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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـامي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجام کار واقعي بطور اسـتاندارد 
و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگـرش مي شـود. در رشـته تحصیلي  حرفه اي شـما، چهار دسـته 

شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي اجراي برنامه هاي رادیو و تلویزیون

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطاعات از منابع دیگر
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
این کتاب چهارمین کتاب کارگاهي اسـت که ویژه رشـتة تولید برنامة تلویزیوني تألیف شـده اسـت شـما در طول دورۀ سـه سـاله 
شـش کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آمـوزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي این کتـاب بـراي موفقیت در 
شـغل و حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نماییـد؛ تمام شایسـتگي هاي آمـوزش داده شـده در این 

کتـاب را کسـب و در فرآیند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي گویندگـي، اجـرا و بازیگـري شـامل پنـج پودمـان اسـت و هـر پودمـان داراي یـك یـا چند واحـد یادگیري اسـت و 
هـر واحـد یادگیـري از چنـد مرحلـه کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویـان عزیـز پـس از یادگیـري هـر پودمـان مي توانیـد 
شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان یـك نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور 

مي نمایـد و نمـره قبولـي در هـر پودمـان حداقـل 12 مي باشـد.
همچنیـن عـاوه بـر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزاء بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تالیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
بایـد اسـتفاده نماییـد. کتـاب همـراه خـود را مي توانیـد هنگام آزمون و فرایند ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي بسـته 
 www.tvoccd.medu.ir آموزشـي دیگـري نیـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که بـا مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني

مي توانیـد از عناوین آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخاق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطاعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـاش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقال 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـامي برداشـته شـود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـامي ایـران و نیازهاي متغیر 
دنیـاي کار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته تولیـد برنامـة تلویزیونـي طراحـي و بـر اسـاس آن محتواي آموزشـي نیز تالیـف گردید. 
کتـاب حاضـر از مجموعـه کتاب هـاي کارگاهـي مـي باشـد که براي سـال یازدهـم تدویـن و تألیف گردیده اسـت این کتـاب داراي 
5 پودمـان اسـت کـه هـر پودمـان از یـك یـا چند واحد یادگیري تشـکیل شـده اسـت. همچنین ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي از 
ویژگي هـاي ایـن کتـاب مي باشـد که در پایان هر پودمان شـیوه ارزشـیابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بایسـت براي 
هـر پودمـان یـك نمـره در سـامانه ثبت نمرات بـراي هر هنرجو ثبت کننـد. نمره قبولي در هـر پودمان حداقل 12 مي باشـد و نمره 
هر پودمان از دو بخش تشـکیل مي گردد که شـامل ارزشـیابي پایاني در هر پودمان و ارزشـیابي مسـتمر براي هریك از پودمان ها 
اسـت. از ویژگي هـاي دیگـر ایـن کتـاب طراحي فعالیت هـاي یادگیـري سـاخت یافته در ارتباط با شایسـتگي هاي فنـي و غیرفني 
از جملـه مدیریـت منابـع، اخـاق حرفه اي و مباحث زیسـت محیطي اسـت. این کتاب جزئي از بسـته آموزشـي تدارك دیده شـده 
براي هنرجویان اسـت که الزم اسـت از سـایر اجزاء بسـتة آموزشـي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشـي در فرایند 
یادگیـري اسـتفاده شـود. کتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام یادگیـري، ارزشـیابي و انجـام کار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
شـما می توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته یادگیری، روش هـای تدریس کتاب، شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی، 
مشـکات رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی، آمـوزش ایمنـی و 

بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت هـای یادگیـری و تمرین هـا به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان گویندگی رادیو   
پودمان دوم: عنوان  مجري گری تلویزیون  

پودمان سوم: عنوان صداپیشگی 
پودمان چهارم: عنوان گزارشگری

پودمان پنجم: عنوان بازیگری 

امید است که با تاش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 2

گویندگی رادیو
فصل 1

یکـي از تخصص هـاي مهـم حـوزۀ کاري برنامه هـاي رادیـو و تلویزیـون، گویندگـي رادیو اسـت. هنر و 
فـن گویندگـي از ابتـداي  کار رادیـو، بـه عنوان یك مهـارت مهم براي انتقـال مفاهیم و ایجـاد ارتباط 
بـا مخاطبیـن مـورد توجـه بـوده اسـت. هنرجویـان رشـتة تولیـد برنامـه تلویزیونـي در ایـن فصـل بـا 

تکنیك هـاي گوناگـون در حرفـة گویندگـي آشـنا شـده و مهـارت آن را فـرا مي گیرند.
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گوینده و مجری برنامه رادیویی

برای گویندگی رادیو، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـري بـا هنـر گویندگـي در رادیو آشـنا شـده و بـا راهنمایي هنرآمـوز خود از 
روش هـاي گوناگـون اسـتفاده مي کننـد تـا بتوانند متن هـاي متنـوع را بخوانند و نیـز تجاربـي در طراحي صدا و 

شـیوۀ اجرایـي رادیو به دسـت خواهنـد آورند.

1

استاندارد عملکرد

اجــراي یــك برنامــة رادیویــي بــر اســاس متــن )نمایشــي، مســابقه، ســرگرمي، خبــر، گزارشــي و ...( بــا رعایت 
تکنیك هــاي گفتــاري بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط و انتقــال پیــام 
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فصل 1    گویندگی رادیو

گویندگی چیست ؟

گویندگـی هنـر و فنـی اسـت کـه طـی آن، گوینده 
بـا اسـتفاده درسـت از اندام هـای گفتـاری و با لحن 
مناسـب بـه منظـور ایجاد ارتبـاط  و انتقـال مفاهیم 
و بـا شـناخت و درك کامـل زبـان مـادری و ادبیات 
گفتـاري  زبـان  بـه  را  نوشـتاری  زبـان  بتوانـد  آن، 
تبدیـل کنـد. بـه عبـارت دیگر گوینده کسـی اسـت 
کـه بـا ویژگی هـای تربیتـی، خانوادگـی، تحصیلی و 
بیانـی  بـا  را  بتوانـد پیام هـا  آموزش هـای اکتسـابی 

مناسـب و شـیوا بـه شـنونده منتقـل کند. 
شـاید کسـانی که بـه لحاظ حرفـه ای و شـغلی ارتباط 
چندانـی بـا فن بیان و شـیوه سـخنوری ندارنـد بر این 
بـاور باشـند کـه هنرفن بیـان، چـه کاربردی برایشـان 
دارد؟و آیـا در طـول و مسـیر زندگـی می تـواد بـرای 
کار و حرفـه آن هـا موثر و مفید باشـد یـا خیر؟ تجربه 
نشـان داده اسـت کـه درهـر حرفه و پیشـه ای اگر هنر 
درسـت سـخن گفتن و فـن بیان مناسـب و زیبـا بکار 
بـرده شـود، می توانیـم از آن در جهـت بهبـود کیفیت 

