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 مقدمه
سردبير و يا خبرنگاري چگونگي هاي ذهني هر ها به داليل مختلف خواهان جذب مخاطب بيشتر هستند. از جمله مشغلهرسانه

توان موضوع را در دو بعد، يعني در ظاهر يا سطح برنامه خبري )شکل( و در عمق يا محتواي جلب توجه مخاطبان به اخبار است. مي

 آن مطالعه کرد.

اً خواهان جلب که اولي صرفهاي خصوصي و دولتي درجذب مخاطب وجود دارد و آن اينتفاوتي نيز از حيث اهداف، درميان شبکه

محتواي اين برنامه کند که تأثير  اهد توجه مخاطب را جلبخوتوجه مخاطب به هر قيمتي است، حال اينکه ديگري به اين دليل مي

 که بهتر بتواند توجه مخاطب را نسبت به اطالعات مورد نظر، معطوف بخود نمايد. )مثالً او را براي انتخاباتدهد يا اينرا بر وي افزايش 

ر جذابيت گذارند؟ براي نيل بدين مقصود ابتدا به عناص ثيرهايي در اين زمينه تأتي چه المانراسهي دادن توجيه و تهييج کند( برأ و

 پردازيم:از نظر شکلي و ظاهري مي

 جذابيت و مخاطب محوري از حيث شکل -1

 هاي ارائه خبر رابطه جذب مخاطب با شيوه 1/1

شناسي تلويزيون منتشر کرده است، به هنگام ارائه تعريف ساده که تاکنون تاليفات زيادي در مورد مخاطب 1"گونتربري"

در سههطح اول معيار سههنوش توجه، تناوب "کند. ، سههه سههطح مختلف را از يکديگر تفکي  مي"توجه"عملياتي از مفهوم 

کند و با تقسيم مخاطب تماشاي خبر را بررسي مي هايتماشاي مخاطب به اخبار است. در سطح دوم محقق عمدتاً انگيزش

هاي مختلف جمعيتي، به دنبال داليل مخاطبان گوناگون براي تماشهاي موضهوعات مختلف خبري اسهت. در سهطح به گونه

 2"شود.گيرد. توجه و دقت مخاطب به صفحه تلويزيون، ميزان محسوب ميسوم، خود عمل تماشا، اساس تحقيق قرار مي

نشوند.  کيد ارائهه همه اطالعات به يکسان و بدون تأکند کاي عملبه سه سطح توجه، سردبيرخبر بايد به گونهبا عنايت 

شدن آزادي مخاطب در مقابل متن سازي بخشي از اطالعات، موجب کم رنگ سازي شود. برجستهبخش مورد نظر برجسته

به طور کلي براي  کند.که از نظر خودش مهمتر است، جلب ميهايي شود، فرستنده پيام دايماً توجه مخاطب را به جنبهمي

هاي مختلف جمعيتي مخاطبان ارائه داد. در اين مرحله کننده براي انگيزش گونهجلب توجه بايد مطلب را به شکلي تحري 

 ها يا عوامل ساختاري در جلب توجه مخاطب تعريف و تبيين بشود. شود مهمترين شاخصسعي مي

سي  شکيلبراي برر صر ت شکال ارائه، بايد گفت که برنامه خبري از چهار عن سئله توجه و ربط آن به ا ست که  شده م ا

 عبارتند از: 

 آرم برنامه خبري  -

 عناوين مهم خبر روز -

 اصلي برنامه  گويندة -

 گزارش خبري  -

 کند.مخاطب در ي  برنامه به ترتيب با اين عناصر ارتباط بر قرار مي

                                                           
1- . B . Gunter 
2 -Gunter, B.(1987), Poor Reception, Brodway, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Publishers. P.114 
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 خبري جلب کرد. را به کل برنامة 2توان توجه مخاطبمي 1در همين اولين نقطه تماس، با ارائه ي  آرم جالب الف( آرم: 

کند. براي جذاب کردن آن، در دومين سطح، مخاطب با مهمترين عناوين خبري روز، برخورد مي ب( مهمترين عناوين خبري:

 توان کرد؟چه مي

 ها. )عناوين خبر(سر تيتر پخش موسيقي آرم مانند، هنگام خواندن ه1

 جذاب بودن عناوين مهم خبري در عين کوتاهي و سادگي جمله. ه2

تر است. )استفاده از مضمون بدون کامل بودن جمله مانند استعفاي آن افزونتأثير تر و به صورت درام خبري باشد، هر چه تيتر کوتاه

استعفا داد( براي دراماتي  کردن موضوع مثالً  ... در مورد ... نيکسون به دليلکه ي  جمله کامل گفته شود مثالً نيکسون، به جاي اين

 بايد از واژه سرنگوني به جاي برکناري استفاده شود. 

 کار رفته هنگام پخش و خواندن عناوين خبري. هجذابيت تصاوير ب ه3

 ها در حداقل باشد.ر و تعداد آنترين، غيرتکراري، نمادي معرف براي موضوع خبتصاوير قسمت هدالين بايد جالب

 شود.هر چه عناوين مهم کمتر باشد، توجه مخاطب بيشتر مي ه4

از کشور سوئد و  STVاز انگليس و  BBCو  ITNهاي خبري تلويزيوني مانند انگيزد. سازمانمي عناوين کمتر، توجه بيشتري بر

NRK طور)در روزنامه ي  يا دو )عمدتاً سه عنوان( در روزنامه هم همينکنند. از کشور نروژ تنها از سه عنوان خبري استفاده مي

 کند( عناوين را اصطالحاً محو مي ته به همراه عکس وجود دارد و بقيةعنوان برجس

 اداي جمله ه نحوة5

ري، خب نامةضوع در مبحث مربوط به موري برکند. اين مودر سومين سطح، مخاطب با موري برنامه ارتباط برقرار مي پ( گوينده:

 خواهد گرفت. مورد توجه بيشتر قرار

 هاي خبري است.کند، هنگام پخش گزارشخبري تماس حاصل مي چهارمين سطح که مخاطب با برنامة: ت( گزارش خبري

 : واقعي کردن خبر2/1

طح عناوين اصلي روز را يافته به سهاي ارتقاءسردبير از طريق اعطاي جايگاه مناسب، زمان کافي و امکانات مطلوب، اهميت خبر

کند تا حدي که مخاطب اين انتخاب را کامالً رساند. با استمرار اين عمل، اعتماد وي را به انتخاب جلب ميبراي مخاطب به ثبوت مي

 رهاي ي  متن خبري با ي  متن تبليغي، اين است که ميزان اطالعات دها ارزيابي کند. از جمله تفاوتطبيعي و منطبق بر واقعيت

 متن خبري زياد ولي در متن تبليغي صنايع ادبي زياد است. صنايع ادبي مانند استعاره، مبالغه و...

، متن تهييوي -در ي  گزارش خبري نبايد از کلماتي مانند عزم راسخ مردم و صفوف .... استفاده کرد. به جاي گفتمان تبليغي

جاي  که همانا جريان ممتد اطالعات يعني طرح پي در پي نکات تازه بهدهد و از گفتمان خبري خبري بايد اطالعات تازه ارائه 

ه مطالب تکراري است، استفاده کند. به اين ترتيب ذهن مخاطب به عينيت هاي تو خالي براي ارائيبندبرداري از لغات و جملهبهره

هنرپيشه  اي تيتر خبر اين باشد که فالندر روزنامه کند چون در پي ايواد تمايل و تهييج و تبليغ جيزي نيست. اگرخبر اعتقاد پيدا مي

يا ورزشکار طالق گرفت و شرح آن را به صفحات داخلي ارجاع دهد، اما در آنوا نيز در حد ي  سطر موضوع را شرح دهد، در واقع به 

عناوين اصلي همين مشکل  گويند. در خبر تلويزيون نيز در انتخابمي "شارالتانيسم خبري"اطمينان مخاطب نارو زده که آن را 

 وجود دارد. مخاطب پس از ي  دوره تماس با عناوين مهمي که زمان خبري مناسبي در مشروح اخبار ندارند، احساس پشيماني

                                                           
1 -Interesting 
2 -Attention 
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ا جا و درخور اهميت، خبر رهکند. سردبير بايد بتواند با اعطاي زمان مناسب، مکان و امکانات بکند و رابطه خود را با برنامه قطع ميمي

 هاي مهم در اختيار او قرار دهد.در ذهن مخاطب واقعي کند و اطالعات الزم را براي شرکت در مباحث موجود در مورد خبر

ل، تهية گزارش در مح واقعه و داد. مثل فرستادن خبرنگار به صحنةهاي مهم، امکانات بيشتري تخصيص بايد ها و خبربه برنامه 

ه نشود، مخاطب به مهم عوامل خبري. اگر اين امکانات ارائعدد کارشناس و پرورش خبر بر اساس زنده، تعدد صحنه، ت تعدد مصاحبة

 گردد.کند و رابطه او با کل بخش خبري مخدوش ميبودن خبر ش  مي

 نقش گوينده در برنامه خبري :3/1

يچکس. ود. يعني هيچکس براي هخبر مکتوب باعث شد که خبر به صورت سوم شخص ارائه شتأثير در ابتداي تشکيل تلويزيون، 

نعطاف اجراي خش  و بدون ادو نفر است. اصطالح صورت سنگي )در اينوا رابطه گفتمان برقرار نيست، چون گفتمان نمود رابطه بين 

اطب خگوينده با م به صورت اول شخص پيش آمد و رابطة باشد. بعداً روايتاحساس( مربوط به اين دوره از فعاليت تلويزيون ميو بي

کارشناسان وسايل ارتباط جمعي، اعتبار خبر  اين حالت بيننده توجه بيشتري به خبر پيدا کرد. برخي از به شکل من و تو شد. در

گرايي است. در اي ذهنارائة خبر گونهگرايي. زيرا قبول حضور من )گوينده( در دانند و نه عينيگرايي مياز ذهنتلويزيوني را ناشي 

ف، طربا خبر سروکار دارد. او به صورت بي ن، ي  کارشناس خبر است که مرتباً که اين مدوستانه مد نظر است و هم اين اينوا هم رابطة

 1ترين عوامل جلب اعتبار براي برنامه خبري است.کند. به اين ترتيب گوينده يکي از اصلياخبار را براي مخاطبان ملموس مي

 هاي گويندگيشيوه

ستفاده ه خبر ابا رد کامل صورت سنگي، از دو شيوة نسبتاً مشابه در ارائرخ برنامه، و مخاطب آن، در موضوعات خبري، بسته به نيم

 .3کننداستفاده مي "بگو بخند" ز شيوةا News 2SKY اي مانندهاي ماهوارههاي تواري و ملي و بعضي شبکهشود. شبکهمي

ارند و خبر را به شکل زيبا رو و خوش لباس هستند و گاهي چهره ورزشکارانه )کمي زشت مردانه( دها، گويندگان اين نوع برنامه

ها به گفتگو، دهد، با آنارائه کنند. اگر گوينده به تنهايي برنامه را عرضه کند، با مخاطب و اگر به همراه همکارانش ه مينمايشي ارائ

با  اي راشود که برنامهد، گوينده در حقيقت ي  شومن محسوب ميت  ازد. در اين م  پردخبر عرضه شده مي خنده دربارةتبادل نظر و 

بري هاي خکند تا هر چه بيشتر توجه مخاطبان را به آن جلب کند. سازمانکننده اجرا مياي نمايشي و سرگرممحتواي جدي به شيوه

هاي ظهور گوينده بر صفحه تلويزيون در انگليس، سالدر اولين  BBCخبر به شکل صورت سنگي را که ارائه تر به طور کلي جدي

 اي و گاه حتي معروفهاي خبري، استخدام خبرنگاران حرفهاند. نگرش غالب در ميان اين دسته از سازمانآن را باب کرد، کنار گذاشته

لويزيوني و گويندگي خبر است. البته هاي تها در مقام گوينده اصلي برنامه خبري، پس از گذراندن دورهها و استفاده از آنروزنامه

نگاري، همه تقريباً با توربه اندک روزنامه 5"کرونکايتوالتر "و  4"ادوارد مورو"خبرنگاران معروف تلويزيوني و قبل از آن راديويي، مانند 

هاي گزارش ورد تهيةاديويي يا تلويزيوني در مرا در مقام خبرنگار ر هاي ترقي و کسب اعتبار خبري در ذهنيت مخاطبانپله

 هاي خبري آغاز کردند.خبري پيمودند و سپس فعاليت خود را در مقام گويندگي اصلي برنامه

                                                           

 88سيما، صفحه:ران، انتشارات: مرکز تحقيقات صداوتلويزيوني، چاپ اول، ته، مفاهيم نظري و عملي خبر 1385مير فخرايي، تژا، -5
  ساعته آمريکايي 24کانال خبري -6

3 -happy talk 

4 -Edward Morrow 
5 -Walter Cronkite 
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هاي اصلي برنامه، به اولين سال ستفاده از خبرنگار در مقام گويندةدو گرايش استفاده از گوينده خوش صدا )راديويي( و ا

استفاده  "هوبلريچارد"و  "رابرت اسکدگر"اي چون از خبرنگاران حرفه CBSگردد. در آن هنگام خبر در آمريکا باز مي ارائة

 CBSهاي اوليه، برتري شيوه برد. در همان سال، گويندگان خوش صداي راديويي را مقابل دوربين مي NBCکرد. اما مي

از شيوه قديمي  NBCرا در مقابل دوربين تلويزيوني قرار داد. امروزه نيز نمايان شد. اين شبکه، ستارگان خبري چون مورو 

 1"برايان ويليامز"توان از مهمتر است. مثالً مي NBCنگاري براي کند. منش گويندگي، قيافه و ... از کيفيت روزنامهاستفاده مي

 خورد.خود را در مقابل دوربين مينگاري دارد اما بيشتر نان قيافه و سلوک نام برد که گر چه توربه روزنامه

BBC ها به تلويزيون اصههرار داشههت ولي در نتيوه رقابت با اول به اسههتخدام گويندگان راديو و کشههاندن آنITV  اين

صلي آن شت. يعني اعتبار ا شد متمايل گ صلي بايد خبرنگار با سوي اين رويه که گوينده ا شت و به  ها گرايش را کنار گذا

 گونه احساس گذشته است.ن ديگر دوران خواندن خبر بدون هيچخبرنگاري است. چو

سي ي  گوينده را با مفهوم  سا صلي و ا ست که نقش ا ضروري ا ضيح اين نکته در اينوا  شخص مي Anchorتو کنند م

 کند.ترين فرد اتاق خبر عمل ميو در حد ي  سردبير و گاه پر نفوذيعني فردي توانا که فراتر از ي  گوينده 

 اي فردي گويندگي خبر تلويزيونهشيوه

اي که با چهره و حاالت روحي و شخصي گوينده مذکور همخواني شيوه خبر دارد.ارائه براي  يهاي خاصشيوه ،هر گوينده

  گردد.ارايه دهنده فضاي کلي آن باشد، خبر بايد با حالتي خاص که نشان بسته به نوع خبر، داشته باشد.

هاي غمگين کننده يا شادي خبر،هاشکست ،هاموفقيت اجراي متفاوتي از هر خبر داشته باشد. کلي،گوينده بايد در هماهنگي 

از ي، تمسخر ضمني فرهنگ دشمن و تقدير از فرهنگ خود ،يرفتار متوازن سياستمداران خود هاي جدي يا انساني،خبر بخش،

 2بايد مشهود باشد. کننده،حاالت و رفتار معرفي طريق تن صدا،

 آنو مشخصات  گوينده احاطه

اعتبار  تر باشد،خبر توسط گوينده است و بر اساس اين فرض استوار شده است که هر چه اجراي گوينده قويارائه قدرت ، احاطه

 پردازيم:ها مي بدانگيرد که در گويندگي مدرن مواردي براي ارزيابي مدنظر قرار مي هاي خبري بيشتر خواهد شد.برنامه

 ه گوينده به ميزنگاالف: 

 ترين احساسي بايد باشد. نگاه گوينده با مخاطب بايد مهربانانه باشد. گاه جدي گاه غمگين و...اما مهرباني نگاه، غالب  ه

 شود.انوام مياغلب اين کار در آغاز خبر و انتهاي آن  کند.هاي خبر روي آن نگاه ميگوينده هر چند گاه به ميز و کاغذ ه

            خبر بعدي باال گرفتن کاغذ، ي  کاغذ خبر به پشت کنار گذاشتن -

گذاشههتن چند عالمت با خود کار روي کاغذ پس از پايان هر خبر يا کشههيدن خط روي  بازي با قلم در حين اجراي خبر، -

 .کاغذ

 کيدات صوتيأاشارات چهره و تب: 

                                                           
1 -Brian Williams 

 94 :ما، صفحهيقات صداوسيمرکز تحق تهران، انتشارات: چاپ اول، وني،يزيم نظري و عملي خبر تلويمفاه ،1385تژا،  ي،يرفخرايم -11
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هاي نمايشارائه آنان را به  گويندگي صههورت سههنگي،هاي جدي خبري با مدل قطع رابطه گويندگان تلويزيوني رسههانه

 نمود: توان بدين شرح مطرحاجراي اين نمايش را مي واداشت. ميني ماليستي به هنگام اجراي خبر،

 به هنگام تاکيد بر لغات آن تنگ يا گشاد کردنمثل  تغيير در حاالت چشم -

 باال انداختن و يا کماني کردن  ، مانندبرواناتغيير در حالت  -

 باري  يا جمع کردن لب لب ها مانند تغيير در حالت  -

 غم، شههادي،مانند نمايش حاالت:  ماليسههتيتري اما بسههيار ضههمني و خفيف و مينيأت ه حاالت کلي چهره به شههکلئارا -

 تعوب و  استهزاء

هستند. در هنگام پخش ي   شده )مکتوب و ...( قابل تقسيمآوري شده )گزارش خبري( و اعالم ها به دو دسته جمعخبر -

ارائه خبر بعدي مي شههود. سههاير  کند و آمادهاي جز معرفي آن ندارد و لذا انرژي کمتري مصههرف ميگزارش، گوينده وظيفه

يز و شمار گويندگان نهاي خبري زياد باشند ها به نوع اجرا و تالش مستمر وي از ابتدا تا پايان بستگي دارد. اگر گزارشخبر

 يابد.بيشتر از ي  نفر باشد در آن صورت خستگي ناشي از کار کاهش مي

يابند که گوينده خبر، داليل و نتايج ي  خبر را طرح ملموس کردن خبر: مخاطبان هنگامي به درک بااليي دست مي -

  1)ذکر عناصر خبري( کند.مي

هاي زماني، بسيار کمتر يعني تعداد جمالت يا لغات خوانده شده در واحدسف باري باشد، آهنگ خواندن خبر اگر خبر تأ -

 انگيز است.تر از خواندن خبر هيوانتر، آراميا به عبارت ساده

 :تعادل خبري4/1

 سازي است که دو جنبه دارد:هاي دخيل در برنامهخبر يکي از مهمترين پارامترارائه در  2تعادل

 و محتوايي ي  خبر.تعادل ميان عناصر تکنيکي  ه1

 هاي ي  بخش خبر تلويزيوني.تعادل ميان فرآيند ه2

نهفته و قابل پرداخت ارائه اشههاره دارد لذا در ذات گزارش نيسههت بلکه در شههکل يا فرم ارائه  از آنوا که تعادل به شههيوة

سم حرفهمي شد.ي  ژورنالي ضوع نپردازد بلکهاي تالش ميبا شکل  کند که تنها به ي  زاويه از مو همه زواياي ممکن را به 

کند. ي  نقل قول از اين ديدگاه و ي  نقل قول از ديدگاه متعادل منعکس کند. در اين حالت، تعادل مفهوم عددي پيدا مي

 تر، هر دو نظر، به ي  ميزان بايد انعکاس يابند.مخالف. به عبارت ساده

گرايي سياري از کارشناسان تعادل خبري را ادامه مبحث عينياي ظريف و تنگاتنگ دارد. بتعادل با عينيت در خبر رابطه

مراجعه  325هاي تعادل و عينيت در خبر، به کتاب شناخت ارتباطات جمعي صفحه دانند. )براي توضيحات بيشتر زمينهمي

 شود( 

 سنجش تعادل 

 گيرد.براي سنوش تعادل، دو شيوه را بکار مي 3"هرالد زئويت"

                                                           

94-95، مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني، چاپ اول، تهران، انتشارات: مرکز تحقيقات صداوسيما، صفحه: 1385يرفخرايي، تژا، م -
2 Balance of Presentation 
3 -Herald Stveit 
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هاي مختلف سياسي و احزاب بکار گرفته شده در مورد مسائل و مباحث اجتماعي توسط گروه در شيوه اول اصطالحات

ه شود کشود. مثالً در مورد  فالن سازمان، اصطالح تروريستي يا آزاديبخش خواندنش؛ مشخص ميبه تفکي  مشخص مي

 کنند.بخش خطاب ميآزادي خوانند و کدامي  آنراهاي سياسي يا نظامي در دنيا آن را تروريست ميکدام نيرو

صطالحات در خبر ستفاده از اين ا سي ميزان ا سوگيري مثبت، منفي و يا بينهايتاً با برر سانهها،  يري گها اندازهطرفي ر

 شود.مي

هاي هر دو طرف را اندازه مي ها يا نقل قولهاي انوام شههده در دو سههوي تضههاد، يعني مصههاحبهدر دومين شههيوه، گفتار

شود که آيا نظرگيرند تا  شان داده  سو به ي  اندازه انعکاساز طريق مقابله عددي آنها با يکديگر، مثالً ن يافته يا  هاي هر دو 

 به يکي از آن دو، فضاي بيشتري اختصاص داده شده است.

