره بگويد را هانکته کرد

نه مجلس   دارد سددروکار «فردها» ای ازتوده يعني رسددانه با ؛اسددت نفرپرتعدادی فقط يک همه گسددتردگي و با راديو مخاطب در

  در. باشددد گوش دادن به راديو سددرگرم کار ديگری جز احتمال دارد مخاطب راديو. اندجايي جمع شددده در هاسددخنراني که مخاطب

 ...آشپزی کند و بپردازد، زبه رانندگي ني حال گوش دادن به راديو

صدای راديو   ست  شد      و دريافت کند نويز با را مخاطب ممکن ا شفاف نبا صلي پيام خيلي    ب رااول توجه مخاط بنابراين بايد؛ صدای ا

شدن ذهن مخاطب از  و جلب کرد صلي را  مطلب و عوامل پراکنده    که دليلي برای توجه به متن در کاری کرد بايد. بين برد از پيام ا

 (8؛ ص1380زاده، )قاضي .داشته باشد مخاطب وجود

 نوشتن خبر براي راديو

های راديويي بوده و قابليت راديو در انعکا، سازیاخبار جديد يکي از اجزای برنامهپخش  ،های راديويياز اولين روزهای پخش برنامه

ي، ها بايد ابتدا حروف چينموقعيتي ممتاز بيابد. روزنامههای ديگر شده است که اين رسانه در مقابل رسانه موجبواقعي موضوعات روز 

واند با تريزی قبلي دقيق ميسپس چاپ و بعد از آن توزيع شوند، حتي تلويزيون با آن تجهيزات سنگين، فقط با شانس يا برنامه

 ستقيماً به اخبار در حال پخش منتقلاما گزارشگر راديو فقط به تلفن نياز دارد تا گزارش خود را م ،پذيری راديو رقابت کندانعطاف

؛ 3/11/1385)هرتسمان،  کند.ين ابزار پشتيباني ميای قابل اعتماد است از اکند. چشم و صدا ابزار کار او هستند و ضبط صوت که وسيله

ش ه خبر را ويرايمشترك گزارشگران حاضر در محل و متصديان اتاق خبر است کنويسيد؟ اين کار چه کسي واقعاً خبر را مي (111ص 

ها، آن را بازنويسي کنند. بسياری از خبرنگاران های زماني و سياستکنند و ممکن است متناسب کردن گزارش با محدوديتمي

شان اتفاق افتاده ای که در منطقهزنند و از حادثهها به اتاق خبر تلفن ميکنند. آني کارشان را به عنوان رابط محلي شروع ميئراديو

شان هرگز از راديو پخش ها نوشته شده و به گوينده خبر تحويل داده شود و صدایدهند. ممکن است مطلب آنگزارش مياست 

نشود. از طرف ديگر ممکن است اين افراد در رخدادی مهم خود در صحنه حاضر باشند و بعد به عنوان کسي که شاهد عيني ماجرا 

ها ممکن است از نظر اندازه های خبری شرح دهند. اين برنامهبرنامه نوشتن انواع مختلفای برها خواسته شود که ماجرا را بوده از آن

های های راديويي مختلف را با اخبار ايستگاهتوانيد اخبار شبکهکه برای درك اين موضوع ميو روش نگارش با هم متفاوت باشند 

 ها با هم مقايسه کنيد.محلي مراکز استان

خصددوص فهم  همفهوم بودن موضددوع و ب ،ر گوش ندهند و آن را نفهمند، پخش خبر وقت تلف کردن اسددت ... هدفاگر مردم به اخبا

 قيق است.ما عاميانه يا سرسری نيست، راحت و دای است، ادرنگ آن است. روشي جذاب، موجز، مستقيم و محاورهبي

يم  مستقيم به غيرمستق مرکب، جمالت عيني به ذهني و جمالتدر خبر راديو کلمات کوتاه به کلمات بلند، جمالت ساده به جمالت 

 (111؛ ص 3/11/1385)رزماری، ترجيح دارد. 
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 دارد. نکات اساسي در نگارش رويداد خبری عبارتند از: را خود فنون راديو برای خبر نوشتن

 
ای  قاعده اول اين است که از واژگان محاوره  نويسيم، وقتي برای راديو تلويزيون با مخاطبان گستردة برون مرزی مي  شيوه و مضمون:  

بار فرصت دارند پيام   کيد دارد. شنوندگان فقط يک ای روشن است که نياز به تأ  . اين نکتهاستفاده کنيم  نه از واژگان کتابي )نوشتاری( 

ها از سددوی شددنونده  ريافت فوری پيامطور معمول ديا پيچيده را بازخواني کنند. به های دشددوارتوانند نکتهماجرا را دريابند، آنان نمي

ست. اين مشکل وقتي مضاعف مي      شد  دشوار ا گونه که خبر بايد دقيق و عيني  بنابراين همان ؛شود که متن خبری به زبان اول او نبا

 بايد روشن و جذاب نيز باشد. ،باشد

مخاطب شکل دهد و مسيری را که مي  شنيدن نخستين جمله بايد موضوع را فوری در ذهن شنونده و       خط اول و نخستين جمله: 

سازد    شخص  ضيح      ،خواهد طي کند م ستفاده از تو ستين را نبايد با ا ها  ها و عددهای جزئي، رديفي از ناماما نه با پرگويي. جمله نخ

 های طوةني شکل ندهيد.خيلي شلوغ کرد. هرگز جمله نخست را با پيش عبارت

  گوش» :بگوييد او به و کنيد جذب گزارش به را شنونده و کنيد استفاده ميتوانيد فرصت اين از. است مهم خيلي خبر هر اول خط

  ،کرد خواهد شما برای کار را اين خبر ئيات جز ،قتل يا بمبگذاری مثل جدی خبر در .«بگوييم تو به مهمي مطلب ميخواهيم ،کن

  رادوان که روزی مثالً ؛نيست راحتي کار جذاب غازآ کردن پيدا است جريان در مدتي برای که رويدادهايي در مواقع بعضي ليو

  تاد کن پيدا راهيه است  کرد سعي موضوع اين از آگاهي با سي بيخبرنگار بي ،ميشد حاضر ةهه جنگي جنايات دادگاه در 1کارادزيچ

 :ه استداد انجام ن طوراي را کار اين و شود جذاب خبر

  رادوان ،عوض در. نبود اثری ديگر ،بود گذاشته دستگيری از فرار و هويت کردن مخفي برای او که بلندی موی و پرپشت ريش از»

  نشسته ةهه جنگي جنايات دادگاه قضات از يکي مقابل که تيره کراواتي و شلوار و کت با تراشيده صورتي با بود ةغرتر مردی کارادزيچ

 (2013، سيبازيابي از سايت آکادمي بي بي ، بيبيسي خبر اتاق ارشد گوينده، برو ).«بود

های نظام جمهوری اسالمي ايران   که از ارزش رسانه ملي  ارزشهای و اصول همه بايد خبریمطلب  نوشتن درتوجه داشته باشيد که   

  حياتي استقالل رسانه   حفظ برای اصول اين رعايت. باشد دقيق و منصف ،طرفبي بايد خبر به شما نگاه. شود رعايتگيرد، ت ميأنش 

                                                           
ست   ( سابق  يوگوسالوی  در 1۹45 ژوئن 1۹ متولد) کارادزيچ رادوان .1 ست  صرب  پزشک روان شاعر،  مدار،سيا   رهبری بوسني  جنگ زمان در او. بود فراری 2008 ژوئيه 21 تا 1۹۹5 سال  از که ا

  .شود مي ادي بوسني  در جنگي جنايت اول متهم عنوان به او از. شد  شناخته  جنگي کارجنايت عنوان سابق به  يوگسالوی  کيفری الملليبين دادگاه توسط  او. داشت  عهده بر را کشور  اين هایصرب 

  هويت با کارادزيچ. استکردهمي زندگي صربستان و بوسني نشينصرب مناطق در را هاسال اين او بود فراری سال 13 مدت او. دانندمي هرزگووين و بوسني در 1۹۹0 دهه هایقتل طراح را کارادزيچ

  پي در. است گرفته قرار محاکمه مورد بوسني  مسلمانان  کشي نسل  عمليات اتهام به دادگاه در او. شد  بازداشت  2008 در بلگراد، در مخفيانه زندگي سال  13 از پس و سنتي  يطبيب عنوان به جعلي

  حبس سال 40 به بشريت عليه جنايات و کشينسل ارتکاب به را وی 2016 مار، در ةهه در جنگي جنايات به رسيدگي الملليبين دادگاه .پرداختند شادماني به بوسنيايي مسلمانان وی دستگيری

 .شودمي ياد دوم جهاني جنگ زمان از جنگي جنايات محاکمه مهمترين عنوان به ،کشيد طول سال 8 که محاکمه اين از .کرد محکوم زندان در

نخستين واژه هاخط اول و نخستين جملهشيوه و مضمون

قطعه بندي و روند جمله هاي ساده آوا

عبارتهاي زيبا و رايجمستند بودنتکرار
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درگير   طرفهای چه و باشد سياسي احزاب چه ،را خبر اين در درگير طرفهای همه نظر ،ميدهيد پوشش را خبری وقتي آيا. است

 ؟دادهايد انعکا، و ...جنگ در 

ستين واژه  ه  ترين نکته اين اسدت ک قابل بحث جداگانه هسدتند. مهم  ،شدوند هايي که در ابتدای متن راديويي گنجانده ميواژه ها:نخ

انديشددد، در حالي که شددنوندگان چنين نيسددتند. ذهن آنان    هنگام نگارش خبر، فقط به همان خبر و مضددمون آن ميخبرنگار در 

ست. بنابراين بهتر           شين پايان يافته ا شوند که متن پي ست متوجه ن ست. حتي ممکن ا همچنان با مفهوم خبر يا گفتار قبلي درگير ا

تا توجه آنان به سددمت دلخواه تييير کند. بايد کوشدديد تا از پرداختن فوری و  اسددت بر ذهن آنان تکان يا ضددربه مناسددبي وارد شددود 

 مستقيم به موضوع خودداری شود.

ای  ههای نخسددتين موضددوعبلکه بهتر اسددت در واژه ،ترين نکته متمرکز شددودهای نخسددتين و جمله اول متن بر روی مهمنبايد واژه

ها بايد فقط توجه برانگيز باشند و به اعالم موضوع تازه    اصل موضوع پرداخت. اين واژه  ای گنجانده شود و بعد به  ای يا پيشينه حاشيه 

صد   هفتصد کشته، سه هزار و پان   »ها باشد. مثالً  های عمومي و بعد پيشينه های نخستين ممکن است شامل نکته   اختصاص يابند. واژه 

ريشتری شب گذشته در ليما پايتخت       7/6ن محلي از زلزله خانمان، نخستين برآوردهای رسمي مسئوة    مجروح و يازده هزار تن بي

 .«پرو است

ها و بندهای منطقي و روشن به سمت موضوع هدايت کرد. در راديو اين امکان وجود  بهتر است شنونده را با قطعه بندي و روند:قطعه

شتباه بيفتد    شنونده به ا شت: رئيس دارد که  سخنران  «الف»جمهوری ، مثالً بايد نو شور  سالح  بارةي دريک  ايراد  « ب»ها يا ويراني ک

 گاه متن سخنراني را به ترتيب اهميت آورد و بعد پيشينه موضوع را ذکر کرد.کرده است. آن

دبانه و رايج به کار  ؤشنود م وگفت های ساده، روان و معمولي است که همواره در  معموةً بهترين روش، گزينش واژه هاي ساده: جمله

کس  سطح تحصيالت گوناگون دارند. هيچ ها وها، زباننويسيم که مليتخصوص وقتي برای طبقات مختلف شنوندگان ميهبريم؛ بمي

شه وسر ح، بيروهای طوةني، پيچيده، بيعبارت سته ته، دارای کلي صفت های خ صوف   موجب آميز که های اغراقکننده،  لطمه به مو

 راق را دوست ندارد.  پرطمطُهای در تو و جمله های توشود و ساخت عبارت

سط آن   از کاربرد واژه آوا: صدای اول يا و ست بپرهيزيد؛    هايي که  ساکن ا شيره   «تبيين» و «ايل»مثل ها  قبيله،  »که به جای آنها ع

ود.  پرهيز ش  صدا در کنار هم هايي با حروف بيکاربرد واژه توان به کار برد. بايد سعي کرد از را مي «شرح دادن و بيان کردن »و  «تبار

 عالمت کاما)،( بگذاريد.د در جمله مکث يا توقفي پديد آيد، خواهياگر مي

رسد. مثالً نام سخنران يا منبع خبر  است، اما در بعضي مواقع تکرار، مطلوب به نظر مي  ينويسي الزام در اخبار راديويي؛ خالصه  تکرار:

 را بايد بيش از يک بار ذکر کرد.

  خورد تا وقتي که آن ارقام را خيليخبرنگار ارقام را خيلي باةتر ذکر کند همواره اشددتباه بيشددتر به گوش مي وقتي  مستتتند بودن:

ع رويداد  ييد وقومنابع مستقل را به دست آورد و تأ   ييدتأ ،آنچه روی داده است  بارةمله درکوچک نقل کند. خبرنگار بايد در ابتدای ج

سبت دهد. خبر رويدا      ست را به شخص مشخصي ن شد مگر آن ک   ،دهايي که به نيروهای امنيتي مربوط ا ش بايد مستند با ني،  ه به رو

 ييد کند.منبعي مستقل آن را تأ

  اما اگر ،های معروف، به منظور زنده کردن مطلب نترسدديدلثَهای دلنشددين يا نقل قول يا مَاز آوردن عبارت هاي زيبا و رايج:عبارت

شه مبدل مي    سد به کلي صه   اين کاربردها به تکرار و عادت بر ساند. مثالً اين که در خبر   پردازی در خبر اغلب منظور را نميشود. ق ر

 درست نيست. «ها هجوم آوردند و زخميان را فرا بردندآمبوةنس»بياوريم: 
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را برای پوشاندن نقص  ءاما اگر وصف و انشا   ،کندتر ميشنيدني تر و های احساسي و وصفي همواره خبر و گزارش را خواندني   پرداخت

ها و ... به کار بگيريم به جای خبر و گزارش به مخاطب قطعه ادبي         ها، مقايسددده  های ديگر خبر و گزارش از جمله اطالعات، نقل قول    

 (17د25؛ ص 1385زاده، )قاضي ايم.تحويل داده

 نکات خالقانه درباره خبرنويسي 

 
 خودتان آيا که باشد اين مهمتر همه از شايد ،کرد رعايت بايد خوب مطلبي نوشتن برای که مهمي نکات بين ازباشيد:  جريان در

 .بفهمد را آن شنونده داريد توقع چطور پس ،نه اگر ؟ميفهميد مينويسيد که را چيزی

  کليشهای قالبهای از هميشه و باشيد خالق کنيد سعي. کند جذب شنيدن به را شنونده که باشد طوری بايد شما نوشتهباشيد:  خالق

  پيشزمينهای يا کنيد داستانسرايي کمي ،کنيد استفاده قول نقل از مثالً. دارد وجود کار اين برای مختلفي راههای. کنيد دوری

 .بگوييد خود مخاطب به تاريخي

.  نيست جمالت و اصطالحات اين به احتياجي و است غني بسيار ما زبان. نکنيد استفاده کليشهای جمالت و تخصصي اصطالحات از

  مطلب در کلمات تکتک. ميکند گيج را شنونده مورد دو اين. کنيد دقت ميکنيد استفاده که عددهايي و صفتها تعداد به عالوه به

 .کنيد توجيه خود گزارش در را کلمات اين از استفاده بتوانيد بايد شما و کند کمک خبر بهتر کردن تعريف به بايد شما

  خالصه چسباندن و ديگران مطالب کردن کپي. دارد بستگي مطلبتان بودن درست به شما خبرنگاری اعتبارنگيريد:  قرار تأثير تحت

  از و کنيد بررسي ميآوريد خبرتان در که را اطالعاتي هميشه. نيست خوبي کار سايت از کردن کپي يا يکديگر به قبلي خبرهای

 (2013، بازيابي از سايت آکادمي بي بي سي، بيبيسي خبر اتاق ارشد گوينده، ) برو .باشيد مطمئن آن بودن درست

  

خالق باشيددر جريان باشيد
تحت تاثير

دقرار نگيري
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 گويندگي رد راديو مدوفصل 
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 مقدمه

  بلکه ،نيست  خانه گوشه  بزرگ جعبه آن ديگر راديو. است  شده  ترجذاب یفناور لطف به و دادهماهيت  تييير بقايش ادامه برای راديو

  فرخزاد فروغ پيش قرن نيم که طورهمان ماند خواهد باقي راديو. باشد  شما  جيب در تان ياکنار و در همراه تلفن کوچکي به تواندمي

 رسد.و اين صدا، غالباً صدای گويندگان راديو است که به گوش مخاطبان مي «ماندمي که صداست تنها» گفت

و نظر   سدددمع به  خبری بخش آن گويندگان  يا   در راديو، گوينده را خبر  و پخش ، تنظيمتهيه  کار گروهيِ عوامل   حاصدددل  از آنجا که  

های  گفتن اخبار در راديو گستره  شود.  پرداختهه رسان اين در  گويندگي ابعاد مختلف به است  رسانند، ضروری  مي رسانه  اين مخاطبان

  رأ، هر ساعت که کشد( تا اخبار کوتاه  مي ساعت طول حدود يکهای مشروح خبری گرفته )که  گيرد. از برنامهبر مي مختلفي را در

با مفهوم عام خود، فعاليت      شدددود. پخش مي گيرد. از جمله اين   بر مي های زياد و متنوعي را در مجموعه راديو در    واژه گويندگي 

اعالم برنامه، مصاحبه، مجری کارشناسي  گوهای راديويي، اجرای مسابقات راديويي، وتوان به گويندگي خبر، اجرای گفتها ميفعاليت

 و ... اشاره کرد.

