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ارتباطات غیرکالمی گوینده، در خبر تلویزیونی؛ مطالعة 

 "سی فارسی بی بی"و  "شبکة خبر"گویندگان خبر 
 2زادهدشیر زابلی، ار1مرتضی شمس

 81/39/79، تاریخ تایید:03/30/79تاریخ دریافت:

Doi: 10.22034/jcsc.2020.44623 
 چکیده

ترین ارتباطات هدف از این پژوهش که با تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، شناسایی شاخص

لویزیونی به غیرکالمی گویندۀ خبر و نقش و کارکرد این ارتباطات غیرکالمی، در ارائۀ اخبار ت

های حاصل از آن، برای تحلیل ها و مقولهداده مخاطبان است. در ادامه، روش تحلیل محتوای کیفی

های کمّی نیز استفاده شده است. جامعۀ  های مورد مطالعه در پژوهش، از دادهتر نمونهتر و عینیدقیق

عنوان واحد مشاهده و  سی فارسی است که بهبیخبر و بیهای خبری شبکۀ آماری پژوهش، بخش

 87سی فارسی و بیشبکۀ بی 89:03واحد تحلیل، در نظرگرفته شده است. از میان خبرهای ساعت

گیری هدفمند و تصادفی، گیری، با نمونهعنوان چارچوب نمونه به 8071شبکۀ خبر در بهمن ماه سال 

اطات غیرکالمی گویندگان در یک هفتۀ آماری انتخاب گردید. براساس نتایج پژوهش، استفاده از ارتب

برقراری ارتباط نزدیک با مخاطبان، باورپذیری اخبار و اثرات اغنایی بیشتر اخبار بر مخاطبان، نقش و 

لحن و »، «نوع نما و قاب گویندۀ خبر»توان در سه تم اصلی تأثیر بسزایی دارد و این ارتباطات را می

، بیان نمود. نتایج پژوهش، «رت گویندۀ خبرحرکات سر، دست و صو»و « آهنگ گالم گویندۀ خبر

سی فارسی نسبت به گویندگان شبکۀ خبر از ارتباطات غیرکالمی بیدهد گویندگان خبر بینشان می

های نماهای بستۀ دوربین(، لحن تأکیدی کالم و حرکات سر و ویژه در مقوله متناسب و بیشتری )به

باید در نوع نماهای تصویرگوینده و استفاده از انواع نمایند و شبکۀ خبر صورت گوینده استفاده می

ای و ویژه ارتباطات غیرکالمی گویندگان خود در نحوۀ اجرا و خبرخوانی، دقت و بازنگری اساسی

 داشته باشد.

 سی فارسی.بیگویندۀ خبر، ارتباطات غیرکالمی، اخبارتلویزیونی ، شبکۀ خبر ، بی واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

های صوتی و تصویری خویش، این قدرت را ن به کمک توان باالی ارتباطی خود و جاذبهتلویزیو

، پوشش 8ها بکشاند. کامستاکدارد که با خلق واقعیت، رویدادهای جهان را به چهاردیواری خانه

های خبری با مخاطبان، همچنین تصویری خبر در تلویزیون و رابطۀ گویندگان اصلی برنامه

ش در آوردن آنها در مقابل دوربین تلویزیونی را دو خصیصۀ اصلی خبر چگونگی به نمای

های نوشتاری نیز هست داند که دلیل برتری آن بر اخبار مندرج در رسانهتلویزیونی می

، برنامۀ مستقل خبری 0«اسبیسی»میالدی کانال 8708(. در سال 13: 8019)میرفخرایی، 

نگاران در مورد به مصاحبه با روزنامه0«ویلیام شات»امارائه کرد که گویندۀ این برنامه، به ن

 پرداخت. خبرهای روز می

 89آغاز کرد. این برنامه که  8728در سال  CBSاوّلین برنامه مستمر و مستقل خبری را 

کشید، دو بار در روز )یک بار در ساعت چهارده و سی دقیقه و دیگری در دقیقه طول می

(. با 00: 8019آمد )میرفخرایی، شنبه تا جمعه به نمایش در می ساعت نوزده و سی دقیقه( از

های ژورنالیستی، جایگاه شغلی گویندۀ خبر تغییر کرد. تر شدن فعالیتایگذر زمان و حرفه

بدیل و غیره قابل کتمان گوینده، در ارائه قدرتمند و تأثیرگذار خبر بر مخاطب، نقش بی

ی در ارائۀ اخبار، توانایی و عملکرد او در مدیریت بخش های جدید ژورنالیستکارگیری سبک به

خبری و.... از جمله عواملی بودند که جایگاه گویندۀ خبر را نسبت به گذشته تغییر دادند. 

صدا چهره و خوشدیگر مانند گذشته، تنها یک ستارۀ معروف، خوش 2«گویندۀ خبر»امروزه 

به مخاطب ارائه دهد؛ بلکه مجری و گوینده ، اخبار را 9«خبرخوان»نیست که در جایگاه یک 

دهنده را بر عهده دارد و  گری بزرگ است. او نقش ارتباطتلویزیون قبل از هر چیز ارتباط

: 8010خوبی درک کند )قاسمی،  ای موفق است که نقش ارتباطی خود را بهگوینده یا مجری

ک با مخاطبان، ارتباطات (. یکی از عوامل مهم و اساسی در برقراری این ارتباط نزدی81

تواند به نحوه اجرای کار رفته توسط گویندۀ خبر است که به کمک آن می غیرکالمی به

خویش قدرت و توان بخشیده و با ایجاد ارتباط قوی و تأثیرگذار، اخبار را به مخاطبان خویش 
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کار برده شده  ترین ارتباطات غیرکالمی به ارائه دهد. در این میان مسئله اساسی شناسایی مهم

کارگیری آنان از این ارتباطات در خبرخوانی و ارائه اخبار به  توسط گویندگان خبر و نحوۀ به

مخاطبان است. ارتباطات غیرکالمی که بر چگونگی ارائه اخبار به مخاطبان و اثرات اقناعی 

ونی، خبر، چگونگی خوانش و نوع نگرش مخاطبان به خبر دریافت شده از شبکه خبری تلویزی

 اثر شایان توجهی خواهد داشت.

 اهمیت موضوع

عنوان فراگیرترین وسیلۀ ارتباط  تردید تلویزیون یکی از ارکان جامعۀ اطالعاتی است و بهبی 

ای توانسته است در دورترین نقاط این کرۀ جمعی، به کمک توسعه و گسترش پوشش ماهواره

یش دهد. توسعۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ای افزاطور فزاینده خاکی نفوذ و مخاطبانش را به

یابد که جامعه و افکار عمومی به رشد و بالندگی و خودآگاهی جمعی رسیده زمانی تحقق می

های عنوان یکی از ارکان مهم برنامه های جمعی، بهباشد و این زمانی ممکن است که رسانه

درست به جامعه بپردازند )یاوری، بخشی رسانی و آگاهیتوسعۀ جامعه، به رسالت خود در اطالع

(. زبان تصویر، قادر است مؤثرتر از تقریباً هر وسیلۀ ارتباطی دیگر، دانش را نشر دهد. 07: 8078

دهد که تجربه کند و تجربیاتش را در شکلی قابل مشاهده نشر  زبان تصویر به انسان کمک می

های خبری تلویزیونی، ی، شبکه( و به کمک این توان و قابیلت تصویر81: 8099، 8دهد )کپس

ها، گوی سبقت را از آنها در عرصۀ رقابت با دیگر منابع خبری مانند رادیو، روزنامه و خبرگزاری

درصد و لحن  9ترین منبع کسب خبر در جامعه هستند. بد نیست بدانید که کالم،  ربوده و مهم

 (. 83: 8070کند )حقیقی، درصد از اطالعات را منتقل می 99درصد و حرکات،  01و طنین، 

 کند بهمی کمک افراد به است که توانمندی ابزار غیرکالمی ارتباط از استفاده و فهم توانایی

 هایکنند، موقعیت بیان را واقعی خود بپردازند، مقصود دیگران با متقابل کنش مؤثری، به نحو

 ایحرفه و شخصی زندگی هایدر صحنه را بهتری اجتماعی روابط و کنند هدایت را برانگیز چالش

 (. Cherry, 2011:1-2دهند ) شکل خود

در این میان، با توجه به جایگاه ویژۀ اخبار تلویزیونی، مسئله اصلی نقش و عملکرد صحیح 

گویندۀ خبر در ارائه اخبار و برقراری ارتباطی اثربخش و با بیشترین اثر اقناعی با مخاطبان 

های خبری، توسط ر در غالب انواع مختلف اخبار و گزارشتمامی افراد تیم خب است. تالش
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آید و او آخرین واسطه بین تیم خبری و گوینده در مقابل دریچۀ دوربین به نمایش در می

کارگیری او از ارتباطات غیرکالمی که در  مخاطبان است که نحوه و چگونگی استفاده و به

ترین عوامل جذب  کند، از مهمپیدا می های ظاهری و شخصیتی و نحوۀ اجرای او نمودویژگی

مخاطب به تماشای خبر، درک و توجه بیشتر به بخش خبری و برقراری ارتباطی اثرگذار و 

اقناعی از سوی شبکه خبری بر مخاطبان خویش است و این امر، اهمیت استفاده مناسب و 

 سازد.اصولی از ارتباطات غیرکالمی توسط گویندگان خبر از آشکار می

 ال اصلی پژوهشسؤ

کارگیری از آنها، چه نقش و  ترین ارتباطات غیرکالمی گویندۀ خبر و استفاده و بهشاخص

 کارکردی در ارائه اخبار تلویزیونی به مخاطبان دارد؟

 اهداف پژوهش

 بیان نفش و جایگاه گویندۀ خبر در خبر تلویزیونی و اثرگذاری آن بر مخاطب؛ -

 ی در ارتباطات انسانی؛مطالعۀ کارکرد ارتباطات غیرکالم -

مطالعۀ ارتباطات غیرکالمی گویندگان خبر و نقش آن در اثرگذاری بیشتر پیام ارتباطی بر  -

 مخاطب؛

 ترین ارتباطات غیرکالمی گویندگان در خبر تلویزیونی؛ترین و شاخص شناسایی مهم -

خبر  شناسی و معناشناسی هر یک از ارتباطات غیرکالمی گویندگان خبر درتحلیل نشانه -

 تلویزوینی؛

کار برده شده توسط گویندگان خبر در شبکۀ  مطالعۀ کمّی و کیفی ارتباطات غیرکالمی به -

