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 چكيده

تناسـب بـا نـوع رسـانه (راديـو يـا       هدف از پژوهش حاضر، بازشناسي معيارها و مباني اجـراي م 
سيماي جمهـوري   و تلويزيون) از خالل شواهد تجربي منتج از پيمايش سطح عملكرد مجريان صدا

راديـو و تلويزيـون    نفـر از گوينـدگان باسـابقه    15جامعه آماري متشـكل از   اسالمي ايران است.
لويزيوني زنده، به نحوه ارتباط اي از ميزان اثرگذاري يك برنامه ت از آنجا كه بخش عمدهباشند.  مي

توان نتايج حاصل از اين پژوهش را درآمـدي بـر    پوياي مجريان با مخاطبان آنها وابسته است، مي
هـاي تلويزيـوني تلقـي كـرد. ايـن       ضرورت بازنگري در روند انتخاب مجريان راديو براي برنامـه 

هـاي   تـرين ضـعف   دهد كه عمـده  ها نشان مي پژوهش به شيوه پيمايشي انجام پذيرفته است. يافته
شيوه قابل تفكيك است: نبود تنوع در ارائه مطالب، اين فاحش در سطح عملكرد مجريان راديو، به 

رساني ناتمام و ضعف در كنترل رابطه پويـا بـا    پرحرفي راديويي در برنامه زنده تلويزيوني، اطالع
 اي.  مخاطب رسانه

 
 ران، گويندگي راديو، فن و مهارتاجراي زنده، تلويزيون اي :ها هكليد واژ
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 و بيان مسئله  مقدمه

از حالـت   ،هـاي تلويزيـوني  چندي است كه حضور مجريان و گويندگان راديو در برنامه
اجراهـايي كـه بـا     اي مرسوم و معمول درآمـده اسـت.  رويه صورتپراكنده و اتفاقي به 

از  در اغلـب مـوارد   ،شـود مـي اي از آنها ياد جديد، ساختارشكن و غيركليشه هاي عنوان
برخـورد سـلبي بـا    . طبيعي اسـت  كننداصول و قواعد تعريف شده و مدوني پيروي نمي

اين دسته از مجريان گوياي اين واقعيت است كه اجراي آنهـا كـامالً ابـداعي و مخلـوق     
در نهايت منجر بـه حـذف ايـن    است و اين امر، درك، دريافت و استنباط شخصي آنان 

كه مرجع مشخص و كامالً متمركـزي بـراي    از آنجاشود.  مي مجريان رسانه بيناز  دسته
انطباق جزئيات با الگوهاي پذيرفته شده و استاندارد وجود ندارد، اجـرا و گوينـدگي در   

 هتلويزيون و راديو بيش از آنكه تابع اصول، مباني، قواعد و اسـتانداردهاي تعريـف شـد   
 هملي با لحاظ كـردن بسـتر فرهنگـي جامعـ     هجهاني (يا تعريف شده در چارچوب رسان

ذهني گوينـده   هاي تراوش ،تابع درك و دريافت شخصي از محتواي برنامه ،باشد )متبوع
در چنـين   از ايـن رو، خود فرد است.  تيا مجري و شكل گرفته از منبع فكري و خالقي

آيد كه به طور  مختلفي پديد ميارائه هاي  هشيو ،به تعداد افراد گوينده و مجري ،موقعيتي
هاي نظري خود را برخواهند انگيخت. مقالـه حاضـر بـا در نظـر      طبيعي، هر يك چالش

رفـت از چـالش    ها سعي دارد به ارائه راهكارها و معيارهايي براي بـرون  داشتن اين نكته
ياد شده و طرح پيشنهادهايي براي بازنگري در كيفيت اجرا يـا رونـد انتخـاب مجريـان     

   .اي بپردازد رسانه
اي چـه راديـويي و چـه    كـه برنامـه   شـود  مـي آشـكار   ياهميت اين موضوع هنگـام 

بـر صـدر جـدول     ،حضور پررنگ و مسلط مجـري يـا گوينـده    دليلبه  تنها ،تلويزيوني
گيـرد و بـا حـذف مجـري يـا تغييـر و       پسند) قرار مي ر مخاطب (و مخاطبپهاي  برنامه

نيـاز   ،از سـوي ديگـر  شـود.   ي مـي بدل به امري تكـرار سرعت ه اجرا، ب گروهتبديل در 
هـا،   اطالعـات و آگـاهي   دريافـت برخـي  مخاطب داخلي و ايرانيان خارج از كشـور بـه   

اجراي رسالت آموزشي درست و به هنگام و خلق و ايجاد فضايي همـراه بـا سـرگرمي،    
كيـد  أهاي جديـد اجـرا و گوينـدگي ت   روزافزون چهره كارگيري لزوم بهتفريح و طنز، بر 

هـاي  ها و دريافتضروري است، پيش از آنكه اجراهاي مبتني بر سليقه اين رو،از دارد. 
غلط مصطلح در آيد و آنـتن پخـش    ،اي پذيرفته شده و به اصطالح فردي به شكل رويه
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طبـع آزمـايي و آزمـون و خطـاي     يـا   هـا  ملي به محـل آزمـايش توانمنـدي    هرسان هزند
حساسيت و اهميت  اطالع از بيما كامالً متهور و جسور (ا ،ظاهر بهگويندگان و مجريان 

رويـه و فاقـد ضـابطه    رسانه ملي) درآيد و پيش از آنكـه ورود و حضـور بـي    هآنتن زند
محتوا  حتي غنايزنده و بيش از اين به فرم و قالب اجرا لطمه  اين قبيل مجريان،مشخص 
 بـه مثابـه   ،چـارچوبي مناسـب   ،الشعاع اجراي معيوب و پراعوجاج خود قـرار دهـد   را تحت
اسـاس   برهرگونه گويندگي و اجرا  ود تاتبيين اجرا و گويندگي گردآوري ش برايالگويي 

فاقـد ضـابطه    ،اين چارچوب قرارگيـرد از هر آنچه خارج  بديهي استارزيابي شود. آن 
 ييد و منطبق با استاندارد اجرا نخواهد بود.أاست و مورد ت

 مطالعاتي پژوهشپيشينه و  هاي اصلي پرسش

قـرار   يافتن منابع مـورد اسـتفاده مـد نظـر     به منظوردو بخش  پژوهشبررسي پيشينه  در
هـاي دانشـجويي بـا موضـوع اجـرا در راديـو و تلويزيـون و        نامـه پاياننخست،  گرفت:

