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1ـ مقدمه
مصاحبه یا همان گفت وگو، پرسش و پاسخ یا گپی است که بین دو یا چند نفر 
در جایگاه مصاحبه کننده و مصاحبه شونده اتفاق می افتد. اساس مصاحبه بر این 
است که نتیجه گفت وگو مهم بوده و نقطه نظرات فرد مصاحبه شونده ارزشمند و 
مهم است. مصاحبه کننده در حین گفت وگو با مصاحبه شونده، دانش یا حقیقتی را 
آشکار می نماید. مصاحبه تعامل نظرات و دیدگاه هاست و نه تنها در رسانه ها واجد 
اهمیت است، بلکه خود ابزاری مستقل در پژوهش ها به شمار می رود. مصاحبه یک 
گفت وگوی روزمره معمولی نیست، اگرچه ممکن است به صورت روزمره و معمولی 
و  فکر  به  نیاز  اما  ندارد،  تعیین شده  پیش  از  متنی  به  نیاز  بیفتد. گفت وگو  اتفاق 
ساختار محتوایی دارد. به طوری که گفت وگوکننده و گفت وگو شونده قصد رسیدن 
به نتیجه یا هدف خاصی را داشته باشند، می بایست براساس یک منطق روشن و 
شفاف عمل کنند تا به هدف دست یابند. شناخت اصول حاکم بر یک گفت وگوی 
باید توسط سازندگان  یادگیری است که  این واحد  اهداف  از مهم ترین  استاندارد 

برنامه مورد اجرا قرار گیرد. 

2ـ مواد و تجهیزات
کاغذ، قلم، ابزار نمایش بزرگ مثل پرده و دستگاه ویدئو پروژکشن، رایانه، دستگاه 

پخش سی دی، میز و صندلی، تخته سفید

3ـ دانش افزایی
مصاحبه یا گفت وگو انواع مختلفی دارد که معروف ترین آنها مصاحبه های ساختاریافته 

و ساختارنیافته است.
مصاحبه ساختار یافته: در این مدل از مصاحبه، تمامی سؤاالت از پیش تعیین 
شده و زمان بندی مجاز برای پاسخ شفاف و دقیق به آنها از قبل تعیین شده است. 
مصاحبه کننده سؤاالت خود را از پیش مشخص کرده و در یک چارچوب مشخص 
از ابتدا تا انتهای گفت وگو، آن را مدیریت و کنترل می کند. برای طراحی درست و 

واحد یادگیریپودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
)1( 

نگارش متن برنامه گفت و گو محور
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دقیق یک گفت وگوی ساختار یافته، داشتن اطالعات دقیق درباره مصاحبه شونده 
نوع  این  مهم  بخش  سؤاالت،  نوشتن  است.  ضروری  مصاحبه  موضوع  درمورد 
بی هدف  یا  تصادفی  پرسیدن سؤاالت  از  این گفت وگو  در طول  است.  گفت وگو 
پرهیز می شود. موضوعات علمی، سیاسی، اقتصادی و مطالب دانش محور در این 

قالب تهیه می شوند.
و  بوده  اصلی  موضوع  یک  دارای  مصاحبه  نوع  این   : نیافته  ساختار  مصاحبه 
سمت و سوی آن در طول گفت وگو شکل می گیرد، به عبارتی ممکن است این مدل 
گفت وگو در قالب تعریف کردن خاطره یا بحث های حاشیه ای پیش رفته و تنها 
برنامه های گفت وگو محور  برنامه های ورزشی،  باشد. گفت وگوها در  سرگرم کننده 

سرگرمی ـ ورزشی از این روش مصاحبه استفاده می کنند. 
   هنر  مصاحبه کردن: مصاحبه برای رسانه ها ، به عنوان اهـرم مؤثر و مستقیم کسب 
اطالعات و خبر، تولیدی است که از برایند تعامالت دو سوی ارتباط )مصاحبه کننده  
و مصاحبه  شونده ( به دست می آید. به زبـان دیگر، مصاحبه عبارت است از پرسش 
و پاسخ  میان  دو یا چند نفر به  منظور انتقال یک پیام ارتباطی )خبر یا غیرخبر( که 
یک سمت  آن  نماینده  رسانه قرار دارد. مصاحبه ها در تقسیم بندی کلی دو گروهند؛ 

مصاحبه های خبری  و مصاحبه های   شخصی )غیرخبری(.
مشخصه مهم مصاحبه های خبری، خبری بودن آنهاست. همانطور که از  اسمشان  
ایفا  را  اساسی  نقش   اطالعات  تازگی  آن  در  که  هستند  مصاحبه هایی  پیداست  
می کند. پیرامون اخبار  و رویدادهایی  که همزمان واقع شده یا در حال وقوع  هستند. 
خبرنگار در این مصاحبه ها  به  دنبال  یـافتن پاسـخ سؤال هایی است که از 6 عنصر 
خبری )چه، چرا، چگونه، که، کی، کجا ( ناشی  می شود. مصاحبه های خبری از جمله 

متداول ترین شیوه های کسب خبر محسوب می شوند.
هستند.  متمرکز  برمحور شخص   که  هستند  مصاحبه هایی  مصاحبه های  شخصی 
گفت وگو با شخصیت های معروف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی   و یا تیپ های 

اجتماعی مانند:  راننده کامیون،  گل فروش، رفتگر . 
شیوه های انجام مصاحبه: مصاحبه ها به شیوه های  گوناگونی  انجام می شوند؛

 چهره به چهره1 
 تلفنی2 
 کتبی3 

 از  طریق  ایمیل 4

face-to face interview ـ1

telephone interview ـ2
letter interview ـ3

E-mail interview ـ4
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مصاحبه چهره به چهره کامل ترین شکل مصاحبه است، اما لزوماً بهترین شکل انجام 
مصاحبه نیست. چرا که هر یک از انواع مصاحبه ها، در جای خود کارکرد مناسب 
رو در رو  دارد  فاصله  شما  با  کیلومترها  که  فردی  با  نمی توانید  مثاًل  دارد.  را  خود 
مصاحبه انجام دهید و طبعاً شیوه های دیگر می توانند، مناسب تر باشند. انجام یک 
مصاحبه خبری برای اطالع رسانی سریع به یک مصاحبه رو در رو ارجحیت دارد. 
در عین حال هر یک از شیوه های انجام مصاحبه ریزه کاری های مخصوص خود را 

دارد و خبرنگاران باید آن را در جریان انجام مصاحبه به کار گیرند.
مصاحبه چهره به چهره: فرایند تولید یک مصاحبه رو در رو، درست مثل فرایند 
تولید فیلم است، و نقش خبرنگار در این میان بی نظیر است. یک فیلم خوب دارای 
کارگردان  یک  سناریونویس خالق،  یک  است.  متعددی  و دست اندرکاران  عوامل 
خوش فکر و یک بازیگر خوب و... شما در جریان مصاحبه، نقش همه آنها را یکجا 

به عهده دارید.
نقش خبرنگار به عنوان یک سناریو نویس و یک کارگردان چیست؟ 
1 یافتن سوژه ای بکر که مردم عالقه ای به شنیدنش داشته باشند. 