سوگيري و عدم بي ست بدون آنکه چندان قابل اندازهطرفي از راهالبته  شد. مثگيري هاي ديگري نيز قابل اعمال ا الً از با

  1هايي که بار مثبت يا منفي داشته باشند و به هر حال عدم تعادل را دامن بزند.طريق بکاربردن واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 - Herald Stveit, D. (1983), The Media War in the Middle East,NUPI publication,pp. 2-9 and 85-86 
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 مقدمه
( خبر) کارش اوليه ماده مثل بايد خالق؛ خبرنگار. معناست بي او شغل در روزمرگي و کهنگي. است متفاوت شغلي خبرنگاري

 يم لذت کرده، کشف مردم براي آنچه کردن بازگو و مسائل کشف از. است تازه حقايق کشف آن الزمة که باشد جريان در هميشه

-منديعالق و نياز باشد مردم با بايد پس. بدانند را هاآن پاسخ خواهندمي مردم عامة که کندمي مطرح هايي کار پرسش هنگام به. برد

 به. ددانمي اخبارحقيقي آوردن بدست در را ميان بر و اصلي دارد، راههاي پشتکار ورزد، اصرار حقايق يافتن در. بشناسند را آنان هاي

 نتريقوي و ترينروشن به را ماجرا(. خبر درج در دقت و صحت) کندمي عمل سنويده و دقيق خود مطلب نگارش و آوري جمع هنگام

 .است منابع از ايگسترده شبکه داراي و کندنمي عنوان غيرصريح و غيرشفاف و مبهم را خبر. کندمي ارائه شيوه

 خبر با خبرنگاري، حرفة .دارد جامعه به رسانياطالع شدن به خبر و تبديل قابليت که است انعکاس رخدادهايي خبرنگار، کار

 وربهت و دانش، علم داشتن بودن، خالق خبرنگار الزمة. رساندمي خود مخاطبان به گوناگون هايشيوه به را آن و خبرنگار دارد سروکار

 پيامبران که طورهمان .کند عمل موفق بتواند خبري کار اصل مهم سه به عنوان صحت و دقت سرعت، آن با کنار در تا است جسارت و

 و لمق با صدا و تصوير خبري و متعهد نيز خبرنگاران سازند، مطلع و گمراهي تاريکي جريان از را جامعه وحي توانستند طريق از ما

 از توانمي را رويدادها و آن دهدمي رخ هاآن بر   و دور رويدادهايي که چهاين. کنندمي آگاه پيرامونشان از را مردم جامعه کاغذشان

 شمّ و انشد توربه، خبرنگاري، فن پيشکسوتان و استادان قول دهند. به نشان تصويري و مکتوب مختلف الکترونيکي، هايرسانه

 1. در بياورد سرها در سري تواندمي هاآن فراگيري که با است خبرنگار ي  ملزومات خبري مهمترين

هايي نظير مل  المتکلمين، ميرزاجهانگير خان صههور اسههرافيل، مل  الشههعراي بهار و ايران از يکصههد سههال پيش نام جامعة

صه  سين فاطمي را در عر ست، با ورود راديو و تلويزيون به ايران، به ويژه در دوران دفاع مقدس  2نگاريروزنامهسيدح به خود ديده ا

 نامدار و پرتالشههي همچون شهههيدان غالمرضهها رهبر)مبدع خبرنگاري جنگ(، محمود صههارمي )چهره خبرنگاران هايشههاهد چهره

 ها وايم که با مواهدتسيدحميدرضا حسيني )شهيد منا( و ... بوده رساني(، محسن خزائي)خبرنگار مدافع حرم(،اطالع عرصه ماندگار

رساني درست و به موقع، گاهي در تغيير ي  تصميم د. اکنون نيز خبرنگاران با اطالعکردنخبر فعاليت مي از جان گذشتگي در عرصة

 اسالف خود را ادامه مي دهند.يا افشاي ماهيت ي  جريان سياسي يا اقتصادي به سود مردم جامعه و منافع ملي، راه 

 خبرنگار کيست؟
سي خبرنگار گفت توانمي تعريف ترينساده عنوان به ست ک شغول حرفه به که ا ست، خبرنگاري م  هايگزارش و خبر يعني ا

و  دکنمي ارائه و انتخاب گردآوري، و اينترنت تلويزيون راديو و از پخش براي يا و موالت، نشههريات ها،روزنامه در چاپ براي را خبري

سي خبرنگار 3.دارد نظارت کارها اين انوام بر يا ستفاده با که داندمي را فردي همچنين حوت اهلل عبا  گزارش تهيه از منابع، وظيفه ا

خبرنگار بايد بتواند مهارتهاي مرسوم گزارشگري 4. دارد عهده بر را واقعه ي  از پخش و قابل و جامع کامل( وتصويري مکتوب،صوتي)

ست که او بايد بتواند مطالب خود را با مهارت سنتي خبرنگاري به اين معنا سوم و  هاي جديدتر تلفيق کند. به کارگيري مهارتهاي مر

اني هاي پيچيده را براي راديو يا مطبوعات به زبرا صريح و به زبان تصويري يا نوشتاري قابل فهم درآورد. همچنين بايد بتواند موقعيت

تر، شم بويايي خوبي براي کشف حقايق داشته باشد يعني بتواند با کنوکاوي فراوان از جزئيات خبر، . از همه مهمشيوا توضيح دهد

                                                           
 95 مرداد -30 ص-236 شماره -سرباز ماهنامه- "قسم به قلم " -امين کمالي فر - 1

 189 شماره 1386 مرداد نشريه گزارش -رشمار عرصه اطالع رسانيمرداد روز خبرنگار ومصاپب  17 –حامد طبيبي  - 2

 21ص  -انديشه نگار طلوع موسسه-"آموزش خبرنگاري" - 3

 53ص-1380-اصول کاربردي خبرنگاري و خبررساني در راديو و تلويزيون -حوت اهلل عباسي - 4
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شکيل مي در سر سب را ت وان تدهند. به عبارت ديگر بايد بداند، چگونه ميبياورد و بداند چه عواملي، ي  رويداد خبري خوب و  منا

 و صدا تبديل کرد. اين رويداد را به ي  گزارش خبري پرسر

هاي ها و توهيزات فني قديمي و مدرن راحت باشههد. به بيان ديگر بايد از تواناييعالوه بر اين ي  خبرنگار بايد در کار با سههب 

تدوين نوارهاي صوتي و تصويري، نوشتار، گردآوري و ضبط  برداري، صدا و الزم از قبيل آشنايي با دوربين، آشنايي با تصويربرداري

هاي هاي ارتباطي و همچنين راهبري مصههاحبهبع، آشههنايي کامل با کامپيوتر، مهارت کار با اينترنت و ايميل، دسههترسههي به پلمنا

 1راديويي و تلويزيوني و ... برخوردار باشد.

 باشيم؟ خالق خبرنگاري چگونه
 داشههتن با جز که کنند توليد نو هايحرف بايد مرتب آنها اسههت؛ شههده ترمخاطبان سههخت نظر جلب براي خبرنگاران امروز کار

 همراه ودخ با را خالقيت معني خود خبرنگاري که چرا "خالقانه خبرنگاري" بگوييم تا نباشههد نيازي شههايد. نيسههت ممکن خالقيت

شته بايد حداقل يا دارد شد دا ساس. با ست اين خبرنگاري ا شههم خبرنگاران. بگويد مردم به توجه جالب و گيرا تازه، حرفي که ا  ي

 بياورند؟ کوا از را بعدي تازه و نو خبر و دارد تازگي مخاطب براي حرفشان چقدر که نگرانند

ست آموختني که مهارتي. دارد نياز مهارت به خالقانه خبرنگاري  سانه رقابت با امروز. ا  شتربي بايد خبرنگاران دارد وجود که اير

 تحقيق و جستوو اب کمتر و است اخبار فرآوري بيشتر خبرنگار کار که بيندازد فکر اين به را شما است ممکن توليد فشار. کنند توليد

 العاتاط از در اينترنت اقيانوسي ولي گذاردمي شما اختيار در را اطالعات راحتي به اينترنت به دسترسي کهاين ويژههب دارد کار و سر

 وقت صرف و زياد زحمت و کار به نياز بودن نوآور .کند گم را راه است ممکن حقيقتي هرجوياي آن در که وجود دارد غلط و درست

 . دارد نياز پيشين هايعادت تغيير و تازه فکري طرز به مداوم و زياد کار نيست اشتياق کم افراد کار  اين. دارد

شد خبرنگار خالق بايد کنوکاو  بدون يد،کن عبور ساختماني کارگاه ي  کنار از آيدمي پيش ساده، چقدر اتفاقات براي حتي! با

 کنيد مي گاهن سفيد ديوار ي  به وقتي حتي که باشيد کنوکاو چيز همه درباره آنقدر بايد" ،"سازيد؟ مي چه اينوا": بپرسيد اينکه

 !ندارد؟ ديگر رنگ چرا"شده؟ سفيد ديوار اين شده چطور" بپرسيد خودتان از

 نواما اصولي و درست کار، اين کنيد؛ دقت اما. کنيد تمرين بايد است واضح کرد؟ تقويت را کنوکاوي حس شود مي چگونه اما

شرايطي در و کوا و موردي چه در بدانيد بايد. شد خواهيد تحملي غيرقابل آدم صورت اين غير در چون گيرد؛  الزم کنوکاوي چه 

 و ننده بودهک ناراحت بلکه نيست شورانگيز و جذاب خبرنگار عنوان به شما کنوکاوي تنها نه گفته شده شرايطي درک بدون است؟

 .سازدمي تحمل قابل غير را شما

 قدم قعمو حتي و خوانيدمي موله يا روزنامه در که مطلبي يا شنويدمي کسي از که حرفي هر مقابل در شما کنوکاوي؛ تمرين با

 و چيز، هر به نسههبت شهه  يعني "چيسههت؟ ماجرا اصههل" يا "رسههدمي نظر به عويب قضههيه اين"کنيد،مي فکر خود با مرتب زدن

 راهنمايي ترلکام بهترو هايپاسخ به رسيدن براي را شما فقط نشود و بدگماني به تبديل ش  اين کنيد مراقبت بايد که اينواست

 .کند

شان جوابي موجود، اطالعات با که کنيد مطرح االتيسؤ کنيد؛ موبور را خودتان  و "برهاخ خالصه" بخش کنيد. بانمي پيدا براي

 گذاشته ابجوبي نويسنده که نماييد طرح را االتيسؤ کنيد سعي و انتخاب را خبرها ترينکوتاه. کنيد شروع هاروزنامه در کوتاه اخبار

ست شي اولين به .ا . بيندازيد کار هب را فکرتان و بگذاريد کنار را طرفيبي ايلحظه براي. کنيد توجه بينيد،مي اخبار مقابل در که واکن

                                                           
 )با تغيير( 24موله راديو سال پنوم شماره  -ترجمه زهره جنابي -هاي خبرنگار راديوي محليويژگي -پاول چنتلر وسيم هريس - 1
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ست فکري همان اين آيا چيست؟ رسدمي ذهنتان به که فکري يا واکنش اولين  نشواک اين وقتي رسدمي هم ديگران ذهن به که ا

 پرسيدب خودتان از هميشه تکراري و روزمره مسائل با برخورد کشاند؟درمي کوا به را شما افتد؟مي اتفاقي چه کشيد،مي چالش به را

شد؟ نو و تازه که بگويم توانممي چيزي چه" ست اين روش اين خوبي با صي اطالعات شما نيست الزم کار اين براي که ا  شتهدا خا

 1. باشيد کنوکاو و پرسشگر بايد فقط باشيد

 ترينجالب اوقات گاهي. دارد مهمي نقش نيز خبرنگار بصيرت خبري، هايسوژه يافتن خبري دارد، براي خبرنگار خالق بصيرت

 برگزارکنندگان .کرد پيدا ندارند خبري ارزش که هاييگردهمايي و خبري هايکنفرانس در توانمي را خبري هايسوژه ترينقوي و

 هاييالسؤ خبري کنفرانس ي  در که فهميدمي وقتي. گويندنمي بگويند بايد که را چهآن هاوقت گاهي خبري، هايکنفرانس از برخي

 نبهتري توليد به منور آوريدمي دستبه که چيزي شايد. شويد کار به دست هاآن پاسخ دريافت براي بالفاصله مانده، پاسخبي که هست

 .شود خبري گزارش

 آن کنار از دقتبي کهاين يا بينيمنمي را هاآن يا که گذريممي خبري سوژه و حادثه هاده مقابل از خود روزمره زندگي در ما

 اطبانمخ بدهد خبري جان حوادث آن به خبرنگار اگر ولي ندارند خبري جنبه عادي بييندگان براي حوادث اين از بسياري. گذريممي

 .برندمي پي حوادث آن خبري ارزش به

 2خالق و حرفه اي خبرنگارانِ وظايف و هاويژگي
شان، خبر و گزارش صل درخ ست ايخبرنگار خالق و حرفه هايمهارت و هاويژگي کار حا صيات و هاويژگي از .ا صو  و فردي خ

 از باالتر وشيه ضريب بودن، االنتقال سريع سنوي، نکته و تيزبيني پرسشگري، ، عبارت است از: کنوکاوي خبرنگاران شخصيتي

 اين از بخشي اخالق به پايبندي و فروتني پذيري، مسئوليت خالقيت، ،(EQهيواني هوش و IQژنتي   هوش شامل) جامعه سطح

 خبرنگار است.هاي ويژگي

  

                                                           
 12/11/95 -خالقانه خبرنگاري - ˝سي. بي. بي امروز˝ برنامه پيشين سردبير ،˝مارش کوين˝ - 1

http://pana.ir/news/592675/ 
 18-34ص  -"روزنامه نگاري در عمل "ترجمه محمد تقي زاده مطلق، -هلن سيسونز - 2
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 خبرنگار خالق فردي خصوصيات و ها: ويژگي 1شکل 

 
 نرسيد براي و باشد نيز ايحرفه هايويژگي از برخي واجد بايد خبرنگاري هر. است ضروري آن احراز گرچه نيست؛ کافي ها،اين اما 

 ها عبارتند از:اين ويژگي .بداند خود وظايف از مهم بخشي را آن کسب حتي و کند تالش مسئوالنه و عالقمندانه خصوصيات اين به

 .بخواند را نويسيدرست و نگارش آيين و زبان دستور به مربوط هاياست کتاب الزم: فارسي ادبيات و نگارش قواعد با آشنايي ه1

 1.کندمي زيادي کم  نوشتن آسانتر و شما لغت دايره افزايش به که چرا. باشد شما اول کار   بايد مطالعه

 گزارش و مصاحبه خبر، تدوين و تنظيم يابي،سوژه هايروش و اصول فراگيري ه2

 خبري ارزشهاي تشخيص ه3

 تندنويسي و برداري يادداشت توانايي ه4

 هابکهش صوت، دوربين، تلفن همراه، اينترنت، ريکوردر، ضبط با کار فکس، ايميل،: )خبر ارسال و دريافت هايفناوري با کار توانايي ه5

 ...(و اجتماعي هايرسانه و

 محيط اين در کار توانايي و موازي فضاي با کامل آشنايي ه6

 چيز همه از يعني: متر ي  عمق به هستند اقيانوسي نگارانروزنامه اند؛گفته: )هازمينه در همه مناسب عمومي اطالعات بودن دارا ه7

 !(دانندمي را آن از کمي و دارند رشته سر

 هر بري،خ منابع بدانند، تخصصي و عميق بايد ديگر اينوا: )خود خبري فعاليت حوزه مورد در جامع و تخصصي اطالعات فراگيري ه8

 هب مربوط حوزه در کارشناس ي  قامت و قد در کم کم  که است ترتيب بدين... و بدانند را آن ذيربط نهادهاي و ها سازمان و حوزه

 (شوند مي ظاهر خود

 روز مسايل و جاري وقايع از کامل آگاهي ه9

                                                           
 25/8/95-(تغيير با) ايحرفه خبرنگاران   وظايف و هاويژگي -1

http://pana.ir/news/552001/ 

ويژگيهاو

خصوصياتفردي

وشخصيتي

خبرنگاران

کنجکاوي

پرسشگري

تيزبينيونکته

سنجي

سريعاالنتقال

ضريبهوشيبودن

باالترازسطح

جامعه

خالقيت

مسئوليت

پذيري

فروتنيو

پايبنديبه

اخالق
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 را آن اصلي هايچارچوب خبرنگار بايد که دارد هاييسياست خود، براي ايرسانه هر: )رسانه ملي خبري هاياز سياست آگاهي ه10

 .(بود نخواهد رسانه آن در فعاليت ادامه به قادر صورت اين غير در. کند فعاليت هاچارچوب اين در و بشناسد

 هاآن با مستمر ارتباط و خبري منابع شناخت ه11

 هاي يک خبرنگار خالق: مهارت2شکل

 
 

 است؟ نياز ديگري هاياي چه ويژگيخالق و حرفه خبرنگار يک جايگاه به رسيدن براي
 و هاکنفرانس موامع، در حضور و ها مصاحبه ديگران، با مالقات هنگام در: آن دقيق رعايت و شناسيوقت و زمان مديريت ه1

 .اخبار انتشار و سازي آماده در زمان به توجه و هاگردهمايي

 نکشيد التخو پس. است عيب نپرسيدن ، نيست عيب ندانستن: )هامورب و پيشکسوتان از پرسش و ديگران توارب از گيريبهره ه2

 .(بود خواهيد طور داناتر اين بپرسيد دانيد نمي آنچه هر و

 ها واقعيت جستووي و خبر تهيه هنگام در هافرض پيش گذاشتن کنار ه3

 (خبر تهيه در طرفيبي اصل رعايت: )نگرييکوانبه و تعصب از پرهيز ه4

 هايهشيو و انساني ارتباطات اصول با خبرنگاران است الزم: )مخاطب بر اثرگذاري براي تالش و آنان شناخت مخاطبان، با همدلي ه5

 عين در و سازدمي مهربان و داشتني دوست شخصيتي شما از ارتباطي؛ مهم مهارت باشند. اين آشنا شناسي مخاطب و تبليغ و ا قناع

صف و ورزي غرض از را شما حال،  به او نگاه دريچه از و دادن قرار ديگران جاي به را خود يعني "همدلي". کندمي دور بودن غيرمن

 .نگريستن پيرامون زواياي

 موازي فضاي در ويژههب رسانه رقابتي عرصه شناخت ه6

آشناييباقواعدنگارشوادبيات

فارسي

فراگيرياصولوروشهاي

سوژهيابي

تشخيصارزشهايخبري

توانايييادداشتبرداريو

تندنويسي

تواناييکاربافناوريهايدريافت

وارسالخبر

آشناييکاملبافضايمجازيو

تواناييکاردراينمحيط

دارابودناطالعاتعموميمناسب

درهمهزمينهها

فراگيرياطالعاتتخصصيوجامع

درموردحوزهفعاليتخبريخود

آگاهيکاملازوقايعجاريو

مسايلروز

آگاهيازسياستهايخبري

رسانهملي

رشناختمنابعخبريوارتباطمستم

باآنها
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 مردم مختلف هايگروه و قشرها با چون. باشند جذاب و داشتني دوست بايد خبرنگاران: )جامعه عرف رعايت و ظاهري آراستگي ه7

 خصيتش حاصل نيز ديگر آيد؛ بخشيمي دست به مناسب و آراسته ظاهر داشتن راه   از جذابيت از اين بخشي. دارند سروکار مسئوالن و

