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مجری گری تلویزیون 
فصل 2

حـوزة  تخصص هـاي  كاربردي تريـن  و  مهم تريـن  از  يكـي 
كاري: »توليـد برنامـة تلويزيونـي« مجـري گـري اسـت. مجـري 
برنامه هـاي تلويزيونـي الزاماتـي براي ارتباط بـا مخاطب از طريق 
گفتـار و حـركات بـدن )زبان بـدن( دارد. سـبك ها و شـيوه هاي 
ارتباطـي نويـن و خالقانه بـا مخاطبين از جملـه مهارت هاي اين 

اسـت. حرفه 
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گوینده برنامه تلویزیونی

یك مجري موفق در برنامه هاي صدا و سيما چه مهارت هایي را دارد؟

    هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري ويژگي هـاي حرفـة مجري گـري را تمرين كـرده و مهـارت اجراي يك 
برنامـة كوتـاه را فراخواهد گرفت.

1

استاندارد عملکرد

اجراي يك برنامه زنده با تسلط كامل به صورت پخش زنده، ضبط يا  اجرا در صحنه
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تلویزیون

تلويزيـون يـا دورنمـا، سامانه)سيسـتم( ارتباطـی بـرای پخـش و دريافـت تصاويـر متحـرک و صداهـا از 
مسـافتی دور اسـت. دسـتگاه گيرنـده در ايـن سـامانه را تلويزيـون می نامند. امـروزه در ايران، بـه مجموعه 

می شـود. گفتـه  »سـيما«  تلويزيونـی،  برنامه هـای  پخش كننـده  و  توليد كننـده 

بـا جسـتجو در اينترنـت تاريخچـه اوليـن تلويزيـون در دنيـا  و نام چنـد برنامه تلويزيونـي در آن زمان 
را بيابيـد و در كالس معرفـي كنيد.

فعالیت 
گروهی

تصویر 1
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فعالیت 
در گروه هـاي 2 يـا سـه نفـري دربـارة فايده ها و آسـيب هاي تلويزيون پژوهـش كنيـد و در كالس دربارة آن کارگاهی

با يكديگـر گفتگو كنيد.

ميـل بـه ديـدن تلويزيـون بـه خصوص در ميـان كـودكان و نوجوانان چنان شـدت يافته اسـت كه 
كارشناسـان رسـانه و ارتباطـات، متخصصـان علـوم تغذيه، روان شناسـان و مشـاورين امـور تربيتی 
مؤكـداً بـه والديـن هشـدار داده و توصيه می كنند كه زمان  تماشـای تلويزيون توسـط فرزندانشـان 

را بـه درسـتی مديريـت كننـد و جداً مراقب سـالمت جسـم و روان آنان باشـند.

نکات ایمنی

جعبه جادو

بـا وجـود آنكـه چند سـالی اسـت به كمـك فّناوری هـای نويـن الكترونيكـی دسـتگاه های حجيم و سـنگين 
 LED و  LCD گيرنده هـای تصويـری خانگـی يـا همـان تلويزيـون تبديـل بـه صفحـات نـازک پالسـما يـا
شـده اند بـا ايـن حـال واژة » جعبـة جـادو « برای نشـان دادن قدرت نفـوذ اين رسـانة فراگيـر و كاربردي، 

همچنان مناسـب اسـت.
ضخامـت تلويزيون هـای جديـد و پيشـرفته – و اخيـراً هوشـمند – اگرچـه بـه قطـر يـك جلـد كتـاب صـد 
صفحـه ای كاهـش پيـدا كـرده، امـا جايگاه رسـانه ای آن، نـزد مخاطبيـن و پيام گيرانـش چندين برابر شـده 
اسـت. نفـوذ ايـن جعبـه نـازک جادويـی، در ميـان مـردم چنـان گسـترده و عميـق اسـت كـه بينندگانـش 
حاضـر هسـتند حتـی وعده هـای مختلـف غذايی خـود را در مقابـل صفحـه تلويزيون ميـل كنند امـا برنامه 

مـورد عالقـه شـان را از دسـت ندهند. 

جذابيت هـای فـراوان ايـن رسـانه سـبب شـده اسـت كه با وجـود پديـد آمدن انـواع رسـانه های تصويری و گسـترش 
يافتـن شـبكه های مجـازی، تلويزيون همچنان رسـانه ای بـدون رقيب باقی بماند. علی رغم فراگير شـدن گوشـی های 
هوشـمند و مـدرن، بيننـدگان بـاز هـم ترجيـح می دهند برنامه هـاي متنـوع را از طريـق گيرنده هـای تلويزيونی خود 

تماشـا كنند تـا از طريق صفحه محدود نمايشـگر در گوشـی های هوشـمند.
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برخـی معتقدنـد كـه » تلويزيـون « به لحاظ ايجـاد تنوع بصری و بهـره گيری هنرمندانـه از عناصر 
رنـگ و حركـت و افكت های تصويری توانسـته اسـت گوی سـبقت را از »راديو« بربايـد و جايگزين 
رسـانه شـنيداری قديمـی گـردد. امـا ايـن ادعـا بيـش از انـدازه اغراق آميـز اسـت چراكـه راديو در 
مقـام يـك رسـانه اصيـل و كالسـيك همچنـان جايـگاه خـود را نـزد طرفدارانـش حفظ كـرده و از 
اعتبـار و ارزش آن كاسـته نشـده اسـت. هر كـدام از اين دو رسـانه )راديو و تلويزيـون( كاركردهای 
خـاص خـود را دارنـد، بنابرايـن در راسـتای ارزش گـذاری قرار نيسـت يكـی از آنها غالـب و ديگری 

شـود. معرفی  مغلوب 

نکته

فعالیت 
از اطرافيان بپرسـيد كه كداميك از رسـانه هاي راديو يا تلويزيون از محبوبيت بيشـتري برخوردارند؟ ليسـتي کارگاهی

از مشـاغلي كـه بيشـتر بـا راديـو ارتبـاط دارند، را بنويسـيد. به نظر شـما چـرا برخي از مشـاغل مخاطبين 
اصلي راديو هسـتند؟ 