 خبر صداوسیما؛

کار برده شده توسط گویندگان خبر در شبکۀ  مطالعۀ کمّی وکیفی ارتباطات غیرکالمی به -

 سی فارسی؛ بی بی

 ترین متغیرها و مفاهیم تعریف مهم

بر فردى است که ضمن شناخت مبانى خبر، عالوه بر مشارکت نسبى گویندۀ خ»گویندۀ خبر: 

« عهده دارد. در تهیه و تنظیم، وظیفه اجرای اخبار و تفاسیر سیاسى را در رادیو و تلویزیون به

 (.093)نظام حقوق و دستمزد صداوسیما:
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ن، عنصر شود که در آبه آن دسته از اخباری گفته می 8«اخبار تلویزیونی»اخبار تلویزیونی: 

تصویر به نسبت سایر عناصر، غلبۀ بیشتری دارد و از این رو، در تهیۀ اخبار تلویزیونی، از 

شوند و صورت گروهی تهیه می شود. اخبار تلویزیونی، بهتجهیزات بیشتری بهره گرفته می

پردازند تصویربرداران در کنار خبرنگاران، گزارشگران، به ثبت و ضبط وقایع و رویدادها می

 (.00: 8011)عباسی، 

ای است مبتنی بر انسان با فرد یا افرادی دیگر که برای دستیابی به اهداف رابطه0اجرا: اجرا

زنند تا دیگران را با خود در نوع نگرشی خاص و عقایدی مختلف، دست به ایجاد ارتباط می

ر به هوش و های دسترسی به چنین توافقی، سراسمعیّن همراه کنند. شیوۀ این رفتار و راه

های فکری و زیباشناسی شناسی و درک مناسب فرد از ظرافتآگاهی و توانمندی گفتاری، مردم

 (.01: 8017دارد )عطاردی، 

هایی است که بدون استفاده از شامل تمامی پیام 0«ارتباطات غیرکالمی»ارتباطات غیرکالمی: 

گردد. طرز نشستن، حرکات تقل میاز طرف فرستنده به گیرنده پیام من 2«کدهای کالمی»واژه و 

هایی از ارتباطات غیرکالمی چهره، لحن و آهنگ صدا، مدل لباس، حرکات چشم و...، همگی نمونه

 1، اطوار9«تماس چشمی»، 1«ها ایما و اشاره»، 9«حالت چهره»ارتباط غیرکالمی که شامل  هستند.

 (. Segal,2011: 1ده است )شود، بخش حیاتی فرآیند ارتباط دانسته شو حتی طنین صدا می

 تحقیقات پیشین 

های خبری وگفتگو زیباشناسی عناصر بصری در برنامه»محمد شهبا، در کتابی با عنوان

بندی ترکیب»شناسی اخبار تلویزیونی را در شش عنوان  ، عناصر زیبایی«محورتلویزیونی

آرم و »و « مینۀ تصویرز پس»، «های بیانی مجریویژگی»، «طراحی دکور، الگوی رنگ»، «تصویر

شبکۀ »هایی از این مقوالت را درمورد مطالعه قرار داده و با نگاهی تطبیقی، نمونه« نشان تصویر

معرفی « CNN »و « BBC Word» ،«France 24»، «اخبار شبکۀ اوّل و دوم صداوسیما»، «خبر

 و مورد مطالعه قرار داده است. 
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(، کتابی است با 8779)8«استورات هاید»یسندگی، به نو«گویندگی در رادیو و تلویزویون»

گویندگی »، «گویندگی خبر در رادیو»(، که در آن، به موضوعات 8010ترجمۀ معصومه عصام)

مصاحبه و »، «های ورزشی در رادیو و تلویزیون گزارشگری و اجرای برنامه»، «خبر در تلویزیون

گویندگی و »و « در رادیو و تلویزیون وگو با میهمان میزگرد و گفت»، «وشنود های گفت برنامه

  پرداخته شده است.« های بازرگانی و خدمات عمومی اجرای پیام

کننده در ارتقای نقش گویندۀ مشارکت»نامه خود با عنوان در پایان« دخت سوسن حسنی»

ه کننده را در روند تولید خبر بررسی نمود، اهمیت گویندۀ فعال و مشارکت«ارائۀ خبر تلویزیونی

 داند. های نوین و امروزی ارائۀ اخبارتلویزیونی میهای سیستماست و این امر را از ویژگی

(، ضمن تعریف 8097هنر )ارشد رشته پژوهشنامه کارشناسی در پایان« سونیا پوریامین»

های تلویزیونی را مطرح گری در برنامه های مختلف مجریگری در تلویزیون، شیوه اجرا و مجری

های مورد نیاز برای گویندگان و مجریان تلویزیون و رادیو را ترین ویژگی ست و مهمکرده ا

داند که باید به علم و اصول فن بیان آشنایی کامل داشته و در داشتن صدای زیبا و دلنشین می

درستی، وظیفۀ محول  های خویش را در نحوۀ اجرا دخالت نداده و بههنگام اجرا، عقاید و نگرش

 ود را انجام دهد. شده به خ

شناسی ارتباطات کالمی و غیرکالمی اخبار شبکۀ شناسی و روایتنشانه»ای به نام در مقاله

صورت کیفی انجام پذیرفته، نقش  که به« مریم بوقانی فراهانی»نوشته « سی فارسی بی بی

ماه مورد  0سی فارسی در طول  بی ای شبکۀ بیارتباطات غیرکالمی در انتقال ایدئولوژی رسانه

مطالعه قرار گرفته است که نشان داده است ارتباط غیرکالمی در انتقال پیام، ارتباط کالمی را 

 گیرد. های فرهنگی مخاطبان صورت میکند و این فرآیند، با توجه به ویژگیهمراهی می

نامه  های ترکیبی در پایانبه بررسی عوامل تسلط مجریان تلویزیونی در برنامه« فرشته مردانه»

( پرداخته است و مجری را نقطۀ ثقل برنامه8010ارشد خود در دانشکدۀ صداوسیما )کارشناسی

های ترکیبی دانسته و عواملی چون مطالعه، تحصیالت، آشنایی به زبان خارجه، سابقه کار، سن و 

 داند. سازی تلویزیونی را از عوامل مهم میجنسیت مجری و آشنایی با فنون برنامه

(، 8017« )های سیماهای مجری موفق در برنامهویژگی»ای به نام در مقاله« عطاردی الهه»

رسان برکار او پرداخته است و الگوی آموزشی های مجری موفق و عوامل آسیببه بررسی ویژگی

 نماید. های ارتباطات و هنر در کانادا را معرفی میدانشکده

                                                           
1 Hyde, Stuart Wallace 
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بررسی عومل مؤثر »(، با عنوان 8011« )هستانیابراهیم کو»ارشد نامه کارشناسیدر پایان

های سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در سال بر عملکرد مجریان برنامه

، عوامل «از دیدگاه مدیران، سردبیران ارشد و کارشناسان معاونت سیاسی صداوسیما 8091

دیدگاه مدیران و سردبیران،  های سیاسی سازمان صداوسیما ازمؤثر بر عملکرد مجریان برنامه

عنوان سرمایه  مورد مطالعه قرار گرفته است و آموزش و پرورش مجریان نخبه و کارآمد به

 ارزشمند سازمان صداوسیما، مورد توجه قرار گرفته است.

 مبانی نظری

گر مؤثر، فرد موثق و معتبری در حوزۀ خویش است که با ظاهرسازی، ، ارتباط8از نظر ماکیاولی

هایی که منبع (. نحوۀ ارائه پیام عبارت است از تصمیم808: 8011، 0د ترغیب دارد )تنقص

(. 002: 8091راد،  گیرد )محسنیانارتباط، برای انتخاب و تنظیم و ترتیب نمادها و محتوا می

متغیرهایی چون شیوه ارائه مطلب، نوع درخواست، تلفظ عبارات و توازن بحث در تأثیرگذاری 

باید تأکید کرد که معنا، »( گفته است: 8793) 0«دین سی بارالند(. »00: 8013مز، مؤثرند )هر

: 8018، 9و تانکارد2شده )سورین شده؛ نه چیزی دریافت شده و داده چیزی است مکشوف، تعیین

ای اضافی، کافی ، لحن روایی اهمیت بنیادین دارد. حتی واژه1«روالن بارت»عیقدۀ  (. به889

 (. 020: 8011ی گوینده را آشکار کند )احمدی، گیراست تا موضع

، به شرح تفاوت دو نوع ارتباط که 8711در مدل ارتباطی خویش در سال  9«میکی اسمیت»

پردازد....ارتباط ادراکی، وابسته به تعریفی نامد، میمی 7«ارتباط عاطفی»و  1«ارتباط ادراکی»او 

تباطی عمومی و قابل فهم اکثر مردم است. اما ها داریم؛ این چنین اراست که از کلمات و جمله

ای، تن صدا، انتخاب کلمات و ارتباط عاطفی، ورای زبان قرار دارد و ممکن است در اشارات چهره

 با مقایسه در غیرکالمی های(. پیام292: 8019راد،  های احساسی جای گیرد )محسنیانسایر نشانه

 اند، درکمتری آگاهانۀ کنترل و شوند، تحت بازبینیمی افتدری و تر ارسالسریع بسیار معموالً زبان،

 (. 819: 8097،  83کنند )فرگاسمی عمل نیرومندتر هاو هیجان هانگرش ابالغ

                                                           
1 Machiavelli, Niccolo 

2 tan, Alexix S 

3 Barnlund, Dean C 

4 Severin, Werner Joseph  

5 Tankard, JamesW 

6 Barthes, Roland 

7 Smith, Michey 

8 Cognitive communication 

9 Emotional communication 

10. Forgas, Joseph P 
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 قائل تمایزT کنندمی ابراز آنها آنچه و کنندمی ایجاد دیگران در افراد که تصوری میان8گافمن

 آنها با کنندمی سعی مردم که هستند رهحالت چه و کلمات نخست، مؤلفۀ در زیرا شود؛می

 غیرکالمی( ممکن هایدیگر )قرینه هاینشانه دوم، از مورد در و کنند ایجاد دیگران در تأثیراتی

 (. 8073شود )صلیبی،  شخصی استفاده صداقت آزمایش برای است

دان مفهوم که : ب0. تکرار8درتعامل اجتماعی پنج نقش را بر عهده دارند: 0«های غیرکالمینشانه»

: آنها می2. تباین0دهد، تکرار کنند؛ نحو کالمی انتقال می توانند همان پیامی را که شخص بهمی