٢ سپس طراحی سؤال ها ) چه باید پرسیده شود و چرا؟( 
٣ ساختار بخشیدن به سؤال های مصاحبه )چه سؤال هایی و چه موقع پرسیده 

شود؟( 
٤ تعیین مکان مصاحبه و زمان آن، تا جایی که مصاحبه شونده، دست شما را باز 

گذاشته است.
تعیین محل نشستن )ترجیحاً روبه رو و نزدیک مصاحبه شونده قرار بگیرید. در یک 

شرایط مساوی؛ مثاًل با مسئوالن در پشت میز کارشان مصاحبه نکنید.(
توجه به جزئیات محل مصاحبه )فراموش نکنید! شما کارگردان هستید. اگر فکر 
می کنید جزئیات محل در تنظیم و تولید نهایی مصاحبه به کار شما خواهد آمد، به 

آنها توجه کنید و یادداشت بردارید.(
نقش خبرنگار به عنوان یک هنرپیشه چیست؟

1 پوشیدن لباس مناسب
٢ به کارگیری زبان مناسب

٣ توجه داشتن به  مصاحبه  شونده و نگاه کردن به چشمان او
٤ لبخند  زدن  به  موقع
٥ جدی شدن به موقع

٦ سکوت کردن  به  موقع
٧ سرتکان دادن و تأیید سخنان مصاحبه شونده به موقع

٨ قطع کردن به موقع  صحبت  مصاحبه شونده
٩ شوخی طبعی و بذله گویی  به  موقع
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1٠ در  مصاحبه های  تلویزیونی توجه به فیزیک بدن
11 در  مصاحبه های رادیویی توجه به تن صدا

هم ذات پنداری در جریان مصاحبه از  سوی  مصاحبه شونده به شما کمک می کند  تا 
ارتباط بهتری با  او  برقرار کنید؛ لذا پوشیدن لباس  رسمی  هنگام مصاحبه با افراد 
رسمی و لباس  راحت تر در گفت وگو با افراد عادی و غیررسمی  به  پیشبرد جریان 

مصاحبه کمک می کند .

نکات کلیدی در مصاحبه چهره به چهره:
 به کارگیری  زبان  مناسب نیز در  جریان  مصاحبه الزم است. با  چه  کسی صحبت 
می کنید؟ مصاحبه شونده نماینده کدام نسل و طبقه است؟ ممکن است در شرایطی 
به کارگیری اصطالح  »خفن«  در  گفت وگو با جوانان داخل پارک بالمانع  باشد ، اما 
آیا  صالح  است  آن را در مصاحبه   با وزیر خارجه هم به کار گیریم؟ در اولی یعنی: 

خبرنگار هـم از خودمان است! اما در دومی خیر.
 از جمله مشخصه های یک  خبرنگار  خوب  و یک  مصاحبه کننده  حرفه ای این  است  
او را  قطع   که  بتواند مصاحبه شونده را تشویق به حرف زدن نماید. مدام صحبت 
نکند . لبخند  بزند . به  سخنان او توجه کند. به  چشمانش نگاه کند. آنها نیازمند توجه 
ما هستند، به ویژه هرچه شهرت آنها بیشتر باشد، نیاز بیشتری بـه توجه ما دارند.

 بعضی وقت ها  الزم است که با تکان دادن سر، صحبت آنها را تأیید کنید؛ اینکه 
خرج  ندارد، لذا دریغ نکنید.

 در صورت پرحرفی مصاحبه شونده، در یک جای مناسب، جایی  که  می خواهند  
محترمانه   بنوشند؛  آب  جـرعه  یـک  می خواهند  مثاًل  که  جایی  کنند،  تازه  نفس 
را تلطیف می کند.  به موقع فضای مصاحبه  آنان را قطع کنید. شوخ طبعی  حرف 
طبیعی است  که هر  سخن  جایی و هر نکته مکانی دارد؛ لذا در مصاحبه با یک فرد 
ابزار مناسب  کار   یا یک فرد عزادار شوخی نکنید؛ موقع سنجی الزمه و  جدی و 

روزنامه نگاری است.
 در مصاحبه های تلویزیونی  استفاده  از فیزیک بدن، متناسب و به جا، الزم است و 
حتی  بخش مهمی از کار مصاحبه و ایفای نقش هنرپیشگی به معنای حرفه ای تر آن 
است. شما در مصاحبه  مطبوعاتی  وقتی ژست تعجب به  خود  می گیرید، پیام خود را 
تنها به مصاحبه شونده  منتقل کرده، تنها او را تحت  تأثیر قرار می دهید. اما در یک 
مصاحبه تلویزیونی این حرکت هم  برای او و هم برای مخاطب دارای  پیام  اسـت. 
در یک مصاحبه تلویزیونی کمی لبخند و گاه یک  حالت در لب ها و صورت ممکن 

است کل فرایند مصاحبه و پیام مصاحبه شونده را به تمسخر بگیرد. 
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 در مصاحبه تلویزیونی تکان دادن  دست ها ، دست به  سینه نشستن، روی دست ها 
تکیه کردن، دست را روی چانه قرار دادن، دست ها را به هم قالب  کردن، با تعجب 
نگاه  کردن، لبخند زدن، تکیه دادن به صندلی  یا  مبل ، بدن را بـه جلو خم کردن، 
در چشمان  مصاحبه شونده نگاه کردن، به دوربین نگاه کردن و... به جا و به موقع 

  الزمه  حرفه مصاحبه گری  است.
 در مصاحبه رادیویی، صوت و صدا نقش مهمی ایفا می کند. لذا  از  فاکتور  صدا 
استفاده  کنید. وقتی تعجب می کنید، به کار بردن یک کلمه  »عجب« می تواند تا 
حدودی کمبود  تصویر را جبران کند. تن صدا مهم است. استفاده از صدایی که  
یکنواخت نیست، فراز و فرود  دارد  و به دل می نشیند، بخشی از این خصلت ها، ذاتی 

و بخشی اکتسابی و قابل فراگیری و تمرین است.
بازی  بهتر  از مصاحبه  شونده  بتواند  تا  بازی می کند  را  نقش ها  این  تمام  خبرنگار 
بگیرد ، پس یادتان باشد که نقش اول را به او بدهید. فراموش نکنید مصاحبه  ما را 
می خوانند، می بینند و می شنوند تا از نظرات مصاحبه شونده بهره ببرند، پس او را 
برجسته کنید. به قولی ، مثل  عکاس ها متواضع باشید، سوژه را برجسته می کنند 
در حالی که  خودشان پشت دوربین سنگر گرفته اند. درون عکس وجود دارند، اما 

دیده نمی شوند!
مصاحبه  کنیم،  تشبیه  کامل   غذای   به  را  رو در رو  مصاحبه  اگر  تلفنی:  مصاحبه 
زمان  را در کمترین  زیرا هدفی  است،  یا غذای حاضری  و  نوعی ساندویچ  تلفنی 
که  کنید  عمل  به گونه ای  باید  شما  تلفنی   مصاحبه  در  می سازد.  محقق  ممکن 
مصاحبه شونده  در  تمام مدت بداند که به سخنان او توجه  دارید، لذا هرچند لحظه 
سعی  و...  درست  است،  همین طور  بله،  مثل  کالمی  اصوات  بردن  به کار  با  یکبار 
کنید او را به  ادامه  سخن  تشویق کنید. سؤال های خود را  به  دو  گروه اصلی  و فرعی 
تقسیم کنید. محققان، متوسط زمان یک مصاحبه تلفنی را 20 دقیقه می دانند، لذا 
با سؤال های اصلی شروع کنید  و اگر  وقت  اجازه داد به سؤال های ذخیره بپردازید. 
فهم  اطالعات  در  مصاحبه تلفنی به نسبت مصاحبه رودر رو مشکل تر است، بنابراین 
در پرسیدن  مجدد آنچه که خوب درک نکرده اید تردید به  خود  راه  ندهید. ترتیب 
سؤال ها در مصاحبه  تلفنی به سبک هرم وارونه  است. به ویژه جایی که احتمال قطع 

