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 ویژگی های شخصیتی 
مجریان موفق تلویزیون

چکیده
مجری، یکی از عوامل اصلی ارتباط برنامه های تلویزیون با مخاطب است. نظریه پردازی چون فلیپ الیوت، 
برنامه  که مجری یک  اتفاق معتقدند  جامعه شناسی مانند شلزینگر و نشانه شناسی به نام فیسکه و هارتلی به 
که مجری گری به معنای داشتن ویژگی های  کسب اعتبار یک رسانه بسیار اهمیت دارد. منظور این است  برای 
کار رسانه پی نبرده ایم. راز  کار مجری این گونه نگاه کنیم به ماهیت  گر به  مقدماتی و ظاهر و بیانی خوب نیست. ا
کسب اعتبار محلی، ملی، منطقه ای، و در نهایت جهانی است. این رسانه ها  موفقیت رسانه های بزرگ خبری در 

کارآزموده نیز می دانند. موفقیت خود را مدیون بهره بردن از مجریان بزرگ و 
کارشناسی  یک مجری برای دستیابی به هدف برنامه، باید بتواند احاطه و چیرگی حرفه ای خود را به صورت 
کار ممکن نیست مگر این که مجریان به مهارت هایی ممتاز دست  کند و این  بی طرف برای مخاطبانش ملموس 

گرو تحقق آن ها است. که عصر جدید رسانه به شدت به آن ها نیاز دارد و حیات رسانه ها در  یابند. مهارت هایی 
در این مقاله سعی شده قابلیت ها و ویژگی های شخصیتی مجریان موفق تلویزیون بررسی شود..
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مقدمه
که برای غربیان، سخت جذاب و عجیب می نماید.  شیوه قصه گویی شهرزاد در هزار و یک شب، شیوه ای شرقی است 
که مرتبًا همسران بخت برگشته خود را فردای  که در آن نقل قصه ای در دل قصه دیگر باعث می شود تا سلطانی  شیوه ای 
از قصه درمانی  را به تعویق بیندازد. عاقبت پس  کشتن شهرزاد  عروسی می کشت، به مدت هزار شب )تقریبًا( سه سال 

سلطان توسط شهرزاد قصه گو، سلطان از این که می فهمد صاحب پسری شده است خدا را شکر می کند. 
انسان ها با داستان ها به دنیا می آیند، بزرگ می شوند و می میرند و همین عشقی عمیق به شنیدن داستان در آن ها 
و  تا خطابه های جنگ افروزانه  از حیات مشقت بار خویش،  او  روایت  و  استیو جابز  تاریخی  از سخنرانی  به وجود می آورد. 
داستان گونه  هیتلر از ترسیم آینده جهان، همگی بر محور نقل داستان می چرخیدند و همین بر گیرایی سخنان آن ها می افزود.
که ریشه های آن را باید در میان مخروبه های بر جای مانده  حرفه مجری گری چیزی جز هنر داستان گویی نیست، 
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جمله  از  می بردند،  لذت  چیز  چند  از  خود  آمفی تئاترهای  در  همواره  یونانیان  جست.  باستان  یونان  آمفی تئاترهای  از 
گالدیاتورها، نمایش و خطابه ها و سخنوری های اهالی سخن. سخنوران یونانی به قدری در میان مردم از احترام  نبرد 
که از آن ها با عنوان دلیرمردان میدان سخن یاد می شد. ارسطو را می توان از نخستین اساتید و مربیان  برخوردار بودند 
فن سخنوری)Rhetoric(  دانست، البته یونانیان این فن را مدیون سیسیلی ها و مکتب هنر سخنوری سیسیلی هستند. 
که  کسانی در دعاوی قضایی آتن برنده بودند  کارکرد سخنوری در یونان بیشتر به احقاق حقوق در دعاوی مربوط می شد و 

گفتاری قوی تر مبدل سازند. گفتار ضعیف را به  بتوانند به واسطه  شّم خود در فن سخنرانی، 
کارها به شمار می رود. اهمیت  کسب و  کره از اصول و شالوده های فعالیت در  امروزه سخنوری و بهره مندی از فن مذا
کار مشهودتر است و مطمئنًا تمامی ما عالقه مندیم تا در قامت  کسب و  کره و خطابه به ویژه در میان اهالی  تسلط بر فن مذا
البته مخاطبان به راحتی  که تک تک مخاطبان سر جای خود میخکوب شوند.  کنیم  یک سخنران به قدری  گیرا نطق 
گوش خود را در اختیار او قرار نمی دهند. مواردی مثل تکراری و یا بدیهی بودن  جذب سخنران نمی شوند و به سادگی 
ایجاد  نشوند.  سخنران  گفته های  جذب  به راحتی  مخاطبان  که  می شود  موجب  آن  حد  از  بیش  پیچیدگی  یا  و  مطالب 
کریستی مارش،  گفته   یک پیام ماندگار و به یادماندنی برای مخاطبان، اصل ترین مؤلفه  نگارش یک خطابه است. به 
کن«، »یک سخنرانی اثرگذار رسالتی بیش از تبادل اطالعات را بر  سخنران برجسته و بنیانگذار مؤسسه  »عاقالنه انتخاب 
که الهام می بخشد و تأثیری ماندگار بر ذهن مخاطب بر جای  عهده دارد«. در واقع یک خطابه  قوی روایتگر داستانی است 