توانند جانشین : آنها می9. جانشینی0توانند متباین با پیامی باشند که فرد سعی دارد انتقال دهد؛ 

تر از کلمات، پیامی را یار واضحتواند بسپیام غیرکالمی شوند، مثالً چشمان فرد در اغلب موارد می

: 9. تأکید9توانند به پیام کالمی افزوده شوند و یا آن را تکمیل کنند؛ : آنها می1. تکمیل2انتقال دهد؛ 

 (. 8073آنها ممکن است بر پیام کالمی تأکید و اهمیت آن را تأیید کنند )صلیبی، 

 روابط اجتماعی بهبود به زیرا رد؛دا تعامل در روابط کیفیت بر وسیعی اثر غیرکالمی ارتباط

شوند،  شده اظهار بیان کلمات با همتا ارسالی غیرکالمی عالئم اگر که این ضمن رساندمی یاری

 غیرکالمی، عالئم (. ازSegal, 2011: 3انگیزد )برمی کنشگران را در1«شفافیت و اعتماد»حس

 .0؛ 7خود . ارائۀ0اجتماعی؛  عیتوض .کنترل8شود: می استفاده کارکرد پنج انجام برای عمدتاً

 . 83رسانه . کنترل9ها؛ نگرش . ابالغ2هیجانی؛  حاالت ابالغ

 یا خاتمه گروه به پیوستن در غیرکالمی هایمهارت عملکرد اجتماعی به وضعیت کنترل

 تعامالت تمامی اساسی هایویژگی از خود، یکی دارد؛ ارائۀ داللت ارتباط گروهی به دادن

 حفظ شوند. ما ضمنمی آزمایش ما خودپندارۀ و نفس عزت معموالً ضمن آنها که است اجتماعی

 هاییجدید )قرینه هایطرح کنیم؛ برقرار موفقی ارتباط بتوانیم خود، باید دیدگاهمان دربارۀ

غیرکالمی  ارائۀ برای توانندهمگی می چهره( هایحالت یا مو مشخص، آرایش هایمانند لباس

 روند.  کار به دست این از و شخصیتی ها، خصوصیاتنگرش ابالغ و خود

                                                           
1 Goffman, Erving 

2 nonverbal cues 
3 repetition 
4 contradiction 
5 substitution 
6 Complementing 
7 Accenting 
8  transparency 

9  self-presentation 
10 channel control 
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 بسیار اطالعاتی ای، حامالنچهره هایحالت هیجانی، مثالً حاالت عالئم غیرکالمی بعضی

 که است قوی چنان آن ایچهره هایحالت و هاهیجان پیوند اند.همگانی فرهنگ از نظر تخصصی

 عالمت با ارسال که شکلی به خود ورتص عضالت دادن حرکت با صرفاً افراد رسدنظر می به

 هنجارهای باید گفتT باره این در دهند.می نشان را مربوط باشد، هیجان تداعی در هیجانی

 هایپیام را وظیفۀ مهم غالباً این کنند.می محدود را هیجانات کالمی ابالغ مؤکداً فرهنگی

از  بخشی اند، بلکهنگرشی العاتاط حامالن نه تنها هااین پیام دهند. انجام باید غیرکالمی

 وضعیت کنترل خاص جنبۀ یک رسانه، نیز هستند. کنترل« کنترل وضعیت اجتماعی»

 کالمی تعاملِ کند.می صحبت بعداً که است شخصی گو، طول صحبت، وسخن اجتماعی، کنترل

 (. 8073به نقل از صلیبی،  8097است )فرگاس،  و ساختارمند یافته سازمان بسیار معموالً

 چارچوب نظری

ین علم اتعریف عملی در  8«وگیرپیرست... . »های علم نشانهصل به معنادر اشناسی نشانه

ست سه اهم پیدم آن نااز که ر طونهما، علمیزۀ یک حوان عنو شناسی به نشانهنویسد: می

زها . رم0ورزد؛ میعالئم تأکید وت متفای . عالمت که برگونهها8دارد: مطالعه اصلی برای حیطه 

و مزها رعمل به در که ی . فرهنگ بصر0د؛ شومییر منجر وشناسانه معانی تصا نشانهدرک که به 

-03: 8013کند )گیرو، ها قلمداد میمتفسیر پیاای بردی بررکارا نها داده و آیت دعالئم موجو

 (. 8019به نقل از آذری و فرهنگی،  87

د شود، سروکار دارد از قبیل کلمات، شناسی با هر چیزی که بتواند یک نشانه قلمدانشانه

 هایپدیده تمامی توانمی امروزه (. اما02: 8011، 0شکل، تصاویر، اصوت، اشیاء و.... )چندلر

 تا گرفته زبان پرداخت؛ از آنها تحلیل به شناسینشانه دید از و متن انگاشت مثابه به را جهان

 (. 8073رسانه و... )فرامرزی، شناسی، ارتباطات، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، مردم

و  0«فردینان دوسوسور»شناس سوئیسی شناسی نوین با کار زبانتوان گفت تحلیل نشانهمی

 (. سوسور در هر81: 8097، 9شود )آسابرگرآغاز می 2«چارلز ساندرز پیرس»فیلسوف آمریکایی، 

 به را نشانه یکدیگر با ر ترکیبد وجه، دو این او نظر از مدلول. و دال بود: وجه دو به قائل نشانه،

                                                           
1 Guiraud, Pierre 
2 Chandler, Daniel 

3  Saussure, Ferdinand 

4  Peirce, Charles Saunders 

5  Asa Berger, Arthur 
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شود می بازنمایی که مفهومی مدلول و گیردمی نشانه که است شکلی همان آورند. دالمی وجود

نامند )سوسو، می« داللت»اصطالحاً  را مدلول و دال بین (. سوسور رابطه19: 8710)سوسور، 

 که ایجابی رابطۀ هستیم؛ یکی رو روبه زبان نظام در رابطه دو با ترتیب، این (. به838: 8710

 درون نظام، در و هانشانه بین که سلبی رابطۀ دیگری و است برقرار مدلول و دال بین درون نشانه

 است، مولد و رابطۀ افتراقی که دوم رابطۀ و اندنامیده داللت اصطالحاً رابطه اوّل را .کندمی عمل

 (. 8073ی، ؛ به نقل از فرامرز9: 8011نامند )سجودی، می ارزش

شناسی در شناس مشهور ایتالیایی، پیرامون پژوهش و کاوش نشانهنشانه 8«امبرتو اکو»

، به پیام تحمیل 0«های فرهنگی داللت»رمزها و زیررمزها در چارچوب کلی »گوید: تلویزیون می

های فرهنگی هستند که مایملک معرفتی گیرندۀ پیام؛ یعنی مواضع شوند. همین داللتمی

های ارزشی او را تشکیل میها و نظامهای روانی، سلیقهولوژیکی، اخالقی، مذهبی، نگرشایدئ

هایی ذهنی برای (. این رمزها، چارچوب27: 8097به نقل از آسابرگر،  889: 8790دهند )اکو، 

های تلویزیونی را های برنامهکند که در فضای این چارچوب ذهنی، پیاممخاطبان ایجاد می

های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هایی نموده که سرانجام نظام فکری و نگرشریافتخوانش و د

ای است به غایت پیچیده که از زبان دهد. تلویزیون رسانهمخاطب را نسبت به پیام تشکیل می

برد. این کلمات، زبان تصویر و صدا برای تأثیرگذاری بر مردم و ایجاد عقیده در آنها بهره می

شناس تلویزیون است که تعیین کند اوالً چگونه چنین چیزی ممکن است و ثانیاً وظیفۀ نشانه

شناسی را بر تلویزیون اعمال خواهیم نشانه(. وقتی می99: 8097چگونه انجام شود )آسابرگر، 

هایی از این رسانه توجه بیشتری نشان دهیم که کارکرد آنها کنیم، منطقی است بر آن جنبه

 (.90: 8097ها هستند، قابل تمایزند )آسابرگر، از آنها که حامل نشانه هاست ومانند نشانه

 شناسی پژوهشروش

معانی،  کشف به توانمی زبانی هایپیام تحلیل با که است شده بنا فرض این بر تحلیل محتوا

 & Wilkinsonیافت ) دست جهان یافتگی سازمان و درک هایها، شیوهها، نگرشاولویت

Birmingham, 2003: 68عنوان یک را به روش این که بودند الزارسفلد اوّلین کسانی و (. برلسون 

 فهم برای عمدتاً که (. این روشHollowey,1997: 37گرفتند ) کار به مستقل تحلیلی تکنیک

های جمعی، نظیر متنی رسانه هایداده مندنظام رفت و تحلیلمی کار به هایرسانه هایپیام

                                                           
1 Eco, Umberto 
2 Cultural Reference 
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 عالوه است قادر همچنین روش (. اینMayring, 2003: 266ها را مدنظر داشت )رادیو و روزنامه

 و های کالمی، تصویری، چاپیداده عنوان معنای عام آن، نظیر متن به نوشتاری، هرگونه منابع بر

 اسناد و باز، مشاهده پیمایشی هایها، پرسشها، مصاحبهروایت از ممکن است که را الکترونیکی

 (. Hsiu-Fang & Shannon, 2005: 277دهد ) قرار تحلیل مورد باشد،آمده  دست به

 تحلیل شود؛ روش تقسیم می وکیفی کمّی محتوای تحلیل روش دو به معموالً محتوا تحلیل

 کمی و مندعینی، نظام توصیف برای پژوهشی است، فن کرده بیان برلسون که کمّی محتوای

 ذهنی تفسیر برای روش تحقیقی توانمی را کیفی محتوای است... . تحلیل مطلب محتوای

 طراحی یا سازیتم مند، کدبندی، ونظام بندیطبقه فرایندهای طریق از متنی هایهداد محتوایی

 کیفی، محتوای تحلیل در حرکت (. مسیر8073نوشادی،  و دانست )ایمان شده شناخته الگوهای

 از است. مفهومی هاینقشه و هامدل یجادا و سپس مقوالت کشیدن بیرون سمت به متن از عمدتاً

 (. Elo & Kyngas, 2007: 107در آن پذیرفته شده است ) استقرا منطق کاربرد بیشتر رو، این

8«یه شی» نظریۀ براساس
0شانون و 

محتوای  تحلیل زمینۀ در موجود هایرهیافت توانمی 

. 0؛ 0«قراردادی و عرفی حتوایم تحلیل. »8 از: اند عبارت که کرد تقسیم دسته سه به را کیفی

نوشادی،  و )ایمان 9«تجمعی یا تلخیصی محتوای تحلیل. »0؛  2«دارجهت محتوای تحلیل»