ارتباط را به لحاظ مشکالت فنی  می دهید، پس سؤال های مهم را ابتدا  بپرسید .
سؤال ها،  جواب  آن،  طی  که  است  مصاحبه ای  کتبی،  مصاحبه  کتبی:  مصاحبه  
این گونه  می شود.  تحویل  خبرنگار  به  مکتوب  صورت  به   مصاحبه شونده  سوی   از  
مصاحبه ها یا به لحاظ دوری مسافت  و یا  تمایل  به  انجام یک مصاحبه دقیق تر از 
سوی خبرنگارکه جنبه های علمی، آموزشی آن   می تواند  بر  جنبه های ژورنالیستی 
کاری   محافظه  به دلیل   نیز  مواقعی  در  می گیرد.  صورت  کند،  غلبه  مصاحبه 
مصاحبه شونده  و تمایل  وی به فرار از مصاحبه رو در رویی که ممکن است  تبعات 
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غیرقابل پیش بینی  برای  وی به همراه داشته باشد، صورت می گیرد. مصاحبه کتبی  
امکان یک گفت وگوی زنده  و پویا  را  از خبرنگار می گیرد. در مصاحبه های حساس 
و سخت ممکن است مصاحبه شونده بـه سؤال و یـا  سؤال های  سخت شما پاسخ 
با  به صرفه جویی در وقت، هنگامِ  مصاحبة همزمان   مزایای  آن می توان  از  ندهد. 
در   اشاره کرد.  پاسخ دهند،  به سؤال های مشترک  است   قرار  افراد که  از  گروهی 
حساسیت  اگر  و  نکنید  استفاده  بسته   سؤال های  از  کنید  سعی  کتبی  مصاحبه  
زمانی برای  چاپ  وجود  ندارد از مصاحبه شونده بخواهید در صورت وجود ابهام در 

جواب ها، امکان رفع آن را  به  صورت  کتبی و شفاهی بپذیرد.
مصاحبه از طریق ایمیل: مصاحبه از طریق ایمیل به  مصاحبه  کتبی شبیه است. 
درعین حال در مسافت های  طوالنی مشکل زمان را برای خبرنگار حل می کند. شما 
می توانید  در  کمترین زمان ممکن با دورترین نقطه دنیا تماس اینترنتی برقرار کرده 
و پاسـخ  سؤال های  خود را دریافت کنید. در مصاحبه از  طریق  ایمیل  سعی کنید 
سؤال ها را کوتاه تر و شفاف تر بیان  کنید  و البته هرچه  تعداد سؤال ها کمتر باشد 
بهتر است. در شروع و قبل از طرح  سؤال ها  برای مصاحبه شونده کاماًل درباره  اهداف  
مصاحبه  توضیح دهید  و حتی  ضرب  االجل انتشار را نیز گوشزد کنید . مانند مصاحبه  
کتبی از طرح سؤال های بسته پرهیز کنید، مگر اینکه بخواهید حقایق  یا  اسنادی را 
تأیید یا تکذیب کند . وقتی جواب ها را دریـافت  کردید ، سند را باز کنید و پاسخ ها  
و کامل  بودن آن را بررسی کنید، اگر کم و کسری نداشت، تشکر از مصاحبه شونده  

را  فراموش نکنید.
از کجا باید  شروع  کرد؟

آن  از  روزنامه نگارها   اصطالحاً  که   باشیم  داشته   موضوع   یک  باید  هرچیز  از  قبل 
به عنوان   سوژه یاد می کنند. مشخصات یک سوژه خوب چیست؟

 تازه باشد.
 بکر باشد.

 آموزش دهنده، اطالع رسان و یا  سرگرم کننده  باشد.
 به یک ابهام عمومی پاسخ  دهد .

 نسبت  به  یک  رویداد واقع شده  یا  در حال وقوع آگاهی دهد.
 نهایتاً مخاطب پسند باشد.

اکنون باید یک نفر را پیدا کنیم  تا  سوژه  ما تکمیل شود. بهترین مصاحبه شونده چه 
کسی   است؟ فردی که :

 حاضر  باشد  با  ما  مصاحبه کند.
 مطلع باشد و بخواهد اطالعاتش را در اختیار ما قرار دهد.

 بهترین گزینه برای پاسخگویی به سؤال ها و موضوع مورد بحث باشد.
 اگرچه لزوماً مشهورترین افراد همیشه  بهترین افراد برای انجام مصاحبه نیستند، 
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اما فراموش نکنید که شهرت از جمله ارزش های مهم خبری است.
 قصد فریب مصاحبه کننده را نداشته باشد.

ویژگی هایی  چه  دارای  باید   مصاحبه   سؤال های  است.  سؤال  طراحی  بعد  مرحله 
باشند؟

از  شوند.  طراحی  هوشمندانه  باید  لذا  هستند،  مصاحبه  ابزار  مهم ترین  سؤال ها، 
فرایند  باشد.  روشن  و  ساده  کوتاه،  که  است  این  خوب  سؤال  ویژگی های  جمله  
طراحی سؤال بر  دو  محور اساسی شکل می گیرد: محتوا و شکل. محتوای سؤال ها 
را میزان تسلط شما به موضوع  مصاحبه و تالشی که برای به دست آوردن اطالعات 
قبل از  شروع  مصاحبه انجام می دهید، تعیین می کند ؛ پس  معطل نکنید. قبل از 
رفتن به سمت مصاحبه شونده، کار تحقیق را شروع  کنید. به لحاظ شکلی، سؤال ها 
و  بحث  تشویق کننده  که   سؤال هایی   می کنند :  تقسیم  گروه  دو  به  به طورکلی  را 

گفت وگو  هستند  و سؤال هایی که باعث توقف گفت وگو می شوند. به عبارت دیگر:
 سؤال های باز 

 سؤال های بسته 
سؤال های باز چراغ سبز یک گفت وگو هستند و معموالً سه عنصر  از  شش  عنصر 

خبری در طراحی آن نقش دارند؛ چه؟ چرا؟ چگونه یا چطور؟ 
 چه شد کـه تصمیم گرفتید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید؟

 بعد چه شد؟
 چرا؟

 چرا وقتی که از شما  خواستند  در این  فیلم بازی کنید به آنها جواب رد دادید؟
 چطور شد که تـصمیم به ازدواج با او گرفتید؟

به  دیگر  عبارت   به   یا   و  نمی کنیم  محدود  را  شونده  مصاحبه  باز  سؤال های  در 
سؤال ها،  این گونه  بگوید.  می خواهد  هرچه  که  می دهیم  اجازه  مصاحبه  شونده 
مصاحبه  شونده را   تشویق  می کند که به شرح و توصیف موضوع بپردازد، سؤال های باز، 

جواب  توضیحی و مفصل می طلبند .
جواب  در  می تواند  مصاحبه شونده  هستند.  لحظه ای  قرمز  چراغ  بسته  سؤال های  

بگوید: بله یا  خیر و یا جواب کوتاه بدهد.
 آیا به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری  شرکت می کنید؟

 اگر پیشنهاد جدیدی  درباره  بازی در یک فیلم به شما بدهند، خواهید پذیرفت؟
 شما با این طرح موافق بودید، همینطور است؟

 در گروه شما چند نفر عضو هستند؟
 آیا شما برای جلوگیری از حمله به عراق طرحی هم  ارائه دادید؟

 شما متأهل هستید یا مجرد؟
سؤال های بسته بیشتر پیرامون حقایق و ایده هایی مطرح می شوند، که جواب کوتاه 
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می طلبند. سؤال به گونه ای طراحی شده است که عماًل به بن بست ختم می شود و 
مصاحبه  شونده  را  موظف به پاسخ قاطع و مشخص می کند.

