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 گري در صداوسیما اي مجري اصول اخالق حرفه

 
 2،  مجید نقدی1کمال اکبری

 

 چكیده

و از سوی دیگر  جذب مخاطب است کسب رضایت مدیران و و ای موفقیت حرفه یك سو خواهاناز مجری 
رسانه خواهد  درونی و بیرونی با محیط مدار او ی و تعامل اخالقارتباطرفتار  چگونگیمرهون  ای او،ت حرفهموفقی

های اخالقی  بایدها و بایستگیو  گرفتهسرچشمه  های ارتباطی از همین تعامل مجری ای . موضوع اخالق حرفهبود
. مجری رادیو و تلویزیون با گردد بر می او با صاحبان حق این حرفهرفتار ارتباطی  مدیریتبه چگونگی  این حرفه،

مسیری متعالی گام بردارد. الزمه  تواند در های اخالقی خود، می ای و شناخت مسئولیت کسب دانش اخالق حرفه
 در واقعگری  ی شناخت صاحبان حق در هر حرفه است. صاحبان حق حرفه مجریهای اخالق شناخت این مسئولیت

بایست در قبال نحوه رفتار خود با او پاسخگو و  پذیرد و مجری می گروه یا هر عنصری است که از او اثر می فرد،
اصول اخالقی حرفه  شناخت و تبیین روی، . مهمترین دغدغه پژوهش پیشگردداش  ملزم به رعایت حقوق

ای  گری با رویکرد دینی مبتنی بر آیات و روایات است. این پژوهش به مفهوم شناسی اخالق حرفه مجری
و در گام  پرداخته حقان( های اخالقی فرد و سازمان در قبال ذی )مسئولیت گری ذیل تعریف اخالقی منتخب مجری

)صاحبان حق( و حقوق آنها، با رویکرد  گری ها و عوامل مرتبط با حرفه مجری بعد، با احصاء و شناسایی گروه
دهد. براساس این الگو  را ارائه می گری در قالب الگویی هشت ضلعی ای مجری استقرایی، منشور اخالق حرفه

ن، مهمانان، عوامل تولید و ازیونی در قبال حقوق جامعه و منافع ملی، مخاطبیهای رادیو و تلو مجری در برنامه
 گری، مسئولیت اخالقی دارد.  ا، کارفرما و خود حرفه مجریهمکاران، مالکان فکر، رقب

 هاي كلیدي واژه
 صاحبان حق مجری گری، ای مجری اخالق حرفه مسئولیت اخالقی، اخالق، 
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 . مقدمه1

های گفتگو محور که از ابداعات خاص رادیو و تلویزیون است نقش بسزایی در ایجاد حس  برنامه
رسانه دارد. مجری، مهمان، مخاطب و محتوای گفتگو، چهار رکن اعتماد و همراهی مخاطب با 

های گفتگو محور است و از تالقی این چهار رکن، رفتار ارتباطی مجری در معرض  اصلی برنامه
 گیرد. قضاوت اخالقی قرار مینقد و 

 خود شناخت کافی داشته باشد. اخالق مجری در رسانه باید نسبت به اصول اخالقی حرفه
اصول  شناخت. پردازد می گری مجری حرفه در اخالقی مسائل بررسی به گری مجریحرفه 

 که استاصلی این پژوهش  های اخالقی آن، مسأله بایستگی گری و حدود و اخالقی حرفه مجری
 است. ای و مسئولیت اخالقی های اخالق حرفه مؤلفه و مفاهیم تحلیل گرو در

نظریه کلی تقسیم شده است. نظریه اول مربوط به ای، به دو  نظریات مربوط به اخالق حرفه
ای است که ناظر به نگرش اصالت فرد یا فردگرایی در  گرایانه از اخالق حرفه های تحویل نگاه

ها و الزامات اخالقی فرد در شغل،  ای را تنها به مسئولیت ای است و اخالق حرفه اخالق حرفه
داند. نظریه  ای می های حرفه مه اخالقی و مسئولیتنا کند و آن را در حد قانون و آیین محدود می
 مقررات و قوانین از ای و دارای ابعادی فراختر عنوان الگویی میان رشته به را ای حرفه دوم، اخالق

 انسانی، اصول منابع اخالقی های مشاغل، مسئولیت جاری هنجارهای و ای حرفه های مسئولیت و
  .(23: 1385)قراملکی،  داند می ها حرفه اخالقی های عهدنامه و اخالقی

ها  اند و نسبت به سایر مسئولیت های اخالقی ناظر به حقوق طبیعی طبق این نظریه مسئولیت
تعریف مسئولیت اخالقی باید به  های قانونی و شغلی از فراگیری برخوردارند. در مانند مسئولیت

ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه  که مسئولیت در هر حوزه وظیفه اخالقی توجه کرد. چنان
در اخالق نیز مسئولیت با وظایف اخالقی مرتبط است. یعنی  .آورد است که مسئولیت را با خود می

شخص در مقابل  ،مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخالقی
است، اگر وظایف خود را به  خواستال و بازؤوظایف اخالقی که بر عهده اوست مواجه با س

دح ـوجب مـحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستـدرستی انجام دهد مست
ول است که ـایی معقـئولیت در جـول بودن اوست. نتیجه آنکه مسـدهای مسئـو ذم بودن از پیام

است  لـدلین ـهمید. به ـه باشـی داشتـفه و تکلیفـال، وظیؤـورد سـر مـنسبت به ام« ولـمسئ»
)مصباح ود ـش یـرح مـرک وظیفه مطـام یا تـال انجــشود، مفهوم مسئولیت در قب ه میـکه گفت
 .این پژوهش براساس و ذیل این چارچوب اخالقی سامان یافته است .(121: 1394یزدی، 
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 . روش تحقیق2

 کلی طور هب و نیست مسائل قیاس یا تطبیق دنبال است و به پژوهش استقرایی این روش
 تنهابنیادی اساس این پژوهش از نوع تحقیقات نظری است و  پژوهشی سمت به ها گیری جهت

ای انجام گرفته است. مسائلی که در این تحقیق بیان شده  با هدف توسعه مطالعات اخالق حرفه
هم نیست، اند و نه از گونه تبیینی، مقاله به دنبال بیان علت رفتارهای اخالقی  نه از گونه توصیفی

بلکه مسئله آن از جنس تکلیفی بایدها و نبایدها در قبال حفظ حقوق طبیعی صاحبان حق است. 
و در رویکردمان دنبال  این باید شناسی فقهی و حقوقی هم نیست، بلکه بیشتر جنبه اخالقی دارد

 ایم. تطبیق یا قیاس مسائل نبوده
 حق حرفه . ابتدا فهرستی از صاحبانیافته است این پژوهش با کمك از پنل نخبگانی سامان

بندی شد و در گام دوم لیستی از صاحبان حق براساس اولویت در  گری، تهیه و مقوله مجری
 ها حکم اخالقی هر یك از گروه یید اساتید رسید. در مرحله سوم،أرعایت حقوق، تهیه و به ت

 .)صاحبان حق( با استناد بر قرآن و روایات، استخراج گردیده است
 

 . مفاهیم3

پردازد و با شناخت  های غیرنمایشی به اجرا می مجری شخصی است که در برنامه؛ مجري (الف
شناسی و ارتباطی،  های رادیو و تلویزیون و رعایت رویکردهای هنجارشناسی، نشانه فضای برنامه

عنوان  ی بهکند. ما از مجر مفاهیم و معانی و مقصود پیام را با بیانی مناسب به مخاطب ابالغ می
جای ه دانیم که دارای هویت است که ب کنیم و او را شخصیتی می یك شخص صحبت نمی

)ساعی و  بایست در پی ابالغ باشد؛ زیرا ابالغ شرط صحت و درست رساندن پیام است انتقال می
( مجری رادیو و تلویزیون کسی است که به ایفای نقش واقعی خود 101: 1397همکاران، 

رسانی به او پرداخته و مدیریت محتوایی و شکلی یك  تغییر نگرش مخاطب یا اطالعمنظور  به
 برنامه غیرنمایشی را بر عهده دارد. 

ای از اخالق کاربردی است که به مباحث  ای شاخه اخالق حرفه؛ گري اي مجري اخالق حرفه (ب
مند  : بیان نظامپردازد. صاحبان حرفه، از دانش اخالق دو توقع دارند اخالقی در حرفه می

های اخالقی در حرفه و تشخیص دقیق و حل اثر بخش مسائل اخالقی حرفه. اخالق  مسئولیت
منسجم و سازماندهی شده  های را نسبتاً ها، وظایف و مسئولیت ای، سعی دارد حقوق، توانایی حرفه

مختص به ای  ای و شغلی، اخالق حرفه های حرفه االمکان تعریف کند. ضمن آنکه گروه را حتی
با اهداف نسبی که در سیستم ارزشی یك جامعه رشد  ای، قاعدتاً خود را دارند. این اخالق حرفه
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گردد و ممکن است که با جامعه، صاحبان قدرت، زندگی شخصی یا مردم  کند، تعیین می می
ای دو رهیافت سنتی و جدید وجود  در اخالق حرفه( Marjo Bruun, 2014: 5)ارتباط پیدا کند. 