کار بهـره گرفت.
اگـر یـك کاسـب و فروشـنده، کارمنـد و یـا مدیـر 

شـرکت، راننـده تاکسـی، معلـم و اسـتاد دانشـگاه و بـه طـور کلـی همـه صاحبان مشـاغل، آیین سـخنوری  
و چگونـه حـرف زدن را حتـی در سـطح اولیـه آن بداننـد و بیاموزنـد بـه طور چشـمگیری می توانـد در کار 
و حرفـه آنـان وارتبـاط مؤثـر بـا افـراد و افزایـش کارایـي و بهـره وري و نیز جذب مشـتری و کسـب سـود 

بیشـتر در بـازار تأثیـرات شـگرفي ایجـاد کند.
 در دنیـای امـروز کـه عصـر ارتباطـات نامیـده شـده اسـت آییـن سـخنوری و فـن بیـان از اصـول اولیـه و 
محـوری مدیریـت و بازاریابـی اسـت. چراکـه درسـت ادا کـردن کلمـات یـا تلفـظ صحیـح و رعایت دسـتور 

زبـان؛ میتوانـد موجـب درك صحیـح مطلب شـود.
همچنان کـه پیش تـر گفتـه شـد یکـی از مشـاغل کلیـدی در رادیـو حرفـه گویندگی اسـت. گوینـده فردی 
اسـت کـه  بـا مهارت هـای اکتسـابی و آموزشـهای کاسـیك و کسـب تجربه هـای قبلـی باید بتوانـد حاصل 
کار مجموعـه عوامـل برنامه سـاز )محقـق، نویسـنده، سـردبیر، تهیه کننـده و.....( را بـه طـور هنرمندانـه ای 

در معـرض شـنیدن و قضـاوت مخاطبیـن قـرار دهد.

تصویر 1

تصویر 2
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گوینـدگان یـا همـان مجریـان رادیـو بـرای قـرار گرفتـن در مصـدر »گویندگـی« عاوه بر داشـتن 
اسـتعدادها و توانمندی هـای ذاتـی می بایسـتی آموزشـهای تخصصـی در ایـن رشـته و آزمون هـای 
آن را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته باشـند. کسـب تجربه هـای مـداوم و همـکاری متواضعانـه با 
اسـاتید و پیشکسـوتان ایـن رشـته می توانـد دسـت آوردهای چشـمگیری بـرای گوینـدگان جوان و 

تـازه کار رادیـو به ارمغـان آورد. 

نكته

عرصـة گویندگـی در رادیـو مجـال آزمـون و خطـا بـرای گویندگان و مجریان نیسـت. چـرا که اجراهـای ناموفق 
می توانـد مخاطبیـن و پیامگیـران رادیـو را بـه طـور قابـل ماحظه ای کاهـش داده و چه بسـا ارتبـاط و همراهی 
آنـان بـا رسـانه را هـم تحـت تاثیر قـرار دهد، منتفـی نماید. گوینـدگان حرفـه ای رادیو ضمـن انتقـال پیام ها به 
شـنوندگان می بایسـتی بـه طـور هنرمندانـه ای بتوانند در جـذب مخاطب های جدیـد گام بردارند. بـه این درجه 
از موفقیـت در امـر گویندگـی رسـیدن جـز بـا بـه کارگیـری تکنیك هـای علمـی و آموزش های مسـتمر میسـر 

نخواهد شـد.

بـراي آنکـه یـك گوینـده رادیـو بتواند بدرسـتي یك متـن را بخواند باید چـه ویژگیهایـي در صدا و 
لحـن و صوت او باشـد؟

پرسش

اصول گویندگی 

بی گمـان یکـی از نعمت هـای بزرگـی کـه خداونـد بـه بشـر ارزانـی داشـته نعمـت بیان اسـت که به وسـیله 
آن می توانـد مفاهیمـی را بـه دیگـری انتقـال داده و احساسـات و عواطـف و خواسـته هایش را ابـراز کنـد. 
بیـان یـا صـوت و کاربردهـای آن در حرفـه گویندگـی، از موضوعـات مهمـی اسـت کـه گوینـده و مجـری 
بـه مـدد یـك بیـان شـیوا، آراسـته، فاخـر، گوش نـواز و صحیـح سـهم بسـیار مهمـی در انتقـال پیام هـای 

رادیویـی بـه شـنوندگان این رسـانه دارد.
گویندگـي یکـي از پیچیده تریـن اشـکال زبان هـاي گفتـاري اسـت کـه در آن گوینـده بایـد بـا صدایـي 

سـلیس و طبیعـي و بـا رعایـت اصـول زبـان فارسـي، مفاهیـم را واضـح و روشـن بیـان کنـد. 
بایـد کسـی کـه شـیفتة حرفة گویندگی اسـت و اشـتیاق بسـیاري بـرای قرار گرفتـن در این جایـگاه دارد، 
بـرای دسـت یافتـن بـه ایـن حرفـه، چـه مراحلـی را طـی کند؟ آیـا عاقمنـدی به ایـن حرفه کافی اسـت؟ 
آیـا فقـط داشـتن صـدای رسـا و لطیـف و گوش نـواز بـرای گویندگی کافی اسـت؟ برای رسـیدن به پاسـخ، 
الزم اسـت ویژگی هـا و اصـول گویندگـی را بـه دقت فـرا گرفت و بـا تکنیك هـا و ارزش هـای کار گویندگی 

در رادیـو به اختصار آشـنا شـد. 
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تصویر 4تصویر 3

تصویر 6تصویر 5

گوینده توانا کیست ؟ 

اولیـن گام بـرای انتخـاب حرفـه گویندگـی در رادیـو، داشـتن صدای خـوب و لطیف اسـت. اما ایـن نعمت الهی، 
یعنـی بهره منـد بـودن از صـوت شـفاف و زیبـا اگرچـه الزم اسـت امـا شـرط کافـی نیسـت.  گوینـده، شـخصی 
اسـت کـه عـاوه بـر صدای خـوب، بایـد دارای دانـش و اطاعات تخصصـي و عمومي باشـد و ضمـن خواندن به 
مفاهیـم مربـوط بـه متـن نیـز توجه داشـته باشـد. در عیـن حال گوینـده باید تـوان تشـخیص کافـی در بیان و 
القـای مفاهیـم و انتخـاب ریتـم مناسـب بـرای بیـان موضوعاتي کـه در متـن برنامه وجود دارد را داشـته باشـد. 
تسـلط کافـی بـر ادبیـات فارسـی و واژه هایـی کـه در متـن بـه کار رفته اسـت نیز بسـیار مهم اسـت. بـه همین 
منظـور گوینـده بایـد مـدام در صـدد کسـب اطاعـات و اصطاحات تـازه و جدید باشـد و بر دانش خـود در این 

زمینـه بیافزاید .
مطالعـه مسـتمر بـه گوینـده کمك می کند تا تسـلط در گفتـارش را افزایش دهـد .گویندگانی که متنی را در پشـت 
میکروفـون می خواننـد، در همـان لحظات اول نشـان مـی دهند که از پشـتوانه مطالعه عمیق و گسـترده برخوردارند.

