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گزارشگری
فصل 4

گونـه اي از خبرنـگاري كـه بـه تحقيـق، پژوهـش و نهايتـاً گـزارش يـك 
گزارش گـر  كار  محصـول  مي نامنـد.  گزارشـگري  را  مي پـردازد  موضـوع 
مي توانـد يـك مقالـة مكتـوب، فايـل صوتـي و يـا يـك برنامـة تصويـري 
باشـد. گزارشـگران مهم تريـن منابـع تاميـن  كننـده اخبـار جذاب و دسـت 
توليـد  در  فعاليت هـا  از مهم تريـن  يكـي  و حرفـه گزارشـگري  بـوده  اول 

اسـت. تلويزيونـي  برنامه هـاي 
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گزارشگری )اجرای گزارش(

يك گزارشگر برنامه هاي تلويزيوني چه مهارت هايي دارد؟

 هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري بـا مهارت هـاي تهيـة يـك گـزارش، نـگارش و تنظيـم متـن گـزارش، 
 آماده سـازي متـن بـراي ارائـه در گزارش و ... آشـنا شـده و در پايان مي توانند از يك سـوژه گزارشـي تهيه كرده 

و آمـادة پخـش كنند.

1

استاندارد عملکرد

تهيــه گــزارش خبــري، ورزشــي، فرهنگــي، هنــري و .... بــر اســاس ســفارش شــبكة تلويزيونــي و برابــر مقرارت 
ســاخت برنامــه تلويزيوني
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رسانه یعنی گزارش

موفقيت رسـانه ها در سراسـر جهان مرهون تالش گزارشـگران اسـت. امروزه بخش عمده و مهمی از برنامه های 
در حـال پخـش رسـانه ها بـه گزارشـات متنـوع و مختلـف اختصـاص دارد. مخاطبيـن و عالقمنـدان رسـانه ها 
عمدتـاً از طريـق دريافـت گزارشـات تصويـری و صوتـی در جريـان آخريـن اخبـار و اطالعـات قـرار می گيرنـد. 
منظـور مـا در اينجـا از عبارت »اخبـار و اطالعات« فقط اشـاره به برنامه های خبری)news( و سياسـی شـبكه ها 

نيسـت بلكـه شـامل برنامه هـای توليـدی در حوزه هـای فرهنگـی، هنـری، دينی، تاريخـی و ... هم می شـود.
منظـور مـا از »رسـانه« در ايـن نوشـتار، شـامل رسـانه های ديـداری، شـنيداری و مكتـوب اسـت. اين رسـانه ها 
بـدون بهـره جسـتن از حرفـه گزارشـگری موضوعيـت و فلسـفه وجـودی خـود را از دسـت می دهـد و ديـری 

نمی پايـد كـه محكـوم بـه فنـا و خـارج شـدن از چرخـه رسـانه ای جامعـه می شـود.
گزارشـگری در رسـانه های ديـداری، شـنيداری و مكتـوب اگرچـه در برخـي موارد بـا يكديگر شـباهت دارند اما 
در عمـل و اجـرا متفـاوت هسـتند. همان گونـه كـه مجريـان تلويزيـون و راديو بـرای ارتقاء كيفيـت حرفة خود و 
افـزودن بـه مهارت هايشـان اصـول واحـد و مشـتركی را آمـوزش می بيننـد، اما هنگامی كه قرار باشـد در پشـت 
ميكروفـن اسـتوديو بنشـينند و يـا در مقابـل دوربيـن تلويزيـون قرار بگيرنـد. بايد قواعـد خاص و اصـول متمايز 

اجـرا در راديـو و تلويزيـون را حتمـاً رعايت كنند. 
بنابرايـن متـن يـك گـزارش تلويزيونـی بـا متن يـك گـزارش راديويی اگرچه در شـيوه و سـبك نـگارش تفاوت 
چندانـی بـا هـم نـدارد و حتـی از قواعد واحـدی هم پيـروی می كند؛ اما اجـرای صوتی و يا تصويـری آن گزارش 

كاماًل بـا يكديگر متفاوت اسـت.

تصوير1
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گزارش چیست ؟ 

گـزارش بـه مطلبـی گفتـه می شـود؛ كـه از شـرح، تفسـير، بيـان و تحليـل يـك موضـوع گفت وگـو می كنـد. 
گـزارش، بيـان تشـريحی يـك خبـر، رويـداد يا موضـوع اجتماعی اسـت كه چـون با تصويـر و توصيـف درآميزد 
جذاب تـر و خواندنی تـر و چـون بـا تحقيـق همـراه شـود، مسـتندتر و پذيرفتنی تـر می شـود. بـه بيـان ديگـر، 
گـزارش تلفيـق »خبـر« و »تحقيـق« اسـت كـه به مـدد بازسـازی هنرمندانـه صحنه هـا و موضوع هـا، و حوادث 
و واقعيت هـای مهـم زندگـی اجتماعـی حاصـل می شـود. يك گـزارش خـوب آينه ای اسـت از تمامـی مهارت ها، 

هنرهـا، آمادگی هـا و پيش شـرط هايی كـه در طبيعـت هـر فعاليـت رسـانه ای وجـود دارد. 