شاخص   طبيعتاً در هر يک از حوزه شده در امر گويندگي، ميزان اثرگذاری  های معين در کار گويندگي، متفاوت خواهد بود.  های ياد 

برای گوينده خبر يا مجری    های معيار   همانطور که ويژگي   ،ها قابل تييير اسدددت   نقش اين شددداخص ،های مختلف البته در گويندگي  

شته باشد. ما      تلويزيون ممکن است تفاوت  -های تفريحي راديو مسابقه  به کار   کنيم فقطتالش مي در اين نوشتار های محسوسي دا

 کيد داشته باشيم.  های مورد نياز آن تأگوينده خبر و شاخص

 گوينده خبر

ست  خبر فردی گوينده» شارکت  عالوهخبر،  مباني شناخت  ضمن  کها سبي  بر م سير    اجرای ، وظيفهو تنظيم در تهيه ن اخبار و تفا

سي    ستمزد  «دارد. عهدهبه را در راديو و تلويزيون سيا سيما    )نظام حقوق و د ضمن  گوينده (250ص، صدا و  شش  راديو    در بهبود کيفيت کو

  نکند تا معروفِ سبک  را عوض و قالب سبک  خود باشد و اين  خاص قالبو  سبک  ، بايد دارایآن معايب نردک خود و برطرف صدای 

و   کرده رسوخ  شنونده  در روح که است  گوينده تنها صدای  بيند و ايننمي را گوينده راديويي برنامه شنيدن  هنگام . شنونده شود خود 

سيلة  تنها به ارتباط اين حفظ کند. البتهبرقرار مي با او ارتباط ست امکان گوينده و  ایدر پاره ها همبرنامه کنندگانتهيه بلکه ،پذير ني

شند و با تذکر  آن حفظبرای توانند موارد مي ستفاده  در چگونگي به گوينده، مؤثر با صفايي  دهند. را ياریوی ، صدا و ارتباط  از اين ا (   ،

 (5؛ ص 1372

صي    هایصدا بايد از آموزش  شيوايي  و گيرايي ضمن  گوينده» ص شد تا هر مطلب  ةزم تخ   را آن و کلمه و هر جمله نيز برخوردار با

 از ابزارهای ،هابرنامه مطلب او در ارائه راديويي راديو و صدای  باشد ادا کند. گوينده  داشته  مطلوب پذيرش شنونده  از سوی  که گونه

ديگر   گاهباشند و آن  داشته  قبول قابل ابتدا بايد صدای  تلويزيوني گويندگان کهآن . ضمن است  توليدی گروه توجه و قابل بسيار مهم 

 (7؛ ص 1372،  )صفايي .«شود آنها ارزيابي هایتخصص

  های، پيشرفت علمي ، خبرهایاطالعات حوادث در جريان باشند ناگزيرند پيوسته   که و معلومات تحصيلي  هر درجة دارای گويندگان

شته ... و  صنعتي  شند.  قرار دا شند. گويندگان  و رايج عمومي از اطالعات بيشتر از ديگران  که انتظار هست  گروه از اين با  برخوردار با

از   عمومي باشددند و در کنار معلومات  مشدديول  مختلف اطالعات آوریجمع به خود، پيوسددته  غير از برنامة بايد به تلويزيون -راديو 

 ها کسب برنامه فرهنگي و مشاوران  کنندگانتهيه ،و نويسندگان  ديگر همکاران وسيله  ، بههنر و فرهنگ ،فناوری ،صنعت  ،علم جهان

 بايد پيوسددتهراديو خبری  گوينده بگيرند. اند، بهرهبوده مشدديول حرفه اين از آنها به پيش که از گويندگاني خصددوصکنند. به فيض
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بيشتر آشنا شود و از چند و  خواندن خبر  مختلف هایبا شيوه کند و هم استفادهخبرها  یااز محتو راديو باشد تا همخبرهای  شنونده

 (7؛ ص 1372،  )صفايي .پيدا کند بيشتری آگاهي خبر گويندگي و معايب و محاسن چون

سان  معتقدند گويندگي برخي ست  در تلويزيون تر از گويندگيدر راديو آ ستفادة  که اين لحاظ در راديو به که . در حاليا از   بيشتری  ا

سا، مهم شود، نقش مي گوينده صدای  شته  وی عهدة به تریتر و ح ست   شده  گذا شايد در پاره ا شوارتر از   موارد مهم ایو  تر و د

شد. چرا که  در تلويزيونگويندگي صرف  مختلفي حوا، برنامه ديدن هنگام تلويزيون بيننده با صوير     مختلف هایجنبه دريافت را  ت

صدا  ولي ،کندمي تلويزيون سد و به مي شنونده  گوش به که ست در راديو تنها  صوص ر   هایموزيک همراه به گوينده صدای  چون خ

 را بدون هاييو سدداعت دقايق شددنونده باشددد که و گيرايي و لطف انعطاف آنچنان صدددا بايد دارای شددود، اينمي پخشديگر  متنوع

)صفايي،    .شود مي محول گوينده عهدة به تریکمتر و کوتاه موارد سهم  در برخي در تلويزيون که در حالي ؛اندرراديو بگذ پای خستگي 

 (7؛ ص 1372

تأکيد   ،توليد سروکار دارند  و عوامل فنميکروتنها با  گويندگي رسد و هنگام نمي نظر مردم به تصويرشان   اينکه راديو ضمن  گويندگان

و   مهارت از سويي  قرار بگيرند و هم مورد توجه خاص ایبرنامهدر  1صدا و فونيک  تن از لحاظ هم که است  صدايشان   روی بيشتری 

   نوشته  را از روی مطلبي نکند گوينده احسا،  شنونده  باشد که  چنان بايد آن زنده هایدر برنامه خصوص  به  هاآن ایحرفه تخصص 

 (21؛ ص 1372،  )صفايي خواند.مي

 گوينده تخصصي اخبار

در   خاصي  بخش برای که ایگوينده شوند. مي گرفتهدر نظر )مثالً اخبار ورزشي(   از خبر خاصي  بخش اجرای برای گويندگان برخي

ست  شده  نظر گرفته شي  خط تنها به ترديد بايد نهبي ،ا شد    بخش آن و محتوای م شنا با ضور برای  بلکه ،آ ديگر  بخش  اجرای از ح

کنند و   مي نگاه  او با ديد و نظر ديگری   اند و به  کرده عادت  خاص آن بخش او در  یصددددا به  وی مخاطبان   کند. چون  خودداری

 همبه شددود، نوعي شددنيده ديگریبخش او در ی صدددا گيرد و چنانچهمي کند، شددکلمي ءاو اجرا کهبخشددي  قالبدر  انتظاراتشددان

باشد   داشته مخاطب در دلخود را  هميشگي  تواند جاینمي گوينده بعد آن در دفعات آيد کهمي پديد مخاطب برای فکری ريختگي

 (35؛ ص 1372،  )صفايي او خواهد بود. ، رمز موفقيتگوينده برای مشيخطدر  و فعاليت

سيرهای  گويندگان ست    خاص گويندگان از جمله خبری تف ستند و بهتر ا شان  صدا  ديگری برنامة در هيچ ه شود.    کار گرفته بهي ن

 اهميت لحاظ به صدا که  اين که است  و طبيعي برخوردار است  خاص و ابهت از گيرايي باشد که  صداهايي  آنها بايد از بهترين صدای 

  «قرار بگيرد. مورد استفاده  هبرنام در همين بايد پيوسته  ،داراست  غيره و ، فرهنگي، اقتصادی از نظر سياسي   برنامه محتوای که ایويژه

 (111؛ ص 1372،  )صفايي

 هاي رايج راديو و تلويزيونگويندگي

 های رايج راديو و تلويزيون عبارتند از:ترين گويندگيبرخي از مهم

 
 

                                                           
 معروف است. داشتن صدايي که به گوش شنونده دلنشين باشد «صدای فونيکبه مطلوب است که در اصطالح ،  ييصدا .1

گوينده خبر راديو
گوينده تخصصي اخبار  

راديو

گوينده پخش يا اعالم  

برنامه راديو

مجري برنامه هاي  

راديويي

گوينده آگهي هاي  

بازرگاني
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اما واقعيت اين اسددت که هر يک از انواع   ،های ياد شددده را داشددته باشددند چند ممکن اسددت برخي افراد توانايي انواع گويندگي هر

صي از ويژگي    صد خا ضي از اين حوزه گويندگي را طلب ميهای گويندگي، در ان  ها به عنوکند. در مواردی برخي از گويندگان در بع

صيت    ضور آنها در انواع گويندگي  ،شوند محبوب مطرح مي يشخ شد، ممکن   اما بايد دقت کنند که ح هايي که نزديک به کار آنها نبا

تر است. در مجموع گويندگي هم   از تصوير آنها بسيار شاخص   ها آن است اين محبوبيت را کاهش دهد. به ويژه گويندگاني که صدای  

توان گوينده  علم و هم هنر است. هم ساختگي است و هم ريشه در زندگي واقعي انسان دارد. بدون توجه به هر يک از اين موارد نمي     

 موفقي بود و برای بهبود در هر مورد بايد آموزش ديد.

گويد: اولين چيزی که برای گوينده مهم است طالعه و تدريس گويندگي در مورد اين شيل ميها تجربه و ماستاد اکبر مناني با سال

 (11-14، ص 1383قاسمي، )درصد مردم بپذيرند و بپسندند. 80تا  70حرف فارسي را خوب بگويد و او طوری باشد که  32اين است که 

 انواع صدا

تلويزيون، داشتن صدای مناسب است. هر چند که سهم اين شاخص در راديو        ر راديو و دها برای گويندگي، ترين شاخص يکي از مهم

ستند و هيچ         صداها خوب ه شت که اکثر  ست. بايد دقت دا شتر ا شابه يافت   گاه نميخيلي بي صدای کامالً م برای   ،توان دو نفر را با 

 صدای انسان اشاره شده است: بندی به سه نوعگويندگي، اين صدای واقعي خود فرد است که بهترين است. در يک تقسيم

 
يده      ظام پيچ حل و ن يه   صدددددای انسددددان طي مرا با خروج هوا از ر کل مي    ای  يل    ها شددد به همين دل مل دم   دگيرد   ر ع

سه حفره          نمي سپس با عبور از  صوتي، مرتعش و  صدا عبور و با برخورد با تارهای  سخن گفت. هوای بازدم از حنجره يا جعبه  توان 

شدددود. با  ها، حروف شدددنيده ميها، کام و لب کند و نهايتاً در برخورد با زبان، دندان      تقويت، طنين و حجم پيدا مي  گلو، دهان و بيني  

ها صددداهای خام   گيرند. هوا به تارهای صددوتي برخورد و با ارتعاش آن ها شددکل مي ترکيب حروف، کلمه و با ترکيب کلمات، جمله

تد. در مسدديرهای باةتر سدده حفره حلق يا گلو، دهان و بيني با تيييرات شددکل خود اين    فرسددکند و به باةتر ميتوليد مي ایاوليه

ر  ثياين سدده حوزه، در نوع صدددای فرد تأ های فردیکنند. اندازه، شددکل و ويژگيصددداهای خام را به انواع اصددوات گفتاری تبديل مي

صوتي افراد مختلف مانند ناخن و مو،    ستقيم دارد. در عين حال تارهای  صداها با   تفاوت م هايي با يکديگر دارند و به همين دليل هم 

 کنند.هم فرق مي

شوند نه اينکه ذاتاً وجود داشته باشند. البته ويژگي ذاتي تلويزيون ساخته مي -اکثر صداهای خوب راديو  توان بهبود داد؟آيا صدا را مي 

گيرند. در واقع با يک سطح اوليه يا  ثر را به وسيله تمرين ياد مي ؤهای صوتي م اما بيشترگويندگان، مهارت  ؛صدای خوب هم مهم است  

 ای ساخت.توان صدايي واضح، قوی و سخنراني حرفهطور ذاتي ميهايي در داشتن اندام گفتاری سالم و صدايي مناسب بهحداقل

ضاوت مي           ست که مردم با آن دربارة گوينده ق ستين چيزها صدا، يکي از نخ سيما کيفيت  صداو ترين  کنند و در راديو تقريباً مهمدر 

ی  اتواند تا حد گويندة حرفهن صدای متعادل دارد مي که تٌشنود. لذا فردی چيز است. صدای گوينده آن چيزی است که مخاطب مي   

گزارشگر -گوينده 

ورزشي راديو

مجري  -کارشناس 

راديويي
گوينده وضع هواگوينده تفسير

مجري گري برنامه هاي 

...پزشکي و سالمت و 

صداي سينه
صداي سر

(غنه يا تودماغي)
صداي 

ساخت گلو
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موفق برای رسانه و مخاطب پيش رود. منظور از صدای متعادل و صدای رضايت بخش ضرورتًا صدای عميق، پرطنين و قوی نيست.         

ونه  های مورد انتظار، ياد گرفته است که چگويژگي ای موفق با حداقلرسانه ةکند که گوينداشاره مي  ؛صدا  ةمربي برجست  ؛بيل اسالتر 

خوب صحبت کند و گفتار خود را خارج از لهجه خاص محلي با بياني شمرده و قابل فهم ارائه کند. در واقع گويندگان و گزارشگران      

 (11-14، ص 1383قاسمي، ). اند.های آگاهانه، تصفيه و پاةيش کردهها و تمرينها  با تالشطي سال برجسته، گفتارشان را

 ثر در شخصيت و صداي گويندهؤعوامل م

صيت    وجود دارند که هاييعلت شخ صدای  در  سد تا بتواند در    بايد اين گذارند و گويندهتأثير مي گوينده و  شنا  موارد را ب

 (67،ص 1383مسعودی، ).کنندمي و دلزده را خسته آنها مخاطب به توجهيبي در صورت کهشود  موفق خويش هدف به رسيدن

 ثر در شخصيت و صداي گويندهؤعوامل م

 
  

اختالالت عصبي و رواني

خستگي هاي روحي

تقليد

شناخت و جهان بيني، در عين دخالت ندادن عقايد فلسفي و سياسي در کار گويندگي

فروتني به جاي خودنمايي و افاده

فصاحت و بالغت و بلند صحبت کردن

صداي مصنوعي

دخالت گرفتاري ها و مشکالت زندگي فرد در گويندگي
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 بهداشت صوتي

... است   شامل حذف موارد نادرست استفاده کردن از صدا، بهداشت غذايي، حفظ رطوبت حنجره، رعايت سالمت جسماني و روحي و   

 شود.به آنها اشاره مي رکه در ذي

 حذف موارد استفاده نادرست از صدا: .1

 
بهداشت مواد غذايي:. 2

 
شود که دستگاه صوتي انسان  مي موجبرطوبت باة در ناحيه حنجره بسيار مهم است. اين رطوبت حفظ رطوبت کافي در حنجره:  .3

سيب ببيند. هر فرد  نرم ستفاده مي  به ويژه کسي که به طور حرفه تر کار کند و کمتر آ سعي کند ک ای از صدای خود ا ه آب  کند بايد 

. همچنين آب ميوه، چند قطره آب ليمو و  کندمين ليوان معمولي( در روز تأ 8ليتر ) مورد نياز بدن خود را به طور متوسددط حدود دو

 های رطوبت ساز برای اين هدف مفيد هستند.خمير دندان

پرهيز از فرياد زدن، جيغ 

زدن و هورا کشيدن

سرفه و گلو پاک کردن، فقط

در صورت لزوم و به صورت 

ماليم 

پرهيز از بلند خنديدن

خودداري از تقليد صدا
ا  پرهيز از صحبت ناگهاني و ب

فشار و تقال

صحبت کردن با بلندي، زير

و بمي و سرعت معمولي و 

طبيعي

صداسازي را به آرامي و 

بدون تالش و کوشش انجام 

دهيد

به هنگام حرف زدن يا گويندگي  

سرتان را راست نگهداريد و  

عضالت صورت و گلو، گردن و 

شانه ها را سفت نکنيد

سعي کنيد سرتان را هنگام  

حرف زدن براي مدت 

طوالني به يک طرف خم 

نکنيد

از ورزش هاي پر سرو صدا 

بپرهيزيد

در جاي پرسروصدا صحبت 

نکنيد

در صورت وجود هرگونه 

مشکل در صداي خود از 

سخنراني و گويندگي 

بپرهيزيد

موقع بلند کردن وسايل 

سنگين يا زور زدن، صحبت 

نکنيد

موقع سرماخوردگي و 

الرنژيت زياد صحبت نکنيد

قبل از آموزش حرفه اي 

صدا، از صداي خود به طور 

حرفه اي استفاده نکنيد

با آب ولرم فضاي دهان و 

گلو را مرطوب نگه داريد

در مصرف مواد محرک مانند ادويه ها به خصوص فلفل احتياط کنيد

از مصرف الکل و هرگونه دخانيات بپرهيزيد

از مصرف مواد اسيدي مانند سرکه و آبغوره خودداري و  مصرف مواد غذايي سرخ شده را محدود کنيد

در مصرف مواد غذايي چرب محتاط باشيد و اگر حساسيت داريد از مواد غذايي آلرژي زا بپرهيزيد

از خوردن مواد بسيار شيرين و همچنين تنقالتي مثل چيپس و پفک پرهيز کنيد

در مصرف موادي مثل قهوه، چاي غليظ و  نوشابه هاي گازدار که رطوبت راههاي هوايي را کم مي کند محتاط باشيد

مايعات خيلي گرم و خيلي سرد مصرف نکنيد
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 و روحي: سالمت جسمي .4

 
صدا، مي         با توجه به اينکه مهم صوص  شده درخ ستفاده از رعايت موارد ذکر  ست با ا صدا های  توان راهترين عامل در گويندگي راديو، 

 ويژه گويندگي خبر را طي کرد.  پيشرفت در گويندگي راديو به

شتن  صويری  خوب صدای  دا شين  و ت ستفاده  دلن ست  سالمتي  از نوعي برخورداری مثابه از آنها به مطلوب و ا بايد مورد   همواره که ا

و   معين دارد در زمان و روح جسم  سالمت بارة در که هاييويژگي با تمام سالم  انسان  باشد. يک  قرار داشته  گويندگان و عنايت توجه

قرار مي برد، زير نظر پزشک مي رنج و جزئي هر چند ساده  بيماری پردازد و اگر از نوعيخود مي معاينه به اصطالح  به مشخص  تاريخ

 پردازد.دهد، ميمي وی که تجويزی به سالمتي کسب گيرد و برای

صدا و هنر گويندگي    صوير و  ست  سالمتي  نوعي هم ت ست  کها شدن  آن دادن از د ست  بيماری نوعي به مبتال  بايد هر از   و گوينده ا

سي خود را  گويندگي سالمت  گاهي ست  برر صورت  و ت سمتي  بيماری کند و در  صالح  خود، به گويندگي مختلف از اجزای ق آنها   ا

 (1۹5ص ، 1372صفايي، ) «کنند. توجه مهم اين نيز بايد بهراديو  بپردازد و مسئوةن

برخوردار   سالم  هایاز دندان بايد پيوسته  . گويندگاناست  بخش نيز اثر گويندگي ، در اجرایصورت  بر زيبايي عالوه سالم  هایدندان

شند چه  سا   با سته    يدندانب صنوعي  شک به دهد گويندهنمي کاهد و اجازهمي گويندهکالمي از کيفيت کليجلو به دندان هم آن يا م

 اجرا برآيد. از عهدة خوبي

باشددد. اما   زياد داشددته نفس نياز به کهنيسددت ، خوانندگيگويندگي شددود که برداشددت چنين افراد غير مطلع شددايد از نظر برخي

سالم  هستند بايد از نفس  که و قشری  در هر رده گويندگان تأکيد دارند که نکته بر اين فن متخصصان   شند.  قدرتمند و    برخوردار با

خود باشند  نفس نيازمندند بايد مراقب نفس به که بادی موسيقي و ديگر آةت و ساکسيفون   و فلوت ني نوازندگان مثل هم گويندگان

ستفاده  ةزم هایاز تمرين و همواره صان  کهاين کنند، کما ا سينه نفس و ذخيرة در نگهداری هنر غوا ست  شان در  تنها فرو   گرنه و ا

مجبورند در   که طوةني هایدر برنامه تا هم داشته باشند  قدرتمند  بايد نفس گويندگان دهد. تواند انجاممي هر کسي را  در آب رفتن

شيدن  از نفس مرتب برنامه طول تمام شند  محروم عادی ک اجرا کنند   نفس را با يک طوةني مجبورند جمالت که هاييزمان و هم با

 (1۹6ص ، 1372صفايي، ) .است ارزشمند گويندگي از ابزارهاینيز  نفس کهنکنند  خستگي احسا،باشند و  موفق

  

هرچند وقت يکبار به متخصص گوش و حلق وبيني يا گفتار درمان مراجعه کنيد

رطوبت فضاي زندگي و کار را حفظ کنيدرعايت بهداشت دهان و دندان
استحمام به ويژه قبل از اجرا مي تواند 

نشاط و شادابي را به شما برگرداند

هرگونه گرفتگي صدا در بيش از دو هفته، جدي گرفته و به پزشک مراجعه شود

پوشش کافي درسرما
تشو براي بررسي عالئم گرفتگي صدا و التهاب نسبي گلو از سرم شس

استفاده کنيد

سالعت استراحت در يک شبانه روز8تا 7به طور متوسط حداقل 

پرهيز از حضور در محل هاي پرگرد و خاک و دود آلودحفظ سالمت و ورزش منظم و کنترل وزن
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 است؟ مناسب راديو براي صدايي چه

ص  مجری صدای  به چرا دانيدمي آيا ضي  صدای  از چندان و داريد عالقه يخا شتان  ديگر هایبع شنا،  ديد از آيد؟نمي خو   چه کار

   کند؟مي کمک صدا شدن بهتر به نکاتي

  ايدب که کنندمي حس هاخانم از خيلي. شود مي تعبير «است؟  عميق کسي  چه صدای » به معموةً «است؟  قشنگ  کسي  چه صدای »

سيب  خود صدای  به کنيد صحبت  طوری اين مدام اگر. کنند صحبت  فريبا و بم صدای  با   اصد  از نداريد، صدا  شما  .زد خواهيد آ

ستفاده  سيار  بکنيد صدايتان  با توانيدمي که کارهايي احتماةً. کنيدمي ا شتر  ب ست  آن از بي   آزمايش از مينه برای کنيد،مي فکر که ا

  حرف دیرف با  داريد  کنيد  تصدددور» که  معروف راهنمايي  اين به  خيلي. بردمي آدم از زيادی  انرژی راديويي اجرای .نترسددديد  کردن

.  کنيد رمگ را صدايتان  .بکنيد تالش نيست  ةزم ديگر پس است  حاضر  دفر آن چون کنيد فکر شود مي موجب. ندارم عالقه ،«زنيدمي

  ایهمجری مربي و آموزش دهنده ، )لي .است  کردن زمزمه و عميق نفس کشيدن  هم راه موثرترين. باشد  شل  و راحت ممکن جای تا بايد گلو

   (2016، بازيابي از سايت بي بي سي سي،بيبي

  «بهتر تربم چه هر» فکر طرز طرف از مجری هایخانم که نيست  شکي . بيايد خوش شنونده  گوش به که است  قرار «خوب صدای »

شار  تحت ست  اين در رويه اين خطر. دارند قرار ف ست  ممکن شما  صدای  که ا   رایب لزوماً که بگيرد خود به اغواگر و فريبنده لحني ا

 !نيست مناسب خبر خواندن

  اهميت توانندمي ببينند، کافي آموزش اگر مردم بيشدددتر ولي. اندآمده دنيا به خوب مجری و دارند ذاتي اسدددتعداد خوب هایمجری

ضوع  شان    لحن به را مو صور . نکنيد فوت ميکروفون در .کنند منتقل هم صداي سي  با داريد کنيد ت   کنارتان هک کنيدمي صحبت  ک

  به هيجاني و عصبي  صدايتان  تا، «دهان راه از و وقت سر » بکشيد  نفس طبيعي .باشد  بلندی همان به است  کافي صدايتان . نشسته  

  بازيگران ربي لهجه)موريسون ، م  .بکشيد  نفس و کنيد درنگ توانيدمي کجا در بدانيد تا کنيد گذارینشانه  را متن توانيدمي حتي. نرسد  نظر

   (2016 ،بي بي سي، بازيابي از سايت آکادمي بي بي سي

 گوينده به عنوان ارتباط دهنده

تواند  کند. هر گوينده که بگوينده هم به دانش ارتباطات و هم به شيوه کاربرد آن نياز دارد. گوينده راديو از ارتباط کالمي استفاده مي  

قل خواهد  تری منتتری دارد و پيام با اثربخشددي مطلوبثرتر و موفقؤتر اسددتفاده کند، ارتباط ماز اين الگوی ارتباطي، بهتر و مناسددب

 شد.

