
 

 

گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشی نقش گوینده خبر ارتباط
 تلویزیونیخبر

 2زاده، اردشیر زابلی1مرتضی شمس

 26/05/1397تاریخ پذیرش:     22/02/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده

هـاي  سـازي دهـی افکـارعمومی و جریـان   اي در شکلهاي خبري تلویزیونی، نقش ویژهشبکه
ي هـاي خبـر  اي از رقابت شبکهسیاسی و اجتماعی در جوامع دارند و عرصه خبر، تبدیل به صحنه

براي جذب بیشتر مخاطبان شده است. گوینده خبر، عنصري مهم در هر شـبکه خبـري تلویزیـونی    
دهد. هدف از این پژوهش کیفی که با واسطه، اخبار را به مخاطبان ارائه میاست که در ارتباطی بی

ر گر دشیوه اسنادي و مطالعات میدانی انجام شده است، بررسی نقش و اهمیت گوینده خبر ارتباط
هاي ویژه خود، ارتباطی نزدیک بـا  با کمک مهارت و شاخصاي که خبر تلویزیونی است؛ گوینده

کند. بر اساس نتایج و اخبار را باورپذیرتر و با اثر اقناعی بیشتري به آنها عرضه می مخاطبان برقرار
خبرخـوان  هاي جدید گویندگی خبر، تمایز قائل شدن بین گوینده خبر و پژوهش، استفاده از سبک

هاي خبري تلویزیونی، مشارکت گویندگان خبر در نگارش و تهیـه خبـر و آشـنایی    از سوي شبکه
گر باید در است که گوینده خبر ارتباط گویندگان با علوم رفتاري و ارتباطات غیرکالمی، از اصولی

 دستور کاري خویش قرار دهد.
 

 گر.ر، گوینده خبر ارتباطواژگان کلیدي: خبر تلویزیونی، ژورنالیست، گوینده خب
 
 
 

                                                           
   morteza_w_shams@yahoo.comدانشگاه تهران  ارتباطات نشجوي دکتري علوم. دا1
 azmf9432@gmail.com دانشگاه صداوسیما . دانشیار2



 1397/ پاییز 1/ شماره 1دوره / اي ارتباطات و رسانهمطالعات بینارشته  36

 

 مقدمه

 کسب خبر، نیاز دائمی افراد در جهـان امـروز اسـت و اطالعـات دقیـق، صـحیح و       
روز، تبدیل به کاالیی ارزشمند درجهان شده است. تلویزیـون بـه کمـک تـوان بـاالي      به

هاي صوتی و تصویري خویش، این قدرت را دارد کـه  ارتباطی خود با مخاطب و جاذبه
ها بکشاند. زبان تصویر قـادر  واقعیت، رویدادهاي جهان را به چهاردیواري خانه با خلق

است مؤثرتر از تقریباً هر وسیله ارتباطی دیگر، دانش را نشر دهد. زبان تصویر به انسـان  
، 1دهد که تجربه کند و تجربیاتش را در شکلی قابل مشاهده نشر دهـد (کـپس  کمک می

ویري خبر در تلویزیـون و رابطـه گوینـدگان اصـلی     ، پوشش تص2). کامستاك16: 1375
هاي خبري با مخاطبان، همچنین چگـونگی بـه نمـایش در آوردن آنهـا در مقابـل      برنامه

داند که دلیـل برتـري آن بـر    دوربین تلویزیونی را دو خصیصه اصلی خبر تلویزیونی می
گوینـده  "مروزه ). ا80: 1385هاي نوشتاري نیز هست(میرفخرایی،اخبار مندرج در رسانه

صدا نیست کـه  چهره و خوشدیگر مانند گذشته، تنها یک ستاره معروف، خوش 3"خبر
، اخبار را به مخاطب ارائه دهـد. وي بـا آشـنایی بـه علـم      4"خبرخوان"در جایگاه یک 

ژورنالیست و پیشینه فعالیتش در تحریریه خبر، گزارشـگري و خبرنویسـی سـعی دارد،    
شترین اثرگذاري بـه مخاطـب ارائـه دهـد کـه الزمـه ایـن امـر         خبر را به درستی و با بی

تمامی افراد تیم خبـر   برقراري ارتباطی صمیمی، مؤثر و نزدیک با مخاطبان است. تالش
هاي خبري، توسط گوینده در مقابل دریچه دوربین بـه  در انواع مختلف اخبار و گزارش

هـاي  طبان اسـت کـه ویژگـی   آید و او آخرین واسطه بین تیم خبري و مخامینمایش در
ترین عوامل جـذب مخاطـب بـه تماشـاي     ظاهري و شخصیتی و نحوه اجراي او از مهم

 خبر و برقراري ارتباطی اثرگذار با آن شبکه خبري است.
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 بیان مسئله

تردید تلویزیون یکی از ارکـان جامعـه اطالعـاتی و ارتبـاطی اسـت. ایـن رسـانه        بی
اي جمعی، به کمک توسعه و گسترش پوشش ماهواره عنوان فراگیرترین وسیله ارتباطبه

توانسته است در دورترین نقاط این کـره خـاکی نفـوذ کنـد و مخاطبانشـان را بـه طـور        
یابـد کـه   اي افزایش دهد. توسعه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی زمـانی تحقـق مـی   فزاینده

و این زمانی جامعه و افکار عمومی به رشد و بالندگی و خودآگاهی جمعی رسیده باشد 
هاي توسعه جامعـه،  عنوان یکی از ارکان مهم برنامههاي جمعی بهافتد که رسانهاتفاق می

: 1391بخشی درست به جامعه بپردازند(یاوري،رسانی و آگاهیبه رسالت خود در اطالع
منظـور گسـترش وسـایل    ). تالش گسترده کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه به39

طرفه اطالعات از سـوي کشـورهاي   تی و مقابله آنها با نفوذ جریان یکارتباطی و اطالعا
-یافته، براي تحقق این امر است. با توجه به اهمیت کارکرد وسایل ارتباطی، نظـام توسعه

اي براي کنترل و تسلط بیشـتر خـود بـر    وقفههاي مختلف سیاسی و اقتصادي، تالش بی
هـاي  ، بر گزارش1"اي گالسکوگروه رسانه" اند. نخستین مطالعاتاین وسایل انجام داده

دهد اخبـار،  ها نشان میخبري تلویزیون متمرکز شد. تحلیل متون و تصاویر متعدد رسانه
هـایی اسـت کـه مفروضـات     طرفانه نیست، بلکه تولیـد اجتمـاعی پیـام   یک محصول بی

: 1391،زادههـدي بـه نقـل از م   66: 2007د (الفی،دهفرهنگی مسلط جامعه را انتقال و اشاعه می
هاي خبري تلویزیونی در عرصه رقابت با دیگر منابع خبـري ماننـد رادیـو،    ). شبکه108

تـرین منبـع کسـب خبـر در     ها، گوي سبقت را از آنها ربوده و مهمروزنامه و خبرگزاري
جامعه هستند. در این میان با توجه به جایگاه ویژه اخبار تلویزیونی، مسئله اصلی، نقـش  

صحیح گوینده خبر در ارائه اخبار و برقراري ارتباطی اثربخش و با بیشـترین   و عملکرد
اثر اغنایی با مخاطبان است. با در نظر گرفتن این اهمیت و جایگاه ویـژه گوینـده خبـر،    

گر در خبـر تلویزیـونی و   هاي گوینده خبر ارتباطهدف پژوهش، بررسی نقش و ویژگی
زیـر   هـاي در پی پاسخ به سـوال  پژوهش حاضر .اهمیت عملکرد او در ارائه اخبار است
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گر در خبر تلویزیونی، در ارائه اخبار چـه اصـول، پارامترهـا و    گوینده خبر ارتباط است:
بـه چـه میـزان گوینـده خبـر در       هایی را باید مدنظر قرار دهد و رعایت نمایـد؟ ویژگی

 هـاي جدیـد  هـاي خبـري وسـبک   تعـدد شـبکه   کیفیت بخـش خبـري تأثیرگذاراسـت؟   
سـبک و شـیوه    ژورنالیستی چه تأثیراتی بر نحوه  اجراي گویندگان خبرگذاشـته اسـت؟  

نحـوه اجـراي گوینـده خبـر      اجراي گوینده تا چه میزان برمحتواي خبر اثرگذار اسـت؟ 
هـا و  ترین چـالش مهم گر تا چه میزان بر اثرگذاري خبر بر مخاطبانش مؤثر است؟ارتباط

برقراري ارتباط با مخاطبانشـان بـا آن مواجـه هسـتند     نکاتی که گویندگان خبر در مسیر 
اي کـه گوینـدگان خبرتلویزیـون، بـراي      هاي فـردي و حرفـه  تترین مهارشاخص چیست؟

 آل با مخاطبان و ارائه درست خبر به آنها نیاز دارند، چیست؟برقراري ارتباطی کامل و ایده
کننـده در  ه مشـارکت نقـش گوینـد  "نامه خود با عنـوان  دخت در پایانسوسن حسنی

کننـده را در رونـد تولیـد    ، اهمیت گوینده فعال و مشارکت"ارتقاي ارائه خبر تلویزیونی
هاي نـوین و امـروزي ارائـه    هاي سیستمخبر بررسی نموده است و این امر را از ویژگی