چه اقشاري از جامعه بيشتر مخاطب رسانه ديداري هستند؟
در كداميك از اماكن عمومي رسانه ديداري بيشتر كاربرد دارد؟ 

 تاریخچه تلویزیون در ایران

حـدود نيـم قـرن از پيدايـش تلويزيـون »رسـانة ديـداري« در ايـران مي گـذرد و امـروز ايـن جعبـه جادويـي 
هم چنـان يكـي از مهم تريـن و تاثيرگذارتريـن رسـانه هاي ارتبـاط جمعي در ايران محسـوب مي شـود. نخسـتين 

ايـران  تاريـخ  تلويزيونـی  فرسـتنده 
سـاعت پنج بعـد از ظهر جمعـه يازدهم 
مهرمـاه سـال 1337 آغـاز بـه كار كرد. 
مجلـس شـورای ملـی طـي مصوبـه اي 
تلويزيونـی  فرسـتنده  يـك  داد  اجـازه 
زيـر پوشـش وزارت پسـت و تلگـراف و 
تلفـن در تهـران ايجاد شـود. نخسـتين 
فرسـتنده تلويزيونـی ايران سـاعت پنج 
يازدهـم مهرمـاه  از ظهـر جمعـه  بعـد 
پخـش  را  خـود  برنامـه  اوليـن   1337
»تلويزيـون  كـه  فرسـتنده  ايـن  كـرد. 

تصویر 2
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ايـران« ناميـده می شـد، ابتـدا هـر روز از شـش بعد از 
ظهـر تـا 10 شـب برنامـه داشـت.

تلويزيـون ايـران بـه صـورت خصوصـی اداره می شـد 
و  تجارتـی  از آگهی هـای  بـه درآمـد خـود  و متكـی 
تبليغاتـی بـود. اين سـازمان پـس از يك سـال فعاليت 
برنامه هـای روزانـه خـود را در تهـران بـه پنج سـاعت 
افزايـش داد و در سـال 1340 فرسـتنده ديگری در 
آبـادان و يـك فرسـتنده تقويتـی در اهـواز تاسـيس 

. د كر
پـس از تصويـب طـرح ايجـاد »تلويزيون ملـی ايران«، 

يـك ايسـتگاه كوچـك بـه وجود آمـد و با امكاناتی سـاده پخش برنامه های آزمايشـی را از سـال 1345 آغاز كرد.

مدتـی كمتـر از دو سـال از تأسـيس تلويزيـون ملـی نمی گذشـت كـه در 17 مـرداد 1347 نخسـتين مركـز 
شهرسـتانی تلويزيـون ملـی در اروميـه گشـايش يافت و چندی بعـد مركز تلويزيونـی بندرعباس راه اندازي شـد. 

مراكـز تلويزيونـی بـه تدريـج يكـی بعـد از ديگـری در شـهرهای مختلف شـروع بـه فعاليـت كردند.
اوليـن مجـری تاريـخ تلويزيـون ايـران مرحـوم منوچهـر نـوذری بـود. او نخسـتين كالم تلويزيونـی اش را بـا اين 
جملـه آغـاز كـرد: » تصويـر مـن را در جعبه ای می بينيـد كه اسـمش تلويزيون اسـت.« به اين ترتيـب تلويزيون 
بـه ميـان مـردم آمـد. سـاختمان توليـد بـه عنـوان اوليـن سـاختمان راديـو و تلويزيـون ملـی در اراضـی چنـد 

هكتـاری جام جم)خيابـان ولـی عصر)عـج اهلل( فعلی( سـاخته  شـد. 
تلويزيـون ملـی ايـران در سـال های پـس از انقـالب اسـالمی با تغيير نـام به سـازمان» صدا و سـيمای جمهوری 
اسـالمی ايـران «در قالـب دو شـبكه برنامه های خـود را پی گرفت. در سـال های آغازين پس از انقالب بيشـترين 
زمـان برنامه هـای سـيما بـه مسـتندهای سياسـی تبليغاتـی و اخبـار سراسـری اختصاص داشـت. امـروز پس از 
گذشـت شـش دهـه از ورود تلويزيـون به ايـران، بيش از 50 شـبكه داخلی و برون مـرزی تلويزيونـی در ايران به 

توليـد و پخـش برنامـه  اشـتغال دارنـد كه اين توليـدات در تمامـی نقاط ايـران قابل دريافت می باشـند. 

تصویر 3

پژوهش

بـا مطالعـه در منابـع )مكتـوب يا اينترنـت( دربارة ايسـتگاه هاي پخش برنامـة تلويزيونـي در آغاز كار 
در ايـران پژوهـش كنيـد و نتايـج آن را در كالس ارائه دهيد.
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پژوهش

1- بـا بررسـي آرشـيو صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايران، دربـارة موضـوع سـريال هايي را كه 
بـراي كـودكان و نوجوانـان در سـال هاي اول پـس از انقالب سـاخته شـده اند، ليسـتي تهيـه كنيد  و 

بـه كالس آورده و دربـارة آن بـا هم كالسـي هاي خـود گفتوگـو كنيد.

2- بـا راهنمايـي هنرآمـوز يكـي از برنامه هـاي تلويزيـون را انتخـاب و دربـارة موضوع عنـوان برنامه؛ 
فضا سـازي برنامـه و ... بـا هم كالسـي هاي خـود گفتگـو كنيـد.

برنامه سازی در تلویزیون و حرفه های مرتبط با آن 

تلويزيـون يـك »رسـانه ديـداری« اسـت و طبيعتـاً برنامـه هايـی را توليد و پخـش می كند كه متحـرک و دارای 
عناصـر بصـری باشـد. كيفيـت توليـد اين برنامه هـا بايد چنان جذاب و ديدنی باشـد كه تماشـاگرانش با اشـتياق 
مايـل باشـند سـاعت ها در مقابـل صفحـه نمايشـگر تلويزيـون بنشـينند و از ديـدن برنامه های مـورد عالقه خود 

لـذت ببرند. 