اقع يک ارتباط دهنده خوب، بايد در انتقال پيام، تمام موارد ليات کليدی، وجوه پيام، حال و هوای پيام و هدف پيام را در                     در و

سته      شي برج صرف پرهيز کند. يک ارتباط دهنده به معنای واقعي، نق ده  تر از گوينبرقراری ارتباط مورد توجه قرار دهد و از خواندن 

شده،        داند مدارد، چرا که او مي ست. او از فرمول از پيش تعيين  سنده از آن چه بوده ا شود و هدف نوي تن خبر چه طور بايد خوانده 

ستفاده مي پيروی نمي صدای      کند و برای هر متن و خبر از روش و حال و هوای خاص خودش ا صرفاً با  سب،  کند. لذا گويندگي منا

 د.قعي خود را در انتقال پيام ايفا کنتواند نقش واميهاست که گوينده بلکه با اين ويژگي ،خوب و مناسب نيست
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 نکاتي براي بهبود ارتباط کالمي:

 

  1معناشناسي

ها  که به بررسي تيييرات زباني در محدوده واژه  2شناسي: توجه به صَرف   کارگيری درست اصول زباني يا استفاده صحيح از علم زبان    به

سي تيييرات زباني در محدوده بيش از واژه  3و نحو ساختار کلمات را طراحي و     ها ميکه به برر صَرف،  پردازد. در واقع با کمک دانش 

از فقر   ایتواند نشانه کنيم و با نَحو، چگونگي روابط کلمات و تعامل آنها در جمله، هر الگوی غلط، هر تداخل زباني ميسازماندهي مي 

 (1۹؛ ص 1383)قاسمي،  دگان آن قلمداد شود.زباني رسانه يا گوين

شنا تلفظ مي تلفظ آواها و لغات:  شده  نشو اينکه چه طور ليات ناآ شناخته  سا، آن هر آوا يا حرفي،   د، به کدهای توافقي و  ای که برا

 (65؛ ص 1383)قاسمي،  شود.شناخته مي 4شود، بستگي دارد. چنين سيستمي به عنوان تلفظ آواها يا هجي صداهاتلفظ مي

 گوينده –دبير 

 در تهيه و تنظيم خبر نقش دارند. از جمله مزايای اين روش اين است که: 5های راديويي جهاني، گويندگان خبردر بيشتر ايستگاه

 (4۹ - 50 ص؛ ص1383)قاسمي، 

 

 گويندگان الگوي زبان رايج کشور

 ها  آنهنر  تنها ارائه که اين لحاظ آشنا باشند و به شناسيزبان هایو دانش اطالعاتو  ظرايف بايد به تلويزيون -راديو  گويندگان

                                                           
1. semantics 
2. morphology 
3. syntax 
4. phonetic spelling 
5. Anchoring 

توجه به نقش مغز در هنگام زبان آموزي از جمله کاربرد

...کلمات، طبقه بندي و معادل سازي و 

ز اي که اگوينده. علم مطالعه معناي کلمات است: معناشناسي

معناي کلمات و کاربرد آنها بي خبر باشد،  توانايي انتقال و

.القاي موثر پيام را نخواهد داشت

از بسياري: تسلط و شناخت کاربرد دستور زبان فارسي

اهات کارشناسان و آشنايان با دستور زبان فارسي از اشتب

فاحش برخي گويندگان، انتقاد جدي دارند

به کارگيري درست اصول زباني يا استفاده صحيح از علم

زبان شناسي

ينده از  با نوشتن و تنظيم متن اخبار، با موضوع خبر و گزارش آشنا شده و درک و تسلط گو

.خبري که مي خواند، افزايش مي يابد

مي توانند او شرايطي فراهم مي شود تا گوينده با منابع خبري ارتباط پيدا کند و اين ارتباطات

.را در تلفظ صحيح اسامي و واژه هاي دشوار ياري دهد

ي  خطاهاي تايپ و ساير خطاهاي اثرگذار در خواندن خبر، کاهش مي يابد و شرايطي فراهم م

.مايدشود تا گوينده فعاليت خبرنگاري هم انجام داده و در اخبار توفيق بيشتري پيدا ن
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  .را بشناسند   يبايشزو  و بد و زشت  کنند، خوبمي جاری زبان به که لفظي بشناسند. بايد هر   را خوب بايد زبان است  زبانبه کمک 

 (80؛ ص 1372، صفايي)

  ؛هستند يقوم رايج زبان الگوی گفت توان، ميدر هنر گويندگي و مهارت گويندگي صدا، شيوه جدا از تُن تلويزيون -راديو  گويندگان

سي  با زبان بنابراين ش  که و تکاملي با تيييرات که دَری فار شته   ت پ ستواری  و زيبايي شيوايي  و امروز به سر گذا ست به ةزم و ا و   د

ست  ما رسيده  زبان   گوناگون هایلهجهو  مختلف هایبا گويش زبان فارسي ها کرد. ميليون توجهيو بي مهریو بي لطفي ، نبايد کما

سي  زبان به شم  ،کنندمي تکلم فار شتباهي  دارند که تلويزيون -راديو  به و گوش اما چ راديو و   خود دارند از گويندة در زبان هم اگر ا

صالح  الگو بگيرند و به تلويزيون و   و ادب زبان مسئوةن  يتوجهطور مکرر و بيبه یيا عمد یسهو  اگر گوينده شک بي .بپردازند آن ا

امروز بوَد   از پساگر  وای" حافظ  قول به  وقت  بپردازد آن آن و انحراف زبان تخريب  راديو به  و کارگزاران  ريزانو برنامه   جامعه   فرهنگ 

 (87؛ ص 1372، صفايي) ."...فردايي

ست  برنامه دار اجرایعهده اينکه در عين گوينده سي  و ادب بايد از زبان ا شته  کافي اطالع فار شايد بتوان    دا شد.   گوينده که گفت با

  اشدتباه  آن رفع به کنندهيا تهيه با نظر نويسدنده  کرد، البته مالحظه اشدتباهي  در متن که ماهر باشدد و هرگاه  ایبايد خود نويسدنده 

 (۹1؛ ص 7213، صفايي) «کند. اقدام

سترة  مجرب گوينده يک سي  زبان پايانبي بايد در گ ستعاره  واژه هزاران کهفار شيريني  و کلمه و ا شيوايي  با  صالبت  و    و زيبايي و 

سي و تمرين  هبا مطالع کند و همواره شود غور مي يافت در آن خاص تر  اتر و گيرتر، دلنشين جذاب کالمش روز به روز ةزم هایو برر

 دستخوش  گويندگي و وقار مقام شد، اهميت  جاری چند گوينده از زبان ایکليشه  صورت به چند جملهوقتي که است  باشد. طبيعي 

ها قرار  مهریبي اين در تيرر، خود گوينده شخصيت   ميان خواهد شد و در اين  شنوندگان  از سوی  توجهيو بي مهری، بيتفاوتيبي

 .خواهد گرفت

  کند. گويندگان و ممارست  هستند سعي   کهو با هر زباني خود در هر کشوری  جامعة و ادبيات زبان در رشتة  است  خبر مکلف گوينده

 کنند. ديگر تفحص هایدر رشته عالقه داشتن باشند و بعد در صورت داشته فارسي و ادبيات زبان ما بايد ابتدا تحصيالت

 مربوط تلويزيون -راديو  گويندگي به چه ،مختلف مطالب جو در فهموو جست  و تفحص گوناگون اطالعات آوریو جمع دائم مطالعة

شد از وظايف    شد يا نبا ست  گوينده واجب با شترين  گوينده. ا شتن  همراه بگذراند. به خود را در مطالعه وقت بايد بي  ليت فرهنگ دا

سيار با اهميت  گويندگان برای ست  ب شتباه  با زدن. تپقا ست  متفاوت خواندن ا ست  ممکن .ا شد  گوينده تپق مخاطب ا  ولي ،را ببخ

 گذارد.مي او سوادیبي حساب او را به خواندن اشتباه

در   ليت ، اگر فرهنگليت فرهنگ به کردن ابتدا رجوع ،نيسدت  مسدجل  گوينده برای که و لفظي و واژه ليت به بردن شدک  محضبه

ستر،  ساني  ليت مورد نظر در فرهنگ نبود يا ليت د شتر و درك  سابقة  کهموجود نبود، بايد از ک شتری  و دانش بي سؤال  بي دارند، 

   (158؛ ص 7213، صفايي) .شود

 هاي گوينده خبربرخي مهارت

 

تلفظ مناسب
خواندن  

بدون  غلط

زير و بمي 

صدا

زمان بندي  

داشتن
آهنگ صدا

سرعت 

خواندن خبر
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مناسددب خبر بخواند. اگر خيلي سددريع بخواند اجزاء مهم خبر،    يگوينده خبر بايد در مجموعه خبری، با گام سرعت خواندن خبر: 

 دهد.نکرده و توجه مخاطب را از دست ميدهند و اگر آهسته بخواند انرژی ةزم را منتقل اهميت خود را از دست مي

صدا:  صدای     مهم آهنگ  ست.  شکل بيان کل اخبار ا سالت  ،مانند آواز ترين نکته در  شنونده را به خواب       ک ست  ست و ممکن ا آور ا

 بکشاند. آهنگ صدايتان را به نحو مطلوبي تييير دهيد طوری که از الگوهای تکراری نباشد.

 از پيش تعيين شده در زمان خودش تمام شود. خبر با حجم بندي داشتن:زمان

 زير و بم کردن صدا خارج از محدوده طبيعي و به شکل غيرواقعي، مانعي برای موفقيت يک گوينده است. زيرو بمي صدا:

 های گوينده موفق است.غلط خواندن، يکي از شاخصهافتد اما بيهر از چند گاهي غلط خواندن اتفاق مي خواندن بدون غلط:

)قاسمي،    د.انای در جامعه شناخته شده  ها نبايد با تلفظ اشتباه خوانده شود، حتي آنهايي که حداقل برای عده  ليات و نام تلفظ مناسب: 

 (66؛ ص 1383

 ها و نکات مهم گويندگي خبر راديوويژگي

ضر تنها در قيافه    گويندگي - صر حا صدای  در ع شتن  جذاب و  ست و به   دا سلط ني شتن  ت صه  خواندن بر دا   بلکهشود  نمي خبر خال

،  مخاطب   به  پيام  انتقال  چهره به  چهره در ارتباط  که چنان کند. آن مي را طلب  و غيرکالمي کالمي و ارتباط  ها مهارت از  ایمجموعه 

در   گوينده  دارد و چنانچه   ایويژه برجسدددتگي مهم نيز اين جمعي دارد، در ارتباط  خاص  و غيرکالمي کالمي های ويژگيو  شدددرايط

 نخواهد شد.   مواجه مخاطبان نيز با اقبالخبری  نباشد، برنامه موفق با مخاطبان ايجاد ارتباط

  که اين علت به حرفه دارد. اين با مخاطب خبر و ايجاد ارتباط در ارائه ایکنندهتعيين نقش و گوينده اسددت و فن مهارت گويندگي -

 گوينده دارد و در حقيقت سزايي به کند، اهميتمي منتقل مخاطب به نوعي کار خبر را به اندردست  کار عوامل و حاصل  تالش تمام

سته  روح تجلي صل  کنندة خبر و متبلور کارکنان جمعي د سته  دهندةها و ارائهکار آن حا ست  جمعيبرآيند کار د سعودی،  .ا ؛  1383 )م

 (54ص

  کارکنان جمعيکار دسددته تنها حاصددلمؤثر نباشددد، نه با مخاطب در ايجاد ارتباط گوينده و غيرکالمي کالمي ها و ارتباطاگر مهارت

  رهگذر برای از اين که خواهد ماند و اهدافي و ناموفق کشدور عقيم  رسداني و اطالع خبررسداني  سديسدتم   که اسدت  هدر رفته خبر به

 (118؛ ص 1380)عباسي،  .يابدنمي ، تحققاست شده بينيپيش خبررساني سيستم

بيشددتر   که سددرمايه اين حفظ بايد برای خود گويندگان خصددوصهسددتند و به تلويزيون -راديو  ارزش پر هایسددرمايه گويندگان -

و   ميکروفون مقابل ناهنجار و گرفته اند و با صدای سرما خورده  که آورند. گويندگاني عمل را به سعي  نهايت مورد نظر است  صدايشان  

ضر مي  دوربين شان  کهاين اند و دومکردهو کوتاهي دريغ ،همانندبي ارزش اين در حفظ کنند کهمي ثابت اول ،شوند حا دهند  مي ن

و ايثار، گرانبها و ارزشددمند   و زيبايي مانند محبت گوينده صدددای چون نهايتدر اند نگذاشددته خود احترام و بينندگان شددنوندگان به

 (21؛ ص 1372)صفايي،  .کند را ضايع نعمتي ندارد چنين حق موهبت اين است لذا صاحب

ست    هایواج تکبايد تک تلويزيون -راديو  گوينده - ستي را به ادا کند. کلمات صدا را در سد و جمالت    در شنا  بر زبان چنانرا آن ب

 از چرندگان سياریب. ، هنر نيستکردن صدا خارج و از حنجره يابد. تنها گفتن دست  مطلوب و لذتي حظّ دروني به شنونده  براند که

)صفايي،    .زنندمي هم حرف همانند انسان  و گروهي شود ميو مسرور   وظظمح بعضي از آنها  از صدای  صدا دارند و انسان   هم و پرندگان

 (7۹؛ ص 1372

ستند که  خاص گويندگان خبر، از جمله گويندگان - شرکت  برنامة در هيچ تلويزيون -خبر راديو هایجز در برنامه ه نخواهند   ديگر 

 شود.  مي اخبار اعمال گويندگان بارةدنيا در در تمام که است ایويژه هایاز سياست کرد و اين
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 بخش يک  بايد فقط   خبرها هم  در خواندن  اجرا کند، بلکه   مختلف های تنها نبايد برنامه       بايد خبر بخواند. نه     خبر فقط گويندة  -

تا ارزش   خاص  خبری ند  قام  را اجرا ک نده   خود را حفظ و م ند. گوي ند، فردا  امروز خبر مي که  ایک ياتي  آگهيخوا روز ديگر   ،تبلي

سي   ادبي ،علمي هایو بعد برنامه ورزشي  خبرهای سيا سب  پردازد و اگر موقعيتمي تفريحي شوهای  به اجرا کند، عاقبت و  بود،   منا

خود   دلخوشي  برایه ک است  ایکارهبي کارة دارد، همهبرنمي هم و نوجوانان کودکان در برنامه و پا گذاشتن  برنامه از سر اعالم  دست 

 (3۹؛ ص 1372)صفايي،  .است خود گذاشته بر گوينده نام

 مناسب کنند و صدای  درست  خود هيبتي بيندازند تا برای اخبار بايد باد در غبيب خواندن کنند هنگامتصور مي  گويندگان بعضي  -

 کنند. از گلو خارج جهان مهم رويدادهای اعالم برای

ضي  - ست  هم بع شيول  خواندن به که هنگامي گروهند يعني اين مقابل نقطه در ستند و پای  کال، سر  شوند، گويي مي خبر م  ه

 هيچو بهاست   شده  کاغذ نوشته  روی دانند کهمي ایجمله خواندن خود را تنها مسئول  کهمعني اين وانند بهخميانشاء    سياه  تخته

ستند  برنامة شرايط  متوجه وجه ست اين اخبار  برنامه شرايط  البته ،اخبار ني صدای تکبر اخبار را با  مطالب که ني صنوعي  و با  اجرا   م

، سواد  گوينده ، بايد صدایآن و موقر خواندن و درست کلمات شکسته نشدن به داشتن و الزام برنامه بودن جدی لحاظ به بلکه ،کنند

 باشد. داشته و هماهنگي با اخبار مورد نظر همسان گوينده و فني علمي (، اطالعات)سواد گويندگي گوينده

  که هر شرايطي در راديو  هایبرنامه گويندگان که دهند. در حاليشعار مي  راستي  به خبر، گويي خواندن جای به گويندگان بعضي  -

 خبر تهيه است  خبر مسئول  بدهند، گوينده از خود نشان  العمليعکس د هيچياخبار، نبا خصوص  ها و بهبرنامه اجرای باشند هنگام 

 برساند. شنوندگان آگاهي به نحو ممکن بهترين را به شده

ديگر متأثر   خبری برای و  داشتن  ديگر لبخند استهزاء بر لب  خبری خواندن ، و برایکردنملع تند و افراطي، خبری خواندن برای -

 .مياير است گويندگان شيلي حيثيت ، با موازينشدن

صيت    شناخت  - سيله به و جهاني مملکتي هایشخ شتباه  زبان لکنت و  بدون صحيح  و تلفظ تلويزيون -خبر راديو  گويندگان و   يا ا

 .  ضروری است ،اسم آنان

سي  يعني الملليبين بايد با زبان خبر گويندگان - شنايي انگلي شته  و آگاهي ، آ شند  دا سته  دوم زبان که چرا ،با ،  در کار خبرگيری پيو

 (108د 110 ص؛ ص1372)صفايي،  گيرد.قرار مي مورد استفاده و خبررساني خوانيخبر

سمي  اجرای شيوه  کمي دخبر باي گويندگان - شته  ر شند و   دا ساني   با ضور ان شد که  ایتا اندازه در خبر فقط ح   خبر را پر خواندن با

هنگامي که   سددبب همين . بهخبر شددويم گوينده ما بيشددتر از خبر متوجه که ایاندازهتا  دهد، اما نه جلوه تر و گويا و جذابمعني

صدا و لحن  گوينده شته  او بايد دليلي عمل اين کند،خود تييير ايجاد مي خبر در  شد. مثالً مي  دا خبر را بخواند و يا   خواهد عناوينبا

  کند.  جلب  یخبرنگار  گزارش را به  شدددنونده  خبر ديگر برود و يا بخواهد توجه    به  کند، يا از خبری   مطرح خبر را از منظر ديگری

 (163؛ ص 1381)کراسيل، 

و  را بشناسد    شود مي اپراتور صدا و رد و بدل   يا کارگردان ،کنندهتهيه ،گوينده بين کهقراردادی هاینشانه و  ئمعال بايد تمام گوينده -

 باشد. داشته ، آشناييتخصص به اندازة گروهاعضای همةبا کار 

خود را زير   اطراف ديگر مسددائل، ديگرش با حوا، اسددت برنامه اجرای مشدديول که حال در عين زند، بلکهنمي حرف فقط گوينده -

 کار قرار دارد.در جريان نظر دارد و پيوسته

صلي  وظيفه که گويندگي جز حرفة به که ایگوينده - ست  ا صص به او شيل  در رابطه که مختلفي هایتخ ست  با  شد و     او شنا با ، آ

 و   همکاران  تنها مورد عالقه  و نه  تر و کارآمدتر اسدددت  ترديد موفق باشدددد، بي  داشدددته  خبری را با گروه  ةزم و همکاری  همفکری
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نيز   شنوندگان و قبول کند مورد توجهمي بهتر حاصل خبری  هایبرنامه در تهيه کهتوفيقي لحاظ به بلکه هاست برنامه اندرکاراندست 

 (۹1؛ ص 1372)صفايي،  .قرار خواهد گرفت

ستوديو مشيول   چهراديو  گويندگان - شند و چه  برنامه اجرای در ا ستوديو، با يک  خارج با سروکار دارند که   لوازم سری  از ا شياء   و ا