نامه کارشناسـی ارشـد رشـته پـژوهش     داند. سونیا پوریامین در پایاناخبار تلویزیونی می
هــاي مختلــف )، ضــمن تعریــف اجــرا و مجریگــري در تلویزیــون، شــیوه1379(هنــر 

هـاي موردنیـاز   تـرین ویژگـی  هاي تلویزیونی را مطرح کرده است و مهممجریگري در برنامه
دانـد و تاکیـد   براي گویندگان و مجریان تلویزیون و رادیو را داشتن صداي زیبا و دلنشین می

ان آشـنایی کامـل داشـته باشـند و هنگـام اجـرا، عقایـد و        دارد که باید به علم و اصول فن بی
شناسـی و  نشـانه "اي بـه نـام   هاي خویش را در نحوه اجرا دخالـت ندهنـد. در مقالـه   نگرش
نوشـته مـریم    "سـی فارسـی  بـی کالمی اخبار شبکه بـی شناسی ارتباطات کالمی و غیرروایت

کالمـی در انتقـال   ات غیـر صـورت کیفـی انجـام شـده، نقـش ارتباطـ      بوقانی فراهانی، که بـه 
سی فارسی در طول دو ماه مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت.    بیاي شبکه بیایدئولوژي رسانه
کنـد و ایـن   کالمی در انتقال پیام، ارتباط کالمی را همراهی مـی دهد ارتباط غیرنتایج نشان می

انـه، عوامـل   گیـرد. فرشـته مرد  هاي فرهنگی مخاطبان صـورت مـی  فرایند با توجه به ویژگی
ارشـد خـود در   نامـه کارشناسـی  هاي ترکیبـی را در پایـان  تسلط مجریان تلویزیونی در برنامه
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هاي ترکیبـی  ) بررسی کرده است. وي مجري را نقطه ثقل برنامه1383دانشکده صداو سیما (
دانسته و مطالعه، تحصیالت، آشنایی به زبان خارجه، سابقه کـار، سـن و جنسـیت مجـري و     

اي بـه  داند. الهه عطاردي در مقالـه سازي تلویزیونی را از عوامل مهم میا فنون برنامهآشنایی ب
هـاي مجـري   )، به بررسـی ویژگـی  1389("هاي سیماهاي مجري موفق در برنامهویژگی"نام 

هـاي  رسـان بـر کـار او پرداختـه اسـت و الگـوي آموزشـی دانشـکده        موفق و عوامل آسیب
)، عوامـل  1388نامه ابـراهیم کوهسـتانی (  کند. در پایانمعرفی می ارتباطات و هنر در کانادا را

سیما از دیدگاه مدیران و سـردبیران  وهاي سیاسی سازمان صدامؤثر بر عملکرد مجریان برنامه
عنـوان سـرمایه ارزشـمند سـازمان     برسی و آموزش و پرورش مجریـان نخبـه و کارآمـد بـه    

 سیما، مورد توجه قرار گرفته است.وصدا

 نظري و چارچوب مبانی

 1"ارسـطو "اي نیسـت.  هاي منبع ارتباط براي اقناع، امر تـازه تمایل به دانستنِ ویژگی
عنوان شخصیت انسـانی، و نـه پیـام،    هاي اقناع، به ویژگی منبع بههنگام اشاره به کوشش
گر مـؤثر بایـد احسـاس خـوب، نیـت خـوب و مـنش        گفت ارتباطتمرکز داشت. او می

گر مؤثر، فرد موثق و معتبـري در  ، ارتباط2"ماکیاولی"داشته باشد. از نظر اخالقی خوبی 
). از نظـر  131: 1388، 3"تـن "حوزه خویش است که با ظاهرسازي قصـد ترغیـب دارد(  

گر مؤثر کسی است که موثق و معتبر باشد. نحـوه  ، وزیر تبلیغات هیتلر، ارتباط4"گوبلز"
منبع ارتباط، براي انتخـاب و تنظـیم و ترتیـب     هایی کهارائه پیام عبارت است از تصمیم

هـا دخیـل   ). عواملی که در این تصـمیم 224: 1378راد،گیرد(محسنیاننمادها و محتوا می
شـود هـر   هستند عبارتند از شخصیت و سایر خصوصیات منبع. همین عوامل سبب مـی 

رائـه خاصـی   یک از ما از دیگران ممتاز باشیم. هر یک از ما از عناصـر، کـدها و نحـوه ا   
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محسـنیان کنـیم ( استفاده و کدها، محتوا و نحوه ارائه دیگري را رد و از آن اجتنـاب مـی  
شود، معموالً از تأثیر هایی که از یک منبع مسئول و معتبر ارسال می). پیام1378:226راد،

کننده داراي جذابیت یـا بـه او   برخوردار است. همچنین منابعی که براي دریافتبیشتري 
ک است، تأثیر بیشتري دارد. متغیرهایی چون شیوه ارائه مطلـب، نـوع درخواسـت،    نزدی

دیـن سـی   "). 22: 1380گـذاري مؤثرانـد (هرمـز،   تلفظ عبارات و توازن بحث در تـأثیر 
شـده و  باید تأکید کرد معنا چیزي است مکشـوف، تعیـین  «) گفته است: 1970(1"بارالند
) 1970(2"فـرانکلین فیرینـگ  "ارتبـاطی،  . پژوهشـگر  "شـده شده؛ نه چیزي دریافـت داده

اي تمام محتواهاي ارتباطات تا انـدازه «همین اندیشه را به شیوه دیگري بیان کرده است: 
ناگریز نامید که در شناخت هر اثر ارتبـاطی، امـري   توان اصل ابهام ابهام دارند. این را می

، لحـن  5"روالن بـارت "). به عقیده 115: 4،1381"تانکارد"و  3"سورین"(» اساسی است
گیـري گوینـده را   اي اضافی کافی است تـا موضـع  روایی اهمیت بنیادین دارد. حتی واژه

 ).243: 1388آشکار کند(احمدي،
، به شرح تفاوت دو نوع ارتبـاط  1988در مدل ارتباطی خویش در سال 6"میکی اسمیت"
ر هر مکالمه میان افـراد و در  د«پردازد: نامد، میمی 8"ارتباط عاطفی"و7"ارتباط ادراکی"که او

شود، کانال ادراکی و کانال عـاطفی. ارتبـاط   پرمعنی باز می هر زمان، معموالً دو کانال ارتباطی
ها داریم. این چنین ارتبـاطی عمـومی و   ادراکی وابسته به تعریفی است که از کلمات و جمله

ارد و ممکن اسـت در اشـارات   قابل فهم اکثر مردم است. اما ارتباط عاطفی، وراي زبان قرار د
هاي احساسی جـاي گیـرد. ارتبـاط عـاطفی     اي، تن صدا، انتخاب کلمات و سایر نشانهچهره

هاي منطقـی اسـت.   کند و ارتباط ادراکی بیشتر حامل پیامهاي احساسی را حمل میاکثراً پیام
                                                           
1. Barnlund, Dean. C 
2. Fearing, Franklin 
3. Severin, Werner Joseph  
4. Tankard, James.W 
5. Barthes, Roland 
6. Smith, Michey 
7. Cognitive communication 
8. Emotional communication 
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م. اما گاهی ممکـن  فهمیم که هر دو نوع پیام و روابط میان آنها را بفهمیوقتی ما دیگري را می
است هر یک از دو کانال، حامل پیامی باشند؛ حاوي اطالعات متضاد بـا دیگـري. از ایـن رو    

کنـیم نیـز بـا یکـدیگر     قوانینی که ما بر اساس آنها، از این دو کانال براي ارتباط اسـتفاده مـی  
 ).474: 1387راد،متفاوت خواهند بود (محسنیان

هـا، حافظـه و   دهـد؛ ارتبـاط، احسـاس   رتباط ارائه مـی اسمیت در ادامه، تعریفی براي ا 
دهد این ارتبـاط در سـطوح مختلـف    کند. بعد توضیح میفکرها را در میان مردم منتقل می

کـردن، بوییـدن و چشـیدن و رفتـار     شود؛ سـطح فیزیکی(شـنیدن، دیـدن، لمـس    انجام می
ستگی، همـدلی  عنوان خروجی)، سطح عاطفی (مراقبت، قدرت، دلبصورت عمومی و بهبه

و ...) سطوح حافظه (تاریخ و فرهنگ)، سطح شناخت (تفکر باهم)، سطوح وظیفه (مـا در  
ــان     ــن ســطوح گفتگــویی جری ــان ای ــزي هســتیم؟) و می اینجــا درحــال انجــام چــه چی

). طــراح ایــن مــدل در مــورد اهمیــت انــواع رمزگــذاري  476: 1378راد،(محســنیاندارد(
شود کـه حـداکثر   طالعات انسان به انسان وقتی انجام میانتقال مؤثر ا«نویسد: اطالعات می

گیرد. معموالً این امر سبب کاهش زمـان الزم، راحتـی   برهاي با معنی را دراطالعات یا داده
). اسمیت درباره 478: 1378راد،محسنیانشود (تشخیص و باال بردن محتواي اطالعاتی می

قـوانین رمزگـذاري در   «نویسـد:  ات میاصطالح دیگري تحت عنوان مقررات انتقال اطالع
تواند متفاوت با دیگـري باشـد. اغلـب مـا از طریـق مکالمـه تلفنـی افـراد         هر شخصی می

توانیم به هویت آنها پی ببریم.... اینها همـان مقـررات انتقـال اطالعاتنـد. مشـابه همـین       می
: 1378راد،سـنیان (مح». هـا، اشـیاء و غیـره نیـز وجـود دارد     ها، گرافیکقوانین، براي نوشته

479(. 