می گذارد.
ع خاص  کوتاهی تنها در مورد یك موضو البته مجری گری از سخنرانی مشکل تر است. یك سخنران در محدوده زمان 
کنید،  فکر  سریع  هستید،  خوب  سخنران  یک  این که  بر  عالوه  بتوانید  باید  شما  مجری  یك  به عنوان  می کند.  صحبت 
گاه ممکن است چند  که  کنید و تا پایان برنامه  تصمیم بگیرید و نظرات مهم را پاسخ دهید، مطالب را جمع بندی و وصل 

کنید. ساعت به درازا بکشد تمرکز خود را حفظ 
کالم همانند آبشار بر لبانش جاری می شود  یک مجری توانا واژه های نوشته و نانوشته را، به اصوات مبدل می کند و 

و واژه ها در ذهن او همواره حاضرند.
از  قافله ای  معتبر،  تلویزیونی  و  رادیویی  شبکه های  تمامی  در  هستند.  شبکه ها  اصلی  سرمایه های  خوب  مجریان 
کار می کنند تا آماده و از آنتن پخش شود. بنابراین یک  گون برای آماده سازی یک برنامه  گونا کارشناسان در زمینه های 
مجری به عنوان خط اول تماس با مخاطب باید دارای مشخصاتی باشد تا یک برنامه از موقعیت معتبر و مطلوبی برخوردار 
کرده و با  کالم او باید بتواند هم چون شهرزاد قصه گو مخاطب را جذب  شود و تالش تیم تهیه کننده به هدر نرود. به دیگر 

کند. خود همراه سازد و بدین سان پیام رسانه اش را بر قلب و ذهن مخاطب حک 
گروه و سازمان بررسی می کنیم،  در این مقاله ابتدا ویژگی های شخصیتی مجریان موفق تلویزیون را در سه سطح فرد، 
کرده و از خصوصیات و ویژگی های آن ها می گوییم و در انتها توصیه هایی داریم برای  سپس دو مجری برجسته را معرفی 

تازه واردان به حرفه مجری گری.

ویژگی های شخصیتی مجریان موفق تلویزیون
گرفت. با اختراع تلویزیون  گویندگی نام  که  از آغاز قرن بیستم با پیدایش رادیو، هنر و شغل جدیدی رسمًا متولد شد 
ح شدند. هدف اصلی مجری ایجاد ارتباط با  کنندگان برنامه های تلویزیونی یا همان مجریان مطر گذشت زمان، اجرا و با 
مخاطبانی است که آن ها را نمی بینند. بیشتر برنامه های تلویزیون بر مبنای فعالیت مجری اداره می شود. در این برنامه ها 
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گزارشگر، مفسر یا... ظاهر شود. مجری تلویزیونی فردی است  مجری می تواند در نقش معرفی کننده برنامه ها، میزبان، 
گفت وگوها  کرده و نقش اداره کننده بحث ها و  گفت وگومحور شرکت  که در برنامه های تلویزیونی به خصوص برنامه های 

را بر عهده می گیرد.
گونی فعالیت خود را انجام می دهد. اغلب به صورت مستقیم برای ارتباط با مخاطب  گونا مجری تلویزیونی از راه های 
که  گاهی نیز به دوربین نگاه نمی کند  ع آن به ارائه توضیحاتی می پردازد.  به دوربین نگاه می کند و درباره برنامه یا موضو
ع برنامه مربوط می شود و از قبل توسط نویسنده برنامه برای او آماده شده است را  که به موضو در این حالت اغلب متنی را 
که  کردن به دوربین، با افرادی  گاهی نیز بدون نگاه  می خواند یا به صورت فی البداهه به ایراد سخنان مرتبط می پردازد. 

ج از قاب تصویر قرار دارند صحبت می کند. در استودیو و خار
که  که اجرای واقعی تری داشته باشد. این اصاًل به آن معنا نیست  کسی می دانند  امروزه رسانه ها بهترین مجری را 
گویندگان  که  کشیده شوند، بلکه بدان معنا است  گویندگان از وضعیت »سنگی« و خشك به بیش از حد خودمانی و راحت 
کرده و با اجرای طبیعی تر، اعتماد بیشتری برای رسانه  با ارتقای مهارت های خود در »اجرا« توانایی القای بهتری پیدا 

کنند. ایجاد 
و  گذاشته  اثر  مجری  شخصیت  بر  ویژگی ها  این  می کنیم،  اشاره  موفق  مجریان  ویژگی های  برخی  به  این جا  در 
برای سازمان  که  به مجری حرفه ای، و شخصی  آماتور  تبدیل مجری  فرایند  او در  از شخصیت  اثرپذیری  با  بالعکس  یا 

کسب اعتماد و اعتبار می کند بسیار حائز اهمیت است. رسانه ای 

ویژگی های شخصیتی مجریان موفق )در بعد فردی( 
که افراد  که از طریق آن افراد را طبقه بندی می کنیم. بدیهی است  شخصیت فرد آمیزه ای از ویژگی های روانی است 
دارای شخصیت های متفاوتند. مشاغل هم از همین ویژگی ها برخوردارند. تحقیقات زیادی درباره تناسب شخص با شغل 

ع شخصیت ارائه شد. گرفت تا الگوی مبتنی بر 6 نو انجام 
کم رو 1. واقع گرا: مقاوم، باثبات، 

کنجکاو، تحلیلگر کاوشگر: مستقل،   .2
گرم، دارای روحیه همکاری 3. اجتماعی: صمیمی، 

4. سنت گرا: سازشکار، عملگرا، رک  و راست
گرا: جاه طلب، دارای اعتماد به نفس 5. سودا