  1است(. داشتني دوست

 هر با. منعطف و داشتني دوست شخصيتي: است همين خبرنگار ي  خصوصيت داشتني: بهترين دوست و منعطف شخصيتي ه8

 هيچ راينبناب. خبرنگار ي  سپس است، انسان ي  اول درجه در او زيرا. کنند رضايت احساس او با صحبت از مردم بيايد؛ کنار کسي

 خبرنگار ي  مهم هايويژگي ديگر اما و را اين. کند مي داشتني دوست را هاآدم تواضع و فروتني .بداند بقيه از باالتر را خود نبايد گاه

 :موثرند داشتني دوست شخصيت ي  ايواد در البته که گرمصاحبه و

 پشتکار ه9

 مسائل تحليل و توزيه توانايي و قدرت ه10

 جريان از خود آموزشي هاي سخنراني و مقاالت در "صديقي فريدون استاد"(: نياز صورت در)کردن در مصاحبه ها  بازي نقش ه11

 بازي و تهگرف برعهده را نقش هايي بايد صحنه اين در واقعي شخصيت خالف بر شما گاه که برد مي نام تئاتر ي  عنوان به مصاحبه

 .شونده مصاحبه از واقعي و صحيح اطالعات کسب يعني خود؛ هدف به رسيدن براي است؛ روشن چرا؟... کنيد

 يهروح کمي دروغ، و کذب از واقعي اطالعات تشخيص و حقيقت کشف براي م غرض: و م تخاصم نه شکاک ولي اي روحيه داشتن ه12

. نيست منيدش روحية داشتن و عدالتي بي بدبيني، معناي به اين اما. است الزم کننده مصاحبه بخصوص خبرنگاري هر براي شکاکي

 .شد قايل تفاوت دو اين بين بايد

( ايهپ اطالعات) کافي و جامع دانش داشتن اما بداند، را آن جزئيات همه حقوقدان ي  مثل نيست، الزم گرچه قانون؛ با آشنايي ه13

 به ورديم است ممکن زماني چه دهد تشخيص که باشد داشته را توانايي اين بايد او. بخشد مي نفس به اعتماد خبرنگار به قانون از

 ملزم را خود خبرنگاران خبري، هايسازمان. آمد خواهند در صدا به هشدار هايزنگ زماني چه بداند يعني شود، تبديل حقوقي مشکل

آب در را شانخبري رسانه و خود تا بدانند قانون کافي قدر به که خواهندمي هاآن از اما باشند داشته قانوني مسووليت که کنندنمي

 2نسوزانند. قانون داغ هاي

 ارتباط خود مخاطب با بتوانيد تا کنيد گوش خوب بايد. است صبوري امر اين الزمه: هاي خبريبودن در مصاحبه خوب شنونده ه14

 .آوريد بيرون مصاحبه شوندگان سخنان البالي از خوب سواالت و کرده برقرار

 نقشهاي و هايتشخص با او. بياموزد حتماً  بايد را انساني ارتباطات فنون و خبرنگار دانش ي : ديگران با موثر ارتباط برقراري توانايي ه15

 را( دنب زبان) غيرکالمي و کالمي ارتباطات و کند برقرار ارتباط چگونه مردمان از ي  هر با که، بداند بايد. شد خواهد مواجه گوناگون

 .بشناسد خوبي به

 بي هک کرده بيرون حد از را نبودن، وخوالتي جسارت نبايد اما. ندارد جايي خبرنگاري دنياي در خوالت و رويي کم: باشد جسور ه16

 3.آيد نظر به مالحظه و بي مباالت

                                                           
  25/8/95-تغيير()با  ايحرفه خبرنگاران  وظايف و هاويژگي - 1

http://pana.ir/news/552001/ 
 5/10/95 -دادگاه از خبر خوب، نگارروزنامه - 2

http://pana.ir/news/563019/ 
 3/8/95-خوب )با تغيير( کننده مصاحبه ي  هايمهارت و هاويژگي - 3

http://pana.ir/news/545483/ 
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 1.نزنيد ادبي سرقت به دست گاه هيچ ه17

 اصلي رويدادهاي بتوانند تا کنندمي تالش سخت هاآن. دارند خبر به نسبت حساسي شامه خالق؛ خبرنگاران :حساس و تيز شامة ه18

 پاسخ گيريپي] کنند کسب اطالعات دارند، عهده بر را هاآن پوشش که رويدادهايي دربارة و[ خبري هايارزش تشخيص] بکشند بو را

 مخاطبان :کوشندمي سخت خالق خبرنگاران .باشد مانده مغفول است ممکن که موضوعاتي به جديد ديد   زاويه با البته و[ خبري عناصر

دهند مي تشخيص را موضوع به کردن نگاه زاويه بهترين. شودمي تشکيل چيز چه از قوي خبري مطلب ي  دريابند. بشناسند را خود

 (  نويسي کامل و جامع – نويسي کوتاه) کنند.مي دوري خبري هاياطالعيه موي به مو تکرار از و

 در اما کند؛مي آوريجمع را اطالعات از گسترده ايموموعه موضوع، ي  درباره خالق خبرنگار :هوشمندانه هايانتخاب صاحب ه19

 دخو مطلب براي ساختاري چه و کند حذف را بخش کدام و بگنواند خود مطلب در را اطالعات اين از ميزان چه که اين درباره نهايت

 اگر داند؛مي خالق خبرنگار .گيردمي تصميم کند، استفاده هاييواژه چه از آن بيان براي و...(  و مصاحبه گزارش، خبر،) کند انتخاب

کند؛ مي يسع پس. کندنمي تلف را وقتش گاه هيچ چون او و است کرده تلف را وقتش کند منتقل مخاطبانش به يافته، آنچه نتواند

 2.دارند دوست و خواهندمي مردم که خبرهايي تهيه کند

 و است نره ي  مصاحبه باشد، مهارت ي  خبرنويسي اگر اندگفته. است خوبي گرمصاحبه قطعاً  خالق خبرنگار دانا: گرمصاحبه ه20

 رگمصاحبه کم  به توربه و خالقيت .آميزندمي در خود خالقيت با و آموزندمي را آن هايفن و و فوت هنر اين ايحرفه خبرنگاران

 انوام ايمصاحبه که هنگامي. کنندمي راحتي احساس آنها با مردم و انگيزندمي بر اعتماد سهولت خبرنگاران خوب و خالق به .آيدمي

 مصاحبه منصفانه اما جدي، گيرند.مي نظر در را خود هايپرسش مسير و کنندمي آماده را خود دقت به .دارند روشني هدف :دهندمي

 .دارند خوبي رفتار اوقات همه در .کنندمي

 ي  خبري که از زيادي زمان زيرا. رخدادهاست ارائه براي مطمئني شيوه و خبرنگاري هنرهاي بزرگترين از يکي موفق، مصاحبه

. است هگرفت رو در رو حضور  يا تلفني تماس طي در ها شونده مصاحبه از که دارد قرار اطالعاتي همين پايه بر کند،تهيه مي خبرنگار

 خود .دهدمي جان آن به و داده انساني بوي و رنگ گزارش يا خبر به شودمي گرفته مصاحبه در که هاييقول نقل از استفاده لذا،

 از تا دهدمي خبرنگار به هاآن شدن چالشي و مسائل ترعميق درک براي را فرصتي( پاسخ و پرسش سب ) تنهايي به هم مصاحبه

 3.برسد موضوع ي  يا شخص ي  به راجع کاملتر شناخت و تر دقيق اطالعات به مخاطب، طريق اين

 اول چند ثانيه در بايد دارند توجه هارسانه به کمي که هاآن براي اند،حوصله کم است و شلوغ سرشان اي: مردمحرفه نويس ليد ه21

 يا خبري گزارش ي  به نسبت ديد زاويه ترينقوي بر را خود نويسد. او توجهمي کوتاه ولي جامع خبرنگار خالق .گفت را ماجرا اصل

 4کند. مي متمرکز....  و مصاحبه

  

                                                           
 46ص  -انديشه نگار طلوع موسسه -"آموزش خبرنگاري"- 1
 3/9/95-روزنامه نگار خوب، سوژه ياب خالق - 2

http://pana.ir/news/554379/ 
 1/10/95-روزنامه نگار خوب، مصاحبه گر دانا - 3

http://pana.ir/news/562011/  
 20/9/95-خبرنگار خوب، ليد نويس حرفه اي - 4

http://pana.ir/news/558356/ 
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 هاي مورد نياز براي خبرنگار خالقويژگي: 2نمودار 
 

 

  

مديريتزمانووقت

شناسي

بهرهگيريازتجارب

ديگران

کنارگذاشتنپيشفرضهاو

جستجويواقعيتها

پرهيزازتعصبويکجانبه

گرايي

همدليبامخاطبان
شناختعرصهرقابتي

رسانه

آراستگيظاهريو

رعايتعرفجامعه

شخصيتيمنعطفودوست

داشتني

پشتکار
قدرتوتواناييتجزيهو

تحلل

نقشبازيکردندر

صورتنياز
داشتنروحيهايشکاک

آشناييباقانون شنوندهخوببودن
تواناييبرقراريارتباط

موثرباديگران
جسارتداشتن

شامهتيزوحساسپرهيزازسرقتادبي
صاحبانتخابهاي

هوشمندانه
مصاحبهگردانا

ليدنويسحرفهاي
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  مقدمه

 دوربين آنها جلوي رفتار نحوه بنابراين شوند،مي ظاهر تلويزيون دوربين هاي خبري جلويگويندگان بيشتر از هر کسي در بخش

ها هسههتند و ها و دوربينجلوي دوربين بودن يعني عادي و طبيعي رفتار کردن در وضههع غيرعادي! ي  طرف نورافکن .اسههت مهم

. ندهسهت مخاطب گويندگان با خبري برنامه ارتباط اصهلي عوامل از کنند.  يکيطرف ديگر عوامل خبر که مدام با شهما صهحبت مي

 نمهمتري از آن هايمهارت با آشنايي و ارتباطي دانش. دارند ايبرجسته نقش مخاطب ذهن در اثرگذاري و معنا انتقال در گويندگان

 تريناليع از اسههتفاده با بتواند بايد خبر ويترين عنوان به گوينده، زيرا اسههت. خبر عوامل از گروه اين مبرم نياز که اسههت موضههوعاتي

ساني و دوستانه رفتاري خود، وقار و هيبت حفظ ضمن ارتباطي هنرهاي و فنون  فردي هايويژگي بنابراين،. کند برقرار مخاطب با ان

 و گزارشههگران کنار آنان گويندگان و در يعني خبر مقدم خط. کندمي پيدا چندان دو اهميتي ايرسههانه هايسههازمان در گروه اين

 انگيزه و سنف به اعتماد و کنند ترسيم مخاطبان براي را روشن ايآينده خود غيرکالمي و کالمي ارتباطات در بتوانند بايد خبرنگاران

 1.کنند ايواد ملي و گروهي فردي، اهداف به دستيابي راستاي در مخاطبان تالش براي را الزم

 2گويندگي 
ترين شغل در ميان کارهايي است که رو به دوربين انوام ميمهم گويندگي. دارد نقش اصلي گوينده دوربين، به رو خبر اعالم در

سيار .شوند سئوليت ب ست و مهمي گويندگي م سيار فرد بايد گوينده ا شد آگاهي ب ست ونيتلويزي شبکه ي  وجهه گوينده .با  .ا

ساس توربه گويندگي ست که بر ا ست سخت کار خبر، مهارتي ا  در نوناک هم را که رويدادي تواندمي خبره گوينده .شکل گرفته ا

ست، گيريشکل حال  صورت به معموالً گوينده .را ارائه دهدخوبي آن دهدکه ي  گروه در ي  هفته نتواند به آنخوب ارائه  چنان ا

  .ساعت باشد چند تا دقيقه است چند ممکن برنامه اين کند،مي اجرا برنامه زنده

 بخشي .ديگر طرف همسايه و دارد قرار طرف گوينده اين !همسايه بغلي کند، درست مثل گفتگو باگوينده با مخاطب مکالمه مي

 اما .دباشن گوينده به کردن نگاه حال در نفر هاميليون لحظه هر در است ممکن .اجراست آن ديگر بخش و متن خواندن گويندگي از

 حرف   نفري با فقط کنيد تصهههور. زنيدمي حرف ميليون آدم چند براي که کنيد فکر نبايد کنيد، فکر موضهههوع اين به نبايد شهههما

 همسايه. يا ي  دوست ي  با ميزنيد،

 3تلويزيون و گويندگي در راديو انواع

 

                                                           
 )با اندکي تغيير( 78ص-1396-"خبراميدآفرين" -علي اکبر هراتي و هادي البرزي -1

 67 ص،"دوربين به رو"، زماني حسين مترجم، ريردون نانسي -2

 9، ص 1383، "مباني گويندگي و گويندگي خبر ،حميد قاسمي -3

گويندهاخبار

عمومي

گويندهاخبار

تخصصي

گويندهاعالم

برنامه

گوينده

آگهيهاي

بازرگاني

گزارشگر

ورزشي

کارشناس

مجري

مجري

مسابقات

تفريحيو

سرگرمي

مجريبرنامه

کودکو

نوجوان

نريتور

(متنخوان)

مجريبرنامه

هايتخصصي

مجري

امسي



 

22 
 

 شوخ. گيردمي بر در را ذهني و جسمي فعاليتهاي از زيادي حوم که دانندمي اند،کرده توربه که آنها براي 1MC شغل

 .جشنهاست گريموري مورد اين جمله از. است ضروري آن براي خوب، کردن مهارتهاي مصاحبه و هوش طبعي،

 2فوري خبر گزارش
شکل از يکي فوري خبر گزارش ست خبر موري ي  وظايف ترينم  کامالً کار عادي روال فوري خبر گزارش هنگام در. ا

 برخي براي کار اين شهههايد .دهد ادامه بينيپيش قابل غير شهههرايطي در را برنامه که دارد وظيفه موري و شهههودمي مختل

 .است آوردلهره ايتوربه کارتازه موري ي  براي قطعاً اما باشد آورهيوان

 ونهچگ و کنيم وگوگفت شوندگانمصاحبه با چگونه ندارد، وجود کنندهتهيه از کافي اطالعات گرفتن براي الزم زمان وقتي

 ردنک يادداشت دهيد انوام بايد هميشه که کاري ترينمهم"داريم؟  نگاه آگاه خبر جزئيات ترينتازه از را بينندگان و شنوندگان

 اجراي حال در همچنان وقتي ساعت، چند از بعد که است اين هم دليلش. کنندمي شرکت هامصاحبه در که است افرادي هايحرف

 ".کنيد فراموش را هامصاحبه جزئيات است ممکن هستيد، برنامه

 3گويندگي در اتوکيو از استفاده
 باطارت اتوکيو يا نما متن. اسههت خبر گويندگي ايمحاوره حالت تسهههيل و تحقق براي اسههاسههاً و فني ايوسههيله اتوکيو

شمي سم. کندمي تحکيم را مخاطب با خبر گوينده ايمحاوره و چ ست پرامترتله آن ديگر ا  .ندگويمي هم پرامتر آن به که ا

ستگاهي اتوکيو ست د صب دوربين جلوي که ا  هصفح روي متن به گوينده وقتي. دهدمي نمايش را خبر متن و شودمي ن

 از ادهاسههتف نحوه بايد. گوينده دارد قرار صههفحه پشههت درسههت که کندمي نگاه دوربين لنز به واقع در کند،مي نگاه اتوکيو

 . بگيريد ياد را اتوکيو

 ينا جهمتو بيننده که کند کاري بايد گوينده .زندمي حرف نيز بيننده با خواندمي اتوکيو روي از که حالي در گوينده

 ارتمه جلب بيننده توجه نبايد اما. دهد تغيير را خود صداي چطور بداند و باشد داشته مهارت بايد گوينده. نشود موضوع

 است مرينت با تنها .است آن گفتن حال در گوينده که شود موضوعي جذب فقط بايد بيننده. شود صدا تغيير در گوينده

 . خواند اتوکيو دستگاه روي از طبيعي شکل به توانمي که

 در .تداش عادي صدايي و ظاهر و کرد استفاده اتوکيو دستگاه از راحتي به توانمي ساده تکني  چند رعايت و تمرين با

ساس بر را متن و است اتوکيو مسئول نفر ي  هاشبکه بعضي  يگرد هايشبکه در. دهدمي حرکت گوينده خواندن سرعت ا

 به اگر .گيرديم قرار گوينده اختيار در نيز کاغذ روي اتوکيو متن .دهدمي حرکت را اتوکيو متن پدال، از اسههتفاده با گوينده

 .دهدمي ادامه را خبرها متن روي از گوينده شود خراب اتوکيو علتي هر

  

                                                           
1 -Master of Ceremonies 

 سي بي بي نگاري روزنامه آکادمي -سيبيبي خبر موري هيل، جين - 2
www.bbcmundo.com/academy/persian/.../art20130702112134327 

 77-78 ص، "دوربين به رو"، زماني حسين مترجم،  ريردون نانسي - 3
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 مهارت هاي گوينده

 
 سه دنخوان متوسط، سرعت انگليسي در. خوانندمي کند هابعضي و تند هابعضي. است متفاوت هاگوينده سرعت سرعت:

 از ار متن و شودمي نندهيب توجه جلب باعث کار اين. کند زياد و کم را خواندن سرعت بايد گوينده. است ثانيه در کلمه

  ترمحکم يا نرمتر و کندمي زياد و کم را خواندن سرعت گوينده خبر، موضوع به توجه با .کندمي خارج يکنواختي

 .خواندمي

 ميک گوينده گاهي .کندمي کم  پيام انتقال به دست و سر اشاره با و دهدمي حرکت را خود بدن گوينده حرکت بدن:

 از قسمتي از يا و ديگر خبر به خبري از ديگر، بخش به خبر از بخشي از انتقال هنگام معموالً عمل اين. شودمي خم جلو به

 را حرکت تلويزيون چون باشههد، زياد خيلي نبايد بدن و دسههت و سههر حرکت .گيردمي انوام ديگر قسههمت به خبري بسههته

شان خود حد از زيادتر ضوع اين و دهدمي ن ست ممکن مو ستيد دوربين جلوي شما. کند پرت را بيننده حواس ا  روي نه ه

 !تئاتر صحنه

سترس: بدون و راحت سترس بدون و راحت بايد گوينده ا شد ا ست نفس به اعتماد نتيوه بودن راحت. با  هب اعتماد و ا

ست توربه نتيوه هم نفس سترس کنيدمي حس اگر .ا شيد، عميق نفس داريد، ا  نهمي. شود هوا از پر هاريه که طوري بک

 شما صداي از را استرس عمل اين. شودمي ايواد گلو در هاااااا صداي است باز دهانتان و کنيدمي هاريه داخل را هوا که طور

 بدون و آرام بايد آن بر عالوه .دارد تمرين به نياز کار اين. کنيد تمرين را گفتن البداههفي کنيد سهههعي بايد .کندمي خارج

 .باشيد استرس

شگري سابقه مثبت و مهارت صاحبه و گزار شگر هرچيز از قبل بايد کارآمد گويندهگرفتن:  م شد گزار  وبخ گوينده. با

شه که دارد نياز ست ي  همي شد فعال ژورنالي ست مهم گوينده براي. با  اراعتب و کند حفظ را خود حرفه الزم شرايط که ا

ست از را خود  حوادث هاآن. روندمي خيز بحران مناطق به گزارش تهيه براي باال سطح هايگوينده علت همين به .ندهد د

 بااليي سههطح کنندهمصههاحبه بايد همچنين گوينده .دهندمي خبري پوشههش ار هاطوفان و سههيل زلزله، مثل بزرگ طبيعي

شد شت دنخواهي مشکلي کنيد مصاحبه کسي با فوري خبر  ي درباره بايد شود گفته شما به خبري بخش وسط اگر .با  دا

مهارتهاي

گوينده

سرعت
حرکتبدن

راحتو

بدون

استرس

گزارشگري

ومصاحبه

تلفظاسامي

بداهه

گويي

معناي

ضمني ارتباط

صداي

مناسب

لهجهوبيان

ظاهرخوب

استفادهاز

ميکروفون

خواندنو

نوشتنمتن

مراقبتاز

صدا
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 درک به و کرده طي را گزارشهههگري و خبرنگاري مراتب مرحله به مرحله که ايگوينده باشهههيد. آگاه خبرها از همواره وقتي

 رب بيشتري احاطه شودمي حاضر استوديو در که زماني باشد رسيده آن شناخت و خبر تهيه و خبري کار از عميقي و درست