 گویندگان خبر در نظام تلویزیون و جامعه

برنامه مستقل خبري ارائه کرد که گوینده ایـن   CBS"1"میالدي کانال  1931در سال 
نگـاران در مـورد خبرهـاي روز    بـه مصـاحبه بـا روزنامـه    1"ویلیـام شـات  "برنامه به نام 

                                                           
تـرین  است، از بـزرگ  Colombia Broadcasting System، که نام آن مخفف عبارت  "اسبیسی". شبکه1

 میالدي  در امریکا تأسیس شد.1927هاي رادیویی و تلویزیونی خبري در جهان است که در سال شبکه
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آغاز کـرد. ایـن    1941در سال  CBSپرداخت. اولین برنامه مستمر و مستقل خبري را می
دقیقـه و   14:30کشـید، دو بـار در روز، یـک بـار سـاعت      دقیقه طول مـی  15برنامه که 

شـده را در  آمد. برنامه یـاد میدقیقه از شنبه تا جمعه به نمایش در 19:30دیگري ساعت 
 3"ریچـارد هوبـل  "در مقام نویسنده و  2"رابرت اسکدگل"اوایل تنها دو نفر به نام هاي 
 ر، بـا گویندگان خب ). در ابتدا23: 1385کردند (میرفخرایی،در مقام مجري برنامه تهیه می

دریافت دستمزدهاي سنگین در مقابـل دوربـین    با جذاب،و اي زیبا چهره داشتن صدا و
در  خـود  فعالیـت  وناآشـنا  گزارشـگري   آنها با خبرنویسی و بسیاري از شدند.می ظاهر

وارد  سـپس  کـرده و  هاي تلویزیونی آغازمجریگري در برنامه ي ورا با بازیگر تلویزیون
هرشب ازطریـق قـاب تلویزیـون مهمـان     ، عرصه گویندگی خبر شده بودند.گوینده خبر

 کنـد. جمع خانوادگی آنها شرکت می خانواده در مانند یک عضو؛ شودمردم می هايخانه
 انگیـز و غـم  بخـش و ديخبرهاي شا عالقه، مورد ت که خبرهاي پراهمیت واس کسی او

خبرهـاي  مـردم و همچنـین    اجتماعی، سیاسی و خبرهاي تأثیرگذار بر زندگی اقتصادي
مورد توجـه  گویندگان خبر همواره  .گویدمیرا به مردم انگیز خاطره ار وگماند، تاریخی

مردم  عالقه زندگی خصوصی آنها مورد وآمد ورفت مدل لباس،و  اذهان عمومی هستند
روزنامـه و  روي مجالت سیاسیون بر ورزشکاران و ر آنها همانند بازیگران،تصاوی است.

هچهرهایشان ب گیرند ومی ان قراررهاي کمدي سوژه خبرنگابرنامه در د.شوها چاپ می
 متعدديتلویزیونی  هاي سینمایی وفیلم .شودمی منتشرصورت کاریکاتور روي مجالت 

عنـوان نمونـه   توان بـه ساخته شده که می ق خبرفعاالن اتا ویندگان وگمورد فعالیت  در
حتـی بـه بـازیگري     نـام بـرد و   را 4"االغ مـرده "سریال کمدي  و"the front dage"فیلم 

مـه نـور   "گريبا بازی 5"گانفریاد مورچه "مانند فیلم اشاره کرد، گویندگان در این عرصه

                                                                                                                                        
1. Schudt, Willian 
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3. Hubbell, Richard 
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تـر شـدن   ايحرفـه  زمان و گذر با). VOAگوینده شبکه خبري صداي امریکا ( 1"شادزي
بـدیل  نقش بی د.کر تغییر تلویزیونی جایگاه شغلی گوینده خبر هاي ژورنالیستی،فعالیت

 هاي جدیدسبککارگیري ، بهتأثیرگذار خبر ئه قدرتمند واار غیرقابل کتمان گوینده در و
ارائـه صـحیح    خوانـدن و  در عملکـرد درسـت او   توانایی و، ارائه اخبار ژورنالیستی در

کارشناسـان   مهمانان و طرفی انجام مصاحبه با توانایی مدیریت بخش خبري و از ،اخبار
و ... از جمله عواملی بودند که جایگاه گوینـده   تلفنی در طول بخش خبري حضوري یا

خوان صرف، تبدیل به گوینده خبر خبر را نسبت به گذشته تغییر داد و او را از یک خبر
 ست نمود.گر و آشنا به علم ژورنالیارتباط

 روش پژوهش

آوري اطالعــات بــا مطالعــات و مشــاهدات میــدانی در پــژوهش حاضــر، بــا جمــع
استودیوهاي پخش اخبار در سـازمان صداوسـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران صـورت       

اي، اسناد و مدارك مرتبط با موضوع پژوهش را هاي مشاهدهگرفته است. استفاده از داده
توانند به محقـق در  ها مینامند. این دادهمی 2"بیات فنیاد")،2001("کُربین"و "استراس"

دل هـا، پـاالیش مـ   زمینه سـاخت مفـاهیم و مقولـه   ، ارائه پیش3"حساسیت نظري"ایجاد 
 .)324: 1390(محمدپور، اي و ...کمک کنندنظریه زمینه

 گر  گوینده خبر ارتباط

او نقـش   گـري بـزرگ اسـت.   مجري و گوینده تلویزیـون قبـل از هـر چیـز ارتبـاط     
موفق است که نقش ارتباطی خـود را   ايدهنده را برعهده دارد و گوینده یا مجريارتباط

کـارگیري و  هاي خبري تلویزیـونی بـا بـه   ). شبکه16: 1383خوبی درك کند (قاسمی،به
گر، در جذب مخاطبان بیشتر و هدایت و تأثیرگذاري مندي از گویندگان خبر ارتباطبهره

                                                           
1. Shadzi, Mahnour 
2 .Tecnical Literature 
3. Theoretical sensitivity 
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گـر سـه ویژگـی و    توان براي گوینده خبر ارتبـاط عمل خواهند نمود. می تربر آنها موفق
هـا و  هایی که گویندگان خبر بـا مهـارت  شاخص اصلی در نظر گرفت؛ ویژگی و قابلیت

گـر، در  تواننـد در جایگـاه یـک گوینـده خبـر ارتبـاط      هاي خود در انجام آنها میقابلیت
رسـانی و انتشـار اخبـار و    صه اطـالع هاي خبري تلویزیونی در عرارتقاي عملکرد شبکه

تـوان در مـدل   اطالعات و هدایت افکار عمومی گام بردارنـد. ایـن سـه ویژگـی را مـی     
 گونه ترسیم نمود:مفهومی زیر بدین

 
 
 
 
 
 
 

 

 هاي گوینده خبر. ویژگی1نمودار

 اعتبار گوینده نزد مخاطب

گویـد:  ارتبـاط مـی  درباره دریافت اطالعات انسان و درجـه اعتبـار منبـع     1"روکیج"
کند، داراي طبیعتی دوگانـه اسـت. از یـک    تمامی اطالعاتی را که هر انسان دریافت می«

دهـد و از سـوي دیگـر، اطالعـاتی در     سو، اطالعاتی مربوط به موضوع مورد ارتباط می
هاي او و نیز درجه اعتبار و اعتماد به او و مشابه آن. براي مورد منبع ارتباط و شایستگی

                                                           
1. Rokeach, Ball 

 گرگوینده خبر ارتباط

اعتبار گوینده نزد 
جذابیت گوینده در  مخاطب

جایگاه فرستنده پیام

جلب توجه بیشتر 
 مخاطب به خبر
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با درجه جزمیت باال، بسیار دشوار است که درباره این دو قسم از اطالعات، مجـزا   افراد
و منفک از یکدیگر، داوري کنند. پذیرش این افراد از منبع و مرجع ارتباط بـدان حـد از   

الشـعاع قـرار   یافتگی و کمال است که ارزیابی او را از موضوع مورد ارتباط، تحـت شکل
عبـارت دیگـر، آنـان    ستنده پیام توجه دارند تا محتواي پیام. بهدهد و آنان بیشتر به فرمی

: 1388(عباسـی، » شـود گوید توجه دارند تا آنچه گفته میبیشتر به کسی که چیزي را می
عقایـد مـا   «نویسـد:  شناسی اجتمـاعی خـود مـی   در کتاب روان 1"الویت ارونسون").24

هـم از نظـر مخاطـب قابـل      گیرد که هم متخصـص هسـتند و  تأثیر افرادي قرار میتحت
). اعتبار منبع داراي دو جزء است: تخصص و اعتمـاد.  43: 1383سعیدي و کیا،» (اعتماد