ـ  )1385( ارجمنـد  كارشناسـي ارشـد   هنامـ پايـان  . در اين خصوص،هاي آنچارچوب  اب
بـر  » ارتباط با مخاطـب  هسازان راديو به شيوثر بر نگرش برنامهؤبررسي عوامل م«عنوان 

ارتبـاط و تعامـل بـا     هسـاز راديـو در شـيو   نگرش و برداشت برنامـه  هكنند عوامل تقويت
تـدوين اصـول و مبـاني اجـرا كمـك قابـل        هدر زمينتوانست  و نمي مخاطب استوار بود

 كند.ب مقالهتوجهي به 
از منـابع   يمندي از تعدادبهره اي، بااسنادي و كتابخانه پژوهش در روشاز اين رو، 
د؛ ش برخورد پژوهشبه مطالب ارزشمند پراكنده اما همراستا با موضوع  ،فارسي و التين

هـاي پـژوهش و    فرضـيه  اساسـي توانسـتند ركـن   هاي علمي و اثبات شده مينظريهاين 
پـژوهش بـه   بخشي از سنگيني و گستردگي موضوع پژوهش را بررسي كنند. در تـدوين  

، 1368 ترجمه ارجمند، ،2تودسك و 1ي چون: بمب راديويي (آلبريهاسوط از نظريهطور مب
). نظريـه  179ص  ،1381). صدا نظريه تصوير بستر انتقال پيام در رسـانه (خجسـته،   16 ص

تـأثيرات  نظريه  .)178 ، ص1388آرا،  هاي سرد و گرم و رسانه خود پيام است (حكيم رسانه
). نظريـه  71 ، ص1373، 4آلپـورت و  3يـق زيرپوسـتي (كنتريـل   هيپنوتيك رسانه يا تأثير تزر
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 )198-202، صـص  1374 ترجمـه طلـوع،   ،1يند تفهيم و تسهيم تجارب (بارنلونداارتباطات، فر
مجموعـه ايـن    ه شـد. بـرد  ) بهـره 12 ، ص1374جمعـي (فرهنگـي،    هاي ارتباطنظريه و

 ند از:ا رتكه اهم آنها عباكرد هايي را در ذهن ايجاد پرسش ها، نظريه
هـاي زنـده    هايي كه در روند انتخاب و چيـنش مجريـان برنامـه    ترين شاخص ـ مهم

   اند؟ تلويزيوني بايد در نظر داشت، كدام

هاي تلويزيـوني   هاي اجرايي گويندگان راديو در حين اداره برنامه ترين ضعف ـ عمده
 اند؟ زنده كدام

رفت و اصالح سطح اجراي  برون توان براي ـ به لحاظ عملي، چه پيشنهادهايي را مي
 هاي تلويزيوني ارائه داد؟   گويندگان شاغل در برنامه

ها در تغيير ارتباط اجتماعي، بررسي ماهيت و ذات بررسي نقش رسانه ،نخستين گام
ـ  هـاي انتقـال پيـام مـؤثر بـود.     رسانه و تأثير آن بر شيوه انتقال پيام و روش  ،مثـال  رايب

مريكـا بـه قـدري در جامعـه نافـذ و      ادر  1922در سـال   قدرت يك رسانه چون راديو«
هاي راديويي آغاز شد، تـا حـدي كـه ايـن     تأثيرگذار بود كه هجوم براي تأسيس ايستگاه

 ترجمـه ارجمنـد،   تودسـك،  و (آلبـر » دوره بمب راديويي معـروف شـد  به دوره زماني 
ـ    گاه رسانه با بهـره  و نيز) 16، ص 1368 ا تـأثير تزريـق   منـدي از تـأثيرات هيپنوتيـك ي
پراكني آن به مثابه تزريق نگـرش   كرد كه نفوذ و تأثير سخنعمل مي اي به گونهاي  رسانه

وقـوع  «نمونه بارز ايـن تـأثير    رفت. ميدر اذهان مخاطبان به شمار  يايدئولوژي خاص يا
ناگهاني هيستري جمعي ناشي از پخش نمايش راديويي با عنوان جنگ دنياها با اجـراي  

ها بـه   ن ساير كهكشانارسيد كه مهاجمچنين به نظر مي ،لز بود. در اين نمايشاورسون و
موجـب هـراس عملـي     1983ن زمين حمله كردند، پخـش ايـن نمـايش در سـال     اساكن

هاي ديـداري و   در بحث رسانه ،از سوي ديگر .)71، ص 1388آرا،  (حكيم» شديدي شد
ر ارتباطات است. ارتبـاط رسـانه و   كيد بأراديو و تلويزيون، ت ،شنيداري و به طور خاص

ينـد انتقـال مفـاهيم و معـاني     ان در آن با مخاطب و ساير انواع ارتباطات كه در فرشاغال
معني)  محققان علم ارتباطات، ارتباطات را (فراگرد تفهيم و تسهيم«نقشي تأثيرگذار دارند. 

كـار   و و حركـت سـر  گيرند زيرا آن را فعاليتي كه با كنش، دگرگـوني، مبادلـه   در نظر مي
را از ايـن مقولـه   گـام  كانادايي  2لوهان  اما مك. )7، ص 1374(فرهنگي، » داننددارد، مي
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ها،  دهد، نه، مجموعه پيامآنچه نوع معرفت اجتماع را تغيير مي«گويد: نهد و ميفراتر مي
جمعي به آنهـا داده شـده اسـت. بـه      ارتباط بلكه ماهيت خاصي است كه از طريق وسيله

جمعـي پيـدا    محتواي پيام از صورت خاصي كـه بـر حسـب وسـيله ارتبـاط      ،يان ديگرب
وي همچنين بـراي   .)66، ص 1364ترجمه اسدي، ، 1نوز(كا» ناپذير است كند، جدايي مي

جمعـي بـه    ل ارتبـاط يوسا ،كند كه به تبع آنهاي جمعي ماهيتي خاص تعريف ميرسانه
 هاي گرم و سـرد تعريف كاربردي رسانه ،يد از نظر ونشودو نوع گرم و سرد تقسيم مي

اي بتواند يكي از حواس انسـاني را امتـداد بخشـد و     زماني كه رسانه« :قرار است از اين
گوينـد. او معتقـد اسـت     حساسيت بااليي نصيب آن سازد، به آن رسانه، رسانه گرم مـي 