تصوير2

گـزارش عبارتسـت از انتقـال صحيـح و بی طرفانه و واقعی از يك رخـداد يا فعاليت. بنابراين تعريف، »گزارشـگر« 
در هنـگام انجـام وظيفـه، ماننـد آينـه ای می شـود كـه مخاطبان انتظـار دارنـد، انعكاس يـك واقعه يـا فعاليت را 

در صـدا و يا سـيمای او ببينند. 
گـزارش از جملـه قالب هـای برنامه  سـازی اسـت كـه دارای جايـگاه و نقـش پراهميتـی در رسـانه های جمعـی 
اسـت. گـزارش؛ چـه در شـكل حضـور گزارشـگر در محـل حادثه و رخـداد و بيانـی توصيف گونـه از آن و چه در 
شـكل بررسـی و پيگيـری حادثـه و رخـدادی خـاص در مطبوعـات، راديـو ، كانال هـای تلويزيونـی، پايگاه هـای 
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تصوير4تصوير3

اطالع رسـانی و حتـی بـه صـورت تلفنـی و يـا چهره به چهره از سـوی گزارشـگر می توانـد يكی از عوامـل مهم و 
تعيين كننـده در موفقيـت و اعتـالی آن رسـانه بـه شـمار بيايد. 

همانطـور كـه تهيه كننـدگان و كارگردانـان و مجريـان موفـق در راديـو و تلويزيـون از سـرمايه های ارزشـمند و 
گرانبهـای يك رسـانه محسـوب می شـوند، گزارشـگران حرفه ای و سرشـناس نيـز دارای اعتبار ويژه ای هسـتند.

امـروزه رسـانه ها بـرای ارتقـای سـطح حرفه ای خـود، خبرنـگاران و گزارشـگران با اسـتعداد را برای 
حوزه هـای مختلـف سياسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، ورزشـی و ... تربيت می كننـد تا آن ها 

بتواننـد خبرهـا و سـوژه های حـوزه خـود را به طـور تخصصی پوشـش دهند.

نكته

فعالیت 
از برنامه هـاي گزارشـي تلويزيـون و راديـو، نمونه هايـي را انتخـاب كنيـد و دربـارة آن هـا در كالس کارگاهی

كنيـد. گفت وگـو 
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گزارشگر کیست؟

يكـی از گونـه هـای خبرنگاری،گزارشـگری)reporter( اسـت. گزارشـگر بـر حسـب حرفـه ای كه دارد بـه تحقيق 
دربـاره موضوعـات گوناگـون می پـردازد و سـپس اطالعـات بـه دسـت آمـده را پـردازش و تدويـن می كنـد و در 
اختيـار رسـانه های جمعـی قـرار می دهـد. محصـول كار گزارشـگر می تواند يك مقالـه مكتوب، يـك فايل صوتی 

و يـا يـك برنامه تصويری باشـد.
گزارشـگران كار خـود را بـرای جمـع آوری اطالعـات، از راه  هـای گوناگونـی ماننـد اطالعـات منتشـر شـده در 
روزنامه هـا، حضـور بـه عنـوان شـاهد در حـوادث گوناگون، تحقيـق از راه مصاحبه بـا افراد، رجوع بـه پرونده های 
عمومـی و ... انجـام می دهنـد. جمع آوری اطالعات به شـكل گزارش در اختيار رسـانه های عمومـی قرار می گيرد. 
يـك گزارشـگر، بيشـتر وقـت خـود را در اتـاق خبـر و واحد توليد برنامـه و يا به عنوان شـاهد و ناظـر حوادث در 

محـل رخـداد سـوژه و يا در حـال مصاحبه بـا افـراد می گذراند.
خبرنـگاران و گزارشـگران، مهم تريـن منابـع تأمين كننـده اخبـار جـذاب و دسـت اول هسـتند. دسـتيابی بـه 
خبـر، كاری آسـان نيسـت، بنابرايـن گزارشـگر كـه وظيفـة گردآوری اطالعـات و تهيـة گـزارش از رويدادها را 
بـه عهـده دارد، بايـد از سـه  ويژگی اسـتعداد و خصوصيـات ذاتی، مهارت هـای حرفـه ای و مهارت های اخالقی 

برخوردار باشـد.

تصوير5
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فعالیت 
دربـارة يـك گزارشـگر موفـق راديويي و موضوع برنامة گزارشـي آنها تحقيق كنيـد و نتيجه را در كالس کالسی

دهيد. ارائه 

ویژگی های یک گزارشگرحرفه ای  

گزارشـگران حرفـه اي در توليـد برنامه هـاي گزارشـي تلويزيونـي مهارت هـا و ويژگي هـاي گوناگونـي دارنـد كه 
برخـي از آنهـا عبارتند از:

1- داشتن َشمِّ خبری:

كسـی كـه در حرفـة گزارشـگری فعاليـت دارد بايد » َشـمَّ خبری« داشـته باشـد و درک كند كه چـه موضوع يا 
رويـدادی دارای ارزش خبـری اسـت. او بايـد حتـی بـه رويدادهـای ظريف و كوچكـی كه در بخش هـای مختلف 
جامعـه اتفـاق می افتـد و بـرای ديگـران مهـم نيسـت توجـه كنـد. نـگاه حرفـه ای خبرنـگاران و گزارشـگران بـه 
رويدادهـای روزمـره و عـادی می توانـد سـوژه های بكـر و تـازه بـرای رسـانه ها و همچنيـن اخبـار جـذاب بـرای 

مخاطبـان فراهـم كند.