6. هنرگرا: رؤیایی، پرعاطفه، احساساتی
گر قرار دهیم. حال خصوصیات  بر اساس این تقسیم بندی می توانیم مجریان را در گروه های کاوشگر، اجتماعی و سودا

مرتبط با این شخصیت ها را بررسی می کنیم.
دانش ارتباطی و آشنایی با مهارت های ارتباطی

می برند.  کار  به  نهایت  در  و  می پذیرند  را  آن ها  می شناسند،  را  ارتباطی  هنرهای  و  فنون  عالی ترین  موفق  مجریان 
گاهی و علم به دانش ارتباطی  امکان ندارد رسانه های الکترونیکی امروز بدون توجه به علم ارتباطات موفق شوند. البته آ
گویندگان موفق هم به دانش ارتباطات و هم  کافی نیست. باید این علوم، درونی و تبدیل به میل و رغبت درونی شوند. 
که در ایجاد ارتباط موفقند عالقه دارند. آن ها را می پذیرند،  کاربرد آن ها عالقه مند هستند. مردم به مجریانی  به شیوه و 

کنند. این گونه افراد شخصیت های اصلی یک برنامه هستند. دوست دارند آن ها برنامه ها را اجرا 
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چهره و حالت های غیرکالمی

ارتباط غیرکالمی عنصر بسیار مهم سامان دهنده، جهت بخش و وحدت آفرین برقراری ارتباط انسان است. عنصری 
که تمامی لحظات ارتباط ما را با دیگران در برگرفته است و عامل بسیار مهمی برای القای عواطف  بسیار عمیق و مؤثر 
و احساسات و نفوذ به عمق وجود مخاطب است. مجریان موفق لزومًا افرادی زیبا نیستند اما جذابند، مخاطب خود را 
جذب می کنند، حالتی جدی و صمیمی دارند. سه حالت عمده در چهره آن ها پایدار و دائمی است. سادگی و شفاف بودن، 
گوینده جذابیت می بخشد. طراحی مو، حالت ابرو و چشم، حرکت سر، وضع  که به چهره  شوق و هوشمندی، یعنی حاالتی 

لب و دهان باید تناسب و هماهنگی داشته باشد.
مدیریت بحران

مجریان موفق از جمله بهترین مدیران بحران در دنیا هستند.
گویی دنیا به آخر رسیده، زمان پخش برنامه فرا رسیده در عین حال عواملی نظیر مشکالت فنی  که  مواقعی هست 
صحنه را به هم ریخته اما زمان هیچ گاه منتظر ما نمی ماند، عقربه های ساعت رو به جلو حرکت می کنند و باالخره برنامه 
که عیار و مهارت واقعی مجریان مشخص می شود. مجریانی باجرأت، جسارت،  روی آنتن می رود. در چنین مواقعی است 
نه تنها  بحران،  با مدیریت  به خوبی می توانند  روز  اخبار  و  به مسائل  گاه  آ و  کنکاش  و  اهل مطالعه  باال،  به نفس  اعتماد 
کرده و در صورت نیاز جمالتی را فی البداهه بگویند، به گونه ای  به عنوان یک مجری بلکه در نقش یک تهیه کننده عمل 

گویا همه چیز روال عادی خود را طی می کند. که  کنند  رفتار 
میل و رغبت به ایجاد ارتباط

که این ویژگی را  کرده و پذیرفته اند. افرادی  مجریان موفق برای ایجاد ارتباط شوق دارند، آن ها این مهارت را درونی 
که همان اعتبار و اعتماد مردم است را به دست نخواهند آورد. ندارند مناسب رسانه نیستند و سرمایه رسانه 

هیبت و وقار

مجری موفق ضمن این که رفتاری دوستانه و انسانی با مخاطب برقرار می کند و به او امید می بخشد، وقار و هیبت 
کند. مثل خواندن خبر  گوینده خوب می تواند با حاالت خود غرور ملی را حفظ  جایگاه خبری خود را حفظ می کند. یک 
کشورش در زمینه ای خاص. اما نباید این حالت غرور و امید به حالتی شاد و هیجانی و احساساتی و مستقل از  موفقیت 

متن تبدیل شود.
صدا

صدای هر انسان بخشی از شخصیت او است. مجریان خوب به طبیعت صدای خود و ظرفیت آن و نیز جای استفاده 
گفتن به صدای خود لطمه نمی زنند. کردن و مصنوعی سخن  از آن آشنا هستند و با تقلید 

کار احاطه و تسلط بر 

مجری خوب هنگام اجرا، به گونه ای رفتار می کند که گویی محتوای برنامه، سفارش خود او بوده است. به همین سبب 
در انتقال مفاهیم به مخاطب بسیار مسلط است. رفتاری دوستانه و گاهی جدی همراه با عواملی چون ظاهر، لباس مناسب، 

سن، جنسیت، رفتارهای غیرکالمی و مهارت استفاده از صدا، نمادی از احاطه مجری در اداره وظیفه اش است.
تسلط بر حالت روحی

کار مجری است. تنفس درست  کامل از آن ها نشانه داشتن بیان خوب و الزمه  گفتاری و مهارت استفاده  تربیت اندام 
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کشیدن  کامل نشانه تسلط مجری بر حالت روحی او است. مخاطب از شیوه نفس  کار است. تنفس آرام و  کامل آغاز  و 
مجری متوجه حاالت روحی و احیانًا ترس و اضطراب وی می شود. مجریان خوب همواره بر احساسات خود مسلط هستند 