خاطبـان خـود   هاي گرم، مانند، راديو، سينما و كتاب، جاي خالي چنـداني بـراي م  رسانه
هاي گرم تشريك مساعي چنداني را ايجـاب  رسانه ،د تا پر كنند در نتيجهنگذارباقي نمي

هـاي  كـه رسـانه   در حالي؛ كنندمخاطبان خود را سر خورده مي ،كنند و از اين لحاظنمي
تـوان گفـت كـه    آورند. مـي عكس اين حالت را پديد مي ،سردي چون تلويزيون و تلفن

كـامالً  چون راديو با تأثير رسانه سردي چون تلويزيـون بـر مخاطبـان     تأثير رسانه گرمي
ينـد  افر پـس از بررسـي   .)23ــ 30 ص، صـ 1377 ترجمـه آذري،  (مك لوهان،» كندفرق مي

منـدي از فضـاي ارتبـاطي مشـترك بـا مخاطـب و امكـان         در بهره ارتباط و نقش رسانه
رسانه و سرد و گـرم بـودن    ارتباط متعامل با مخاطب و همچنين توجه به ذات برقراري

مناسبت نيست به اشتراكات ارتباط و اجرا  ماهيت و گستردگي برد و قدرت نفوذ آن، بي
گـذاري   اجرا مبتني بر ايجاد ارتباط است و ارتباط بر رموز در رمـز «اي بكنيم. اشاره

اي است كـه  بنا شده است. منظور از رمز هر نوع ترتيب و توالي منظم و يكپارچه
اي اختياري براي انتقال مفـاهيم  است كه به گونه ينمادها، كلمات و حروف هگيرند بر در

وجـود دو دسـته از    .)16 ، ص1374(فرهنگي، » شوندو يا براي ارتباط به كار گرفته مي
كالمـي) كـار مجـري و گوينـده را در حـين اجـرا و بـه         رمزهاي ارتباطي (كالمي و غير

ضمن اينكه رمزها نيز بـراي زمـان و مكـان    ؛ كندمي كارگيري اين دسته از رمزها دشوار
 در زمان و مكان مناسب به كار گرفته شوند. از اين رو، بايد و اندخاص تعريف شده

داد كـه   كلي قـرار  يرا در چارچوب پژوهشتوان بيان شد، مي كنونبندي آنچه تابا جمع
 ،ترتيـب باشد؛ بـه ايـن   ها سانهقابل تأمل در زمينه ارتباطات و ر هايگيرنده تمامي نظر بر در
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به منظور قابل استفاده كـردن  «چارچوب نظري ما بيانگر مفاهيم متنوع و متفاوتي خواهد بود. 
همـان تصـوراتي را    واژگان براي اهداف ارتباطي، الزم است كه آنها در ذهـن شـنونده دقيقـاً   

 ).14ص ، 2005، 1الك( »برانگيزانند كه ذهن گوينده نشانه آن تصورات هستند
كه واژگان  چنان خوانيم:مي» غباري در برابر چشمان ما«اي از الك با عنوان در مقاله

سرهاي يكديگر را با اصوات و آواهـا   نتوانند قوه تصورات مخاطب را برانگيزانند، مردم
كننـد و تصـورات خـود را پـيش    كنند، اما در نتيجه آن افكار خويش را منتقل نميپر مي

دهند، چيزي كه هدف گفتار و زبـان اسـت. معلومـات افـراد بـر      قرار نمي روي يكديگر
خـارجي  ي خيزد. مشـاهده مـا كـه بـه اشـيا     تجربه استوار است و در اساس از آن بر مي

محسوس يا به عمل باطني ذهن معطوف است، از طرف مـا مـورد درك و تفكـر واقـع     
توانيم داشته باشيم، از آن حاصـل  گردد و با اين كار كليه تصوراتي كه ما داريم يا مي مي
 ).14ـ35صص شود (مي

ترين نتيجه به دسـت آمـده از تلقـي الك از ارتباطـات ايـن اسـت كـه واژگـان و         مهم
واژگان «نويسد: وي در اين باره مي .ابزارهاي ناقصي براي انتقال تصورات هستندها،  نشانه

درك كنيم و بفهميم ماننـد زمـاني كـه    كنند كه بايد چنان ميان فهم ما و حقيقت مداخله مي
شفتگي آنها غباري در ندرت ابهام و آه د، بنشوقابل رؤيت از طريق واسطه ديده مي ياشيا

ـ    ).همان» (دهد افكند و فهم ما را فريب ميبرابر چشمان ما نمي جـان   هبا عنايـت بـه نظري
گـذاري و  بايـد تـابع كـد   هـا بـه تصـورات    يابيم كه انتقال مفاهيم از قالب واژهالك، در مي

ـ      هاي خاص باشد. همانكدگشايي  2رلواگونه كه در نظريـه سـاير انديشـمندان از جملـه ب
بـه عنـوان هـدف يـك ارتبـاط،       ،شـود خوانيم: با در نظر گرفتن پاسخي كه دريافت مي مي

كند كه ارتباطات او بازدهي داشته باشد. منظور از بازدهي اين است كـه  گر آرزو مي ارتباط
كدگذاري است كه معـاني   نيز خواهد به دست آورد. يك كدگذار با كيفيت باال چه را ميآن

ي با كيفيت بـاال، كدگشـايي اسـت كـه پيـام را      يمنبع را به طور كامل بيان كند. يك كدگشا
منـد بـه تعيـين آن     ما عالقـه  ،براي گيرنده با صحت كامل ترجمه كند. در تحليل ارتباطات

   ).40، ص 1960( دهند هي فرايند را افزايش يا كاهش ميچيزهايي هستيم كه بازد
اي رسانه يمجري با قرار گرفتن پشت دوربين يا ميكروفن شخصيت ،يند اجراادر فر
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طبـق نظـر    .كنـد وارد نقشي متفـاوت مـي   ،كند كه وي را خواسته يا ناخواستهپيدا مي
مقابـل   هو گاه نقطتر شخصيت انسان در مقابل دوربين بسيار متفاوت) «1974( 1بارت

گيـري شخصـيت ثـانوي منجـر      شخصيت واقعي اوسـت، حضـور دوربـين بـه شـكل     
موفقيـت   كه گوينده بر آن كنترل نداشته باشد، نخواهـد توانسـت   چنان ،از اين رو». گردد مي

 .كندهاي راديويي در تلويزيون و در برابر دوربين تكرار خود را در اجراي برنامه
تـابع مقتضـيات و    ،بـه لحـاظ سـاختار خاصـي كـه دارد      تلويزيـون  ،از سوي ديگـر 