 اطالعات آوردن دست عرفی، به رویکرد براساس کیفی محتوای تحلیل بارز (. امتیاز8073

است  شده ازپیش تعیین هاینظریه یا مقوله کردن تحمیل مطالعه، بدون از آشکار و مستقیم

تحلیل  مطالعه، نوشتن مورد متن از خود فهم و ادراک براساس (. محقق8073نوشادی،  و )ایمان

 عمل، این شود. آغاز رمزها ظهور برای هاییزمینه پیش تا یابدمی ادامه کار این آغازد ومی اوّلیه را

و تفاوت هااهتشب براساس سپس و یابد ظهور متن از رمزها ریزی طرح که شودمی اغلب موجب

 صورت رمز و زیرمقوله و مقوله هر برای تعاریفی بعدی، شوند... . در مرحلۀ بندیمقوله هایشان

 مشخص هاداده روی از هامقوله و هارمز برای هاییها، مثالیافته گزارش از تهیۀ گیرد. برایمی

 هایزیرمقوله و هاولهمق بین ارتباطی گیرندمی تصمیم هدف تحقیق، محققان به بسته شود.می

کنند  مشخص هاداده بین مراتب سلسله یا موضوع خود، پیشینۀ بین براساس موافقت بیشتر

 (. 8073نوشادی،  و )ایمان

                                                           
1  Hsieh, Hsieh- Fang 

2 Shanon, Sara E 
3  Conventionat Content Analysis 
4  Directed Content Analysis 
5  Summative Content Analysis 
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دست آمده از  های بهها و زیرمقولهتر مقولهتر و دقیقدر این پژوهش برای مطالعۀ عینی

های کمّی حاصل از نیز  ها و دادهولهتحلیل محتوای کیفی نمونه پژوهش، از فراوانی این مق

نظر بیشتری مورد مطالعه و مقایسه شود تا مقایسۀ تطبیقی دو نمونه، با دقتاستفاده می

 قرار گیرد. 

سی فارسی است که هر یک از بیهای خبری شبکۀ خبر و بیجامعۀ آماری پژوهش، بخش

واحد تحلیل در نظرگرفته شده عنوان واحد مشاهده شده و  های خبری، بهاخبار در این بخش

شبکۀ خبر در بهمن  87سی فارسی و  بی شبکۀ بی 89:03است. در این پژوهش خبرهای ساعت

شبکه بی 89:03گیری در نظر گرفته شده است. خبر عنوان چارچوب نمونه ، به8071ماه سال 

یت خاصی سی، اوّلین بخش خبری زنده این تلویزیون در طول روز است و بدین جهت، اهمبی

های خبر مشروح این ترین بخش شبکۀ خبر نیز یکی از مهم 87دارد و از دیگر سو، خبر مشروح 

 9گیری هدفمند و تصادفی بدون جایگزینی و با توجه به اینکه بهمن ماه از شبکه است. با نمونه

، هفته تشکیل شده است، جهت انتخاب یک هفتۀ آماری، از میان شنبه تا چهارشنبه هر هفته

یک روز با روش تصادفی از هر هفته انتخاب گردید. از مجموع چهار جمعه و چهار پنجشنبه 

 صورت تصادفی انتخاب گردید. نیز، یک پنجشنبه و یک جمعه به

 گیریگیری شده از چارچوب نمونه. روزهای نمونه1جدول شمارۀ 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه روز

 هفته چهارم هفته اول هفته چهارم هفته اول هفته دوم هفته سوم پنجم هفته تهشماره هف

 09/88/71 9/88/71 09/88/71 0/88/71 7/88/71 89/88/71 01/88/71 تاریخ

 های پژوهشیافته

های خبری در نمونه پژوهش، ارتباطات غیرکالمی با توجه به تحلیل محتوای کیفی بخش

 بندی نمود:تم اصلی از یکدیگر تفکیک و دسته 0توان در می گویندگان خبر را

 خبر؛. نوع نما و قاب تصویر گوینده8

 . لحن و آهنگ کالم گویندۀ خبر؛0

 . حرکات سر، دست و صورت گویندۀ خبر؛0
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 . نوع نما و قاب تصویر گویندۀ خبر2جدول شماره 

تم 
 )دال(

 نوع قاب و نمای تصویر

 مقوله
 نزدیکنمای

 (Close- up) 

 نمای متوسط
(Mediumshot) 

 دورنمای
(Full- shot) 

بهزومحرکت
 جلو

 (Zoom in) 

بهزومحرکت
عقب 

(Zoomback) 

تعریف
عملیاتی 

 مقوله

قاب تصویر ثابت 
و از قسمت پایین 

سینه به باالی 
مجری را نشان 

 دهدمی

قاب تصویر ثابت 
تنه باال و نیم

)کمر به باال( 
مجری را نشان 

 ددهمی

تصویر، قاب
گوینده را به 

کامل همراه نمای
دکور در استودیو 

 دهد نشان می

بهتصویرگوینده 
وسیله دوربین به 
مخاطب نزدیک 

 شودمی

بهتصویرگوینده 
وسیله دوربین از 
مخاطب دور می

 شود

 
 
 
رمز 

 )مدلول(

ایجاد حس 
نزدیکی و 

بیشتر صمیمیت 
-با مخاطب

و نمایان شاخص 
شدن بیشتر 

تباطات ار
غیرکالمی صورت 

 گویندۀ خبر

بیان رابطه فردی، 
شاخص و نمایان 
شدن ارتباطات 
غیرکالمی سر و 
دو دست گویندۀ 

 خبر

بیان رابطه 
اجتماعی، واقع 
نمایی، آسودگی 
مجری و القای 
حس آرامش به 
مخاطب، افزایش 
دقت و تمرکز 
مخاطب به کل 

 بخش خبری

افزایش دقت و 
توجه مخاطب به 

 خبر خوانده
شده، دعوت 
مخاطب به 

مشاهده بخش 
خبری و ایجاد 
حس تمرکز در 

 او
 

ایجاد حس روانی 
و آمادگی در 
مخاطب برای 
پایان بخش 

خبری و عدم 
پایان ناگهانی 

 اخبار

 . لحن و آهنگ کالم گویندۀ خبر3جدول شماره

 نوع لحن گویندۀ خبر تم )دال(

 صمیمی و احساسی لحن لحن تأکیدی و جدی لحن یکنواخت و عادی مقوله

تعریف 
عملیاتی 

 مقوله

لحن کالم با آهنگی 
یکنواخت و یکدست، ادای 

کلمات با لحن عادی و بدون 
 هاتأکید بر روی واژه

آهنگی تأکیدی  لحن کالم با
وغیریکنواخت، ادای کلمات با 

جدیت و تأکید مناسب بر 
 ها متناسب با محتوای متن واژه

یم و آهنگی نرم، مال لحن کالم با
غیریکنواخت، ادای کلمات 

نزدیک به زبان گفتار، لحن کالم 
 با آهنگی صمیمی و دوستانه

رمز 
 )مدلول(

کاهش توجه مخاطب به 
خبر، کاهش اهمیت خبر 
نزد مخاطب، کاهش اثرات 
اقناعی خبر بر مخاطب ، 

دور شدن مخاطب از خبر، 
کاهش هیجان و ایجاد 
 فضای بی روح بر خبر

و القای  ایجاد فضای جدی
اهمیت خبر به مخاطب، 

افزایش توجه مخاطب به خبر، 
هدایت مخاطب و تالش جهت 

تغییر نگرش او، اثرگذاری 
بیشتر و ایجاد شور و تهییج در 

 مخاطب

ایجاد فضای ارتباطی صمیمی و 
باورپذیرتر با مخاطب، برقراری 

رابطه نزدیک و صمیمی با 
مخاطب و دور شدن از فضای 

فزایش جدی و خشک خبر، ا
 اثرات اقناعی خبر بر مخاطب
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 خبر. حرکات سر، دست و صورت گوینده4جدول شماره 

 نوع حرکات دست، سر و صورت تم )دال(

 

 مقوله

حرکات

 تأییدی سر

 غیرمتحرکدستان

حرکات تأکیدی 

 دست

حرکات 

تأکیدی 

 صورت

حرکات 

جانبی 

 دست

تکیه به یک 

سمت یا خم 

 شدن به جلو

درحالت 

 از بسته

 هم

درحالت 

 از همباز 

 

 

تعریف 

عملیاتی 

 مقوله

باال و  حرکات

پایین و 

همچنین 

 چپ و راست

سرگوینده 

هنگام

خبرخوانی 

متناسب با 

آهنگ و 

 خبر محتوای

ها دست

صورت  به

ایستا بر 

میز  روی

درحالت 

شده بسته

یا در کنار 

 هم

ها دست

باز از هم 

در امتداد 

بدن و 

بدون 

حرکت بر 

 وی میزر

ها به دست

صورت متحرک 

و پویا با حرکت 

هایی متناسب 

با آهنگ و 

 محتوای خبر

حرکات 

متعادل چشم 

و ابرو 

صورت  به

متناسب با 

آهنگ و 

محتوای خبر 

 خوانده شده

حرکات 

جانبی 

دست 

گوینده با 

خودکار و 

های یا برگه

خبر، 

نوشتن 

مطالبی بر 

 روی کاغذ

عدم صاف 

نشستن 

گوینده با 

 هایشانه

مستقیم و رو 

به رو به 

مخاطب، خم 

شدن بدن 

گوینده به 

 یک سمت

 

 

 

رمز 

 )مدلول(

تأکید بر خبر 

شده،  خوانده

کمک به 

پذیرش خبر 

از سوی 

مخاطب، 

اثرگذاری و 

درک بیشتر 

خبر بر 

 مخاطب

یکنواختی و ایجاد فضای 

بی روح در خبر، ایجاد 

فاصله و دور شدن 

مخاطب از خبر، کاهش 

ر بر اثر اقناعی خب

 مخاطب

ایجاد فضای 

غیریکنواخت، 

صمیمی و 

پویاتر در خبر، 

نزدیکی بیشتر 

گویندۀ خبر با 

مخاطب، 

اثر افزایش 

اقناعی خبر بر 

 مخاطب

برقراری 

 ارتباط نزدیک

گویندۀ خبر 

با مخاطب، 

افزایش 

تأثیرگذاری 

فکری و 

خبر  احساسی

خوانده شده 

 بر مخاطب

ایجاد 

فضای 

طبیعی در 

کار 

خبرخوانی 

از سوی 

گویندۀ 

خبر، القاگر 

حس 

جدیت و 

اهمیت 

فضای خبر 

و 

کارگوینده 

نزد 

 مخاطب

کاهش فضای 

رسمی و 

معتبر خبر، 

کاهش 

باورپذیری 

خبر نزد 

مخاطب، 

برهم زدن 

توجه مخاطب 

و کاهش 

هواس و دقت 

 او به خبر

در این پژوهش، بعد از تحلیل کیفی « تحلیل محتوای کیفی عرفی»با توجه به روش 

 های اصلی، پژوهشگر برایسازی آنها به تمها و خالصههای حاصل از نمونه و تعین مقوله هداد