 گوينده . ولينيست  گوينده عهدة آنها به مسئوليت  مستقيماً  البته ،توليد است  اندرکارانديگر دست  مورد استفاده  اشياء و لوازم  اين

 از آنها متبحّر باشد. در استفاده بلکه ،باشد داشته کاملو ابزار آشنايي وسايل تنها با اين نهبايد 

اما او   ،نيست گويندگان مستقيم انحصاراً مورد استفادة که مخصوص عالمات و ضبط هایدستگاه ميز صدا،  ، مانند ميکروفن وسايلي  -

سروکار و ارتباط با آن سد و   دارد نزديک ها  شنا ستفاده  و چگونگي کاربرد هر کدام را ب  خبر اجرای بايد هنگام گوينده را بداند. از آن ا

دور باشد    از ميکروفن اندازه ، بايد تا چهشرايطي  در چه و بداند که کند حفظ صدايش  نتُ به را با توجه خود و ميکروفن دهان فاصله 

 (18؛ ص 1372)صفايي، د. شو نزديک ميکروفن و يا به

   خود ترسددديم در ذهن را از گوينده شددنود و تصددوير ثابتي  صدددا را مي  و او فقط اسددت  مهم صدددا برايش  راديو فقط شددنونده  -

 .  است ، بسيار مفيد و مهممخاطب به گوينده توسط در راديو، در القاء مطلب خوب صدابرداری کند.مي

 کار و اجرای اجرای شود بيشتر در حين   تدريس آنان به است  ممکن ويژه هایدر کال، آنکه ضمن  گويندگان تخصصي   طالعاتا -

 ایو گوينده ، از هر نويسددنده، از هر همکار، از هر برنامهاز هر نوشددته بداند که بايد بر خود واجب آيد. گويندهمي دسددتها بهبرنامه

  خورد کهبرمي مسددائلي هنوز به روزیشددبانه و کار و تالش و فعاليت ها خدمتاز سددال پس ایبسددا گوينده بياموزد. چهنو  چيزی

 (18؛ ص 1372)صفايي،  .بودم برده پي آن زودتر به کاش ای گويدمي

  همراهبه بخشو لذت و دلچسب  شيرين  اینتيجه که ایکنندهخسته  هایکنند، تمرين تمرين همواره گويندگان است  شده  توصيه  -

سپارد و کليشه   فراموشي  را به گويندگي هایبايد تمرين گوينده دارد. و   تجربه و کسب  يافتن در تکاپوی نکند. پيوسته  صحبت  این

 (43د44 ص؛ ص1372)صفايي،  است.راديو  ميکروفن به يافتن ، دستگويندگي نبرد که باشد و گمان بيشتر هایمهارت

 گوينده خالق

  های نامور ادبيات معاصر فارسي  ادبيات فارسي بود و نخستين گويندگان راديو استادان مسلم و چهره     زبان و يک زماني راديو کال، 

  گفتار به ترنزديک و ترامروزی ولي درست زبان» از استفاده بودند. امروزه همچنان گزارشگران، خبرنگاران و گويندگان راديو بايد برای

سلمبه تحويل مردم بدهيم بهتر        «مردم روزمره شفاهي برای مردم پخش کنيم يا کلمات قلمبه و  ست که مقاله  تالش کنند. قرار ني

 توانيم جمالت را ساده کنيم و با مردم به طور روزمره صحبت کنيم.  است که تا آنجايي که مي

کند اگر شددما گوينده برنامه بامدادی خبر هسددتيد وظيفه شددما در   های مختلف خبری فرق ميبرنامه لحن گوينده هنگام گويندگي

  اند ممکن است همچنان ها مردم تازه از خواب بيدار شده اجرای برنامه با لحن گوينده برنامه شبانگاهي يا شامگاهي تفاوت دارد. صبح   

های  برنامه 1راديو يا موبايلشان را روشن کنند. ممکن است که به پادکست    در رختخواب باشند و به منظور شنيدن صدای شما، پيچ     

سرکار مي        شده اينترنتي( ديرتر مثالً هنگامي که از منزل به  ضبط  ست آنها را برای يک روز،   شما )برنامه  روند گوش کنند، خوب ا

ته باشيد، لحن درستي را استفاده کنيد، فکرکنيد      ساعتي که قرار است بيرون از منزل باشند آماده کنيد. انرژی داش      12يا  10يعني 

خواهيد او را روانه يک روز خوب بکنيد، سرشار از انرژی و مطلع    کنيد و ميکه اول صبح است و دوست خودتان را از خواب بيدار مي   

 از اتفاقاتي که در طول چند ساعت گذشته افتاده يا قرار است در طول روز اتفاق بيفتد.

                                                           

Podcast .1  
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کنيد بايد تصور کنيد که شنونده شما يک روز کامل را پشت سر گذاشته و تا لحظاتي        برنامه شبانگاهي را اجرا مي  برعکس وقتي يک

خواهيد او را  مي کنيد؟ وکنيد وقتي که دوسددت خود را از روزی که گذشددت مطلع ميديگر ممکن اسددت به خواب برود، چه کار مي

 يوه را در هنگام اجرای برنامه راديويي خود داشته باشيد.روانه چند ساعت استراحت بکنيد؟، درست همان ش

طور که در منوی رسددتوران از بهترين  های مجله خبری شددماسددت. همانترين بخشسددرخط يا پيشدداني يا منوی برنامه يکي از مهم

ستفاده مي    صاويری ا شده ت ست  کنند که از غذاهای آن منو گرفته  شما هم دقيقاً بايد بهترين بخش ا برنامه خبری را در منوی  های ، 

ست برنامه يا در ابتدای  شتن جمالت آنها را طوری        برنامه خبری آگهي کنيد. خوب ا ستفاده کنيد و هنگام نو صدا يا کليپ را ا چند 

 بنويسيد که شنونده وادار و مجاب شود شما را تا انتهای خبر همراهي و گوش بکند و ببيند شما در برنامه چه داريد.

سپارند ک گويندگان را شان را کجا بايد پررنگ   ديو برای اينکه به خاطر ب صداي شتن متن برنامه   ه لحن  تر و باة و پايين بکنند هنگام نو

ری  گسپارند که بايد آن کلمات را هنگام پخش زنده برنامه طور ديکنند اينگونه است که به خاطر ميآن نقاط را با مميزهايي جدا مي

 (2016، سي، بازيابي از سايت آکادمي بي بي سيبيبي راديو گوينده ، )همداني کنند.تر بيان تلفظ و يا پررنگ

 ساير نکات کاربردي براي گويندگان

صداي خود و ديگران:   ست. تجزيه و       يکي از راهتجزيه و تحليل  سه ا شرفت در کار گويندگي خبر راديو، مقاي ها برای حفظ روند پي

ضعف و قوت ديگران، به   شما کمک مي   تحليل نقاط  شرفت  ست.      طور معناداری به پي سيار مهم ا صدای خود ب کند. گوش کردن به 

 توانند بازخوردهای خوبي به شما بدهند.  دوستان و همکاران با تجربه و حتي برخي شنوندگان، مي

شتن کنداکتور:   شنايي با نو ضوع، زمان و بع        آ شماره، مو صات  شخ ست اخبار با م ست.     کنداکتور در واقع همان فهر ضاً جمله پايان ا

شبکه       ست در  ست و ترتيب پخش خبرها ممکن ا شامل فهر شد. اما برای     تفاوت ،های مختلففرمت يا قالب خبر که  شته با هايي دا

  کنداکتور عواملي مثل کند. در مجموع مدير خبر در نوشددتنگيری مينوشددتن کنداکتور در نهايت سددردبير يا مدير خبر تصددميم  

 دهد.مندی بينندگان و به موقع بودن خبر و ... را مد نظر قرار ميميزان اهميت خبر، عالقههای سازمان، سياست

ستوديو:    شي در داخل ا ستفاده از گو ستور       ا ستوديو گوينده را در دريافت د شي در داخل ا ستفاده از گو اتاق فرمان و ارتباط با   هایا

 دهد.گزارشگر يا ميهمانان ياری مي

شنايي با عالمت  سريع از  ای که ميسردبير يا تهيه کننده  راردادي فرمان به گوينده:هاي قآ نده  فرمان به گوي اتاقخواهد فرماني را 

 (66د67ص  ؛1383)قاسمي،  کند.اعالم کند از عالئم استفاده مي

  و حتي فرمان در اتاق خبر گروه مختلف و اعضای  است  برنامه اجرای مشيول  تلويزيون -خبر راديو  در استوديوی  که ایگوينده بين

ستوديو عالئمي  داخل ست  خاصي  موضوع  اجرای يا اعالم فرمان دادن مثابه به شود که مي رد و بدل ا   بايدخبر در راديو  . گويندگانا

 باشند. داشته ایويژه توجه قراردادی عالئم اين به
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 مقدمه

  ميان ار خود جايگاه و بماند روزبه تا داده اجازه رسانه  اين به جديد هایفناوری ولي باشد،  رسانه  انواع ترينقديمي از يکي راديو شايد 

ها که روز  ها و با به وجود آمدن انواع و اقسام رسانهامروزه با گسترش رسانه  .راديوی مدرن دوست مخاطب است  . کند حفظ مخاطبان

شان  بر به روز هم  ست. دليل  مي افزودهتعداد ست  حفظ جايگاه، اين تداوم شود، هنوز راديو جايگاه خودش را حفظ کرده ا   راديو که ا

ست  ایرسانه  تنها» ستفاده از       .«انجام دهد هم ديگری کار شنيدنش  با همزمان تواندمي مخاطب که ا خصوصاً اين روزها با افزايش ا

 تر شده است.  اش هم همراهوان گيرنده برنامه راديويي، راديو از گذشتهموبايل به عن

های کالمي عمدتاً عبارت بودند  ها، مصاحبه ميفول ماند. خروجي آغاز شد، اما تا سال   1۹22پراکني راديويي در بريتانيا در سال  سخن 

ز اولين  ای اسي هم هيچ تاريخچه بيهای بيکرد. در بايگانيوگو، سخنراني، اظهار نظر و گزارش. راديو از مصاحبه استفاده نمي   از گفت

ساسي و         که چه کسي اولين مصاحبه  مصاحبه يا اين  شونده بوده وجود ندارد. اما باةخره کارآمدی مصاحبه به اثبات رسيد و بخش ا

ميزگردهای تلويزيوني، همچنان   دهد. مصدداحبه راديويي برخالف اداهای ناپايدار و متلونپراکني راديويي را تشددکيل ميمهم سددخن

 (۹د15 ص؛ ص1388 )بيمن، کند.توجه مخاطبان را جلب مي

  يگراند باشيد  قادر تمام، هنرمندی با بايد گزارشگر يا خبرنگار  کسوت  در شما  که دليل اين به شايد  ؟است  هنر 1کردن مصاحبه چرا 

شويق  يا ترغيب وادار، را شان  به بنا که کنيد ت شان  رغمبه يا ميل   به يا و نندک دل درد شما  با بگذارند، شما  اختيار در را اطالعاتي ميل

شد  مفيد جامعه و شما  رسانه  برای تواندمي که بپردازند مطالبي افشای    بايد اشم . کند سرگرم  يا و ارضاء  مطلع، را شما  مخاطبان. با

  وقتي. شود  ماش  با صحبتي هم به تشويق  و ببرد لذت شما  با مصاحبت  از او که کنيد کاری و واداريد شوق  به را شونده مصاحبه  بتوانيد

  !نه هک چرا که؛ برسددانيد بندیجمع اين به را او رفتارتان با بايد نه؟ يا بدهم سددمج خبرنگار اين را به اطالعات آيا اسددت؛ مردد او که

 (جوان ، بازيابي از سايت1383،،  )توکلي

 مصاحبه تعريف

صاحبه  سانه  برای م ستقيم  و مؤثر اهرم عنوان به ها،ر سب  م ست  توليدی خبر؛ و اطالعات ک   اطارتب سوی  دو تعامالت برايند از که ا

  منظور هب نفر چند يا دو ميان پاسخ  و پرسش  از است  عبارت مصاحبه  ديگر، زبان به. آيدمي بدست ( شونده مصاحبه  و کنندهمصاحبه )

که   ندگروه دو کلي بندیتقسديم  در هامصداحبه . دارد قرار رسدانه  نماينده آن سدمت  يک که( غيرخبر يا خبر) ارتباطي يپيام انتقال

 .است (غيرخبری)شخصي  هایمصاحبه و خبری هایمصاحبه شامل،

 
  آن در که هستند  هاييمصاحبه  ،پيداست  اسمشان   از که طورهمان هاست، آن بودن خبری ،2خبری هایمصاحبه  مهم مشخصه   وجه

  اين در خبرنگار  کند ؛ نقش ايفا مي هسدددتند  وقوع حال  در يا  شدددده واقع همزمان  که  رويدادهايي   و اخبار  پيرامون، اطالعات  تازگي 

                                                           
1. interviewing 

2. news interviews 

مصاحبه هاي خبري
مصاحبه هاي 

شخصي 

(غيرخبري)



 

26 
 

  هایمصاحبه . شود مي ناشي ( کجا، که، کي چگونه، چرا، چه،)خبری  عنصر  6 از که است  هاييالؤس  پاسخ  يافتن دنبال به هامصاحبه 

 (جوان ، بازيابي از سايت1383)توکلي ، .شوندمي محسوب خبر کسب هایشيوه ترينمتداول جمله از خبری

 مصاحبه راديويي

س         شنا صص يا کار ست که در آن متخ صاحبه از انواع گفتارهای راديويي ا سئله    مطلع و يم آگاه، همراه با مجری به طرح م

   .گيردمصاحبه بدون اطالع قبلي يا با اطالع قبلي صورت مي .پردازدمي

 
مصددداحبه گفت. معموةً مکالمه  شدددود نميای به هر مکالمه ای به مکالمه )درد دل( شدددباهت دارد،گرچه مصددداحبه خوب، به گونه

که  ، کندمصاحبه از ساختار پيروی مي ،گيرد. در مقابلساختارمند نيست، هميشه منطق هدايت شده ندارد و هدفي خاص را پي نمي

ست، آغازی دارد و متني و پاياني.  صاحب  در واقع هدفمند ا ست يابند. ای، منطقي يا مرحلهپردازند تا به نکتهه ميبه م ض  ای د زاده،  ي)قا

 (47؛ ص 1380

های خبری هستند. وظيفه گزارشگر آن است که در استفاده از ليات مهارت به خرج دهد و صحنه        ها از عناصر مهم گزارش مصاحبه 

شخا        سپس با پرسش از ا شنونده زنده جلوه کند.  سازد که برای  صلي دخيل در ماجرا، موضوع را تا آن جا که ممکن     را طوری ب ص ا

 است روشن سازد.

کننده بايد بداند که هدف از ضبط مصاحبه چيست و هم چنين طول زمان مجاز     مصاحبه کردن هم مهارت است و هم هنر، مصاحبه   

ست. گزارشگر بايد کاری کند که مصاحبه     سخ  آن چقدر ا س شونده پا اب  انجامد اجتنکه به بله و خير مياةتي ؤهای واقعي بدهد و از 

 کند.

 هاي گوناگون مصاحبهشکل

 
تواند های زنده )گزارشي که خبرنگار در متن رويداد حاضر است( که مخاطب ميها در گزارشاين مصاحبه بخش:مصاحبه آگاهي

ها از جمله دهد. اينپاسخ مي «و کجاچگونه، چه، چه کسي، کي »های به پرسش کمک توصيف خبرنگار ببيند و بشنود ورويداد را به 

هايي است که برای روشن شدن موضوع بايد به ها را گرفت و در وضع عادی، نکتهتوان پاسخ آنهايي است که ميترين پرسشساده

 آنها پاسخ گفت.

 ونده در شه ويژه اگر مصاحبهيابد؛ بها ميبه طورکلي در زمينة يکسان، مخاطب امکان تحليل ماجرا را از طريق پاسخ مصاحبه نظري:

مصاحبه بدون 

اطالع قبلي

مصاحبه با 

اطالع قبلي

مصاحبه با 

مشاهير
مصاحبه 

نظري

مصاحبه 

آگاهي بخش
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چرا فالن حادثه روی داد و چگونه؟ يعني در هر مرحله از پرسدش و پاسدخ، مصداحبه بايد به     مثالً؛ موضدوع مورد بحث، خبره باشدد:   

 گيری يک باور در ذهن مخاطب کمک کند.تحليل به شکلعنوان 

شاهير:    صاحبه با م صاحبه  م شکاران، نوازندگان، برخي از م ساني که با رويداد  ها با ورز د،  انمرتبط یوزيران، هنرمندان، مخالفان و ک

 (48د4۹ ص؛ ص1380زاده، )قاضي گيرد.صورت مي

 هاي گوناگون مصاحبهروش

 
شوارند، اما با انگيزه     شده به يک اندازه د سته ذکر  شايد زمينه    مي ءهای متفاوت اجراهر دو د سته اول  چيني و آمادگي  شوند. برای د

الش در  تری طلب کند. به تعبيری چگسترده مهارتتر و نسبت به موضوع های تخصصي افزونبيشتری نياز باشد و آگاهي تر ومفصل

جمهور! از برخي مشکالت، در بخش جنوبي کشور خبرهايي رسيده     ها، ممکن است بسيار وسيع باشد؛ مثالً: آقای رئيس    اين مصاحبه 

 د؟است. امکان دارد در اين باره توضيح بدهي

  ها ها يا بحث   ييد يا احراز اعتبار برخي پيش فرض   يا برای تأ  برای دريافت و انتشدددار انواعي از اطالعات     ،وگوبه طور کلي يک گفت   

 کننده يا جدی باشد.  وگو سرگرمن است گفت. ممکشودطراحي مي

صاحبه مي که بدانيم چرا و برای کدام برنامة پيشاين صد داريم پيش فرض را ثابت کنيم يا حاصدل     اينکه اهميت دارد.  ،کنيمرو، م ق

نديشيم   اين هم بايد بي وگوی ما کيست. به که مخاطب گفت حتي از اين هم بايد فراتر رويم وگو قرار است جزئي از کل باشد يا  گفت

   (4۹د50 ص؛ ص1380زاده،)قاضي اند.وگو کنند يا حاضر به اين کار شدهخواهند گفتشوندگان به چه علت ميکه مصاحبه

 نکاتي درخصوص مصاحبه راديويي

 
 

يک سؤال کافي است تا تمام تجارب خود را در زمينه مورد نظر     و کنندشوندگان خيلي راحت و روان صحبت مي  برخي از مصاحبه  -

ه اين  ک»، «واقعاً؟»، «چقدر جالب!»اما بعضددي ديگر را بايد به حرف آورد. هرگز تفسددير نکنيد، از اظهار نظرهايي چون   ،بيرون بريزند

مصاحبه هاي درگير، 

پي گيرنده، داغ و صريح

گفت وگوهاي پراکنده،  

استداللي و تقريباً نيمه  

محاوره اي  

.يک نقطه کانوني براي مصاحبه در نظر بگيريد

.مصاحبه شونده را انتخاب و خود و مصاحبه شونده را براي مصاحبه آماده کنيد

.پرسش ها راروشن، کوتاه و تکميل کننده طرح کنيد

.زبان حرکات را به کار بگيريد

.به مصاحبه شونده توجه داشته باشيد

.نشان دهيد( بي طرف)خود را مستقل 

.مصاحبه را مشخص و در پايان حاصل مصاحبه را بازبيني کنيد( حدود)زمان 
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صاحبه راديويي گفت  «نه؟»يا  «طور! صاحبه   وپرهيز کنيد. م ست. م شان گوی اجتماعي ني س کننده به جای ن راغ  دادن واکنش بايد به 

 .سؤال بعدی برود

شود. قبل از مصاحبه درباره موضوع     چون در اين صورت کار ويرايش مشکل مي   ،شونده را قطع نکنيد مصاحبه مواظب باشيد حرف   -

ساختار کلي، آغاز و انجامي خوب   سؤ   کامالً تحقيق کنيد.  ستي از  ل از  ان دارد قباةت آماده کنيد، اگر امکبرای آن طراحي کنيد. فهر

 او را به خود جلب کنيد.شونده آشنا شويد و اعتماد مصاحبه با مصاحبه

شونده آشنا شويد و اعتماد او را به خود جلب کنيد. برای ترغيب افراد به ادامه صحبت      در صورت امکان قبل از مصاحبه با مصاحبه    -

 ، «بلدده؟»هددا نبددايددد شدددفدداهي بدداشدددنددد. مثالً نبددايددد بگوييددد امددا اين راه ،هددای مختلفي هسددددتوگو راهو ضدددبط گفددت