پژوهش

بـراي يـك موضـوع اجتماعـي يا هنـري متني را تهيـه و به صورت يـك گـزارش آن را در كالس ارائه 
. كنيد

2- آشنايی با نگارش و تنظیم متن گزارش:

گزارش نويسـی مهـارت  خاصـی نيـاز دارد كـه منحصـر بـه جمـع آوری مطلـب نمی شـود، بلكـه هنـر نـگارش و 
تنظيـم مطلـب، می توانـد گـزارش را جـذاب و خواندنـی كنـد و تأثيـر آن را دوچنـدان نمايـد. توانايـی كاربـرد 
صحيـح كلمـات و عبـارات و رعايـت ترتيـب و تقـدم آنهـا و نيز آشـنايی الزم با نوشـتن گـزارش، گـزارش گر را 
در انجـام كار كمـك می كنـد . نـگارش درسـت و بـدون غلـط، رعايـت زبـان معيـار 1 و ايجـاز در جمله بندی ها، 

مهارتـی مهـم بـرای خبرنـگاران و گزارشـگران موفق اسـت.

1.  به تعريف زبان معيار رجوع شود. 
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فعالیت 
در بخش گزارشـهاي پزشـكي برنامه هاي تلويزيوني مانند: »خبر پزشـكي« يك قسـمت را انتخاب كنيد و کارگاهی

آن را در كالس نمايـش دهيـد و سـپس دربـارة جزئيات حرفهـاي گزارش گر خبر پزشـكي گفت وگو كنيد.

پژوهش

متن يك گزارش تلويزيوني را از نظر نوع نگارش و رعايت زبان معيار بررسي كنيد.

پرسش

بـه نظـر شـما اگـر يـك گزارشـگر ورزشـي، اطالعـات عمومي مفيـدي از يـك برنامـه ورزشـي مانند 
واليبـال نداشـته باشـد مي توانـد مسـابقة واليبال را گـزارش دهـد؟ در ايـن بـاره در كالس گفت وگو كنيد.

3- داشتن اطالعات عمومی: 

گزارشـگر حرفـه ای عـالوه بـر توانايی تهيـه و نگارش متن گـزارش، بايد سـطح اطالعات عمومی خـود را افزايش 
دهـد بـه انـدازه ای كـه بتوانـد در فرآينـد تهيـه گـزارش از سـوژه های مختلـف، مطالـب را درک و بـه خوبـی به 
مخاطـب ارائـه كنـد. مطالعـه مسـتمر در زمينه هـای مختلف و پشـتوانه علمـی، قـدرت گزارشـگران را در توليد 

گزارش هـای جـذاب  بيشـتر می كنـد.

4- ساده نويسی: 

يكـی ديگـر از ويژگی هـای مهـم گزارشـگر موفـق، نـگارش سـاده و ارائـه يـك گـزارش صوتـی، مكتـوب و يـا 
تصويـری روان و شـفاف اسـت. گزارشـگری بـرای رسـانه های تخصصی حقوقی، پزشـكی، مهندسـی كه مخاطب 
خـاص دارد، ايجـاب می كنـد كـه واژه هـا و عبـارات تخصصـی همان رشـته را به كار بـرد، اما برای تهيـة گزارش 
در رسـانه های همگانـی كـه مخاطـب آن، اقشـار مختلـف جامعه هسـتند، گزارشـگر بايـد محصـول كارش را به 

گونـه ای تنظيـم و ارائـه كنـد كـه بـرای عامـة مردم اعـم از باسـواد و كم سـواد قابل درک باشـد.
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5-   ارتباط با مردم: 

اسـاس كار خبرنـگاری و گزارشـگری مـردم هسـتند. بنابرايـن آنـان بايـد پيوسـته با مـردم در ارتباط باشـند تا با 
آگاهـی از نيازهـا بتواننـد ديدگاه هـا و خواسـته های واقعـی عمـوم افـراد جامعـه را بـه طـور مطلوب در رسـانه ها 
بازتـاب دهنـد. همچنيـن مـردم می تواننـد به منبعـی برای گزارشـگران و سـوژه يابی خبر تبديل شـوند. به همين 

علـت الزم اسـت خبرنـگاران و گزارشـگران رسـانه ها همـواره ارتبـاط خـود را با همه اقشـار مـردم حفظ كند.

6- مهارت ارتباطی:

گزارشـگرانی كـه راحت تـر بتواننـد بـا گروه هـای اجتماعـی ارتبـاط برقـرار كننـد معموالً شـانس بيشـتری برای 
كشـف حقايـق دارنـد. گزارشـگر بايـد بتواند خـود را بـا صحنه هايی همچـون تصادف، زلزله، سـيل، آتش سـوزی، 
جشـن های ملـی و مذهبـی، مراسـم ويـژه، جنـگ و دفـاع مقـدس، راهپيمايی هـا و ... هماهنـگ و مرتبـط كنـد. 
همچنيـن بتوانـد بـا افـراد مختلـف اعـم از كـودک، نوجـوان، جـوان، پيـر، كارگـر و كارمنـد، هنرمنـد، قهرمـان، 
دانشـمند و يـا اشـخاصی بـا ويژگی هـای مثبـت و منفـی ارتباط برقـرار كنـد. او بايد بتوانـد با كودک خردسـالی 
كـه تـازه بـه مدرسـه وارد شـده اسـت، گفت وگو كنـد و هم بـا پيرزن ۹۰ سـاله ای كـه در خانه سـالمندان دوران 
سـخت زندگـی خـود را سـپری می كند همـكالم شـود. بنابراين مهارت هـای ارتباطی شـرط الزم و اساسـی برای 

تهيـه گزارش اسـت.

