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 های مصاحبه تلویزیونیمهارت

 سازنگار علم و برنامهروزنامه –پور سیاوش صفاریان

 

 چگونه یک گفتگوی تلویزیونی را اداره کنیم؟

تلویزیون در بین رسانه های جریان با وجود رسانه های نوظهور، همچنان تلویزیون رسانه ای اثرگذار و فراگیر است. 

برخودار است. بیشتر ما به طور ناخودآگاه آنچه در  در سپهر رسانه ای اصلی به دلیل قدمتی که دارد از جایگاه خاصی

تلویزیون گفته می شود را معتبر و درست می دانیم. به همین دلیل بروز خطا در انتشار پیام یا توزیع پیام نادرست می 

ان راه به طور مثال ماجرای روغن گل بنفشه که در برنامه تلویزیونی به عنوتواند بار سنگینی به همراه داشته باشد. 

در این مبحث به قالبهای اصلی ساخت برنامه تلویزیونی و  پیشگیری و درمان کرونا مطرح شد و نحوه بازتاب آن.

 اجزای آن خواهیم پرداخت.

 برنامه تلویزیونیدر ساخت یک  اصلی  اجزای

 اجزای اصلی در ساخت یک برنامه تلویزیونی عبارت است از: 

را از بخش فنی باید جدا کرد چون بحث جداگانه ای است. در این مبحث  رسانه گر: رسانه گر یا برنامه ساز -1

است.  شخصیت در برنامه های تلویزیونی و رادیویی اصلی ترینبه سراغ بخش محتوایی می رویم که در آن رسانه گر 

 توجه خاصی داشته باشد: وی مهم بایدرسانه گر باید به دو س

 مردم: که مخاطب رسانه هستند -

رسانه هم فرستنده است و هم سیاست گذار است. توزیع کننده پیام نیست. پخش کننده و سانه: رسانه فقط ر -

رسانه گر در استخدام یک رسانه است و باید سیاست و اهداف آن را بداند و براساس این سیاستها ساخت 

 طراحی کنیم ولی مردم را هم باید در نظر داشت. برنامه های خود را 

 هم نزدیک کند. است که می تواند این دو سو را هرچه بیشتر به و برنامه ساز هنر و تجربه یک رسانه گر 
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در این گروه افرادی مثل سردبیر، داده یاب، پژوهشگر و یا هر کسی که به نوعی دیتای گروه محتواسازی:  -2

 برنامه را استخراج می کند.

 کان اصلی هر برنامه ای هستند.این دو از ارتهیه کننده و کارگردان:  -3

برخی مجریان مجری هم از ارکان اصلی است که می توان واژه ژورنالیست را برای او به کار برد. مجری:  -4

 و منحصر بفرد صرفا گوینده های یک برنامه هستند. اما برخی دیگر همانند ژورنالیست هستند که می توانند مولف

 ی ژورنالیست بودن را داشته باشد و در نقش های مختلف بتواند ظاهر شود. چنین مجری باید ویژگی هاباشند. 

گاهی یک رسانه گر یکی از این نقشها را به عهده دارد و گاهی ترکیبی از این سه نقش )محتواساز، تهیه کننده 

 یا گارگردان و مجری( را داشته باشد. 

 مجری کیست؟

با توجه به ژورنالیست دانستن مجری، مجری کسی است که بیان و ظاهر مناسبی دارد، از نظر چهره، دایره لغات، 

مجری باید دارای هوشمندی در تشخیص و تحلیل داده زبان بدن در جایگاهی است که مقابل دوربین ظاهر شود. 

مولف و ژورنالیست می شود. اصلی ترین  ها داشته باشد. این توانایی منجر به تبدیل شدن یک گوینده به یک

 توانمندی یک مجری در گفتگو است.  ی مجری در برنامه های گفتگو محور،ویژگ

 برنامه های گفتگو محور

اجزای برنامه سازی اشکال مختلفی دارد که گفتگو پر چالش ترین شکل برنامه سازی در رادیو و تلویزیون است. 

مستندهای گزارشی )مستند + گزارش(، انیمیشن یا کپسول های اطالعاتی،  رتبه صوبرنامه های ترکیبی معموال 

 . معموال برنامه های ترکیبی کمابیشتقسیم بندی می شودو میانب رنامه های مرتبط یا خنثی و در نهایت گفتگ

 ترکیبی از این دست هستند. 
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مستند و برنامه هایی هستند که اغلب در برنامه های تلویزیونی به آن بر می خوریم.  :مستندهای گزارشی -1

گزارش شاهدهای عینی هستند که می توان مصاحبه مردمی را در آن قرار داد. این نوع برنامه ها به مخاطب 

 امکان درک موضوع را می دهند. 

به مخاطب  برای دادن دید روشنتریم تالش این برنامه ها هاصلی کاربری  انیمیشن یا کپسول اطالعاتی: -2

 مثال اگر درباره کرونا صحبت می کنیم، کپسول اطالعاتی می تواند ویروس کرونا )اینکه چه ماهیتی است.