کنترل می کنند. و حاالت روحی خود نظیر ترس یا اضطراب را به خوبی 
استقامت

کنند، صبح خیلی زود از خواب بیدار  کار  مجریان موفق افرادی منعطف هستند. آن ها  می توانند ساعت های متمادی 
گرم جلو دوربین ثابت بمانند.  شوند یا شب ها تا دیروقت بیدار باشند. آن ها می توانند ساعت ها در محیطی خیلی سرد یا 

گویندگان موفق است. صبر و تحمل از ویژگی های 

MBTI شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی
تیپ ENTP: این تیپ شخصیتی دوست دارد با سایر اشخاص خالق درگیر و همکار باشد. او از دنیای متغیر و در حال 

کارش لذت می برد و از مهارت های ارتباطی خوب خود در آن بهره فراوان می گیرد.  تحول 
کنون بها می دهد و می خواهد  کارهای نشاط آور است. او به ا تیپ ESTP: این تیپ شخصیتی عاشق هیجان، تفریح و 

با دیگران سروکار داشته باشد.
تیپ ESFP: این تیپ شخصیتی از زیبایی شناسی فراوانی برخوردار بوده و دوست دارد هنر خود را برای دیگران به 

کردن دیگران لذت می برد. نمایش بگذارد. او از سرگرم 

گروه( ویژگی های شخصیتی مجریان موفق )در بعد 
گرد هم می آیند و هدف خاصی را  که رابطه متقابل با یکدیگر دارند،  کرده اند: دو یا چند نفر  گروه را این گونه تعریف 
گروه های  که در آن  گروه رسمی همان ساختار سازمانی است  یا غیررسمی است.  گروه به صورت رسمی  دنبال می کنند. 
گروه های غیررسمی به صورت مجموعه های بدون ساختار  که باید انجام شود، مشخص شده است.  کارهایی  ع  کاری و نو
که در  کنش طبیعی در برابر نیازهایی است  کاری تشکیل می شوند و وا گروه ها در محیط  و سازماندهی نشده است. این 
کار تیمی از ارکان اصلی آن است،  که  سایه تماس های اجتماعی به وجود می آید. با توجه به ماهیت سازمان های رسانه ای 

کرد. می توان به این ویژگی بسیار مهم اشاره 
داشتن روحیه همکاری 

گزارش ها و  مجریان بزرگ شبکه های معتبر جهانی، ضمن این که در استودیو هستند، در تهیه برنامه از جمله تهیه 
مصاحبه ها فعالیت دارند. هر قدر فعالیت مجری محدودتر باشد، ارتباط او با پیکره برنامه ضعیف تر و قدرت اعتبارسازی 
کمک به همکاران و هم نوعان خود  کمتر خواهد بود. مجریان برجسته روحیه همکاری باالیی دارند و همیشه آماده  او 
گرم و  ع برای تولید برنامه لذت می برند و همیشه مشتاق یادگیری هستند. روابطی  کارهای متنو هستند، آن ها از انجام 
صمیمی با همکاران خود دارند و معمواًل به همان اندازه که بین مخاطبان محبوب هستند بین همکارانشان نیز محبوبیت 

دارند.
ویژگی های شخصیتی مجریان موفق )در بعد سازمان(

ح و ساختار سازمانی، سیاست ها و رویه ها، منابع انسانی و فرهنگ  کار، طر در سطح سازمانی عواملی هم چون، فشار 
که در هر یک از این موارد تعارض  ح و بررسی می شود. مجریان موفق معمواًل برآمده از سازمان هایی هستند  سازمانی مطر
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بین خواست مجری و هدف سازمان بسیار اندک است. این امر مولد ارتباطی دوسویه و حیاتی بین مجری و سازمان است. 
گرو حیات دیگری ببیند. در این ارتباط دوسویه مجریان برتر  کدام از آن ها حیات خود را در  که موجب می شود هر  ارتباطی 

که همواره آن ها را از دیگران متمایز می کند. سرمایه ای دارند 
شأن اجتماعی

کند ولی شخصیت و شأن اجتماعی مطلوب نداشته باشد، مانع  کسب  گفتیم  که پیشتر  گر مجری همه امتیازهایی را  ا
بزرگی برای ایجاد اعتماد مردم به رسانه خواهد بود. اعتماد مردم به رسانه، اعتبار را در پی دارد و اعتبار رسانه سرمایه آن 
که استحکام شخصیت ندارد جز تکبر و عیوب نزدیک به آن چیزی در  است. رسانه شهرت می آورد و شهرت برای فردی 
که بخش بزرگی از اعتبار  ح شد مجریان سرمایه های شبکه ها هستند اما آن ها نیز باید بدانند  که مطر پی ندارد. آن گونه 

خود را مدیون این رسانه هستند.
در این جا دو مجری شناخته شده در سطح جهانی را معرفی می کنیم.