مجری کیست؟    

سـاختار اغلـب برنامه هـای سـيما اصطالحـاً »مجـری محـور« هسـتند. برنامه هـای مجـری محـور به آن دسـته 
از برنامه هـای توليـدی گفتـه می شـود كـه مجـری نقـش اساسـی و كليـدی در آن ايفـا می كند و حضـورش در 
برنامـه بسـيار پررنـگ اسـت. در ايـن گونـه برنامه هـا، مجـری به عنـوان حلقـه ارتباطی بيـن بيننـدگان و گروه 

توليـد برنامـه عمـل می كند.
 در چنيـن برنامه هايـی مجـری بـا مهـارت تمـام ضمن ايجـاد ارتباط خاّلقـه با بيننـدگان پيام های اصلـی برنامه 
را بـه تماشـگران انتقـال مي دهـد. مجـری موفق با تسـلط در اجرا و موضـوع در حقيقت تضميـن كننده موفقيت 
كامـل آن برنامـه اسـت. ارتبـاط مؤثـر با مخاطـب از ويژگی هـای الزامی برای يـك مجری اسـت. چنانچه مجری 
عـالوه بـر داشـتن توانمندی هـای اجـرا، در زمينه موضـوع برنامه نيـز صاحب نظر و مطلع باشـد بـه او »مجری-

می گويند.  كارشناس« 
برخـی از افـراد مجـری برنامـة تلويزيونـی را صرفاً يك گوينـده تلويزيونی غيرمسـئول می دانند كـه تنها متنی را 
از حفـظ و يـا از روی كاغـذ می خوانـد، اما كارشناسـان تلويزيونی معتقدنـد گويندگی فقط يكی از مسـؤليت  های 

مهـم و تخصصـی مجريـان اسـت و لـذا بايد بين اين دو شـخصيت يعنی مجـری و گوينده تفاوت قائل شـد.
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- چنـد برنامـة تلويزيونـي را كـه مجريان موفقي دارنـد انتخاب كنيد و دربارة اجـراي آنها در كالس 
كنيد.  گفتوگو 

- بـراي يكـي از برنامه هـاي انتخابـي تلويزيـون، نقـش يـك مجـري را در كالس ايفـا كنيـد و نظر 
هم كالسـي هاي ديگـر را دربـارة اجـراي خـود بشـنويد.

تمرین

تصویر 5تصویر 4

تصویر 7تصویر 6

همان طـور كـه می تـوان بازيگـری را يكـی از مهم تريـن عوامـل تاثير گـذار در صنعـت سـينما دانسـت، مجری  و 
شـيوة اجـرا او نيـز يكـی از مهم تريـن عوامـل موفقيـت در برنامه هـای تلويزيونی اسـت. مجـری با شـيوة اجرای 
مناسـب خـود بـه عنـوان ويتريـن يك برنامه عمـل می كند و در رونـد جذب مخاطب برای برنامه بسـيار مؤثر اسـت.

همـه مجری هـای تلويزيونـی ايـن توانايـی را ندارنـد كـه بـه طـور پيوسـته و بـرای مدتـی طوالنـی اجـرای يك 
برنامـه را بـر عهـده بگيرنـد. بـرای اجـرای ثابـت يـك برنامـه، مجـری در درجه نخسـت بايد بـه موضـوع برنامه 
عالقه منـد باشـد و آن را متناسـب بـا روحيـات خـود ببينـد. عـالوه بر اين، مجـری بـا مطالعه مسـتمر و افزودن 
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دانـش در زمينـه حرفـه ای و كسـب تجربه هـای متنـوع در حـوزه اجـرا می توانـد مانـدگاری خـود را در جلـوی 
دوربيـن تضميـن كنـد. صداقـت  بـا مخاطـب نيز از عواملی اسـت كـه نقش مؤثـری در اعتمـاد آنها بـه برنامه و 

مجـری ايفـا ميكنند.
تلويزيـون بـه عنـوان يـك رسـانه پذيرفته شـده در بيـن مردم ، نقش يـك مرجع و منبـع مطمئن و قابـل اعتماد 
را هـم ايفـا می كنـد. همچنانكـه تماشـاگران بـه اخبار پخش شـده از تلويزيـون اطمينـان دارند و به آن اسـتناد 
می كننـد، نگاهشـان بـه مجری هـای تلويزيونـی نيز هميـن گونه اسـت  مجری ها در نـگاه مردم افرادی هسـتند 
كـه صداقـت دارنـد، از دانـش بااليـی برخوردار هسـتند، بـا زبان معيار1  سـخن می گوينـد، در ارتبـاط با موضوع 
برنامـه ای كـه اجـرا می كننـد اطالعـات دقيق و صحيحی دارنـد و ... . بنابرايـن نقش مجری در اصـالح يا انحراف 

افـكار عمومـی بسـيار مؤثر و تعيين كننده اسـت.

1.گونه اي نوشتاري يا گفتاري است كه افراد داراي تحصيالت باال از آن استفاده مي كنند. )هم در نوشتن و هم در صحبت كردن( اين زبان به عنوان 
الگوي زبان غالب در جامعه پذيرفته شده است. در رسانه ها )مطبوعات و صدا و سيما(، سخنراني ها و كتاب هاي درسي مدارس يا در گفت وگو ها و 

مصاحبه هاي رسمي از زبان معيار استفاده مي كنند.

فعالیت 
از چنـد برنامـة تلويزيونـي قسـمتهايي را انتخـاب كنيد مانند: خبـر، برنامة ورزشـي، برنامة فرهنگي کالسی

و ماننـد آن، سـپس آنهـا را در كالس بـه نمايـش بگذاريد و دربارة شـيوه هاي اجراي برنامه توسـط 
مجريـان گفت وگـو كنيد.