پژوهش

بـرای يكـی از شـبكه هـای صـدا و سـيما يـك گـزارش آموزشـي تهيه كنيـد. براي ايـن كار بـه ادارة 
آمـوزش و پـرورش محـل خـود مراجعـه و يـك گـزارش آموزشـي تهيـه كنيد و بـا گوشـي موبايل يا 
دوربيـن فيلمبـرداري كـرده و نتيجـه را در كالس ارائـه كنيـد. )گـزارش شـما به يـك موضوع خاص 

مثـاًل برنامـه درسـي پايـة اول ابتدايي اختصاص داشـته باشـد.(

ارتباط موثر
دربارة مهارتهاي كالمي گزارش تهيه كنيد و در كالس ارائه كنيد.

فعالیت 
يـك برنامـة تلويزيونـي از نـوع گزارش هـاي اجتماعي را انتخـاب،  بخشـي از آن را در كالس نمايش دهيد و کارگاهی

بـا راهنمايـي هنرآموز خـود دربـارة آن گفت وگو كنيد.
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فعالیت 
ليسـتي از سـوژه هاي مناسـب آموزشـي تهيـه كنيد كـه دربارة برخـي از آن هـا تاكنون پژوهش و گزارشـي کارگاهی

تهيـه نشـده اسـت. بـراي ايـن بخش چه پيشـنهاداتي داريـد. مي توانيد بـراي يكـي از اين سـوژه ها گزارش 
مكتـوب تهيـه و در كالس ارائه كنيد.

مقدمات تهیه گزارش

قبـاًل بـه ايـن نكتـه اشـاره كرديم كـه گـزارش از جملـه قالب هـای برنامه سـازی اسـت. همچنان كـه تهيه كننده 
بـرای توليـد يـك برنامـه راديويـی يـا تلويزيونی بايـد مقدمـات آن برنامه اعـم از ارائه طـرح، تصويـب، پژوهش، 
تعييـن بودجـه، مشـخص كـردن عوامل انسـانی، تدارک وسـايل فنی و ... را فراهـم آورد، يك گزارشـگر حرفه ای 
نيـز پيـش از حضـور در صحنـه گزارشـگری و محـل رخـداد سـوژه بايـد مقدمـات الزم را مهيـا نمايـد. مقدمات 

تهيـة گـزارش عبارتند از: 

سوژه يابی يا تعیین موضوع گزارش

موضـوع گـزارش معمـوالً بـا پيشـنهاد مديـر برنامه، سـردبير، همـكاران حـوزه برنامه سـازی و يا حتی بر اسـاس 
پيشـنهاد مخاطبيـن تعييـن می گـردد. در موضوعـات حادثـه ای، ديدارهای رسـمی، مسـابقات ورزشـی، مراسـم 
افتتاحيـه و اختتاميـه و نظايـر آن ماهيت گزارش معلوم و روشـن اسـت، اما در سـاير موارد، جزئيات به درسـتی 

مشـخص نيسـت و گزارشـگر بـا حضـور در صحنه رويـداد با ابعاد گسـترده موضوع آشـنا می شـود.
گزارشـگرانی كـه خودشـان اقـدام بـه انتخـاب و تعييـن موضـوع می كنند معمـوالً در تهيـه و توليد گـزارش نيز 

موفق تـر هسـتند چـرا كـه انتخاب سـوژه بـه آنها تحميل نشـده اسـت.

مطالعه اولیه بر روی سوژه

گزارشـگر پـس از تعييـن موضـوع، بايد ابعـاد مختلف آن را مطالعه كنـد تا اطالعات اوليـه و الزم در خصوص آن 
گـزارش را بـه دسـت آورد. مطالعـه موضوع سـبب می شـود كه گزارشـگر يـا خبرنگار بـدون آگاهـی وارد ميدان 
كار نشـود و خـود را گرفتـار حـوادث نكنـد. گزارشـگر چنانچـه بـدون مطالعـه قبلی به سـوژه مورد نظـر نزديك 
شـود ممكـن اسـت به خاطر آشـنا نبـودن با موضـوع و اطالعات كافی نداشـتن در مورد آن، مسـير نادرسـتی را 
طـی كنـد و قضاوت هـای غلطـی صـورت دهـد. جـذاب نبـودن بسـياری از گزارش هـا و مصاحبه ها به ايـن دليل 

اسـت كـه گزارشـگر اطالعـات ضـروری اوليـه را در مورد آن اشـخاص و آن حوادث به دسـت نياورده اسـت.

آمادگـی برخورد با هرگونه احتمال در جريان تهيه گزارش
نكات ایمنی
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گزارشـگران و خبرنـگاران بايـد خـود را بـرای مواجه شـدن بـا هرگونه احتمـال در صحنـه گزارش آمـاده كنند. 
آنـان همچنيـن بايـد پرسـش ها و احتمـاالت ممكـن را قباًل در ذهـن خود مرور كننـد و به اصطالح سـناريوهای 

مختلـف را بـرای موقعيت هـای پيش بينی نشـده طراحـی كنند. 

تدارک ابزارهای الزم برای تهیه گزارش

گزارشـگر بـر اسـاس اطالعـات اوليـه ای كـه پيرامون سـوژة مورد نظر كسـب كرده اسـت بايـد امكانـات الزم را 
مهيـا سـازد. اگـر قـرار اسـت از آن رخداد تصويـر تهيه كنيـد، دوربين و تصويربردار از كار اوسـت. اگر قرار اسـت 
فقـط بـه مصاحبـه صوتی اكتفا شـود بنابرايـن عوامل صدابردار و وسـيله ضبط صـدا را بايـد در برنامه ريزی خود 
قـرار دهـد. اگـر فاصلـه او تا محـل رخداد و تهية گـزارش طوالنی اسـت بايد راننـده و اتومبيل را در نظر داشـته 
باشـند. اگـر تهيـه و ضبـط گـزارش در شهرسـتان ها و خـارج از محـل زندگـی او )گزارشـگر( اسـت پـس تأمين 

بودجـه كافـی برای مخـارج ضـروری از اولويت هـای او خواهد بود.