 .دارد خود کار

 ويندهگ است الزم. کند تلفظ درست را عربي و اروپايي آسيايي، هاياسم مثل خاص هاياسم بايد گوينده تلفظ اسامي:

 نيز خبر يهبق به ديگر کنيدمي تلفظ اشهتباه را اسهمي شهما ببيند مخاطب وقتي. کند پيدا را صهحيح تلفظ و کند جسهتوو

 .کرد نخواهد اعتماد

 همه که اسهههت ابزاري گويي بداهه. دهدمي انرژي خبري هايبرنامه به زدن حرف البداههفي و زنده اجراي بداهه گويي:

 به را گوينده اسههت ممکن چون خبرها، سههخت درباره ويژه به کرد، روي زياده نبايد اما. باشههند موهز آن به بايد هاگوينده

 ستهب کندمي کم  کار اين. کرد گوييبداهه توانمي خبري بسته آخر در يا خبرها نرم آخر باشد، وقت اگر .بيندازد دردسر

 .شود تمام انرژي پر خبري

 جالب يزيچ بگوييد احساس با اينکه يعني. هاکلمه با نه بگوييد، احساس با را چيزي يعني ضمني معنايضمني:  معناي

ست بد خيلي يا ضوع به شما نگرش. ا ست اين مهم نکته .داردتأثير  خبر خواندن نحوه در مو  خبر هبلک نخوانيد، ار خبر که ا

بچه اب برقرارکردن ارتباط و کردن صحبت درست روش و راه ندارند، بچه که کساني مثال براي .کنيد تعريف راآن بگوييد، را

 .کرد اربرقر درست ارتباط مخاطب با بايد و است موضوع اين شبيه نيز خبر. پذيرندنمي را آنها هم هابچه. نيستند بلد را ها

 اي درتهنک چه ببينيد. است مخاطب با ارتباط گوينده مهم هايويژگي از يکي :ارتباطات هايمهارت با آشنايي و ارتباطي دانش

 بايد يندهدارد. گو گوينده استعداد به بستگي نکته يافتن اين. کرد برقرار مخاطب ارتباط با آن طريق از توانمي که دارد جود و خبر

 خواهند جهمتو مردم باشد نداشته مطالعه اگر. باشد داشته اجراي خوبي بتواند تا بداند ا ر خبر سابقه جزييات و کند، مطالعه بسيار

 شناسدب را ارتباطي هنرهاي و فنون ترينعالي بايد بگويد سخن مردم با و مردم براي تلويزيون و راديو در بخواهد فردي هر امروزه 1.شد

 .برد کار به نهايت در و بپذيرد را آنها و

 اولين. راديو موريان براي هم و است مهم تلويزيون موريان براي هم صدا از بهينه استفاده و خوب بيان :مناسب صداي

 زنندمي هک حرفي به اعتقادشهان نمايانگر که کنند صهحبت ايگونه به که اسهت اين تلويزيون و راديو موريان براي توصهيه

شد شگري. با ست نوع ي  گزار شد جدي خيلي خوانيدمي که متني اگر حتي. اجرا ضوع به عالقه بايد ،هم با  انصدايت از مو

 .داريد نگهرا  خود به مخاطب توجه بتوانيد تا ببارد

 اقيب از ذاتاً ايلهوه هيچ و کنندمي صهحبت مختلف مناطق لهوه به گزارشهگران و شهنوندگان بينندگان، :بيان و لهجه

 براي فهمش نبودن آسههان گرفت، شههودمي لهوه ي  از که ايرادي تنها و اسههت مهم وضههوح اما. نيسههت "بهتر" هالهوه

ست مخاطبان  رد اگر. هاجمله همه انتهاي در صوتي تاکيد: آيدنمي خوششان مشخص ويژگي ي  از شنوندگان از خيلي. ا

 کار اين با آيا: بپرسههيد خود از و دهيد گوش خود صههداي به نباشههد بد شههايد کنيد،مي را کار اين خود روزمره هايصههحبت

صلي پيام از را مخاطب حواس ست کافي صورت اين غير در کنم؟مي پرت ا ضح تلفظ يعني خود، بيان به ا  کرف کلمه، هر وا

 دامان تربيت. شههودمي اطالق فرد گفتاري اندام موموعه سههالمت به بيان .دهيد کاهش را مخاطبان بدفهمي احتمال تا کنيد

 .است خوب بيان داشتن نشانه آنها از کامل استفاده مهارت و گفتاري

                                                           
 69-75 ص– "دوربين به رو" زماني، حسين مترجم - ريردون نانسي - 1
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ستفاده تلويزيوني موري ي  که زيورآالتي و پوشش سب  :خوب ظاهر شت در زيادي تاثير کندمي ا . اردد مخاطب بردا

 سحوا که کنيد يکار نبايد اول قدم در. گذاردمي تاثير موري ي  عنوان به شههما اعتبار و نفوذ بر شههما شههخصههي سههليقه

 ولي وشيدبپ لباس روزبه و شي  کنيد سعي. کنيد فکر ساده که است اين توصيه ترينساده همين براي شود، پرت مخاطب

 آن روي يراحت به ميکروفن که بپوشههيد لباسههي .ايدباخته مد به کالً را قافيه انگار که نکنيد رفتار ايگونه به حال عين در

 موثر عناصههر از يکي و دارد اهميت خبر گويندگي در لباس .شههودمي آويزان هالباس از بعضههي روي ميکروفن. شههود نصههب

 .است خبر کار شأن رعايت و آراستگي بلکه نيست؛ پوشيدن فاخر لباس، از منظور. شودمي تلقي ارتباطي

ستفاده ستان :ميکروفون از ا شد حوا ش به ميکروفون به. نداريد نگه دهانتان نزدي  خيلي را ميکروفون که با  گوش مچ

 حتياجيا کنيدنمي صحبت بزرگ جمع ي  براي که جاييآن از. کنيد تنظيم اساس آن بر را خود فاصله و کنيد نگاه انسان

 هايمکان توانندمي راديو موريان. نرسيد نظر به عصبي تا بکشيد نفس طبيعي و کنيد صحبت عادي. نداريد زدن داد به هم

 .کنند استفاده کوتاه و عميق تنفس براي هاآن از تا بگذارند عالمت متن در را بلند و کوتاه هايدرنگ مناسب

شتن  بلند نوشههتن موقع را متن. برسههد نظر به ايمحاوره و طبيعي گزارش حين بايد شههما صههداي :متن خواندن و نو

ستفاده هاييکلمه از. شويد مطمئن آوايش بودن خوب از تا خوانيدب ستفاده طبيعي زدن حرف در که کنيد ا  بيان. کنيدمي ا

 کلمه از اسههتفاده جاي به باشههد بهتر شههايد مثال. خراشههدنمي هم را مخاطب گوش و بود خواهد ترآسههان شههما براي هاآن

 .کنيد استفاده "درخواست" از "تقاضا" تررسمي

ستفاده تکراري آهنگ ي  از که کنيد سعي متن خواندن هنگام . هددمي فراري را مخاطبان سريع خيلي چون نکنيد ا

 .کنيد قلمنت مخاطبان به را خبر هاآن از استفاده با توانيدمي چگونه ببينيد و کنيد فکر داستان مهم هايکلمه به جايش به

 ب،مناس سرعت خبر، محتواي و متن با بودن آشنا: کند رعايت را اصل چند بايد خبري متن خواندن هنگام خبر گوينده

 .صدا لحن و آهنگ متن، خواندن درست دوم، نگاه داشتن خواني، برجسته

 اً قطع آب خاص، زمينه اين در. کرد مراقبت آن از بايد و است گزارشگران براي کاري ابزار ترينمهم صدا :صدا از مراقبت

ست بهترين ست شما دو شه. ا شته همراه آب بطري ي  صدا ضبط يا گزارش حين در همي شيد دا ضي قهوه، سيگار،. با  بع

ش  را شما گلوي تواندمي دارو و خاص غذاهاي شته منفي تاثير و کند خ شد دا ضعيت شما صداي. با  را شما باليني و

 خوابتان اگر حتي اسهههت، کامل بيداري به کردن وانمود دير و زود کاري هاينوبت در صهههداييخوش رمز. کندمي منعکس

 حبتص ايستاده دهندمي ترجيح هابعضي. کاهدمي صدا تنوع از کردن قوز است؛ مناسب بدنتان حالت شويد مطمئن. آيدمي

 کنيد اسههتفاده عادت اين از هم گزارش در نيسههت بد دهيد،مي تکان عادي زدن حرف در را خود بدن و دسههت اگر و کنند

 1.نرسد گوش به طبيعي صدايتان است ممکن وگرنه

  

                                                           
 "ناسبم صداي و ظاهر" ،سي بي بي نگاري روزنامه آکادمي، لباس مشاور وود ليندا و صدا، تمرين مربي موريسون الزپت- 1

www.bbc.co.uk/academy/persian/article/art20151026120803733 



 

26 
 

 1اهميت گويندگان به عنوان خط مقدم انتقال اخبار

 
سانه يک گوينده سانه: آن برند ر سانه ر سند،مي آن گويندگان با را ر  نهايت بايد خبر گويندگان جذب در بنابراين شنا

شته وجود توجه شد دا سانه برند تا با شود مشکل دچار ملي ر  در گويندگي و خبرنگاري شغل دنيا، برتر شغل 25 بين در. ن

شم رتبه س تيمي از بخشي خبر گوينده. دهندمي انوام هم را خبر کنندگيتهيه کار گويندگان دنيا، در. دارد قرار ش   که تا

 . کندمي خبري کار

 کار رد است ممکن گوينده. باشد خبر کار مراحل تمام در درگير و فعال بايد فرمانده اين خبر: اتاق فرمانده همچون خبر گوينده

 ايموموعه و نيست صرف گويندگي فقط خبر گوينده کار کند، مشارکت خبر سردبيري و دبيري سوژه، ويرايش خبري، سوژه کشف

 با و اشدب داده انوام خبرنگاري و خبر دبير کار اگر خبر گوينده. بردمي جلو همديگر با را اجرا و پالتونويسي و تدوين جمله از کارها از

 هب گزارش اين در. باشههد موفق شههده توليد اخبار و هامتن با ارتباط و اجرا کار در تواندمي بيشههتر باشههد، آشههنا خبر تنظيم نحوه

 .پرداخت خواهيم گويندگي هايمهارت

 داده نشان غرب در زيادي تحقيقات خبر: گوينده هاي شخصيويژگي و جذب مخاطب با مخاطب تعداد بين رابطه

 ندهگوي بنابراين. دارد وجود رابطه خبرنگار و گزارشگر گوينده، شخص هايويژگي و رسانه انمخاطب تعداد بين که است

 .کند توجه مخاطب دغدغه به بايد و باشد داشته مفاهيم انتقال در مهمي نقش تواندمي

 و امريکاست شبکه ترينگران سيبياي. هستند شنيداري - ديداري هايرسانه يا و شرکت سهامدار غربي هايگوينده

 ينبنابرا. دارد آوريسرسام و باال هايقيمت هارسانه اين در آگهي رپرتاژ. هستند سهامدار ايرسانه کمپاني اين در هاگوينده

شتر جذب براي گذارسرمايه و دارد زيادي اهميت مخاطب جذب و نگهداري در گوينده تاثير و نقش هاشبکه نوع اين در  بي

 .بود خواهد خبري زبده کارکنانگويندگان و  کارگيريهب دنبال به مخاطب
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 1هاي گوينده خبرويژگي
 شناسيجامعه و «هارتلي -فيسکه» مانند بزرگ پردازاننظريه. است مخاطب با خبري برنامه ارتباط اصلي عوامل از خبر گوينده

 .اردد اهميت بسيار خبري بخش ويژه به خبري سازمان اعتبار کسب براي خبري برنامه گوينده که معتقدند «شلزينگر» چون

 بزرگ هايرسههانه موفقيت راز به قطعاً اسههت خبري بخش هر در تنگاتنگ رابطه دو و عمده جنبه دو اعتبار و گوينده بگوييم اگر

 .ايمبرده پي جهاني نهايت در و ايمنطقه ملي، محلي، اعتبار کسب در خبري

 چه نآ با خبر گوينده امروز. دانندمي کارآزموده و بزرگ گويندگان از بردن بهره مديون را خود موفقيت معتبر، و بزرگ هايرسانه

 «سنگي صورت» شودمي مالحظه اخير دهه خبري هايمقاله و هاکتاب در کرات به که عنواني. است متفاوت بوده پيش دهه در دو

 دهش نفي «تو» و «من» ضمير دو آن در که متني خواندن براي احساسبي لحني و مصنوعي و روح بي خش ، حالتي و شکل. است

 .رسدمي مخاطب به شخص سوم زاويه از صرفاً  و است

 داشههتن. نداشهت نياز ممتازي هايمهارت و هاويژگي به کاري چنين براي گوينده و شهدمي خوانده صهورت اين به خبر هاسهال

  دوربين با چشههمي ارتباط و رو پيش در خبري متن چند و انعطاف بدون و رسههمي العادهفوق ظاهري و غبغب و حوم پر صههدايي

 .دهد قرار خبري رسانه مديران ديد از ايحرفه ايگوينده جايگاه در را او تا بود کافي «مخاطب يعني»

 ابطهر مخاطب با نتوانسههت گاه هيچ حالت اين در خبر گوينده. بود خبري بزرگ هايرسههانه بر حاکم تفکر نماد سههنگي، صههورت

 رتباطا برقراري در نقشي و گفتمي سخن مردم با که نبود او حقيقت در. بگويد سخن نزدي  از و شود احساس هم او با و کند برقرار

 .و برود بخواند را خبر فقط بود موظف او نداشت، زمينه اين در نيز مسئوليتي. نداشت مخاطب با انساني

شکل اين سانه در رقابت که اين تا بود خبري هايبرنامه گيرگريبان هاسال م سانه اعتبار و يافت افزايش خبري هاير  رايب هار

 براي ويندهگ بعد به آن از و شد ويژه توجه گوينده يعني اعتبار جلب عنصر ترينمهم به و گرفت قرار نظر مورد بيشتر مخاطب، جلب

 .دهد آگاهي او به بعد و کند جلب را مخاطب توجه تا نمود تالش او. کرد پافشاري رابطه ايواد

 مطرح آنها ايمحاوره حالت و مخاطب و خبر گوينده گرفتن قرار رودررو معناي به «خبري گفتمان» مفهوم که بود جا اين در

 سممو «مخاطب» جايگاه در را دوربين و «من» جايگاه از را خود گوينده که لحظاتي براي گفتماني مفهومي با چشمي ايرابطه. شد

 .نمايدمي جلب بيشتر تلويزيون صفحه به را توجه و اندازدمي جريان به را رابطه و کندمي

 هن شههد تلقي حرکت آغاز مخاطب با گوينده دوسههتانه رابطه خبر، گويندگي در «سههنگي صههورت» دوران شههدن رنگ کم از بعد

 صهههورت به را خود ايحرفه چيرگي و احاطه بتواند بايد خبري، برنامه هدف به دسهههتيابي براي خبر گوينده اما حرکت، اسهههاس

سي . يابند دست ممتاز هاييمهارت به گويندگان که اين مگر نيست ممکن کار اين و کند ملموس مخاطبانش براي طرفبي کارشنا

شاره شد گويندگان بايد ويژگي هايعالوه بر مهارت شته باشند. اين ويژگيهاي که در سطرهاي باال به آن ا بارتند ها عديگري نيز دا

 از:
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 هاي گويندگانساير ويژگي

 
ستانه رفتاري کهاين ضمن بتواند بايد گوينده گويندگي: وقار و هيبت ساني و دو  جايگاه و تهيب و وقار کند،مي برقرار مخاطب با ان

 .کند حفظ را خود خبري

 ودخ سفارش خبر متن محتواي گويي که کنندمي رفتار ايگونه به خبر، خواندن هنگام گويندگان برخي کار: بر تسلط و احاطه

 .هستند مسلط بسيار مخاطب به خبر مفاهيم انتقال در سبب همين به آنهاست

 ستا چهره جذابيت و نيست خبر گويندگان گزينش اساس چهره زيبايي امروز پيشين، هايدهه خالف بر کالمي: هايحالت و چهره

 .دارد اهميت که

ستحکام صيت ا  ترينمهم خبر گوينده. اسهت آن سهرمايه رسهانه اعتبار و دارد پي در را رسهانه اعتبار رسهانه، به مردم اعتماد :شخ

 رديف براي شهرت و آوردمي شهرت رسانه. باشد برخوردار شخصيتي هايويژگي ترينعالي از بايد او. است خبري بخش شخصيت

 برخوردار يشخصيت مثبت هايويژگي از بايد گوينده .ندارد پي در چيزي آن به نزدي  عيوب و تکبر جز ندارد شخصيت استحکام که

 براي بزرگي مانع باشد نداشته مطلوب اجتماعي شخصيت و شأن ولي کند کسب را شده ياد امتيازهاي موارد همه گوينده اگر. باشد

 .بود خواهد رسانه به مردم اعتماد ايواد

ستفاده. اوست شخصيت از بخشي انساني هر صداي. است گوينده صداي ديگر نکته  ربيتو کاري صدا هايظرفيت همه از کامل ا

ست خراب خبر گويندگان صداهاي از برخي. ديد آموزش و دوره بايد. نيست  خبر خواندن مناسب حتي و نيست خبري صداي يا ا

 تمتفاو محتواي. کنند اسههتفاده متني چگونه براي خود صههداي از دانندنمي يا و شههناسههندنمي را خود صههداي ديگر برخي. نيسههت

 ارزنده بسههيار هايمتن مفاهيم گاهي .خواند را متني نوع همه تواننمي صههدا نوع ي  با دارد، نياز مختلف صههداهاي خبري هايمتن

 ايج و آن ظرفيت و خود صههداي طبيعت به بايد گوينده شههود؛مي ثيرتأبي و خوردمي لطمه خراب صههداي از اسههتفاده اثر بر خبري

 .نزند لطمه خود صداي به گفتن سخن مصنوعي و کردن تقليد با و باشد آشنا آن از استفاده

 1دوربين با تر مناسب و بيشتر هماهنگي براي نكاتي
 ئنمطم تا باشههيد داشههته دوربين به نگاهي نيم خبر خواندن درموقع. اسههت مهم بسههيار آن حرکت و دوربين به نگاه نحوه 

صاوير که شويد  مقابل رد شما نامناسب جلوه باعث نبايد هانگاه اين البته. خوانيدمي که اخباريست با مربوط و هماهنگ ت

 .گردد دوربين

 در شما ترموفق حضور باعث خصوص اين در تواندمي مناسب تمرينات. است مهم بسيار دوربين مقابل شما رفتار و حرکات 

 .گردد دوربين مقابل
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سته ضربات حد، از بيش زدن پل   ضطرب و ناآرام را شما کنيد، تر را خود لبهاي مدام اينکه و ميز به آه سلط غير و م  م

 .(نباشد اگراينطور حتي. )دهد مي نشان

 لوج به رو کامالً وضعيت. است مستقيم و چپ به متمايل راست، به متمايل شامل که وجوددارد دوربين درمقابل جهت سه 

 .کندمي ايواد را و بالواسطه مستقيم ارتباط احساس ي  مستقيم و

 . کند حفظ را مخاطب با گوينده چشمي تماس تواند،مي کيو اتو از استفاده 

شته را الزم دقت و توجه پيش از خوانيدمي که متني به  شيد دا  شما اگر. کنيد حفظ نيز خواندن موقع در را توجه اين و با

 بدهند؟ مخاطبان چرا ندهيد، اهميت و توجه خبرتان به

 چراغ به دباي يا گوينده پخش براي هادوربين تغيير هنگام در که باشد داشته وجود دوربين چندين است ممکن استوديو در 

. ندک توجه تصويربردار يا کارگردان فرمان به يا دارد قرار دوربين بر روي و است قرمز رنگ به که دوربين پخش راهنماي

 ي  و پخش است استوديوي در دوربين چندين وجود شود،مي گوينده مناسب چشمي تماس که باعث عواملي از يکي

 نگاه ي  اب نگاه تغيير اوقات گاهي. کند ديگر عوض دوربين به دوربين ي  از را نگاهش و توجه خوبي، به بايد خوب گوينده

 .شودمي تر راحت خبر، متن به کوتاه

 و ندارد جودو استوديو در و تصويربرداري شده روباتي  و اتوماتي  هادوربين جهان، پيشرفته استوديوهاي بيشتر در البته 

 .شوندمي هدايت کنترل، اتاق ار دوربينها
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 مصاحبه (2)گزارش رو هب دوربين    :فصل چهارم
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 مقدمه 