برنامه های تخصصی، مجریان متخصص     

در سـيمای جمهـوری اسـالمی ايـران ، تنـوع برنامه هـای اسـتوديويی)زنده و ضبـط شـده( مديران اين رسـانه را 
ضرورتـاً بـه سـمت انتخـاب مجريـان حرفـه ای و تخصصـی هدايـت كرده اسـت. تماشـاگران سـيما چند سـالی 
اسـت كـه شـاهد پخـش برنامه های روتيـن روزانه يـا هفتگی بـا مجريان ثابت هسـتند. اقبـال بيننـدگان به اين 
برنامه هـا حاكـی از رضايت منـدی آنـان از نـوع برنامه هـا و پيام هـای محتوايی آن اسـت . بدون شـك نحـوة اداره 

كـردن برنامه هـا توسـط مجريـان يكـی از عوامـل مؤثـر در ميـزان افزايش ايـن رضايت مندی اسـت.  
طيـف برنامه هـای مجـری محـور در شـبكه های مختلف سـيما بسـيار متنوع اسـت مهم ترين برنامه هـای مجری 
محـور كـه در اينجـا می توانيـم فقـط به تنـوع موضوعـی آن ها اشـاره كنيـم عبارتند از: اخبـار، تفسـير، گزارش، 
ميزگرد، ورزشـی، اقتصادی، خانواده، آشـپزی، مسـابقه و سـرگرمی، مشـاعره، كودک و نوجوان، مناظره، گفتگو 
محور)تـاک شـو( و ...  كـه در همـة ايـن برنامه هـا اسـتفاده از مجـری بـه عنـوان اداره كننـدة اصلـی آن و ايجاد 

ارتباط بـا تماشـاگران ضرورتی انكارناپذير اسـت.
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آنچـه كـه مجريـان ايـن برنامه هـا را از يكديگـر متمايـز می سـازد تخصصـی بـودن موضوع از يك سـو و تسـلط 
مجـری بـر محتـوای برنامه از سـوی ديگـر اسـت. بنابراين مديريـت صحيح رسـانه ای ايجاب می كند كـه اجرای 
تلويزيونـی برنامه هايـی بـا موضوعـات تخصصـی الزاماً توسـط افراد آگاه و مسـلط بـه آن حوزه انجام شـود. البته 
دانـش و تسـلط موضوعـی فقط يكی از شـرايط الزم بـرای مجريان تلويزيونی اسـت و برای درخشـيدن در حرفه 

مجری گـری ويژگی هـای مختلـف ديگـری نيـاز اسـت كـه در اين بخـش از كتاب بـه آن ها پرداخته ميشـود.
برخـی ديگـر از برنامه هـای توليـدی سـيما توسـط دو مجـری اداره می شـود. ايـن شـيوة اجـرا صرفـاً بـه منظور 
ايجـاد جذابيـت و تنـوع بصـری در بيننـده صـورت می گيـرد . چنيـن اجراهـای دو نفـره را غالبـاً می تـوان در 
برنامه هـای مسـابقه، آشـپزی، مناظـره، خانـواده، مشـاعره، اخبـار و نظاير آن مشـاهده كرد. يكی ديگـر از داليل 
حضـور همزمـان دو مجـری، طوالنـی بـودن زمـان پخش آن برنامه اسـت كـه با ايـن روش می توان اميـدوار بود 

كـه بيننـده تـا پايـان، برنامـه را همراهي خواهـد كرد.

متـن يـك برنامـة ورزشـي را در 3 دقيقـه تهيه و تنظيم كـرده و در گروه هاي 2 يـا 3 نفره آن را در 
كالس اجـرا مي كنيـد. از هنرجويـان ديگـر بخواهيد كـه دربارة اجراي شـما نظر بدهند.

تمرین

ویژگی های مجری تلویزیونی 

آنچـه گويندگـی راديـو را از مجـری تلويزيـون متفـاوت می كنـد، تنهـا شـنيداری بودن اجـرا اسـت، در حاليكه 
مجـری تلويزيـون توامـان بـرای ارتبـاط بـا مخاطبين خود اسـتفاده می كنـد.  هنرمنـدی يك گوينـدة راديو در 
ايـن اسـت كـه بـا مهـارت و تسـلط تمام بتوانـد مخاطب را راضـی كند كه تـا پايان برنامـه با او )گوينـده( همراه 
باشـد و او را بشـنود. امـا موفقيـت يـك مجـری تلويزيونـی در گـرو آن اسـت كـه بـا هنرمنـدی تمام بكوشـد تا 

بيننـده و مخاطـب هـم او را بشـنوند و هـم ببينند!                                                    
اگرچـه مجـری برنامه هـای تلويزيونـی و گوينـدة برنامه هـای راديويـی ويژگی هـای مشـتركی دارنـد و هـر دو 
آن هـا بـرای رسـيدن بـه حرفـه مجری گری بايـد اسـتانداردهای معينی را كسـب نماينـد اما، مجـری برنامه های 
تلويزيونـی مسـؤليت های سـخت تری بـرای اداره كـردن يك برنامـه برعهده دارد . مجـری تلويزيون مانند كسـی 
اسـت كـه در يـك اتـاق شيشـه ای و در مقابـل ميليون هـا تماشـاگر، بـا مهارت تمـام بايـد بتواند بـا مخاطبانش 

ارتبـاط صميمانـه برقـرار نمايـد و پيـام برنامـه را تمـام و كمال بـه آن ها انتقـال دهد. 

اگـر در جعبـة بسـته و نامرئـی راديـو، گوينـده می توانـد بـدون دغدغـه و اسـترس بـا ظاهـری سـاده و 
بی تكلّف  بر صندلی اسـتوديو تكيه بزند و دسـتی بر موهايش بكشـد و همزمان با شـنوندگانش سـخن 
بگويـد امـا مجری تلويزيون موظف می باشـد با ظاهری آراسـته و زيبا در اسـتوديو حاضر شـود و مؤدبانه 

در صندلـی اش قـرار بگيـرد و بـا ميهمان برنامـه و مخاطبينش در سراسـر كشـور گفت وگو كند.

نکته
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اگـر در يـك اسـتوديو راديويـی، گوينـده يـا مجـری می توانـد بـا موهايـی آشـفته و چهـره ای پژمرده در پشـت 
ميكروفـن بنشـيند و پيـام )محتـوا( برنامـه را بـه مخاطبينـش انتقال دهـد، اما مجـری تلويزيون پيـش از آن كه 
بخواهـد قـدم بـه درون اسـتوديو يـا محل ضبـط برنامه بگـذارد در حلقـه چهره پـرداز )گريمور( و طـراح لباس و 

صحنـه قـرار می گيـرد تـا آنهـا چهـره ای مرتب و قابـل قبـول و ظاهری موجـه از مجـری تلويزيون بسـازند.