نظرهـاي  ، برانگيـز  كـه هيـرش در پژوهشـي جنجـال     شناسي متفاوتي است. چنان زيبايي
يك مبناي فرهنگي براي نقـد   :)1381(ترجمه كرمعلي،  ندا هجالبي در اين زمينه ارائه داد

نگـرد و نگـرش   وز مـي اي ارتباطي در جامعه امـر و تحليل، تلويزيون را به عنوان رسانه
هدفدار است كه از طريـق   اي شناسانه و رسانه تلويزيون ابزاري زيبايي ،ديگر معتقد است

بـر  بخشـد. در ديـدگاه مبتنـي    پـردازد و بـه آن وحـدت مـي    گويي به فرهنگ ميداستان
... بـه نفـع    تـاريخ، اسـتعاره و   گري، هاي تصوير، سبك، روايتشناسي، پيچيدگي زيبايي

 ).  48(ص  شوداي تصويري رسانه به خدمت گرفته ميهجنبه
بـه   ،ارائـه شـد   پژوهشهايي كه تاكنون به عنوان چارچوب نظري با عنايت به نظريه

تمـام   در حدرسالت انتقال تصويري را قادر نيستند كه واژگان يابيم  دست مياين نتيجه 
مقرون  ،شايي درستمندي از كدگذاري و كدگبا بهره ،و كمال بردوش كشند و اين مهم

كدگـذاري و   ضـروري اسـت بـا سـامانه    يكي از عوامل انتقال پيـام كـه    .به تحقق است
در مقابـل دوربـين    ، زمـاني كـه  اما همين مجـري  .مجري است ،ات آن آشنا باشدئاقتضا

ممكن است در انتقال پيام چندان موفـق نباشـد    ،شوداي خود ميگرفتار شخصيت رسانه
البته ايـن   ؛جزئيات بوده است ساز ناگزير به تمركز بربرنامه ،واستهيا ناخ چرا كه خواسته

) 1375( 2گونـه كـه اسـلين    همـان  .معنـادار اسـت   ،جزئيات در كنار چگونگي ارائه پيام
هـاي ارزشـي كـه     تر باشد، تأثير نظـام هاي ارسالي ناخودآگاه نويسد: هرچه ادراك پيام مي

خـواه   ؛شـود قيـد و شـرط پذيرفتـه مـي     بي و كند، نيرومندتر است، زيرا يكسرعرضه مي
گونـه كـه بـويژه در سـينما و تلويزيـون، رايـج        كند يا همانبه طور آشكارا عمل رسانه 
 .)152ص ترجمه شهبا، ( اي ضمني بپذيرد و پشتيباني كندآنها را به گونه ،است
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 پژوهششناسي روش

 ل از تعـداد محـدودي   الگوي بررسي موضوع مقاله با اسـتفاده از جامعـه آمـاري متشـك    
 ميـان گيرد كه چند ويژگي در نفر) از گويندگان با سابقه راديو و تلويزيون شكل مي 15(

   :آنان مشترك است
 سال است. 5تا  7سابقه خدمت و همكاري اين افراد با رسانه باالتر از  .1
 است.و باالتر آنان ليسانس  درصد80 دانشگاهي تحصيالت .2
بـه غيـر از گوينـدگي و     انـد و  هكار در راديو و تلويزيون را داشت همه آنان، تجربه .3
 و كننـدگي، نويسـندگي، گزارشـگري   چـون تهيـه  همهاي متفاوت كـاري   در زمينه ،اجرا

 .اند نيز از تجارب مفيدي برخورداري بودهبازيگري 
 هـاي تكميلـي  دورهنيـز  و برخـي   انـد  هاي گوينـدگي را گذرانـده  آنان دوره همه .4

 ه اسـت. هاي هم وجود داشتمحدوديت ،اند. البته در انتخاب افرادسپري كرده رابيشتري 
اند و به  بودهافراد جامعه آماري همه از گويندگان سابق يا حاضر شبكه جوان براي مثال، 
هـا و اهـداف شـبكه    هاي ناظر بر اولويـت سياستهاي آنان بر اساس  ديدگاه همين دليل

نـد (بـه دليـل    ا هترك كامل راديـو شـد   ازناگزير  نيز آنها است. برخي از ارائه شده جوان
  .هاي راديويي)از شبكه ممنوعيت كار همزمان در تلويزيون و برخي

  به شرح زيرند:كليدي مورد نظر و توجه خاص اين مقاله  ترين مفاهيممهم
ري اصـول  ياز بـه كـارگ   انـد  ارائـه و اجـرا ، عبـارت    يو اسـتانداردها  يقواعد، مبـان 

 در نظر داشـتن با  و ميان و انتقال مفاهيوه بيت به شيرسانه با عنا يباشناسي و ساختاريز
 ).42ـ48، صص 1364ترجمه اسدي، اقتضائات رسانه (كازنو، 

ـ ا نشـان دادن اسـت، امـا در راد   يـ ح يشنهاد، توضيپ يبه معنا ،طور عامه ارائه، ب و و ي
 شود.   يم يبرنامه معن يزيون با مفهوم اجرايتلو

، 1ايـوانز ( پذيرد ميا، همان ارائه است كه با عطف نظر به اقتضائات رسانه، انجام اجر
 ).  20، ص 1977

زيـون كـه در رأس هـرم ارائـه     يو و تلويـ ش برنده در راديو پ يعامل محور ،گوينده
 ).  127، ص 1384 ترجمه بليغ، ،2(فلمينگ دربرنامه قرار دا
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و و يـ م در رسـانه (راد يهتـر مفـاه  انتقـال ب  يكـه از اصـول اجـرا، بـرا     يفرد ،مجري
 ).67، ص 1990، 1(فيسك برديزيون) بهره ميتلو

به طور عمده، از چند روش استفاده شده كه  پژوهش در خصوص اين موضوعبراي 
اي با مراجعه به منـابع مكتـوب   نخست: روش اسنادي و كتابخانه :سه محور استوارندبر 

 و اي (ميداني) بـا جامعـه آمـاري   وش مصاحبهر دوم: ،اي و مقاالت الكترونيكيكتابخانه
 اي.سوم: روش تطبيقي و مقايسه

هـاي  ، نشريات و مجالت معتبر و انتخـاب مقالـه  ها بابا گردآوري كت ،در اين روش
هـاي  كـه جنبـه   ه اسـت مجموعه مطالبي شـد  يسعي در احصا ،جديد مرتبط با موضوع

تـن از   15بـا   ،در اين روش. گيردر را در ب آنهاهاي ها و پاسخفرضيه و مختلف پژوهش
در ايـن شـبكه حضـور     ،گويندگان زن و مرد شبكه سراسري جوان راديو كه در گذشته

 مصـاحبه شـده   دهنـد،  ميشان ادامه  ند و امروزه فقط تني چند از آنان به همكاريا هداشت
تجربـه مشـترك اجـرا در     برخـوردار بـودن از   ،شوندگان ويژگي مشترك مصاحبه است.

