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5 کاربرد ویس رکوردر
نویسنده: rev.com - ترجمه و تغییر: ژان بقوسیان

ویس رکوردر )Voice Recorder( که در بازار ایران بیشتر به ضبط خبرنگاری معروف 

است، وسیله ای کوچک و کارآمد است که می تواند ده ها ساعت صدا را ضبط کند. 

این دستگاه شامل میکروفن و همچنین تجهیزاتی الکترونیکی برای ضبط صدا روی 

کارت SD است. در این مقاله به 5 کاربرد رایج ویس رکوردر می پردازیم.

1. جلسات
با تمام اطالعاتی که  الزامی است. همراه  ضبط کردن اطالعات کلیدی در جلسات 

راه حل های هوشمندانه،  مهم،  نمودارهای  مثل  می  شوند؛  داده  پوشش  در جلسات 

اسالیدها و… الزم است جزئیات مهم ثبت شود تا به فراموشی سپرده نشود.

یادداشت یا تایپ نکات ممکن است باعث حواس پرتی شود. ذخیره صوت کامل 

https://modiresabz.com


2

آنچه که گفته شده، این فرصت را فراهم می کند که بعدا به صوت کامل گوش دهید 

و درک عمیق تری از مطالب داشته باشید. وقتی در جلسه خیالتان راحت است که 

صوت ذخیره می شود، می توانید بدون نگرانی، حضور فعال تری در جلسه داشته 

باشید.

2. مصاحبه  ها
اگر شما یک نکته نویس خیلی سریع نیستید، غیرممکن است بتوانید گفته های 

کسی را کامل بنویسید؛ به ویژه اگر مصاحبه شونده شما تند حرف بزند! خیلی راحت 

نکات کلیدی را فراموش خواهید کرد. ضمن اینکه کلمه به کلمه نوشتن با خودکار 

می  دهد  را  آزادی  این  شما  به  رکوردر  ویس  از  استفاده  است.  غیرممکن  کاغذ  و 

که بیشتر در جمع حضور فعال داشته باشید و احساسات گوینده را کامال زیرنظر 

بگیرید.

3. بهبود صحبت کردن
از اینکه صدای خودتان را بعد  این صدای وحشتناک چیست؟ اگر شما هم بعد 

از ضبط برای اولین بار گوش می  کنید و از طریقه ادای جمالت خوشتان نمی  آید 

بهتر است بدانید تنها نیستید. پدیده »رویارویی با صدا« واقعیت دارد و ناشی از 

انتظاری است که از صدای خودتان دارید. اگر چیزی هست که شما را آزار می  دهد 

مثل خیلی از مردم، شجاعت به خرج بدهید و با صدایتان از طریق ویس رکوردر 

روبرو شوید. تمریناتی را بیابید که قادر باشند لحن، حجم و قدرت صدایتان را بهبود 

ببخشند. کلمات ربط اضافه مثل آآمم، که، یعنی، به قول معروف و… که کیفیت 

صحبت هایتان را کاهش می  دهد را کنار بگذارید.

4. سخنرانی  ها
مطالعات نشان می دهد که با گذشت 24 ساعت، یادگیرنده  ها حدود 70 درصد از 

اطالعات جدید را فراموش می  کنند. در طی یک هفته این فراموشی به 90 درصد 
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می  رسد. در یک سخنرانی یک ساعته شما بیش از 90 درصد اطالعات را فراموش 

می  کنید. ضبط کردن سخنرانی  ها شما را آزاد می  کند تا نکات کلیدی و سواالت را 

مرور کنید. مرور صدای ضبط شده قبل از امتحان، کمک می  کند مفاهیم و نکات را 

مجددا مرور کنید تا نکته  ای از قلم نیفتد.

5. پادکست
فعال  پادکست  هزار   ۵۲۵ حاضر  حال  در  دارد.  وجود  پادکست  جا  همه  امروزه 

با بیش از  18.5 میلیون قسمت وجود دارد. با توجه به سرمایه اولیه کم و یک 

موضوع داغ و صحبت  هایی جذاب، امکان جذب طرفدار بدون خرج زیادی وجود 

دارد.

در حالی که می  توانید با یک ضبط کننده ارزان قیمت این کار را انجام دهید، گزینه 

دیگر آن است که پادکست را روی یک ویس رکوردر ضبط کرده و سپس آن را به 

صورت دیجیتالی به کامپیوترتان منتقل کنید و  صافی، تمیزی، اکو و سایر جنبه

 های صدایی را ویرایش کرده و سپس در وب سایت خود یا یوتیوب قرار دهید تا 

شنونده بیشتری داشته باشید.

4 مزیت استفاده از ویس رکوردر
1. گفتن نسبت به نوشتن زمان کمتری می برد

تا به حال شده سعی کنید به جای نوشتن یک  مقاله یا کتاب، آن را بگویید!؟ گفتار 

خیلی سریع  تر است و راه خوبی است که برای الهام واژه  ها به کاغذ سفید خیره 

نشوید. برای برخی  ها فعالیت ذهنی با فعالیت بدنی فعال می شود. پس با ویس 

و  کنید  تردمیل صحبت  روی  و حتی حرکت  پیاده روی  در حال  رکوردر می توانید 

صدایتان را ضبط کنید.
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2. هیچ وقت افکار مهمی که دارید را فراموش نمی  کنید
ایده  های خالقانه همیشه در آرام  ترین وضعیت  ها به فکر نمی  آیند. ممکن است در 

جاده و در شلوغ  ترین ساعت ترافیک باشید که یک دفعه بگویید آها فهمیدم. به 

جای اینکه خم شوید و کیف خود را برای کاغذ و خودکار بگردید، فقط کافی است 

دکمه ضبط را بزنید و هم صحبت کنید و هم به رانندگی خود ادامه بدهید.

3. اطالعات مهم را در حال حرکت هم ذخیره کنید
در این زندگی مدرن، کارایی و بازدهی بسیار مهم بوده و باید با آغوش باز از آن 

پذیرایی نمود. فرض کنید تلفنی به شما می  شود که اطالعاتی در مورد جلسه  ای در 

کافی  شاپ پایین خیابان که 5 دقیقه دیگر باید بروید در اختیارتان می  گذارد. برای 

نوشتن نکات مهم آن تماس نیازی نیست بایستید. وقت این کار را ندارید.

4. به جای خواندن، به ایده  هایتان گوش دهید
بگذارید ایده  های ذهنی تان ضبط شود و سپس به آن  ها گوش دهید. اگر چیزی 

که شنیدید را دوست داشتید و خواستید آن را به عنوان نوشته  ای داشته باشید، 

می توانید صوت را تایپ کنید و به متن تبدیل کنید.

شاید همین االن ویس رکوردر دارید و از آن به خوبی استفاده نمی کنید. همین االن 

ویس رکوردر را پیدا کنید و در زندگی روزمره از آن استفاده کنید!

https://modiresabz.com