 )Oprah Gail Winfrey( ِگیل وینفری اپرا 
ح ترین  مطر و  مشهورترین  از  و  خیرخواه  مجری،  بازیگر،  تهیه کننده،  می سی سی پی،  در   1954 ژانویه   29 متولد 
بیستم  قرن  آفریقایی تبار  آمریکایی  ثروتمندترین  به عنوان  وینفری  اپرا  است.  جهان  و  آمریکا  تلویزیونی  مجری های 
رتبه بندی شده  است. او فعالیت های زیادی در زمینه های مختلف انسان دوستانه انجام داده و بزرگ ترین خّیر و نیکوکار 
سیاه پوست در تاریخ آمریکا به شمار می رود. او برای مدتی، تنها میلیاردر سیاهپوست جهان بوده  است و بر اساس برخی 
ارزیابی ها، با نفوذترین زن در جهان محسوب می شود. وی در میان قدرتمندترین افراد جهان در رتبه 45 قرار دارد و از 
کتاب  که با حمایت و جهت گیری خود می تواند یک  چنان نفوذ چندجانبه ای در میان افکار عمومی آمریکا برخوردار است 
کار  کارهای فراوانی فعالیت داشته  است اما مهم ترین  کنون در  کشور به موفقیت برساند. او تا یا رئیس جمهور را در این 
که از سال 1986 تا 2011  ع خود در تاریخ شناخته شده است  وی برنامه تلویزیونی »اپرا« است. این برنامه باالترین در نو

پخش می شد.
اپرا وینفری در 29 ژانویه 1954 در می سی سی پی، از مادری نوجوان به دنیا آمد. مادرش ورنیتا لی 18 ساله خدمتکار 
نزد مادربزرگش در روستایی در می سی سی پی  تا 6 سالگی  ارتش خدمت می کرد.  بود. پدرش ورنن وینفری 20 ساله در 
کودکی خواندن و نوشتن را بیاموزد، او در 3 سالگی انجیل و سرودهای مذهبی  کمک مادربزرگ توانست در  کرد. با  زندگی 

کلیسا را از حفظ می خواند. در 
کرد و مدتی بعد هم مورد آزار  که مردی از اقوام به او تجاوز  گذراند. 9 ساله بود  کی  6 تا 12 سالگی را با مادرش در میلوا
کسی در میان نگذاشت.  گرفت. هر چند از درون رنج می برد اما هرگز این مسائل را با  جنسی دوست مادر و اقوام دیگر قرار 
کانون اصالح و تربیت بفرستد، ولی شانس با اپرا یار نبود و ظرفیت مدرسه تکمیل بود. دیگر  مادرش تصمیم داشت او را به 
کند. به همین دلیل در سال 1971 نزد پدرش در نشویل رفت. او در سال 1967 از  راهی نبود جز این که با پدرش زندگی 
گریخت، در سال 1968 در پی آزارهای جنسی در 14 سالگی باردار شد ولی بچه خود را از دست داد و پسری مرده به  خانه 
گرفت با  که زندگی اش را تغییر دهد. پدر هم تصمیم  کرد  دنیا آورد. مرگ فرزند برای او ضربه سختی بود ولی با خود عهد 
کند. او تحصیالتش را ادامه داد و پدرش او را تشویق  کند تا بتواند زندگی اش را دگرگون  کمک  انضباط و سخت گیری به او 
کتاب بخواند و مطلبی درباره آن بنویسد. در 17 سالگی  اپرا مجبور بود هفته ای یک  که همیشه بهترین باشد.  می کرد 
کار در رادیو و تلویزیون ادامه دهد، برای تحصیل به دانشگاه تنسی رفت  گزارشگر رادیو نشویل شد. برای این که بتواند به 
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کالمی مشغول به تحصیل شد و هم زمان، به طور نیمه وقت در رادیو محلی مشغول  و در رشته هنرهای نمایشی و ارتباط 
گرفت. در 1976 مجری خبر  کار شد. در همان نخستین سال تحصیل در دانشگاه دو جایزه برای دو نمایش به او تعلق  به 
که بسیار  گویندگی به اجرای یک برنامه تلویزیونی هم پرداخت  گزارشگری و  تلویزیونی در بالتیمور شد. در 1978 عالوه بر 
گو پرداخت. این برنامه با برنامه پرطرفدار دانا  موفقیت آمیز بود. سپس در 1983 به اجرای برنامه صبحگاهی ای ام شیکا
گسترش در  کمتر از یک سال به یکی از پرطرفدارترین برنامه ها تبدیل شد. این برنامه پس از  هیو رقابت می کرد و در ظرف 
که بر اساس رمان الیس  سپتامبر 1985 به »شوی اپرا وینفری« تغییر نام داد. او در همان سال 1985 در فیلم رنگ ارغوان 
کرد و برای بازی در نقش مکمل فیلم، نامزد جایزه اسکار شد و  کارگردانی استیون اسپیلبرگ ساخته می شد بازی  کر به  وا

هم چنین از او برای بازی در فیلم پسر بومی قدردانی شد. 
کشور جهان پخش  شوی تلویزیونی اپرا از سال 1986 تا 2011 به مدت 25 سال پخش شد و در سال های آخر در 145 
که وینفری یکی از اثرگذارترین  کرد و سبب شد  گفت وگوهای تلویزیونی ایجاد  می شد. این برنامه تغییرات بنیادینی در ژانر 
گفته خود اپرا، وقتی اولین برنامه اش را اجرا می کرد،  زنان در آمریکا و نیز ثروتمندترین زن سیاهپوست در جهان شود. به 
کمتر از یک سال نخستین برنامه »اپرا« به صورت  که در تلویزیون برنامه دارد. در سال 1986 پس از  فقط خوشحال بود 