خواهيد به ادامه  شددونده را با اين نگاه متقاعد کنيد که مي . بهترين راه ارتباط چشددمي اسددت. مصدداحبه   «دهيدادامه »يا  «اووم »

 (4۹د50 ص؛ ص1380زاده، )قاضي هايش گوش کنيد.حرف

ز  ا شونده گفته است به همان صورت مورد نظر وی عرضه کنيد و اين کار بايد با استفاده     کند که آنچه را مصاحبه صداقت حکم مي  -

 (115-118 ص؛ ص1388، هرتسمان) صورت گيرد.خوب ای و قضاوت خودتان در گردآوری محصول نهايي مهارت حرفه

سب،  ساختار  به کيفيت با راديويي گزارش تهيه ساب  بندیزمان منا ستفاده  و شده  ح صاحبه  از صحيح  ا صورت    قبل از که هاييم

ستگي  ،گرفته ضافي  اطالعات از مملو شما  هایگزارش کنيد سعي . دارد ب شد  ا   اطالع به گزارش هر در را مهم موردِ سه  حداکثر. نبا

 .برسانيد مخاطب

  راديويي کيفيت با هايگزارش تهيه در مهم نکات

  آن در کنيدمي کهرا  هاييمصدداحبه از مقدار چه و بود خواهد چقدر گزارش طول که بزنيد تخمين گزارش ويرايش از پيش :زمان .1

 .کرد خواهيد استفاده

  نداکرده بيان را هاييديدگاه چه هامصاحبه  در افراد که ببينيد. کنيد تعيين را آن کلي ساختار  ابتدا گزارش تهيه از پيش :ساختار  .2

 .کنيد استفاده هاآن هایديدگاه از خواهيدمي ترتيبي چه به و

 .کنيد تعيين قبل از ،بپردازيد آن به گزارش در خواهيدمي که را مهم نکته سه :کليدي نکات. 3

 .کند بيان يک نفر را نکات تمام تا صورت گيرد ایجداگانه مصاحبه ،نکته سه هر برای که است بهتر .4

  احبهمص هر پايان و شروع چگونگي. شويد آشنا آن مهم موارد همه با تا کنيد گوش کامل طور به مصاحبه هر به :مقدماتي بررسي .۵

 .کنيد استفاده آنها از خود گزارش در تا کنيد يادداشت را صوتي هایفايل در جالب نکات يا هاواژه نيز و

  در ندرجم موارد با آن تطابق و انسجام از تا کنيد بررسي ديگر بار را خود گزارش کلي ساختار  ،مصاحبه  هر بررسي  از پس :انسجام  .۶

 .کنيد حاصل اطمينان هامصاحبه

 .کنيد استفاده گزارش اوايل در را خود مصاحبه ترينمهم که کنيد سعي :مصاحبه ترينمهم .۷

  تاس  شخصي   نظرات و جنجالي هایموضوع  دربارة که شوندگان مصاحبه  سخنان  از بخش آن :شوندگان مصاحبه  سخنان  گزينش .۸

 .داعمال کني خود را ندارد وجود آن در ایشبهه و شک که خصمش اطالعات و آمار بيان. کنيد انتخاب خود گزارش برای را

  شما هایزارشگ. نيست کشيدن، نفس فرصت و مکث بدون زندگي. بگذاريد کوتاه بسيار ایفاصله گزارش از بخش هر بين :فاصله .۹

 .باشد چنين بايد هم

 .کندمي مصنوعي را شما مصاحبه کار اين. کنيد خودداری صوتي هایفايل محتوای اندازه از بيش ويرايش از :ويرايش .10
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 .اردد ميايرت گریگزارش ایحرفه اخالق با کار اين. نکنيد استفاده ديگر سوال به پاسخ عنوان به يسوال پاسخ از ابداً :محتوا .11

 جان» راگ مثالٌ. کنيد پرهيز کرده استفاده سخنانش پايان در شوندهمصاحبه که ایواژه بردن کار به و تکرار از :کلمات انتخاب .12

 خسته و يکنواخت را شما گزارش تکرارها اين. «...که خوشوقتم هم من» که ندهيد ادامه شما «است وقت خوش که گفته اسميت

 .کرد خواهد کننده

 .کنيد پرهيز آمده هامصاحبه در که مطالبي خالصه مجدد بيان از :تکرار .13

  از بخشي  کليپ هر بين. کنيد خودداری هم سر  پشت  مصاحبه  کليپ دو دادن قرار از راديويي هایگزارش در :صوتي  هايکليپ .14

شود  ايجاد گزارش درك در ایشبهه  شنونده  برای تا بدهيد قرار را خود هایصحبت  ضوع  درباره مردم نظرات که ناچاريد اگر. ن   مو

 .دهيد قرار گزارش در ميان در يکي شکل به را مرد و زن صدای که شود تالش بايد امکان حد تا کنيد پخش يکجا را خاصي

سم  .1۵   کاری عنوان اگر. کنيد حاصددل اطمينان ،ايدکرده مصدداحبه آنان با که کسدداني عناوين و اسددامي بودن درسددت از :عنوان و ا

 .برسيد توافق به عنوانش شده کوتاه درباره او خود با است، طوةني شونده مصاحبه

  دایص جای به پايان در مخاطب راديويي هایگزارش در. نکنيد تمام مصاحبه کليپ با را خود گزارش امکان حد تا :گزارش پايان .1۶

  انپاي به را شما  گزارش ايدداده امکان مصاحبه  هایطرف از يکي به شما  براين عالوه. شنيد  خواهد را شونده مصاحبه  فرد صدای  شما 

   .ببرد

صاحبه  شامل  فقط شما  گزارش اگر :ايمصاحبه  گزارش .1۷   بيان مقدمه در را غيرجنجالي موارد امکان حد تا شود، مي فرد يک با م

 .کنيد آغاز السؤ همان به شونده مصاحبه پاسخ با را گزارش و برسانيد پايان به السؤ با را مقدمه که نکنيد فراموش. کنيد

 در آن را ترسريع قطع امکان پخش مدير که کنيد تدوين طوری را آن است، طوةني ةمصاحب شما گزارش اگر :فوري پايان گزينه .1۸

 (10/10/۹6، المللي روزنامه نگارانبازيابي از سايت شبکه بين)کاتوال،  .باشد داشته اضطراری موارد

 اجراي يک مصاحبه راديويي خالقانه

صاحبه  - صاحبه، ميزان ارتباطش،           اول از همه بايد برای م ضوع م ست؟ مو صاحبه برای چي شد که م شن با شخص   کننده دقيقًا رو

شونده يا اشخاص حاضر در مصاحبه با موضوع و انتظار مخاطب از اين مصاحبه کاماًل مشخص باشد و اين يعني تحقيق همه         مصاحبه 

 شوندهضوع و شخص يا اشخاص مصاحبهجانبه درباره مو

سايي نکات نو موضوع يا شخص برای طرح         - شنا سؤ ما زماني مي و روشن کردن آنها در خالل مصاحبه:  تشخيص و    هایالتوانيم 

درست، به جا و مسئوةنه بپرسيم که موضوع برای خود ما روشن باشد و به سبب احاطه بر موضوع بتوانيم جواب درست و صادقانه              

و بتوانيم تشخيص بدهيم تا چه حد برای گرفتن جواب اصرار کنيم و     شناسايي کنيم   ،شود را، از جوابي که برای طفره رفتن داده مي

 ن نتيجه برسيم که جوابي نخواهيم گرفت و مصاحبه را تمام کنيم.  کجا به اي

کنند در مرحله اول از رسددانه به عنوان  کسددي که پيامي دارد معموةً تالش ميران و فعاةن سددياسددي اجتماعي و هرمداسددياسددت -

اشد   باشد و در جهت منافع مخاطب ب  ای برای تبليغ پيام خودشان استفاده کنند که اين البته اگر بخشي از موضوع مورد بحث    وسيله 

ه بايد از  کنندگيرد. مصاحبه کننده بايد مطمئن باشد که اين کار بدون چالش صورت نمي  ولي مصاحبه  ،به خودی خود اشکالي ندارد 

سؤ قبل اين را پيش شونده قرار بدهد.      البيني و  صاحبه  سب را آماده کند. نبايد ميدان خالي را در اختيار م کار   البته اگر اينهای منا

 اش هدايت کند.کننده بايد همان اول آن را متوقف کند و بحث را به مسير اصليربط به موضوع مصاحبه باشد مصاحبهها بيآن
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مثالً پدر يا مادری که فرزندشددان را از دسددت داده يا زن يا   ؛قرار دارند ،مصدداحبه با افرادی که در شددرايط روحي و عاطفي خاصددي -

سر مردی که  سات افراد جريحه      شبه تازگي هم سا ست داده و از اين قبيل موارد که اح شده را از د ست  دار  ، بايد با کمال متانت و  ا

صاحبه  سؤ    رعايت حال م صورت بگيرد.  سات آن    الشونده  سا شديد اح ش ها نبايد در جهت ت ضايعة   ها با سيد حاة که اين    د. نبايد پر

شايد       ستان چيست؟  شويم. اين موارد را   برايتان پيش آمده احسا شد که وارد جزئيات ن پيش از مصاحبه و در مقدمه    توانميبهتر با

شود،   مدار پرسيده مي هايي که مثالً از يک سياست  الپروا از نوع سؤ ال مستقيم و بي و در بيشتر موارد بهتر است که سؤ    توضيح داد 

شد. برای گرفتن جواب   صاحبه نبا سب         شوند نبايد عجله کنيم. بايد به م شود و در موقع منا سلط  ساتش م سا ه وقت بدهيم که بر اح

 (2013فاني، بازيابي از سايت آکادمي بي بي سي، ) جواب بدهد و حتي اگر ةزم ديديم مصاحبه را کوتاه و پيش از وقت تمام کنيم.

 خبريدر گزارش مصاحبه

ستند کردن  برای .1 ضوع  مطلع با افراد بايد در گزارش خبری گزارش محتوی م سان   گزارش آن از مو شنا سئوةن  ، کار و   ، مردميا م

  ، بقيةشدن  طوةني و در صورت  خودشان  اصلي  را با صدای  آنان از سخنان  قسمتي  تا حد تواناييگو شود و  و... گفت و وقايع شاهدان 

   کرد.قول نقل فشرده صورت آنها را به سخنان

 خاصي شرايط دارای شوندهو مصاحبه کنندهبايد مصاحبه است و مقصد خاصي هدف سویبه مخاطب دادنسوق  ها برایمصاحبه  .2

و تبحر   و تخصص  و معلومات اطالعاتبايد  کنندهگزارشگر يا مصاحبه   در مصاحبه  شود.  منتهي قبول قابل نتيجه به باشند تا مصاحبه  

  خود از پس خاص و بينش و با دانش دکننظر را دنبالمورد روش کاربتواند و افکار افراد  نظرات برخورد بهباشددد تا در مسددير  داشددته

 (74ص  ؛1383 )مسعودی، باشد.برآيد و پيروز ميدان اين

ستوديوهای  که هاييمصاحبه  .3   با افراد مختلف دارد که هاييبا مصاحبه  متمايزی و فرم شکل  ،شود برگزار مي راديو يا تلويزيون در ا

 کند.مي فرق هم مصاحبه و زمان سؤاةت و طرح شونده با مصاحبه و تکلم مصاحبه . روشگيردصورت مي و برزن در کوی جامعه

کرد تا   آنها فراهم را برای خاصي بايد شرايط  ،گيرندقرار مي يا دوربين ميکروفن جلوی مصاحبه  حين که از افراد و اماکني هر کدام .4

 باشد. قبول و قابل خبر مطلوب مخاطب برای مصاحبه نتيجة

صاحبه  .5 ست  حاکم ويژه شرايط  و خيابان با افراد کوچه در م صاحبه  ني شان گو ميوبا افراد گفت راحتي به کننده و م را   کند و نظرات

گرفته   کسي جلوی ميکروفن زيرا وقتي ؛دارد بسيار اهميت  شوندگان  گزارشگر با مصاحبه   خوشو برخورد  روئيشود. خوش جويا مي

سخ  سؤالي به کهشود  مي صور کند ممکن  ،دهد پا ست  اگر ت سخ وجود ميهب او گرفتاری دهد برایمي سخي که پا اين ا   آورد، طبعاً پا

 .مانند او خواهند گفت هم ديگرانآورد کهمي زبان را بر ایشده و ديکته ایکليشه جمالت بلکه ،خود را ابراز نخواهد کرد

ضايي  .6 شاط  آرام و برخوردی امن ايجاد ف سوی  و با ن شگر و گوينده  از  صاحبه مي گزار شويق  شونده  تواند م ستي هب کند که را ت با   را

  مملکتي ةرتب عالي با مقامات بايد کنندهآورد. مصاحبه  زبان دارد به را در دل کند و آنچه دارد، همکاری در دست  ميکروفن که کسي 

 مصاحبه  نبايد در اصل  مصاحبه  اطراف شرايط  و کندگو وگفت ،الزامي و ضوابط  مقررات ایپاره مراعات ضمن  ،باشند  کهایاز هر رده

   باشد. تأثير داشته

کند   خود استفادهو تخصصي ذهني امکانات همهبايد از  و گوينده رودرروست  گویوگفت و متقابل کردنصحبت  معني به مصاحبه  .7

صاحبه  و مفهوم او معني گویوتا گفت صاحبه  کند. را حفظ م سي    نقش تلويزيوني - گر راديوييم سا صاحبه  ح زيرا از   ،دارد را در م

شخص    جانب سانه با  صاحبه  ر صاحبه  و لطف زيبايي کند.گو ميوگفت شونده م ست  اين به م شنای  صدای  شنونده  که ا و   گوينده آ

 کند و بشنود.  مورد نظر احسا، گویوو گفت و مشارکت سؤاةت گر را در طرحمصاحبه
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شد ايراد بگيرد يا   گفته که ایاز نکته مصاحبه در حين که نيست اجتماعي عدالت گذار يا مجریقانون وجه هيچ به کنندهمصاحبه .8

شود و بايد   قلمداد مي شونده مصاحبه  و نظر شخصي   است  محترم ایهر عقيده بلکه ،کند اعالم شونده را خالفِ نظر مصاحبه  نظری

 بگيرد. مورد تصميم در اينخود  تا مخاطب شود و ارائه طراحي ایگونه گو بهوگفت هایو صحبت صحنه

وارد   به و احترام مهمانداری باشد و شرط   داشته  گو اطالعاتيوگفت موضوع  بايد در زمينه کنندهمصاحبه  استوديويي  هایدر مصاحبه 

آميز  احترام صورتي  انتظار شنيد، به دور از آمد و پاسخي  ميان انتظار به خالف هم صحبتي  دارد. چنانچه استوديو را نگه  به شوندگان 

 واگذار کند. مخاطب را به و قضاوت پذيرفته

 و احترام ادب المقدور بايد با نهايتحتي ،هست  ميزبان که کننده، مصاحبه و ضوابط  اصول  انتظار و خالف خالف پاسخ  در صورت  .۹

 باشد. برخورد داشته برنامه با ميهمان

هستند    ایو حرفه فني تخصص  دارای ایيا در رشته  هستند که شوند افرادی مي استوديو دعوت  داخل مصاحبه  برای که کساني  .10

ضوع  و دربارة صي  مو ساني گو ميوو گفت بحث خا ستند که  کنند و يا ک شي  و خواه اجتماعي خواه و مقامي عنوانبه ه   و غيره ورز

ست  شتر به  معرفي دارد برای و مقام عنوان اين کهاهميتي لحاظ اند و بهيافته د ستوديو دعوت  به مردم بي سائل   مي ا را از   شوند تا م

مختصر و مفيد    ها همپاسخ  و بالطبع محدود است  و سؤاةت  ها بسيار کوتاه مصاحبه  اين وقت برسانند.  مردم اطالع به خود ايشان زبان

   (124ص  ؛1372)صفايي،  خواهد بود.

 خبري در مصاحبه ميکروفن شناسايي کارت

 آويخته ميکروفن برگردن گروهي رسانه  شناسايي   کارت اصطالح  باشد بايد به  که از استوديو در هر شرايطي   خارج هایدر مصاحبه 

ستقر  کار هر فردی محل و و خيابان در کوچه ميکروفن وقتي کهمعني اين شود به  شد که  شود، بايد معلوم مي م از   ميکروفن اين با

گزارشگر    در دست  که ميکروفني . در چهار سوی است  مشخص  راديویيا  خاص ایبرنامه ةيا گزارشگر و گويند  مسئول  یفرد سوی 

 باشد.   مورد نظر مشخص يا دستگاه از برنامه بايد نشاني است

نخواهد کرد   و مجادله مورد نظر بحث خبر با مقام گوينده ،است  شده  استوديو خبر دعوت  به مملکتي مقام يک که هاييمصاحبه در 

لطمه مکرر و کوتاه سؤال  طرح کند. البتهمي بيان مردم بداند برای صالح  که توضيحاتي  کند و مقاممي را مطرح يتصرفاً سؤاة   بلکه

 .  مفيدتر است ،تر باشدموجزتر و کوتاه ها هر چهمصاحبه گونهاين ولي ،کندخبر وارد نمي برنامه به ای

 بخشيدن ها و گرميو معارفه از مفاهيم بسياری . چونخبر راديوست کنندهاز مصاحبه ترساده کنندهکار مصاحبهتلويزيوني در مصاحبه

کند و خود را کنار بکشد تا را مطرح سؤال گوينده که نيست معني اين به دهند، اينمي صورت تلويزيون هایدوربينرا  برنامه به

 کنند. مباحثه با هم شوندگان مصاحبه

باشد و  تبحر داشتهدر کار خود  در دفتر کار آنها، چنانچه مملکتي هایبا شخصيت خود و مصاحبه گزارش تهيه گزارشگر خبر برای

 را تأمين خبری برنامة بخش ترينتواند جذابمي مملکتي يمقامبا  کوتاه و گفتگوی مصاحبه مورد نظر باشد با در رشته متخصص

 کند.