 جلوي رفتار نحوة بنابراين شود،مي ظاهر تلويزيون دوربين جلوي وي مصاحبه شودخواهد از براي مصاحبه خبرنگار و کسي که مي

ا همه جلوي ههاي ويدئويي زنده و پادکستها، پيامجلوي دوربين بودن محدود به تلويزيون نيست، ويدئو کنفرانس .است مهم دوربين

ا هها و دوربيندر وضع غيرعادي! ي  طرف نورافکن شود. جلوي دوربين بودن يعني عادي و طبيعي رفتار کردندوربين اجرا مي

 هاي رو به دوربين را بررسي خواهيم کرد. کنند. در اين گزارش مصاحبههستند و طرف ديگر عوامل خبر که مدام با شما صحبت مي

  مصاحبه
 رمن مصاحبه .است اطالعات از پر و مستقيم سخت خبر، مصاحبه خبر، نرم مصاحبة خبر، سخت مصاحبة: داريم مصاحبه نوع دو

 هس از و است وگوگفت نوعي مصاحبه. شودمي انوام ضبطي در فيچرهاي يا زنده هايبرنامه در معموالً و است راحت و دوستانه خبر

 :شودمي تشکيل بخش اصلي

 
 و موضوع به مربوط چيزهاي همة دربارة باشد آماده بايد گزارشگر. است الزم آمادگي مصاحبه هر براي داشتن: آمادگي

. دشوي متوجه کامالً بخوانيدکه طوري. دندهي انوام سرسري رامصاحبه  موضوع دربارة تحقيق .کند صحبت شوندهمصاحبه

صاحبه با بفهميد خوب را موضوع وقتي  وگويگفت کار، نتيوه. بود خواهد راحت شما با هم او و بود خواهيد راحت شوندهم

 ا ر آن انتظار شوندهمصاحبه که پرسدمي اليسؤ و کندمي السؤ موقع به و بوا است، آماده که خبرنگاري .شد خواهد بهتري

 قيقد اگر. هسههتند و مطالعه تحقيق براي خوبي منابع اينترنت و موله کتاب، .رودمي باال مصههاحبه سههطح نتيوه در ندارد،

 .داد خواهد شما به جديدي اطالعات و هاايده که آوريدمي دست به هاييسرنخ بخوانيد

 وصل موضوع به بايد کرد، ايواد ارتباط بايد ضبطي، چه زنده چه نرم، چه سخت چه ها،مصاحبه همه در ارتباط: ايجاد

شان عالقه آن به آخر تا و شد صاحبه در .داد ن صاحبه ديد خواهيد داريد، نگه باال را خود انرژي م  را کار همين نيز شونده م

صاحبه به اگر. کرد خواهد صاحبه بدهيد، سرعت م صاحبه به اگر. برد خواهد باال را خود سرعت نيز شونده م شان عالقه م  ن

 کرد خواهد ا ر کار همين نيز شوندهمصاحبه بدهيد،

صاحبه دادن: گوش شد خوبي شنونده بايد خوب کننده م ست کنيد، گوش مقابل طرف هايحرف به عالقه با. با  لمث در

 بررسههي براي وقت. کنيد گوش شههونده مصههاحبه هايحرف به هميشههه .کندمي تعريف را جالبي موضههوع کسههي که وقتي

 البج هاينکته کنيد، گوش دقيق اگر. شد خواهد ناراحت شونده مصاحبه کنيد، نگاه ديگري جاي اگربه !هست هايادداشت

  .کند قبول را موضوعي يا کند اعتراف چيزي به است ممکن شونده مصاحبه .آورد خواهيد دست به ايغيرمنتظره و

 مصاحبه تلويزيوني دو نوع است: مصاحبه سخت خبر و نرم خبر

 

  

بخشهاياصليمصاحبه

گوشدادن ايجادارتباط آمادگيداشتن
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 خبر سخت مصاحبه

 
 

 .دارد برخوردي و جدي حالت است و محکم اما مودبانه برخوردي:ـ 1

 .کندمي فرار شما دست از و نيست شما با مصاحبه به حاضر شخص، که است برخوردي مصاحبه نوعي غافلگيرانه:ـ 2

 ژهوي هايبرنامه و گفتگو مثل هاييبرنامه در و کشدمي طول معمول حد از بيشتر که است زنده مصاحبه معموالً ويژه: ـ3

 .شودمي انوام مهم اشخاص و سياستمداران با خبري

 

 خبر نرم مصاحبه

 
 

 رد که کسي يا داده انوام ايالعادهفوق کار که نشاني آتش مامور مثل کسي با مصاحبه: خبرساز هايچهره با مصاحبه ه1

 .است داشته حضور معدن ريزش حادثه

 ورزشکاران و هنرمندان مثل اند،شده شناخته مردم براي کهکساني با مصاحبه: معروف هايچهره با مصاحبه ه2

 1تلويزيوني -مصاحبه هاي راديو 

صاحبه در ستفاده تلويزيوني هايم سب بدن، زبان از ا ست الزم بوا، و متنا صاحبه کار از مهمي بخش حتي و ا  يايفا و م

 پيامط فق گيريد،مي خود به تعوب ژست وقتي مطبوعاتي مصاحبه در شما است؛ آن ترايحرفه معناي به هنرپيشگي نقش

صاحبه به را خود صاحبه ي  در اما دهيد،مي قرار ثيرتأ تحت را او کرده، منتقل شوندهم  وا براي هم حرکت اين تلويزيوني م

ست پيام داراي مخاطب براي هم و صاحبه در .ا ست ممکن صورت و هالب در حالت ي  گاه و لبخند ي  تلويزيوني م  کل ا

صاحبه فرايند صاحبه پيام و م سخر به را شوندهم صاحبه در. بگيرد تم ست دادن تکان تلويزيوني م ست ها،د  سينه -به د

 لبخند کردن، نگاه تعوب با کردن، قالب هم به را هادست دادن، قرار چانه روي را دست کردن، تکيه هادست روي نشستن،
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غافلگيرانه

ويژه

مصاحبهباچهرههايمعروفمصاحبهباچهرههايخبرساز
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 کردن نگاه دوربين به کردن، نگاه شوندهمصاحبه چشمان توي کردن، خم جلو به را بدن مبل، يا صندلي به دادن تکيه زدن،

 .است گريمصاحبه حرفه الزمة ،موقعهب و جاهب ... و

 کارهب دکنيمي تعوب وقتي. کنيد استفاده صدا فاکتور از لذا. کندمي ايفا مهمي نقش صدا و صوت راديويي، مصاحبه در

صوير کمبود حدودي تا تواندمي "عوب" کلمه ي  بردن ست مهم صدا نت  البته و کند جبران را ت ستفاده. ا  هک صدايي از ا

ست، يکنواخت شيند،مي دل به و دارد فرود و فراز ني شي ن صلت اين از بخ شي و ذاتي ها،خ سابي بخ  و ريفراگي قابل و اکت

 .است تمرين

صاحبه از بتواند کهکند مي بازي را هانقش اين تمام خبرنگار شد يادتان پس .بگيرد بازي بهتر شوندهم  را اول نقش که با

 او پس ،ببرند بهره شونده مصاحبه نظرات از تاخوانند و مي شنوندمي ،بينندمي را ماش مصاحبه نکنيد فراموش. بدهيد او به

سته را صويربرداران  هاعکاس مثل قولي، به. کنيد برج ضعو ت شيد، متوا سته را سوژه با شان که درحالي کنندمي برج  خود

 !شوندنمي ديده اما دارند، وجود عکسفيلم و  درون. اندگرفته سنگر دوربين پشت

 1 شكل و شمايل مصاحبه

صاحبه شروع از قبل صاحبه به م  ،گفت چيزي دوربين به رو اگر حتي! دوربين به نه کند نگاه شما به بگوييد شوندهم

 دوربين زماني چه بگوييد شوندهمصاحبه به ضبطي مصاحبه در .کند نگاه شما به فقط بخواهيد او از و کنيد تکرار را مصاحبه

 مي؟رس يا خودماني اسم با بزنيد، صدا را او بايد چطور بپرسيد او از همچنين. بپرسيد را او عنوان و اسم بعد. شودمي روشن

مصاحبه کار اين با «شودمي ضبط فالن شبکه براي مصاحبه اين که دانيدمي شما: بگوييد توانيدمي ضبطي مصاحبه ابتداي

از ديگر مواردي که بايد در مصاحبه رعايت شود عبارتند  !است روشن دوربين نداشته خبر کندکه ادعا تواندنمي بعداً شونده

 از:

 

  

                                                           
 16-22ص  ،"دوربين به رو" زماني، حسين مترجم ريردون، نانسي - 1
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 1نكات  کاربردي در مصاحبه

 

 2اي حرفه مصاحبه يک انجام اصولي هايشيوه
ضوع ي  بايد چيز هر از قبل کرد؟ شروع بايد کوا از شته مو شيم دا صطالحاً که با  ياد سوژه عنوان به آن از نگارهاخبر ا

، دهد پاسخ عمومي ابهام ي  به، باشد کنندهسرگرم يا و رساناطالع دهنده، آموزش، بکر، تازهي  سوژه خوب بايد . کنندمي

 .باشد پسند مخاطب نهايتاً، دهد آگاهي وقوع حال در يا شده واقع رويداد ي  به نسبت

 :که فردي ؟ است کسي چه شوندهمصاحبه بهترين. شود تکميل ما سوژه تا کنيم پيدا را نفر ي  بايد اکنون

 .کند مصاحبه ما با باشد حاضر -1

 .دهد قرار ما اختيار در را اطالعاتش بخواهد و باشد مطلع -2

 .باشد بحث مورد موضوع و هاالسؤ به پاسخگويي براي گزينه بهترين -3

شهورترين لزوماً چه اگر -4 شه افراد م صاحبه انوام براي افراد بهترين همي ستند م  ملهج از شهرت که نکنيد فراموش اما ني

  است خبري مهم هايارزش

 . باشد نداشته را کننده مصاحبه فريب قصد -5

 جمله از. شههوند طراحي هوشههمندانه بايد لذا هسههتند، مصههاحبه ابزار ترينمهم الهاسههؤ. اسههت السههؤ طراحي بعد مرحله

ست اين خوب الؤس هايويژگي شن و ساده کوتاه، که ا شد رو سي محور دو بر السؤ طراحي فرايند. با سا  :يردگمي شکل ا
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وندهشروعخوب،يعنيطرحيکسوالجذابودرعينحالراحتکههمباعثجذبشدنمخاطبشودوهممصاحبهش.شروعخوبيداشتهباشيد

.رابرايپاسخبهوحشتوزحمتنيندازد

ودوم يسوالسختسوالياستکهباعثآزاروگاهوحشتمصاحبهشوندهميش .مصاحبهخودتانراباسوالهايسختشروعنکنيد

.اينيعنيشليکتيرخالصبهخودتان.تواندباعثتوقفمصاحبهدرهمانابتداشود

،خستهکنن دهپاسخاينگونهسوالهابرايمخاطب(.لطفاخودتانرامعرفيکنيد)مصاحبهراباسوالهايکليشهايشروعنکنيد

.اينيعنيشليکتيرخالصبهمخاطب.استوچنگيبهدلنميزند

.بااحترامرفتارکنيدوخوشقولباشيد"هرکسکهميخواهدباشد"بامصاحبهشونده

.کميشکاکبودنبدنيست"بويژهدرمصاحبهباسياستمداران"دربرخوردباجوابسوالها

رآمي زسوالهايسختخودراکهباعثبهزحمتافتادنمصاحبهشوندهميشودوممکناستاوراعصبانيکندوياحتيب هقط عقه

.مصاحبهبينجامد،برايآخرمصاحبهبگذاريد

اشتهباشيدبرايپايانمصاحبه،يکسوالکهحدسميزنيدمنجربهيکجوابجالبوقابلتوجهشود،درآستيند.پايانخوبيداشتهباشيد
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سلط ميزان را هاالسؤ محتواي شکل؛ و محتوا ضوع به شما ت صاحبه مو  از قبل اطالعات آوردن بدست براي که تالشي و م

صاحبه شروع صاحبه سمت به رفتن از قبل پس کند؛مي تعيين دهيد،مي انوام م  به .کنيد شروع را تحقيق کار شونده،م

سيم گروه دو به کلي طور به را هاالسؤ شکلي، لحاظ شويق که هاييالسؤ: کنندمي تق  و ستنده وگوگفت و بحث کننده ت

 . شوندمي گووگفت توقف باعث که هاييالسؤ

 
صر سه معموالً و. هستند وگوگفت ي  2سبز چراغ باز هايسوال :1باز هايالسؤ - صر شش از عن  آن طراحي در خبري عن

 به ديگر عبارت به يا و کنيمنمي محدود را شههونده مصههاحبه باز هايالسههؤ در 3«چطور يا چگونه چرا؟ چه؟» دارند؛ نقش

صاحبه صاحبه ها،السؤ گونه اين. بگويد خواهدمي تنگش دل چه هر که دهيممي اجازه شوندهم شويق را شوندهم  کندمي ت

 .طلبندمي مفصل و توضيحي جواب باز، هايالسؤ بپردازد، موضوع توصيف و شرح به که

 جواب در تواندمي شوندهمصاحبه. هستند ايلحظه 5قرمز چراغ بسته هايالسؤ ،هاي بازالسؤ عکس بر :4بسته هايالسؤ -

 کوتاه ابجو که شوند،مي مطرح هاييايده و حقايق پيرامون بيشتر بسته هايالسؤ .بدهد کوتاه جواب يا و خير يا بله: بگويد

 و قاطع پاسخ به موظف را شوندهمصاحبه و شودمي ختم بست بن به عمالً که است شده طراحي ايگونه به السؤ. طلبندمي

 . کندمي مشخص

 . به طور مثال:گويندمي 6وجهي دو هايالسؤ هاآن به اصطالحاً که دارد وجود هم السؤسوم  نوع شکل، نظر از -

 شويد؟ صالحيت رد که نيستيد نگران ؟کنيدمي شرکت جمهوري رياست انتخابات در شما آيا -

 کرد؟ وسوسه را شما پيشنهادي کالن رقم آيا؟ کنيد بازي فيلم اين در گرفتيد تصميم که شد چه -

 ي  به تنها دادن جواب براي شوندهمصاحبه دست آن جريان در که است اين کنندمي وارد هاالسؤ گونه اين به که اشکالي

ست باز السؤ از بخش صاحبه و ا سخ با) خبرنگاران تله از کنندمي سعي مواقعي چنين در ايحرفه شوندگانم  به ندادن پا

                                                           
1-  open- ended questions 
2-  green light 
3-  what- why- how 
4-  closed- ended questions 
5-  red light 
6-  double-barreled questions 

سوالهاي

باز

سوالهاي

بسته

سوالهاي

دووجهي
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 ايغيرحرفه شوندهمصاحبه شدن گيج به منور نيز مواقعي در وجهي دو هايالسؤ .بگريزند( است سخت برايشان که بخشي

 .شودمي

صاحبه هايالسؤ اگر سيم اين حتماً کنيد تحليل و توزيه را ايحرفه هايم  ي  لذا ديد خواهيد آن در را گانهسه بنديتق

سته، هايالسؤ از متشکل خوب مصاحبه ست وجهي دو و باز ب  کارهب خود جاي در متناسب و هوشمندانه ي  هر بايد که ا

 احبهصم سب  يا ساختاربندي را آن که گيردمي قرار ترکلي محور دو بر آن چيدمان و هاسوال پرسيدن البته. شود گرفته

سدمي نظر به که سب  دو اين. کرد گذارينام توانمي هم سي  هايسب  از ر صاحب سب  به گرفته الهام خبري کال  هم

 3.معروفند 2وارونه قيف سب  و 1قيفي

 4مصاحبهشونده جلباعتماد
 و مصاحبهشونده درست انتخاب شونده،بهدر انوام مصاحبه ي  طرف قضيه مصاحبه کننده )خبرنگار( است و طرف ديگر مصاح

 با روزمره زندگي در ما همه تقريباً است. و مسهههتندهاي خبريتلويزيوني  گزارشهاي ساخت مهم پيشنيازهاي از او اعتماد جلب

 حساب به زندگي کارهاي سختترين از يکي تقريباً فرهنگي هر در پديده دو اين. داريم کار و سر مصاحبه و تحقيق مختلف روشهاي

. ميگذارد ثيرأت نتايج کل در ،اشتباه گونه هر بروز صورت در چون است بااهميت و حساس بسيار دورههاي از تحقيق مرحله. ميآيند

 فقرات ستون از مناسب شخصيتهاي کردن پيدا ،که حالي در. ميخوانند "افتاده پا پيش"کاري  را مصاحبه تنظيم و تحقيق خيليها

 ،ميزنند دوربين ديد از خارج که را حرفي همين براي. دارند هراس دوربين از آدمها معموال. است خوب گزارش ي  يا و مستند ي 

 ،شخصيت. کنند منتقل مخاطب به را منظورشان نميتوانند و نميزنند حرف بايد که شکلي به يا و دارند ا با آن تکرار از دوربين برابر در

 اما. ميدهد گوش خواننده و شنونده ،بيننده خواستههاي به و ميکند تعريف خوب را داستان ؛است خبري محصول ي  زبان و گوش

  ؟کشاند دوربين جلوي را آدمها ميشود چگونه؟ دارد وجود مناسب شخصيت کردن پيدا براي اصولي چه

                                                           
1-  Funnel interview 
2-  Inverted-funnel interview   

 1384 بهار ،61 شماره ،1 شماره -(رسانه) جمعي ارتباط وسايل تحقيقاتي و مطالعاتي فصلنامه "باشيم داشته خالقانه مصاحبه ي  چگونه "-توکلي احمد - 3

 مدرسه روزنامه نگاري بي بي سي-بيبيسي جهاني سرويس در افغان ويژه خبرنگار و تهيهکننده ،قادري طاهر - 4

www.bbcmundo.com/academy/persian/how-

to/production/article/art20130813115735375+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=ir 

سبکفيفي

هکنن دهالگويقيفيمرسومترينودرعينحالسادهتريننوعمصاحبههمبرايمصاحبهشوندهوهممص احب•

کب راياينسب.زيرامصاحبهباسوالهايسادهشروعودرپايانبهسوالهايسختترمنتهيميشود.است

روهستيممصاحبههايسختومصاحبههاييکهچالشدرآنزياداستويااصوالًبامصاحبهشوندهتندخوروب

دم يچونهردوطرفمصاحبهدرستمثلفوتباليستيکهقبلبازيبهگرمک ردنخ و.بهترجوابميدهد

.انديشيدنيازمنداينگرمشدنباطرحسوالهايسادهدرابتدايمصاحبههستند

سبکقيفوارونه

يوهبيشتراينش.درمصاحبهبهروشقيفوارونه،سوالهايکليديوسختدرابتدايمصاحبهپرسيدهميشود•

انيکهدروبرايقضات،وکال،نيرويهايپليسومقاماتدولتيوکس.درمصاحبههايتلويزيونيکاربرددارد

ختدراينگونهشروعازآنجاييکهپرسيدنس والس .پاسخبهسوالهايبستهمهارتدارندبهکارميرود

بشروعمصاحبهازهمانابتدابهبحثجديودرگيريدرمصاحبهميانجامدوشروعجذابيرابرايمخاط 

.دربردارد،ميتواندوسوسهکنندهباشد
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 به دير کمي. تحقيقات از است پر ما روز ي  که ميبينيم نگاه کنيم خود روزمره تعامالت و ستد و داد به اگراساسي:  رکن ،تحقيق

 خواستگاري برايکسههي  اگر ،مثالً ؟بودهايم کوا ،آمدهايم دير چرا که ميگيريم قرار مدير تحقيق و سههيبازپر مورد ،برسيم محل کار

 که ميافتد اتفاق حالي در اينها همه. دميگيري معلومات نظر مورد فرد مورد در مختلف آدمهاي از و دميکن تحقيق روز چند برويد،

. ميدهيم انوام خوب را تحقيقات خبرنگار ي  از بهتر ،شکلي به ولي ،نميدانيم مصاحبه ترفندهاي و روشها مورد در چيزي هيچ

 تشکيل را ما کار اساسي ستون مناسب آدمهاي کردن پيدا و تحقيق ،ميآيد ميان در گزارش و فيلم ساخت از حرف وقتي حاال

  .ميدهد

 ميخواهد آدمهايي چه با ،مثالً. کند طراحي قبل از خوب نتايج به رسيدن براي را تحقيق اهداف بايد نخست مرحله در خبرنگار

 براي را مکاني چه مصاحبهکننده. دارند فرق هم با ماهيت نظر از تحصيلکرده و معمولي آدمهاي با کردن مصاحبه چون ؛کند مصاحبه