سراسری در آمریکا پخش شد و به زودی برنامه اپرا به موفق ترین برنامه میزگرد تلویزیونی تبدیل شد.
کنم به  که به وسیله رسانه تلویزیون بتوانم مردم را تشویق  اپرا می گوید: در ابتدا هدفم از اجرای این برنامه این بود 
کنم و به  که زندگی دیگران را دگرگون  کنون مأموریتم این است  گاهی آن ها را باال ببرم اما ا آن ها روحیه داده و سطح آ
کنم تا خودشان را جور دیگر ببینند و برای آن ها شادی و رضایت خاطر به ارمغان آورم. شوی اپرا وینفری در  کمک  آن ها 
گرفت.  کمتر از یک سال به یک برنامه سراسری، زنده و درجه یک تبدیل شد. در ژانویه 1987 سه جایزه امی به او تعلق 
گوینده سال به اپرا اهدا شد.  گفت وگو. سال بعد دوباره این موفقیت تکرار و جایزه  کارگردانی و برنامه  جایزه بهترین اجرا، 
کنون 34 جایزه امی به اپرا  کرده بودند از همه جوان تر بود. تا که تا آن تاریخ آن جایزه را دریافت  او در میان تمام زنانی 

اهدا شده است. 
برنامه های  پیشکسوت های  از  و  است  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  و  تلخ  زندگی  نوجوانی  و  کودکی  در  که  وینفری 
که در آن مصاحبه شوندگان با صداقت تمام از تجربیات زندگی خود حرف می زنند.  اعترافی به شمار می آید. برنامه هایی 
کرد. عالوه بر  ح  کودکان را در برنامه اش مطر که مسائل تلخ اجتماعی هم چون افسردگی و سوءاستفاده از  کسانی بود  او از 
گاهی در این برنامه ها ستاره ها و  این »برنامه اپرا وینفری« محل حضور افراد مشهور و سیاستمداران صاحب نام بود، حتی 

کردند. که مرتکب شده بودند از بینندگان عذرخواهی  سیاستمداران از اشتباهاتی 
ک  ک و میشل اوباما در دسامبر 2007؛ او در انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری آمریکا از بارا کنار بارا اپرا وینفری در 

کرد و این در موفقیت او بی تأثیر نبود. اوباما حمایت 
کار مداوم، روز چهارشنبه 25 مه 2011 پخش شد. او در آخرین برنامه شوی  آخرین برنامه اپرا وینفری، پس از 25 سال 

گفت: کرد و  کرد به ریشه خودش و زندگی در می سی سی پی اشاره  که اجرا  خود در اواخر برنامه یک ساعته ای 
که محبتی ندید، حتی با این که والدین و پدربزرگ و مادربزرگش تمام تالش  کوچکی  که دختر تنهای  اتفاقی نیست 
که من وقتی بزرگ شدم مورد محبت، مهربانی، اعتماد و تأیید میلیون ها نفر از سراسر جهان  کردند؛ اتفاقی نیست  خود را 

قرار بگیرم.
کرد برنامه اش پس از 25 سال پایان می یابد. او چند سال بر روی برپایی شبکه  اپرا وینفری در نوامبر سال 2009 اعالم 
خودش متمرکز بود، این شبکه در ماه ژانویه 2011 راه اندازی شد. این شبکه بیست و چهار ساعته به پخش برنامه هایی 
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در حوزه سبک زندگی می پردازد.
فعالیت های نیکوکاری

کمیسیون قضایی سنای آمریکا  از این که  از 1991 قبل  که  اپرا را برانگیخت  کودکی  آزارهای جنسی دوران  خاطرات 
کودکان شروع به فعالیت  کند، برای ایجاد پایگاه اطالعاتی از محکومان آزارهای جنسی  کودکان را تصویب  قانون حمایت 
کتاب اپرا« به صنعت چاپ و نشر هم  کتاب خوانان« یا »باشگاه  کند. او هم چنین با پخش برنامه زنده ای به نام »باشگاه 
کتاب در این برنامه با تضمین فروش باال روبه رو بوده  است. مؤسسه خیریه اپرا با هدف  کرده است. معرفی هر  خدمت 
کودکان فقیر در سراسر دنیا تأسیس شده  است. این مؤسسه خیریه به  توانمندسازی آموزش و تأمین سالمت و رفاه زنان و 

مواردی از این دست می پردازد:
1. میلیون ها دالر صرف بهبود آموزش دانش آموزان

2. اعطای بورس تحصیلی
3. تالش های بشردوستانه

کتاب به بچه های آفریقایی، او به این منظور در  کفش، لوازم التحریر، اسباب بازی و  4. اهدا و تأمین غذا، لباس، 
دسامبر 2002 به آفریقا رفت.

5. اهدای مدرسه نظامی برای دختران
6. تأسیس مدرسه برای دختران در آفریقای جنوبی

کریستیان امان پور
که  از بالکان باعث شد  گزارش های امان پور  متولد 12 ژانویه 1958 در لندن یکی از خبرنگاران نامدار جهان است. 
گزارشگری دریافت  ج پولک و جایزه شجاعت در  ج فاستر پیبادی، دو جایزه جور در سال 1994 جایزه امی دو جایزه جور
کوتاهی به سومالی رفت تا از  کند. در دسامبر 1992، هنگام آغاز عملیات نیروهای آمریکا در سومالی، امان پور برای مدت 