به آنها سؤال های  از سؤال هم وجود دارد که اصطالحاً  از نظر شکل، نوع سومی 
دووجهی می گویند:

نیستید که رد  نگران  انتخابات  ریاست  جمهوری شرکت می کنید.  آیا شما در   
صالحیت  شوید؟

 چه شد که تصمیم گرفتید در این فیلم بازی کنید. آیا رقم کالن پیشنهادی 
شما را وسوسه  کرد؟

به  بودن صدام  مسلح  که  می دانسته اید  عراق  به  حمله   از   قبل  شما  می گویند   
سالح های  کشتار جمعی یک جنجال تبلیغاتی است. آیا نمی توانستید از وقوع جنگ 

جلوگیری کنید؟
 فکر نمی کنید شما در قضاوت اشتباه کرده اید. آیا  احساس  گناه  نمی کنید؟

 آیا این سفر برای شما  جذاب  بود ، توانستید از آن بهره الزم را ببرید؟
آن  جریان  در  که  است  این  می کنند،  وارد  سؤال ها  این گونه  به  که  اشکالی 
و  است  باز   سؤال   از  بخش  یک  به  تنها  دادن  جواب  برای   مصاحبه   شونده   دست 
)با  تله خبرنگاران  از  مصاحبه شوندگان حرفه ای در چنین مواقعی سعی می کنند 
پاسخ ندادن به بخشی که برایشان  سخت   است ( بگریزند. سؤال های دو وجهی در 

مواقعی نیز منجر به گیج  شدن مصاحبه شونده غیر حرفه ای می شود.
اگر سؤال های مصاحبه های حرفه ای را تجزیه و تحلیل کنید. حتماً این تقسیم بندی 
سه  گانه  را  در  آن خـواهید دید. لذا یک مصاحبه خوب متشکل از سؤال های بسته ، 
باید هریک هوشمندانه و متناسب در جای خود    بکار  باز  و دو وجهی  است که 
گرفته شود. البته پرسیدن  سؤال  ها  و چیدمان آن بردو محور کلی تر قرار می گیرد 
کـه آن را ساختاربندی یا  سبک  مصاحبه  هم  می توان نام گذاری کرد. این دو سبک 
که به نظر می رسد از سبک های کالسیک  خبری  الهام   گرفته شده به سبک مصاحبه 

قیفی1 و سبک قیف وارونه2  معروفند .

مصاحبه به سبک قیفی
الگوی قیفی مرسوم ترین و درعین حال ساده ترین نوع مصاحبه، برای  مصاحبه شونده   
و   مصاحبه کننده است. زیرا مصاحبه با سؤال های ساده شروع و در پایان به سؤال های  
سخت تر منتهی  می شود . این سبک برای مصاحبه های سخت و مصاحبه هایی که 
بهتر  با  مصاحبه شونده تندخو روبرو هستیم  یا  اصوالً  و  زیـاد است  چالش در آن 
جواب می دهد.چون  هردو طرف مصاحبه درست مثل فوتبالیستی که  قبل  از بازی 

Funnel interview ـ1
 Inverted-funnel interview ـ2
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به گرم کردن خود می اندیشد، نیازمند این گرم شدن با  طرح  سؤال های  ساده در 
ابتدای مصاحبه هستند.

مصاحبه قیف وارونه
ابتدای مصاحبه  در مصاحبه به روش قیف وارونه، سؤال های  کلیدی  و سخت  در 
پرسیده  می شود. این شیوه بیشتر در مصاحبه های تلویزیونی کاربرد  دارد . و برای 
قضات و کاًل، نیروی های پلیس و مقامات دولتی و کسانی که در پاسخ به سؤال های 
سؤال  پرسیدن  که  آنجایی  از  شروع  این گونه  می رود.  کار  به    دارند   مهارت  بسته 
مصاحبه   در   درگیری   و  جدی  بحث  به  ابتدا  همان   از  مصاحبه   شروع   در  سخت 
می انجامد و شروع جذابی را برای مخاطب در  بر  دارد، می تواند وسوسه کننده باشد.

قسمت های یک برنامه مصاحبه محور
این قسمت ها شامل  از قسمت های مختلفی تشکیل شده،  برنامه گفت وگو محور 
یا  ُوله  و غیر حضوری، پخش گزارش های مختلف،  با مهمانان حضوری  گفت وگو 
میان برنامه، مسابقه و تعامل با مخاطبان به صورت مسابقه یا گفت وگوی تلفنی 

است.
برای نوشتن برنامه گفت وگو محور مراحل زیر را دنبال می کنیم:

1 نوشتن موضوع و هدف برنامه 
٢ تقسیم بندی کردن هدف و موضوع به جزئیات کوچک تر براساس زمان بندی 

٣ نوشتن هدف ازتولید برنامه، در قالب 10 جمله خبری و 10 جمله به صورت 
پرسش و پاسخ؛

٤ مشخص کردن کارشناسان، مهمانان و مخاطبان 
٥ نوشتن طرح اولیه در یک پاراگراف به یکی از روش های ایده پردازی و تعیین 

کردن ساختار اولیه و روایی برنامه؛ 
٦ برگزاری جلسه با عوامل تولید مانند تهیه کننده، کارگردان، مجری و در صورت 

نیاز مهمانان برنامه و نوشتن متن گفت وگوها؛
در برنامه زنده، بر اساس موضوع اولیه و دستور کار سفارش دهنده دیالوگ ها پیش 

رفته و اصالحات به صورت هم زمان از اتاق فرمان انجام خواهد  شد.
برنامه گفت وگو محور آموزشی: برنامه گفت وگو محور آموزشی، در ساختار 
همانند دیگر برنامه های گفت وگو محور است، محتوا و موضوع در این نوع برنامه، 
آموزشی است، به صورت میزگرد و یا گزارش کارگاهی برگزار می شود. این سبک 
و  ورزش  نوجوان،  و  کودک  سرگرمی،  و  خانواده  گروه  برنامه  در  می تواند  برنامه 
از  هدف  نیز  مدل  این  در  برنامه ها،  دیگر  همانند  شود.  پخش  علمی  برنامه های 
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ساخت، مخاطب، زمان پخش و امکانات مادی و معنوی مؤثر است. ادبیات زبانی 
باشد.  تخصصی  است  ممکن  کلمات  انتخاب  اما  نیست،  پیچیده  برنامه  مدل  این 

دانش مجری در موضوع برنامه و کیفیت برنامه به صورت مستقیم مؤثر است.

نکات تکمیلی:
 شروع خوبی داشته باشید. شروع خوب، یعنی  طرح  یک سؤال جذاب و درعین حال  
راحت  که  هم باعث  جذب  شدن  مخاطب شود و هم مصاحبه شونده را برای  پاسخ  

به وحشت  و زحمت نیندازد.
 مصاحبه خودتان را با سؤال های سخت شروع  نکنید . سؤال سخت سؤالی است 
که  باعث  آزار و گاه وحشت مصاحبه شونده  می شود  و می تواند باعث توقف مصاحبه 

در  همان   ابتدا شود. این یعنی شلیک تیر خالص به خودتان.
 مصاحبه را با سؤال های  کلیشه ای  شروع نکنید؛ »لطفاً خودتان را  معرفی  کنید .« 
پاسخ  این گونه سؤال ها  برای  مخاطب، خسته کننده هستند و چنگی  به  دل نمی زنند. 

این یعنی  شلیک تیر خالص به مخاطب.
پایان  مصاحبه، یک سؤال که حدس می زنید   برای   باشید.  پایان خوبی داشته   

منجر  به یک   جواب  جالب  و قابل توجه مي شود، در  آستین داشته باشید.
 به مصاحبه شونده »هرکس که می خواهد باشد« بااحترام رفتار کنید.

 خوش قول باشید .
 در  برخورد با جواب سؤال ها، به ویژه در  مصاحبه  با  سیاستمداران ، کمی  شکاک 

بودن  بد  نیست .
 سؤال های سخت خود را که باعث به زحمت افتادن مصاحبه شونده می شود و 
ممکن  است او را عصبانی  کند  و یا  حتی به قطع قهرآمیز مصاحبه بینجامد، برای  

آخر  مصاحبه   بگذارید .

4ـ شیوه تدریس
چند  یا  یک  هنرآموز  شیوه  این  در  است.  نمایشی  شیوة  مناسب  تدریس  شیوة 
نماید.  انتخاب کرده و عقاید مخالف و موافق هنرجویان را جمع آوری  را  موضوع 
یک  گروه  چند  یا  سه  در  مخالف  و  موافق  هنرجویان  نتایج،  جمع آوری  از  بعد 
نفره مقابل یکدیگر قرار گیرند و زیرنظر هنرآموز به مباحثه درمورد موضوع مورد 
محتوایی  ساختار  هنرآموز  برنامه،  این  اجرای  از  قبل  است  الزم  بپردازند.  بحث 
گفت وگوکنندگان را بررسی نماید. همچنین این مسئله می تواند به صورت چندنفره 
یا یک نفر به چند نفر نیز صورت گیرد. ترکیب هنرجویان براساس تجربه و شناخت 
و  نقد  اجازه  بینندگان،  صورت  به  هنرجویان  سایر  شود.  انجام  آنها  از  هنرآموز 
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بررسی گفت وگوکنندگان را خواهند داشت. طرح یک سؤال مناسب و رسیدن به 
پرسش های دقیق باید مورد توجه قرار گیرد. 