 مصاحبه ي  رکنهاي مهمترين از کارهااين براي  ريزيبرنامه ؟بپرسد مصاحبهشونده از سواالتي چه است قرار و کرده انتخاب مصاحبه

 موضوع ،ضمن در. ميشود خوب اندازه همان به مصاحبه نتيوه ،کنيم راحت و خودماني مصاحبهشونده براي را جو قدر هر. است خوب

 به ،است جوانان بين اينترنت کاربرد افزايش مورد در ما بحث اگر ،مثالً. دارد آن عملي دوره و تحقيق ماهيت روي مستقيم تاثير بحث

 است محتوياتي مورد در ما تحقيق اگر ولي. بست را گزارش اينترنتي کافههاي صاحب و جوان چند با کردن صحبت با ميشود راحتي

 واردند بحث در که شخصيتهايي داشتن ،همين براي. دارد بيشتر و علمي تحقيق به نياز اين ،آنند پيدر اينترنت ايراني کاربران که

 اين بايد هميشه. بدهد فريب را مخاطب نميتواند ،خود کار کردن راحت براي خبرنگار. است مستند ي  يا و گزارش ي  اساسي نياز

 . بگذارد تمام نيمه را ما فيلم يا و گزارش که کنيم کاري نبايد و ماست از هشيارتر ما مخاطب که باشيم داشته ذهن در را نکته

 است  اصلهايي مهمترين از سوژه به بودن وارد و موضوع به دادن اهميت ،مقابل طرف درک ،اعتماد جلب ،دوستانه رابطه ايواد

 .باشد داشته همراه به مصاحبه در خوب نتيوه ميتواند که

 

 الؤس نخستين ،مصاحبهها از بسياري در. است ثيرگذارأت خوب مصاحبه ي  داشتن در هم االتؤس طرح ،اينها کنار در: دوستانه آغاز

 با بايد. است مصاحبهکننده و مصاحبهشونده بين جو ايواد براي فقط اول الؤس موارد بسياري در ولي. دارد را الؤس آخرين حکم

 ميافتد اتفاق مواقع خيلي در. نکند ناراحتي احساس مصاحبه طول در که کنيم فراهم مصاحبهشونده براي را فضايي ،الؤس نخستين

 اعتمادش ايمنتوانسته چون دهيم؛مي دست از را او مصاحبه اوليه لحظات در ولي ،ميآوريم گير انتظار روز چند از بعد را شخصي که

 .کنيم جلب را

 ،نکنيم استفاده آن از تدوين جريان در اصالً است ممکن و بيايد نظر به بيمزه و کليشهاي خيلي مصاحبه ي  آغاز است ممکن آنکه با

 خودت مورد در: اشدب اين اولم الؤس کنيدمي مصاحبه معتاد ي  با وقتي ،مثالً. شويم وارد در آن از مصاحبه ادامه براي موبوريم ولي

 از بعد فرد آن اينگونه...  ؟کيست تو دوست نزدي ترين ؟ميکني کارهايي چه جمعه روزهاي ؟داري دوست را چيزهايي چه ،بگو

 .کندمي آرامش احساس و فراموش بودن دوربين جلوي از را شرمش لحظاتي

 از شوندهمصاحبه اعتماد جلب که اينواست. بود خواهد متفاوت ،وموضوع موقعيت چهارچوب در ومصاحبه تحقيقاعتماد:  جلب

 دوربين جلوي ،بوده تلويزيون مخاطب فقط درعمرش که را مخاطبي تا است الزم مهارتي چه. ميرود شمار به کاري اصول مهمترين

درکطرفمقابلجلباعتمادايجادرابطهدوستانه
اهميتدادنبه

موضوع
واردبودنبه

موضوع
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 مواجه مستند گزارش ياساخت  جريان در بارها موضوعاتي چنين با؟ شايد کنيم ترغيب زدن حرف به را او ميشود چگونه ؟دهيم قرار

 سخت تصورش. کنيد پيدا شخصيت همزمان و تحقيقگزارش براي بايدبراي ساخت مستندي درباره اعتياد، که  مثالً. باشيدشده 

  .نيست ناممکن ولي ،ستا ذهن از دور تقريباً ميکشد. هروئين بگويد که آدمي کردن پيدا ،نيست

 فرض. ميشوند قائل فرق جامعه اقشار بين ذهنشان در ،جامعه معمولي آدمهاي مخصوصاً ،خيليهاشونده: مصاحبه درک

 چند کننده -مصاحبه براي کار ،باشند هم ...و معتاد يا و متکدي ،کارگر ،مثالً و باشند جامعه فقير طبقه از افراد اين اگر کنيد

 مصاحبهشونده. است اعتماد جلب براي خوب شيوههاي از يکي حالتي چنين در دوستانه رابطه ايواد. ميشود سختتر برابر

 ،گزارش ساخت حين ،واقع در .خبرنگار ي  با نه ميگذارد ميان در دوستش با را قصهاش کند احساس تا کنيد آرام آنقدر را

 . دميکني بازي نقش مصاحبهشوندهها هميار و همدل ،دوست عنوان به مواقع خيلي در شما

 
  

  



 

39 
 

 
 

   
 

 

 

 
 

فصل پنجم
 گزارشگري (3)رو هب دوربين  : 
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 مقدمه 

کند، نکات و زواياي شود. اين وسيله حوادث و رخدادها را ثبت ميبرداري امروزه از وسايل مهم ارتباطي محسوب ميدوربين فيلم

صوير ميهاي مختلف به نمايش ميدر مکانپنهان را  سره در برابر نگاه مخاطبان به ت شد. کارآيي ويژه دوربينگذارد و جهان را يک  ک

صويربردار و فرد يا افرادي که به عنوان گوينده، موري يا خبرنگار در  صاوير، به همراه نقش آفريني ت سازي و معنادادن به ت صوير در ت

ست که قدرت تاثيرگذاري گونه رسانهدرت شگرف و معوزهگيرند، قبرابر آن قرار مي صويري را در عرصه ارتباطات وارد کرده ا هاي ت

 هاهاي عوامل مرتبط با تصههوير و تصههويربرداري اسههت. اين مهارتشههود. اين قدرت معلول مهارتتصههوير بر افکار عمومي ناميده مي

ست ست که د صولي ا سانهمبتني بر قواعد و ا ستفاده مياندرکاران ر سانه و نيز آموزش کارکنان خود ا ن در اي کنند.ها براي اداره ر

 .هاي گزارشگران خبري خواهيم پرداختگزارش به مهارت

 گزارش رو به دوربين

دهد دنبال کنند و گزارش رو به دوربين بهترين راه براي ارضاء اين عالقه مردم عالقه دارند خبر را از همان محلي که روي مي

در رسانه براي ارتباط با مخاطبان، معموالً موريان، گويندگان و خبرنگاران براي مصاحبه، گويندگي و گزارشگري در مقابل است. 

  .ارتباط با مخاطب است براي راه بهترين معموالً دوربين به رو گزارش از گيرند. استفادهدوربين قرار مي

 کاربردهاي گزارش رو به دوربين

 

 

 1تلويزيونگزارشگري 

 زارشگريگ .بفهمند و کنند گوش کنند، نگاه که مردم گزارشي به آن تبديل و اطالعات آوريجمع يعني تلويزيوني گزارشگري

 هالمهک تلويزيون در. دارد نيز تفاوت اما. است روزنامه گزارشگري موضوع شبيه درباره تحقيق و اطالعات آوريجمع نظر از تلويزيوني

 دندار وجود گزارش بستن براي زيادي زمان تلويزيون همچنين در. بيندمي را شده عرضه اطالعات او و شودمي خوانده براي مخاطب

 .باشد تيز ذهني فعال و و داراي سريع بايد گزارشگر و

  

                                                           
 28-33ص  همان، - 1

مصاحبه

گزارشگريگويندگي
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 انواع گزارش تلويزيوني

 
 ارکان گزارش تلويزيوني

     
        

صويري و صوتي مواد کند،مي جمع اطالعات وقتي تلويزيون گزارشگر اطالعات: آوريجمع  هيهت خود گزارش براي نيز ت

 صههحنه ترک حال در که بگيريد مصههاحبه کسههي با ابتدا زند،مي را اول حرف فوريت که حوادث مانند مواردي در .کندمي

 راغس سپس. کند ترک ا ر صحنه لحظه هر است ممکن آمبوالنس راننده يا ماجرا شاهد مثالً .برويد ديگران سراغ بعد .است

 .پليس مامور راننده، برويد، ديگران

سکلت اطالعات، صلي ا ست گزارش ا ست به را نياز مورد اطالعات همه شويد مطمئن تا کنيد السؤ آنقدر. ا  .ايدآورده د

 دست به اول مصاحبه در که اطالعاتي از .کنيد کشف را موضوع واقعيت. بگويند نقيض و ضد هاشونده مصاحبه است ممکن

  1سهههاندبايت عنوان به هامصهههاحبه از توانيدمي .کنيد اسهههتفاده بعدي هايمصهههاحبه در السهههؤ طرح براي ايد،آورده

 .کنيد استفاده گزارش متن در و استخراج را هامصاحبه اين اطالعات توانيدمي همچنين .کنيد استفاده گزارش در

 صههحنه در که تصههاويري و نريشههن .کندمي بيان را گزارش از بخشههي هابايت سههاند .بگيريد تصههوير توانيدنکته:تا مي

  گيريد،مي

 !گيردمي تصوير تلويزيون گزارشگر دارد،برمي يادداشت روزنامه گزارشگر .گفت خواهد را گزارش بقيه نيز

شتن متن:  را وعموضهه بهتر که گزارشههگري .فراموش نکند را آن و بماند مخاطب ياد در که کنيد تنظيم طوري را گزارش بايد نو

ست که از ترخيلي موفق کند، تعريف شگري ا سب مرتب و ظاهر فقط گزار ستفاده معلوم فعل دارد امکان که آنوا تا .دارد منا  .نيدک ا

  ي با مردم، ارتباط ايواد يعني گزارشگري. است مهم بسيار جذاب متن ي  نوشتن .کندمي موضوع جذب  مخاطب را مناسب، فعل

                                                           
 همه اين با که نشود فراموش. افزايدمي نيز ان سنديت بر بلکه بخشدمي تنوع فقط نه خبري بولتن به معموالً  که است خبري هايفراورده زمره در بايت ساند -1

 (Sound-bite) بايت ساند کارگيريهب

انواعگزارش

تلويزيوني

ضبطيزنده

جمعآورياطالعات

اجرانوشتنمتن
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 تصور و مدراحت بفه گزارش را داستان بايد بيننده. ندارد دقيق متن را مطالعه امکان فرصت و تلويزيون بيننده .قوي و سريع ارتباط

 .يدکن مخاطب برقرار با خوبي بسيار ارتباط گفتار، و متن در بايد .کنيدصحبت مي او با کافي دانش و اطالعات با شما کند

 و خواندمي را ليد گوينده بدهيد، زنده گزارش است قرار اگر. کندمي معرفي را گزارش موضوع و شما خبر، گوينده اجرا:

 همه گوشي اين در .کنيدمي زدن حرف هب شروع شد، شما نوبت قتي و و شنويدمي را او صداي گوشي ي  طريق از شما

 .دکني تمرکز توانيدنمي و شد خواهيد گيج بشنويد گوشي در را خود صداي اگر! خودتان صداي جز به شنويدمي را چيز

ضوع شروع، ي1پالتو در  روان، بايد شروع پالتوي. دهيدمي مهم اطالعات مخاطب به شما و شودمي مطرح گزارش مو

شد کوتاه و ساده شگر پالتو در .ببيند را گزارش بقيه تا کند جلب را بيننده نظر، با  پالتو. کنديم صحبت دوربين به رو گزار

شد ضبطي گزارش در يا زنده تواندمي شگر پالتو .با شان مخاطب به را گزار شگر. دهدمي ن ضوع کننده نقل گزار س مو  و تا

 روحبي گزارش مصاحبه، يا گزارش در گزارشگر حضور بدون. شودمي بيننده با قوي ارتباط ايواد باعث گزارش در او حضور

 يا زيونتلوي کردن خاموش بدتر، حتي و بيننده شدن گيج با است مساوي ارتباط فقدان .شد نخواهد برقرار ارتباط و شوديم

 !ديگر کانال به رفتن

 را نآ تصههوير و کنيدمي صههحبت دريا بلند موج از اگربه طور مثال  .کندمي متمايز ديگران از را شههما پالتو در خالقيت

 ساختمان ينا اندازه به موج: بگوييد بيننده به و بايستيد است، موج اندازه تقريباً که طبقه چند ساختمان ي  جلوي نداريد،

سازي! بود صوير ضوع درک به ت شيد مراقب .کندمي کم  مو ست ممکن گاهي !با شد نامفهوم و پيچيده خالقانه، کار ا . با

ت چون ممکن اس !بدهيد نشان خالقيت خودتان از گزارشي هر براي نيدکن سعي طرفي از .باشد مفهوم و ساده بايد خالقيت

 به گاف منور شود.

پالتو عرضه اطالعات در مواقعي است که تصوير مناسب وجود ندارد. نقش ديگر پالتو وصل کردن دو بخش گزارش  کاربرد ديگر

ست. وقتي تغيير مکاني و زماني داريد، يا آدم عروف متوانيد از پالتوي مياني که به بريج شوند، ميها در گزارش عوض ميبه يکديگر ا

 اياني معموالً پالتوي پ !دوربين لنز نه با کنيد،مي صحبت مخاطب با شما پاياني، و شروع پالتوي در باشد است، استفاده کنيد. يادتان

را  رشگزا موضوع به مربوط اطالعات آخرين پاياني پالتوي در توانيدمي شما .کندبندي مي جمع گزارش را که است جمله دو ي  يا

سب بود اگر حتي يا و بدهيد صيه به منا  نبايد هرحال هب. گفت البداههفي يا کرد حفظ توانمي را پالتوي پاياني .بکنيد ايمخاطب تو

 .بگوييد را هاجمله و کنيد نگاه دوربين به بايد بلکه بخوانيد، کاغذ روي را از آن

 2گزارش زنده
ستقيم اجراي زنده، در شد اگر. حرف بزنيد بيننده با و کنيد دوربين نگاه به م شت به الزم   کنيد عيس کنيد، نگاه خود هايياددا

شد کوتاه خيلي شتر و با ست قرار اگر .نکنيد نگاه هاآن به نياز مورد از زمان بي سي با ا صاحبه ک  صحبت دوربين به رو ابتدا کنيد، م

مصاحبه صورت اين در. باشد شوندهبه مصاحبه رو شما صورت و دوربين به رو شما پشت تقريباً که طوري بزنيد، بعد چرخي. کنيد

صاحبه بود. در اين خواهد دوربين به رو شونده سبت به م ستيد وزاويه مي شونده با حالت ن صويربردار مي اي صويرت صاحبهم تواند ت

 صحبت دوربين با شد الزم وقت هر و کنيدمي مطرح شوندهمصاحبه مستقيماً با را خود هايالؤس. بگيرد شما شانه باالي از را شونده

 شويد. دوربين به رو و بزنيد چرخ راحتي به توانيدکنيد، مي
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 ردمم. نيست شما اختيار در اوضاع زنده ارتباط برعکس استوديو، در. کند خراب را کار ممکن است چيزها خيلي ارتباط زنده در

! کند کار که درسههت شههرطي به البته خوب اسههت، خيلي وريآطرفي فن از. گويندنمي داريد، شههما انتظار که را چيزهايي هميشههه

 !بگيريد تصميم لحظه به لحظه خبري بايد گروه و شما بنابراين

 ارتباط رد .نيست بيننده با راست بودن رو از بهتر هيچ چيزي باشيد، راست رو مخاطب با شودمي خراب کار زنده ارتباط در وقتي

ضوع سوار کامالً بايد زنده شيد، مو شيد تحقيق کرده و مطالعه آن دربارة با شکلي اگر تا بدانيد را آن زواياي تمام و با  از آمد پيش م

 .نباشيد ديگر چيزهاي و متن اوري،فن به متکي و گزارش برآييد عهده

 را هاييسوال و کنيد انتخاب را شونده مصاحبه با آرامش بنابراين. باشد مصاحبه ي  براي وقت فقط است ممکن زنده ارتباط در

سيد بايد که شه. آماده کنيد بپر سيد اول را هاسوال ترينمهم همي ست، حال تغيير در چيز همه ارتباط زنده در .بپر قتي و ويژه به ا

 .کنيد عوض را خود متن جديد، اوضاع به توجه بنابراين با. است دادن روي در حال گزارش موضوع

 براي اما. کنيد گزارش بتوانيد تا کنند سکوت ها بخواهيدآن از شوندمي جمع دوربين دور زيادي افراد معموالً زنده گزارش موقع

 قول به و بپرسيد السؤ چند هاآن و از کنيد صحبت هاآن گزارش با شروع از است قبل الزم گوش بدهند، شما به حرف مردم اينکه

 .کرد خواهند همکاري شما با حتماً زندهپخش  موقع را بکنيد، کار اين اگر. بگيريد تحويل را هاآن معروف

شند ساکت اگر بگوييد هاآن به هابچه مورد در صوير هاآن از زنده برنامه از بعد با ساز روش اين معموالً گرفت، خواهيد هم ت  کار

 !است

شت مردم اگر ستيد تا ديوار جلوي ي  کنيد سعي شوند،مي جمع شما سر پ شت نتواند کسي باي  البته .ردبگي قرار شما سر پ

ست ممکن شد زمينه خوبي پس ديوار ا  ربهت خيلي کنند،سخت مي شما براي را اوضاع و آورندمي در اطوار و ادا که افرادي از اما نبا

 نشان را تشآ بايد زمينه پس آتش است، دربارة اگر گزارش. باشد گزارش به مربوط که داريد نياز ايزمينه پس به اوقات بيشتر !است

 شههش: مثال کند، تطبيق با آن بايد نيز شههما جمله و باشههد سههوخته چيزهاي بايد پس زمينه اند،کرده را خاموش آتش اگر اما دهد

 به بار آورد. مشکالت زيادي و کشيد شعله اينوا در آتش قبل ساعت

 به نيازي کار ينا با. کنيد پيدا داريد، نياز که مطلبي را ي  نگاه با کندمي کم  شما به کليدي هايکلمه و هانکته نکته: نوشتن

 به بيشتر کاغذ، به نگاه کردن جاي به کندمي کم  شما به زنده هايگزارش در روش اين. بود طوالني نخواهد هايپاراگراف مطالعه

 .کنيد نگاه دوربين

 1انواع گزارش خبري
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شي: شگري در گزارش ورز شي گزار شگر هم بايد ورز شيد خوبي گزار شي عالي اطالعات هم با شته ورز شيد، دا  مهم دو هر با

 رطو به گزارشگر و است خوب حدي تا کار اين .باشد داشته کردن گزارش در خاصي شيوه ورزشي ممکن است گزارشگر هر .است

صوص شيوه طبيعي سب خود مخ شگري بازي ي  روش عالي براي تمرين .کرد خواهد را ک ستگزار شي اين ا جلوي  که هاي ورز

 .کنيد گزارش را هاي بازيصحنه جاي گزارشگر خودتان به را قطع کنيد و صداي آن تلويزيون بنشينيد،

 لباس بايد و شودمي سرد هوا آيا خواهند بدانندفقط مي هاآن. دانندنمي را پرفشار و فشار کم سيستم بين فرق مردم هوا: گزارش

 که نيدک ارائه را هواشناسي گزارش طوري بايد !نه؟ يا بردارند چتر است الزم و آيدمي باران برف و بدانند خواهندمي يا بپوشند؟ گرم

. کنيد مردم دهسا زبان به را تبديل هواشناسي سازمان گزارش فني و باشيد خوبي گزارشگر بايد. باشند خوبي داشته حس شما به مردم

 براي اين .هن يا بود خواهد باراني امروز بگوييد آن جاي به شما کندصحبت مي فشار و پر فشار کم سيستم از هواشناسي متخصص اگر

  .باشيد آشنا علم اين با بدانيد و را کار اطالعات فني بايد خوبي باشيد، هواشناسي گزارشگر که

شگر ضع گزار شته خوبي آگاهي جغرافي از بايد هوا و شد دا سد خوبي به کند،مي گزارش که را ايمنطقه و با شنا  امن. ب

ست بايد را جغرافيايي مناطق ساير و هاکوه ها،رودخانه شهرها،  زندگي آن در که ايمنطقه و شهر به مردم. کند تلفظ در