های عینی از این مقوالت و ارتباط بین این مقوالت براساس ها با بیان نمونهیافته گزارش از تهیۀ

 پردازند. های حاصل میمبانی و چارجوب نظری پژوهش، به مطالعه و تحلیل داده
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های عینی و دقیق مقوالت در نمونه انتخاب شده و از هش، جهت بیان نمونهدر این پژو

سی فارسی و شبکۀ خبر، از طریق محاسبه  بی طرفی رویکرد تطبیقی پژوهش بین دو شبکۀ بی

های خبری در دو ها، میانگین فراوانی هر یک از این مقوالت در مجموع بخشفراوانی مقوله

گردد و سپس این مقوالت بدست آمده از تحلیل ه مینمونه پژوهش، گردآوری و محاسب

گیرد. با توجه محتوای کیفی، با توجه به مبانی و چارچوب نظری پژوهش، مورد تحلیل قرار می

های ی مشخص و در نظر گرفته شدۀ پژوهش، فراوانی این مقوالت، در نمونههاها و مقولهبه تم

 مطابق جداول پنج و شش، به شرح زیر است: سی فارسیبیمورد بررسی، در شبکۀ خبر و بی

 خبر. فراوانی انواع ارتباطات غیرکالمی گویندگان شبکه5جدول شماره 

 تاریخ

/0 عنوان
88
/

71
 

)سه
شنبه(

 

9/
88
/

71
 

)پنج
شنبه(

 

7/
88
/

71
)دوشنبه( 
 

89
/

88
/

71
 

)یکشنبه(
 

09
/

88
/

71
)چهارشنبه( 
 

09
/

88
/

71
 

)جمعه(
 

01
/

88
/

71
 

(
شنبه(

ی 
جمع فراوان

 

 830 89 81 82 89 80 80 81 تعداد خبر

نمای 

 بازدوربین
8 8 8 8 8 8 8 9 

متوسطنمای

 دوربین
81 82 83 80 80 80 80 78 

نمای نزدیک

 دوربین
0 0 0 0 0 0 0 89 

زوم دوربین 

 به جلو
8 8 8 8 8 8 8 9 

به دوربین زوم

 عقب
3 3 3 3 3 3 3 3 

 00 3 9 3 8 3 3 82 یکنواختلحن

 11 80 9 80 80 88 88 0 لحن تأکیدی

 80 0 8 0 0 8 0 0 صمیمیلحن

حرکات 

 تاییدی سر
80 7 1 8 9 89 80 10 
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 خبر. فراوانی انواع ارتباطات غیرکالمی گویندگان شبکه5جدول شماره 

 تاریخ

/0 عنوان
88
/

71
 

)سه
شنبه(

 

9/
88
/

71
 

)پنج
شنبه(

 

7/
88
/

71
)دوشنبه( 
 

89
/

88
/

71
 

)یکشنبه(
 

09
/

88
/

71
)چهارشنبه( 
 

09
/

88
/

71
 

)جمعه(
 

01
/

88
/

71
 

(
شنبه(

ی 
جمع فراوان

 

 غیرمتحرکدستان

 به همبستهدرحالت-

 از هم درحالت باز-

89 

1 

9 

80 

0 

83 

80 

83 

0 

80 

80 

3 

80 

9 

1 

80 

9 

9 

80 

9 

9 

73 

98 

07 

 7 0 0 3 3 3 3 0 دستتأکیدیحرکات

 03 0 2 9 0 0 0 0 صورتتأکیدیحرکات

 2 3 8 8 0 3 3 3 دستجانبیحرکات

تکیه به یک سمت یا 

 خم شدن به جلو
3 3 3 3 9 3 3 9 

شود، در داده های آماری در نظر گرفته نشده و حدف  *خبر ورزشی در این بخش خبری که توسط گوینده ورزشی خوانده می

 گردیده است.

 سی فارسی بی فراوانی انواع ارتباطات غیرکالمی گویندگان شبکۀ بی .6جدول شماره 

 تاریخ
 

 عنوان

0/
88
/

71
 

)سه
شنبه(

 

9/
88
/

71
 

)پنج
شنبه(

 

7/
88
/

71
)دوشنبه( 
 

89
/

88
/

71
 

)یکشنبه(
 

09
/

88
/

71
)چهارشنبه( 
 

09
/

88
/

71
 

)جمعه(
 

01
/

88
/

71
 

)شنبه(
 

جمع
ی 

فراوان
 

 18 7 7 1 88 7 9 1 تعداد خبر

 87 0 0 0 0 0 0 8 نمای بازدوربین

 7 8 8 8 0 0 8 3 دوربینمتوسطنمای

 91 7 7 1 7 1 9 1 دوربیننمای نزدیک

 01 2 2 2 2 2 2 0 زوم دوربین به جلو

 1 8 8 8 8 8 8 3 دوربین به عقبزوم

 3 3 3 3 3 3 3 3 یکنواختلحن

 90 7 7 1 7 1 1 9 لحن تأکیدی

 7 3 3 0 0 8 8 0 صمیمیلحن

 90 2 7 9 7 7 1 1 سرتأکیدیحرکات

 غیرمتحرکدستان
 به همبستهدرحالت-

 درحالت بازازهم-

9 
2 
8 

2 
2 
3 

9 
9 
0 

1 
9 
8 

9 
9 
3 

1 
1 
3 

9 
1 
8 

22 
07 
9 

 80 8 0 8 0 0 8 0 دستتأکیدیحرکات

 01 0 0 1 1 0 0 0 صورتتأکیدیحرکات

 2 8 3 3 8 3 0 3 دستجانبیحرکات

به یک سمت یا خم  تکیه
 شدن به جلو

3 3 3 3 3 3 8 8 
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 های پژوهشتحلیل داده

های آماری جداول پنج و شش، درصد . نوع نما و قاب تصویر گویندۀ خبر: با توجه به داده8

صورت  سی فارسی، بهبیهای نوع نما و قاب تصویر گویندۀ خبر در شبکۀ خبر و بیفراوانی مقوله

 ( به شرح زیر است:8ره )تطبیقی در نمودار شما

 
 . مقایسه نوع نما و قاب تصویر گویندۀ خبر1نمودارشماره

سی فارسی بیش از شبکۀ خبر و هریک به ترتیب به میزان  بی با توجه به نمودار، شبکۀ بی

بندی این نماها در شبکۀ اند. ترکیبدرصد از نماهای باز استفاده نموده 97/1و  82/80

خبر، از نوع نامتقارن و پویا است. در توضیح این نکته، باید خالف شبکهسی فارسی بر  بی بی

بیفزاییم که نامتقارنی تصویر بر آسودگی مجرب در اجرا تأکید دارد؛ یعنی همان چیزی که از 

کند و بندی نیز در همین جهت عمل میرود. به عالوه، ایستایی ترکیببیننده نیز انتظار می

سی فارسی  بی ( و شبکۀ بی90: 8073کند )شهبا، و توجه را تشدید مینمایی حس آرامش، واقع

 از این کارکرد نمای باز بیشتر استفاده نموده است. 

در نماهای متوسط، تفاوت زیادی میان این دو شبکه خبری وجود دارد و شبکۀ خبر با 

بسیار  سی فارسی، از تعداد بی درصد شبکۀ بی 99/82درصد در مقایسه با  02/11میزان 

بیشتری از این نما استفاده کرده است. با توجه به کارکرد این نما برای برقراری رابطۀ فردی 

خبر، ها و کاربرد بیشتر این نما در شبکۀ نمودن ارتباطات غیرکالمی دست گوینده و شاخص

رود گویندگان این شبکه، از لحن صمیمی در ایجاد رابطۀ فردی و حرکات تأکیدی انتظار می

 دست بیشتر استفاده نمایند که براساس نتایج پژوهش، در عمل این چنین نیست. 
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بیشترین تفاوت در نوع قاب تصویر در بین این دو شبکه خبری، استفاده از نمای نزدیک 

، بسیار 91/82نسبت به شبکۀ خبر با میزان  31/79سی با درصد فراوانی  بی است که شبکۀ بی

نموده است. با توجه به کارکرد این نما در ایجاد حس نزدیکی و بیشتر از این نما استفاده 

سر و صورت  شدن بیشتر ارتباطات غیرکالمی بیشتر با مخاطب و همچنین شاخصصمیمیت 

سی به این نوع ارتباطات غیرکالمی بر خالف شبکۀ خبر،  بی گوینده بر مخاطب، شبکۀ بی

(، میزان استفاده از لحن تأکیدی و 0( و )0اره )اهمیت فراوانی داده است. با توجه به نمودار شم

سی با استفاده بیشتر از این نما  بی استفاده از حرکات تأکیدی سر و صورت گویندگان شبکۀ بی

 دراین شبکه، کامالً همخوانی دارد.

هرچه میزان توجه به یک برنامۀ خبری بیشتر باشد، ادراک مخاطب از خبر یادشده نیز 

رود شود و در نهایت، حافظۀ مخاطب از محتوای خبر یادشده باالتر میطبیعتاً بیشتر می

شده،  (. افزایش دقت و تمرکز مخاطب به خبر، تأکید بر خبر خوانده818: 8019)میرفخرایی، 

دعوت و ایجاد حس همراهی مخاطب با بخش خبری، از کارکردهای عمدۀ نمای زوم به جلو 

 91/1درصد بیش از شبکۀ خبر با فراوانی  10/20نی سی فارسی با فراوا بی است که شبکۀ بی

 درصد، از این نما استفاده کرده است. 