5ـ نکات  ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات 

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کارپوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه گفت وگو محور

شرح کار:
طراحي موضوع، جمع آوري اطالعات،  نوشتن طرح اولیه، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نگارش برنامه گفت وگو محور با موضوع سفارشی از سوی یک شبکه یا اسپانسر با رعایت اصول استاندارد و ارزش های 

ملی وگفتمان غالب حرفه ای زمانی و مکانی
شاخص ها:

1ـ شناخت عمومي رسانه
2ـ مهارت هاي حل مسئله و فنون مذاکره

شرایط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: کاغذ، قلم ، ابزار نمایش بزرگ مثل پرده و دستگاه ویدئو پروژکشن، رایانه، دستگاه پخش سی دی، 

میز و صندلی، تخته سفید

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

2طراحي موضوع 1

2جمع آوری اطالعات2

2نوشتن طرح اولیه3

1نوشتن متن4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و  احترام   ،)N15( خالق  تفکر  نگرش:  و  زیست محیطی 
تعامل با صاحب نظران و مخاطبان، بردباری در گفت وگوهای 
با کیفیت  چالشی و حفظ ارزش های اخالقی، تأثیر مثبت و 
بر نگرش افراد اجتماع در حوزه محوریت موضوع های انتخابی 

گفت وگو    هر 

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه گفت وگو محور ـ واحد یادگیری ٢ـ پودمان ٣

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31تعریف برنامه مسابقه و سرگرمی3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 1

13انواع برنامه سرگرمی  و مسابقه3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 2

13مسابقات داخل استودیو3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 3

13مراحل نوشتن متن3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 4

13انتخاب ایده3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 5

13پیرنگ اولیه3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 6

13نوشتن متن بر اساس نوع مخاطب3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 7

2-ارزشیابي3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 8
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1ـ مقدمه
میزان  و  برنامه  اسپانسر  مخاطب،  پخش،  ساعت  براساس  تلویزیونی  مسابقات 
محبوب  را  تلویزیونی  مسابقه  یک  جایزه  بردن  تنها  اما  می شوند،  طراحی  جوایز 
نمی کند. برای تماشاگر میزان هم ذات پنداری و اینکه خودش را چقدر در نقش 
را تجربه کند، اهمیت دارد.  با وی حس هیجان و رقابت  ببیند و  مسابقه دهنده، 
بنابراین ایده و پیرنگ یک مسابقه در محبوبیت و موفقیت یک مسابقه تلویزیونی 
نقش دارد. مسابقات تلویزیونی یا در فضای بسته و داخل استودیو ساخته و ضبط 
می شوند یا در فضای باز. و بنابراین طراحی و متن آنها می تواند متفاوت باشد، متن 
یک مسابقه تلویزیونی به عوامل زیر بستگی دارد: شکل مسابقه، محتوا و موضوع. از 
این رو، نگارش متن خوب به عنوان یک اولویت در مسابقة تلویزیونی مطرح است 

و برگه برنده محسوب می شود.

2ـ مواد و تجهیزات
مناسب  فضای  کاغذ،  و  قلم  نمایش،  پرده  تصویر،  و  ضبط  پخش  دستگاه  رایانه، 

آموزشی

3ـ دانش افزایی
نگاهی به مسابقات تلویزیونی پرطرف دار جهان: این برنامه ها میل انسان برای 
برتری به دیگران در رقابت و حس خطرکردن را هم اقناع می  کند. جایزه و هیجان 
خود  مخاطبان  و  به شرکت  کنندگان  مسابقات  این  که  است  دستاوردی  دو  زیاد 
از  برنامه های مشابه رادیویی برمی گردد.  به  این مسابقات  هدیه می  دهد. پیشینه  
دهه  1930 مسابقاتی مثل »Spelling Bee« پخش شد و محبوبیت آنها باعث 
شد مسابقات تلویزیونی به یکی از محبوب  ترین گونه های نمایشی تبدیل شود. در 
انواع نمایشی بیشترین  اینجا 10 مسابقه  تلویزیونی پرطرف دار که در کنار دیگر 

تعداد تماشاگر را به  خود اختصاص داده  اند، معرفی می شوند.
تلویزیونی  مسابقه   این  در  است.  ریسک  و  خطرکردن  معنای  به   :Jeopardy!

پودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
واحد یادگیری

)2( 
نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی
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داده  شرکت  کنندگان  به  پاسخ  قالب  در  اطالعاتی  مسابقه  ابتدای  در  کالسیک، 
باید سؤال طرح کنند.  می  شود و سه شرکت  کننده در شش دسته بندی مختلف 
از  تربک  الکس  آغاز شد.  مارچ 1964  در 30   NBC از شبکه  برنامه  این  پخش 
به  تا  از سال 1984  او که  بوده است.  این مسابقه  سال 1984 عهده دار میزبانی 
حال مجری این برنامه بوده، 6829 اپیزود اجرا و رکورد جهانی بیشترین میزبانی 
شوهای تلویزیونی را از آن خود کرده است. این مسابقه به قدری مشهور شد که 
شرکت IBM برای اثبات توانایی های ابر کامپیوتر تازه اش واتسون، آن را در برابر 
اطالعات  مسابقه   قهرمان  دو  واتسون  داد.  قرار   Jeopardy! بازی های  قهرمان  دو 
برای هوش مصنوعی  پیروزی دیگری  و  را شکست داد  آمریکا  تلویزیونی  عمومی 
ثبت کرد. واتسون که به اینترنت متصل نبود، این بازی را با پردازش الگوریتم های 
که  از شرکت کنندگان  یکی  داد. کن جنکینز  انجام  تصور  فوق  و سرعتی  متعدد 
رکورد 74 بار برنده  شدن پیاپی در!Jeopardy را دارد، روی صفحه پاسخ دهی اش 
در پایان این نمایش پر سر و صدای سه روزه به شوخی نوشت: من به نوبه  خودم 

به ارباب های کامپیوتری جدیدمان خوشامد می  گویم.
Wheel of Fortune: به معنای چرخه شانس است. عده  ای معتقدند، هیچ چیز 
در عالم از روی تصادف و اتفاق رخ نمی  دهد و هر چیزی در نظامی منطقی، مبتنی 
بر سلسله ای علت و معلولی است. ما از آنجایی که علل را نمی شناسیم، نامش را 
تصادف و شانس می گذاریم و اگر پرده از روی سلسله علل کنار رود، خواهیم دید 
که هیچ چیز اتفاقی وجود ندارد، گرچه برخی از این علل از اختیار و علم ما خارج 

باشد، اما به راستی، شانس با چه کسی یار است؟
به یک چرخ  وقتی مسابقه آغاز می  شود، صفحه ای دایره شکل و رنگارنگ شبیه 
مقابل شرکت کننده قرار دارد. شرکت  کنندگان این صفحه را می  چرخانند و صفحه 
روی هر نمایشگری که بایستد، اگر شرکت کننده شانس بیاورد و محل مورد نظر 
پوچ نباشد، پاکتی در آن قرار دارد که جاهای خالی یک کلمه در آن نشان داده 
می  شود و شرکت کننده باید حرف های کلمه را حدس بزند تا در نهایت کلمه  مورد 
نظر به دست آید. جایزه  این مسابقه یک میلیون دالر پول نقد است و تاکنون بیش 
گریفین شکل  ِمو  توسط  مسابقه  ایده  است.  پخش شده  آن  از  اپیزود  از 6000 
گرفت و پخش آن از ژانویه  1975 در شبکه  NBC شروع شد. این مسابقه پس از 
اعمال تغییراتی، در سال 1989 به بخشی از برنامه  CBS راه یافت. محبوبیت این 

برنامه به حدی رسید که پخش آن تا امروز ادامه دارد.
Pyramid به معنی هرم است و مطمئناً نقش نمادین هرم در شکل  گیری این 
روی  آن  تصویر  به  آمریکا،  در  هرم  نمادگرایانه   پیشینه   نیست.  بی تأثیر  مسابقه 
مجلس  به  خود  اظهارنظر  در  تامپسون  چارلز  بازمی گردد.  یک  دالری  اسکناس 
دربارة نمادشناسی این اسکناس اعالم کرد که هرم، دال بر قدرت و قدمت است. 
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همان طور که روی اسکناس یک دالری آمریکا هرم دیده می شود، این مسابقه هم 
با پول مرتبط است.