بـر اثـر مطالعـه، مهـارت مفهوم پـردازی و نوگویـی تقویـت می شـود و دایـره واژگان گوینـده گسـترش می یابـد. 
گوینـده ثروتمنـد کسـی اسـت کـه از گنجینـه واژگان بهـره مي برد.
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غلـط  خوانـی، لـرزش صـدا، تـرس از خوانـدن واژه هـای پیچیـده و عبارت هـای نفیـس، نادیـده گرفتـن کلمات 
اصلـی و شـتاب در ادای متـن، نشـان دهنـده ضعـف گوینـده و محـروم بـودن او از پشـتوانه مطالعاتـی اسـت.

از مهمتریـن خصوصیـات یـك گوینـده رادیـو، حساسـیت در فهم و تفهیم مطالب اسـت. یعنی هـم خوب بفهمد 
و هـم خـوب بفهمانـد. او بایـد سـعی کند که این حرکت را با احسـاس مناسـب و قابـل قبول به شـنونده انتقال 
دهـد. در واقـع نقـش عمـده و نهایی گوینده این اسـت که بـا ایجاد انگیزه زمینه شـنیدن و گـوش دادن و جلب 

توجـه شـنونده برای گرفتـن این اطاعـات را فراهم کند.
یـك گوینـدۀ خـوب رادیویـی در ضمـن کار و فعالیت هـای گویندگـی اش بایـد بـه طـور پیوسـته بـرای بیـان 
درسـت، کامـل و دقیـق عبـارات و واژه ها و اصطاحـات تمرین کند. چـون مخاطبین به عنوان شـنوندگان رادیو 
از گوینـده یـاد می گیرنـد و اگـر او ایـن اصطاحـات را صحیـح و درسـت بیـان کنـد  شـنوندگان نیـز حتمـاً آن 
اصطاحـات و تعابیـر را درسـت بیـان خواهند کـرد. گوینده بایـد متن را به گونه ای بخواند که شـنونده خشـنود 
شـود. یعنـی گوینـده و مجـری رادیویـی دائمـاً خـود را در ارتباط متقابـل با شـنونده ببیند و این رابطـه را حفظ 

نمایـد چـرا کـه مخاطبیـن و پیام گیـران مهم تریـن و اصلی تریـن سـرمایه برای رسـانه می باشـند.
در یـك جملـه می تـوان گفـت مهـارت در گویندگـي؛ آرامـش در زندگـی، اعتمـاد بـه نفـس، امیـد بـه آینـده و 

ارتبـاط بـا دیگـران را بـرای شـنوندگان بـه ارمغان مـی آورد. 
ویژگی هـای یـك گوینـده خـوب چیسـت؟ گوینده چگونـه می تواند یـك ارتباط صمیمانـه و پایدار بـا مخاطبین 

یـك متـن از کتـاب زبـان و ادبیات فارسـي انتخـاب کرده و آن را چنـد بار مطالعه کنید و سـپس صداي 
خـود را در هنـگام خوانـدن متـن ضبـط کـرده و در یـك CD ذخیره نماییـد و در کاس بوسـیله رایانه، 
صداي ضبط شـده را براي همکاسـیها بخش کنید. اجازه دهید دوسـتانتان دربارۀ صدایتان نظراتشـان 
را بگوینـد. همیـن تمریـن را بـا صـدا و تصویر انجـام دهید. به تفاوت واکنش دوسـتان همکاسـي توجه 

کنیـد و نـکات مهم آن را یادداشـت کنید.

فعالیت 
کالسی

بنابرایـن اگـر گفتـار گوینـده و مجـری را سـکوی نخسـت و اصلـي تلقـی کنیـم، زمانـی گوینده یا 
مجـري می توانـد در یـك برنامـه رادیویـي و تلویزیوني سـخن بگویید که بخشـی از متـون گوناگون 

زبـان فارسـی را خوانـده و سـختی مطالعـه را بر خـود هموار کرده باشـد. 

نكته
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برقـرار کنـد؟ یـك ارتباط گـر خـوب کیسـت؟ ارتبـاط مؤثـر چگونـه ارتباطـی اسـت؟1  ارتباط کامی چیسـت؟ 
بـرای ایـن کـه گوینده بـر رفتار و نگرش مـردم اثر بگذارد باید از چه شـیوه ارتباطی اسـتفاده کنـد؟ ویژگی های 

اخاق حرفه ای2  چیسـت؟

1.به کتاب ارتباط موثر که در برنامه درسي رشته هاي زمینه خدمات تالیف شده است مراجعه شود. 
2. اخاق حرفه اي خود به عنوان کتاب درسي است که به این موارد بطور مفصل پرداخته است.

سالمت جسمانی ، گام اول گویندگی 

از دیگـر شـرایط و ویژگی هـای الزم بـرای تصـدی شـغل گویندگـی داشـتن جسـم و فیزیك سـالم بدنی اسـت. 
اگرچـه الزم نیسـت گوینـده صـد در صـد از لحاظ جسـمانی قوی باشـد ولی اعضایـی که کار گویندگـی را انجام 
می دهنـد بایـد سـالم باشـند و ایـن از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت. حرفـه گویندگـی ایجاب می کنـد تا فرد 
گوینـده دارای حنجـره ای سـالم، صدایـی پـاك و شـفاف و ریه هایی طبیعی باشـد. فقـدان هر یـك از این اعضاء 
و یـا وجـود بیمـاری در آنهـا، امـکان همـکاری فـرد بـا رادیو به عنـوان مجـری و گوینـده را از او سـلب می کند. 
شـرایط تربیـت و آماده سـازی صـدا بـرای تلفظ کلمات و حـروف و نحوۀ تنفـس و دم و بازدم گوینـده از مواردی 

بسـیار مهم است.
اصـوال بـدون تنفـس، صحبـت کـردن غیرممکـن اسـت ولـی نکته مهـم اینجاسـت که بیشـتر گوینـدگان نفس 
کشـیدن را خـوب انجـام می دهنـد ولـی بـاز دم آنهـا صحیـح نمی باشـد. ایـن در حالی اسـت کـه بـرای گوینده 

رادیویـی بـازدم صحیـح می توانـد ضامـن موفقیـت او در اجـرای برنامه  باشـد. 