ایجاد حس همراهی در مخاطب و افزایش تمرکز او به بخش خبری، اثرگذاری و قدرت 

سی فارسی در مقایسه با شبکۀ خبر از  بی دهد و شبکۀ بیاقناعی خبر بر مخاطب را افزایش می

ستفاده کرده است. در مورد استفاده از نمای زوم به عقب نیز، شبکۀ خبر در این قابلیت بیشتر ا

خود اصالً از این نما استفاده نکرده است و بخش خبری خود را با نمای بسته  87بخش خبری 

و اعالم خبری به نام خبر حوزه که از نوع سخت خبر است، به پایان رسانده است. این در حالی 

درصد  10/7سی فارسی،  بی های آماری، شبکۀ بیگیری پژوهش و دادهونهاست که با توجه به نم

از نمای زوم به عقب استفاده کرده است که تمامی کاربرد استفاده از این نما، در بخش 

سی در مواردی که  بی خداحافظی بوده است. اشاره به این نکته، شایان توجه است که شبکۀ بی

خبر بوده  کند، خبر پایانی از نوع نرمی، با مخاطب خداخافظی میبا نمای بسته و اعالم خبر پایان

شود و این موضوع پایان بخش خبری آرام و زیباتری که با لحنی صمیمی برای مخاطب ارائه می

 ای که در شبکۀ خبر شاهد آن نیستیم. آورد، مسئلهرا برای مخاطب فراهم می
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های آماری جداول پنج و شش، درصد اده. لحن و آهنگ کالم گویندۀ خبر: با توجه به د0

صورت  سی فارسی بهبیهای لحن و آهنگ کالم گویندۀ خبر در شبکۀ خبر و بیفراوانی مقوله

 ( به شرح زیر است:0تطبیقی در نمودار شماره )

 
 . مقایسه نوع لحن و آهنگ کالم گویندگان خبر2نمودار شماره

بلندی و کوتاهی »و  2«سرعت و تندی»، 0«دازیر و بمی ص»، 0«نوسان صدا»، 8«لحن بیان»

هایی هستند که بر سبک صوتی افراد تأثیر میهای شخصی یا عامل، ویژگی9«یا درجۀ صدا

هاست و مصادیق آن یعنی صدای (. صدا جزء الینفک خبر رسانه809: 8019، 1گذارند )وسترا

ها و دیگر مصداق شونده، صدای محیط، موسیقی، افکت صوتگوینده، گزارشگر، مصاحبه

(. گوش نسبت به چشم، از 12: 8011اهمیتی اساسی در ژورنالیسم تلویزیونی دارد )عباسی، 

صورتی  ها را تشدید کند، در حالی که چشم بهتواند شنیدهاین توانایی برخوردار است که می

شم، بیهایش را بپذیرد یا رد کند، در حالی که چبیند. گوش قادر است شنیدهخنثی فقط می

 (. 091: 8099، 9کند )مک لوهانبیند، بالطبع قبول میتفاوت است و هر چه را می
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صدا،  طنین بر گرکنش دیگران، تمرکز با مؤثر غیرکالمی ارتباط در مهم هایگام از یکی

 از ایدامنه تواند اطالعات غنی را در، می8«پیرازبانی»جنبۀ  این زیرا است؛ گفتن سخن هنگام

 گفتن، کیفیت سخن هنگام افراد صدای دهد. طنین انتقال خشم حتی و عالقگیبی ای اشتیاق

 خود، برای صدای طنین از تواندمی فرد زیرا دهد؛قرار می تأثیر تحت را آنها به دیگران پاسخگویی

 ارتباط گفت توانمبنا، می بر این کند. انتقال دهد، استفاده خواهدمی که ایاندیشه بر تأکید

 به کند؛می گوید، حمایتمی او را است، آنچه فرد گوینده بیانگر حرکات شامل می، کهغیرکال

(. 8073کند )صلیبی،  عمل نمایشی بازیگر در یا یک سخنران مقام گر درکنش که هنگامی ویژه

خصوص وقتی که وظیفه او برقراری  صدای مناسب، قسمتی از ابزار کار یک مجری است؛ به

 (. 18: 8017باشد )عطاردی، ارتباط با دیگران 

سبک صوتی باید با حالت عاطفی هماهنگ و سازگار باشد... . هر تغییر صوتی به شنونده 

فهماند که در حالت عاطفی گوینده تغییری روی داده است... . تغییرهای صوتی نیز مانند می

 (. 809-801: 8019تواند گوینده را به تغییر مسیر بحث هدایت کند )وسترا، تماس چشمی، می

سی اصالً از لحن  بی دهد که گویندگان خبر شبکۀ بیهای آماری پژوهش نشان میداده

 09/08اند و این در حالی است که در شبکۀ خبر، گویندگان با فراوانی یکنواخت استفاده نکرده

میاند. لحن یکنواخت عالوه بر اینکه از اعتبار و جذابیت خبر درصد، لحنی یکنواخت داشته

درستی به مخاطب منتقل نگردد و گوینده تبدیل به  شود محتوای خبر، بهکاهد، باعث می

فیلتری مخرب در مسیر انتقال خبر از فرستنده تا گیرنده شده و سبب کاهش اثر اقناعی خبر 

های پژوهش، حکایت از استفاده بیشتر گویندگان خبر بیگردد. در مورد لحن تأکیدی نیز، داده

سی فارسی با درصد  بی لحن تأکیدی هنگام خبرخوانی دارند. گویندگان خبر شبکۀ بی سی ازبی

درصد(، از لحن تأکیدی  38/11نسبت به گویندگان شبکۀ خبر )با میزان  02/19فراوانی 

گر، اخبار تلویزیونی جهت اند. با توجه به اهمیت اعتبار منبع ارتباطبیشتری استفاده کرده

ای گونه بایست در چارچوب یک گفتمان خبری، بهشتر بر مخاطبان، میپذیرش و اثرگذاری بی

گرایی و اعتبار توسط گویندۀ خبر به مخاطبان ارائه گردد که در ذهن آنها حس اعتماد و عینی

شده را ایجاد نماید و استفاده از لحن تأکیدی با ضرباهنگ مناسب، در ایجاد اعتماد و  اخبار ارائه

کاربردن لحن صمیمی توسط گوینده، جایگاه و  خاطب نقش بسزایی دارد. بهباورپذیری خبر بر م

گری مؤثر و مفید با مخاطب دارد. گفتمان رسمی، حالت اهمیت خاص خود را در ارتباط

                                                           
1  Paralinguistic 
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کند. رسمی بودن بیش از برد و اعتماد موجود را نیز سلب میزدن با مخاطب را از بین می حرف

بندی اخبار(، بسیار سخت و غیر قابل خاطبان ناآشنا به قالبویژه م حد جمالت برای مخاطب )به

ها است که مخاطب در صورت تمایل میفهم است. این گفتمان ثقیل خبری، مخصوص روزنامه

کارگیری چنین گفتمان ثقیل خبری در تلویزیون، باعث  تواند دوباره مطلب را مطالعه کند. به

کارگیری از لحن و  (. در به838: 8019)میرفخرایی، شود قطع رابطۀ مخاطب با برنامه خبری می

گفتمان صمیمی، تفاوت اندکی بین این دو شبکه خبری وجود دارد و گویندگان خبر شبکۀ 

سی، بیدرصد گویندگان خبر شبکه بی 99/82درصد نسبت به فراوانی  19/88خبر با فراوانی 

 اند.کار برده لحن صمیمی کمتری را به

های حرکات سر، دست و ت و صورت گویندۀ خبر: درصد فراوانی مقوله. حرکات سر، دس0

( به 0صورت تطبیقی در نمودار شماره ) سی فارسی بهبیصورت گویندۀ خبر در شبکۀ خبر و بی

 شرح است:

 
 . مقایسه حرکات سر، دست و صورت گویندگان خبر3نمودار شماره 

ت تباطاگوید: ارمی« نبدت حرکا ت وتباطاارشناسی روان»ب کتادر  8یل«آرژ»مایکل 

ه، لحن چهرت سیلۀ حاالوبه د هد که یک فردروی میهنگامی رسانی بدنی مغیرکالمی یا پیا

ست امر ممکن این ار دهد. اتحت تأثیر قری را یگرد دفر، یگردتباطی مجرای اریا هر صدا 
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نیز ارد بعضی مودر و غیرکالمی ر فتاآن را رنیم امیتو، خیررد امو؛ در باشدی یا غیرعمدی عمد

 (.80: 8091ن و... بنامیم )آرژیل، هیجااز برا

و نحوۀ قرار گرفتن آنها  0«ها و حرکات دستحالت»، 8«حالت بدن»های بدنی؛ شامل مهارت

، هایی مانند تماس چشمی است... . وقتی مجموع عناصر ذهنی فرد با هم تناسب دارندو کنش

تر مراقبت ها از برخی عملکردهای ناقصیابند.... و این مهارتتر تحول میهای بدنی سادهمهارت

(. در مورد استفاده از حرکات تأکیدی سر هنگام خبرخوانی، 00-00: 8019کنند )وسترا، می

 درصد، بیشتر از گویندگان خبر شبکۀ خبر با میزان 02/19سی با فراوانی بیگویندگان خبر بی

اند. استفاده مناسب و کنترل شده مجریان، درصد از حرکات تأکیدی سر استفاده کرده 81/18

نزدن بیش از اندازه(، از دیگر  دادن سر و پلک ویژه حرکت دست و تکان از حرکات بدن )به

: 8073های خبری و گفتگو محور باید رعایت کنند )شهبا، مواردی است که مجریان برنامه

تر و خبر، به برقراری ارتباط نزدیکمناسب از حرکات تأکیدی سر توسط گویندۀ  (. استفاده020

دهد. نماید و درک خبر توسط مخاطب را افزایش میمؤثرتر میان گوینده و مخاطب کمک می

خبر و مخاطب شایان توجه شاخص دیگری که در برقراری ارتباط نزدیک و اثرگذار بین گویندۀ 

تأکیدی دست توسط گوینده، هنگام خبرخوانی است که نقش هدایت  است، استفاده از حرکات

شده بر مخاطب و همچنین  مخاطب را برعهده دارد و بر انتقال بهتر و مؤثرتر خبر خوانده

 افزایش توجه مخاطب به گوینده و کمک به درک بهتر خبر اثرگذار است. 

درصد است که  19/87سی، بیمیزان فراوانی استفاده از حرکات تأکیدی دست در شبکه بی

بیشتر از میزان استفاده از این حرکات گوینده در شبکۀ خبر است و میزان این فراوانی در بین 

درصد استفاده از  73است. نکتۀ قابل توجه استفاده بیش از  90/1گویندگان شبکۀ خبر، برابر 

ر شبکۀ هایی خبری داین حرکات دست در گفتگوهای تحلیلی و خبری در میان بخش

های خبری و در نماهای سی است که با حضور مهمان و کارشناس حضوری در بخش بی بی

 متوسط و دور صورت گرفته است. 