این در زمان ی تهران از ابتدای پاندمی. تعداد قربانی هایا داده هایی درباره دارد؟( باشد.  در چرخه حیات

هدر ندهیم و مسائل دیگر بپردازیم و شانس پرسشگری را گفتگو کمک می کند زمان را برای ارائه آمار 

 افزایش دهیم. 

استفاده  یی مثل مستند و گفتگوهابرنامه هایی هستند که برای فاصله گذاری بین برنامه هامیان برنامه ها:  -3

 خوانی( یا موضوع مرتبط )درباره کرونا( باشد. ممکن است موضوع آن خنثی )مثل کتاب می شود. 

است و مهمترین بخش است. گفتگو ترکیب و اجزای   حاکماین بخش نسبت به بخش های دیگر گفتگو:  -4

 در برنامه های تلویزیونی گفتگو کننده و گفتگو شونده هستند. مشخصی دارد. دو رکن اصلی گفتگو

 گفتگو کننده

بر آنچه که در پیرامون برنامه می گذرد اشراف کامل دارد. دامنه اطالعات او در اشکال مختلف گفتگو کننده  

خالق سوال برنامه سازی ممکن است متفاوت باشد. گفتگو کننده سهم اساسی در کسب نتیجه برنامه دارد. او 

 سواالت اولیه و سواالت ثانویه. و کننده دو نوع سوال خلق می کند: . گفتگاست

 سواالتی هستند که پیش از شروع برنامه و بر اساس طراحی موضوع برنامه شکل گرفته اند اولیه: پرسش های -

این سواالت به مجری کمک می کنند از یک نقطه گفتگو را شروع و در نقطه . و زیرساخت برنامه هستند

 تعداد این سواالت کمتر از سواالت ثانویه است. مشخصی به پایان برساند. 

به سواالتی هستند که هوشمندانه از البه الی گفتگو با گفتگو شونده به دست می آیند.  پرسش های ثانویه: -

ایجاد ریتم در گفتگو از نقش های مجری گو به سواالت ثانویه بستگی دارد. جذابیت گفتنظر می رسد که 

یه می تواند گفتگوی به بن سواالت ثانواست که به کمک سواالت ثانویه، ریتم گفتگو را تنظیم می کند. 
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بست رسیده را دوباره به جریان بیندازد. طرح این نوع سواالت به پیش زمینه ذهنی مجری، خالقیت او و نیز 

 داده هایی که از طریق فیش های اطالعاتی در اختیار گفتگو کننده قرار گرفته، نیاز دارد.

 ضمن گفتگو ت و ممکن است گاهی جای آنها با همو گفتگو کننده رابطه عجیبی اس گفتگو شوندهگاهی رابطه 

 در اینجا مهارت گفتگو کننده می تواند او را به جایگاه گفتگو کننده برگرداند. عوض شود. 

 اشکال کلی گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی

 محور به طور کلی در چهار شکل زیر ارائه می شوند: یی رادیویی و تلویزیونیبرنامه های گفتگو

در میزگرد یک موضوع واکاوی می شود و افراد حاضر در آن دیدگاه های متفاوتی دارند که  میزگرد: -

یدگاهها وجود لزوما متناقض نبوده و حتی ممکن است مکمل یکدیگر باشند و در جزئیات تفاوتهایی در این د

 دارد. 

وظیفه مدیریت زمان کافی و برقراری  در مناظره دست کم باید دو نظر متضاد وجود داشته باشد. مجری: مناظره -

 عدالت بین این افراد را برعهده دارد.

گفتگو کننده و گفتگو شونده است.  گفتگویی است که نقش آفرین اصلی: Hard talkگفتگوی داغ یا  -

به واکاوی موضوعی خاص می  بدون در نظر گرفتن مالحظات مرسوم مجری به عنوان پرسشگر حرفه ای

صلی مجری واکاوی تناقضات و روزنه های جا مانده را از البه الی صحبت گفتگو شونده وظیفه اپردازد. 

 تعیین کننده ای در این نوع گفتگو داشته باشد. نقشمهمترین گفتگو کننده است. 

 چون درباره یک خبر است. گفتگو کننده در این نوع گفتگو زمان آن کوتاه است مصاحبه های خبری: -

  صحبت می کند. ،استبا فردی که در ارتباط با خبر یا مقام مسئول و ... 

 نحوه انتخاب گفتگو شونده

انتخاب شده و  برنامه ما باید مرتبط با موضوعشونده  گفتگومعموال ی گفتگو است. گفتگو شونده دومین رکن اصل

ای از سالمت قرار است باید در برنامه های مرتبط با سالمت بدانیم در چه حوزه موضوع گفتگو در تخصص او باشد. 
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گفتگو شود. چه ماجرایی را می خواهیم بررسی کنیم. طراحی موضوع ما می تواند در نحوه انتخاب گفتگو شونده 

 در برنامه تلویزیونی این است که:  تعیین کننده باشد. ترجیح اصلی برای انتخاب گفتگو شونده

 مهمان بپذیرد که در برنامه ما حضور پیدا کند -

مناسب، تخصص کافی، فن بیان  ظاهرشد یعنی ویژگی های الزم برای قرار گرفتن جلوی دوربین بادارای  -

 خوبی داشته باشد. 