فعالیت 
صدای خود را تربیت کنیدکارگاهی1

گوینـدۀ رادیـو بایـد دائمـا تمریـن کنـد تـا بتوانـد هـوای بیشـتری را در سـینه فـرو بـرده و بعـد بـه 
آهسـتگی بیـرون بدهـد. تمرین هـای زیـر و مداومـت در اجـرای آنهـا، گوینـده را به نقـاط ضعف خود 

آشـنا کـرده و او را یـاری می دهـد تـا آن هـا را برطـرف کنـد:

تمریـن 1- دو انگشـت خـود را در حفـره دو طـرف گلـو قرار داده و آهسـته به سـمت پایین بکشـید و 
مثـل فرماندهـان نظامـی فرمـان بدهیـد. )عباراتـی مثل ایسـت، بجای خود، خبـر دار و از ایـن قبیل ( 

توجه داشـته باشـید کـه صدایتان زیـاد هم بلند نباشـد.

تمریـن 2- خمیـازه بکشـید و گلـو را راحـت بگذارید و نفس بکشـید. از یك تا بیسـت بشـمارید بدون 
اینکـه صـدای نفـس خـود را بشـنوید و تـا آنجـا که ممکن اسـت اعـداد را باالتـر ببرید مثا تا شـماره 

سـی، چهل و ... 
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پنـج  حـرف اصلـی )آ،اَ،اِ،اُ، ای( در زبـان فارسـی وجـود دارد. گوینده بایسـتی حرف )اُپ( و ترکیباتـی مثل )اوی، 
اووی، آو( را تمریـن کنـد و دهـان را تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بـاز کنـد. ایـن تمریـن بـه غضـروف هایـی کـه 
بـه تارهـای صوتـی چسـبیده اسـت اجـازه خواهـد داد تـا بیشـتر تمریـن کنند  و بـه ایـن ترتیب اگـر نقصی در 

دسـتگاه صوتی باشـد آشـکار خواهد شـد.
گوینـده رادیویـی بایـد بـه حـروف بـی صـدا کامـال توجه کنـد و آنهـا را بخوبـی ادا نمایـد. )حروف آخـر کلمات 
بی صـدا هسـتند( اگـر دقـت کـرده باشـید بعضـی از گویندگان، آخـر کلمـات را یا می َجَونـد و یا به لغـات بعدی 

می چسـبانند و یـا آ ن  را کامـال تلفـظ نمی کنند. 

یـادآوری می شـود تمـام حـروف اعـداد بـاال بایـد گفتـه شـود و کاماًل مفهـوم باشـد. اگر توانسـتید 
تـا شـماره 50 برسـید شـما دارای صـدای خـوب و مناسـب و سـالم بـرای گویندگی هسـتید. این 

تمریـن را هـرروز ادامـه دهید.

نكته

فعالیت 
تمریـن شـماره دو را بـا بـاال بردن و پائین آوردن صدا تکرار کنید. همچنیـن روی بعضی از اعداد تکیه نموده کارگاهی2

و گاهـی نیز اعداد را برعکس به همان شـکل تکرار کنیـد: 17،18،19،20،......
یـک بیـت شـعر را انتخاب و آن را قسـمت قسـمت نموده و بعد از پـس و پیش کردن آن،  شـعر را بخوانید. 
اگر زمان خواندن قسـمت های پس و پیش شـده از خواندن یک چهارم شـعر کامل و درسـت، بیشـتر باشـد 

وضع تنفس شـما خوب نیسـت و باید تمرین کنید تا به اندازه تعیین شـده برسـد.

حداقل صدا

صحبـت کـردن عـادی گوینـده نبایـد بـا گویندگی در صـدا و سـیما تفاوت چندانی داشـته باشـد. 
گوینـده بـا صحبـت کـردن با خودش بایسـتی حداقـل بُرد صدایـش را بسـنجد ) حداقل بـرد صدا 

سـه متر اسـت(
یکـی از اصـول کار گویندگـی کنتـرل خـروج نََفـس اسـت . گوینـده خـوب کسـی اسـت کـه بداند 
حـروف مختلـف چقـدر نفـس می بـرد.) حروفی کـه از جلوی دهان ادا می شـود مثـل س- ف نفس 
بیشـتری می خواهـد(. بـرای مثـال، یک جمله بیسـت کلمـه ای انتخاب کنید کـه 16 حرف س و ف 
در آن باشـد و جملـه ای بـه همـان انـدازه بـدون دو حـرف س و ف. در موقع بیان متوجه می شـوید 

جملـه ای کـه دارای حـروف س و ف مـی باشـد نََفس بیشـتری نیاز دارد.

تمرین
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فصل 1    گویندگی رادیو

کنـار دیـوار صافـی بایسـتید. سـر را به دیـوار تکیه دهید و سـینه را باال بیاورید و نفس بکشـید، ) سـعی 
کنیـد شـانه تـکان نخـورد و دو پهلو هم زیـاد باز نشـود ( در تمـام دوران گویندگـی ایـن کار را تکرار 
کنیـد )راسـت نشسـتن بـرای گوینـده زیـاد مهـم نیسـت زیـرا فقـط عضـات بیرونـی و درونـی 
موثرنـد، امـا گـردن را در موقـع گویندگـی نبایـد محکـم بگیریـد زیرا صـدا غیر طبیعی می شـود(
سـعی کنیـد جملـه ای را کـه نفـس بـه آن نمی رسـد بـا یك نفـس بخوانیـد و هربـار لغـات را زیاد 

کنیـد. البتـه فرامـوش نشـود کـه در تمـام مراحـل همه حـروف باید گفته شـود.

گویندگی در رادیو

- دربارۀ رادیو و برنامه هاي آن چه نظري دارید؟
- آیا همانگونه که تلویزیون تماشا مي کنید برنامه هاي آن را مي بینید و به رادیو هم گوش مي کنید؟

- در خانواده و اطرافیان شما چه کساني بیشتر به رادیو  گوش مي دهند؟
- چه نکته اي سبب مي شود استفاده از رادیو کامًا متفاوت از تلویزیون باشد؟
- در چه مواقعي دسترسي به رادیو از تلویزیون راحت تر و ممکن تر مي شود؟

دربارۀ پرسش هاي باال در کاس با یکدیگر گفتگو کنید و نظرات مفید را روي تخته کاس بنویسید.
فعالیت 
کالسی

تصویر 8تصویر 7
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دربـارۀ شـکل گیري اولین رادیو در جهان جسـتجو کـرده و در یك صفحه آن را تنظیـم نموه و به کاس 
بیاوریـد و براي هنرجویان آن را بخوانید.