گزارشـگر حرفـه ای ايـن نكتـه را همـواره بايـد به خاطر داشـته باشـد كـه كمبود حتی يك وسـيله 
و ابـزار فنـی در صحنـه گـزارش و فرامـوش كـردن آن می توانـد تـالش او و سـاير همكارانـش را 
بی نتيجـه بگـذارد. بسـياری از سـوژه ها و رخدادهـا تنهـا يـك بـار اتفـاق می افتـد و قابـل تكـرار 

بود.   نخواهـد 

نكته

تصوير7تصوير6
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رنگین کمان گزارش ها   

به حسـب نوع رسـانه ای كه می شناسـيم ، گزارش ها هم متفاوت خواهد بود. مطبوعات، پايگاه های اطالع رسـانی، 
شـبكه های مجـازی، تلويزيـون و راديـو هـر كدام شـيوه خـاص خودشـان را در تهيـه و توليد گزارش مـی كنند. 
همچنانكـه قبـاًل گفتيـم اگرچـه اصـول اوليه تنظيـم و تهيه و تدويـن و ارائة گزارش هـا معمـوالً از قواعد واحدی 

پيـروی می كننـد اما شـيوة گزارشـگری در هريك از رسـانه هايی كـه نام برديم متفاوت اسـت. 
گزارشـگر در درون ايـن رسـانه ها بـا طيـف متنـوع و وسـيعی از گـزارش روبـه رو می شـود. در اينجـا منظـور مـا 
از گـزارش در حقيقـت تنـوع سـوژه و رخدادهايـی اسـت كـه از سـوی مديـر واحـد يا سـردبير برنامه يا مسـؤل 
مربوطـه بـه گزارشـگر پيشـنهاد يـا سـفارش داده می شـود. بـه عنـوان مثـال تلويزيـون يكـی از پرنفوذتريـن 
رسـانه ها در ميـان مـردم اسـت. امـروز حتـی در دورافتاده ترين نقاط كشـور، تلويزيـون حضـور دارد و بينندگان 

نيـز مشـتاقانه برنامه هـا و گزارش هـای تصويـری آن را تماشـا می كننـد.
گزارشـگری كـه در سـيمای جمهـوری اسـالمی ايران به كار مشـغول اسـت حقيقتـاً رنگين كمانی از سـوژه های 
قابـل گـزارش كـردن را در مقابـل خـود دارد. از گزارشـات سـاده خبـری گرفتـه اسـت تـا موضوعـات هنـری، 

اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، مذهبـی، ورزشـی، سياسـی، تاريخـی و ... .

تصوير8
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تصوير10تصوير9

تصوير12تصوير11

شـايد شـما تصـور كنيد كـه امر گـزارش و گزارشـگری فقط در بخش اخبـار و حوزة سياسـی قابل پيگيری اسـت اما 
چنين نيسـت. بسـياری از برنامه های توليدی سـيمای جمهوری اسـالمی ايران كه در گروه های مختلف، برنامه سـازي، 
طراحـی و توليـد می شـوند بخش هايـی از برنامـه را بـه »گـزارش« اختصـاص می دهنـد. مثـاًل برنامه هايی بـا موضوع 
خانـه و خانـواده و زندگـی ايرانـی و حقـوق شـهروندی و سـير و سـفر و نظايـر آن، در كنـار آيتم اصلی برنامه هايشـان 
غالبـاً بينندگانشـان را بـه تماشـای »گـزارش« دعـوت می كننـد. چنيـن گزارش هايـی كـه در حقيقـت در ارتبـاط با 
موضـوع برنامـه هسـتند تمامـی مراحـل حرفه ای و فنـی يك گـزارش را در روند توليدشـان طی می شـوند و به لحاظ 

جذابيت هـای بصـری و محتوايـی از خـود برنامـه اصلی هم ديدنی تر اسـت. 
برنامه هايـی كـه بـه لحـاظ قراردادن آيتـم »گزارش« در درون برنامه بيشـترين سـهم را در جـدول برنامه های توليدی 
تلويزيـون بـه خـود اختصـاص داده اند برنامه هايی با موضوع »ورزش« هسـتند. برنامه های ورزشـی در بين تماشـاگران 

ايرانـی طرفـداران زيـادی دارد و به همين سـبب گزارش های ورزشـی بسـياري در سـيما تهيه و توليد مي شـود.
برخـی از برنامه هـای مطـرح ورزشـی در رسـانة ملـی عبارتنـد از: فوتبـال 12۰، ليـگ يـك، نـود، ورزش و مـردم روح 

پهلوانـی، شـب های فوتبالـی، ورزش و سـالمتی. 
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فعالیت 
يكـي از برنامه هـاي ورزشـي رسـانه ملـي را انتخاب كنيد و نـوع گزارشـگري آن را بررسـي در كالس دربارة کارگاهی

آن گفت  وگـو كنيد. 