 خود را خستهتنها مخاطب قرار دهد نه شونده را در اختيار مصاحبه و دوربين ميکروفن کوتاه يسؤال گزارشگر با طرح که در صورتي

  پل تلويزيون -راديو  دو رسانه . در حاليکهاست ملزم مصاحبه اين گرفتن برای رسانه کند کهمي را تداعي مفهوم اين کند، بلکهمي

 .  است و مسئوةن مردم بين ارتباطي
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و   گزارش گزارشگر تهيه ةباشد. وظيف  خاصي  موضع  هيچ خبر نبايد دارای گزارشگر و گوينده  راديو و تلويزيون هایمصاحبه  گرفتندر 

ست    دارد به واقعيت آنچه انتقال شاگر ا ضي  و گوينده تما صي  از القاء غر شاگر بايد احتراز کند و با توجيه  به خا صيف تما  هایها و تو

 (76ص  ؛1383)صفايي،  بکشاند. ایميرضانه خاص هدف سوی را به مخاطب ذهن ایحاشيه

 احبهشوخي و تمجيد در مص فنون

صاحبه بازکن تمجيد از در و شوخي و تعريف  سئول    . اندهای م صاحبه به دفتر مقام ِم صبح زود برای م ضا   رفته يدر نظر بگيريد،  ايد؛ ف

رد  اما باز هم فضا س ،کنيدتان شروع مياز معرفي خود و رسانه رسمي و خشک است، شروع مصاحبه چگونه بايد باشد؟ مطمئناً       کامالً

 کنيد؟ يا وقتي در اواسط کار، جريان مصاحبه قفل شده است؛ چه بايد کرد؟است، چه مي

  هسدددتند گوييبذله و شدددوخي اهل و دارند شدددادی روحية که آنها انسددداني ارتباطات در گويند؛ مي شتتوخي و تمجيد تا چه حد؟   

شان  و ترندمحبوب ست  اثرگذارتر کالم صطالحاً  که هاآن. ا صا  خيلي» ا ستن  «!داده قورت ع شتر مي ني سندند و با آنها   د را مردم بي پ

 کنند. اما شوخي در کجا؟ و تا چه حد؟ارتباط بهتری برقرار مي

  که آنها خصددوص به! مردم اغلب نيسددت اغراق! بله. شددوند ديده و گيرند قرار توجه مورد دارند، دوسددت مردم اغلب ديگر سددوی از

يگران  ای از توجه دديده شود و مقبول و مورد تاييد قرارگيرد؛ چون اين نشانه کارهايشان  دارند دوست  دارند؛ مسئوليتي  و مشهورترند 

  "خواریپاچه" به آنهاسددت. اما بازهم اين تعريف و تمجيد تا چه حد بايد صددورت گيرد که متهم به تملق و چاپلوسددي و اصددطالحاً  

 نشويم؟

 هاي انساني در مصاحبهمهارت

 
  فنونآيد. با ظرايف اين کار ميهای مصاحبه بسيار به  تمجيد( در مصاحبه، برای بازکردن يخ  و تعريف ،مهارت انساني )شوخي  ين دو ا

 آشنا شويد:

  باشد داشته   موقعيتي شونده مصاحبه  کهاين مگر دهد؛مي جواب خوبي به شوخي،  و برخوردیخوش  هامصاحبه  بيشتر  در :شوخي 

 .نباشد او با کردن شوخي امکان که

ستفاده  مورد در   هيچ کتاب خاصي در اين مورد نيست. اما اگر ذاتاً   چ قانون خاصي وجود ندارد و تقريباً هي هامصاحبه  در شوخي  از ا

از آن استفاده کنيد. اين به پيشبرد مصاحبه      های شما دلنشين است و اين توانايي را داريد؛ حتماً   آدم شوخ طبعي هستيد و شوخي   

بسددتگي به شددرايط مصدداحبه و موقعيت    له کامالًئدهد. اما دقت کنيد؛ اين مسددو ابتکار عمل را به دسددت شددما ميکند کمک مي

  ضروری  شونده مصاحبه  شخصيت   بارةدر مصاحبه  از قبل تحقيق)دارد  وی شخصيت   شونده و البته شناخت قبلي شما از    مصاحبه 

مکن  ؛ مباشيد  توانمند و زبده کامالً کردن شوخي  در شما  اگر حتي گيرد، صورت  عوامل اين گرفتن نظر در بدون شوخي  اگر(. است 

جا با   بهبنابراين تنها شوخيِ ،شدت از چشم مصاحبه شونده بيندازد و حتي خودنمايي تعبير شودبه است، توهين تلقي شود و شما را 

 تواند موثر باشد.در نظرگرفتن عوامل باة مي

بردن مصاحبه و رسيدن به    بازشدن گاردِ مصاحبه شونده و پيش    موجبدر طول مصاحبه تعريف و تمجيد   معموةً :تمجيد و تعريف

شددود آن فرد خود را خيلي دسددت باة بگيرد چه؟ يا اگر تلقي   موجبشددود، اما اين نگراني هميشدده وجود دارد که اگر اهداف آن مي

دتعريف و تمجيشوخي

http://pana.ir/news/689627/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87
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صاحبه     سوی م سي از  شود؟ تملق و چاپلو شده بدتر هم مي   گوکه اگر اين کننده  شود، کار بهتر که ن هم   نفبردن اين کار به شود. نه 

 .شونده و درك شرايط، زمان و مکان مصاحبه داردبسته به شناخت از شخصيت مصاحبه

صاحبه  اگر مثال طور به شته  کتابي شونده م صورتي    نو ست؛ در   و نيدک مروری را آن حداقل يا کنيد مطالعه را کتاب داريد وقت که ا

باشيد. جمالتي    کند در طول مصاحبه گذری بر کتاب او داشته  عات به شما کمک مي اطال اين. بيابيد آن با رابطه در جانبي اطالعات

  تعريف کلي؛ طور به و جمالتي شددبيه به اين. »... بارةآن بخشددي که در کتاب شددما را دوسددت دارم خصددوصدداً  من واقعاً» مثل اين؛

  باز را بهمصاح  هایيخ و هاشخص،گره  به نسبت  آميزمحبت اظهارنظر بر عالوه که است  تعريف حالتِ بهترين شده  غلو نه و بينانهواقع

 دهد.مي نشان آگاه و مطلع فردی هم را کنندهمصاحبه فرد کهاين بر عالوه. است اطالعات ارائه به وی کنندهتشويق و کندمي

  دقت ارتباطي هایظرافت به کار اين در اما اسددت؛ شددوندهمصدداحبه بارةدر ندادن خوردباز از بهتر افراد بارةدر اظهار نظر حتم طور به

سي  و تملق وجه که کنيد؛ سايت  .تعريف کنيد فرد از کامل اطالع با و آميزمحبت و صادقانه  بنابراينری؛ نگي چاپلو خبرگزاری پانا،   )بازيابي از 

12/۹/۹6) 
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35 
 

 مقدمه

  راديو. بود مشددهود بسدديار دوم جهاني جنگ در آن تبلييي جايگاه که اسددت ایرسددانه سددازیبرنامه در مهم ارکان از يکي گزارش

  و نقش برای آغازی  دوران اين نظرم به . بود محور های دولت  و آلمان  ارتش مبلغ هم برلين راديو و متفقين سدددخنگوی سددديبيبي

  البانق از بعد. دارد فراواني هایجذابيت هنوز تلويزيون وجود با که ایرسانه . بود راديو مثل ایرسانه  در گزارشگری  و گزارش اهميت

  تيييرات خاطر به اول :برشددمرد آن برای را گوناگوني دةيل توانمي که شددد برخوردار خاصددي اهميت از راديو در گزارش اسددالمي

  حوادث و اتفاقات دوم .طلبيدمي را بيشتری  صدای  تنوع که راديو در کالم و موسيقي  جايگاه تعويض و سازی برنامه شکل  در اساسي  

سويه  ثراتا که مقد، دفاع سال  هشت  مثل انقالب از بعد شت،  دو   ميدان. تحميلي جنگ روی حرفه اين و حرفه اين روی جنگ دا

  هایجوانمرد انعکا، و رزمندگان کنار در گزارشگران  حضور  شدن  آبديده برای آورد، وجود به راديو گزارشگران  برای را فضايي  جنگ

 ، بازيابي از سايت خبر آنالين(18/7/8۹)فواديان،  .نبرد ميادين در مکرر هایپيروزی برای هاگذشتگي خود از و

 ؟چيست راديويي گزارش

  صوتي جلوههای ،پسزمينه صدای ،کليپها ،لينکها چون مختلفي عناصر از ميتواند که است شده ضبط گزارشي ،راديويي گزارش

 .باشد شده تشکيل موسيقي و

  ضبط گزارش محل از که را پسزمينه صداهای ميتوانيد بعد. ميسازيد صداها و کليپها ،لينکها چيدن با را خود گزارش شما

 .ميکنند طبيعيتر را شما گزارش صداها اين. کنيد اضافه آن به کردهايد

 باشد: داشته بايد راديويي گزارش هر که هستند بخشهايي اينها

 
  شنونده به را شما گزارش مقدمه .ميکند معرفي را گزارش و ميخواند شما گزارش پخش از قبل را آن مجری که بخشي :مقدمه

  ،ميشود گذاشته سايت روی گزارش وقتي. ميخواند را آن گزارش پخش از قبل مجری و مينويسيد شما را مقدمه. ميکند معرفي

قدمه   که باشيد مراقب پس. ميگيرد قرار صفحه در آن همراه هم مقدمه متن   مقدمه .باشد نداشته اماليي و دستوری غلط شما م

 :ميدهد جواب زير اةتؤس به معموةً

 ؟است مهم گزارش چرا ؟چيست ةدربار گزارش

 .شود آورده شما اسم بايد اينجا ؟است کرده تهيه کسي چه را گزارش

 .بود خواهد بهتر تمرکزتان گزارش ساختن وقت صورت اين در. بنويسيد گزارش ساخت از قبل را مقدمه

کليپلينک در محللينکمقدمه

کليپ آرشيوي واکس پاپ اکچواليتي صداي محيط

موسيقيصداي پس زمينه
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  يا  استوديو در را لينکها معموةً. ميکند وصل هم به را آنها و ميشود گذاشته صدا کليپ دو بين که شما نوشته از بخشي :لينک

 .کنيد ضبط ساکت جايي

 تعريف برای لينک نوع اين. باشد شده ضبط ميدهيد گزارش آنجا از که محلي همان در ،استوديو جایبه که لينکي :محل در لينک

 .است خوب محل حال و حس انتقال و گزارش فضای

 کيفيت چه هر: است مهمضبط کليپ  کيفيت .باشد ثانيه 40 تا 20 بين است بهتر که است صاحبه از شده کوتاه ایقطعه :کليپ

 بهترينشان آنها ميان در و ميآيد دست به رو در رو مصاحبههای از کليپها بهترين. است راحتتر گزارش شنيدن ،باشد بهتر ضبط

 .باشد شده ضبط استوديو در که هستند کليپهايي

 آن فهم چون ،نکنيد استفاده پايين باکيفيت کليپهای از کنيد سعي. کنيد تهيه تلفني مصاحبه با را خود کليپهای ناچاريد گاهي

 انتخاب را مفيد و مختصر کليپهای. ندهيد قرار خود گزارش در را طوةني و سروتهبي کليپهای همچنين .است مشکل شنونده برای

 .باشد ثرگذارا که کنيد

 .است شده انتخاب ميشود نگهداری آرشيو در و شده اجرا قبالً که مصاحبهای از که کليپي :آرشيوي کليپ

 مردم از شده گرفته ديدگاههای هاپاپ واکس. است «مردم صدای» معنای به که( vox populi) ةتين اصطالح مخفف :پاپ واکس

 .است بازار و کوچه عادی

 پرحرارت سخنراني يا و انفجار صدای. ميکند کمک داستان روايت به و است شده ضبط محل در که مهمي صداهای: 1اکچواليتي

 .هستند آن از نمونههايي

. ميدهد را «محل در بودن حاضر» احسا، شنونده به که گزارش تهيه محل از صداهايي (:«FX»رايج مخفف اصطالح) محيط صداي

 ساختن برای وقتي تا کنيد عادت .هستند محيطي صداهای جمله از فوتبال مسابقه تماشاچيان شعارهای يا و محلي زبان به حرفهايي

 .کنيد ضبط محيط صدای زياد ميرويد گزارشي

 از بهتری درك تا ميکند کمک شنونده به که است اصواتي واقع در. فضاست يا «اتمسفر» مخفف( ATMOS) يا زمينه پس صداي

 شنونده صدا اين از استفاده با. دريا صدای يا ترافيک همهمه مثل. ميکند تقويت را محل در حضور حس و باشد داشته گزارش محل

 .ميبريد گزارش محل به خود با را

  که صداهايي با ميتوانيد را تئاتر سالن يا قطار ايستگاه ،بازار مثالً. بدهيد گزارش محل از تصويری صداها اين از استفاده با کنيد سعي

  توجهشان و کنيد جذب کار اين با را آنها. ميکند جلب را شما شنوندگان صداها اين. بکشيد تصوير به کردهايد ضبط محلها اين از

  کم از بهتر کردن ضبط بيشتر ولي ،کرد نخواهيد استفاده ،ميکنيد ضبط که چيزهايي بيشتر احتماةً .کنيد معطوف خود گزارش به را

 .است کردن ضبط

  صورتي در تنها ؟نه يا دارد ربطي داستانتان به آيا ببينيد و کنيد صبر کمي ،کنيد استفاده موسيقي از که شدهايد وسوسه اگر :موسيقي

  آن ميتواند حال عين در ولي کند بهتر را شما گزارش ميتواند موسيقي. باشد مثبت الؤس اين جواب که بگنجانيد گزارش در را آن

   .بکند خراب را

 

 

 

                                                           
1. Actuality 
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 :ميسازيد گزارش دليل چند به شما

 داليل ساخت گزارش خبري راديويي

 
  بهتر علت همين به ،کنيد فکر بايد زيادی چيزهای به. بسازيد گزارش ميتوانيد ،شديد آشنا گزارش دهندهتشکيل اءاجز با که حاة

 :است قرار اين از کنيد توجه آن به است ةزم گزارش يک ساخت هنگام که نکتهای ده. باشيد منظم است

  ناي برای و کنيد تهيه را مقدمه پيشنويس. بگيريد تصميم گزارش عنوان بارة در اول پس ،است کار اين بخش مهمترين خبرنگاری -

 .کنيد رجوع آن به نشويد منحرف گزارش مسير از که

 .کنيد انتخاب را کليپهايتان و کنيد گوش مصاحبههايتان به -

 .بنويسيد بخوانيد کليپها بين بايد که متني را پيشنويس -

 .ميکنيد ضبط استوديو در را خود صدای يا باشيد داشته گزارش در هم محل در لينک ميخواهيد آيا ببينيد -

 شما با که کند منتقل را حس اين شنونده به که کنيد انتخاب را مشخصي صداهای. کنيد ضبط را اکچواليتيتان و محيط صدای -

 .است گزارش تهيه محل در

 موسيقي از کرديد شک اگر نتيجه در نداريد ةزم موسيقي مواقع بيشتر. نه يا داريد احتياج موسيقي به آيا ببينيد و کنيد فکر خوب -

 .نکنيد استفاده

 از وقتي. ميآيد در جور هم با شويد مطمئن تا کنيد پخش خود جای در را کليپها و بخوانيد بلند را آن. کنيد نهايي را لينک متن -

 .کنيد ضبط را لينکهايتان شديد راضي آن جريان ضرباهنگ

 .دهيد قرار خود سرجای را مختلف تکههای شد حاضر گزارش اجزای همه وقتي -

 .دهيد تييير را گزارش نياز صورت در و کند گوش را آن بخواهيد ديگر نفر يک از کنيد ذخيره را آن نهايي نسخه کهناي از قبل -

 .دهيد تييير را آن بود ةزم اگر و کنيد بررسي دوباره را مقدمه -

 شيگزار از نشانههايي زير نکات ؟ساختهايد خوبي گزارش که ميدانيد کجا از اما ،شنيد خواهيد خود گزارش ةدربار را ديگران نظر حتماً

 (بازيابي از سايت آکادمي بي بي سي، 2013) .شودگزارشتان بد نمي باشيد مطمئن و کنيد رعايت را اصلي اصول اين. است خوب

 

 

  

.پيچيده را تشريح مي کنيدعي موضو

.توضيح ميدهيد يا تفسير و تحليل ميکنيد

.با استفاده از صداي محيط شنونده را به محل گزارش ميبريد

.گزارش خود را مصور ميکنيد، با استفاده از صدا 

.واحد را از زواياي مختلف نگاه ميکنيد و برنامه را با گزارش متنوع ميکنيدعي ضومو
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 اصول گزارش خبري راديويي

 

 هاي گزارشگر راديوييقابليت

  همصاحب  و توصيف  بخش دو شامل  و گيردصورت مي  دارد نام گزارشگر  که فردی توسط  که است  ایواقعه شرح  و توصيف  گزارش

  راديو رد خوب صدای  شنيدن  ،داشتن  خوب صدای  مثل باشد،  داشته  هاييقابليت بايد نيز گزارشگر  و نيست  ماجرا همه اين اما. است 

سيقي  به کردن گوش همانند ست  خوب مو شد  آن عکس اگر که ا   در گرم لحن يا و ندارد وجود مخاطب همراهي برای دليلي هيچ با

  باشد  شنا آ فارسي  ادبيات با قبولي قابل سطح  در بايد کردن صحبت  خوب برای و کند صحبت  خوب بايد گزارشگر  کهاين يعني صدا؛ 

  و مردم با برخورد در مصدداحبه ادب همچنين. کندمي بيان درسددت هم را واژگان کردن صددحبت خوب کنار در صددورت اين در که

شوندگان، وگفت شگر گ هایقابليت جمله از گو ست  خوب زار شگر  همچنين. ا   يباةي انتقال سرعت  و خالق و خوب ذهن از بايد گزار

 (، بازيابي از سايت خبرآنالين18/7/138۹ )فواديان، باشد. برخوردار نيز

 راديو براي کوتاه گزارش

 دقيقه يک در حداکثر را خود گزارش خبرنگار آن در که ،کوتاه گزارش. است راديو در خبری برنامه جداييناپذير بخش کوتاه گزارش

 عبارت است از: گزارشي چنين توليد اساسي نکات .است راديو در خبری برنامه اءاجز اصليترين از ،ميدهد شرح ثانيه پانزده و

 مطلبي يا بدهيد کوتاه خبری گزارش ميخواهيد آيا. بگيريد تصميم بدهيد گزارش آن درباره ميخواهيد که خبری خصوصدر بايد اول

 صورت به را داستان اصل بايد شما. باشد اطالعات شامل وکم و کاست بي بايد خبری گزارش؟ بيشتر تاريخچه و تحليل با و طوةنيتر

 قيمت به نبايد بيشتر توضيح اما ،داريد دادن توضيح برای بيشتر فرصت شما طوةنيتر مطالب در. کنيد تعريف روشن و خالصه

 .کنيد خودداری صفحه بيفايده کردن پر از و بسنجيد را کلمات تکتک. شود تمام گزارش شدن پيچيدهتر

 هم شايد و باشيد آشنا موضوع با کامالً است ممکن ؟داريد احاطه ميدهيد گزارش که موضوعي به حد چه تا که است اين بعدی نکته

 اطالعات بايد ،ندادهايد گزارش خاص موضوعي ةدربار که است مدتي اگر .ميدهيد گزارش خبری چنين درباره که باشد بار اولين اين

 مشخصي فرصت شما به .است مهم کردن تحقيق ،هستيد مسلط داستان به کنيد فکر که هم چقدر هر حال هر به. کنيد بهروز را خود

 ،گزارش نوشتن برای اينکه خالصه .بود خواهد شما روی بيشتری فشار باشيد داشته کمتر وقت چه هر ميشود داده گزارش تهيه برای

 مليرسانه استانداردهای  براسا، بايد گزارش باشد يادتان ،بنويسيد ميخواهيد چهگزارشي بگيريد تصميم اول

.مقدمه بايد حاوي موضوع گزارش باشد و به شنونده بگويد چرا بايد به اين گزارش گوش داد

.گزارش بايد با نکتهاي جذاب شروع شود که توجه شنونده را جلب کند

.کيفيت کليپها بايد خوب باشد تا فهمشان براي شنونده آسان باشد

؟رعايت بيطرفي و انصاف ساخته شده است، از خودتان بپرسيد آيا گزارش شما با دقت. ساخته شودرسانه ملي گزارش بايد بر اساس موازين 

.  حس حاضر بودن در محل را به شنونده القا کند، گزارش بايد به کمک صداهاي جنبي و فضاسازي
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 .دارد بستگي شما منصفانه و صحيح اطالعرساني به رسانه ملي و شما اعتبار .شود رعايت آن در بيطرفي و صحت و تهيه

 قبل مجری که است مقدمهای قصه اول ،راديويي کوتاه گزارش در. کنيد تعريف اول از را قصه بايد شما ولي ،برسد نظر به بديهي شايد

 ميدهد را فرصت اين  شما به کار اين .باشد داشته خود در را گزارش اصلي و اوليه اطالعات بايد مقدمه .بخواند بايد شما گزارش از

. شنيد خواهد را مطلبي چه که بگوييد مخاطب به ميتوانيد شما مقدمه در عالوه به. کنيد شروع جالبتر جايي از را خود گزارش که

 .است تحليلي و طوةنيتر گزارشي يا شماست مشاهدات از خبری گزارشي اين آيا

 نياز که است مهمي بسيار موضوع ميکنيد شروع را خود گزارش چطور و کجا از که اين اما ،دارد نيپايا و اوج نقطه ،آغاز داستاني هر

 شنونده که کنيد شروع طوری بايد را گزارش.است مهم بسيار شنونده توجه جلب در گزارش از بخش اين چون دارد توجه به

 بدی شروعبه نظر  «است بدی بسيار خبردونالد ترامپ  برای اين»مثالً جمله  .داريد گفتن برای چه شما ببيند تا شود تيز گوشهايش

 اين چرا ؟است بد دونالد ترامپ برای خبری چه که ميآيد ذهن به الؤس اين سرعت به جمله اين شنيدن با. نباشد گزارش يک برای

 زياد بشنود را گزارش کل اينکه احتمال کنيد جلب اول خط همين با را مخاطب توجه اگر؟ است بد خبر اين چقدر و ؟است بد خبر

 .است

 گزارش به ديگر و ميشود گم در سر شنونده باشد ضعيف گزارش ساختار اگر. نيست نقصبي پايان برای تضميني خوب خيلي شروع

 بار يک فقط راديو شنونده ،برگردد قبلي پاراگرافهای به دوباره ميتواند که روزنامه در مقاله يک خواننده برخالف .نميدهد گوش

 گزارش چگونه و کجا بدانيد خوبي به بايد و کند دنبال را منطقي سير يک بايد شما گزارش نتيجه در .بشنود را شما حرف دارد فرصت

 :نکنيد فراموش پس ،نداريد زيادی زمان کار اين برای .کنيد تمام را

 چه مواردي را در گزارش راديويي رعايت کنيم:

 
 ذهن ميشوند موجب اين. کند مکث آن معني فهميدن برای شنونده آن شنيدن با که باشد درست کلماتي از استفاده نميکنم فکر»

 چنين در. است اجتنابناپذير تخصصي يا فني واژههای از استفاده وقتها بعضي .«کند گم را شما استدةل مسير و شود منحرف او