فعالیت 
- بـه اسـتوديوهاي راديـو برويـد و اجـراي راديويـي گوينـدگان را از نزديـك ببينيد و در صورت داشـتن کارگاهی

مجـوز از آنهـا عكاسـي كنيـد و در كالس مشـاهدات خـود را ارائه كنيد.
- بـا هماهنگـي قبلـي و كسـب مجـوز به اسـتوديو ضبـط برنامـة تلويزيونـي برويـد و از مجريـان برنامة 

تلويزيونـي نيـز عكاسـي كنيـد. سـپس مشـاهدات خـود را بـا دوسـتان خـود در ميـان بگذاريد.

مجری خوب کیست؟ 

 بـراي كسـاني كـه دسـت يابی بـه حرفة » مجری گـری« را در سـر می پرورانند و در آرزوی اين هسـتند كـه به عنوان 
مجـری در يكـی از برنامه هـای سـيمای جمهوری اسـالمی ايران ظاهر شـوند، تذكـر اين نكته ضروری اسـت كه فقط 
زيبـا و خوش چهـره و خوش بيـان بـودن برای حرفة مجری گری تلويزيونی كافی نيسـت. چه بسـا افـرادی كه به ِصرف 
داشـتن ايـن ويژگی هـا در مقابـل دوربين های اسـتوديو قـرار گرفتند تـا برنامه ای را اجـرا كنند اما فقـدان خصوصيات 

ديگر در آن ها سـبب شـد تا عمر مجری گريشـان چندان طوالنی نباشـد و از صحنه اجرا خارج شـوند.
موفقيـت در اجـرای برنامه هـای تلويزيونـی محصول سـال ها و ماه هـا آموزش، مطالعه، كسـب تجربه و فروتنی اسـت. 
چـه بسـيارند مجريـان حرفه ای و سرشناسـی كه هنوز خود را در ميانه راه می بينند و رسـيدن به قلـة كمال در عرصة 
مجری گـری را در گـرو آموختـن از پيشكسـوتان اين حرفـه می دانند. بنابرايـن تواضع و پايبندی به اخالق، نخسـتين 

گام در حرفـة مجری گری اسـت.

تصویر 9تصویر 8
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پژوهش

چـه ويژگيهايـي را بـراي مجريـان برنامه هـاي تلويزيونـي ميشناسـيد؟ معمـوالً مـردم از مجريـان 
برنامه هـاي تلويزيونـي چـه انتظاراتـي دارنـد؟ نتيجـة پژوهـش خـود را در كالس ارائـه كنيـد.

ویژگی های ضروری حرفة مجریگري

1-ارتباط با بيننده

يـك  بـرای  الزامـی  ويژگی هـای  از  مخاطـب  بـا  ارتبـاط 
مجـری اسـت. او بايـد بداند بـا توجه به گسـتردگي طيف 
مخاطبـان و هـدف توليـد برنامـه، از چـه شـيوه ای بـرای 
برقـراری ارتبـاط اسـتفاده كنـد. ارتبـاط به معنـای ايجاد 
درک متقابـل ميـان مجـری و مـردم اسـت. ايـن ارتبـاط 
عـالوه بـر ايـن كـه نيازمنـد ظريف تريـن و شـفاف ترين 
شـيوه های كالمـی و غيركالمـی اسـت، نيازمنـد سـبك، 
شـيوه يـا گونـة خاصـي از ارتباط اسـت كه فـرد مجری يا 

ارتباط گـر را بـا ديگـران متمايـز سـازد.

2-صميميت

صميميـت و انعطـاف در نحـوه اجـرا، راحـت بـودن و اسـتفاده از دايره المعـارف خودمانـی از ديگـر وي ژگی هايـی 
اسـت كـه نحـوه اجـرای مجريـان را ديدنی تـر می كنـد. طبيعتـاً ايـن گونـه رفتارهـا نگاه سـنتی به مجـری را از 
ذهـن مخاطـب پـاک ميكنـد و او  نـزد بيننـده بسـيار مثبـت ارزيابـی می شـود. بايـد توجه داشـت كـه هرگونه 
حركتـی توسـط مجـری چـه از قبـل تعييـن شـده باشـد يا خيـر، بايـد طبيعی جلـوه نمايـد و باعث  خسـتگی 

نگردد. بيننـده 
»تـاک شـو« يـا برنامه هـای گفتگـو محـور در تمـام دنيـا از ديدنی تريـن برنامه هـای تلويزيونی به شـمار می رود.  
»شـومن« در تعريـف جهانـی بـه كسـی گفتـه می شـود كـه اجـرای چنيـن برنامه هايـی را بـه عهـده می گيرد و 
بـدون ايـن كـه متنـی از قبل آماده كنـد، فی البداهـه و با توجه بـه موضوع و محتـوای برنامه مديريـت گفت وگو 
و برنامـه را بـه عهـده می گيـرد و كالمـي را بـه زبـان ميـآورد كـه بـه اصطـالح مال خودش اسـت و كسـی برای 

او ننوشـته است.

تصویر 10
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3-زبان بدن 1

نكتـة مهمـی كـه گاهی مجريـان نبايد فرامـوش كنند، توجه بـه ارتباطات غيركالمـی در كنـار ارتباطات كالمی 
اسـت. بـه طـوري كـه بسـياری از مجريـان سـيما بـه صـورت محـدودی از زبـان بـدن در اجـرای برنامـه بهـره 
می گيرنـد. حـركات دسـت و سـر، طـرز نـگاه كـردن، طـرز نشسـتن، راه رفتـن و ... در رفتـار مجريـان سـيمای 
جمهـوری اسـالمی ايـران كمتـر قابل رؤيت اسـت. اين موضـوع در بلندمدت يكنواختـی برنامه را بـه همراه دارد 

و در بسـياری از مـوارد نيـز بـه تاثيرگـذاری كمتـر برنامـه منتهی می شـود. 
در بسـياری از اجراهـای مطـرح در جهـان، زبـان بدن يكـی از عوامل مهم موفقيت مجری محسـوب ميشـود. به 
ايـن معنـا كـه مجـری موفـق عـالوه بر بيـان خوب و شـيوا بايد بتوانـد به خوبـی از زبان بـدن خود نيز اسـتفاده 
كنـد. او بايـد بدانـد كـه چـه موقـع و هنـگام ادای كـدام جملـه بايد بيشـتر از دسـت خود اسـتفاده كنـد يا چه 