در این مسابقه دو نفر شرکت داده می شوند. برای هر یک از شرکت کننده  ها یک 
فرد مشهور دعوت می شود تا به او کمک کند. در هر یک از هرم  ها، کلمه خاصی 
است که شرکت کننده باید در مدت محدود و کوتاهی حروف آن را حدس بزند و 
کامل کند. شرکت کننده  ای که برنده می شود، با خود صد هزار دالر پول نقد به خانه 
می برد. نسخه  اصلی این برنامه به نام »هرم 100000 دالری« در 26 مارچ 1973 
ارائه شد. انتخاب نام هرم به خاطر شکل هرمی تخته ای است که بازی روی آن اجرا 
می شود. امروز این برنامه از شبکه  GSN پخش می شود. مجری این مسابقه در 

فاصله سال های 1988ـ1973 دیک کالرک بود.
ترجمه عنوان این مسابقه »نزاع خانوادگی« است. در جوامع   :Family Feud
تمایل  هم خونی،  طریق  از  که  می شود  گفته  افراد  از  گروهی  به  خانواده  انسانی، 
سببی یا مکان زندگی مشترک، به یکدیگر وابستگی دارند. همین وابستگی نقش 
خانواده را در زندگی فرد پر رنگ می  کند. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت 
می کند، از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط  ها می تواند 
نشئت  گرفته از همین محیط خانواده باشد. بی تردید خانواده پایه گذار بخش مهمی 
از سرنوشت انسان است، اما آیا یک مسابقه ، ارزش آن را دارد که اعضای خانواده 

از هم ناراحت شوند؟
این مسابقه، دو نفر از اعضای یک خانواده را در مقابل یک نفر دیگر از همان خانواده 
قرار می دهد. از هر دو گروه سؤال هایی پرسیده می شود و آنها باید جواب درست 
به سؤاالت  تا  بماند  باید  برنده شود،  را  اول مسابقه  بدهند. هر گروه که سه دور 
مرحله آخر جواب دهد. جایزه مرحله آخر دو میلیون دالر است که گاهی باعث به 
 ABC  هم خوردن روابط خانوادگی می شود ! این مسابقه برای نخستین بار از شبکه
در سال های 1976 تا 1985 پخش شد و بار دوم از سال 1988 تا 1995 روی 

آنتن رفت.
دسترسی  برای  واقعی  هویت  اثبات  جهت  رمز  کهن،  روزگار  از   :Password
رمزگشایی،  آن  پی  در  و  رمز  خاطر  همین  به  می  آمد.  به کار  مهم  منبع  یک  به 
همواره جذابیت خاصی برای انسان داشته است. این برنامه یکی دیگر از مسابقات 
تلویزیونی پر بیننده است که در آن شرکت کنندگان باید یک کلمه را که به عنوان 
رمز انتخاب شده، حدس بزنند تا بتوانند جایزه  نقدی مسابقه را از آن خود کنند. در 
این مسابقه، دو شرکت  کننده از یک تیم باید به یکدیگر کمک کنند تا به رمز ورود 
برسند. برای حدس زدن کلمه  عبور یکی از شرکت  کننده  ها، فقط یک کلمه  کلیدی 
به فرد می گوید تا او بتواند رمز را حدس بزند. اگر حدس نادرست باشد، آنها دست 
خالی مسابقه را ترک خواهند کرد. این مسابقه از اکتبر 1961 تا سپتامبر 1967 
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از شبکه  CBS پخش می شد و در سال های بعد شبکه های ABC و NBC پخش 
آن را عهده دار بودند.

The Newlywed Game: در این مسابقه زن و شوهری جوان را در مقابل هم 
قرار می  دهند و از آنان سؤاالتی صریح می  پرسند تا میزان شناخت آنها از یکدیگر را 
تعیین کنند. در این مسابقه دقت و صداقت زوج، به طور همزمان به چالش کشیده 
همسرت  لب  های  بر  را  لبخند  همه  از  بیش  چیزی  »چه  مثل  سؤاالتی  می شود. 
می  نشاند؟«، »چشم های همسرت چه رنگی است؟«، »اگر زنت می خواست شهری 
انتخاب کند، کدام شهر بود؟«، »شوهرت دوست دارد چه اسمی  را برای زندگی 
برای پسرتان انتخاب کنید؟«، »موسیقی مورد عالقه  همسرت چیست؟«، »همسرت 
دوست دارد کدام عادت را تغییر بدهی؟« و »بیشترین چیزی که همسرت در تو 
دوست دارد، چیست؟« نمونه  هایی از پرسش هایی است که در این برنامه مطرح 
می  شود. شهرت این برنامه، به سبب آن است که پاسخ به سؤاالت در مواردی منجر 
به جر و بحث، دعوا و حتی طالق شرکت  کنندگان شده است! این مسابقه تلویزیونی 

از دهه  1960 تا امروز طرفداران زیادی داشته است.
مسابقه  این  نام  فارسی  معنای   :)Who Wants to Be a Millionaire?(
»چه کسی می خواهد میلیونر شود؟« است. »این جواب آخر شماست؟« پرسشی 
است که در این مسابقه دائم تکرار می  شود. در این مسابقه، ابتدا از شرکت  کننده، 
یک سؤال پرسیده می شود که وی  باید بدون معطلی و فکر جواب بدهد. اگر جواب 
درست باشد به مرحله بعد راه پیدا می  کند و اگر جواب درست نباشد شرکت کننده 
دیگری وارد مسابقه می شود. وقتی شرکت کننده به مرحله بعدی راه پیدا می کند، 
سؤاالت چهار جوابی از او پرسیده می شود و وقتی فرد شرکت کننده، پاسخ نهایی را 
می  دهد مجری از او می پرسد »آیا این جواب آخر شماست؟« اگر فرد از پاسخ خود 
مطمئن باشد، درستی یا نادرستی آن مشخص می شود، در غیر این صورت می تواند 
از  این سه فرصت شامل پرسیدن جواب  از سه فرصِت کمِک خود استفاده کند. 
تماشاچی  ها، تماس با یک دوست و پرسیدن جواب سؤال از او و یا خاموش کردن 

دو پاسخ اشتباه است.
نسخه  اصلی آمریکایی این مسابقه از شبکه  ABC در سال های 1999 تا 2002 
این  مجری  بالیوود  سینمای  مشهور  بازیگر  باچان  آمیتا  هند،  در  می شد.  پخش 
»Q & A« مسابقه بوده و محبوبیت این مسابقه به حدی رسید که دستمایه  رمان 

بر  زاغه نشین«  »میلیونر  اسکار  برنده   فیلم  و  گرفت  قرار  سواروپ  ویکاس  نوشته  
مبنای همین ماجرا ساخته شد.