کار 
در منزل

تاریخچه رادیو 

نزدیـك بـه 8 دهـه اسـت کـه ایرانیان یك رسـانه صمیمـی و مردمـی را در کنار خود دارند. 77 سـال اسـت که 
مـردم ایـران صبحگاهـان بـا صـدای ایـن رسـانه از خـواب برخاسـته اند و شـبانگاهان نیـز با نـوای آن بـه خواب 
رفته انـد. برنامه هـای ایـن رسـانه گاه چنـان بـرای شـنوندگانش جـذاب بـوده اسـت که اکنـون حتی با گذشـت 
زمـان، پیـر شـدن مخاطبیـن و علي رغـم تغییـرات گسـترده در شـکل گیري رسـانه هاي گوناگـون در فضاهـاي 

مجـازي، بـاز هـم یـادآوری آن برنامه هـا و صـدای مجریـان و گوینـده گان بـراي بسـیاري خاطره انگیز اسـت. 
»رادیـو« نامـی آشـنا بـرای ایرانیان اسـت. پیشـینة تأسـیس رادیو به سـال 1303 خورشـیدی باز می گـردد. در 
اواخـر همـان سـال مقدمـات راه انـدازی تلگراف بی سـیم توسـط وزارت جنگ وقت فراهم شـد و نخسـتین دکل 

مـوج بلند  و سـپس مـوج کوتاه نصـب گردید.
بهره برداری از دکل های موج بلند و موج کوتاه مخابراتی در واقع مقدمه ای بود برای تأسیس رادیو تهران.

پـس از طـی مراحـل اداری و اسـتخدام و بـه کارگیـری نیروهـای ماهـر در زمینـه فرهنـگ و هنر و موسـیقی و 
گویندگـی و نویسـندگی و مهندسـین خبـره در امـور فنـی و تجهیـزات ، باالخـره فعالیت های رادیو در سـاعت 

ده بامـداد روز 4 اردیبهشـت مـاه سـال 1319 خورشـیدی بـه طور رسـمی آغـاز گردید.

تصویر 9
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جعبه صدا

رادیـو در مقایسـه بـا تلویزیـون اگرچـه مخاطبـان کمتـری دارد امـا محتـوای برنامه هـای رادیویی سـبب شـده 
اسـت تـا شـنوندگان ارتبـاط خوبـی بـا این رسـانه برقـرار کنند. علیرغـم اینکه وسـایل ارتبـاط جمعـی متأثر از 

فناوري هـاي جدیـد گسـترش یافتـه اسـت امـا هنـوز 
هـم رادیـو یکـی از مهم تریـن رسـانه های جمعـی بـه 
شـمار می آیـد و همچنـان جایـگاه واقعـی خـود را بـه 
عنـوان سـریع ترین رسـانه بـرای انتقـال اخبـار حفـظ 
کرده اسـت. رادیو رسـانه ای اسـت که نقـش و کارکرد 
آن بـا ظهـور رسـانه های جدیـد تغییـر نکـرده و حتی 

روز بـه روز پیشـرفت هایی هم داشـته اسـت. 
دانشـمندان علـوم ارتباطـات بـر ایـن باور هسـتند که 
هیـچ رسـانه ای نمی توانـد جایگزیـن رادیـو شـود چرا 
کـه رادیـو در عصـر حاضـر نیـز همچنـان یك رسـانة 
پایـدار و زنـده تلقـی می شـود و در بسـیاري از مواقـع 
کـه نمي توانیـم بـه صحنـه تلویزیـون چشـم بدوزیم و 
در هنـگام انجـام کارهایـي کـه نیـاز بـه هوشـیاري و 
دقـت دارنـد همچنان مي توانیـم به رادیو گـوش کنیم 
بـي آنکه خللـي در کار پیش آیـد. بنابراین کار کرد در 
رادیـو چـه به شـکل سـنتي آن و چـه امروزه بـا امواج 
دیجیتـال و از طریـق فناوري هاي جدیـد در گیرنده ها 
ماننـد گوشـیهاي هوشـمند کارکردي ثابـت و پایدار و 

در دسـترس دارد. 

در سـال  1336 خورشـیدی نـام  رادیـو تهـران  بـه  رادیو ایـران  تبدیل  شـد که بعدها   فرسـتنده  دومي  بنـام  رادیو 
تهـران در جنـب آن   نیـز مشـغول  بـه  کار گردیـد. رادیـو تهـران  درآغـاز امـر تنهـا بـه پخـش اخبار و موسـیقي  

می پرداخـت و تولیـد دیگری نداشـت. 
ابتـدا گسـترش شـبکه رادیویـي کشـور بـر عهـده وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن بـود و پـس از ادغـام رادیو و 
تلویزیـون، ایـن مهـم در شـمار مسـؤولیت هاي سـازمان رادیـو و تلویزیـون ملـي ایـران درآمـد. پـس از انقـاب 
اسـامی ایـران در سـال1357، نـام رادیـو تلویزیـون ملـی ایران بـه سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسـامی 
ایـران تبدیـل شـد. ریاسـت این سـازمان را هر پنج سـال یك بار مقـام معظم رهبـری انتخاب می کنـد. باالترین 

مقـام رادیـو، معـاون رییس سـازمان در حـوزه صدا می باشـد.

تصویر10

تصویر 11
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تصویر 13تصویر 12

 گویندگان معجزه می کنند

رادیـو رسـانه ای اسـت بـرای انتقـال پیام. هر رسـانه ای برای انتقـال پیام و ایجـاد ارتباط با مخاطب  ابـزار و لوازم 
خـاص خـود را دارد. بـه عنـوان مثـال، روزنامـه کـه یکی از رسـانه های مکتـوب ما به شـمار می رود بـرای انتقال 

پیـام خـود بـه خواننـدگان از ابـزاری مانند کاغذ، چـاپ، حروف، عکـس و متن اسـتفاده می کند. 
تلویزیـون بـه عنـوان یـك رسـانه دیـداری، از عناصر متحـرك بصری و صوتـي بـرای انتقال پیـام و محصوالتش 
بهـره می گیـرد. در ایـن میـان »رادیـو« در مقام یك رسـانه شـنیداری، بـرای ایجـاد ارتباط بـا مخاطبینش فقط 

می توانـد از عناصـر شـنیداري ماننـد: صـدا، موسـیقی و افکت )آواهـای صوتی( اسـتفاده نماید.
صـدا در رادیـو حـرف اول و آخـر را می زنـد. صداهـای تولیـد شـده رادیویـی در دو قالـب مختلـف بـه گـوش 

می رسـد:  مخاطبینـش 

الف( گویندگی 
ب( موسیقی و نوا

گوینـدگان و مجریـان رادیـو وظیفـه رسـاندن پیام هـا در قالب هـای متنـوع خبـر، گـزارش، نمایـش، تبلیغـات، 
تفسـیر .... بـه میلیون هـا انسـان در سراسـر جهـان را بـه عهـده دارنـد. همچنـان کـه تصـور دیـدن یـك برنامه 
تلویزیونـی بـا تصاویـری ثابـت و غیرمتحـرك باورپذیـر نیسـت ، داشـتن رسـانه ای بـه نـام رادیـو بـدون حضـور 

»گوینـده« هـم غیرممکن اسـت.
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فعالیت 
بـه وسـیلة یـك فایـل صوتـي، صداهـاي گوناگونـي را در کاس پخـش کنیـد. سـپس صداهایـي را که کارگاهی

شـنیده اید بـه ترتیـب در جـدول زیـر بنویسـید.