گزارش های رادیویی

دربـارة جايـگاه راديـو و رونـد برنامه سـازی در آن و همچنيـن نقـش مجريـان و گوينـدگان در جذاب تـر كـردن 
برنامه هـای در فصل هـاي گذشـته، آمـوزش داده شـد؛ اكنـون ببينيـم عناصـر و اصـول اصلـی گزارشـگری برای 

راديـو بـه طـور خالصه شـامل چه مـواردی می شـوند:
منطـق روايتـی - در راديـو مـا بـا تخيل و تصويرسـازی ذهنی سـروكار داريم. بنابرايـن بيان گزارشـگر راديو بايد 
تابـع منطـق روايـی و جذابيت هـای الزم بـرای ايـن كار باشـد. راديـو بـر خـالف تلويزيـون بـا »صوت« سـروكار 
دارد و بنابرايـن برخـالف آنچـه كـه تصـور می كنيـم، توليـد برنامـه در راديـو بـه مراتـب سـخت تر و پيچيده تـر 
اسـت. تلويزيـون يـا همـان »جعبـه جادو« بـا تصاويـر رنگارنگ و متحـرک و اندكـی خالقيت می توانـد بيننده را 
مجـذوب خـود كنـد و ايـن در حالـی اسـت كه راديـو فقط با مـدد بهره گيـری روشـمند و هوشـمندانه از صدا و 
موسـيقی بايـد بتوانـد بـراي مخاطبيـن  مفيد باشـد و گوينـده بايـد مخاطبينش را جـذب كرده و پيامـش را به 
آنـان منتقـل كنـد. بـه هميـن ترتيب، گزارشـگر راديو  بايـد به گونـه ای گزارش خـود را روايت كند كه شـنونده 
يـا مخاطـب راديـو احسـاس كنـد، هم اكنون در كنار گزارشـگر ايسـتاده اسـت و صحنـة گـزارش و آن رخداد را 

شـخصاً مشـاهده می كند. 

فعالیت 
هـر يـك از شـما يك گـزارش صوتي از يك موضوع مناسـب با فصل مثالً بـارش باران، يـا آلودگي هوا تهيه کارگاهی

كنيـد و صـداي ضبـط شـده را دركالس پخـش كنيـد سـپس از هنرجويان بپرسـيد آيا مي تواننـد بگويند 
گـزارش درجـه مكانـي و در چـه مواقعـي از روز بـوده اسـت؟ چـه صداهايي براي تهيـة پاسـخ دادن به اين 

پرسـش كمـك مي كند.

ضرب آهنـگ مناسـب - گزارشـگر بايـد ضرب آهنـگ و ريتم مناسـبی بـرای گزارش خـود انتخاب كنـد و در اين 
زمينـه عـالوه بـر موضـوع، محدوديت هـا و مخاطـب را هـم در نظـر بگيـرد. اگـر ضرب آهنـگ كند و يـا انتخاب 
مناسـب بـا موضـوع نباشـد موجـب كـم شـدن مخاطبان می شـود. مثـاًل اگر شـما گزارشـی از موفقيـت اجرای 
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يـك اركسـتر سـمفونيك تهيـه كنيـد و ضرب آهنـگ آن را چنـان بـاال ببريـد كـه بـا موضـوع تناسـبی نداشـته 
باشـد، معمـوالً بـا واكنـش نامسـاعد مخاطـب هـدف روبه رو می شـويد. به عنـوان مثال اگـر دربارة پيـروزی يك 
تيـم فوتبـال كـه دارای پيجيدگـی هـای خاصـی هم نيسـت ، گـزارش تهيـه كنيد كه طوالنـی و بلند باشـد ، به 
دليـل اينكـه مخاطبـان مسـابقات فوتبـال با گـزارش هايی بـا ضرب آهنـگ تند عادت كـرده اند ، گزارش شـما 

بـا روحيـه مخاطـب هماهنگ نبـوده و موفقيتی كسـب نخواهـد كرد.

تصوير14تصوير13

تصوير15
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فعالیت 
بخشـي از يـك كتـاب صوتـي ويژة كـودكان را در اختيار گروه سـني 8-6 سـاله قـرار دهيـد، واكنش آن ها کارگاهی

را در شـنيدن قصـه بررسـي كنيد. آيا از شـنيدن داسـتان خسـته مي شـوند؟ آيـا با دقت گـوش مي كنند؟ 
آيـا در حين شـنيدن داسـتان سـوال مي كنند؟ گـزارش كوتاهـي از مشـاهدات خـود در كالس ارائه دهيد.

 گزارشگر تلویزیونی کیست؟

گزارشگر تلويزيونی به منظور ايجاد ارتباطی قوی با مخاطبان بايد دارای ويژگی هايی باشد كه برخی از آن ها ذاتی 
و برخی هم اكتسابی است. بديهی است گزارشگرانی كه دارای استعداد و عالقمندی ذاتی باشند در حرفة خود 
موفق تر هستند و مراتب ترقی شغلی خود را هم زودتر طی می كنند اما گزارشگرانی كه استعداد ذاتی ندارند 
طبيعتاً برای موفقيت در حرفه گزارشگری بايد تالش بيشتری كنند و ساليان سال در كنار اساتيد و همكاران 

حرفه ای به كسب تجربه بپردازند. 