 .کرد خواهيد ناراحت را منطقه آن مردم قطعاً کنيد، تلفظ شتباها ار جايي اسم شما اگر. هستند حساس کنند،مي

 هايواژه بايد .باشيد داشته زمينه اين در علمي سابقه بايد باشيد، پزشکي مسائل گزارشگر که اين براي گزارش پزشکي:

 اين براي .برگردانيد ساده زبانه ب را هاآن و شويد متوجه رود،مي کار به تخصصي هايموله و پزشکي عالم در که را خاصي

 .بشناسيد خوب را تلويزيون هم بدانيد، پزشکي هم بايد باشيد، خوبي پزشکي گزارشگر که

صوير توانمي عمومي هايمکان از نکته: ستان محيط اما. گرفت ت صي بيمار ست خصو  يندورب توانيديمن اجازه بدون و ا

 .بگيريد تصويربرداري مووز بيمارستان عمومي روابط از ابتدا بايد. بگيريد تصوير و شويد وارد دست به

ضايي: گزارش شگر اينکه براي ق ضايي و حقوقي گزار  چون .داريد قانون درباره آموزش و اطالعات به نياز شويد، خوبي ق

 .گرفت ياد را آن مختلف زواياي بايد و است پيچيده بسيار قانون کتاب

صادي: گزارش شتري عده روز هر اقت سائل به بي سائل بر هاآنتأثير  و تحوالت هاآن. دهندمي اهميت شغلي و مالي م  م

صادي ست و نندکمي دنبال را اقت شگر .کنند حفظ را خود دارايي و سرمايه توانندمي چطور بدانند دارند دو صا گزار  دياقت

صاد علم حدي تا بايد صادي هاينظام عملکرد نحوة از و بداند اقت شد آگاه اقت شگر .با صادي گزار شدب شناس مردم بايد اقت . ا

 .کند راضي را هاآن همه او گزارش و کند درک ا ر عادي مردم همچنين و بورس دالالن ها،مديرعامل

 1نكات کاربردي در گزارشگري
گزارشههگران در ميدان عمل )خارج از اسههتوديو(، به نمايندگي از برنامه يا سههازمان خبري خود، مسههئول تهيه گزارش 

 هاي آنان است.هستند. مديريت گروه تصويربرداري و نظارت بر محتواي گزارش، از جمله مسئوليت
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 1 دوربين به رو گزارش براي هاييتوصيه

 
 و شخصيتها از بخشي را خود بايد مستند ي  يا و گزارش ي  ساخت البهالي در کهاست اين خبرنگاران براي آخر توصيه 

 "گزارش نه کرد توربه عمالً بايد را خوب گزارشهاي " ؛کرد پيدا دست بهتري نتيوه به تا دانست فيلم داستان

 

 

  

                                                           
 " دوربين به رو گزارش"سي بي بي علوم و زيست محيط خبرنگار شوکمن ديويد - 1

http://www.bbc.co.uk/academy/persian/article/art20130702112134329 

 

ايشروعتصويراکشنهمراهباصدابر.هميشهتاصحنهباارزشيديديد،تصويربرداريکنيد

گزارشمناسباست

اناستفادهايننمادرقسمتهايمختلفگزارشمانندشروعوپاي.هميشهنمايمعرفبگيريد

.ميشود

ردازتصويربرداربخواهيدازخودتاندرحالگوشدادنبهمصاحبهشوندهتصويربگي

والنمربوطشمابايداطالعاتصحيحرادرصحنهازشاهدانويامسئ:مصاحبهگرفتندرصحنه

جمعآوريکنيد

.از گزارش رو به دوربین می توانید برای نشان دادن موقعیت زمانی و مکانی و یا اهمیت یک موضوع استفاده کنید

ع، بزرگی یا ابعاد مثالً می توانید از این فرصت برای نشان دادن ارتفا. به این فکر کنید که کجای گزارش برای حضور شما مناسب تر است
. چیزی در گزارش خود استفاده کنید

. همیشه به دوربین نگاه کنید اگر به جای دیگری نگاه می کنید، حتماً برای این کار دلیل داشته باشید

. ان را نشان دهیداز میکروفون استفاده کنید تا مجبور نباشید فریاد بزنید مگر اینکه مخصوصاً بخواهید سر و صدا و شلوغی دور و برت

. همانطور که با یک دوست صحبت می کنید، از زبان گفتاری استفاده کنید

. د فکر کنیداز قبل برای خودتان نوشته آماده نکنید، در عوض به یک شروع و پایان خوب و کلمات کلیدی که می خواهید استفاده کنی

م انداز اس تفاده فقط وقتی الزم است راه بروید، وگرنه ثابت بایستید؛ از حرکت برای بیان ارتباط یا تضاد دو یا چند فضا، موضوع یا چش 
مک کند تا نکته ای از اشیاء موجود در محل استفاده کنید؛ بعضی وقت ها در دست گرفتن چیزی مثل یک سیب یا یک سنگ می تواند به شما ک. کنید

پیچیده را به سادگی توضیح دهید
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 1مقدمه
 امکان که اسههت خبر محيط تغيير در هکنندتعيين عاملي ديويتال، هايفناوري بويژه و فناوري انواع از گيريبهره امروزه

 کاربران خطاي ميزان کاهش و عمل سههرعت افزايش باعث و سههازدمي فراهم خبر اتاق عوامل با را مخاطبان بيشههتر تعامل

 نحو هب را مخاطبان انتخاب و گريگزينش قدرت تلويزيوني، و ايماهواره هايشبکه رفابتي سپهر گسترش همچنين .شودمي

سانه هايبنگاه ساختار و داده افزايش ايفزاينده ست کرده مواجه تغيير و دگرگوني با را اير سي 2.ا ستر ضاي به همگان د  ف

صله و مکان و از بين رفتن زمان ندش دمحدو موازي، ضاي گسترش و الکترونيکي ارتباطات توسعه ؛3هافا توليد در  و کار ف

 و هشههد موجب ايرسههانه هايبسههته محتواي و ميزان و توليد بر تأثيرگذار عوامل در را تغييراتي ،تمامي سههاعات شههبانه روز

سانه هايسازمان يريتمد عوامل، اين موموعه ست کرده رو روبه بيشتري مشکالت و گيپيچيد با را اير  رد تغييرات اين. ا

ستقل هايشبکه يريتمد ميان سيت اي،شبکه درون خبري هايحوزه يا و خبري م سا شتري اهميت و ح  اين در. دارد بي

 اتاق. ارنداي داند و در فرايند توليد خبر و پخش آن نقش برجستهگرت پرايس، قلب تپنده رسانه ولق به خبر، هاياتاق بين،

سانه هايحوزه ترينحساس از آن، يريتمد و تلويزيون خبر س سازمان دروني و بيروني متغيرهاي شديدتأثير  تحت و ر . تا

 حرکت درون تغيير در موريان و گيرانتصههميم و يرانمد از اعم آن انسههاني نيروي که اسههت ايگونه به خبر اتاق وضههعيت

 د.دارن اساسي نقش مطلوب، وضع به موجود وضع از هابرنامه

 4خبر خالقيت در اتاق
ستم  ي خبر اتاق ست.  مکانيزه اطالعاتي و عملياتي ارچهيکپ سي شتاري و ديداري ا ساني، نو سه خبرر س براي هر مو

 گفته مرکزي و مکان به خبر اتاق 5موموعه متعاملي از سههه عنصههر کليدي نرم افزار، سههخت افزار و نيروي انسههاني اسههت.

 ريافتد به مشغول کارکنان ديگر همراه به تلويزيوني هايکنندهتهيه و ويراستارها گزارشگرها، ،خبرنگارها آن در که شودمي

 6.ندهست تلويزيون يا و راديو در پخش براي يا و هاموله و آنالين هايروزنامه ها،روزنامه در نشر براي خبر

ضايي يا مکاني خبر اتاق ست موازي يا فيزيکي ف سانه» امروزين ايشيوه به خبر آن در که ا صطالح .شودمي «نگارير  ا

 هااننسا( جمعي) همگاني ارتباطات عرصه تازيکه روزنامه، که شدند ارتباطات ادبيات وارد زماني نگاريروزنامه و نگارروزنامه

صطالح .بود سانه نوع هاده امروزه اما Journalist; Journal ;Journalism; Mass Communication هايا صه در ر  عر

 جاي هب بايد کار، گسترده ابعاد دادن نشان و شدن روزبه براي و ناچار به بنابراين؛ .تازند و تاخت مشغول همگاني؛ ارتباطات

  7.ببريم کار به را «نگاريرسانه» و« نگاررسانه» اصطالح نگار،روزنامه و نگاريروزنامه اصطالح

 از و نگاريروزنامه حوزة در عميق بسههيار تحوالت نشههانگر که دارد خود همراه هم ديگر ناچاري يا دليل دو ناچاري، اين

 :است خبر جمله

                                                           
 94يز پاي -خبر اتاق در اخبارتلويزيون کيفيت و کميت بر سازماني درون عوامل نقش بررسي -زاده برجعلي محمد محمدپور، سارا نيا، لواساني صادقي نادر - 1

 33ص -1390 -نژاد هوش اهلل کهن روح و محمد نعمتي ترجمه - رسانه اقتصاد با آشنايي-گيليان دويله، - 2
3- The death of distance 

 89بهمن -آنالين خبر اتاق -سيما و صدا دانشکده علمي هيات عضو-ابطحي اهلل عطاء - 4

http://aoabtahi.blogspot.com 
 11ص -واحد مرکزي خبر )پايان نامه کارشناسي ارشد(تاثير تغيير تکنولوژي آنالوگ به ديويتال در -1388-حسن نامور - 5

6- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%AE%D8%A8%D8%B1 
7- Mediaism & Mediaist 
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 نگاريهاي الزم براي رسانه: مهارت1شکل

 
 

 اي مهارت ي  فقط تواندخبرنگار نمي. است اجباري نياز چند مهارتي شدن ي  امروز، ايرسانه دنياي در شدن: مهارتي چند ـ1

 استخدام ايهآگهي به گذرا نگاهي با بلکه بلدم، يا گويندگي تصويربرداري يا خبرنگاري فقط من بگويد و باشد داشته تخصص

 مانند)رسانه  و نگاريروزنامه با مرتبط منابع يا( فارسي سيبيبي در نيرو پذيرش 2006 مانند آگهي) دنيا پرنفوذ ايرسانه هايسازمان

 است. نگارانخبرنگاران و روزنامه« شدن مهارتي چند»سوم  هزاره اصلي نياز که يابيممي در سادگي ، به(2001 سال کنفرانس کتاب

 هاي مختلف،رسانه انواع براي بتواند راحتي به بايد امروزي نگاررسانه که است معنا اين به نيز پذيريانعطافپذيري: انعطاف ـ2

 تلفن نيتلويزيو هايشبکه پادکست، اينترنت، وبالگ، تلويزيون، راديو، مطبوعات، براي مثالً : دهد انوام را نگاريرسانه وظايف انواع

 فقط من يا مهست تلويزيوني يا راديويي گزارشگر فقط من بگويد تواندوجه نمي هيچ به است. خبرنگار افتاده راه تازگي به که همراه

 از غلچند ش به عمالً  فرد ي  است ممکن نيستم؛ ايحرفه کردن اجرا و مصاحبه در حتي يا نيستم بلد و اجرا مصاحبه و گزارشگرم

 از کيي متخصص فقط نگاررسانه که دهداجازه نمي امروز نگاريرسانه الزامات اما باشد، داشته اشتغال نگاريرسانه پرشمار هايشغل

 راحتي به و ممکن زمان ترينکم در بايد نگاررسانه که است متولي خبر در پذيرياين انعطاف بارز مصاديق از يکي. باشد مشاغل اين

 صورت به حتي) تلفن همراه و تلويزيوني هايشبکه پادکست، وبالگ، اينترنت، تلويزيون، راديو، مطبوعات، براي را واحد ي  خبر بتواند

 .کند ارسال و تنظيم( مديا مولتي

 وبي؛ نگارروزنامه اينترنتي؛ نگارتلويزيوني؛ روزنامه نگارروزنامه راديويي؛ نگارروزنامه مطبوعاتي؛ نگارروزنامه) نگار،روزنامه جاي به پس

 گزارشگر؛ خبرنگار؛ و( سايبرگ نگارروزنامه سايبر؛ نگارروزنامه نگار آنالين؛روزنامه الکترونيکي؛ نگارروزنامه ديويتالي؛ نگارروزنامه

تصويربردار؛  را؛آ صفحه طنزنويس؛ نويس؛ستون ارشد؛ ويراستار ويراستار؛ تحريريه؛ دبير صفحه؛ سردبير؛ دبير خبر؛ دبير گر؛مصاحبه

گوييم مي.. . و تهيه؛ کننده؛ دستيارتهيه تحليلگر؛ مفسر؛ موري؛ کارشناس موري؛ گوينده؛ خبر؛ مدير عکاس؛ طراح؛ و گرافيست

 .«نگار رسانه»

 1ثيرگذار بر اتاق خبرعوامل تأ
ده است. وي عوامل توليد اخبار را به دو گروه درون سازماني و برون سازماني تقسيم کرگذار بر ثيرشکرخواه عوامل تأ

اي هثيرپذيري کادرهاي درون رسانه از ارزشمال آشکار و پنهان مديريت خبر، تأثيرگذار بر توليد اخبار را اعدرون سازماني تأ

 2داند.نه و امکانات هر رسانه از لحاظ کمي و کيفي ميگران درون رساجامعه خارج از رسانه، اعمال نظر خبرنگاران و گزينش

 

 

 ثيرگذار بر اتاق خبرعوامل تأ :2شکل 

                                                           
 94 يزپاي -خبر اتاق در اخبارتلويزيون کيفيت و کميت بر سازماني درون عوامل نقش بررسي -زاده برجعلي محمد محمدپور، سارا نيا، لواساني صادقي نادر - 1

 137ص -1388-فرايند خبر -يونس شکرخواه - 2

انعطافپذيريچندمهارتيشدن
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 ثيرگذار بر اتاق خبر عبارتند از:مهمترين عوامل درون سازماني تأ

راتب مرابينز ساختار سازمان را وضع قوانين و مقررات با هدف تقسيم کار، تعيين سطوح سلسله  ساختار سازماني:ـ 1

ي براي هايسازمان به قواعد و مقررات و رويهگيري، ميزان پايبندي و اتکاي عيين مرکز قدرت و اختيارات تصميمسازماني، ت

ثر پخش اطالعات براي مخاطبان مبتني بر در خبر عبارت است از ي  سيستم مؤ داند. ساختارهدايت و رفتار کارکنان مي

اختار جزئي از سخود  اتاق خبر که قلب خبرگزاري صداوسيما است ان، بودجه و منابع ببرد.اينکه حداکثر استفاده را از کارکن

هاي سازمان تعامل دارد بنابراين الزم است با ساختاري مناسب و منعطف، قادر کلي سازمان صداوسيماست و با ساير بخش

اي پر از رقيب جهان معاصر را در سپهر رسانهبه پاسخگويي به نيازهاي رسانه ملي باشد و جايگاه کيفي و کمي اخبار خود 

 گيري، مديريت و فناورياي بودن، تصميمحفظ کند. ابعاد ساختار سازماني موثر در اتاق خبر عبارتند از: خط مشي، حرفه

هايي که اعضا با يکديگر در يا فضاي سازماني يعني الگوي کلي رفتار و باورهاي مشترک و ارزش فرهنگ سازماني: ـ2

هاي مشترکي تشبيه کرد که کارکنان در مورد ها يا پيش فرضتوان به ارزشاند، به عبارت ديگر، فرهنگ را ميآن شري 

دارند. فرهنگ سازماني در اتاق خبر نقش موثري در عملکرد سازمان دارد. اگر فرهنگ جهان و طبيعت بشري مفروض مي

يابد به تحکيم تعهد سازماني و ارتقاي اخالقيات و عملکرد کاراتر و مناسب کاري به خوبي بين مديريت و کارکنان گسترش 

کند؛ متحد و يکپارچه کردن اعضا هاي متفاوتي ايفاد ميشود. در ي  سازمان فرهنگ نقشعموماً بهره وري بيشتر منور مي

سازمان کم  کنند تا خود را با  ها شيوه تخصيص و رفتار و برقرار کردن ارتباط با يکديگر را بدانند و بهاي که آنبه گونه

ويت مشترک گردند عوامل محيط خارجي وفق دهد. مقصود از اتحاد و يکپارچگي داخلي سازمان اين است که اعضا داراي ه

کند، شيوه روابط افراد، نوع رفتار قابل ثر را ياد بگيرند. فرهنگ سازماني، روابط کاري روزانه را مشخص ميو شيوه همکاري مؤ

هايي که موجب هاي مشترک اعضاي سازمان با ارزشکند. اگر ارزششيوه تخصيص و اعمال قدرت را تعيين مي قبول و

ين شود همچنشود مغاير باشند فرهنگ به شکل ي  قلم بدهي در ترازنامه سازمان پديدار ميافزايش اثربخشي سازمان مي

ي اسازمان دوام نخواهد داشت يا هر گاه سازمان رسانه اگر عوامل محيطي دستخوش تغييرات سريع باشند فرهنگ حاکم بر

هاي اقليت استخدام کند و اين افراد با اکثريت نيروي کار متفاوت موبور شود افرادي را از نژاد، جنس، قوميت يا ساير گروه

عواملتاثيرگذاربراتاق

خبر

عواملدرون

سازماني

فرهنگسازمانيساختارسازماني
عواملماديو

سرمايهاي

منابعانساني

عواملبرون

سازماني

آگهيدهندگانگروههايذينفوذمنابعخبري

محدوديتهاي

قانوني

اعمالنفوذاشخاص

حقيقيوحقوقي
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ها، : تعهد، ارزشد ازاني مؤثر در اتاق خبر عبارتنباشند، با مسائل و مشکالت زيادي روبرو خواهد شد. ابعاد فرهنگ سازم

 يکپارچگي، کنترل، الگوهاي ارتباطي 

درآمد کل ناشي از همه منابع، شامل فروش امتياز نمايندگي، تبليغات، حمايت مالي از توليد  اي:عوامل مادي و سرمايه ـ3

بدون بودجه مديران قادر به  اي است.گذاري دولت، فروش برنامه و حقوق تلويزيوني جزء عوامل مادي و سرمايهها، سرمايهبرنامه

هاي روزمره، رشد توانند براي فعاليتاي نيستند. آنان بدون اطالعات در اين زمينه نميريزي و کنترل کارکردهاي سازمان رسانهبرنامه

حيط فيزيکي، خدمات، اي موثر در اتاق خبر عبارتند از: مها گام بردارند. ابعاد عوامل مادي و سرمايهبلند مدت و دوام و بقاي سازمان

 بودجه، توهيزات 

ترين منبع در صنعت رسانه، نيروي انساني است. منظور از منابع انساني يا نيروي انساني، فرايند مهم منابع انساني: ـ4

هاي هاي تخصصي و فني يا صالحيتکارگيري افرادي است که توانايي و مهارتخوان و جذب، آموزش، استخدام و بهفرا

الزم را براي تصدي مشاغل مورد نظر در سازمان دارند. مهمترين منبع در صنعت رسانه نيروي انساني است و مديريت عمومي 

د دهها در گرو کار گروهي است که در آن هر مديري تشخيص ميهاي ميان فردي دارد. موفقيت رسانهاين نيرو نياز به مهارت

ريزي رنامهطلبد. باند و تعامل با ت  ت  افراد گروه، رفتار متفاوتي را ميفاوتهاي منحصر به فردشان متافراد به دليل ويژگي

ي شود. ابعاد منابع انسانهاي جذب و استخدام و نگهداري و بهسازي و بازنشستگي ميمنابع انساني در سازمان شامل فعاليت

 ثر در اتاق خبر عبارتند از جذب، استخدام، آموزش، نگهداري.مؤ

 گذار بر اتاق خبر:تأثير اي مل برون رسانهمهمترين عوا
 گان،دهند آگهي ،ذي نفوذ هايگروه خبري، منابع نظر ا عمال شامل راثيرگذار بر اتاق خبر تأ ايرسانه برون عواملشکرخواه 

 يتمحدود ايواد و اطالعات کردن فيلتر با خبري منابع .داندمي حقوقي و حقيقي اشخاص نفوذ ا عمال و قانوني هايمحدوديت

 نظر مورد اطالعات گزينش با و دهندنمي را هارسانه در شدن مطرح اجازه هاواقعيت از هاييبخش به خبري هايگروه براي

 اي و امرش تحت حوزه عملکرد درباره دولتي مقام ي  با مصاحبه. کنندمي فراهم را آنان به هارسانه دسترسي امکان خود،