فعالیت 
بـه یـك برنامـه رادیـو گـوش فـرا دهیـد و سـپس سـعی کنید بـه کمـك یکدیگـر جدولـی از صداهای کارگاهی

مختلـف را کـه شـنیده اید ، منابـع آن هـا را  صداهـا تهیـه کنیـد.

12345678910

صدایي که شنیده ام

تنها صدا بود یا آهنگ یا ..... 

دیگر همراه بود

آمیختگـی رادیـو بـا گوینـده از الزامـات و ضروریـات ایـن رسـانه می باشـد. محصـوالت رادیویی تمامـاً از جنس 
»صـوت« اسـت همچنـان کـه تولیـدات تلویزیونـی از جنـس »تصویر« اسـت. گوینـده رادیو در راسـتای وظایف 
خویـش بایـد پیام هـا یـا همان محصـوالت صوتـی رادیویـی را بـه زیباتریـن، حرفه ای ترین و صحیح ترین شـکل 
ممکـن بـه مخاطبیـن انتقـال دهـد. چنانچـه این وظیفـه به درسـتی و آراسـتگی صورت نگیـرد رادیـو روز به روز 
مخاطبیـن و عاقمندانـش را از دسـت می دهـد و چنـدان طـول نمی کشـد کـه بـه یـك »رسـانة مـرده« تبدیل 
می شـود . بنابرایـن تـاش مدیـران رادیـو در تمـام جهـان مصـروف این می شـود کـه گویندگانی حرفـه ای ، توانا ، 

خوش صـدا و باتجربـه تربیـت کننـد تـا بتواننـد آنـان را در برنامه هـای مختلـف رادیویی بـه کار بگیرند.
نبایـد از نظـر دور داشـت کـه راز مانـدگاری بسـیاری از برنامه هـای رادیویـی در نحـوه گویندگـی و اجـرا آن هـا 
اسـت. پـس از گذشـت چندیـن دهـه از پخش برخـی از برنامه هـا از رادیوی ایران، شـنوندگان ما هنـوز خاطرات 

خوشـی از چگونگـی گویندگـی و اجـرای آن برنامه هـا در ذهن خـود دارند.  

اگرچـه عناصـری نظیـر محتـوای پیـام، جذابیت های سـاختاری و باالخـره رعایت اسـتانداردهای فنـی در تولید 
یـك برنامـه رادیویـی بسـیار اهمیـت دارد، امـا در نهایـت این گوینـدگان و مجریان رادیو هسـتند کـه می توانند 

اثربخشـی آن برنامـه را از منظـر شـنیداری در نـزد مخاطبین و شـنوندگان صد چنـدان کنند.
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فعالیت 
به این موسیقي و سپس صداها گوش فرادهید و بگویید مربوط به چه برنامه اي است؟کارگاهی

     ورزشي                              گزارش                                  برنامه کودك
     داستان شب                        خبر                                     ...

رادیـو نیـز ماننـد تلویزیـون برنامه هـای خـود را در قالب هـا و گونه هـای مختلـف و متنوعـی تولیـد و عرضـه 
می کنـد. ایـن قالب هـا و گونه هـا دربرگیرنـدۀ سـاختارهای متفاوتـی هسـتند. گونه هـای رایـج در برنامه سـازی 
رادیویـی عبارتنـد از: ورزشـی، سیاسـی، اقتصـادی، تفریحـی، فرهنگـی، هنـری، اجتماعـی، آموزشـی و دینـی. 

هریـك از ایـن گونه هـا بـه مقتضـای فضـا و محتـوای برنامـه طبیعتـاً گوینـدۀ خـاص خـود را می طلبـد. 
بـه عنـوان مثـال گوینـده )گوینـدگان( یـك برنامـه ورزشـی عـاوه بـر دارا بـودن شـرایط عمومـی گویندگـی 
می بایسـتی از تخصص هـا و توانمندی هـای علمـی و دانشـی در زمینه ورزش نیز بهره مند باشـد. بنابراین روشـن 
اسـت کـه مجـری و گوینـده یـك برنامـه فرهنگـی و هنری در هنـگام اجرای یـك برنامه ورزشـی قـادر نخواهد 

بـود رضایتمنـدی شـنوندگان و عاقمنـدان بـه ورزش را جلـب نماید.  

در اینترنـت جسـت وجو کنیـد و یـك برنامـه رادیویـي را در زمینـه ورزش، بصورت فایلـي صوتي ذخیره 
کنیـد و بـه آن بـا دقـت گوش کنید و سـپس سـعي کنیـد بخش هایـي از آن را خودتان اجـرا کنید.

کار 
در منزل

فعالیت 
سـعي کنیـد در کاس و در حضـور سـایر هنرجویـان برنامـه ورزشـي را کـه قبـًا تمریـن کرده ایـد بـه کارگاهی

صـورت یـك برنامـه رادیویـي اجـرا کنید.

 در اجـراي یـك متـن ورزشـي با چـه اشـکاالتي روبه رو مي شـوید؟ چـه دانش هایي عـاوه بر تلفظ 
صحیـح اسـامي و  تکنیك هـاي یـك گوینـده ورزشـي در رادیـو بایـد داشـته باشـد؟ دربـارۀ ایـن 

پرسـش ها در کاس گفت وگـو کنیـد.

پرسش
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فصل 1    گویندگی رادیو

فن بیان چیست ؟ 1 

1. Speaking Skills 

همچنانکـه یـك شـاعر، ادیـب و نویسـنده بایـد بـه زبان و ادبیات تسـلط داشـته باشـد و یا یـك بازیگر بـه زبان 
بـدن و ادبیـات نمایشـی آگاه باشـد، گوینـده رادیـو نیـز بایسـتی فنون کار خود را به درسـتی بشناسـد. سـخن 
گفتـن یـك امـر غریـزی نیسـت بلکـه اکتسـابی اسـت. انسـان اگر سـخن نگویـد در طی زمـان سـخن گفتن را 

فرامـوش می کنـد و یـا اینکـه نمی توانـد واژگان را بـه خوبـی ادا نماید.
فـردی کـه بـه حرفـه گویندگی اشـتغال دارد بـرای حفظ و ارتقـاء موفقیت های شـغلی اش باید فنـون گویندگی 
را بـه خوبـی بیامـوزد و ضمـن اینکـه ایـن فنـون را بـه طور مسـتمر تجربـه می نماید، آن هـا را در زمینه شـغلی 

خـود بـه کار گیـرد. یکـی از اصول اساسـی و مهـم حرفـه گویندگی، »فن بیان« اسـت.  
فـن بیـان مجموعـه ای از فنـون و مهارت هـای کامـی و غیرکامـی و اصول و تکنیك هایی اسـت کـه در هنگام 
سـخن گفتـن از آن هـا اسـتفاده شـده و در نهایـت منجـر بـه ایجاد یك بیـان عالی میشـود. این فنون شـامل به 
کار بـردن واژه هـای مفیـد و پرمعنـی در هنـگام سـخن گفتـن، سـکوت، فـراز و فرودهای سـخن گفتـن، مکث، 
درنگ هـا، تأکیدهـا و نیـز داشـتن یك صدای خوب اسـت. سـرعت مناسـب در صحبـت کردن، زبان بـدن، تلفظ 
صحیـح کلمـات، عـدم لهجـه و ماننـد آن در زیبایـی ارائة کام نقش اساسـی دارنـد. پس می تـوان گفت که فن 

بیـان عـاوه بـر اینکـه »خوب صحبت کردن« اسـت سـخن خـوب گفتن را نیز شـامل می شـود.