تخصص عبارت اسـت از میـزان تصـوري کـه مخاطبـان از منبـع دارنـد و او را کسـی         
دانـد یـا موضـع درسـتی در مسـائل دارد.      شناسند که پاسخ صحیح بـه سـوال را مـی   می

اي و موقعیـت  موزي، تجربه، توانـایی، هـوش، اکتسـاب حرفـه    تخصص بستگی به کارآ
گیرنـد، معمـوالً   اجتماعی دارد. کسانی که به واسطه منبعی متخصص تحت تأثیر قرار می

هـاي خـود را تـا آنجـا کـه      خواهند نگرشگشا هستند که میاشخاصی منطقی و مشکل
افراد اگـر تحـت تـأثیر    ممکن است با واقعیت بیرونی یا دنیاي واقعی متناسب کنند. این 

کنند و آن را جزئـی از  هاي جدید را درونی میتخصص منبع قرار گیرند، معموالً نگرش
هاي جدید در مقابـل تغییـر   آورند. از جنبه نظري، نگرشحساب مینظام ارزشی خود به
هـاي مـورد   ). منبع معتبر تنهـا دربـاره موضـوع   132: 1388دهند (تن، مقاومت نشان می

شود. منبـع  شود؛ او همچنین شخص موثقی در نظر گرفته میصص تصور نمیسوال متخ
موثق کسی است کـه تصـور شـود کـه هنگـام ارتبـاط، موضـعش را بـدون تعصـب و          

دهد. منبع موثق، منبع عینی است. همچنین، منبع قابل اعتمـاد بـراي   گیري ارائه میجهت
اگـر مخاطـب    شـود کـه قصـدي بـراي تحریـک نـدارد و      مخاطبان، کسـی تصـور مـی   

شـود. طبـق نظریـه کـارکردي، هماننـد      پیشنهادهاي پیام را بپذیرد، چیزي نصیب او نمی
منابع متخصص منابع قابل اعتماد نیز براي گیرندگان ارتباطی که به دنبال تناسب هستند، 
                                                           
1. Aranson, Elliot 
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توان آن را در دنیـاي  دهند که میمؤثرند. منابع قابل اعتماد بیشتر اطالعات عینی ارائه می
ی مورد تأیید قرار داد. در نتیجه، پیشـنهادهایی کـه بـر مبنـاي ایـن اطالعـات ارائـه        واقع
). با توجه بـه اهمیـت اعتبـار    133: 1388تن، پذیري بیشتري دارد (شود، احتمال باورمی

گر، اخبار تلویزیونی براي پذیرش و اثرگذاري بیشتر بر مخاطبان، بایسـتی در  منبع ارتباط
گر به مخاطبان ارائه شود اي از سوي گوینده ارتباطگونهي بهچارچوب یک گفتمان خبر

پـس  شده را ایجاد نمایـد.  گرایی و اعتبار اخبار ارائهکه در ذهن آنها حس اعتماد و عینی
یعنـی گوینـده و   » تـو «و » مـن «از اینکه در نگارش و تنظیم متن خبر، مفهوم دو ضـمیر  

خبر تغییر کـرد و شـکل جدیـدي بـه     مخاطب برجسته شد، جایگاه گوینده و گویندگی 
رو قـرار گـرفتن    در بـه معنـاي رو  » گفتمان خبري«در اینجا بود که مفهوم  .خود گرفت

اي چشمی بـا  اي آنها مطرح شد. رابطهخبر و مخاطب و حالت محاوره گرارتباط گوینده
و دوربینـی را در  » مـن «جایگـاه   درمفهومی گفتمانی براي لحظاتی که گوینـده خـود را   

انـدازد و توجـه را بـه صـفحه     کند و رابطه را به جریان میمجسم می» مخاطب«جایگاه 
). دیگر گوینده حضور ذهنـی خـود   81: 1385(میرفخرایی، کندتلویزیون بیشتر جلب می

کند و بـا تفاسـیر کارشناسـانه خـود و نگـاهی دوسـتانه و       را در مقابل دوربین نفی نمی
نمایـد.  هـا را بـراي آنهـا ملمـوس مـی     دبیـر، خبـر  مثابه یک سـر صمیمی به مخاطب، به

در  "والتـر کرونکایـت  "کنندگان امریکایی براي اشـاره بـه نقـش اصـلی و اساسـی      تهیه
استفاده کردند .... در این تحقیقات  "Anchor"هاي حزبی از لغت گزارش یکی از کنگره

بیر و گـاه  مثابه شخصی فراتر از یـک گوینـده و در حـد یـک سـرد     به "Anchor"مفهوم 
ترین تغییـري کـه صـورت    ). بزرگ25: 1385ترین فرد اتاق خبر جا افتاد (میرفخرایی،پرنفوذ

بـود. گوینـده   » خواننـده خبـر  «جـاي  به» گوینده خبر«یا » مجري خبر«شدن گرفت جایگزین
ها که بـا سـرعت   هاي زنده برنامهتواند از عهده بخشخبر، ژورنالیست باتجربه ایست که می

 )41: 1379زاده ،افزایش هستند، برآید. (یورك ،ترجمه: محمدرضا حسن در حال
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 . عوامل اعتبار گوینده2نمودار

 مجري -ورنالیستژ

آوري کرده است، باعث تصور نکردن گوینده در مقام کسی که خبر را نوشته و جمع
که خبرهایی کـه   -هخوان سادشود گوینده نه در مقام خبرنگار، بلکه در مقام یک خبرمی

آیـد.  در ذهن مخاطب بـه نمـایش در   -خوانداند را میآوري کردهدیگران نوشته و جمع
زند. در بهترین حالـت،  اي اساسی میچنین ذهنیتی مسلماً به اعتبار خبري گوینده، ضربه
). مهـارت 99: 1385کنـد (میرفخرایـی،  مخاطب او را گوینده صرف، اما مسلط تصور می

یستی و فنون نمایشی و اجرا، غیرقابل تفکیک هستند. زمانی که سردبیران بـه  هاي ژورنال
ها باشند، در وهلـه نخسـت متوجـه    روند که واجد هر دوي این مهارتدنبال افرادي می

شـده بـراي ارائـه بـه     ). اخبار آماده155: 1379شوند (یورك، تر میگران باتجربهگزارش
این مجموعـه،  تاق خبر است. آخرین حلقه از مخاطب، مجموع فعالیت گروهی اعضاي ا

ها و زحمات تیم خبري، از سوي او بـه مخاطـب ارائـه    گوینده خبر است که مجموع فعالیت
شده براي ارائه، داراي سبک نگارش، محتوا و لحن خاصی است کـه تهیـه   شود. خبر تهیهمی

اعتبار گوینده 
 نزد مخاطب

 تخصص

 اعتماد

ژورنالیست/مجري

ابیت جذ

 صدا و فن بیان

 داشتن آرامش
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ر به مخاطب، بایـد بـا   خب و تنظیم شده است. گوینده خبر، براي انتقال درست معنا و مفهوم
اعتبار خبر تلویزیـونی را نـه بـه     1"مورس"نویسی آشنایی کامل داشته باشد. اصول خبر
در ارائـه خبـر از زاویـه سـوم      "تـو "و  "مـن "گرایی حاصل از حذف ضمیر دلیل عینی

ـ گوینده ـ در اداره خبر    "من"گرایی حاصل از قبول حضور شخص، بلکه به دلیل ذهن
شـده، از زاویـه   شده در برنامه خبـري یـاد  هاي ارائه). خبر82: 1385خرایی،داند (میرفمی
کنـد بـدون   یک کارشناس خبر است که سعی مـی  "من"شود، ولی این تفسیر می "من"

سوگیري سیاسی، در مقام یک کارشناس و کسی که دائماً با خبـر سـروکار دارد، معنـاي    
ط متقابل بین حـوادث خبـري بـراي    خبر و جایگاه این خبر مشخص را در منظومه رواب

اي خـود را در  ، احاطه، چیرگی و زبردستی حرفه"من"مخاطب روشن سازد. آنگاه این 
کند، جایگاه کـالن  طرف که اخبار را براي مخاطبانش ملموس میمقام یک کارشناس بی

خبر را در جامعه مطرح و جوانب و دلیل توجه به آن را بـراي مخاطـب از زاویـه عقـل     
نماید و بـا ثبـات احاطـه خـود در     مدت براي مخاطبان اثبات میروشن و در دراز سلیم

کنـد  شده، براي خود و سـازمان خبـري مطبـوعش اعتبـار کسـب مـی      انجام وظایف یاد
 ).83: 1385میرفخرایی،(

 جذابیت ظاهري

جذابیت ظاهري بر ارزشیابی ما از کار دیگران و هنگـام تعامـل در روابـط گونـاگون میـان     
بینی کرد که جذابیت ظـاهري، عامـل   توان پیشگذار است. بر مبناي این شواهد، میي، تأثیرفرد

نشـان   1965در سـال   3"آرونسـون "و 2"میلز"). بررسی 138: 1388مؤثري در اقناع است (تن، 
جذاب در تغییر عقیده گیرنده مؤثر بوده اسـت  داد که منبع با جذابیت ظاهري، بیشتر از منبع غیر

قـرار  گاهی نوع لباس گوینده خبر و هزینه آن، به اندازه محتواي اخبـار، محـور بحـث     (همان).
گیرد. مدل و نوع لباس گوینده خبر نباید داراي ویژگی خاص و عجیبـی باشـد کـه ذهـن و     می

                                                           
1. Morse, Margarat 
2. Mills, Judson 
3. Aronson, Elliot 
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خـاص   دار، یقه آویزان، مـدل حواس مخاطب را درگیر و معطوف خود کند (از قبیل بلوز چین
به دلیل معطوف شدن به این مسائل، ذهن و حواسش درگیر و نسبت بـه   کروات و ...) تا بیننده

ویژه چهره گوینده خبر (ماننـد زدن  توجه شود. تغییر ناگهانی لباس و بهاصل و محتواي خبر بی
ریش) نوعی بحران هویتی براي گوینده ایجاد  و جایگـاه و شخصـیت او را از نظـر اعتبـار در     

ا گوینده خبر، با چهره و تیپ خود که در گـذر زمـان در مقابـل    کند. زیرنزد مخاطب متزلزل می
دیدگان مخاطب قرار داشته، نوعی ثبات، پذیرش و صمیمیت با مخاطـب ایجـاد کـرده اسـت.     