وقتـی الزم اسـت بـه بيننـدگان بخنـدد و چـه موقـع 
جـدی باشـد و يـا اينكـه چـه موقـع راه بـرود و چـه 
هنـگام شـيوه نـگاه كردنش عوض شـود. در يك كالم 
ميـزان تسـلط مجـری بـر زبـان بـدن و هماهنگی آن 
بـا بيـان از ويژگی هـای مهـم موفقيـت وی بـه شـمار 
مـی رود. اين رفتار هم متأسـفانه در ميـان مجريان ما 
ديـده نمی شـود. اغلـب اجرا هـا در تلويزيـون صامـت 
و سـاكن اسـت. بسـيار از مجری هـا اغلـب نشسـته اند 
و در مـوارد معـدودی هـم كـه ايسـتاده اند، تحـرک 
زيـادی ندارد. هنوز بسـياری از برنامه هـای تلويزيونی 
سـيما محتـاج حضـور و اجـرای تخصصـی مجريانـی 
اسـت كه بـا اسـتفاده از تمـام ظرفيت هـای ارتباطي، 

خالقيـت بيشـتری در كار خـود نشـان بدهند.

4- لباس مناسب

 انتخـاب درسـت لبـاس بـه ايـن معنا اسـت كه مجـری بـرای مخاطب احتـرام قائل اسـت. او قبـل از حضور در 
اسـتوديو يـا محـل ضبـط برنامـه می توانـد نظـر ديگران را نسـبت بـه نحوة انتخـاب لبـاس و نيز تناسـب آن با 

موضـوع برنامـه جويا شـود . لباس مناسـب نشـانه ای از شـخصيت مجری اسـت.

5-رسا بودن صدا

 گاهـی آهنـگ و لحـن كالم اثـری بـه مراتـب قوی تـر از محتـوای آن دارد. مجـری بـا تمريـن كـردن، بايـد 
احسـاس و انـرژی را بـه صـدای خـود بيفزايـد.

1. Body language 

تصویر 11
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7-مطالعه 

براي تقويت گفتار و تأمين پشتوانه سخن، الزم است مجري 
مطالعه  به  را  شبانه روز  از  ساعتي  منظم،  برنامه ريزي  با 
تا  نمايد  ثبت  را  گزيده  مطالب  و  دهد  اختصاص  كاربردي 
مجبور به تقليد از ديگران يا عاريت گرفتن از آنها نشود. از 
آنجاكه مجری و اداره كننده برنامه در برخی از اوقات ناچار 
به بداهه گويی در هنگام ضبط زنده تلويزيونی است بنابراين 
روز  به  را  خود  عمومی  اطالعات  همواره  مستمر  مطالعه  با 

كرده و آنها را افزايش دهد.
اگرچه بسـياری از ويژگی های بنيادی و اساسـی مجری گری 
و اصـول آن، بيـن گوينده راديو و مجری تلويزيون مشـترک 
اسـت امـا برخی از خصوصيـات در اين حرفه وجـود دارد كه 

فقـط در انحصار مجريان تلويزيونی اسـت. 

6- دانش ارتباطات

مجـری تلويزيونـی بـراي افـزودن مهارت هايش الزم اسـت بـا دانش ارتباطات آشـنا شـود، نظريه هـاي ارتباطي 
را بيامـوزد و مخاطـب را بـه خوبـي بشناسـد تـا در حين اجـرا، به درک و شـعور بيننـده توهين نكند.

اگـر مجـري يـا گوينـده، علـم ارتباطـات را نشناسـد بي شـك در جلـوي دوربيـن، فـردي مزاحـم خواهـد بـود! 
قـدرت جـذب سـريع مخاطب و شـاد نـگاه داشـتن روحيه تماشـاگر در عيـن جـدي بـودن، از ويژگی های يك 

مجـري مسـلط و بـا تجربه اسـت. 

فعالیت 
يك برنامة تلويزيوني را بر اساس عالقة خود انتخاب كنيد، )ورزشي، گفتوگو، مناظره و ...(کارگاهی

مجری برنامه های سازمانی، مجلس گردانی 1   

1. MASTER OF CEREMONY (MC) 

همانطـور كـه دربـارة تعريـف مجـری، اهميـت نقـش او در برنامه هـای تلويزيونـی و ويژگی هـای يـك مجـری 
حرفـه ای سـخن گفته شـد، مجريـان سرشـناس تلويزيونی اگرچـه نقـش اول را در برنامه های گفت وگـو محور و 

تصویر 12
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تصویر 14تصویر 13

نظايـر آن ايفـا می كننـد امـا گسـتره فعاليت هـای اين مجريـان شناسـنامه دار، فقط محـدود به حضـور آن ها در 
برابـر دوربين های اسـتوديويی نيسـت.

مجريانـی كـه سـال های طوالنـی بـا شـبكه های مختلـف »رسـانه ملـی« همـكاری داشـته اند و موفق به كسـب 
تجربه هـای فـراوان در زمينـة اجـرای برنامه هـای تلويزيونـی شـده اند، بعضاً از چنان شـهرتی برخوردار می شـوند 
كـه دامنـة فعاليت هـای حرفه ايشـان به خارج از سـيمای جمهوری اسـالمی ايران هم گسـترش می يابـد. از آنجا 
كـه چنيـن مجريانـی غالبـاً در جامعـة ما شـناخته شـده هسـتند و در ميان مـردم طرفـداران فراوانی هـم دارند 
لـذا سـازمان ها و نهادهـای مختلـف دولتـی و خصوصـی نيـز ترجيح می دهنـد از وجـود اين مجريان سرشـناس 

بـرای اداره و اجـرای مراسـم  و مناسـبت های مختلف اسـتفاده كنند.