اگـر می خواهیـد در گویندگـی و سـخنوری موفـق و جذاب باشـید، هم سـخِن خـوب بگویید و هم 
خـوب سـخن بگوییـد. بـرای موفقیـت در گـزاره اول، باید از مـواد و مطالـب خوب بهـره بگیرید اما 
بـرای موفقیـت در گـزاره دوم، بایـد از ابزارهـا، قالب هـا و روش هـای خـوب اسـتفاده کنیـد. مثًا به 

این شـعر سـعدی توجـه کنید:

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی                           به عمل کار برآید به سخندانی نیست

در این جـا سـعدی، سـخن خـود را در قالـب شـعری زیبـا بیان کـرده، و با روشـی فروتنانـه خود را 
مخاطـب قـرار داده اسـت، کـه " انسـان بایـد به گفتـه خویش عمـل  نماید"

نكته

فعالیت 
از اشـعار سـعدي و حافـظ بیتهایـي را انتخـاب کنید و در کاس آنهـا را بخوانید. از همکاسـي هاي خود کارگاهی

بخواهیـد کـه دربـارۀ چگونگي اداي کلمـات و خواندن ابیات توسـط شـما، نظر بدهند.
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تکنیک هـا و تمرینـات »فـن بیـان« ایـن امـکان را می دهد که قـدرت کالمی افزایـش یابد و با چه کسـی چگونه 
صحبـت و در هـر موقعیتـی چگونـه گفت وگـو شـود. بـا هنر فـن بیان هر کسـی از صحبـت کردن با شـما لذت 
مي بـرد. فـن بیـان امـری فراتـر از دانـش کاربـرد صحیح دسـتگاه صوتی اسـت. به عبـارت دیگر فن بیـان یعنی 

آگاهـی از چگونگـی کارکـرد اندام هـای تنفسـی و گفتـاری به منظـور پرورش صدا و بیان اسـت.  

فـن بیـان در حقیقـت همـان تـوان سـخن گفتن )در هـر شـرایط و زمـان( اسـت. بـراي اینکـه بـا 
دوسـتان خـود ارتبـاط خوبـی برقرار کنیـد، روابط عمومی خوبی داشـته باشـید، منظور خـود را به 
خوبـی بـه مخاطبانتـان منتقـل کنیـد و همچنیـن کاری کنیـد که بقیـه از همنشـینی و صحبت با 

شـما لـذت ببرنـد باید اصـول فـن بیـان را بیاموزید.

نكته

هنرجویـان و عالقمنـدان بـه حرفـه گویندگـی بایـد بداننـد کـه فقط صدای خوب داشـتن، شـرط 
کافـی بـرای موفقیـت در ایـن حرفـه نیسـت، بلکـه تربیـت کـردن صـدا و پـرورش آن از اصـول 
اساسـی حرفـة گویندگـی اسـت. تکنیک هـای فن بیان بـه گویندگان نوپـا و تـازه کار می آموزد که 
چگونـه از اندام هـای صوتـی و تنفسـی خـود اسـتفاده کننـد تـا در جـذب مخاطبین و شـنوندگان 

باشـند. موفق 

نكته

پژوهش

بـا جسـت  و جو در برنامه هـاي رادیویـي و تلویزیونـي، نمونه هایـي از برنامه ها کـه در آن مجري »فن 
بیـان« خوبـي دارد را انتخـاب کنیـد و دالیل خـود را براي انتخاب آن برنامـه در کالس ارائه دهید. 

چند تکنیک برای تقویت فن بیان

 آمادگـی داشـتن یـک ضرورت اسـت. بـرای تقویت قـدرت بیان خـود، هر روز صبـح را با گرم کـردن صدای تان 
شـروع کنیـد. عضـالت صورت تـان را بکشـید. برنامه های تـان را بـه ترتیـب اجـرا کنیـد. یکـی از تمرین هایـی 
کـه بـرای گـرم کـردن تارهـای صوتـی می توانیـد انجـام دهیـد، ارتعـاش لب هـا بـا عبـور هـوا از بین آنهاسـت. 
ماهیچه هـای گردنتـان را ُشـل کنیـد و تمرین هـای تنفسـی تان را انجـام دهیـد. حتـی اگـر زمانـی بـرای گـرم 
کـردن صدایتـان صـرف نمی کنیـد، هـر روز صبـح 5 دقیقـه را به آماده کـردن صدای تـان اختصـاص دهید. این 
تکنیـک بـرای صدایتـان به طـور شـگفت انگیزی خـوب و بـرای سـالمتیتان مفیـد اسـت. بـرای تقویت صـدا، در 
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فصل 1    گویندگی رادیو

مرحلـة  نخسـت بایـد تنفـس دیافراگمـی صحیـح را فرا گرفـت پس از آنکـه تنفـس دیافراگمی را بـه خوبی فرا 
گرفتیـد نوبـت بـه ایجـاد یـك صدای بلند و رسـا و پرنفوذ می رسـد. بـرای این کار، یکـی از تمرین هایـی که باید 
انجـام دهیـد بلندخوانـی اسـت بـه این صـورت که یـك کتاب را تـا آنجا کـه می توانید بـا صدای بلنـد روخوانی 
کنیـد. سـعی کنیـد کـه صـدای خـود را از دیافراگـم خارج کنیـد. این تمریـن را حداقـل روزی سـه مرتبه و هر 

مرتبـه نیـز حداقـل 5 دقیقه انجـام دهید.