کند. گزارش  موگادیشو به طور زنده 
گزارش های او تضمین کننده اهمیت یک  گفته می شود امان پور باالترین دستمزد را در میان خبرنگاران جهان دارد. 
مصاحبه های  امان پور  می شود.  گشوده  او  روی  به  است  بسته  دیگر  خبرنگاران  روی  به  که  درها  از  بسیاری  است.  خبر 
ک 2003 )قبل از جنگ عراق(، محمود عباس  ک شیرا که از آن جمله می توان به مصاحبه با ژا بسیاری انجام داده  است 
2003، ملک عبداهلل 1999، پرویز مشرف 2001، یاسر عرفات 2000، محمد خاتمی 1997، محمود احمدی نژاد و حسن 

کرد. روحانی 2013 اشاره 
ایرانی  هواپیمایی  مدیر  امان پور  محمد  فرزند  امان پور  است.  مسلط  فارسی  و  فرانسوی  انگلیسی،  زبان های  به  او 
کریستین  کردند.  مکان  نقل  تهران  به  لندن  از  او  تولد  از  پس  اندکی  وی  خانواده  است.  پاتریشیا  او  بریتانیایی  همسر  و 
تحصیالت خود را تا سن یازده سالگی در ایران و پس از آن تا پایان دوره دبیرستان در بریتانیا انجام داد. سپس به دانشگاه 

رودآیلند در آمریکا رفت و تحصیل خود را در رشته روزنامه نگاری در در سال 1983 به پایان رساند. ]2[
کرد. در سال 2000 فرزند آن ها  که در آن زمان سخنگوی دولت آمریکا بود، ازدواج  او در سال 1998 با جیمز روبین 

»داریوش جان روبین« به دنیا آمد.
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نکاتی برای تازه واردان حرفه مجری گری
1. سبك خاص خود را داشته باشید و دنباله روی سبك دیگران نباشید.

که بیشترین اهمیت را دارد، نه ظاهر شما. 2. معمولی لباس بپوشید اما آراسته باشید.کلمات شما است 
کثر رساندن تأثیر  کنید و از آهنگ صدا برای به حدا کنید، سرعت بیان خود را تنظیم  3. واضح و بااطمینان صحبت 

کنید. گیرید. می توانید در مواردی برای تأثیرگذاری بیشتر مکث  کلیدی بهره  واژه ها و عبارت های 
که می گویید، نمی فهمید یا باور  کنند آن چه را  گر مخاطبان فکر  4. اعتماد به نفس! اعتماد به نفس! اعتماد به نفس، ا

گر اعتماد به نفس ندارید آن را نشان ندهید! کم است. ا کنند  ندارید، احتمال آن که سخنان شما را باور 
گویی با یك شخص صحبت می کنید. که  کنید  5. در هنگام اجرا وضعیتی اختیار 

6. قبل از اجرای برنامه، تمرینات تنفسی انجام دهید. نفس عمیق بکشید از حرکات چهره در تلویزیون بهره بگیرد.
کردید، از اقرار به اشتباهتان در مقابل بینندگان نهراسید. گر اشتباه  7. ا

گر واقعًا اشتباهی روی داد، پایان دنیا نیست. کنید. ا 8. در صورت بروز هر اشکالی آرامش خود را حفظ 
9. با خود و حرفه تان صادق باشید.

ج از توان خود را  کنید، توصیه ای غیرمنطقی و یا خار 10. هیچ گاه در قبال این که برنامه ای را به شیوه ای خاص اجرا 
قبول نکنید.

11. به یاد داشته باشید  اعتبار، بزرگ ترین نقطه قوت و نقطه ضعف شما است، زیرا کسب اعتبار، زمان درازی می طلبد 
ولی خیلی سریع می تواند از بین برود.

رسانه های اجتماعی /  
ابزارهای وب 2

فرایند دانشی 
مقاله مرجعتأثیرات رایجپشتیبانی شده

گ ها وبال

خلق و تسهیم 
دانش )فراهم 

نمودن محتوا و 
متن(

انصاف، فضای باز، فرهنگ تسهیم، 
استفاده آسان، لذت، شناسایی، 

سابقه

Yu	et	al.	(2010),	
Grudin
(2006),	Hsu	and	Lin
(2008)

ویکی ها
خلق و تسهیم 

کدبندی  دانش، 
دانش

مشارکت، استفاده آسان، همکاری، 
سابقه، پاداش، عضویت

Grudin	(2006),
Majchrzak	et	al.	
(2006),
Tay	Pei	Lyn	(2009)

خلق و تسهیم اجتماعات برخط
دانش

اعتماد،  شعور اجتماعی، ارزش،  
پاداش، ساختار اجتماعی

Ardichvili	(2003),
Sharratt	and	Usoro
(2003)

تسهیم دانششبکه های اجتماعی
کارشناسان، امنیت در  دسترسی به 
کمبود دانش، سطح درگیری  اظهار 

کارشناس، نیاز به اتصال توسط 
Cross	et	al.	(2001)

KM جدول 1: تأثیر رسانه های اجتماعی بر فرآیندهای

12. کار خود را جدی بگیرید. خیلی جدی، تا جایی که می توانید تالش کنید اما از کارتان لذت ببرید. شما باید به کاری 
کنید. که انجام می دهید افتخار 
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که مطلب  گوش می دهند؛ تنها یك بار فرصت دارید  13. به خاطر داشته باشید، مردم مطالب شما را نمی خوانند، بلکه 
کنید. را به آن ها تفهیم 

کلمه ای مهم است. کنید نه منفعالنه. زمان پخش ارزشمند است، هر  14. در استفاده از زبان فعاالنه عمل 
که مردم با آن ها آشنا هستند. کنید  15. از عبارت هایی استفاده 

کنید. گمان برای نتیجه گیری اجتناب  16. از حدس و 
کاماًل خود را آماده  نکرده باشید، یك رویداد مهم می تواند  گر یك روز  کنید. ا 17. در آماده سازی خود هوشمندانه  عمل  

شما را غافلگیرکند.
18. همواره آسوده خاطر باشید.