 انتخاب فردی که با بیان ساده بتواند مفاهیم پیچیده علمی را با وفاداری به مفهوم آن بیان کند.  -

چون کم هستند افراد متخصصی که بتوانند به به اندازه کافی باشد. باید شناخت ما از مهمان )گفتگو شونده(  -

 خوبی در برنامه تلویزیونی ظاهر شوند.

گاهی به فرد متخصصی نیاز داریم که به یک چالش عمومی مثل  باال می رود.ما در این صورت شانس موفقیت برنامه 

بهترین فرد برای این کار کسی است که هم یک عبور ویروس از ماسک صحبت کند.  فاصله گذاری فیزیکی یا

این افراد در است.  برای چنین چالش های عمومی ژورنالیست باشد و هم پزشک عمومی است و این بهترین حالت

 . قرار می گیرنددسته ژورنالیست علم 

 در مسیر دعوت از مهمان

چه کسی باید از مهمان دعوت از مهمان همزمان با انتخاب مهمان انجام می شود و فاز پایانی انتخاب مهمان است. 

ساعت مانده به برنامه دنبال  24اغلب از یک مسئول هماهنگی برای این کار استفاده می شود. دعوت کند؟ اغلب 

باشد و ما را به دایره بسته ای از کارشناسان قبلی مه . همین می تواند باعث پایین آمدن شانس برنامی گردیممهمان 

برساند. در حالی که بهترین فرد می تواند یک استاد دانشگاه یا پژوهشگری باشد که از قبل باید دنبال این چهره های 

 بهترین فرد برای دعوت از مهمان کسی است که:تازه بگردیم و از آنها دعوت کنیم. 

 .و دارای اعتبار اجتماعی استشده و معروف فرد شناخته  -

 چون در جریان کل اطالعات دستیار ژورنالیست یا خود ژورنالیست بهترین فرد برای دعوت از مهمان هستند -

 . هستند برنامه
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  استودیو در مسیر حضور مهمان در

یا در استودیو در کیفیت گفتگوی ما تاثیر دارد.  باشد (، دفتر فرد، ...)مطب پزشک محل مهمان اینکه محل گفتگو،

بعد از دعوت از مهمان، برای حضور او در برنامه یک قدم دیگر مانده که می تواند از ریسک های احتمالی در برنامه 

زنده جلوگیری کرده و باعث شود مهمان در بهترین حالت خود در جلوی دوربین ما حاضر شود. این قدم بر عهده 

 ماهنگی است که رابط ما با مهمان خواهد بود. وظیفه او قبل از حضور مهمان در استودیو موارد زیر است:مسئول ه

 ارسال اطالعاتی درباره زمان برنامه، لوکیشن، شماره تماس مسئول هماهنگی، ...  -

 الزمهای مرسوم و  توضیح کوتاهی در مورد لزوم گریم قبل از اجرای برنامه برای انجام متعادل سازی -

یادآوری نکاتی در مورد لباس مهمان )راه راه نبودن یا روشن نبودن لباس که باعث ایجاد اختالل در تصویر  -

 .می شود و غیره(

 توضیحاتی در مورد دکور -

بعد از حضور مهمان در استودیو، مسئول هماهنگی باید با مهمان را در اتاق گریم، اتاق انتظار و دکور برنامه همراهی 

کنی اتفاق اتاق انتظار باید دستیار مجری یا خود او با مهمان صحبت کوتاهی قبل از برنامه داشته باشد و یخ شکند. در 

باعث آشنایی می تواند فاصله گذاری بین حضور فرد و رفتن جلوی دوربین  بیفتد و مهمان احساس راحتی پیدا کند.

 مهمان با اتمسفر استودیو می شود. 

 اسازی موضوعات حوزه سالمتنکات مهم در مورد محتو

 باید به نکات زیر توجه شود: به خصوص بحران هایی مثل پاندمی کرونا در ساخت گفتگوهای حوزه سالمت

 سهیم نشدن در اینفودمی -

 بشناسیمدر گفتگو با متخصصان را  کلید واژه های موضوع مورد بحث -

 هابیانیه ها و دستورالعمل مثل  عدم مداخله در دیدگاه های رسمی -

 و موظف به جبران آن هستیم هم اشتباه می کنند متخصصین -

 داده هادرخواست استناد و ذکر منبع نظرات متخصصان، راستی آزمایی  -
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 از نظرات دارای اجماع کارشناسان نظرات شخصیتفکیک  -

 )تمایل به یافتن مواردی که دیدگاه ما را تایید کند(  Cognitive Biasesیا  خطای تایید -

 نکنیم. از واژه های قطعی در بیان مطالب استفادهعلم را فراموش نکنیم. و مراحل فرآیند توجه به  -

 