شده، سرمایه گوینـده و آن شـبکه خبـري اسـت. در مجمـوع      بنابراین این چهره آشنا و شناخته
تاده، اعتماد مخاطب را به گوینده افـزایش  اي جذاب و در عین حال سنگین و جاافداشتن چهره

شـده او را دنبـال کنـد و    شود مخاطب با اطمینان بیشتري خبرهـاي خوانـده  دهد و سبب میمی
تري با مخاطب برقرار نماید. پوشـش رسـمی و آراسـته گوینـدگان     گوینده ارتباط مؤثر و عمیق

هـاي سـرد و سـنگین    بـا رنـگ   خبر مرد که معموالً در قالب کت و شلوار و همراه با کروات و
هـاي دلنشـین و مالیـم گوینـدگان     هاي موقر و در عین حال زیبا با رنگاست و همچنین لباس
هـاي  نظر قرار گیرد. از دیگر سو، صاف نشستن بـر روي صـندلی بـا شـانه    زن، باید همواره مد

اسـت. مخاطـب    راستا با یکدیگر نیز، بیانگر اعتماد به نفس و تسلط گوینده بر خبـر صاف و هم
اي آرام و قابل اطمینان و با اعتماد به نفـس را در مقابـل دیـدگان خـود ببینـد.      انتظار دارد چهره

اي کـه بـدن گوینـده کـادر پـایین صـفحه       گونـه فرورفتن روي صندلی، ولو شدن روي میز بـه 
هـا بـه جلـو و گـرفتن حالـت حملـه و تعـرض بـه         تلویزیون را پر کند، انداختن یکی از شانه

سـازد، بلکـه باعـث    خاطب، قوز کردن روي صندلی و ... نه تنها معایب گوینده را آشکار مـی م
شود حس اعتماد و اطمینان مخاطب نسبت به گوینده از بین برود و مخاطب نتوانـد تمرکـز   می

خود را به خبر معطوف سازد که در مجمـوع موجـب نـاراحتی و خسـتگی مخاطـب و عـدم       
 شود.ا بخش خبري میارتباط مؤثر و همراهی او ب
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 صدا و فن بیان

هاست و مصادیق آن یعنی صداي گوینـده، گزارشـگر،   صدا، جزء الینفک خبر رسانه
ها اهمیتی اساسـی  شونده، صداي محیط، موسیقی، افکت صوت و دیگر مصداقمصاحبه

در ژورنالیسم تلویزیونی دارد ... اعتبار و سندیت خبر از یک منظـر بـا صـداي خبـر یـا      
اهمیـت تلقـی کـرد    خبري مرتبط است و نقش این عنصـر خالقـه را نبایـد کـم     گزارش
توانـد  ). گوش نسبت به چشم، از این توانایی برخوردار است که مـی 84: 1388(عباسی،
بیند. گوش قادر است صورتی خنثی فقط میکه چشم بهها را تشدید کند، در حالیشنیده
بینـد  تفاوت است و هر چه را مـی که چشم بیهایش را بپذیرد یا رد کند، در حالیشنیده

هاي مهم در ارتباط غیرکالمـی  ). یکی از گام356: 1377،کند (مک لوهانبالطبع قبول می
گفتن، است. زیـرا ایـن جنبـۀ    گر بر طنین صدا، هنگام سخنمؤثر با دیگران، تمرکز کنش

عالقگـی و حتـی   ق یـا بـی  اي از اشتیاتواند اطالعاتی غنی را در دامنهمی 1"پی رازبانی"
گفـتن کیفیـت   ي افراد هنگام سخنخشم انتقال دهد. بنابراین گفته شده است طنین صدا

تواند از طنین صـداي  دهد؛ زیرا فرد میپاسخگویی دیگران به آنها را تحت تأثیر قرار می
 ).1390خواهد انتقال دهـد، اسـتفاده کنـد (صـلیبی،    اي که میخود، براي تأکید بر اندیشه

ویـژه زمـانی کـه وظیفـه او     صداي مناسب، قسمتی از ابزار کار یـک مجـري اسـت. بـه    
). نداشتن صـدا و تلفـظ مناسـب و    61: 1389برقراري ارتباط با دیگران باشد (عطاردي،

کاهـد  رعایت نکردن اصول فن بیان گوینده، عالوه بر اینکه از اعتبار و جذابیت خبر مـی 
گـردد؛ باعـث   گذار بین گوینـده و مخاطـب مـی   تأثیرو مانع برقراري ارتباطی نزدیک و 

درستی به مخاطـب منتقـل نشـود و گوینـده تبـدیل بـه فیلتـري        شود محتواي خبر بهمی
مخرب در مسیر انتقال خبر از فرستنده تا گیرنده شود. مخاطب انتظار دارد تلفظ دقیق و 

اصطالحات خاص  ها و اسامی افراد وصحیح لغات و کلمات خارجی و التین، نام مکان
دهنـده  علمی و تخصصی را از زبان گوینـده بشـنود. تلفـظ غیرصـحیح گوینـده، نشـان      
تسـلطی  نداشتن تسلط و اشراف کامل او بر خبر و محتواي آن است و مخاطب ایـن بـی  

                                                           
1. Paralinguistic 
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دانـد.  را، بیانگر دانش و تخصص ناکافی گوینده و ناشی بودنش در امـر گوینـدگی مـی   
گوینده، ضمن اینکه شخصیت تلویزیـونی گوینـده را   چنین درك و شناخت مخاطب از 

برد و بین مخاطب و شبکه بخش خبري را نیز از بین می دهد، ارزش و اعتبارکاهش می
اي هاي پیشـرفته هاي بزرگ خبري از روشنماید. سازمانخبري فاصله ارتباطی ایجاد می

هر روز به گویندگان  BBCعنوان مثال، کنند. بهبراي تلفظ صحیح گویندگان، استفاده می
دهـد و در  هـاي دشـوار موجـود در اخبـار را مـی     ها و نامخود، فهرستی از اسامی مکان

هـاي المپیـک یـا وقـایع مشـابه و      المللـی، بـازي  هاي سیاسی و بینمواردي که کنفرانس
عالوه، اغلب در هـر  کند. بهطوالنی دیگر در بین است، صفحات دیگري هم ضمیمه می

هاي اصلی خبر، یک فهرست راهنماي کارتی وجود دارد که مرتب تجدید و قیک از اتا
 ).51: 1379، شود (یوركروز میبه

 داشتن آرامش

نداشتن آرامش و نامتعادل بودن شرایط روحی گوینده، براي مخاطب به وضوح قابل 
مشاهده است و این امر سبب عدم برقراري رابطه مناسب بین گوینده و مخاطب خواهد 
شد. حالت چهره و کشیدگی و تغییرات عضالت صورت، عصبی و ناآرام بودن گوینـده  
هنگام اجرا، یک دست و طبیعی نبودن صداي گوینده، بروز و نمود این ناآرامی در رنگ 

افکند و صدا و لحن بیان او و مواردي از این دست، بر گوینده و نحوه اجرایش سایه می
کار و غیرقابل کتمان اسـت. یـک روش بـراي ارتقـاي     مخاطب، ناظر به این تغییرات آش

شیوه اجرا و شیوه بیان خبر و کاهش استرس هنگام اجـراي خبـر در نظـر گـرفتن یـک      
دوست میان مخاطبان است. تصور ارائه خبر براي یک توده میلیـونی یـا هـزاران نفـري،     

ـ      اندازي هراسچشم ک انگیز است. فراموش کـردن دوربـین توسـط گوینـده و تصـور ی
اي مناسـب بـراي   دوست در مقابل او و حاالت آن دوست هنگـام اجـراي خبـر، شـیوه    

 )55: 1379، یوركکاهش استرس و ارزیابی شیوه بیان گوینده است. (
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 جذابیت گوینده در جایگاه فرستنده پیام