مدت حـداقل  ه گفتگويي ب هشوند يو و تلويزيون و برنامه زنده است. با افراد مصاحبهراد
هـاي مشخصـي    به تعداد سـؤال  ،آن كه طيدقيقه صورت گرفته  30دقيقه و حداكثر  10

 شده است.  پاسخ داده 
 ند از:ا هاي مصاحبه عبارت سؤال

 ارائه بيوگرافي شغلي .1
 اشاره به الزامات گوينده در راديو. 2
 اشاره به الزامات گوينده يا مجري در تلويزيون .3
 هاي ساختاري دو رسانه تفاوت .4
 كاميابي يا ناكامي گويندگان راديو در اجراهاي تلويزيون داليل .5
 راهكارهاي بهبود اجرا در راديو و تلويزيون .6

نامـه  دو برنامه صبحگاهي به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند، بر ،نخست ،در اين روش
از شـنبه   ،كاري از گروه اجتماعي شبكه اول كه در طول هفتـه » صبح بخير ايران«صبحگاهي 

 شود. صورت زنده و مستقيم پخش ميه بامداد ب 9تا  30/6شنبه از ساعت  تا پنج
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كه كاري است از گروه جوان و جامعه شـبكه  » جوان ايراني سالم«برنامه صبحگاهي 
 صـبح  30/8تا  7شنبه از ساعت در طول هفته از شنبه تا پنجپخش آن راديويي جوان كه 

آن، بـه  تصويربرداري از برنامه و پشـت صـحنه   با  ادامه دارد.به صورت زنده و مستقيم 
تطبيق و مقايسه كار اجرا و گويندگي و نوع تعامل آنها با گروه توليد، اتاق فرمان،  همراه

بنـدي  خاطب (بيننده يـا شـنونده) جمـع   رژي و عوامل كليدي و همچنين نوع تعامل با م
 اشاره خواهد شد. ه آنكه در بخش مربوط ب معيني به دست آمد

 ها  گزارش يافته

 اسنادي   هاي پژوهشدست آمده از ه هاي بيافته )الف

سزايي در ميـزان   دهد كه هر يك از موارد زير، نقش به هاي انجام گرفته نشان مي بررسي
 اي داشته است: ن رسانهتأثيرگذاري و عملكرد مجريا

يند ارتباطات و عوامل مؤثر بر آن در فراگرد ارتباطي رسانه و مخاطب اشناسايي فر ـ
 امري ضروري است.  

براي انتقال صحيح پيام، آشنايي با اقتضائات رسانه، بسـتر پيـام و مخاطـب هـدف      ـ
 . دارد تضرور
وم كلي ارتباط با خـود،  گوينده راديو و مجري تلويزيون با اصول ارتباطات در مفه ـ

 ديگران و جمع كامالً آشنا باشند.  
ثر است (فرامـوش نكنـيم   ؤآشنايي با زبان غيركالمي به اندازه زبان كالمي مهم و م ـ

كالمـي بـه    آن بـه روش غيـر   درصـد 93 و محتواي پيام به شيوه كالمـي  درصد7كه تنها 
   .يابد) مخاطب انتقال مي

تماعي، همگام بودن با رويـدادهاي روز، مطالعـه مسـتمر    هاي اجاطالعات عمومي، آگاهي ـ
 گويندگان و مجريان رسانه است.    ازجمله عوامل توفيق گسترده،و داشتن دايره واژگان 

بهتـر   توانـد در اجـراي  هـاي متفـاوت مـي   داشتن تحصيالت دانشگاهي با گـرايش  ـ
ره آنـالوگ بـه   بـا گـذر رسـانه از دو    هـر چنـد  باشـد،   و مؤثرهاي تخصصي مفيد  برنامه

 ست.  ا اي نيز امري ضروريديجيتال، امروزه تسلط و سواد رايانه
) بـراي   و ...هـاي آن (تـن، لحـن، دانـگ، طنـين       پرورش صدا و كشف توانمندي ـ

 گويندگان و مجريان بسيار الزم است.  
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هـاي  سـاختار قالـب   ،هـا محـدوديت و  گويندگان راديو بايـد بـا راديـو، امكانـات     ـ
 آشنا باشند.   ساز و مسئوليت هر يك از آنها كامالً گروه برنامه ،سازي برنامه
و نيز ساختار و شاكله كلي اين رسانه  و با تلويزيون ي،مجريان تلويزيونالزم است  ـ

عوامـل   ،سازي هاي مختلف برنامه ها)، قالبها (تهديدها و فرصت امكانات، محدوديتبا 
 باشند.   اشتهيي دوليت هر يك از آنها آشنائتوليد و مس

تصـوير، انـواع تصـوير،     الزم اسـت بـا  عالوه بر اطالعات كلي،  ،مجريان تلويزيون ـ
 اندازه تصوير و مفاهيم هر يك از آنها آشنا باشند.  

آمـادگي   ،ها و حركات كششيمجريان تلويزيون و گويندگان، بايد با اجراي نرمش ـ
 خود را باال ببرند.حجم تنفسي  و جسماني

   باشند.  آشنايي كامل داشتهبايد با زبان بدن و كاركرد آن  لزوماًلويزيون مجريان ت ـ
براي بهبـود   ،شودهايي كه موجب كاهش استرس و رهايي بدن ميمجموعه تمرين ـ
 به اجرا، مفيد فايده است.   دنبخشي
عادت كردن به ميكروفن و دوربين براي برقراري ارتباط صميمانه با مخاطب امري  ـ

 ست.  ا ضروري
و كاركرد آنها آشنا باشند تـا در   مجري يا گوينده بايد با لوازم فني محيط كار خود ـ

اي ماننـد تنظـيم ميكـروفن، روشـن كـردن ميكـروفن       صورت لزوم بتواند كارهاي ساده
 انجام دهند.   را و ...هاي ساده گريم رسان و سيم و استفاده از دستگاه متن بي

خونسرد، گرم و صميمي، باورپذير و واقعي، مبـدع و   مجري و گوينده بايد آرام و ـ
 د. نخالق باش

و اين توانمنـدي   باشندبه فن گفتگو و مصاحبه مسلط بايد لزوماً مجري و گوينده  ـ
 د. نگسترش ده ،دنرا به موازات انواع گفتگوهايي كه در آن شركت دار

زمينـه و   پـس همـاهنگي بـا    مجريان تلويزيـون بايـد بـا قواعـد رنـگ در كـادر و       ـ
 هاي آن آشنا باشند.  محدوديت

سـت در  ا ضـروري  ،كنـد كه مجري تلويزيون در سيماي محلي خـدمت مـي   چنان ـ
 انتخاب پوشش محلي با كارگردان هنري مشورت كند.  