 اسـتفاده درسـت از مصاحبه هـا - مصاحبـه يكـی از اجـزاء اصلـی و البتـه جذاب گزارش ها اسـت. يـك مصاحبة 
خـوب و كارشناسـی شـده همـراه بـا پرسـش های دقيـق می توانـد اطالعـات الزم و مفيـدی را بـه مخاطـب 
)شـنونده( انتقـال دهـد. بنابرايـن گزارشـگر بايـد در انتخـاب فـرد مصاحبه شـونده و نيز سـؤاالتی كه بايـد از او 
بپرسـد نهايت دقت و حساسـيت را داشـته باشـد. هرچه تعداد مصاحبه ها بيشـتر باشـد دسـت گزارشـگر برای 
تنظيـم و تدويـن نهايـی گـزارش بازتـر اسـت، امـا وقتی فقط يـك مصاحبه در اختيار داشـته باشـد، بهتر اسـت 

آن را بـه دو يـا سـه قسـمت تقسـيم كـرده و در ميـان گـزارش خـود از آن ها اسـتفاده كند.
دقـت در اجـزاء فنـی گـزارش - انتخـاب صـدای مصاحبه شـونده، صـدای طبيعـی محيط)آمبيانـس(، صداهای 
تركيبـی و افـزوده شـده، موسـيقی، گفتـار متـن، افكت هـا )آواهـا( و ... تمامـاً بايـد بـا دقـت صـورت بگيـرد، تـا 

اثربخشـی گـزارش را تضميـن نمايد.
اجـرا يـا ارائـه گـزارش - بخـش مهمـی از بار گـزارش برعهده گزارشـگر اسـت. در واقع اوسـت كه بايـد مخاطب 
را ترغيـب بـه گـوش دادن همـه گـزارش كنـد. او حتـی اگر يك متن و سـناريو عالی نوشـته باشـد ولـی اجرايی 
نامناسـب داشـته باشـد، سـبب تعجـب و يا عدم رضايـت مخاطب خواهد شـد. فـرض كنيد در جايـی از گزارش 
كه بار عاطفی منفی دارد اگر صدای گزارشـگر، شـاد و شـوخ باشـد امكان دارد پيامی اشـتباه به مخاطب منتقل 
كنـد. مكث هـا، شـيوه  ادای كلمـات و بـه ويژه لحـن مجری نقش موثـری در جذابيـت گزارش دارد. گزارشـگری 
بـا لحـن يكنواخـت اغلـب حوصلـه  مخاطب را سـر می برد. گزارشـگری بـرای راديو دقيقـا ماننـد قصه گويی برای 
يـك كـودک بازيگوشـی اسـت كـه قصه گـو بايـد دارای مهـارت الزم برای جـذب او باشـد. مـواردی ديگر چون 
جذابيـت، نـوآوری، عينی گرايـی، چندجانبـه  نگـری، توازن و تعـادل كه اصل كلی برنامه  سـازی راديو اسـت. بايد 

در كار گـزارش راديويـی نيز لحاظ شـود. 
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به طور كلی برخی از مهم ترين ويژگی های يك گزارشگر تلويزيونی عبارتند از: 

  داشتن ظاهر و چهرة مناسب كه در بسياری مواقع، آراستگی سر و صورت و لباس به آن كمك می كند. 
  بيان بدون لكنت

  هوش و نكته سنجی و قدرت انتقال سريع
  اطالعات عمومی گسترده و آشنايی كلی با موضوعات مربوط به حوزة كاری او 

  مسلط به ادبيات فارسی و زبان معيار در حدی كه بتواند يك گزارش كامل خبری، فرهنگی، اجتماعی و ... 
را به درستی تنظيم نمايد.

  آشنا به تجهيزات فنی نظير دوربين تصويربرداری، ضبط صوت صدابرداری، انواع ميكروفن و ...          
  ظرفيت همكاری با گروهی كه او را در تهيه و اجرای گزارش همراهی می كنند.

  غلبه بر اضطراب
  داشتن شجاعت و جسارت كافی برای حضور در محل های مختلفی كه سوژه مورد گزارش اتفاق افتاده است. 
مانورهای نظامی ،  زلزله زده، مناطق اجرای  اين محل  ها می تواند مكان آتش سوزی ها، جبهه های جنگ، مناطق 

بيمارستان ها ، صحنه هايی هوايی نظير گزارش از داخل هلی كوپتر و يا بالون های ويژه و نظايراين ها باشد.
  روابط عمومی عالی و مناسب به منظور ايجاد ارتباط با مردم و مسئولين در خصوص موضوع مورد گزارش 

  داشتن قدرت تجزيه و تحليل موضوع ها
  آشنايی با سخنوری و فن بيان  

  دور بودن از هرگونه گرايش سياسی، اجتماعی و فرهنگی تأثيرگذار در روند تهية گزارش ها                                                                                                                                         

فعالیت 
-  دربـارة موضـوع »آمـوزش هنـر در مدارس« گزارشـي تهيه كنيد. ابتدا پژوهش كنيـد )مطالعة كتاب هاي کارگاهی

تأليـف شـده در آمـوزش و پـرورش در دورة ابتدايي و متوسـطة اول، تهيه پرسـش نامه و گفت و گو با مؤلفين 
و يـا معلمين هنـر و ... (. گزارش خـود را نهايي كنيد.

-  به يكي از مدارس رفته و فيلم كوتاه 3 تا 5 دقيقه اي تهيه كنيد. گزارش نهايي را در كارگاه ارائه كنيد.

نكته
- در تهية گزارش و ارسال پرسش نامه ها حتماً از هنرستان و ادارة منطقة خود مجوز تهيه كنيد.