 .نشوند شنونده گمي در سر موجب تا دهيد توضيح را آنها خودتان مواردی

 

 

 

 :کنيد استفاده راهها اين از کار اين برای .باشند آن فهم به قادر همه تا کنيد بازنويسي سادهتر کلماتي با را پيچيده جمالت

.گزارش را با ساختاري ساده و روان بنويسيد

.به زباني ساده و قابل فهم بنويسيد

.منطقي باشيد

.استدالل خود را نکته به نکته تعريف کنيد

.اطالعاتي را که براي گزارش تهيه کردهايد مرتب کنيد

.ميانه و پايان مشخصي تعريف کنيد، براي گزارش خود شروع
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 نميشود.  دستگيرش آنها شنيدن از خاصي چيز شنونده کار آخر در ولي هستند اطالعات از پر که ميشنويد گزارشهايي وقتها بعضي

 را چيزی شما که نيست معني اين به ارزيابي .است متفاوت آن بارةدر شخصي نظر بيان با موضوع ارزيابي که باشيد داشته ياد به

 ،بديهي نکته يک اين .ميشود بيان موجود واقعيات و شما تحقيقات اسا، بر که است منصفانه قضاوتي تنها ارزيابي. نه يا داريد دوست

 . است مهم بسيار حال عين در ولي

 ادامه و کنيد شروع را نوشتن ،بريزيد دور بعداً را نوشتهايد چه هر شويد مجبوراگر  حتي. شويد کار به دست سريعبرای تهيه خبر، 

 کردن شروع اندازه به کار پايان .دهيد تحويل و کنيد تمام را گزارش بايد و سدميربه اتمام  شما وقت که نميکشد طول خيلي. دهيد

 .است مهم آن

 وقت که است اين نشانه اينها. کنيد پرهيز گزارش پايان در «نيست معلوم هنوز» و «ديد و ماند منتظر بايد» مثل تکراری جمالت از

 .ميرود سويي و سمتي چه به خبر بداند گزارش پايان در بايد مخاطب .کنيد تمام سرسری را کار شدهايد مجبور و ايدآورده کم

. نميزنيم حرف داستان يک درباره تنها ميدهيم گزارش خبری درباره مردم به ما وقتي ولي. است شده قاب عکسي مثل داستان

 .دارد آينده و حال ،گذشته ميکنيم تعريف ما که داستاني

 قرار آينده در و کشيد خواهد کجا به جريان بفهمد که بدهيم ايدهای مخاطب به بتوانيم بايد تحليلي مطلب پايان در ما اينکه خالصه

 محکمي نتيجهگيری ،رسيديد کار آخر به وقتي ،مهمتر آن از .باشد رويدادهايي چه منتظر بايد ما مخاطب و بيفتد اتفاقي چه است

، بازيابي از سايت 2013)مارکو،،  .نکنيد رها کاره نيمه را گزارش و بدهد شما به آمده گزارش در که آنچه از جمعبندی که باشيد داشته

 (آکادمي بي بي سي

 هاي گزارش راديوييويژگي

از سددويي به   هايي در خبررسدداني دارد.کند، نواقص و محدوديتحس شددنوايي و صدددا عمل ميبه کمک راديو به اين دليل که فقط 

صه  شي اجبار و ناگزير بايد اخبارش خال شد تر و گزين شکل      ،تر با شنوندگان راديو به مراتب م ضوع خبر برای  ر از  تبنابراين انتخاب مو

سوی ديگر راديو نمي   انتخاب خبر برای خوانندگان روزنامه ست. از  سا،     ها و بينندگان تلويزيون ا شنونده اح تواند به طور کامل در 

 آورد.   پديد ،کندنسبي مطالبي را که عرضه مياهميت 

شردگي زبان و کلمه    شکل ديگر ف ست که            م شده ا سبب  ساني راديو  شود. محدوديت در خبرر ضه  ست که بايد با آن خبر عر هايي ا

  ريزان اين رسددانههای راديو، برنامههای خبری راديو از عمق کمتری نسددبت به روزنامه برخوردار باشددند اما با توجه به قابليت برنامه

بری خود  های خهای تفسيری، به برنامه های جنبي ديگر مانند برنامهگيری از خبرهای مربوط به وقايع روز و برنامهبهرهبا اند کوشيده 

 عمق و گستردگي بيشتری بدهند.

.از جملههاي طوالني و کشدار پرهيز کنيد چون مردم را گيج ميکند

.درک معني جملههاي کوتاه آسانتر است

.گزارش از جمالتي با اندازههاي متفاوت استفاده کنيدضرباهنگ براي تنظيم 

.مي کندرا تند ضرباهنگ را کند و جمالت کوتاه ضرباهنگ جملههاي طوالني 
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خبری در چند دهه گذشته داشته و با مطبوعات و تلويزيون  ةای به عنوان رسانبا وجود تمام اين مشکالت، راديو سابقه ممتاز و برجسته

های رايج خبری، راديويي است که بر خبر تاکيد دارد. به عبارت ديگر اين راديو ترکيبي از هم رقابت کرده است. امروزه يکي از قالب

 رود.شمار مي های راديويي در دوران معاصر بهترين قالبموسيقي و خبر )راديو پيام( است و يکي از مهم

کند و به گوينده امکان زيادی برای بيان کامل گذارتر مياثرتر و حضور يک صدای خبری توانا در راديو که خبر را روشن، واقعي و زنده

 های خاص و چه از لحاظ نحوه اداکردن خبر که با سخن و يا تُن صدای خاص کيد بر کلمهدهد، چه از لحاظ تأخبر مي

و ابهام زدايي از خبر از طريق سخن و تن صدای گوينده( از لحاظ  واضح، اين صفت عمومي راديو )يعني کارکرد ادا کندتواند آن را مي

 بودن خبر نيز مانند اعتبار و صحت خبر کامالً ضروری و مهم است. آشکارای دارد، زيرا خبری اهميت ويژه

سازد که اصل صداهای واقعي مردم و حوادث را بشنويم. اين را قادر ميکند و ما حس شخصي از خبر را در ما ايجاد مينوعي راديو 

بلکه  ،و نيستيمرهرابطه نشانگر رابطه مستقيم هم هست به اين صورت که ما با تصويری که از يک واقعيت، بريده و کنده شده باشد روب

 کنيم.ها را به صورت کامل باور ميآن سبب شنويم که در واقعيت آن حوادث وجود دارند و به همينهايي را ميصداها و صوت

 هاي گزارش خبري راديوييويژگي

 
ی سددياسددي مانند مشددروح مذاکرات مجلس و يا بحث و مناظره    هاغير بصددری بودن راديو و پخش راديويي برخي اخبار و برنامه -

 تلويزيوني  

سال خبر و انتقال اطالعات دارد    در برخي موارد راديو - سرعتي که در ار سير و تحليل ندارد    ،به دليل  صت تف   از اين رو مخاطبان ،فر

 پردازند.خود به تفسير و تحليل خبر مي

آميز مانند صددحنه اعدام يا مرگ  خشددونت ایمثالً خبر واقعه ،کاهدراديو با ارائه خبر عاری از تصددوير، از صددراحت و شدددت آن مي -

توان از عوارض منفي اين گونه خبرها  گذارد ولي با بيان آن به صورت گزارش راديويي مي شديدی مي  آثارها، در بيان تصويری  نانسا 

   (161-165، ص 1382 يگانه، جوادی) کاست.

 نقش راديو در هنگام وقوع بحران

  وقوع هنگام تا هارسانه. عاجزند آن از ايفای هدددارسدددانه سددداير که دارد وجود ایويژه نقش هابحران وقوع هنگام در راديو، برای اما

   رسانههدر د؛نيدستن يکدسان نقدش، ايدن ايفدای تواندايي و بحدران مدديريت نحدوه البتده در دارندد؛ مدشترکي کارکرد و نقش بحران،

خبر در راديو بسيار ارزان استت و بته   

راحتي حمل و نقل مي شود

ر سرعت زياد در انتقال خبر مزيت ديگت 

.راديو است

راديو مي تواند اخباري به ما بدهد کته 

ر زمان مصرف کوتاهي دارند مانند اخبا

...مه گرفتگي در فرودگاه و 

غيربصتتري بتتودن راديتتو پيامتتدهاي 

ي و ناخواسته خبر مانند القاي بي توجه

القاي اختالف را در پي ندارد

.گزارش خبري راديو صميمانه است

راديو با ارائه خبر عتاري از تصتوير از   

صراحت و شدت آن مي کاهد مانندخبر 

...يک واقعه خشونت آميز
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  کيهت با تلويزيون بحران، از پيش مراحل در مثدال  برای کند؛مي بيشتر امور برخي اجرای در را آن قدرت که دارد ایويژه هایظرفيت

  رد مدورد نظر  بحدران  از مدردم  آگاهي برای را اطالعات سهولت با تواندمي راديو اما بداةيي دارد،  بدسيار  آموزشدي  قددرت  تدصوير،  بر

  ارائه روش باشد؛ نداشته بحران درباره رسانيبدرای اطالع  کدافي  تدصاوير  تلويزيدون  کده  شدرايطي  در ويژههبد . دهدد  قرار آنان اختيار

دو، خواهد با  اخبدار  و اطالعات درق، که  قطدع  مانند شرايطي در خصوصهب حادثه، و بحران وقوع محض به اما. بود رادي   مردم ارتباط ب

دت  و نقش است؛ مقدور راديوبا  فقط خارج، دنيای با دژه راديو،  اهمي دود مي نمايان بهتر و بيشتر وي دب . ش داطق  در اغل ديب  من   آس

فاده   امکدددددددان ديدددددددده، های  شدددرايط، اين در. دارد وجود ندرت  به  از تلويزيون اسدددددددددت    نقددددددش محلددددددي راديو

  از اطالع کسب برای خارج دنيای با مردم رابط راديوهدددا تنها ،1نيويورك برق قطع واقعه در مثال برای کنند؛ايفدددا مي بدددديليبدددي

ده  نيز محلي هایايستگاه طرفي از. کنند کار توانستندهدم مي  باتری با زيرا. بودند شهر وضعيت درق  ب دسيار  ب ارسدال    درای ب کمدي  ب

 .دهندمي ادامه خود فعاليت به هم کوچک ژنراتور با و دارند نياز راديويي امواج

دا  راديو است، همراه ایگسترده محيطي تخريب با که زلزله مانند حوادثي در ديله ارتباطي  تنه   و ردمم ميان در تواندمي که است وس

  دددداهواپيم از که غذايي هایبسته  همراه به راديو ارسال  با هامريکاييآ افيانستان،  مريکددددا باآ جنگ در. باشد  داشته  حضور  مخاطبان

  انهرس آخرين راديو، نيز عراق با مريکددداآ دوم جندددگ در. دهند سازمان را طالبان عليه جنگ صحنه پشت توانستند شد؛پرتددداب مي

 .بگيرند دست رد کامل به طور را جنگي عمليات صحنه پشت به اين ترتيب بيندازندد و کار از توانستند هامريکاييآ که بود بعثي رژيم

  اندازیراه شهر  اين برای« اميد راديو» نام ويژه با راديويي توانست  وسيما صدا  سازمان  آنکه محض به بم، 1382 سال  زلزله حادثه در

  سددده يعني 1382 سال ماهدی هشتم روز راديو اين. کرد پيدا نظم سازمان هدددای محيطي،ريختگي درهم و مسائل از بسياری کند،

  و کرمان ياستان  شبکه  که بود حالي در اين البته. کرد کار به آغاز شد؛  نفر هزاران شدن  کشته  به منجر که دلخراشي  زلزله از روز پس

  منازل درصد ۹0 حدود که شرايطي در. بودند مشيول حادثه به مربوط و اطالعات اخبدددار پخدددش بددده تلويزيون - راديو هایشبکه

  بدرای  سديار  واحد استوديوی از که سداعت برنامه  8 بدا  تواندست  راديو بود، شده مدفون آوار زير امکاناتشان و هاسرمايه بدا تمام  مردم

 .  باشد آنان روحي آةم دهندهتسکين و اميدبخشندوای  شدد؛مدي پخدش بازمانددگان، و مدردم

دای  در راديو اميد مهم نقش دم  در مستقر بحران ستاد هایاطالعيه لحظه لحظه پخش اول، به روزه دود  ب دن . ب دالع  اي داني اط در   رس

  شترينبي سرود و موسيقي راديو اين هایميدان برنامه  در. بدود  گدذار اثر بدسيار  زلزلده،  از ناشدي  هدای خسارت و انساني تلفات کاهش

دايد  اين و است داشته را مخاطبان ده دليل  ش دن    ا شنوندگان. است بوده خود زندگي محيط از عصبي هایتنش رفع به افراد نياز ب ي

دومي  از منظور شايد اند،کرده اعالم بودن بومي را آن مزيت ترينبزرگ راديو دودن  ب   تياراخ در راديو که است اطالعاتي نوع در اينجا ب

 (24و  23؛ ص 1384)خجسته،  اند.داشته مبرم يا فوری نياز آن همه به که اطالعاتي است؛ داده قرار مخاطبان

وباره  يت داما به دليل اهم ،اشدداره شدددهياد شددده )که به برخي از آنها در مطالب  ويژه امتيازات از برخورداری ليلد به راديو گفت توانمي بنابراين،

 :قبيل از امتيازاتي رود؛مي به شمار بحران، برتدر مديريت رسدانه عنوان به شود(تکرار مي

 

 

 فوايد راديو در بحران

                                                           
صابت  اثر بر: 1۹77 جوةی سيزده . 1 سترده  های غارت زمان آن در ماندند؛ برقي بي در ساعت  25 نيويورك سکنه از  نفر ميليون ۹ برق انتقال خط در صاعقه  ا   نيويورك در ای گ

  ترتيب بدين و شدند  دستگير  شب،  يک در نفر 3500 از بيش که طوری به کرد فراهم بزهکاران و هنجارشکنان  برای را مناسبي  شرايط  برق قطعي ساعت  چندين و گرفت صورت 

گروه تعجب کمال با شهروندان و داشت ادامه خونين هایگيریانتقام و تعرض و تجاوز غارت، بود، شده پر هابازداشتگاه که حالي در. زدند رقم را آمريکا تاريخ بازداشت ترين بزرگ

 .بردندمي ييما به را بودند ربوده غارتگران که را اموالي شهر، در پرسه با که ديدندمي را مسلحي های
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 کندنکاتي که به جذابيت گزارش راديويي کمک مي

 .کندمي منتقل شنونده به حدی تا را محل در حضور حس و دارد راديويي گزارش جذابيت در زيادی نقش محيط مبيانسآ صدای

د مسابقه در گزارش ورزشي مانن توصيفي مثالً جمالت. کند پرکمي  را تصوير خأل تواندمي که است ديگری نکته گزارشگر فضاسازی

 واژگان دايره ةًاصو .کندمي آشنا بازی فضای با را شنونده باشد، هاتيم و بازيکنان عملکرد و توپ گردش و بازی جريان درباره فوتبال که

 نظر در معموةً راديويي هایگزارش در موارد اين سفانهأباشد، اما مت تلويزيوني گزارشگر با متفاوت و تروسيع بايد راديويي گزارشگر

 ضفرپيش بايد راديويي گزارش در .شنويدمي تلويزيون در که است چيزی همان تقريباً آنها ترکيب و جمالت و شودنمي گرفته

 .کند احسا، ورزشگاه در را خودش کند. طوری که شنوندهگزارش مي «نابينايان»گر اين باشد که برای گزارش

 رارق را خود هایصحبت از بخشي کليپ هر بين. کنيد خودداری هم سر پشت مصاحبه کليپ دو دادن قرار از راديويي هایگزارش در

 پخش جايک را خاصي موضوع دربارة مردم هایديدگاه که ناچاريد اگر. نشود ايجاد گزارش درك در ایشبهه شنونده برای تا بدهيد

 .دهيد قرار گزارش در ميان در يکي شکل به را مرد و زن صدای که شود تالش بايد امکان حد تا کنيد

  

کوچک بودن و قابل حمل بودن آن در هنگام ضرورت حرکت و جابه جايي مردم. 1

قابليت استفاده از باتري در هنگام قطع برق. 2

نبود امکانات الزم براي حضور سريع ساير رسانه ها در مناطق آسيب ديده. 3

انارائه اطالعات و اخبار محلي و بسيار جزئي براي رفع نيتاز فتوري متردم درگيتر در بحر. 4

قدرت و سرعت در تهيه و ارسال اخبار و اطالعات بحران براي مردم بحران زده . 5
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فصل
 راديويي يچرف   مپنج  
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 مقدمه

 آوردلهره دارند، کوتاه و تيترهای خبری عادت هایاينسددرت تهيه به که افرادی برای (1راديويي )فيچر بلند محور گفتار برنامه تهيه

ست،  سيار  آن ساخت  اما ا ضايت  ب س  بخش ر  روش راديو، محورنطق عنوان خروجي به خبری هایبولتن راديويي و اخبار پخش ت.ا

 گفتار محور خروجي بيشتر  اما است؛  محور موسيقي  راديويي ایههايستگا  اغلب کنندگانتهيهو  راديو آشنايي برای خبرنگاران  بسيار 

 آن با مجلهو  روزنامه مطالب آنچه خوانندگان به که است سازیبرنامه نوعي اين، اصل درو  است  مصاحبه و  فيچر شکل  به راديوها اين

شنا  شباهت    آ ستند  مفاهيم  ، فيچر المعارف يا فرهنگ ليت، با توجه به کاربرد واژهشما در دايره  ن.آ صوتي  شکل  به منتهي دارد ه

صيت، گيرايي     مختلفي برای آن پيدا خواهيد کرد. مفاهيمي شخ شکل اجرا   (جذابيت)چون حالت چهره، ظاهر و  سته يا    ،، نکات برج

که    ، تعاريف بالقوه مختلفي وجود دارد  عبارت ديگر به   .ح فيچر وجود ندارد الاين به معنای آن اسدددت که تعريف واحدی برای اصدددط    

ص  ةهم تقريباً صط آنها برای تو ستند و به اليف اين ا صيف نمي  هایواقع ويژگي ح ناقص ه ترين  همکنند. ماين قالب خبرنگاری را تو

ست که خبرنگاران از  اين ويژگي فيچر راديويي ستفاده مي  (مبهم)اين قالب برای جلوه دادن موقعيت انتزاعي يا پيچيده  ا اين   نند.کا

ستردگي کار )اجرا  ةقيت و در مرحلطراحي نيازمند خال ةکار در مرحل شکيبا  (با توجه به گ سيار برای طي ينيازمند    ةن مرحلکرد ي ب

ان  همچن جهت نيسددت که بسددياری از خبرنگاران راديو،شددنوندگان از آن تقدير خواهند کرد. بيدر نهايت اما  ،گير توليد اسددتوقت

 (117د118)هولن و کارگر، ص . دانندرا يکي از بارزترين ژانرهای خبرنگاری راديو مي «ميني فيچر»يا  «فيچر»

ست  ست و  دقيقه 5 تا 3 فيچر ميني مدت .تفاوت فيچر و ميني فيچر در مدت اين دو قالب ا صر  ا شتر و  دارد اصو خ ريز عنا  در بي

 د.تواند باشدقيقه مي 15فيچر تا مدت  و ودشمي استفاد خبری هایبولتن

 فيچر چيست؟

ساتي   صفي و خبری و مطالب معنای به غرب فيچر در ست؛  احسا  برای موضوع  صف و بهو  رود فراتر قعهاتوضيح و  از که اینوشته  ا

 د.بپرداز آن کردن جذاب

ست  خبری خبری، فيچر سياری  شود.  تکميل آني خبر تا کرد اردو بايد هايينکتهو  اطالعات آن در که ا  نگارش برای از خبرنگاران ب

ا،  هگيرند، يا از مسير شرح و بسط پس زمينهعاطفي( برای طرح موضوع )سوژه( بهره ميمعمول از عنصر انساني )حسي يا  به طور آن

 سرايي دارد.شود و به طور معمول شکل داستانرگذاری تهيه مياثفيچر خبری است که به قصد دهند. موضوع را توضيح مي

ست  کالمي هایبرنامهو جز راديو درفيچر  ستان  رئال و بين که ا ست.  ريزتر اجزای با کوتاه ایبرنامه ،دارد قرار دا  بين مرز از آنجا کها

 باشد و  داشته  کليپ و افکت تواندمي دارد، موسيقي  برنامه اين .است  مشکل  بسيار  برنامه ت طراحياس  باريک خيلي داستان ل و رئا

 (1مقاله، ص )مک کوردی،   .شود پخش یديگر برنامه دل در واندتيم حتي

های  های خبری به پخش خبرها و گزارشها و سايت تصويری، خبرگزاری  -های صوتي  های اخير، رسانه ها در سال رسانه  با گسترش 

تر  تر و از گزارش کوتاهطوةني از خبر« فيچر»رساني است.   های اطالعميني فيچر از جمله شکل پردازند. فيچر و ساعته مي  24زنده و 

اديو، هنوز تعريف واحدی از اين کلمه وجود ندارد و اغلب تعاريف به يکي از وجوه و ابعاد فيچر و ميني  سازی برای راما در برنامه است.