گويندگان و مجريان راديو و تلويزيون در صـورت داشـتن لهجـه محسـوس بهتـر       ـ
(بـراي  ا در صورت لـزوم، اسـتفاده از لهجـه    و در اختيار آورند تكنند است آن را كنترل 

 م با حالوت و جذابيت باشد.أتومخاطب) 
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مطالعـه مـتن برنامـه امـري الزم و      ،براي گويندگان و مجريان راديـو و تلويزيـون   ـ
از اجـرا  ، پيش تلفظ صحيح واژه يا اصطالحي ترديد دارند تا چنان كه درست ا ضروري

 د.  كننرا بر طرف  بتوانند آن
 دست يابنداي خود شخصيت رسانه بهگوينده راديو يا مجري تلويزيون است  الزم ـ

هاي مكرر و پـذيرش  جايي هبا جاببه عبارت ديگر،  ؛و شأن و جايگاه آن را رعايت كنند
 د. ناي خود نشوباعث گم شدن شخصيت رسانه ،هاي متفاوت نقش
بـه پيشـنهادهاي    ،هـاي معيشـتي  رسد گويندگان راديو به دليل دغدغـه به نظر مي ـ

 بـه ايـن  دهنـد و  پاسخ مثبـت مـي   ،اي و موقت هستنددوره اغلب،كاري تلويزيون كه 
بـه ايـن اميـد كـه در      ؛كننداي خود عبور ميدانسته يا نادانسته از هويت رسانه ،ترتيب

جايي به نوعي انتحـار شخصـيت    هاين جاب ،رسانه ديگر بدرخشند. اما در بيشتر مواقع
 شود.ياي منجر مرسانه

 ها)  ميداني (مصاحبه هاي پژوهشدست آمده از ه هاي بيافته )ب

كـه   خـورد  به چشم مينقاط اشتراك بسيار مشخصي اغلب،  گان،گويند هايدر اظهارنظر
   :شودبه اجمال به آنها اشاره مي

اي سـواد رسـانه  دانشـگاهي و  تحصـيالت   برخـوردار از مجريان و گويندگان بايد  ـ
 به مطالعه و مسائل پيراموني (اجتماع) خود باشند.   مند هعالق و كافي
، شـهرت نه با دغدغه مالي و ميل بـه  و مجري يا گوينده بايد از سر عشق و عالقه  ـ

 .  بپذيردوظيفه سنگين اجرا را 
م بـا  أتفـاوت تـو   ،مجري يا گوينده بايد بين زبان معيار و هنجـار و زبـان محـاوره    ـ

به اشتباه به وادي ابتذال گفتار  ،لحن صميمي كار بردنبه ل باشد تا در عين يوسواسي قا
 و عوام پسندي نلغزد. 

 و چون كار بـا رايانـه  همهاي ضروري  مهارت الزم است با برخيمجري يا گوينده  ـ
 د.  نبرخي اسباب و ادوات استوديو و اتاق فرمان آشنا باش ازاستفاده 

سـئوليت آنهـا و چگـونگي    مجري يا گوينده بايد با گـروه توليـد، م  ضروري است  ـ
 .  آشنايي داشته باشند ارتباط با آنها در صورت لزوم

خـود را   ،ل باشد و به تبع آنيجايگاه خاص قا ،اي كه براي رسانهمجري يا گوينده ـ
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گرايي و رفتـار قشـري    هرگز دچار ابتذال، سطحي ،به عنوان اصحاب رسانه جدي بگيرد
رسانه و بخشي از اعتبار رسـانه   بهرسانه  حابصفراموش نكنيم كه اعتبار ا .نخواهد شد

  .است)آن  كارمندان
 اش در طول اجرا كمك كند.  مجري يا گوينده بايد به راحتي و رهايي جسم ـ
بار و حتماً بـا صـدايي رسـا اجـرا      گوينده يا مجري بايد متن برنامه را بيش از يك ـ

 كشف و اصالح شوند.   ،كنند تا خطاهاي احتمالي
امري حياتي است، اما حفظ شأن رسانه، كه شأن  ،وينده دغدغه نان و درآمدبراي گ ـ
 تر است.  حياتي ،هاي شاغل در آن نيز هست انسان
سـيما   و هاي جدي و دشوار براي ورود گويندگان و مجريـان صـدا   برگزاري آزمون ـ

احتمال ورود افراد ضـعيف را   ،تر باشدست اين سختگيري هر چه جديا امري ضروري
 رساند.  ه حداقل ميب

هاي اجتماعي است، رعايت شـأن فـردي و   به نوعي جايگاه نخبه ،كه رسانه بدانيم ـ
 . در اين خصوص، ضرورت داردشغلي 

 .  باشدليسانس و باالتر  ،اشتغال سامانهمدرك الزم براي ورود به  ـ
فارسـي، فـن بيـان،     ويـرايش زبـان  هاي آموزشي از قبيل نگارش و دورهبرگزاري  ـ

در بدو خـدمت   ،آشنايي با ادبيات فارسي و عرفاني، عروض و قافيه و قرائت انواع شعر
 بسيار مفيد و كاربردي است.  ،و به تناوب در طول خدمت

و سـازي همسـو    بـا تغييـر شـرايط برنامـه     ،آرامـش حفـظ  مجري و گوينده بايد با  ـ
 د.نپيشرفت كار قدم بردار مسيرو در  منعطف باشند

 اي)  ميداني (مقايسه هاي پژوهشدست آمده از ه هاي بهتفسير يافت) پ

رانـي  يزيون (جـوان ا يو و تلويدر راد يسه دو برنامه زنده صبحگاهيج به دست آمده از مقاينتا
 است: زيرما) به شرح يران از شبكه اول سير ايويي جوان و صبح بخيسالم از شبكه راد