تصویر 16تصویر 15

مديـران سـازمان ها و نهادهـا بـا دعـوت از مجری هـای مشـهور تلويزيونی از يك سـو جذابيت هـای ميان برنامه ای 
را افزايـش داده و از سـوی ديگـر اجـرا و مديريـت مراسـم را بـا خاطـری آسـوده بـه يـك يـا چنـد مجـری 
حرفـه ای و كار بلـد می سـپارند. چنيـن مجريانـی را اصطالحـاً » مجـری صحنـه، مجـری برنامه هـای سـازمانی 
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و يـا مجلس َگـردان (MC)   مينامنـد. وظيفـه مجـری صحنـه، هدايـت مراسـم و تنظيـم برنامه هـا و گاهـی نيـز 
گفت وگـو بـا ميهمانـان برنامه اسـت.

مجـری صحنـه بـا پشـتوانه های تجربی خـود و البته به مدد چهرة تلويزيونی  شـناخته شـده اش مسـئوليت ادارة 
يـك مراسـم را در مكانـی خـارج از سـازمان صدا و سـيما به عهـده مي گيرد. طيف اينگونه مراسـم بسـيار متنوع 

اسـت. بـه عنـوان مثال می تـوان بـه نمونه هايی از چنين مراسـمی اشـاره كرد:
مراسـم تقديـراز مديـران و كاركنـان يـك مجموعة دولتی، مراسـم اهداء نشـان، مراسـم برگزاری جشـنواره های 
مختلـف )جشـنوارة فيلـم فجـر، جشـنوارة خوارزمی، جشـنوارة موسـيقی، تئاتر، معلـم، دانش آموز و ...(، مراسـم 
سـالروزها و يادبودهـا )دهـة مبـارک فجـر، هفتـة دفـاع مقـدس، هفتـة زن و روز بزرگداشـت مقـام مـادر و ... (، 
مراسـم افتتـاح مسـابقات بين المللـی )مسـابقات بين المللی قـرآن كريم، مسـابقات بين المللی رباتيك، مسـابقات 

بين المللـی ورزشـی و ...( 
تنـوع مراسـم های يـاد شـده ايجـاب می كنـد كـه انتخـاب مجـری نيـز با توجـه بـه نـوع و محتـوای آن صورت 
پذيـرد. همانطـور كـه مجری تلويزيون بر اسـاس پيشـينه، تخصص، عالقه منـدی و اطالعاتش بايـد انجام وظيفه 

كنـد در برنامه هـا و مراسـم خـارج از حـوزة سـيما هـم ترجيحاً بـر همين قاعـده بايد عمـل كند. 

تصویر 17
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فراتر از یک مجری 

بـا توجـه بـه مطالبـي كـه بـه طـور مشـروح دربـارة حرفـة مجری گـری تلويزيونـی ذكـر و بـه خصوصيـات يك 
مجـری خوب اشـاره شـد و نيـز تمرين هـا و راهكارهايي كه بـرای افزايش مهارت هـای مجری ارائه شـد، بنابراين 
داشـتن سـابقه مفيـد و طوالنـی و درخشـان در اجرای برنامه هـای مختلف تلويزيونـی، پيش نيـاز ورود به عرصة 
مجلس گردانـی اسـت امـا دانسـتن ايـن نكتـه ضـروری اسـت كـه »مجری گـری برنامه هـای سـازمانی/ مجـری 

صحنـه« در حقيقـت ورود بـه عرصـه ای متفاوت تر از رسـانه ملی اسـت.
اجـرای سـازمانی و موفقيـت در آن، بسـتگي بـه داشـتن تجربـه و كسـب مهارت هـا و توانمندی هايـی اسـت كه 
مجـری بـه كمـك آن هـا می تواند بـر روی صحنـه اجـرا در سـازمان ها و همايش ها و مراسـم ها خوش بدرخشـد 

و بر شـهرتش افزوده  شـود. 

تصویر 18

چگونه می توانم یک مجلس َگردان موفق باشم؟  

مجريـان حرفـه ای و سرشـناس و آنـان كـه صميمانه در پی تعالی بخشـيدن به اين شـغل هسـتند تجربياتشـان 
را در اختيـار جوانـان و نوآموزانـی می گذارنـد كـه عالقه منـد هسـتند در آينـده مجری گـری صحنه را بـه عنوان 

يـك حرفـه انتخـاب كننـد. در ايـن بخش بـه مهم تريـن توصيه هـا و راهنمايی هـای آنـان می پردازيم : 
مجريـان صحنـه يـا برنامه هـای سـازمانی غالبـاً عهده دار اجرای مراسـمی هسـتند كه بـه مناسـبت های مختلف 
از سـوی مؤسسـات دولتـی يـا نهادهای وابسـته بـه آن ها برگزار می شـود. چنين مجالسـی معموالً در سـالن های 
همايـش، آمفی تئاترهـا، تاالرهـا و نظايـر آن برپـا می گـردد. عـالوه بر مديـران و كاركنـان آن نهـاد برگزار كننده، 
مـردم عـادی و خانواده هـای وابسـته بـه كاركنـان نيـز در ايـن مراسـم  شـركت  دارنـد. بنابرايـن فضـای عمومی 
چنيـن مجالسـی ايجـاب می كنـد كـه برنامه هـای تـدارک ديده شـده دارای تنـوع و جذابيت بيشـتري باشـد تا 

موجب كسـالت مهمانـان نگردد.
اجـرا و اداره كـردن چنيـن مراسـمی طبيعتـاً نـوع خاصی از مجری گـری را می طلبد كـه عالوه بـر تأمين اهداف 
آن مؤسسـه يـا وزارت خانـه بايـد حداقل به مـدت دو سـاعت شـركت كنندگان و ميهمانان را همچنان مشـتاقانه 

و بانشـاط  بـا خـود همـراه كند. برخـی از تكنيك ها بـراي اجراهاي صحنـه اي و سـازماني عبارتند از:  

  اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاوري، اهميـت و افتخـار 
كـردن بـه شـغل مجري گـري
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  در هنـگام اجـرا، بـه زمـان حـال بينديشـد و بـرای 
غالـب شـدن بـر اضطـراب نفـس عميق بكشـد.

  اجتماعی باشد و از گوشه گيری پرهيز كند.

  فعاليـت بدنی داشـته باشـد. ورزش باعث باال رفتن 
كارايـی دسـتگاه تنفسـی و گـردش خـون و شـادابی 
می شـود. ورزش هـای سـبك مثـل پيـاده روی ، نرمش 
و حـركات مربـوط بـه تقويـت صـدا و دسـتگاه صوتی 

باعـث كاهـش اسـترس ميگردد .