شاره دار  شنيداری، توصيف کرد. توليد     يآميزی شده و يا فيلم توان نوعي نقاشي دانست که با صدا رنگ    را مي ميني فيچرند. فيچر ا

 ست.های معمول دشوارتر است و مستلزم حوصله و خالقيت اميني فيچر در مقايسه با گزارش

                                                           
1  . Feature 
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 :است زيرشامل موارد  فيچرای از بخش عمده

 
راديويي توليد   یخواهند فيچرو نمايش راديويي و افرادی که مي ناليسددم راديويي، فرمي اسدت ميان گزارش امور روزمره فيچر در ژور

در پايان   ند وکند ارائه کنييد ميأاطالعات و عقايدی که مقصود را ت بايد فيچر خود را با مقدمه يا مضمون شروع کرده و سپس ،کنند

 ، بازيابي از سايت راديو سالمت(16/7/۹6)يوسفي بيله سوار،   .گيری برسانندمخاطب را به نتيجه

شدنونده را درگير کند(. برای آغاز قدرتمند    قوی داشدته باشدد )مانند قالب، ذهن   يبايد شدروع  به ياد داشدته باشديد که ميني فيچر  

سيقي   مي صدای محيط، قطعه مو ستفاده کرد اثهايي کليپ با گفته يا توان از  ست ميني فيچر دارای پايان  و نيز رگذار ... ا بندی  ةزم ا

بشود، جايي برای تعبير و تفسير پيام نباشد و به تعبير ديگر پيام ابهام   راحتي متوجهمناسب باشد. )شنونده را گيج نکند، تا پيام را به 

 (، بازيابي از سايت مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری11/2/13۹5)صفائيان،  .نداشته باشد(

 فيچر خبري

 :  هستند دست اين از هاييويژگي دارای که هستند خبرها نرم از ایمجموعه برای کلي اصطالحي فيچرها خبر، عرصه در

 
 

قطعات صوتي

 )sound bites(
صداهاي محيط، موسيقي

وُکس پاپ

(يا همان نظرخواهي عمومي)

گفتار خالقانه متون ارتباطي مناسب و کوتاه ميکس صحيح و منطقي مواد و صوتي

تمرکز بر روي يک  موضوعسوژه مردم پسندانتخاب موضوع مناسب با قالب فيچر 

ه الزم است براي تهية فيچر سناريو نوشت

شود

اطالعات کافي در زمينة موضوع مورد 

نظر 
داراي وجوه دراماتيک

کيفيت مناسب مواد و عناصر صوتيتوجه به ساختار منطقي مطالباجتناب از حاشيه روي

ح بيان کنندة شر

حال و زندگي 

نامه کسي يا 

چيزي
ايجاد کننده بعد  

انساني و مطالب 

مورد عالقه 

بشري

بر اساس  

موضوعات يا 

گرايشات روز 

جامعه

مبتني بر 

مطالب عمقي

بر اساس 

مطالب پس 

زمينه اي
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شن و ملمو،  ستفاده مي   فيچر راديويي برای رو ضوع انتزاعي يا پيچيده ا ست  آنهای ترين ويژگيشود که اين از مهم کردن مو در   .ا

از   آشددکار وکنند که به نوعي درگير موضددوع هسددتند تا از آن راه، موضددوع ها حکايت کسدداني را نقل ميفيچر راديويي، ژورناليسددت

شود. به  سازی و     پيچيدگي خارج  ستاندارد صويب کند که در آن ا ساختمان    طور مثال اگر مجلس قانوني ت ضد زلزله    ساخت  های 

شود  ن  شود. اي شود، انتخاب و آثار اين قانون در زندگي او بررسي مي  در فيچر راديويي، شخصي که مشمول اين قانون مي     ،اجباری 

 .شودمي اعمال ...، موسيقي و صدای محيط کالمي،ـ صوتي های کار اساساً با استفاده از کليپ

 (126ص  جزوه مرکز آموزش صدا و سيما، هولن و کارگر،) عناصر تشکيل دهنده فيچر

 
 در عرصه خبر انواع فيچر عبارتند از:

 
ست          - شنا، ا صي که معموًة نا شخص خا شنا کردن مخاطب با  صاحبه با فرد مورد نظر،    .فيچر زندگينامه، به منظور آ در آن از م

 يم.ربشود. در اينجا از نگارش خالق برای ترسيم تصويری واضح و شفاف از فرد، بهره ميدوستان و حتي دشمنان وی استفاده مي

شهر  "ک يپردازد. برای مثال زندگي در انگيز، آموزشي و حتي سفرنامه مي کننده، شگفت فيچر عالئق انساني، به موضوعات سرگرم -

به عنوان فيچر مناسددب و جذاب   تواندنميچه حس و حالي دارد؟ خبرنگار بايد بداند موضددوعي که مخاطب را به وجد نياورد،  "موزه

 .عمل کند

 د.پردازمي و... به بررسي مسائلي مثل روی آوردن برخي مردم به مدهای خاص و فالگيری ،فيچر موضوعات روز -

طلبد. برای مثال عملکرد  پردازد که پژوهش وسدديعي را مياز نام آن مشددخص اسددت، به مضدداميني ميطور که فيچر عمقي، همان -

 .بارمعامالت ميادين تره واردات داروهای خاص وهای پنهان در گری يا دستباندهای تکدی

و   و به تشددريحاسددت ده ای را در واقع بايد نوعي گزارشددگری تفسدديری دانسددت که اغلب به دنبال سددخت خبر آمفيچر پس زمينه -

 .  پردازدتر آن ميتوضيح کامل

توان همان شيوه روايت دانست.    ای برای خود لحن خاصي دارد. لحن را مي های فيچر خوب داشتن لحن است. هر نويسنده   از ويژگي

ه  جزو) .اش دريافتسازی ها يا نوع فضا ستفاده از نقل قول نوع ا ،کلمات و عبارات خاص به کمکتوان لحن خاص هر گزارشگری را مي 

 مرکز آموزش صداوسيما(فراخبر در تلويزيون، 

 فيچر تهيه شروع نقطه

يعناصر موسيقياي کليپ هاي صدا

(نريشن)متن هاي رابط  صداهاي محيط

فيچر پس زمينه ايفيچر عمقيفيچر مضوعات روزفيچر عالئق انسانيفيچر زندگي نامه اي
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سب  قالب و فرم پردازی کنيم وايده فيچر برای چگونه  تهيه شروع  برای منطقي ترتيبي نمودار زير در چيست؟  آن برای منا

 :کنيممي ارايه فيچر

 
ضافه  با شود، شروع مي  با ايده اوليه که است  ساختمان  هایبلوك از ایمجموعه دادن قرار هم کنار مثل راديويي فيچر تهيه فرايند  ا

ضافي  ريختن ردو با يابد ومي ادامه کمکي هماهنگ قطعات کردن سب و  قطعات ا  شکل  مربعه ساد  هایبلوك .يابدمي پايان نامنا

 (2، مقاله، ص )مک کوردی، . کندتر ميدار کار را جالبهای زاويهکار بردن برخي بلوكهگيرند، اما بتر کنار هم قرار ميراحت

اطالع عبارتي؛ خبر،به« قي دارد.فيچر به آنچه که در ورای خبر اتفاق افتاده اسددت نگاه عمي»ةزم اسددت به اين نکته توجه کنيم که: 

شددوند. در واقع در فيچر و ميني فيچر به چگونگي و  اسددت، اما فيچر و ميني فيچر پس از وقوع رويداد آغاز مي ياتفاق بارةرسدداني در

 (124و   123؛ ص جزوه مرکز آموزش صدا و سيما)هولن و کارگر، . شودچرايي رويدادها پرداخته مي

 نتخاب موضوع مناسب براي فيچرا

بهترين  ه ک گويدزنامه شيکاگو سان تايمز مي  قدم است. ماری گيلسپي فيچرنويس رو   انتخاب سوژه مناسب و جذاب برای فيچر اولين  

مردمي که در    جا برای يافتن فيچر نگاه کردن به چيزی اسدددت که در اطراف شدددما در حال وقوع اسدددت. به اخبار نگاه کنيد. با               

 .هستند صحبت کنيد، به عبارت ديگر زندگي کنيد يسوپرمارکت

  .تواند از مقداری خوشمزگي و طنز برخوردار باشد  فيچر مي که هم معتقد است  ،له نشنال جئوگرافيک دبير ارشد مج  ،کارول لوتيک

ی  هاترين گزارشته تا جدیترين مسددائل مربوط به سددبک زندگي افراد گرفهر موضددوعي باشددد؛ از سدداده  ةتواند درباراما فيچر مي

سرويس بازرگا  .تحقيقي شي از بخش خبری گرفته تا  ست. به      .ني و ورز سوژه تمرکز بر روی زندگي مردم ا  بهترين مکان برای يافتن 

نه  أفمتاساما  ،های فراواني در اطراف ما وجود داردشک سوژه)در صورت نياز( بي .گير باشيمانه پيطرفهايشان گوش بدهيم و بيحرف

ستيم  بلد را ديدن دقيق وخوب  سب بجای   انت صورت  در .ني سوژه منا شنيداری     خاب  شان بدهيم و فيلمي  گفتن، با خالقيت آن را ن

 (، بازيابي از سايت مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری11/2/13۹5)صفائيان، . بسازيم

 شنوندگان منظر از راديويي فيچر

سي دربارة      سا سؤال ا سخ به آنها  طرح و برنامه به وجود مي قبل از پردازش ايده تعدادی   جويي در وقت و کار  صرفه  موجبآيد که پا

 کند که عبارتند از:کل پروژه را تعيين مي اجرایشود و شيوه مي

نيداصلي فيچر را تعيين کايده . 1

اصلي را بنويسيد و ه ايد. 2

اصلي را ه زواياي مرتبط با ايد

.مشخص کنيد

نيد داستاني براي آن انتخاب ک. 3

يا زاويه ديد پردازش خود را براي

.سراسر برنامه تعيين کنيد

کساني که به طور موثر .4

ما  شتوانند در تهيه برنامه به مي

.کمک کنند در نظر بگيريد

ه متعيين کنيد آيا ايده برنا.5

ن براي افرادي که درگير ساخت آ

ست قدر برانگيزاننده اهستند آن

.که آن را جالب بسازند
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، بازيابي از سايت 11/2/13۹5)صفائيان، . است هفرارسيد فيچر بعدی مرحله به حرکت زمان باشد مثبت مذکور اةتسؤ به پاسخ شما اگر

  (مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری

 (خبر کنداکتور) نويس پيش تهيه

صور  راديويي کنندگانپخش برخي ساخت  خود شبکه  هويتي هایلفهؤها و متوانمندی بر تکيه با کنندمي ت  در توانندخبر مي در 

 عموماً آن عکس که در حالي ،کرد انگيزه خواهد هيجان و کم کم برايشان  را کار کنداکتور، تهيهو  موفق شوند  گوناگوني هایموقعيت

 چرا که است  ضروری  زماني مدت با هر راديويي برنامه هر يا فيچری هر کنداکتور برای عنوان به اینوشته  دست  تهيه. افتدمي اتفاق

ستان  که دهدمي اطمينان ما به دهد.مي بينش انسجام و  آن به کنداکتور   فکر به برنامه برای بنابراين نرود. دست  از برنامه طول در دا

شيد،  ستند  رويدادها اگر حتي .کنيد تهيه اقدامات ها واز کنش طرحي يا با شويد   کنداکتور تهيه از کنند که مجبورتان خوا  منصرف 

 سودمند  يرشکل ز  به اینوشته تدس  تهيه برای کنندهفردی تهيه اقدام يا کنداکتور نوشتن  برای جلسه  برگزاری .کنيد تهيه را آن باز

 بود: خواهد

 
صلي بيشتر    شود و تمرکز برنامه  اجرابعدی ارزشمندتر   مرحله تا کندمي کمک کليح طر تهيه ،  11/2/13۹5)صفائيان،   .شود روی ايده ا

 (بازيابي از سايت مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری

آيا ايده به اندازه کافي براي ساخت فيچر قوي است؟. 1

آيا ايده مورد نظر ما قبالً ساخته شده است؟.2

ه است؟جود دارد که قبالً مورد بررسي قرار نگرفتوآيا بعد ديگري از ايده و موضوع . 3

آيا موضوع براي او جالب است؟و مخاطب هدف ما کيست .  4

موانع بالقوه و احتمالي براي توليد آن کدامند؟.  5

مد نظر ما هست يا نه؟ةآيا فيچر مناسب رسان. 6

(ارزش پردازش دارد يانه؟)آيا موضوع فيچر به اندازه کافي مهم است؟. 7

.ابتدايي را براي طرح بندي کلي ايده تهيه کنيدت نوشتة 

.نکات قابل ارايه در برنامه را در ترتيبي منطقي فهرست کنيدـ 

.خود جلب کنده اطمينان حاصل کنيد که  شروع آن جالب باشد و توجه مخاطبان را بـ 

.ريدبکار به ساده و جمالت کوتاه بت زبان 

.باشيدت ساده 
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 فيچر تهيه :بعدي گام

ست، کمک مي      شته )کنداکتور( اوليه به ويژه اگر بيش از يک نفر در برنامه درگير ا ست نو شتری بر م کار با د ضوع   کند تا اذهان بي و

 است: به شرح زيرمراحل  اجرایاصلي فيچر متمرکز شود تا آن را به نتيجه منطقي برسانيم. در اين صورت زمان 

 همه مواد، اعم از صوتي، نوشتاری يا کالمي را گردآوری کرده و کنار هم بگذاريد. -

 يد.ثير پژوهش و مواد خبری روی ايده اوليه را مشخص کنتأ -

 برای جايگزيني يا بازنويسي دست نوشته اوليه آماده باشيد. -

 گيری کنيد.اصلي، مواد آرشيوی يا بازسازی شده تصميم يخذ شده از صدای ضبطأهای صوتي قالب اينسرت دربارة -

 ها در برنامه مشخص کنيد.نريتور، يا صدای برنامه را به عنوان راهنمای ثابت شنونده -

 گزارش و اينکه نتيجه منطقي و قابل قبول داشته باشد تصميم بگيريد.درباره طول  -

ضبط برنامه نبوده و ذهن آماده      - سر  ضبط برنامه از نگاه مخاطبان، ياکسي که  شنويد و  پس از  را   هااهديدگای دارد برنامه را دوباره ب

 (4، مقاله، ص )مک کوردی،  بگيريد. البته اين کار به اين معنا نيست که لزوماً بايد تيييری در برنامه ايجاد کنيد.

 آزمون نهايي

 را طي کند: زيرهر برنامه فيچر بايد سه آزمون 

 
  ای خواهدوقت برنامة قابل ارائه اگر فيچر سده آزمون فوق را با موفقيت طي کرد و محتوای آن هم با دقت و حوصدله تنظيم شدد، آن   

 (4، مقاله، ص)مک کوردی،  شد.

 مصاحبه براي برنامة فيچر

های ترکيب کليپ، پيوندها و  توان از روششددود. در توليد آن ميای مسددتقل پخش ميفيچر هم مثل مسددتند اغلب به شددکل قطعه

ستفاده کرد يا از کاربرد پيچيده  1آکچواليتي سازی  ا شروع         تر مونتاژ، باز شنيداری برای ماجرا بهره گرفت. قبل از  شيو  شي يا آر نماي

 فرايند مصاحبه، آگاهي از نحوه استفاده از مطالب مصاحبه در فيچر نهايي ضروری است.

شوند طوری درگير کار شويد که وقت بيشتری برای تهيه و توليد آنها صرف کنيد. فيچر، برخالف بسته خبری، از       مي موجبفيچرها 

تر و دارای عناصر و اجزای بيشتری است. قالب کار به شما فرصت  کند. محصول نهايي طوةنيای پيروی نميعده پذيرفته شدههيچ قا

شه دهد تا با بهرهمي شيوه   ها را عميقگيری از خالقيت و تخيل طرح و اندي شايد به  سي   شکنانه و نوآورانه آن سنت ای تر و  ها را برر

داده   هايي که مفصالً پوشش  برای فيچر بايد حرفي تازه يا غيرمعمولي درباره موضوع داشته باشد. از زمينه   کنيد. عنوان انتخاب شده  

ست   کند. مثالً ممکن اتواند ساختاری منطقي داشته باشد که داستان آن را فراهم مي    پرهيز کنيد. فيچر همانند مستند مي  ،اندشده 

                                                           
1.(Actuality) ، شودجذاب يا ورودی آغاز مي يگزارشي که با بخش يعني 

سليس و روان باشد
موجز و مختصر  

باشد

درست و 

بدون اشکال 

باشد
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ستان يک روز از زند    شيد که دا شه    گي جنگلدر تدارك آن با شي سيدن  شير را به در منزل از طر باني را بيان کنيد يا فرايند ر يق  ای 

 چينش پشت سر هم وقايع؛ که در راديو به خوبي ميسر است، توضيح بدهيد.  

سير در حال حرکت از اتاقي به اتاق ديگر، از طبقه پايين ب            صاحبه يا تف ضبط مطالب م صدا در  ست از قابليت و کيفيت  سته ا   هشاي

شونده اصلي استفاده کرد که هسته مرکزی بحث و خط       توان از مصاحبه ... استفاده کنيد. در فيچر مي طبقه باة، از داخل به بيرون و

از   کنند. يکيشونده فرعي سود جست که هسته مرکزی را حمايت مي    د و نيز از مشارکت تعدادی مصاحبه   کناصلي آن را مطرح مي 

ساخت فيچر  های مؤروش صاحبه   عثرتر  ست از ترکيب مطالب م صوتي آن   شونده بارت ا شيوی  ضبط آن ها با قطعات آر ها با  ها )که 

 (165د166؛ ص  1388)بيمن، شونده واگذار شده است(.از ضبط و ميکروفن به خود مصاحبه نحوه استفاده آموزش مختصری دربارة

 راديويي  مستند با  فيچرتفاوت 

تواند شامل مصاحبه، مباحثه و اطالعات مبتني بر واقعيت باشد و به موضوعاتي      راديويي است که مي مستند راديويي، شکلي از برنامه   

 .پردازدمانند حوادث، تاريخ، علم يا رويدادهای جاری مي

ستند راديويي چنين مي      سم راديويي در تعريف م سندگان کتاب ژورنالي ستند راديويي برنامه نوي ست که نوي گويند: م سنده در   ای ا

  ها، موسيقي و افکت تنظيم کند و برنامه را به صورت ترکيبي از صداهای شاهد، نقل قول   اطراف موضوع مورد نظر، وقايع را بازگو مي 

 (263-265، ص 1387هلس، بوخ ةروخ و فون ) د.نکمي

،  11/2/13۹5)صفائيان،   زير است: هايي دارند که به شرح  تفاوت مشترك هستند اما  های مستند و فيچر  برنامهاگرچه بعضي از عناصر در   

 (بازيابي از سايت مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری

 

 (263د265؛ ص؛  جزوه مرکز آموزش صدا و سيما)هولن و کارگر،  نقاط قوت و ضعف فيچر يا ميني فيچر

 نقاط ضعف نقاط قوت

 .سازديم فهم و قابل روان را پيچيده موضوعات
 کردن گيج خطر نداشته باشد، منطقي ساختار چنانچه

 .دنکمي تهديد را شنونده آن

کليپ صوتي  فاقد يا حاوی که يگزارش با مقايسه در اغلب

 .است جذابتر باشد،

 .است وقت گير آن توليد

 

 ابزارهای از چون سازد،تر ميسرزنده و ترمتنوع را برنامه

 .شودمي استفاده درآن بياني مختلف

 مشکل کاری ،صدا و تکنيسين تدوينگر برای فني نظر از

 .است

 .کندمي خلق ذهني و تئاتری انگيزدميبر را شنونده تخيل
 برنامه هایبخش ديگر نيست؛ با استفاده قابل تنهايي به

 .مثالً بخش مجله برنامه ،مرتبط است

 

.تدر مستند عمق تحقيق اهميت دارد اما فيچر ارائه تصويري کوتاه از واقعيت اس

.مقايسه با فيچر، براي مستند زمان بيشتري صرف مي شوددر

.صورت عميق درگير مي شوده واحد بيمستند برخورد با موضوع

تهزينه توليد مستند بيشتر از فيچر اس
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