ای است که بر مسئولیت  دارد. رهیافت سنتی، رویکرد مدیریت منابع انسانی به اخالق حرفه
های اخیر رواج  کند و رهیافت جدید که در دهه اخالقی افراد در مشاغل و حرفه حصر توجه می

در این  .(12: 1385)قراملکی،  ای است یافته است، رویکرد مدیریت استراتژیك به اخالق حرفه
کنند. به  های اخالقی فرد و سازمان در حرفه تعریف می ای را به مسئولیت خالق حرفهرویکرد ا

 )نك:است حقان  های اخالقی فرد و سازمان در قبال ذی ای مسئولیت عبارتی اخالق حرفه
پذیری او   ای مجری، مسئولیت توان گفت اخالق حرفه ( طبق این تعریف می178: 1387قراملکی، 

ای  حرفه گری است. اخالق مجریق طبیعی صاحبان حق در حرفه نسبت به رعایت حقو
پردازد و نقش عملیاتی در حل معضالت اخالقی در  گری به مسائل عینی این حرفه می مجری

 گری دارد.  حرفه مجری
 ای، قانونی های حرفه های اخالقی را باید از مسئولیت مسئولیت؛ هاي اخالقي مجري مسئولیت ج(

ای، حقوقی و شرعی تابع  های حرفه مسئولیت شرعی تمایز داد. مسئولیت )کیفری و مدنی( و
ند به این معنی که در حرفه کارفرما، در حقوق، قانون و در شرع شارع است که برای افراد ا وضع

گذارند  کنند و شخص در قبال حقوقی که کارفرما، قانون یا شارع بر گردن او می تعیین تکلیف می
اند و نسبت به سایر  های اخالقی، ناظر به حقوق طبیعی ی که مسئولیتتکلیف دارد. در حال

در قبال حقوق ها از فراگیری برخوردارند. مسئولیت اخالقی، تعهد و الزام فرد یا سازمان  مسئولیت
مسئولیت اخالقی مجری به معنای تعهد و  .(130: 1387)نك: قراملکی،  خویش یا دیگران است
 .استطبیعی خویش و دیگران  الزام او به رعایت حقوق

 

 پژوهشهاي  . یافته4

و مجری در قبال  گیرد میصاحب حق، هر عنصری است که از مجری به نحوی اثر کلی  طور به
)مجریان و  با کمك از پنل نخبگانیته و باید حقوق او را رعایت کند. او مسئولیت اخالقی داش

 :ترتیب اولویت، مسئولیت اخالقی داردکارشناسان رسانه( مجری در قبال هشت گروه زیر به 
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 منشور هشت ضلعی صاحبان حق مجری در رادیو و تلویزیون. 1شکل 

 

 گری مجریرعایت حقوق و رعایت حقوق خود و حرفه  جامعه و منافع ملی در اولویت اول
خر از حیث اهمیت رعایت حقوق قرار دارد. همچنین اصول اخالقی متناظر با هر آدر اولویت 

ها و نظرات نخبگان و کارشناسان به تفکیك هر  از صاحبان حق، بعد از ساماندهی پاسخ گروه
 گروه از صاحبان حق آمده است. 

بندی نظرات نخبگان، جامعه و منافع ملی، در  براساس تحلیل و جمع؛ جامعه و منافع ملي. 4-1
امعه به ما هو جامعه های گفتگو محور قرار دارد. ج حیث رعایت حقوق در برنامه از صدر اهمیت

مباحث مربوط به منافع ملی در صدر  روحی دارد که مجری در قبال آن مکلف به رعایت است.
ها است و به خطر افتادن آن از سوی مجری در رادیو و تلوزیون منجر به ایجاد  اولویت دولت

 اجتماعی و اعتقادی خواهد داشت. های امنیتی، چالش
، حفظ موجودیت و هویت جامعهرهبر کبیر انقالب منافع ملی برآمده از  )ره(از دید امام خمینی

گیری از امکانات مادی و  بهره، داری از آن ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و پاس، حفظ نظام
 .( 65: 1378)امام خمینی، است  ها تحمّل مشکالت و سختیو  دلی وحدت و هم، معنوی

قوانین و مقررات حاکم بر کشور فراتر از الزام حقوقی، تعهد پایبندی به اصول،  ؛پایبندي به قانون
کشور از سوی مجری مسئولیتی  عمومیو مقررات  قوانین و رعایت ذیرشاخالقی نیز هست. پ