  در هـر فرصتـی در طـول برنامه نوشـيدن جرعه ای 
آب كمـك مي كنـد تا در هنگام صحبـت كردن مجبور 
نباشـد بـا زبـان، لب هـای خـود را مرطـوب نمايـد و از 
دهـان و حنجـره خشـك رنـج ببـرد. البتـه با گذشـت 
زمـان و افزايـش مهـارت در طـول اجرا سـعی شـود از 

دفعـات نوشـيدن آب در روی صحنه كاسـته شـود.

تصویر 19
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  استراحت و خواب كافی داشته باشد.

فرصتـی  از حضـور در محـل اجـرا حتمـاً    پيـش 
را بـرای بازديـد از سـالن همايـش و محـل برگـزاری 
مراسـم اختصـاص دهد و با مسـؤل مربوطـه گفت وگو 
كنـد. مـكان اجـرا و امكانات فنـی نظير سيسـتم صدا 

و نـور و ... را از نزديـك ببينـد.

  در مـورد موضـوع مراسـم يا همايش حتمـاً مطالعه 
كـرده و بـر اطالعات خـود بيفزايد.

تصویر22

تصویر23

تصویر24
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  فی البداهـه سـخن گفتـن را تمريـن كنـد. از نظـر ذهنـی آمـاده 
باشـد تـا در همـة شـرايط بتوانـد فی البداهـه حـرف بزنـد. اگرچـه 
موضـوع مراسـم و مناسـبت آن معلـوم اسـت امـا مجـری حرفه ای و 
توانـا كسـی اسـت كـه در موقعيت هـای خـاص و پيش بينـی نشـده، 
سـخنانی را بـه زبـان بيـاورد كـه مرتبـط بـا موضوع مراسـم باشـد.

  از تجربيـات قبلـی خـود در هنـگام اجراهـای تلويزيونـی كمك بگيرد و سـعی كند در همان شـروع برنامه در 
روی صحنـه فـوراً توجـه مخاطبيـن و شـركت كنندگان در مراسـم را جلب كند.

  با تحرک و قدرت صحبت كند.
  بـا ظاهـری كامـاًل آراسـته در صحنـه اجـرا حاضـر شـود. به آرايـش ظاهري خـود و نـوع عطری كه اسـتفاده 

می كنـد توجه داشـته باشـد. 

  » زبـان بـدن« را كامـاًل بيامـوزد و تـالش كنـد كـه تكنيك هـای 
زبـان بدن را بـه هنگام اجرای صحنـه ای رعايت كنـد. اين تكنيك ها 
كمـك خواهنـد كـرد كـه كنتـرل اعضاء بـدن به ويـژه دسـت و پا و 
سـر و چشـم كاماًل در اختيار مجري باشـد و برای اثرگذاری بيشـتر 

اجـرا از آن ها اسـتفاده نمايد.

  در پايـان مراسـم از همـه تشـكر و قدردانـي نمايـد و بعضـي از نـكات و اهـداف همايـش را بـه طور برجسـته 
كند. يـادآوری 

 كار اجـرا را بـا پايانـی شـورانگيز تمـام كنـد و تـا انتهـا ادامـه دهد و توجه داشـته باشـد كـه تمـام دور بين ها 
بـرای تهيـه قسـمت پايانی همايـش روی مجـري متمركز شـده اند.

  فيلـم مجری گـری اش را بارهـا و بـه تكـرار بازبينـي نمايـد و نـكات مثبت و منفـي اجرايش را يادداشـت كند 
و بـه تجربه هـای جديد بپـردازد.  

تصویر25

تصویر26
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فصل 2   مجري گری تلویزیون 

فعالیت 
-  براي يك مناسبت، در هنرستان برنامه اي را به صورت زنده اجرا كنيد.کارگاهی

-  بـراي يك مدرسـه ابتدايي يا متوسـطة اول به مناسـبت دهـة فجر و يا هفتة معلم و يـا روز دانش آموز 
و ... سـفارش مجلس گردانـي را هماهنـگ كرده و برنامة زنـده را اجرا كنيد. پس از اجـرا بازخورد هاي آن 
را از معلميـن مركـز آموزشـي و هنرجويـان دريافـت كنيد و به وسـيلة چك ليسـت نقاط قـوت و ضعف 

خـود را ارزيابي كنيد.

افزايـش مهـارت و توانمنـدی در حرفـه »مجری گـری صحنـه يـا مجلس گردانی« نياز بـه مطالعه، كسـب تجربه 
و آموختـن از پيشكسـوتان اين رشـته دارد. 

تمريـن عملـی ايـن تكنيك هـا سـبب می شـود تا بـر مهارت هايشـان افـزوده گـردد و موفقيت هـای روزافزونی را 
بـرای آنان بـه ارمغـان بياورد.



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
مطالعه و پژوهش متن بر اساس محتوا و موضوع برنامه، اجراي برنامة زنده يا ضبط در استوديو و انتقال پيام برنامه

 

استاندارد عملکرد: 

اجراي يك برنامه زنده با تسلط كامل به صورت پخش زنده، ضبط در استوديو يا اجرا در صحنه

شاخص ها:
- خوانش و تقسيم متن بر مبناي موضوع 

- مديريت صحيح اجراي برنامه بر اساس تم و محتوا و رسانه
- اجراي برنامة زنده با پشتوانة گفتار و صداي رسا، ارتباط موثر با مخاطبين و انتقال پيام

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 30 دقيقه

مكان: صحنة اجرا يا ضبط در استوديو

ابزار و تجهيزات :  دكور مناسب صحنه، ميكروفن ها، تجهيزات صدا و تصوير

معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی اجراي برنامه  تلویزیوني

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

               1تحقيق درباره نوع برنامه اي كه اجرا مي كند1

                1هماهنگي با ساير عوامل برنامه2

                1اجراي يك برنامه تلويزيوني3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش: 
ارتباط موثر، كار تيمي، سواد اطالعاتي، ويژگي شخصيتي و اخالقي، كاربرد فناوري

                

*ميانگين نمرات

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