فعالیت 
 یـك متـن داسـتاني از کتابهاي درسـي را انتخاب کنید و یـك پاراگراف را که قبًا هـم آن را خوانده اید کارگاهی

بـا صـداي بلنـد در کاس بخوانیـد و بـا راهنمایـي هنرآموز اشـکاالت خـود را در خواندن متـن، برطرف 
کنیـد. بـه خوانش همکاسـي هاي دیگر گـوش دهید و دربارۀ اجـراي هریـك در کاس گفت وگو کنید.
از دیگـر تکنیك هایـی کـه بـه شـما کمـك می کنـد تا بیان خوبی داشـته باشـید بـه این مـوارد می توان 

اشـاره کرد:
تلفـظ درسـت و صحیـح لغـات، اسـتفاده بجـا از دسـتور زبـان ماننـد رعایت مکث هـا و تاکید هـا، حذف 
تکیه کام هایـی کـه از تاثیرگـذاری کام کـم می کنـد) ماننـد ِمن ِمن کـردن و یا گفتن  اِ  زیـاد در زمان 
صحبـت کـردن(، رسـا و بـا صابـت حـرف زدن، کنتـرل نََفس، بـدون تنش نبـودن بیان، بـدون حس و 
احسـاس نبـودن بیـان، بیـش از انـدازه سـریع یـا کنـد صحبت نکـردن، لـرزش یا خشـدار نبـودن صدا، 
رعایـت زبـان بـدن مناسـب مانند نـوع نگاه و حالـت چهره و دیگـر اجـزای ارتبـاط غیرکامی)عموماً در 

اجـرای برنامه هـای تلویزیونـی( و ... .

فعالیت 
یـك متـن داسـتاني را انتخـاب کنیـد نخسـت از رعایت دسـتور زبـان آن مطمئن شـوید. سـپس عائم کارگاهی

نگارشـي آن را جابه جـا کنیـد و با رعایت همـان قواعد مکث ها و تأکیدها و ... بخوانید. از همکاسـي هاي 
خـود بپرسـید چقـدر معنـاي متن تغییـر کرده اسـت و دربـارۀ آن با هـم گفت وگو کنید.

گنجینة واژگان، پشتوانة فن بیان

توسـعه دادن دامنـة واژگان از دیگـر مـواردی اسـت کـه در راسـتای تقویـت فـن بیـان می توانـد بـه موفقیت در 
حرفـة گویندگـی کمـك کنـد. هیچ فرصتـی را بـرای پربارترکـردن گنجینـة واژگان از دسـت ندهید.
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فعالیت 
در هرجـا و از هرکـس، لغتـی مفیـد و مناسـب راجـع بـه موضوعی را می شـنوید یـا می بینید یادداشـت کارگاهی

کنیـد، تـا بعـداً بتوانیـد از آن در مکالمـات اسـتفاده کنید. بـه طور مثال، اگر در یك سـخنرانی شـرکت 
کرده ایـد و متوجـه می شـوید کـه فـرد سـخنران در بیـن صحبت های خـود از جمـات و واژه هـای زیبا 
و کاربـردی و پرقـدرت در رابطـه بـا موضوعـی صحبـت می کنـد آن کلمـات را تکـرار و زمزمـه کنیـد و 
همچنیـن آن هـا را یادداشـت کنیـد تـا در آینـده در مکالمـات و صحبت هـای خـود بصـورت آگاهانـه 
اسـتفاده نمائیـد. هـر کلمـه یـا واژه ای را کـه یادداشـت می کنید  بـه مدت هفـت روز و هـر روز به مدت 
7 مرتبـه آن هـا را در جمـات مختلـف بـه کار ببریـد. مثـًا در جایـی از کسـی می شـنوید کـه به جای 
»خـوب اسـت یـا بـد نیسـت« می گویـد »عالی اسـت یا فـوق العـاده اسـت« یا به جـای »خیلـی خوب 

اسـت« می توانیـد بگوییـد کـه »جـذاب و جالب اسـت«.

چنیـن واژگانـی عـاوه بـر اینکـه در  آینـده ملکـة ذهن شـما می شـود بلکـه جزیی از شـخصیت و 
فرهنـگ شـما نیـز خواهـد شـد و بـه داشـتن آنهـا در گنجینه لغـات خود افتخـار خواهیـد کرد. 

نكته

بـرای تلفـظ صحیـح واژگان می توانیـد از گوینـدگان صـدا و سـیما و یـا از هـر کسـی کـه فکـر 
می کنیـد بیـان مناسـبی دارد مثـل یك سـخنران یـا یك مجـری توانا ایـده بگیریـد و بیاموزید. به 

خاطـر داشـته باشـید کـه »آموختـن و الهـام گرفتـن« بـا »تقلید کـردن « متفاوت اسـت! 

نكته

دربـارۀ سـرعت صبحت کـردن می تـوان تعـداد کلماتـی را کـه در دقیقـه بـه کار مي رود یادداشـت کـرده، یا یك 
متـن را در عـرض یـك دقیقـه سـخنرانی کـرد سـپس شـمارش شـود کـه چند کلمه اسـتفاده شـده اسـت. اگر 
بیشـتر از 180 یـا 200 کلمـه در دقیقـه بـه کار رود، سـرعت صحبـت کردن سـریع اسـت، چون بایـد حداکثر 

بیـن 150 تـا 170 یـا 180 کلمـه در دقیقه صحبت شـود. 

بـرای ایجـاد مکـث و درنـگ در حیـن صحبت یا سـخنرانی ، می توانیـد در متنهایتـان یك عامـت بگذارید )مثًا 
عامـت ممیـز( و در همان جـا کـه مـورد نیاز اسـت به صـورت تعمدی مکـث کنیـد. در هنگام صحبـت و مکالمه 
نیـز بـر روی بعضـی از کلمـات تأکیـد کنید و با ایـن تمرین لحن خـود را نیز به گونه ای مناسـب تقویـت نمایید. 
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فصل 1    گویندگی رادیو

فعالیت 
اکنـون بـا تمریـن هایی کـه انجام داده اید و بـا راهنمای هنرآموز خـود، یك متن را بصـورت اجرای زنده کارگاهی

در کاس ، بخوانیـد و سـعی کنید فنون گویندگـی را در آن رعایت کنید.



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
آموزش مهارت گویندگي در برنامه هاي رادیویي و شیوۀ اجرا بر اساس متن و تکنیك هاي کار بر روي صدا

 

استاندارد عملکرد: 

اجراي یك برنامة رادیویي بر اساس متن )نمایشي، مسابقه، سرگرمي، خبر، گزارشي و ...( با رعایت تکنیك هاي گفتاري به منظور ایجاد ارتباط و انتقال پیام

شاخص ها:
- مهارت خواندن متن با درك صحیح مطلب و رعایت زبان معیار

- استفاده از تکنیك هاي تنفسي به منظور پرورش صدا و تلفظ صحیح
- اجراي برنامة زندۀ رادیویي با پشتوانة فن بیان و مهارت هاي جانبي آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 30 دقیقه 

مکان: استودیوي ضبط رادیو

ابزار و تجهیزات:  اتاق فرمان، اتاق ضبط، میکروفن و تجهیزات وابسته 

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی گوینده  و مجري برنامه رادیویي

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

               2خواندن متن با زبان معیار1

                2استفاده و ترکیب تکنیك هاي تنفسي و تمرین صدا2

                2اجراي برنامة زندۀ رادیویي 3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
ارتباط موثر، کار تیمي، سواد اطاعاتي، ویژگي شخصیتي و اخاقي، کاربرد فناوري

               

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.