کاری و خبری روز باشید، اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. 19. هرچه بیشتر در جریان رویدادهای 
20. باید برای هر چیزی آماده بود.

گوش فرا دهید. و مطالب بیشتری از آن ها بیاموزید. البته  که آن ها را قبول دارید،  کسانی  کنید به سخنان  21. سعی 
کسی شرط خردمندی است. آموختن از هر 

گروهی است و شما نماینده  کار  کنید. به خاطر داشته باشید اجرا یك  کار همکاران و رقبای خود توجه  22. به نحوه 
کنید و بخوانید. یک تیم بزرگ هستید، تا می توانید مطالعه 

23. همیشه برای بروز اشکال آمادگی داشته باشید.
24. از اعتراف به نقصان برخی امور نهراسید.

کنید مانند یك هنرپیشه. کنید یا به آن تظاهر  25. آرامش خود را حفظ 
کار شما است. گفتاری، صدای سالم و توانایی استفاده از ظرفیت آن از لوازم  26. داشتن سالمت اندام 

27. داشتن بیانی شیوا و شفاف ضروری است، بیان شیوا بیانی است که مخاطب برای درك آن دچار ابهام و سردرگمی 
نمی شود.

کند، یک مجری جذاب است. کند و توجه او را جلب  که بتواند با مخاطب ارتباط برقرار  28. مجری 
کمترین قصور و بی توجهی در این امر موجب از  کردن برنامه، منزلت و شأن واالیی دارد و  29. مجری به علت عرضه 

دست دادن مخاطبان و منزلت رسانه می شود.
30. در تمام دنیا، بخشی از حیثیت و مقبولیت رادیو و تلویزیون مرهون مجریان شایسته، خوش صدا و ماهر است.

که صدایش انعطاف داشته باشد دارای امتیاز باالتری است. کسی   .31

نتیجه گیری
که غول های رسانه های جهان  کنونی است  یکی از ظرفیت های افزایش قدرت رسانه ای، سرمایه انسانی رسانه های 
کالنی  متحمل می شوند؛ این سرمایه  برای حفظ این ظرفیت و جذب این ظرفیت موجود در دیگر رسانه ها، هزینه های 
کارآمد یک نیروی انسانی در بسیاری از اوقات به ویژه در حوزه  لزومًا با یک رزومه خاص به دست نمی آید و  تجربه عملی و 
کادمیکی قابل قیاس نیست؛ بنابراین از این حیث، تجربه و سر شناسی برای مخاطب عام و خاص،  رسانه، با هیچ دانش آ
که عمومًا در یک واژه تخلیص  کارآمد در حوزه هایی به ویژه حوزه خبر است  از ویژگی های برجسته نیروی انسانی  یکی 
کارشناسان جهانی »مجری« و »اعتبار رسانه« دو روی یک سکه هستند. عملکرد یک  می شود: »اعتبار«. به اعتراف اغلب 

مجری یعنی اعتبار یک رسانه، اعتبار رسانه یعنی اعتماد به رسانه.
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کسب  که از ظرفیت یک مجموعه و مشخصًا یک مجموعه رسانه ای به عنوان بستر  با این اوصاف، نیروی انسانی 
که هر چه بر اعتبار این نیروی انسانی افزوده شود و نزد مخاطب  این »اعتبار« بهره برده، بخشی از سرمایه  آن رسانه است 
کیفیت  کمیت و  افزایش می یابد و به دنبال آن،  اعتبار رسانه  عام و خاص دارای ظرفیت توجه ویژه ای باشد، در واقع 
که علت وجود یک رسانه هستند و بدون آن ها یک  مخاطبان یک مجموعه رسانه ای رو به فزونی می گذارد. مخاطبانی 

سازمان رسانه ای معنایی ندارد.
نشانه  و  نماد  مدتی  از  بعد  و  هستند  تماس  اول  خط  تلویزیونی  شبکه های  تمام  در  تلویزیون  مجریان  حقیقت  در 
با مهارت های  و آشنایی  ارتباطی  اتفاق می افتد. ویژگی هایی نظیر دانش  زبان آن ها  از  باورپذیری  و  آن شبکه می شوند 
کار، تسلط بر حالت روحی، چهره و حالت های غیرکالمی، میل و رغبت به ایجاد  ارتباطی، هیبت و وقار، احاطه و تسلط بر 

ارتباط و استقامت، از خصوصیات بارز مجریان موفق هستند.
که ساختگی نیست و به  کاماًل طبیعی است. هم چون نمایش زندگی  کالم آخر این که اجرا در تلویزیون یک نمایش  و 
جان و دل مخاطبانش می نشیند. اجرا نیز باید واقعًا طبیعی و از جان و دل باشد. مجری گری هم هنر است هم علم، هم 
گر قلبًا اعتقاد  ساختگی است هم ریشه در زندگی واقعی انسان دارد. بی هیچ یک از این ها نمی توان مجری موفقی بود. ا

گفتن دارد باید اجرای ما درخور حرف هایمان باشد. که رسانه ما حرف های ارزشمندی برای  داریم 
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