عنوان فرستنده پیام جذابیت بیشتري داشته باشد، بخش خبـري  هرچه گوینده خبر، به
ذاري بیشتر بر مخاطبان و باورپذیري اخبـار و رویـدادهاي ارائـه شـده بـه      در امر تأثیرگ

آنان، موفق تر بوده و عملکرد بهتري خواهد داشت. بسیاري از ما، جذابیت را جـذابیت  
سـازي و  دلیـل مشـکالت کمـی    کنـیم. بـا ایـن وجـود، بـه     طبیعی یا گیرایی تعریف می

شـگران ارتباطـات از اسـتفاده از    صـورت عینـی، پژوه  هـا بـه  گیـري ایـن ویژگـی   اندازه
انـد. بـه جـاي آن    عنـوان معیـار جـذابیت اجتنـاب ورزیـده     خصوصیات طبیعی منبع بـه 

عنوان معیارهاي جـذابیت  به 3"دوست داشتن"و 2"آشنایی"، 1"همانندي"پژوهشگران از 
اند. فرضیه کلی این است کـه منـابع جـذاب بیشـتر از منـابع عـادي یـا        منبع تأکید کرده

 ).134: 1388ب در اقناع مؤثراند (تن، غیرجذا
 
 
 
 
 
 

 .عوامل جذابیت گوینده3نمودار
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 همانندي

شویم که مانند خودمان هستند. همین اصـل  طور کلی، ما معموالً جذب افرادي میبه
پنـداریم،  در مورد منابع ارتباطی نیز حاکم است. ما منابع ارتباطی را که مانند خودمان می

پذیري از آنها داریم تا آنها که متفاوت هسـتند. دو  یل بیشتر به تأثیردانیم و تماجذاب می
) هماننـدي فکـري؛   2) همانندي جمعیتـی و  1جنبه همانندي منبع ارتباطی وجود دارد: 

هاي جمعیتی با آنها همانند شوند که از جنبه ویژگیاي میمخاطبان جذب منابع ارتباطی
. جنبـه دیگـر هماننـدي،     محـل اقامـت و ...  هستند مانند سن، تحصیالت، شغل، نـژاد،  

هـا و رفتـار   شویم کـه نگـرش  اي میفکري و ایدئولوژیک است. ما جذب منابع ارتباطی
هاي مشترك بیشـتر و اهمیـت آن از نظـر گیرنـده     چه تعداد نگرشمشابه ما را دارند. هر

هر، چهـره و  تر خواهد بود (همان). گوینده خبر چه از نظر ظـا تر باشد، منبع جذابمهم
اي رفتار کند کـه بـا درصـد    گونهلباس و چه از نظر رفتار و برخورد با مخاطبان، باید به

صـورت فـردي   بیشتري از جامعه مخاطبان خویش همانندي و شباهت داشته باشد و بـه 
دغدغـه بـا مخاطبـان    سطح و همکند و همکه همانند اکثریت مردم در جامعه زندگی می

ل دیدگان آنها ظاهر شود. زمانی که مخاطب احساس کند گوینـده  خویش است، در مقاب
اي جدا بافته از آنهاست و نتواند او را همانند و مشابه خـود بیابـد، ناخواسـته از او    تافته

گیرد و موجب کاهش جذابیت گوینده نزد مخاطب و عدم برقـراري ارتبـاطی   فاصله می
 شود.نزدیک و صمیمی با او می

 آشنایی

آشنا در اقناع مؤثرنـد. مطـابق   نا، جاذبه بیشتري دارند و بنابراین بیشتر از منابع غیرمنابع آش
تـر  زحمتتر، کمبینیآشنا، قابل پیشبا نظریه یادگیري، تعامل با منابع آشنا، در مقابل منابع غیر
کند که ما تمایـل بیشـتري بـه    بینی میو داراي پاداش بیشتري است. نظریه کارکردي نیز پیش

). اهمیـت  135 :1388تـن، ادامه روابط نقش بـا اشخاصـی داریـم کـه بـا مـا آشـنا هسـتند (        
شود. گوینـدگانی کـه   اي آشنا براي مخاطبان در اینجا آشکار میگویندگان با سابقه و با چهره
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اي آشـنا و  ها در عرصه گویندگی خبر فعالیت نموده و در گذر زمـان تبـدیل بـه چهـره    سال
انـد، جـذابیت و اعتبـار بیشـتري     ر افراد جامعه و مخاطبان خویش شـده شده براي اکثشناخته

 براي مخاطبان داشته و قدرت بیشتري دراقناع کردن مخاطبان دارند.   

 دوست داشتن

گـر را بیشـتر   شویم که آنها را دوست داریم؛ هر چه ارتباطگرانی میما جذب ارتباط
ویم. همانندي و آشنایی به دوسـت  شدوست داشته باشیم، بیشتر از جانب او ترغیب می

شود. در مقابل، دوست داشتن نیز باعث افـزایش هماننـدي متصـور در    داشتن منتهی می
شود (همان). رفتاري دوستانه و حفظ و برقراري رابطه صمیمی بـا مخاطبـان و   منبع می

داشتن شخصیت محبوب و مقبول از نظر انسانی و اخالقی نزد افکار عمومی در جامعه، 
گـذاري بیشـتر او بـر مخاطبـان     اي و کاري گوینده و تأثیرامل مهمی در موفقیت حرفهع

را  BBCدر  1980خبرنگـار دهـه    1"مایکل بـورك "عنوان مثال توان بهخویش است. می
دوستانه خود از آفریقا، محبوبیـت و مقبولیـت نـزد    هاي انسانواسطه گزارشگفت که به

مل باعث شد در عرصه گویندگی خبر موفـق باشـد و   مخاطبان پیدا کرده بود و همین عا
 جایگاه و اعتبار خاصی پیدا کند.

 جلب توجه بیشتر مخاطب به خبر 

شـده نیـز   هرچه میزان توجه به یک برنامه خبري بیشتر باشد، ادراك مخاطب از خبر یـاد 
رود شـده بـاالتر مـی   شود و در نهایت، حافظه مخاطب از محتواي خبـر یـاد  طبیعتاً بیشتر می

تـر،  ). تأکید بر لغات کلیدي، سادگی جمـالت خبـري، و همـه مهـم    181: 1385(میرفخرایی،
تواند حافظه مخاطبـان  اي از خبر حداکثر در یک گزاره به هنگام معرفی خبر، میارائه خالصه

کنـد و امکـان ادراك   تـر مـی  را تقویت کند؛ چون رابطه شفاهی گوینده و مخاطب را شـفاف 
). گفتمان رسـمی، حالـت   189دهد (همان: ال بردن میزان توجه او افزایش میمخاطب را با با

                                                           
1. Buerk , Michael 
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کند. رسـمی بـودن   برد و اعتماد موجود را نیز سلب میبا مخاطب را از بین می "حرف زدن"
بندي اخبار، بسیار سـخت  ویژه مخاطبان ناآشنا به قالببیش از حد جمالت براي مخاطب، به

هاسـت کـه مخاطـب در    ان ثقیل خبري، مخصـوص روزنامـه  قابل فهم است. این گفتمو غیر
گیري چنین گفتمـان ثقیـل خبـري    کارتواند دوباره مطلب را مطالعه کند. بهصورت تمایل می

مند کردن مخاطـب بـه   شود. عالقه، باعث قطع رابطه مخاطب با برنامه خبري میدر تلویزیون
ه خبر در چارچوب عقل سلیم، عقـل  شده و ملموس کردن آن براي وي از طریق ارائخبر یاد

اي گیرد ... طبقه متوسط، سیاسی نیست، به سیاست عالقـه طبقه متوسط جامعه ... صورت می
کند که منافع اقتصـادي او را  ندارد و از ایدئولوژي نیز متنفر است؛ بنابراین از عقلی پیروي می

 ).  101: 1385تأمین کند (میرفخرایی،
 
 
 
 
 

 بیشتر گوینده خبرب توجه . عوامل جل4نمودار

 سرعت و ریتم خبرخوانی

مفهـوم سـرعت، مفهـومی نزدیـک بـا خبـر و جـزء الینفـک آن اسـت. ســرعت در          
گردآوري، تنظیم و انتشار اخبار، همواره یک امتیاز بزرگ اسـت کـه در کنـار صـحت و     

دهد. متون خبري نیـز بـرخالف   درستی اخبار، اعتبار و جایگاه شبکه خبري را نشان می
تـري از سـوي گوینـدگان،    متون اجتماعی، هنري، داستانی و ... با سرعت و ریتم سـریع 

شود. خواندن خبر با ریتم و سرعت کند و نامناسـب، شـور و هیجـان و    بیان و اجرا می
کاهد و نفوذ و جذابیت خبر را بـراي مخاطـب کـاهش داده و از بـین     پویایی خبر را می

کننـده و موجـب فاصـله    کننـده و خسـته  ب ناراحـت برد و در نتیجه خبر براي مخاطمی

جلب توجه بیشتر 
 مخاطب به خبر

 خوانیسرعت و ریتم خبر

 اجراي خبر با بیش از یک گوینده

 کالمیارتباطات غیر
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شود. از طرفی نباید این سـرعت و ریـتم   گرفتن مخاطب از تماشا و دنبال کردن خبر می
درستی خبر را درك کنـد  به حدي باشد که وضوح کالم را از بین ببرد مخاطب نتواند به

 و به نوعی خبر را از دست بدهد.  