The Price Is Right: قرن ها پیش از میالد مسیح، در داد و ستدهای اولیه، 
معاوضه دو کاال با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می شد، 
تا آنکه بشر راه مبادله غیرمستقیم کاال با کاال را در پیش گرفت و همین موجب 
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به  که  را  اجناسی  قیمت  باید  مسابقه شرکت  کننده ها،  این  در  پول شد.  پیدایش 
آنها نشان داده می شود، به درستی حدس بزنند. با شروع مسابقه، دو نفر رقیب هم 
باید قیمت اشیای مختلفی را درست بگویند و در هر مرحله،  بار  هستند که هر 
نرخ اجناس سخت تر می شود. این مسابقه نخستین بار در دهه  1950 برگزار شد 
و سپس در دهه 1970 دوباره اجرا شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. این برنامه 
تلویزیونی، بر بازی های تخته ای و بازی های ویدئویی هم تأثیرگذار بوده و در سراسر 
دنیا به خصوص انگلستان، استرالیا و مکزیک اقتباس  هایی از آن صورت گرفته است.
از ضبط  این صورت آغاز می شود که پیش  به  مسابقه   :Moment of Truth
او  از  سؤال   50 و  می کنند  وصل  دروغ سنج  دستگاه  شرکت کننده،  به  برنامه 
می پرسند. 21 سؤال از 50 سؤالی که از شرکت کننده پرسیده می شود بعد از آغاز 
مسابقه است. اگر شرکت کننده پاسخ صادقانه به سؤال ها بدهد به مرحله بعدی راه 
پیدا می کند، اما اگر دستگاه دروغ سنج ناراستِی شرکت کننده را ثابت کند، بازنده 
شده و هیچ جایزه  ای نصیبش نمی شود. شاید در نگاه اول این مسابقه ساده به نظر 
اعضای  از  یکی  و  می  شود  پرسیده  سؤاالت خصوصی  از شرکت کننده،  اما  برسد، 
خانواده  شرکت کننده یا دوستان او در استودیو حاضر هستند و ممکن است پاسخ 
به یک سؤال در حضور آشنایان برای شرکت کننده دشوار و حتی نابودکننده باشد. 
کار فقط  این  البته  را عوض کند که  با فشار یک کلید سؤال  رو می تواند  این  از 
امضا می کنند  قراردادی  از مسابقه  قبل  است. شرکت  کنندگان  امکان پذیر  یک بار 
که همه نتایجی که دروغ سنج ارائه می دهد، قبول دارند. این برنامه از سال 2008 
تا 2009 از شبکه  FOX پخش می  شد، اما به دلیل بروز تنش ها و اتفاق های غیر 
مترقبه و اعتراف های عجیب شرکت کنندگان برای به دست آوردن پول و با اتهام 
به هم پاشیدن کانون خانواده و رواج بی اخالقی در جامعه جایزه به جنجال کشیده 

و پخش آن متوقف شد.
?Deal or No Deal: ساختار این مسابقه در سال 2000 برای نخستین بار در 
برنامه  ای هلندی شکل گرفت و امروز این مسابقه در بیشتر کشورهای جهان برگزار 
می شود. مسابقه به این صورت است که مقابل شرکت کننده، چندین سؤال قرار 
دارد و او یکی پس از دیگری شروع به جواب دادن سؤال ها و پوچ کردن آنها می کند. 
انتخاب  را  سؤالی  شرکت کننده  وقتی  نیست،  هم  سادگی  همین  به  ماجرا  البته 
می کند، مجری به او پیشنهاد مبلغی پول می  کند و اینجاست که شرکت کننده، 
بین دو راهی می  ماند. افرادی که در این مسابقه شرکت می کنند یک گروه همراه 
دارند. آنها می توانند با گروه خود مشورت کنند و بعد از تصمیم گیری، کلید پاسخ 
را فشار دهند. اگر فرد بتواند تا مرحله آخر پیش برود، برنده یک میلیون دالر جایزه 

می  شود.
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تاریخچه و آسیب شناسي مسابقات تلویزیوني: نخستین مسابقه تلویزیوني با 
عنوان »هجي« از 1983 در شبکه »بي بي سي« پخش شد. موضوع آن هجي کردن 
واژه ها بود و این برنامه به صورت زنده پخش مي شد. تلویزیون هاي کشورهاي دیگر 
نیز پس از آن مسابقاتي را ساخته و پخش کردند. پیش از آن، مسابقات رادیویي وجود 
داشتند و مي توان گفت که تلویزیون، این گونه از برنامه ها را از رادیو اقتباس کرده 
است. مسابقات تلویزیوني به سرعت رواج یافتند و هواخواهان بسیار داشتند. جوایز 
برخي از این مسابقات گاه نیز بسیار چشمگیر بودند و در برخي موارد، استثنایي، 
مانند مسابقه اي در شبکه»سي بي اس« که بازندگانش نیز یک »کادیالک« برنده 
برنامه هاي  حجم  بیشترین  تلویزیوني،  مسابقات  1957م  تا  1955م  مي شدند. 
تلویزیون هاي دنیا را تشکیل مي دادند. اما این برنامه ها انواعي از سبک و آسان تا 
سنگین و دشوار داشتند و در برخي از آنها تنها چیزي به عنوان یادبود برنامه به 
برندگان داده مي شد. محتواهاي متنوع همچون سؤاالتي شبیه بازجویي، حدس زدن 
شغل افراد، سؤاالت سنگین علمي، معما، محتواي غني فرهنگي و تخصصي و... نیز 
از مشخصات آنها به شمار مي آمد. در دسته اي، رقابت هدف اصلي بود و در دسته 
دیگر، ارتقاي سطح دانش جامعه، مورد نظر بود. مجري برخي از آنها شخصیت هاي 
برجسته علمي و فرهنگي بودند و در برخي دیگر، هنرمندان مشهور به عنوان مجري 
حضور داشتند و عالوه بر تنوع بسیار در فرم و محتواي مسابقات گوناگون، نحوه اجراها 
نیز ویژه و استثنایي و جذاب بودند و پخش زنده مسابقات بر میزان جاذبه و شور 
و هیجان ایجاد شده در استودیو و منازل مخاطبان، مي افزود. نحوه اجرا و سؤاالت، 
تعلیقي قوي و قابل مقایسه با تعلیق موجود در داستان ها و آثار تصویري جنایي 
 و پلیسي ایجاد مي کردند و مي دانیم که تعلیق از عمده ترین عوامل جاذبه است.

سهیم شدن مخاطبان درون منازل از طریق این تعلیق و مشارکت تماشاگران حاضر 
در استودیو از طریق پرسش هاي مخصوص به خودشان تأمین مي شد. در این میان، 
گاه به گاه شایع مي شد که نتایج برخي مسابقات از پیش معلوم بوده و شبکه ها 
و اسپانسرها )حمایت کنندگان( این برنامه ها که معموالً حمایتشان به دلیل تبلیغ 
کاالهایشان در برنامه بود پاسخ ها را در اختیار برخي شرکت کنندگان مي گذاشتند. 
به  تهیه کننده  که  بود  گفته  خاص،  مسابقه اي  دالري  جایزه 64000  برنده  یک 
وي توصیه کرده است که در آن مسابقه )مسابقه اي به نام بیست و یک( سعي کند 
امتیازهایش با رقیب، همواره مساوي باقي بماند تا بر هیجان برنامه افزوده شود. این 
برنده، یک استاد دانشگاه انگلیس بوده است و مواردي از این دست، بسیارند. در 
1985 پس از آنکه شمار افتضاحاتي این چنیني در مسابقات تلویزیوني، بسیار شد 
در تلویزیون هاي آمریکا مسابقات داراي جوایز بزرگ ممنوع اعالم شدند. »رابرت رد 
فورد« کارگردان مشهور آمریکایي، براساس یکي از این زد و بندها، فیلمي با عنوان 
تلویزیوني، شکل  ادامه روند تنوع در مسابقات  »نمایش کوییز« ساخته است. در 
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خاص »مسابقه ـ بازي« در تلویزیون ها به وجود آمده که سابقه آن نیز به مسابقات 
گروهي رادیویي بازمي گردد. در این نوع مسابقه، بازي هاي ورزشي و غیرورزشي، یا 
زمینه اصلي مسابقه اند و یا یکي از آیتم هاي آن و به عبارتي: تحرک فیزیکي نیز 
در آنها به تحرک ذهن شرکت کنندگان افزوده مي شود. بازي هاي این برنامه ها نیز 