، نقش چشم در ارتباط 8797در سال  2«ای. تی. هال»اثر  0«زبان خاموش»بعد از انتشار 

در  8«استجولیوس ف»، نوشتۀ 9«زبان بدن»بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و با چاپ 
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( و امروزه گویندگان خبر 889: 8019رو شد )وسترا،  تری روبه، با استقبال افزون8793سال 

های خبری، جهت اثرگذاری و نفوذ هرچه بیشتر خود برمخاطبان، استفادۀ مناسب از  در شبکه

پوکر »اند. اصطالح ویژه چشم و ابرو( را مورد توجه قرار داده حرکات تأکیدی صورت )به

ما یکنواخت  لحن صحبت روح است، دقیقاً مثل زمانی کهحالت و بیمعنی چهره بی به 0«فیس

 روح است. و بی

یعنی گوینده و « تو»و « من»پس از اینکه در نگارش و تنظیم متن خبر، مفهوم دو ضمیر 

مخاطب برجسته شد، جایگاه گوینده و گویندگی خبر تغییر کرد و شکل جدیدی به خود 

به معنای رودررو قرارگرفتن گویندۀ خبر « گفتمان خبری»نجا بود که مفهوم گرفت؛ در ای

ای چشمی با مفهومی گفتمانی ای آنها مطرح شد. رابطهگر و مخاطب و حالت محاورهارتباط

مجسم « مخاطب»و دوربینی را در جایگاه « من»برای لحظاتی که گوینده، خود را از جایگاه 

کند اندازد و توجه را به صفحه تلویزیون بیشتر جلب میمی کند و رابطه را به جریانمی

سی، با تفاوت چشمگیری، بیش از گویندگان  بی (. گویندگان شبکۀ بی18: 8019)میرفخرایی، 

های حاصل از پژوهش، اند. با توجه به دادهشبکۀ خبر از این حرکات تأکیدی استفاده کرده

درصد و  7/92ورت توسط گویندگان این شبکه درصد فراوانی استفاده از حرکات تأکیدی ص

 درصد است.  28/87درصد فراوانی این مقوله در شبکۀ خبر برابر 

های استفاده از حالت بیانی چهره، در واقع، دور شدن از صورت سنگی است که جزء کلیشه

 صورت بسیار رسمی است و هدفش ایجاد صمیمیت بیشتر میان مجری و بیننده یا ارائۀ خبر به

های پژوهش، درصد (. براساس یافته009: 8073همان نگاه با احساس به مخاطب است )شهبا، 

سی فارسی و  بی های غیر متحرک توسط گویندگان خبر در شبکۀ بیفراوانی استفاده از دست

درصد است که تفاوت کمّی بین این دو شبکه،  80/90و  09/19ترتیب برابر  شبکۀ خبر، به

ویژه در نماهای  های گوینده )بهوجود دارد. استفاده از حرکات افراطی دست براساس این مقوله

ای به گرایانهشود و جنبۀ نمایشی و غیرواقعبسته(، سبب برهم زدن توجه مخاطب به خبر می

بایست مورد توجه گویندگان قرار گیرد. نکتۀ قابل تأمل در گیرد و این نکته، همواره میخود می

های غیر متحرک توسط گویندگان خبر است که گی قراردادن این دستاینجا حالت چگون

در نطر گرفت. با تفیکیک فراوانی « بسته با هم»و « باز از هم»توان آنها را در دو مقولۀ  می

 .گیرد(، مورد توجه قرار می2های غیرمتحرک به این دو مقوله، نمودار تطبیقی شماره )دست

                                                                                                                                        
1  Julis Fast  
2  Poker Face 
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 ای غیر متحرک باز و بسته گویندگان خبر. مقایسه دست ه4نمودار شماره 

ی غیرمتحرک گویندگان در هادرصد از دست 10/11های حاصل از نمودار، با توجه به داده

سی فارسی، در حالت بسته قرار دارد که با توجه به نوع نماهای گوینده در این  بی شبکۀ بی

منطقی است و گویندگان این درصد آن در نمای بسته بوده است، متناسب و  31/79شبکه که 

دهند که های غیرمتحرک خود را در حالت بسته به هم قرار میشبکه در نماهای بسته، دسته

تری قرار داده و تر و رسمیعالوه بر زیبایی بصری، این حالت، گویندۀ خبر را در حالت موقرانه

خبر، اختالف رد شبکهنماید. در موتوجه بیشتر مخاطب را نسبت به خبر خوانده شده جلب می

ای نیست  سی فارسی مقدار قابل توجه بی های غیر متحرک باز و بسته مانند شبکۀ بیبین دست

 00/20های غیرمتحرک گویندگان این شبکه در حالت بسته به هم و درصد از دست 11/91و 

 درصد در حالت باز از هم قرار دارند. 

با -های خبریزیاد از نماهای متوسط در بخشبراساس نتایج پژوهش، با توجه به استفادۀ 

صورت کامل در قاب تصویر  در این شبکه که هر دو دست گوینده به -درصد 10/11فراوانی

درصد گویندگان خبر در این شبکه  23/01های آماری، نمایان و شاخص است و با توجه به داده

تِ گوینده در این نما، هم زیبایی و در نمای متوسط و با دستان باز از هم قرار دارند که این حال

دهد و هم بر کاهش فضای رسمی و حالت موقرانه گوینده نزد جذابیت تصویر را کاهش می

 مخاطب، اثرگذار است. 

مقولۀ حرکات جانبی دست، با توجه به تعریف عملیاتی پژوهش، به در دست گرفتن و 

های خبر خبر اشاره دارد. بازی با برگه ها وکاغذهایاستفاده از خودکار و همچنین بازی با برگه
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دانیم که مجریان، خبر را نه از روی برگه، بلکه از روی دستگاه از این رو اهمیت دارد که می

خوانند و بازی با که روی یا جلوی دوربین تصویربرداری نسب شده است، می 8«رسان متن»

، بخشی از کارکردن روی خبر و کاغذها یا برگه خبر و خودکار و عالمت گذاشتن روی کاغدها

(. در این 009، ص8073های احاطه است و بیشتر شکل نمایشی دارد )شهبا، یکی از شاخص

، بیش از گویندگان شبکۀ 99/1سی فارسی با درصد فراوانی  بی خصوص، گویندگان شبکۀ بی

باالی لحن  اند که با میزاندرصد، از حرکات جانبی دست استفاده کرده 11/0خبر با فراوانی 

 سی فارسی همخوانی دارد. بیتأکیدی و حرکات تأییدی سر و دست گویندگان خبر بی

از نکات اساسی و مهمی که در نحوه اجرای گویندگان خبر و اعتبار و رسمیت بخشیدن به 

بخش خبری در نزد مخاطب، تأثیر قابل توجهی دارد، چگونگی و حالت نشستن گویندۀ خبر در 

های است. صاف، موقر و با صالبت نشستن گویندۀ خبر در مقابل دوربین با شانهمفابل دوربین 

سمت دوربین، از نکات قابل توجه در این مورد است. مخاطب انتظار دارد  صاف و مستقیم به

ای آرام، موقر، قابل اطمینان و با اعتماد به نفس باال را در مقابل دیدگان خود ببیند، در چهره

رود و مخاطب نمیحس اعتماد و اطمینان مخاطب نسبت به گوینده از بین میغیر این صورت، 

تواند تمرکز خود را به خبر معطوف سازد که در مجموع، موجب ناراحتی و خستگی مخاطب و 

تکیه به یک سمت و خم »شود. در مقولۀ عدم ارتباط مؤثر و همراهی او با بخش خبری می

المی مخرب و منفی گویندگان خبر است، شبکۀ خبر با که از نوع ارتباطات ک« شدن به جلو

درصد، از این مقوله بیشتر  10/8سی فارسی با میزان  بی درصد نسبت به شبکۀ بی97/1فراوانی 

 استفاده نموده است.

 گیرینتیجه

های خبری تلویزیونی، جایگاه ویژه و پراهمیتی در امر انتشار اخبار، اطالع رسانی و هدایت شبکه

ها با ترین پل ارتباطی این شبکهعنوان اصلی عمومیِ جامعه دارند و گویندگان خبر، بهافکار 

مخاطبان خویش، نقش و کارکردی تأثیرگذار و غیرقابل انکار در افزایش کارآمدی و عملکرد 

 های خبری در جذب مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر برآنان دارند. شبکه

کارگیری  های خود در بهها و مهارتتوجه به ویژگیبراساس نتایج پژوهش، گویندۀ خبر با 

و استفاده از انواع ارتباطات غیرکالمی، قابلیت و توان برقراری ارتباطی نزدیک، کارآمد و با 

                                                           
1 Teleprompter 
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های خبری در امر بیشترین اثر اقناعی با مخاطبان خود را دارد و در ارتقای عملکرد شبکه

ز نقش کلیدی و حائز اهمیتی برخوردار است. این رسانی و افزایش تعداد مخاطبانشان، ا اطالع

لحن و آهنگ »، «نوع نما و قاب گویندۀ خبر»تم اصلی  0توان در ارتباطات غیرکالمی را می

، از یکدیگر تفکیک و بیان «حرکات سر، دست و صورت گویندۀ خبر»و « کالم گویندۀ خبر

و کارکرد ارتباطات غیرکالمی  های پژوهش، در امر استفاده از ظرفیتنمود. براساس یافته

گویندگان خبر تلویزیونی در برقراری ارتباط مؤثرتر با مخاطبان و افزایش اثربخشی 

سی  بی تم اصلی مشخص شده در پژوهش، گویندگان خبر شبکۀ بی 0خبرتلویزیونی، در 

فیت و های آن، از ظرها و مقولهخبر، در تمامی تمفارسی در مقایسه با گویندگان خبر شبکۀ 

تر با مخاطب، کارکرد مثبت و تأثیرگذار این ارتباطات غیرکالمی در برقراری ارتباط اقناعی

نوع نما و قاب »اند. بیشترین این مقادیر، در تم استفاده کرده و بهره بیشتری از آن برده

، در مقولۀ «لحن و آهنگ کالم گوینده»، در تم «نمای نزدیک»، در مقوله «گویندۀ خبر

رسان در خبرخوانی، در شبکۀ عنوان یک لحن ضعیف و آسیب )این لحن، به« یکنواختلحن »

، در مقوله «حرکات سر، دست و صورت»سی فارسی استفاده نگردیده است( و در تم  بی بی

 بوده است.« حرکات تأییدی سر»