 زيـوني يتر از برنامـه تلو ساده ي،انسانو  يويي به لحاظ عوامل فنيساختار برنامه راد ـ
كـار در   يفضـا و  زيونييد تلويمختصرتر از گروه تول ،ويد راديگروه تول است؛ همچنين

اسـت، از ايـن   از فضاي تلويزيـون  تر مانهيل متمركز بودن، محدودتر و صميبه دل ،ويراد
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ن يـ دهد اما ايم تر روي عيسر ي،بنددن به جمعيو رس هاانتقال نظر يفضا ،ويرو، در راد
 تر است.يكندتر و طوالن ،عوامل يل گستردگيزيون به دليند در تلوايفر

قي، سـكوت و  يموسـ  البتـه ويي تمركز بر صدا و منابع صوتي است، يراد يدر اجرا ـ
متفاوت اسـت   به طور كاملزيون يت افراد با تلويو نقش دارند، اما فعاليز در راديافكت ن

ان او و حركـات  يـ ترجمـان ب  ؛ميـ ر او را داريفرد و هم تصـو  يما در تلويزيون هم صدا
د كه با قرار گرفتن در قاب و انتخـاب انـدازه و سـمت و    ندهيل ميرا تشك ياميبدنش پ

را ارسـال   پيـام و سـپس   شـوند  مـي اضـافه   آنگري بـه  يد يمعان ،ن كادرييسو، باال و پا
بر دو بخش مقابـل و پشـت    يمبتنتر و چيدهيپ ،ام در رسانهيري پيگند شكلايكنند، فر يم

ـ  يم يست كه روين يالزاماً همان ،بيندين است. آنچه مخاطب ميدورب ن يدهد بلكـه دورب
ننده يام را به بيمطلب و پ ،گريان ديزند و به ب يدر مقام چشم مخاطب دست به انتخاب م

 كند.يالقا م
ـ ب يموجود بـرا  عناصرت شده از تمام يو تربيراد يكه برا يفرد ـ ثر ؤد و مـ يـ ان مفي

تمـام قـدرت    ؛شـود يدچار تضاد م ،روديزيون ميبه تلو ين فرد وقتيجويد. هم يبهره م
باقي مانـده بـا حركـاتش بـه      درصد93ام است و ياز پ درصد7انتقال  يكالم او تنها متول
نـده شـاغل در رسـانه ذاتـاً گـرم و      ياز همـين روسـت كـه گو    .شـود  يمخاطب منتقل م

پركـردن فاصـله    يشـود و بـرا  يت ميشخص يدچار دوگانگ ،ويادبرانگيزي چون ر ليتخ
در  ينكـه قواعـد بـاز   يخواهد شد، مگر ا يمتحمل زحمت جانكاه درصد93تا  درصد7

 اش را آموخته باشد.ياد رسانهيت جديشخص
از  يكسان و است يادر نقش رسانه يباز ينوع ،ندگي و اجرايكه گو پذيرفتد يبا ـ

قي يا من حقيت يان شخصيك ميتفك .را بشناسند ند كه قواعد آنآييبر م ين بازيعهده ا
ر قابـل  يـ غ يك از آنهـا، موضـوع  يـ ري و اسـتخدام هر ياي و به كـارگ رسانهتيو شخص

دهـد،  يتئـاتر رخ مـ   بر روي صـحنه نه به مثابه آنچه  يو اغماض است. باز يانگار سهل
از تعلقـات و  طـور طبيعـي    بهاست كه  يادر نقش رسانه يفرورفتن موقت يبلكه به معنا

 فاصله دارد. يمن واقع يهادغدغه
توانـد از  يزيوني ميتلو يو در اجراهايندگان راديشناسي افول زود هنگام گوبيآس ـ

كـه   ياري كند و آنها را از ورود بـه عرصـه  يروهاي ارزشمند صدا جلوگيبه هدر رفتن ن
ندگان يحفظ گو يبرا يط و قواعدن ضوابيتدو به هر حال،ندارد، بازدارد.  يراه بازگشت
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زمـره  و در  يضـرور  يهستند، كار ن رسانهيا ارزشمندهاي نهيگنجترديد از  بيو كه يراد
 هاي مهم است.تياولو
 يهـاي جنبـ  تيـ ال بـه فعال غاشـت  ي،هي است كه در كنار حضور در رسانه رسميبد ـ

رفتني اسـت.  يعي و پذيبط يامر ي،و بازرگان يتجار ،غييهاي تبلتيمانند حضور در فعال
چنـان   ،شـتي ياز دغدغـه مع  ييرهـا  ينـده بـرا  يشود كه گويآغاز م ياب از نقطهياما آس

او را  يات رســانهيكنــد كــه شخصــيدا مــيــه (كــار دوم) پيدر حاشــ يحضــور پررنگــ
 كند.يه بر متن غلبه ميحاشديگر، دهد. به عبارت  يه قرار ميالشعاع و در سا تحت

اي را بـر مخاطـب، بـه تفكيـك      هاي تأثيرگذاري رسانه شاخصترين  ، عمده1جدول 
هـا از طريـق    دهد. قابل ذكر است كه ايـن سـهم ارزش   سهم اثرگذاري هر يك نشان مي

سيماي جمهـوري اسـالمي و نيـز     و پيمايش حضوري و مصاحبه با مجريان فعال در صدا
 شده است:هاي آمده در جدول تهيه  هايي مبتني بر كليد واژه تكميل پرسشنامه

 )درصدـ رابطه خصوصيات مجري و نحوه ارتباط او با مخاطب (1جدول 

 رديف
 هاي اهميت در تأثيرگذاري  شاخص

 اي بر مخاطب رسانه

سهم 

 ارزش

 14 سرگرمي و شوخ طبعي 1

 12 شخصيت و منش 2

 7 ارائه اطالعات در مورد موسيقي هاي پخش شده از راديو 3

 16 مطالبتنوع و گوناگوني در ارائه  4

 15 وقفه در اجرا 5

 9 ارائه اطالعات در مورد برنامه 6

 11 ها استفاده از افراد سرشناس در مصاحبه 7

 7 خلق فضاي شاد و مفرح 8

 4 تعامل با شنوندگان و بينندگان 9

 3 رساني عمومي در خصوص وضعيت شهري اطالع 10

 3 پرحرفي 11

 2 است. ايجاد اين حس كه كسي همراه شنونده 12
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هاي عيني آن به شمار  هاي تحقيق و يافته كه برآيند تحليل آماري داده 1نمودار 
هـاي   دهد كه تـا چـه انـدازه از نظـر مخاطبـان برنامـه       رود، به خوبي نشان مي مي