 .است گونه اين از هايينمونه کاري حوزه ي  در برانگيز چالش رويداد ي  وقوع

 از را گزارشگران و خبرنگاران محدوديت، ايواد با محلي مقامات برانگيز، چالش رويدادهاي وقوع هنگام به همچنين

 رد را خود پرداخته و ساخته هاياطالعات،گزارش جريان آوردن در کنترل به با و کنندمي محروم رويداد صحنه به دسترسي

 .است اخبار پخش و توليد فرايند در اطالعات کردن فيلتر عمده مراحل از يکي مرحله اين. دهندمي قرار هارسانه اختيار

 1ديپلماتيک بانيو دروازه جهاني هايرسانه خبر اتاق
صر در سانه ع شگران ديد، زاويه اين از. آفريندمي قدرت شود، توليد که هرکس دست به و جا هر خبر جهاني، هاير  کاو

 انقالب .باشههند داشههته حضههور خبري بانيدروازه فرآيند در مسههتقيماً تا آورندمي در خبري هاياتاق از سههر ناگزير قدرت

 در غيرمسههتقيم و مسههتقيم تا اسههت داشههته برآن را برجسههته هايرسههانه و نگارانروزنامه حال عين در جهاني ارتباطات

 ها،روزنامه تحريريه به را خارجي سههياسههت و ديپلماسههي گسههتره نوين، هايرسههانه. يابند حضههور ديپلماتي  فرآيندهاي

 .اندکشانده جهاني راديوهاي و هاتلويزيون اينترنتي، هايشبکه

                                                           
  -خالق هاي سازمان و رسانه مديريت 13 شماره -1394 مرداد -ها رسانه بر کنترل و نظارت نوين هاي شيوه بررسي -صادقي مهدي و افضلي ميترا -1

 104-105 ص
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 ديپلماتيک بانيو دروازه جهاني هاي: رسانه3شکل 

 
 هک فضايي. اندساخته الزامي را هارسانه و هاديپلمات متعامل روابط فضاي جهاني، ارتباطات عصر در که اندهاييهمان عوامل اين

 هاياکتي ت ثيرگذاريتأميزان  به و هارسانه خبري بانيدروازه عملکرد به پيش از بيش ديپلماسي و خارجي سياست پيشبرد آن در

 وششپ و هاتاکتي  و باشد ترشدهتعريف  ديپلماسي با ارتباط در بانيدروازه اين قدر هر که چنان. است شده وابسته هاآن خبري

 در .چرخدمي ترروان خارجي سياست و هاي ديپلماسيچرخ شود، منتشر و طراحي آن به توجه با ثيرگذارتريتأ و ترپرقدرت خبري

 .است درآورده جهاني هايرسانه خبر اتاق از سر ديپلماتي  بانيدروازه جمله ي 

 1خبر هاياتاق انواع
 خبر : انواع اتاق4شکل 

 
ــانه چندگانه خبر اتاق  آپلود سهههايت وب براي را مطالب همان چاپي مقوالت تنظيم و تغيير با چاپ تيم آن در که: 2ايرس

 .شودمي آپلود ابتدا يا شودمي چاپ ابتدا مطلب نيست مهم خبرها اتاق اين در. کندمي

 اتريش 3ريخاست روزنامه نام به جهاني استثناي ي  زمينه اين در و کندمي محتوا توليد جداگانه آنالين تيم که :مستقل خبر اتاق

 کار رويه همين با هم گاردين حاال و( 2006) شههد متولد سههقف ي  زير اما چاپي تيم ي  و آنالين تيم ي  با ابتدا از که وجود دارد

 .کندمي

 الفايننش حاضر حال در. کنندمي توليد آنالين براي هم و چاپ براي هم محتوا توليدکنندگان آن در که: 4ايرسانه بين خبر اتاق

 .دارد را ساختار همين انگليس تايمز

                                                           
 1392 مهر 11 -"آينده خبر اتاق" عنوان با سخنراني گزارش -تهران دانشگاه ارتباطات استاد-شکرخواه يونس - 1

http://hamshahrionline.ir/details/233633/Communication/journalism 
2-  multiple media newsroom 
3-  Österreich 
4-  cross media newsroom 

اتاقخبر

چندگانه

رسانهاي

اتاقخبر

مستقل

اتاقخبر

بينرسانهاي

اتاقخبر

رسانهاي

همگرا
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سانه خبر اتاق  مدل، اين در. اسههت تلگراف ديلي نمونه و اسههت يکپارچه خبر جريان همه خبرها اتاق از نوع اين در: 1همگرا اير

 يا و آنالين سههردبير قبلي، هايمدل خالف بر مدل اين در. شههود کار بايد فرمتي چه با خبر که کندمي تعيين سههازمان خبري مال 

 ستقلم خبر اتاق طرف به توانمي مدت کوتاه براي .گيردمي عهده بر را کار فرماندهي نفره چند تيم ي  و ندارد وجود چاپي سردبير

 تفادهاسههه هم توليدات از طرفين و کندمي را کار همين مسهههتقل طور به هم چاپي تيم و کندمي توليد جداگانه آنالين تيم که رفت

 .آنالين از چاپي ويژه به کنندمي

 هايپروسه در مردم همان يا سوم جريان است؛ همگرا ايرسانه خبر اتاق سوي به حرکت مقدمه نوعي به که مدت بلند روند در

 آنالين و چاپي جريان دو چرخه وارد( هاهزينه و ابزارها قبلي تخصهههيص با) نظري-خبري تعقيب و گزارشهههگري مطالب؛ گردآوري

 درون در .است مدرن خبر هاياتاق در غيرحضوري اما ثابت پاي بزرگ تحول ي  مثابه به اکنون هم سوم جريان. شوندمي سازماني

ستراتژي  ستراتژي  رفتار. کندمي توليد را انتشار فرمت که است خبر اين صاحب ا ستراتژي  روند مرحله در ا  ويکي  ي حکم در ا

صوص به شده کنترل شدت به پدياي شتن و شدن آپديت جنبه از خ سته لين  ندا ست شک  ارزش مفهوم ايمرحله چنين در. ا

 کلي  رزي و تازه تواندمي چيز همه که چرا ندارد معنا ديگر خبر تازگي مفهوم شرايط اين در. شودمي تغيير دستخوش تازگي خبري

 دنخوان حوصله مردم. است مهم بسيار امروز جهان در هاايحرفه تصوير و صدا .دارند شدن آپديت قابليت مطالب يکاي  چون باشد

 هايرشته هايايحرفه تصوير و صدا ضبط به شديدي عالقه همگرا خبرهاي اتاق که است دليل همين به و ندارند را طوالني مطالب

 .شمارندمي غنيمت را آرشيوهايشان به مطالب اين لود و دارند مختلف

 2 استراتژيک روند تكنيكي هايچالش
 و روني الکت هايروزنامه الکتروني ، هايکتاب نظير منابع سههاير براي مطالب تهيه چگونگي مثل هافرمت با مرتبط هايچالش 

 .غيره

 و 3تايمتري : مثل اطالعات نمايش و پردازش دريافت، براي محور داده افزارهاينرم از اسهههتفاده و تعيين با مرتبط هايچالش 

   4تيبلز فيوژن

 آمازون 5کيندل جمله از الکتروني  هايکتابخوان مثل ارتباطي مدرن ابزارهاي به محتوا ارائه هايچالش. 

 ستم به مربوط هايچالش شان حاال که هااپليکيشن عرصه در 7"اس او آي" و 6"اندروئيد" مثل عامل هايسي  به مفهومي خود

صاد نام شن اقت صر ارتباطات دنياي در را 8اپليکي صاد در. اندآورده پديد معا شن اقت ستيد شري  دانلود ميزان در شما اپليکي . ه

 رايگان و شودمي پولي مدتي از بعد هااپ اين کنممي فکر من و است دانلود قابل دنيا امروز هايرسانه از بسياري هاياپليکيشن

 .ماندنمي

 غيره و تلويزيون و موبايل روي بر مخاطبان طرف از محتوا درخواست نوع اساس بر و آسان دسترسي هايچالش باالخره و. 

                                                           
1-  media - integrated newsroom 

 1392 مهر 11 -"آينده خبر اتاق" عنوان با سخنراني گزارش -تهران دانشگاه ارتباطات استاد-شکرخواه يونس - 2
3-  Timetric 
4-  Fusion Tables 
5-  kindle 
6-  android 
7-  ios 
8-  app economy 
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 براي هارمتف همه الزاماً نه و فرمت چند در محتوا ي  توليد اصل بر تکيه بايد استراتژي  روند تکنيکي هايچالش در اصلي رويکرد

 .باشد محتواها همه

 وظايف اتاق خبر
 اگر. گذشته قابل مقايسه نيست با امروز که حوم اخبار يکي به دليل اين. است بيشتري برخوردارپيچيدگي  از امروزه اتاق خبر

شت امروزه هزاران خبر ها وجودروي خطوط تلکس خبرگزاري خبر صد روزانه چند هاي قبل مثالًسال در  روي خطوط تلکس از دا

صي نقاط جهان قرار ايران و ست از هاهم براي پخش همه آن شبانه روزساعت  24 کهبه طوري. گيردمي اق سانه کافي ني  لذا. ي  ر

مخاطبان  و هاسياست شبکه متناسب با انتخاب و داراي ارزش خبري باالتر اخبار خبره به دقت بررسي و توسط افراد بايد انبوه خبرها

 .پخش شوند تنظيم و ساعات شبانه روز در ها،آن

وظايف  بخشههي از هاي خبري،رعايت سههياسههت و تدوين آنها نگارش و مال اصههول فني دراع ها،تعيين حوم آن انتخاب اخبار،

 خبري، هايشههناسههايي جريان جهان، و حوادث کشههور روند آن پيگيري تحوالت و از مهمتر اسههت و دبيران اتاق خبر سههردبيران و

 تحوالت، جريانات و با برخورد مخاطبان در هايحساسيت عاليق و تشخيص نيازها، هاي کاذب،جريان تشخيص جريانهاي حقيقي از

جمله  از تحوالت، قدرت تشههخيص نکات کليدي در مخاطبان نسههبت به موضههوعات خبري، اطالعات اولية ذهني و شههناخت زمينة

منافع  از هشناختي ک همراه با است دبيران بايد اتاق خبر مسئوالن به عبارت ديگر دبيران يا توانمندي الزم براي سردبيران و وظايف و

 . کنند تنظيم اخبار اقدام به گزينش و رسانه دارند، در کالن کشور هايسياست استراتژي و مصالح عمومي، ملي و

 : وظايف اتاق خبر5شکل 

 
 

 تلويزيون به طور در تصههوير و ظرفيت صههدا از و راديو در ظرفيت صههدا از بايد. گرددمي به نوع رسههانه باز وجه دوم تنظيم اخبار

 نيز ه خبرشکل ارائ و حرکت استفاده شود رنگ و تلفيق نور، پردازش و تکنيکهاي جديد به خوبي از بايد قطعاً. مناسب استفاده شود

انتخاباخبار

تعيينحجماخبار

اعمالاصولفنيدرنگارشوتدويناخبار

رعايتسياستهايخبري

پيگيريتحوالتوروندحوادثکشوروجهان

تشخيصجريانهايحقيقيازجريانهايکاذب

تشخيصنيازهاوعالئقوحساسيتهايمخاطبان

شناختزمينهذهنيواوليهمخاطباننسبتبه

موضوعاتخبري

قدرتتشخيصنکاتکليديدرتحوالت

شناختمنافعمليومصالحعمومي،استراتژيو

ارسياستهايکالنکشورسپساقدامبهگزينشاخب
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 به بهترين شکل خبرها انتخاب و را هابه سرعت آن حويم است بايد وقتي اطالعات بسيار. جذاب باشد...  و مونتاژ گويندگي، نظر از

 .انتخاب شوند هاکه به سرعت بهترين طوري باشد بايد گردش کارپس . تدوين کرد را

تلفيق  ،شود اجرا جاي ديگر گزارش به صورت زنده در و باشد استوديو گوينده در روي تلکس، متن خبر تصويري روي ويدئو، اگر

سيار کار همه اينها ست و ب شواري ا سيار د صميم و باال سرعت ب ست اين عمل نمي. طلبدگيري زيادي ميقدرت ت  در دتوانبديهي ا

ستتحريريه و صورت گيرد هاي موزااتاق ضرورت ني شد گردش کار پس بايد. هاي فعلي جوابگوي اين  وي ر که همه اينها طوري با

سخت افزار. شود متمرکز خبر ميز ست، يکديگر با نرم افزار و به اين حالت که  سخت افزا موموع ي  نرم افزار توام ا  را راين عوامل 

آماده کردن  پس به مفهومي ي  بخش اتاق خبر. فراهم شههود که امکان مذکور چيندطوري مي را گردشههکار و کندطوري رديف مي

 قسمتي از. گويندمي( Newsroom) به آن نيوزروم که اصطالحاً گرددمي به شکل باز بيشتر و پخش شود آن چيزي است که بايد

 1گويند.مي که به آن اتاق فکر گرددمي باز هماهنگي خبراست به اتاق  محتوا آنکه بيشتر

 را بريخ توليدات گروه خبري عوامل ديگر و هاگرافيست تدوينگران، خبر، دبيران و سردبيران نيز خبر اتاق بانيدروازه مرحله در

 2.ندکنمي پرداخته و مخاطبان ساخته براي را خبري گزارش ي  گوناگون، فيلترهاي اعمال و خبر مختلف هايپردازش با و دريافت

 3آينده اخبار اتاق
شر با مرتبط هايبحث کانون در اکنون که آينده اخبار اتاق سانه بين ن سط گرفته قرار اير شي سازمان ايفرا، تو  در عالف پژوه

شترک پروژه ي  در اي،روزنامه صنايع شگاه با م ست يافته تحقق جنوبي کاروليناي دان  هايوژيتکنول از ايآميزه آينده اخبار اتاق .ا

مکان و هازمان همه در اطالعات حضور يعني ايرسانه همگرايي ترديدبي. است ايرسانه بين نشر جهان در کار تازه هايروش و تازه

ست اطالعات گرسنه مشتريان روز همزمان، موضوع دسترسي با قابليت ها  خبرنگاران و ايرسانه هايسازمان براي حال عين در .ا

 هاآن همزمان رسانياطالع قابليت از و شماربي هايکانال فزاينده کارايي از توانمي چطور که است بزرگ چالش ي  حکم در شاغل

                                                                                                                گرفت؟ بهره

 پديد آينده رخب اتاق اولية شکل تا است پرداخته جنوبي کاروليناي دانشگاه با نزديکي همکاري ال، بهسؤ همين به پاسخ در ايفرا

شي، امکانات تا شده طراحي منظور اين به دارد نام پلکس ايفرانيوز که خبر اتاق. آيد شي پژوه شي و آموز  و همزمان طور به را پرور

شته اختيار در مکان دري  شد دا  آموزشي – فرهنگي تلويزيون راديو و ايمنطقه ايرسانه چند ايستگاه کنار در که خبر اتاق اين. با

ستگاه اين فني هايحمايت از گرفته قرار آن ست، مي برخودار نيز اي شي، تلويزيون و راديو توارب از تواندا  پخش هايتکنولوژي آموز

نشر،  نهادهاي وس ديگر از .ببرد بهره نيز موجود کنفرانس ويدئو سيستم و پرسرعت اينترنت راديويي، شبکه اي،ماهواره و تلويزيوني

 با مواجهه براي .هسههتند پروژه اين پيشههبرد به کم  به مصههمم چهارچوب در اين هم تکنولوژي توليد اندرکاراندسههت و بنيادها

 ايتازه هايمهارت بايد خبر هاياتاق نوع اين در کردن کار براي اندرکاران دست و نگاراناطالعات، خبرنگاران، روزنامه عصر چالشهاي

 سته هم دليل همين به و بشناسند را جديد سازماني هايشکل و منابع حال عين در شوند و آشنا جديد کار گردش با بياموزند، را

صدد نيوزپلکس که صله در  غير رهايکا گردش و ارتباطي نوين هايتکنولوژي روي بر گذاريسرمايه و سنتي هايرويه از گرفتن فا

 بتوانند و باشند جابوايي و تغيير قابل انحاء از نحوي به بايد هامکان حتي و وسايل و ابزارها همه سايبر نگاريروزنامه در .است سنتي

                                                           
 سيمااداره کل پژوهش معاونت سياسي صداو-د 200کد -31/5/83-اتاق خبر-پروين حيدري -1
  -خالق هايسههازمان و رسههانه مديريت 13 شههماره -1394 مرداد -هارسههانه بر کنترل و نظارت نوين هايشههيوه بررسههي -صههادقي مهدي و افضههلي ميترا -2

 98 ص
3-  http://ertebatat85.blogfa.com/post-42.aspx                                       
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 نگاريروزنامه به مريوط ادبيات اگرچه. اسههت امروز دينامي  سههازمان هايويژگي از يکي اين و بگيرند خود به گوناگوني هايشههکل

سيار هنوز اطالعاتي جامعه و سايبر ست جوان ب سائل مانعبي و آزادانه طرح ضرورت اما ا شورها سران توجه و م  در بيان آزادي به ک

 به و افزود خواهد نزدي  آينده در آن فراگير تبعات و سايبر نگاريروزنامه مفهوم حوم بر قطعاً اطالعاتي جامعه ةدربار سران اجالس

 .بمانند عقب اطالعاتي جامعه و سايبر نگاريروزنامه تحوالت پرشتاب قطار از نبايد نگارانخاطر، خبرنگاران و روزنامه همين

 پيشنهادي راهكارهاي
صيه - ست شودمي تو ستفاده به خبري هايشبکهاتاق خبر در  گذارانسيا شار در خالقانه هايسب  از ا  توجه اخبار انت

شتري شته بي شند دا صلي هايگروه از دعوت به محوري گوينده جاي به با  مخاطب با زنده ارتباط برقراري و ماجرا درگير ا

 .بدهند عيني جلوه اخبار به تا باشند داشته بيشتري توجه

 .شود گيريبهره منتقدان و کارشناسان نظرات از خبرها، بيشتر انتهاي در شودمي پيشنهاد -

 بيشتري هتوج هاشبکه اين در تصويري و خبري منابع به بخشيدن تنوع و تکثرگرايي به هاي سراسريشبکه خبر اتاق در -

 .شود

 ؛نندک ارزيابي موجود مشاغل حشر مطابق را کارکنان هايفعاليت يران،مد خبر، اتاق در سازماني فرهنگ افزايش منظور به -

 براي .دهند افزايش را آنان کاري هايانگيزه ضههريب ع،قمو به تشههويق با و باشههند داشههته بيشههتري توجه فعال کارکنان به

ضور کنترل ستعد و هاتوانايي به توجه با و دشون ايلق اهميت کارکنان غياب و ح شان زمينه کارکنان، ادا  دفراين به را ورود

 .دسازن فراهم سازيتصميم

 مهه و شههود پرداخت آنان هايفعاليت با متناسههب خبر اتاق کارکنان دسههتمزد انسههاني، نيروي ارينگهد بهبود منظور به -

 شود. گرفته کار به عاليقشان و توانايي

 و متخصص افراد جذب براي محتوا، کيفيت و کميت در آن نقش افزايش و نوين فنّاوري هايظرفيت از استفاده منظور به -

 .شود ريزيبرنامه يجد طور به کارکنان، آموزش

 يبترقا رتقد افزايش و دواح الگوهاي از پيروي ها،مشي خط و هارويه انسوام باعث که است هاييويژگي جزء ارچگي،يکپ -

 .شودمي مشکالت با مواجهه در سازمان

 ،خبر حوزة کل ادارات ساير وسيما صداو خبرگزاري کل ادارات در سازمان مقررات و وانينق اجراي زمينه در ،ارشد يرانمد -

 .دکنن عمل ارچهپيک صورت به

ضور - شاوران ح شنا خبري م سيجامعه امور به آ سي و شنا شنا صميم که شودمي موجب روان  توزيع و توليد دربارة گيريت

 بگيرد. قرار توجه مورد آن اجتماعي -رواني آثار و پيامدها داشتن نظر در با اخبار

شگيري - ضات از پي ضات و تعار صوص به خبري تناق سامي ارقام، و آمار اراية در خ شخاص ا  موجب... و مختلف اماکن و ا

 شود.مي جامعه در صحيح اطالعات تثبيت و پذيرش

 هايريزيبرنامه طبق خبري، سريع واکنش هايگروه در خبري نيروهاي جابوايي و سازماندهي جذب، امکان همواره بايد -

 باشد. داشته وجود قبلي

 