ی هاخبر، در عرصۀ رقابت با دیگر شبکههای خبری سازمان صداوسیما به ویژه شبکۀ شبکه

رسانی، پذیرش اخبار از سوی مخاطبان خود و اثرگذاری بیشتر بر آنها و  خبری در عرصۀ اطالع

های سیاسی و اجتماعی جهت سازی همچنین کنترل و تسلط بیشتر برافکار عمومی و جریان

های خود، الزم است در نحوۀ اجرای گویندگان خبر خود و شیوۀ پیشبرد اهداف و سیاست

راستای استفاده انواع ارتباطات غیرکالمی از سوی آنها، بازنگری اساسی  خبرخوانی آنها در

نموده و از ظرفیت این نوع ارتباطات در ایجاد ارتباطی نزدیک و اثرگذار با مخاطب و با بیشترین 

کارگیری انواع ارتباطات غیرکالمی توسط  اثر اقناعی، بهره کافی و الزم را ببرد و نسبت به به

ریزی ویژه، شرایط و امکاناتی را گذاری و برنامه خود تالش نمایند و با سرمایهگویندگان خبر 

جهت استفاده بهتر از انواع ارتباطات غیرکالمی، از سوی گویندگان خبر خود فراهم آورند. در 

 توانند پیشنهادات زیر را مدّنظر قرار دهند:های خبری میجهت تحقق بهتر این امر، شبکه

های جدید بیان، آشنایی با اصول و سبکهای آموزشی خبرخوانی، فنها و دورهـ برگزاری کالس

 ای و منظم؛صورت دوره ژورنالیستی برای گویندگان خبر به
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های آموزشی توسط ـ آشنایی گویندگان با علم ارتباطات کالمی و غیرکالمی و برگزاری دوره

 نشناسی؛شناسی و روا کارشناسان و اساتید علوم ارتباطات، جامعه

کارگیری و استفاده از گویندگانی با سابقۀ کار خبرنگاری و فعالیت در تحریریۀ اخبار با  ـ  به

 داشتن تجربۀ کافی علمی و عملی درحوزۀ ژورنالیست؛

شدن بین گویندۀ خبر و خبرخوان و توجه به استعدادیابی و پرورش  ـ تفاوت و تمایز قائل

جای استفاده از گویندگان که صرفاً خبرخوان  های خبری، بهگویندگان خبر در شبکه

 هستند؛

ملی و ـ نگاه ویژه و تخصصی به امر گویندگی خبر و این عنوان و جایگاه شغلی در رسانۀ 

آل کاری برای آنان تا بدون داشتن هرگونه دغدغه  کردن شرایط و بستر مناسب و ایده فراهم

 متمرکز شوند؛های مالی و شغلی، بر کار و حرفه خود و نگرانی

های خبری روز گویندگی در شبکهها، اصول و فنون جدید و بهـ آشنایی گویندگان با روش

شناسی صدا و تصویر و مطالعات تطبیقی با بزرگ و مطرح جهان و شناخت آنان با علم زیبا

 عملکرد و چگونگی فعالیت آنها؛

ش خبری با هدف آگاهی، اشراف و عنوان دبیر یا سردبیر بخ ـ استفاده همزمان از گوینده، به

 تسلط هرچه بیشتر گوینده به اخبار و محتوای خبری آن؛

عنوان خبرنگار در گزارشات  ای گویندگان خبر به امر خبرنگاری و استفاده از آنان بهـ اعزام دوره

 میدانی و ارتباطات زندۀ خبری از نقاط مختلف و خارج از فضای همیشگی استودیو؛

های تصویر گویندگان و کارگردانی ، دقیق و اصولی در نوع نماها و قابـ بازنگری جدی

ملی براساس اصول های خبری رسانهتلویزیونی خبر در شبکۀ خبر و دیگر شبکه

 شناسی تصویر و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب؛ زیبایی

خبر و  مشدن استفاده از لحن و ارتباطات غیرکالمی در نحوۀ ارائه نر ـ تمایز و تفکیک قائل

ملی و چیدمان و مهندسی درست این اخبار در خبر توسط گویندگان خبر در رسانۀ  سخت

 ملی؛ های خبری رسانهبخش

های تأکیدی و صمیمی در خبرخوانی متناسب با ـ استفادۀ بیشتر گویندگان خبر از لحن

 محتوای خبر؛

رت توسط گویندگان خبر کارگیری متناسب و اصولی از حرکات تأییدی بیشتر دست و صو ـ به

 ویژه در شبکۀ خبر( جهت هدایت و اثرگذاری بیشتر اخبار بر مخاطبان. ملی )بهرسانۀ 



023 8077/ تابستان  97 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 منابع

بین در غیرکالمی ت تباطاای ار( »تحلیل محتو8019آذری، غالمرضا ؛ فرهنگی، علی اکبر ) -

 .71-19( صص 09) 88، فصلنامه هنرهای زیبا، شمارۀ«ودصامت هالیوی سینمای کمدینها

 ( روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن، ترجمۀ مهتاب فرجی، تهران: مهتاب.8091آرژیل، مایکل ) -

ها، ترجمۀ پرویز اجاللی، تهران: مرکز مطالعات و  های تحلیل رسانه ( روش8097آسابرگر، آرتور ) -

 ها. تحقیقات رسانه

 های تصویری متن. تهران: هرمس. ( از نشانه8011احمدی، بابک ) -

، فصلنامه پژوهش، شمارۀ «تحلیل محتوای کیفی( »8073محمدتقی ؛ نوشادی، محمودرضا )ایمان،  -

 .22-89( صص 0) 0

شناسی ارتباطات کالمی و غیرکالمی اخبار  شناسی و روایت نشانه( »8072بورقانی فراهانی, مریم ) -

 .801-839( صص 2)13های ارتباطی، شماره  ، فصلنامه پژوهش«سی فارسی بی شبکه بی

ارشد، رشته پژوهش هنر، نامه کارشناسی( فن اجر در تلویزیون، پایان8079یامین، سونیا )پور -

 دانشگاه هنر.

 های ارتباط جمعی، ترجمۀ نعیم بدیعی، تهران: همشهری. ( نظریه ها و پژوهش8011تن، الکسیس ) -

 شناسی، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: سوره مهر. ( مبانی نشانه8011چندلر، دانیل ) -

کننده در ارتقای کیفیت ارائه خبر تلویزیونی، ( نقش گوینده مشارکت8078دخت، سوسن )نیحس -

ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، به راهنمایی دکتر محمود احمد افزایی، نامه کارشناسیپایان

 دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.

 ان: مشق شب.( ، ارتباطات و سخنوری، تهر8070حقیقی، محمدرضا ) -

های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران:  ( نظریه8018سورین، ورنرجی ؛ جیمز دبیو، تانکارد ) -

 دانشگاه تهران.

های خبری وگفتگومحور تلویزیونی، تهران:  ( زیباشناسی عناصر بصری در برنامه8073شهبا، محمد ) -

 مرکز تحقیقات صداوسیما.

، فصلنامه «سهم ارتباطات غیرکالمی در کنش متقابل اجتماعی تحلیلی بر( »8073صلیبی، ژاسنت ) -

 .887-883( صص0) 0پژوهی فرهنگی، شمارۀ  جامعه

 ( خبر تلویزیونی، تهران: دانشگاه صداوسیما.8011عباسی، حجت اهلل ) -

 های سیما، تهران: خانه چاپ و طرح. های مجری موفق در برنامه ( ویژگی8017عطاردی، الهه ) -

های بازرگانی تلویزیون  شناسی آگهی مقایسه تطبیقی با رویکرد نشانه( »8073ن )فرامرزی، محس -

 .881-70( 80) 1ای، شمارۀ  ، فصلنامه مطالعات رسانه«ای های ماهواره ایران و شبکه



  028 و...  "شبکه خبر"لعۀ گویندگان خبر ارتباطات غیرکالمی گوینده، در خبر تلویزیونی؛ مطا

 

( روانشناختی تعامل اجتماعی، رفتار میان فردی، ترجمۀ خشایار بیگی و 8097فرگاس، جوزف پی ) -

 ان: ابجد.مهرداد فیروز بخت، تهر

 ( مبانی گویندگی و گویندگی خبر، تهران: بامداد کتاب.8010قاسمی، حمید ) -

 ( زبان تصویر، ترجمۀ فیروزه مهاجر، تهران: سروش.8099کپس جئورگی ) -

های سیاسی بررسی عومل مؤثر بر عملکرد مجریان برنامه( »8011کوهستانی محالیان، ابراهیم ) -

از دیدگاه مدیران، سردبیران ارشد و  8091ایران در سال سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 

ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، نامه کارشناسی، پایان«کارشناسان معاونت سیاسی صداوسیما

 به راهنمایی دکتر طاهر روشندل، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.

 روش.شناسی، تهران: س ( ارتباط8091محسنیان راد، مهدی ) -

شناسی  ( روش تحقیق کیفی، ضد روش، جلد اوّل )منطق و طرح در روش8073محمدپور، احمد ) -

 کیفی(، تهران: جامعه شناسان.

های تلویزیونی با تأکید بر ( بررسی عوامل مؤثر بر میزان تسلط مجریان برنامه8010مردانه، فرشته ) -

وم ارتباطات اجتماعی، به راهنمایی دکتر ارشد، رشته علنامه کارشناسیهای ترکیبی، پایانبرنامه

 مهدی رحیمیان، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.

ها، ترجمۀ سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات و  ( برای درک رسانه8099مک لوهان، مارشال ) -

 ای سازمان صداوسیما. سنجش برنامه

های انتقادی، تهران:  ای رایج ودیدگاهه های رسانه: اندیشه ( نظریه8078زاده، سیدمحمد ) مهدی -

 همشهری.

 ( مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما. 8019میرفخرایی، تژا ) -

ریزی  ( صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، معاونت برنامه8073نظام حقوق و دستمزد صداوسیما ) -

ریت طراحی و توسعه مشاغل، نظام مشاغل، تهران: ها، مدی ها و روش و نظارت، اداره کل سیستم

 .8073-8093سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران. سال

 ( ارتباط فعال، ترجمۀ احمد میر عابدینی، تهران: خجسته.8019وسترا، ماتیوا ) -

( گویندگی در رادیو و تلویزیون، ترجمۀ معصومه عصام، تهران: طرح 8010هاید، استوارت واالس ) -

  نده.آی

 ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران. ( مقدمه8013هرمز، مهرداد ) -

سیاسی و اجتماعی، قم: مرکز ( ، نقش رسانه در آگاهی بخشی 8078یاوری وثاق، مهدیه ) -

 های اسالمی صدا و سیما. پژوهش
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