- هنگام تهية فيلم گزارشي با دانش آموزان و يا معلمين هنر، اخالق حرفه اي را رعايت كنيد.
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آنچه گزارشگر باید بداند  

حرفـة گزارشـگری علی رغـم چهـره جـذاب و پرهيجانی كه دارد، شـغل سـخت و مخاطره آميزی بـوده و حرفه ای 
اسـت كـه بـه اصطالح ريسـك پذيری)يا خطـر كردن( آن بسـيار بااليـی دارد. يك گزارشـگر حرفـه ای صرفاً يك 
اجراكننـده گـزارش نيسـت بلكـه دسـتی هـم در كار تهيه كنندگـی راديويـی و تلويزيونـی دارد. گزارشـگر بايـد 
اصـول كلـی تهيه كنندگـی را بشناسـد و بـا مقدمـات آن حرفه آشـنايی داشـته باشـد چرا كـه امروزه با توسـعه 
رسـانه های شـنيداری و ديـداری و سـرعت گرفتن مسـير اطالع رسـانی، شـرايط حرفـه ای اقتضـاء می كند فردی 
كـه بـه عنـوان »گزارشـگر« در يـك سـازمان رسـانه ای بـه كار گرفته می شـود به كمـك آموزش هايی كـه به او 
داده می شـود بتوانـد بـه تنهايـی مسـير تهيه يـك گزارش خـوب و قابل قبـول را از ابتدا تـا انتهـا مديريت كند. 
در ايـن فراينـد پيچيـده، اجـرا و ارائـه )presentation ( بـا وجـود مهـم بودن آن فقـط يكی از وظايف گزارشـگر 

است.

فعالیت 
بـراي يـك برنامـة تلويزيونـي ماننـد: برنامـة فرهنگـي هنـري يك گـزارش ميدانـي )مصاحبـه با افـراد در کارگاهی

هنرسـتان و ... ( تهيـه كنيـد.

توصیه هایي براي تهیة یک گزارش

1- تالش كنيد به عنوان داور بی طرف وارد كار تهيه گزارش شويد.                                                          
2- در حالی كه داوری می كنيد به ويژه در گزارش های سياسی و اقتصادی مصالح و منافع ملی را در نظر بگيريد.

3- سـازمانی را كـه بـرای آن كار می كنيـد، سياسـت های دارد كـه مجبوريـد در تهيـه گزارش، آن هـا را مد نظر 
قـرار دهيد.                            

4- گزارش های خبری را انعكاس واقعيت ها بدانيد، نه قصه گويی و دوری از واقعيت.                                 
5- به عنوان گزارشگر متعهد از بيان حقايق در طول گزارش نترسيد.                                                    
6- در پايان گزارش تا حد امكان از نتيجه گيری قطعی خودداری كنيد.                                                   

7- گـزارش تلفيقـی از خبـر، تحقيـق و بيان هنرمندانه اسـت، بدون تحقيـق - حتی جزيـي-  وارد تهيه گزارش 
نشـويد و هر سـه مورد را دقيقاً مد نظر داشـته باشـيد.                                                                      

8-اگـر گزارشـگر حرفه ای هسـتيد نسـبت بـه موضوعـات پيرامون خـود بی تفاوت نباشـيد چه بسـا روزی مجبور 
شـويد دربـاره يك از آن هـا گزارش تهيـه كنيد.                                                                              

۹- اگـر می خواهيـد گـزارش موفـق و تأثيرگـذاری تهيـه كنيـد، هميشـه تفاهـم و همـكاری اعضاء گـروه توليد 
گـزارش را مـد نظر قـرار دهيد.                                                                                                     
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1۰- انتقاد را بر گزارشتان بپذيريد و دربارة آن فكر كنيد.                                                                      
11- با كار تصويربرداری، صدابرداری و تدوين در حد الزم آشنا شويد.                                                       
12- نگارش و گويندگی را در اولويت آموختنی های خود قرار دهيد.                                                           

13- ضمن حفظ آرامش فعال، همه چيز را در صحنه تهية گزارش زير نظر داشته باشيد.



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
مطالعة يك موضوع، تهية گزارش، حضور در صحنه و ضبط برنامة گزارشي

 

استاندارد عملکرد: 

تهيــة گــزارش خبــري، ورزشــي، فرهنگــي، اجتماعــي، اقتصــادي و ... بــر اســاس ســفارش و انجــام تحقيــق اوليــه و جمــع آوري اطالعــات بــا رعايــت مقــررات و ضوابــط پخــش در 
صــدا و ســيما

شاخص ها:
- مطالعة موضوع سفارش و جمع آوري اطالعات 

- تبديل متن به شكل گزارش متناسب با رسانة صدا و سيما
- حضور در مكان گزارش و تهيه و ضبط برنامه براي پخش با رعايت استانداردهاي ارتباط با مردم و انتقال پيام

شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 45 دقيقه 

مكان: استوديو ضبط برنامه يا صحنة گزارش

ابزار و تجهیزات: تجهيزات صدا و تصوير

معیار شايستگی:

 

ارزشیابی شايستگی تهیه و تنظیم گزارش 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

               1مطالعة موضوع سفارش و جمع آوري اطالعات 1

                2تبديل متن به شكل گزارش متناسب با رسانة صدا و سيما2

حضور در مكان گزارش و تهيه و ضبط برنامه براي پخش با رعايت 3
استانداردهاي ارتباط با مردم و انتقال پيام

2                

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش: 
ارتباط موثر، كار تيمي، سواد اطالعاتي، ويژگي شخصيتي و اخالقي، كاربرد فناوري

                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی ، 2 می باشد.