از تنوع بسیار برخوردارند.
تابش«  »علي  که  داشت  نام  سیاه«  »نقاب  تلویزیوني  مسابقه  نخستین  ایران  در 
این  به عهده داشت.  را  آن  اجراي  و  و سینما، طراحي  تلویزیون  و  رادیو  هنرمند 
عنوان  به  مسابقات  آن  از  پس  و  مي شد  پخش  شمسي   1340 سال  در  مسابقه 
یکي از آیتم ها در برنامه هاي ترکیبي تلویزیوني، ادامه یافتند، ضمن آنکه مسابقات 
مستقل تلویزیوني نیز گهگاه پخش مي شدند. مانند: هرجا، در ایران نیز، رادیو، در 
ساختن و پخش برنامه هاي مسابقه پیش قدم بود و برنامه هایش انواع مختلفي از 
مسابقه مشاعره گرفته تا مسابقه معمایي پلیسي و مسابقه اي معروف به نام »بیست 

سؤالي« و... داشت.
نوع  از  که  یافتند  ادامه  تلویزیوني  مسابقات  وقفه اي،  از  پس  نیز  انقالب  از  پس 
از قبل، ضبط شده و سپس در روز و ساعتي  یعني  بودند  برنامه هاي »تولیدي« 
معین پس از آن، پخش مي شدند. اما به کارگیري تکنولوژي رایانه اي در تلویزیون 
سبب شد که توان »اجراي زنده« این برنامه ها به دست آید. یکي از مسابقات پر 
از  الگوگیري  علي رغم  که  است   )76 و   77( بز رگ«  »مسابقه  تلویزیوني،  طرفدار 
نمونه اي غیرایراني، توانست با طراحي صحنه خوب و اجرایي نسبتاً جذاب و سطح 
در خور توجه سؤاالت و مشارکت دادن مخاطب، جاي مطلوبي براي خود باز کند، 
روز به روز نیز بر شمار هواخواهانش افزوده مي شد. اما سطحي شدن مسابقات پس 
از آن، به عالوه آنکه مخاطبان از تقلیدي بودنشان مطلع شدند، از هواداران این گونه 
برنامه ها به شدت کاست و از 1379 که »مسابقات تلفني« تلویزیوني با برنامه اي با 

همین عنوان )مسابقه تلفني( آغاز شدند. 
مسابقه برنامه اي تفریحي است براي خانواده بدون پرداخت هزینه که با هیجان توأم 
است و این هیجان فشارهاي روحي آنان را خنثي مي کند. این گونه برنامه ها حتي 
براي جدي ترین افراد که برنامه هاي سنگیني را طالبند مي توانند در صورت مبتذل 

نبودن تنوع و »زنگ تفریح« باشند. 
از دو جهت  را  تلویزیوني  برنامه مسابقه  انواع مسابقه تلویزیوني:  دسته بندي 

مي توان دسته بندي نمود؛ 1ـ از حیث فرم2ـ از حیث محتوا.
از حیث محتوا دو دسته اند:

این دسته سؤاالت تخصصي اند و شرکت کنندگان  نخبه گرا و تخصصي: در   1
اینجا  در  دانش  معناي  دارند.  قرار  دانش  و  آگاهي  از  باالیي  سطح  و  مرحله  در 
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دانستني هاي عمومي)اطالعات عمومي( نیست بلکه دانش تخصصي مورد نظر است. 
شرکت کنندگان در طبقه متوسط به باال قرار دارند.

٢ عامه پسند و مناسب مخاطب انبوه: در این دسته پرسش ها چندان تخصصي 
نیستند. شرکت کنندگان اغلب در زمینه اطالعات عمومي  ورزیده اند. معناي دانش 
به  متوسط  طبقه  در  عمومي است. شرکت کنندگان  دانستني هاي  همان  اینجا  در 

پایین قراردارند. 
از حیث فرم و شکل 3 گونه اند:

1 مسابقه ـ سرگرم : در این شکل از مسابقه تلویزیوني، شرکت کننده و مجري 
مي توانند حرکت کنند، زیرا در مسابقه نوعي از بازي، طراحي شده است. اما این 
بازي ورزش نیست و از آن مفرح تر است، في المثل خوردن یک خوراکي در مدت 
معیني، چیدن یک جورچین، پوشیدن لباس خاص، حدس زدن حرکت یک فرد و...
٢ مسابقه ـ بازي: در این شکل از مسابقه تلویزیوني یک بازي طراحي شده است 
که شرکت کنندگانش در هر مرحله آن امتیازي کسب مي کنند. جمع امتیازهاي 
او به شمار مي آید. هر دو طرف یعني مجري و  بازي، نمره ویژه  مراحل مختلف 
شرکت کننده به هنگام مسابقه تحرک دارند. بازي در این شکل از مسابقه به ورزش 

نزدیک مي شود.
و  مجري  براي  حرکت  تلویزیوني  مسابقه  از  شکل  این  در  مجرد:  مسابقه   ٣
شرکت کننده وجود ندارد، آنها هر یک در جایگاه ویژه خود قرار دارند. پرسشي از 
سوي مجري انجام شده و شرکت کننده به آن پاسخ مي دهد. در این شکل ممکن 
است مجري حرکت نیز داشته باشد. براي طرح سؤال هر شرکت کننده به سمت 

او حرکت می کند.

4ـ شیوه تدریس
توصیه می شود هنرآموز برای تقویت مهارت های نگارشی و خالقیت هنرجویان، 
آنها را ترغیب به راه اندازی یک مسابقه در مدرسه یا مابین کالس های هم گروه 
و  جمعی  خالقیت  برای  عامل  مهم ترین  رویداد  و  اتفاق  یک  ایجاد  نماید.  خود 
به  رویداد  این  فرایند  در  آموزشی  مطالب  کلیة  می شود  پیشنهاد  است.  گروهی 
هنرجویان آموزش داده شود. همچنین با توجه به معرفی مسابقه های مختلف در 
قسمت دانش افزایی هنرآموزان می توانند بخش هایی از مسابقات معرفی شده را 
در کالس درس نمایش داده تا هنرجویان از نزدیک با شیوه های اجرای مسابقات 

آشنا شوند. 
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5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کارپوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی

شرح کار:
طراحی ساختار، انتخاب شکل مسابقه، انتخاب ایده، انتخاب عناصر متن، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نوشتن متن یک برنامه مسابقه و سرگرمی به سفارش تهیه کننده با در نظر گرفتن امکانات موجود و ارائه آن حداقل 

در 15 صفحه با ذکر لوکیشن و ملزومات صحنه )براساس موضوع انتخابی(
شاخص ها:

1ـ شناخت عمومي رسانه
2ـ مهارت فیزیکي و ذهني در طراحي و اجراي متن

شرایط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: رایانه، دستگاه پخش ضبط و تصویر، پرده نمایش، قلم و کاغذ، فضای مناسب آموزشی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

2طراحی ساختار1

2انتخاب شکل مسابقه2

2انتخاب ایده3

1انتخاب عناصر متن4

2نوشتن متن5

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
احترام  ـ   )N15( تفکر خالق  نگرش:  و  زیست محیطی 
در  بردباری  ـ  مخاطبین  و  نظران  صاحب  با  تعامل  و 
تأثیر  ـ  اخالقی  ارزش های  حفظ  و  چالشی  گفت وگوهای 
مثبت و باکیفیت بر نگرش افراد اجتماع در حوزه محوریت 

گفت وگو   هر  انتخابی  موضوع های 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه خبری ـ واحد یادگیری 1ـ 
پودمان ٤

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31تعریف خبر4نگارش متن برنامه خبریجلسه 1

13اجزای خبر 4نگارش متن برنامه خبریجلسه 2

22انواع تیترها4نگارش متن برنامه خبریجلسه 3

13موضوعات خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 4

22عناصر خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 5

13گزارش خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 6

13قواعد کلي خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 7

2ـارزشیابي4نگارش متن برنامه خبریجلسه 8

پودمان چهارم: متن خبر ورزشی
واحد یادگیری 1ـ نگارش متن برنامه خبری

واحد یادگیری 2ـ نگارش متن برنامه آموزشی