 ندهاجراي بخش خبري با بیش از یک گوی

اي و ارتباطی، نیازهـاي ژورنالیسـتی   تغییرات سیاسی و اجتماعی و تحول نظام رسانه
هـاي جدیـد   ها و سبکجدیدي از نظر ظاهر و محتواي خبر ایجاد کرد؛ نیازي که روش

ارائه خبر را نیز به همراه داشت. یکی از این تغییرات در شیوه ارائه خبر، استفاده از چند 
هـاي  هـاي اخیـر، در اکثـر شـبکه    اي که در دههري است. شیوهگوینده در یک بخش خب

تـرین دالیـل اسـتفاده بـیش از یـک گوینـده در       گیرد. مهـم خبري مورد استفاده قرار می
قـراري ارتبـاط   هاي خبري تلویزیونی در راستاي جلب توجه بیشتر مخاطب و بـر بخش

توان در موارد زیـر خالصـه   یگر را ممؤثرتر و بهتر با مخاطبان در جایگاه گوینده ارتباط
 و بیان نمود:

. تنوع سمعی و بصري بخشیدن به خبر: تنوع سمعی و بصري ارائه اخبار، یکـی از  1
عوامل افزایش جذابیب خبر نزد مخاطب و برقراري ارتباط بیشـتر او بـا بخـش خبـري     

 هاي خبر طوالنی، حضور یک گوینـده و اجـراي کـل خبـر از سـوي او      است. در بخش
تفاوتی مخاطب نسبت بـه خبـر   کند که سبب خستگی و بیواختی در خبر ایجاد مییکن 

شود. استفاده بیش از یک گوینده و اجراي خبر توسط گویندگانی با جنسیت، شرایط می
سنی، تیپ و ظاهر متفاوت در دکورها و اسـتودیوهاي مختلـف، سـبب تنـوع در ذائقـه      

ب با شوق و توجه بیشـتري، بخـش   شود و در نتیجه مخاطسمعی و بصري مخاطب می
 خبري را دنبال خواهد کرد.

. تقسیم بخش خبري به چند زیربخش و اهمیت کارشناس/گوینده: جایگاه خـاص  2
و پراهمیت گوینده متخصص در جلب حس اعتماد مخاطب و اعتبار بخشیدن به اخبـار  

نا به آن اي متخصص و آشهاي خبري را گویندهشده، سبب شد هر قسمت از بخشارائه
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هـاي متفـاوت از قبیـل اخبـار اقتصـادي،      حوزه بیان کنـد و اخبـار در مجموعـه بخـش    
اجتماعی، سیاسی، ورزشی، پزشکی، خانواده، اجتماعی، آب و هوا، علمـی ـ فرهنگـی،     

طور مثال خبرهاي پزشـکی را پزشـک، خبرهـاي    فناوري اطالعات و ... تفکیک شود؛ به
 دبیر و خبرنگار فرهنگی و ... ارائه کنند. فرهنگی را کارشناس حوزه فرهنگ یا

هـاي  هـا و تفـاوت  زمان گوینـدگان بـا جنسـیت متفـاوت: جاذبـه     کارگیري هم. به3
جنسیتی، وسیله و دستاویزي براي جذب ناخواسته مخاطبان و افزایش تعـداد بیننـدگان   

 شـود مخاطـب، بـدون   هاي جنسی باعث مـی هاي تلویزیونی بوده و هست. جاذبهبرنامه
درنظر گرفتن محتوا و ساختار درونی برنامه، جذب ظاهر برنامه شـود و بعـد از جـذب    

هاي شدن و تمایل به دیدن آن، توأمان درگیر محتواي برنامه تلویزیونی قرار گیرد. شبکه
هـاي  هـا و جاذبـه  زمان گویندگان زن و مرد و برجسته کردن تفاوتخبري با استفاده هم

 دارند.براي جذب کردن بیشتر مخاطبان زن و مرد، قدم بر میجنسیتی آنها نزد مخاطب، 
. تأکید بیشتر بر خبر و جلب توجه بیشتر مخاطب بـه آن: رفتـار و ارتباطـات کالمـی و     4

غیرکالمی که گویندگان با یکدیگر در طول اجراي خبر دارند، با تأکید بر خبر، عـاملی بـراي   
اطی مؤثرتر و عمیق تر آنهـا بـا بخـش خبـري     تمرکز بیشتر مخاطب و در نتیجه برقراري ارتب

زمـانی کـه    است. صحبت گویندگان با یکدیگر در طول خبر، حالت بدن و چهـره گوینـده،  
شاهد و ناظر خبرخوانی گوینده دیگر است از قبیل تکان دادن سر به نشانه تأیید بـر صـحت   

مـواردي اسـت کـه    جملـه  دادن دقیق او به خبر خوانـده شـده و ... از  و درستی خبر و گوش
 کند با دقت و توجه بیشتري خبر را دنبال کند.مخاطب را تشویق و ترغیب می

. ایجاد فضایی صمیمی و غیررسمی در ارائه خبر: فضاي رسـمی و خشـک خبـر،    5
راحتی با آن ارتباط برقـرار  تواند بهالقاگر فضایی تصنعی و غیرواقع است و مخاطب نمی

در بخش خبري و ارتباط آنها با یکدیگر حـین اجـراي   کند. حضور بیش از یک گوینده 
تواند براي ایجاد این فضاي صمیمی مثمرثمر باشد. درابتـداي خبـر، عـالوه بـر     خبر می

پرسـی  پرسی ابتدایی که گویندگان با مخاطبان دارند، نوع و نحـوه احـوال  سالم و احوال
دا کـردن یکـدیگر در   گویندگان با یکدیگر و رابطه صمیمی بین آنها، با نام کوچـک صـ  
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هـا  هایی از ایـن رفتارهـا و ارتبـاط   طول خبر، گفتار عامیانه و ساده آنها با هم و ... نمونه
 براي ایجاد فضاي صمیمی در خبر است.  

 ارتباطات غیرکالمی

اي از هوشـیاري انسـان   زبان گفتار نشانه«نویسند: و همکارانش می 1"آرتور شولمن"
کالمی نیز شامل حرکات و اشارات ارادي است ضمن ط غیراست. به همین ترتیب، ارتبا

ارادي مثل تغییر در اندازه مردمک نیز هست. عالیمی که به آنهـا  آنکه شامل حرکات غیر
گویند و حرکاتی که فقط تا حدودي در نظارت ارادي ما هستند؛ مثـل  کار میعالیم خود

). 244: 1378ن راد،محســنیا»(چهــره، تــن صــدا، وضــع پــا و فاصــله فیزیکــی دیگــران 
هاي کد"هایی است که بدون استفاده از واژه و شامل تمامی پیام 2"ارتباطات غیرکالمی"

شود. طرز نشسـتن، حرکـات چهـره،    از طرف فرستنده به گیرنده پیام منتقل می 3"کالمی
هـایی از ارتباطـات   لحن و آهنگ صدا، مدل لباس، حرکـات چشـم و ... همگـی نمونـه    

، 5"هـا ایمـا و اشـاره  "، 4"حالـت چهـره  "کالمی که شـامل  د. ارتباط غیرغیرکالمی هستن
شود، بخـش حیـاتی فرآینـد ارتبـاط     و حتی طنین صدا می 7"اطوار"، 6"تماس چشمی"

). فراگـرد ارتبـاط بـیش از تبـادل کـالم اسـت و در       Segal,2011:1دانسته شـده اسـت (  
چنانکه اکثـراً چنـین اتفـاق    تواند بدون هیچ کالمی نیز صورت گیرد. حقیقت ارتباط می

کنـد کـه در ابتـدا و    ). ارتباط غیرکالمی از جایی اهمیت پیدا مـی Segal,2011:2افتد (می
هـا و ارتباطـات غیرکالمـی را از جانـب فرسـتنده پیـام       آغاز ارتباط، گیرنده پیام، نشـانه 

پـذیرش   کند و این سرآغاز و مقدمه شروع ارتباط، تأثیر بسزایی بر اعتمـاد و دریافت می
هـا و  ها و ارتباطات غیرکالمی و برداشتگیردارد. اصوالً نشانهپیام فرستنده از سوي پیام

                                                           
1. Arthur Shulman  
2. Nonverbal communication 
3. Verbal codes 
4. Facial expressions 
5. Gestures 
6. Eye contact 
7. Posture 
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کنند بر نحوه قضـاوت و درك آنـان از   ها دریافت میهایی که افراد از این نشانهپنداشت
هـا و تحلیـل و   اي دارد. زیـرا دریافـت و مشـاهده ایـن نشـانه     کننـده فرستنده، نقشتعیین

پذیرد و نتیجه بـراي او  آنها به کمک درك و بینش درونی گیرنده صورت می رمزگشایی
تـر ارسـال و   هاي غیرکالمی در مقایسه با زبان معموالً بسـیار سـریع  باورپذیر است. پیام