اي ـ بويژه راديوـ تنوع اطالعات عرضه شده از سوي مجري و مهـارت وي    رسانه
 خورد مثبت آن تأثيرگذار باشد.تواند در باز در ارائه دقيق آنها مي

 1هاي جدول  ـ تحليل آماري داده1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ارزيابي نهايي

هاي ساختاري (به لحاظ فني و محتوايي) در راديـو و تلويزيـون، وجـه    توجه به تفاوت
هاي مجريـان و گوينـدگان هـر دو رسـانه تـأثير       گيري ديدگاه تمايزي است كه بر شكل

 ،مجـري  يـا بخشد. گوينده د و خواسته يا ناخواسته به شيوه اجرا، فرم ميگذارعميقي مي
اهـداف و   و با تلفيق دريافت خود از ذات رسانه، مخاطب هدف، ادبيات خـاص برنامـه  

رسد و اين شيوه را از آن خود اي خاص از اجرا يا گويندگي ميبه شيوه آن،زمان پخش 
را از  قـدم ن به تعداد گويندگان و مجرياني كـه  كند. بنابراياصطالح (مال خود) ميدر يا 

هاي متفاوت گوينـدگي  نهند و شجاعانه به سراغ خلق شيوههاي اجرا فراتر ميحد كليشه
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برخـي از   بديهي استروند، شيوه اجراي متفاوت و متعدد خواهيم داشت كه و اجرا مي
اي، آسـيب  سليقه فراتر از اين نقطه آسيب آنها مقبول طبع مخاطب است و برخي نيست.

ديگري است كه با عبور از ضوابط و قوانين اجرا (با تفكر يا تصور اجراي بديع) حادث 
هـا و بايـدها و   متفاوت بودن اجـرا بـه بهـاي عبـور از ارزش     ،شود. در چنين حالتيمي

دهد و چه بسا اجرا يا گويندگي با زير پا گذاشتن اصـول اوليـه   نبايدهاي رسانه روي مي
 گيرد.  كار گوينده و مجري در رسانه شكل مي و بديهي

تدوين قوانين، اصول، مباني و استانداردهاي اجرا بـراي   ،براي پرهيز از چنين رويدادي
ست، بديهي است كه اين اصول با عنايـت بـه اقتضـائات    ا امري ضروري ،رسانه هر كشور

 گيرد.  شكل مي هاي جامعه فني و محتوايي رسانه و متأثر از فرهنگ، باورها و ارزش
بـه دو گـروه اجـرا     ،هاي اجرايي در سيماي جمهوري اسالمي ايـران با بررسي شيوه

هـاي مرسـوم    هـا و قالـب  اجرايي كه در چارچوب كليشه ،دسته نخست دست مي يابيم.
گيرد و دسته ديگر، اجراهاي متفاوت و ساختارشكن كه توجه و ذهن مخاطـب   جاي مي

 كند.  را بيشتر درگير مي
مفيد و قابل استفاده است. بـراي دسـته   ، ين استانداردهاي اجرا براي هر دو گروهتدو
كنـد و بـراي   تر مي هاي رسيدن را نزديكفاصله بودن تا شدن را مشخص و راه ،نخست

 هـا و اي و قابليـت هـاي رسـانه  فاصله بودن تا شدن را با تأكيد بر چـارچوب  ،گروه دوم
 .شود مي نه يادآورهاي اقتضائات حاكم بر رسامحدوديت

 پيشنهادها

 ي،كلـ  طـور ها و بـه  ها، مصاحبه ت نظارت بر آزمونين پژوهش نشان دهنده اهمينتايج ا
و بـه داخـل سـازمان و پـرورش و     يـ زيون و راديان تلويندگان و مجريگو يورود يمباد
وان تـ يانـه مـ  يآل و آرمانگرادهياز رسانه است. در نگاه ايت آنان مطابق با ساختار و نيترب
ـ از و بـه تفك يـ ت و آموزش افـراد را مطـابق و بـر حسـب ن    يترب ف يك اهـداف و وظـا  ي

 زي كرد.  يرزيوني، برنامهيويي و تلويمختلف راد يها شبكه
 يها و شناسايت دانستهيت و تقويآموزش و ارزيابي مستمر و مداوم نه تنها باعث تثب

و كمـك   يهاي عمـوم  يآگاه يتواند موجب ارتقايشود، بلكه مينقاط قوت و ضعف م
 د.باشجيتال يدمرحله به روند گذار از مرحله آنالوگ به 
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جـاد  يو (به مثابه ايزيون و راديندگي در تلويهاي اجرا و گونامهوهيف شيتدوين و تأل
 ياجـرا  ،ن صـورت يـ ست. در اي اضرور يار سنجش باشد) امريتواند معيكه م ييالگو

 يمـدون رو  يافراد بلكه بـر حسـب منشـور   قه يقه و ذايف نه بر حسب سليو ضع يقو
شـود و تنهـا   ين اصـول و قواعـد بـه صـورت افـواهي تبـادل مـ       ياري از ايدهد (بس يم

 .از آن مدون و مكتوب شده است) ييها گوشه
و و بهبود و يندگان راديگو ين ماليمأت ،و و تلويزيونيها در رادسازي پرداختمتعادل

هـاي قانونمنـد نقـل و انتقـال و امكـان      وهيشـ  نيآنها و همچن ياستخدام يتت وضعيتثب
نـدگان و  يدر هـر دو رسـانه، در طـول زمـان موجـب پـرورش گو      آنها حضور همزمان 

نـدگاني  يمـا گو  صـورت، ن يـ دو رسانه خواهد شـد در ا  هر يان مؤلف و نخبه برايمجر
و يـ ت راديـ د بـر اهم يضمن صحه و تأك ،م داشت كه با حضور خود در تلويزيونيخواه

ـ ياجرا را خواهند  يهار مؤلفهيت زبان بدن و پرورش سايقوامكان ت بـا   ،عكسرافت و ب
ن و صـدا  يان، لحن، طنـ يت و پرورش بيفرصت ترب ،ويزيون در راديان تلويحضور مجر

 خواهد شد.براي آنان فراهم 
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