ها هیجانها و اند، در ابالغ نگرششوند، تحت بازبینی و کنترل آگاهانۀکمتريدریافت می
هـاي شخصـی   ها، سایر واکنشها، نگرش، دوستیالقاي ارزش کنند، و درنیرومندتر عمل می

). بـد نیسـت   167: 1379، 1و انتقال هیجان به دیگران نقش بسیار مـؤثرتري دارنـد (فرگـاس   
درصـد از اطالعـات را    55درصـد و حرکـات    38درصد و لحـن و طنـین    7بدانید که کالم 

توان درباره سیسـتم ارتبـاط   نمی گوید که دقیقاً). شولمن می10: 1392کند (حقیقی،منتقل می
نویسد: بـه هـر   هاي ارتباطی است. او میغیرکالمی توضیح داد چون ترکیبی از تمامی سیستم

تـوانیم از کانـال   حال براي اینکه عمالً به مشخص کردن سیستم ارتباط غیرکالمی برسیم، می
ان کانـال دارد. چهـره،   عنودر فرستنده شروع کنیم. هر فرستنده حداقل چهار دستگاه اصلی به

ها، بدن و صدا. حد نهایت آنچه در چهره است، اخم، لبخند یا ادا و اصول نیست. مـثالً  چشم
تواند عالمت باشـد. در مـورد بـدن،    ها، جهت چشم و تغییر اندازه مردمک میدر مورد چشم

نـه  چگونگی و موقعیت بازوها و پاها و فاصله و تعیـین موقعیـت نسـبت بـه دیگـران از گو     
هاي غیرکالمی صدا نیز شامل تن و آهنگ صحبتی اسـت  هاي غیرکالمی بدن است. جنبهپیام

 ).50: 1378راد، شود (محسنیانکه عرضه می
کننـد  کنند و آنچه آنها ابراز میمیان تصوري که افراد در دیگران ایجاد می 2"گافمن"

ه هستند که مردم سعی شود؛ زیرا، در مؤلفه نخست، کلمات و حالت چهرتمایز قائل می
هـاي دیگـر   کنند با آنها تـأثیراتی در دیگـران ایجـاد کننـد و در مـورد دوم، از نشـانه      می

هاي غیرکالمی) ممکـن اسـت بـراي آزمـایش صـداقت شخصـی اسـتفاده شـود         (قرینه
در خبر تلویزیون، به هنگام سالم گوینده به مخاطبان و دعوت آنهـا بـه    .)1390(صلیبی،

اي جدي و در عین حال صمیمی و پرانرژي با حالتی دلنشین، ، چهرهخبري دیدن بخش

                                                           
1. Joseph P Forgas 
2. Goffman, Erving 
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دهـد  کننده اولیه مخاطب به بخش خبري است و انگیزه و نویدي به مخاطب مـی جذب
که بخش خبري را با انرژي و دقت از آغاز تا پایان دنبال کند. بنابراین نوع نگاه کردن و 

 و صمیمی با مخاطب بسیار مهم است.   حاالت چهره گوینده، در برقراري ارتباط نزدیک
: 2"تکـرار ")1در تعامل اجتماعی پنج نقش را بـر عهـده دارنـد؛     1"هاي غیرکالمینشانه"

دهد، تکرار کننـد؛   توانند همان پیامی را که شخص به نحو کالمی انتقال میبدان مفهوم که می
دارد انتقــال دهــد؛  تواننــد متبــاین بــا پیــامی باشــند کــه فــرد ســعی : آنهــا مــی3"تبــاین")2
توانند جانشین پیام غیرکالمـی شـوند، مـثالً چشـمان فـرد در اغلـب       : آنها می4"جانشینی")3

توانند بـه  : آنها می5"تکمیل")4تر از کلمات، پیامی را انتقال دهد؛ تواند بسیار واضحموارد می
بر پیام کالمـی تأکیـد   : آنها ممکن است 6"تأکید")5پیام کالمی بیافزایند یا آن را تکمیل کنند؛ 

توان گفـت  ). بر این مبنا، می1390. به نقل از صلیبی،2011و اهمیت آن را تأیید کنند (ساجل،
گویـد حمایـت   ارتباط غیرکالمی، که شامل حرکات بیانگر فرد گوینده است، آنچـه را او مـی  

کنـد  که کنشگر در مقـام یـک سـخنران یـا بـازیگر در نمایشـی عمـل        کند؛ بویژه هنگامیمی
).گوینده خبر به کمک ارتباطات غیرکالمی، مخاطب را به توجه بیشتر و دنبـال  1390(صلیبی،

هـاي لحـن و آهنـگ صـدا و     کند و بـا کمـک جاذبـه   تر بخش خبري هدایت میکردن دقیق
گردانـد. ارتباطـات غیرکالمـی    تغییرات مناسب چهره و بدن، خبر را پربارتر و تأثیرگذارتر می

مان مناسب و با سبک و روش مناسب مورد استفاده قرار گیرد که ایـن امـر،   گوینده باید در ز
ویـژه ارتباطـات غیرکالمـی و از طرفـی تجربـه      نیازمند آشنایی گوینده به علم ارتباطات و به

 کافی و مهارت وي در عرصه گویندگی است.

 

                                                           
1. Nonverbal cues 
2. Repetition 
3. Contradiction 
4. Substitution 
5. Complementing 
6. Accenting 
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 گیرينتیجه

ــژه و مهمــی در امــر انتشــار اخ شــبکه ــونی، جایگــاه وی ــار و هــاي خبــري تلویزی ب
تـرین  عنوان اصلیرسانی و هدایت افکار عمومی جامعه دارند و گویندگان خبر، بهاطالع

هـا و مخاطبـان خـویش، نقـش و کـارکردي تأثیرگـذار و       پل ارتبـاطی بـین ایـن شـبکه    
هـاي خبـري در جـذب مخاطـب و     انکار در افزایش کیفیـت و عملکـرد شـبکه   قابلغیر
هاي ها و مهارتگر با توجه به ویژگیوینده خبر ارتباطگذاري بیشتر برآنان دارند. گتأثیر

خود، قابلیت و توان برقراري ارتبـاطی نزدیـک، کارآمـد و بـا بیشـترین اثـر اقنـاعی بـا         
رسـانی و  هـاي خبـري در امـر اطـالع    مخاطبان خود را دارد و در ارتقاي عملکرد شبکه

نـد. بنـابراین الزم اسـت    کافزایش تعداد مخاطبان، نقش کلیدي و حائز اهمیت ایفـا مـی  
هاي خبري دیگر و همچنین کنتـرل و تسـلط   هاي خبري در عرصه رقابت با شبکهشبکه

بـرد اهـداف و   هاي سیاسی و اجتماعی براي پـیش سازيبیشتر بر افکار عمومی و جریان
اي، کارگیري و همچنین آموزش و پرورش گویندگان خبر حرفههاي خود، در بهسیاست

ریزي ویژه شرایط و امکانـاتی را  گذاري و برنامهتالش نمایند و با سرمایه ماهر و پرتوان
منظـور  هاي خبري خود فراهم آورند. بهبراي فعالیت و عملکرد بهتر گویندگان در شبکه

 توان پیشنهادات زیر را مد نظرقرار داد:تحقق بهتر این امر می
اي آموزشی آشنایی بـا اصـول   ههاي آموزش خبرخوانی، فن بیان و دورهبرگزاري کالس
 ؛اي و منظمصورت دورههاي جدید ژورنالیستی براي گویندگان خبر بهخبرنویسی و سبک

هـاي آموزشـی از   آشنایی گویندگان با علم ارتباطات کالمی و غیرکالمی و برگزاري دوره
 شناسی؛شناسی و روانسوي کارشناسان و اساتید علوم ارتباطات اجتماعی، جامعه

کارگیري و استفاده از گویندگانی با سابقه کار خبرنگاري و فعالیـت در تحریریـه   به 
 اخبار با داشتن مهارت و تجربه کافی علمی و عملی در حوزه ژورنالیست؛

یـابی و  شدن بین گوینده خبر و خبرخوان و توجـه بـه اسـتعداد   تفاوت و تمایز قائل
 خوان؛برجاي خهاي خبري بهپرورش گویندگان خبر در شبکه
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نگاه ویژه و تخصصی به امر گویندگی خبر و این عنوان و جایگـاه شـغلی و فـراهم    
آل کاري براي آنان تا بدون داشتن هرگونه دغدغـه و  کردن شرایط و بستر مناسب و ایده

 هاي مالی و شغلی بر کار و حرفه خود متمرکز شوند؛نگرانی

روز گوینـدگی خبـر در   و بـه  هـا و اصـول و فنـون جدیـد    آشنایی گوینـدگان بـا روش  
 شناسی صدا و تصویر؛ییهاي خبري بزرگ و مطرح جهان و شناخت آنان با علم زیباشبکه

عنوان دبیر یا سـردبیر بخـش خبـري بـا هـدف آگـاهی،       استفاده همزمان ازگوینده به
 اشراف و تسلط هرچه بیشترگوینده به اخبار و فضاي خبري آن؛

عنوان خبرنگار در به امر خبرنگاري و استفاده از آنان بهاي گویندگان خبر اعزام دوره
هـاي میـدانی و ارتباطـات زنـده خبـري از نقـاط مختلـف و خـارج از فضـاي          گزارش
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