ای، با پرهیز از هر گونه  مجری حرفه آید. اخالقی در قبال حفظ جامعه و منافع ملی به شمار می
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گرا  گرایی و احترام به قانون در جامعه است. مجری قانون نگریزی، الگویی برای تبلیغ قانو قانون
 پذیر خواهد بود. بینی برای مدیران ارشد نظام و سازمان صداوسیما، قابل اعتماد و پیش

بسیار فراوانی دارد و شامل هر آنچه در اختیار فرد  ةهای دینی دامن امانتداری در آموزه ؛امانتداري
منابع انسانی، اسرار و اطالعات، عفت افراد و  ،ات معنوی، کار و حرفهگیرد از اموال، امکان قرار می

، امانتداری استفاده بهینه از هرگونه فرصت ای، در تعریف اخالق حرفه .شود منافع اجتماعی می
 .(111: 1388)فرامرز قراملکی،  گیرد میقرار فرد چیزی است که در اختیار  هرزمان و  ،امکانات

امانتداری مجری یعنی عدم خیانت و استفاده بهینه او از هر آن چیزی که جامعه و منافع ملی در 
های  حکومت اسالمی، امکانات مادی و معنوی، وحدت ملی و ارزش اختیارش قرار داده است.

 اسالمی ازجمله مصادیق امانات در اختیار مجری است.
های دینی  هنجارهای اجتماعی و ارزش ؛هاي دیني و عفت عمومي رعایت هنجارها و ارزش

اند. حفظ و نگهداری آنها و نیز تکریم شعایر دینی یکی دیگر از  مهمترین سرمایه اجتماعی
تواند با پرهیز از گفتار و رفتار منافی  مدار می های اجتماعی مجری است. مجری اخالق مسئولیت

  .گذار استجامعه اثردر ترویج گفتمان ارزشی های دینی،  عفت عمومی و ارزش
های دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه  رسانی مجری باید در جهت رشد آگاهی اطالع ؛رساني اطالع
های مردم، تالش برای حفظ  روشن ساختن افکار عمومی و باال بردن سطح دانش و آگاهیباشد. 

فرهنگ اسالم های نظام، مقابله با مظاهر فرهنگ استعماری، ترویج و تبلیغ  و تحکیم سیاست
و اهتمام همه جانبه به پیگیری اهداف عالیه انقالب و  ، ترویج روحیه علمی)ص(ناب محمدی

یکی دیگر از اصول اخالقی مجری در قبال جامعه اسالمی قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
 است. 

استحکام ای باشد که به قوام و  های گفتگو محور باید به گونه برنامه ؛حفظ وحدت و انسجام ملي
وحدت و یکپارچگی در جامعه را  )ص(پیامبر اسالم ها و اصول وحدت ملی و دینی منجر شود. پایه

 .(2438 :1374شهری،  )ری 1داند داند و پراکندگی و تفرقه را عذاب می رحمت می

های گفتگو محور رادیو و تلویزیون از  مخاطب در برنامه؛ مخاطب رادیو و تلویزیون . 4-2
 .پذیری مجری نسبت به آن، در جایگاه دوم قرار دارد اهمیت مسئولیتحیث درجه 

 

 عَذابًالجماعة رَحمهً و الفُرقهُ .  1
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ای را به همراه دارد و به افراد و  مخاطب در علم ارتباطات اصطالح رایجی است که معنای ساده
: 1385، اسولیوان) گویند که روی سخن ارتباطات عمومی با آنهاست ای می های ناشناخته گروه

ای اخبار تلویزیون،  به گروه بزرگی از مردم همچون مخاطبان توده این واژه معموالً. (42
خوانندگان روزنامه و حتی افرادی که در یك کنسرت موسیقی یا رویداد ورزشی شرکت 

و آنچه باعث حضور آنها شده است، آن رویداد ای ندارند  کنند، اشاره دارد که با یکدیگر رابطه می
و  ها واژه ساده و عامیانه، پر از اختالفات در معنی، بدفهمی. البته این استشان  مورد مشاهده

طوری که یکی  تر شدن، است، به تر و متنوع اختالفات نظری است و روز به روز در حال پیچیده
آنچه در حال وقوع است همانا به هم ریختگی آن »از صاحبنظران عرصه رسانه، معتقد است 

های علوم انسانی و اجتماعی به آن  طی در حوزههای ارتبا چیزی است که مخاطب در پژوهش
، نظامی از نااصول اخالقی مجری در قبال مخاطب .(Biocca:1998:103) «معطوف است

آنچه درست و نادرست و خیر  ةگیری دربار تصمیم را در مجرینهد که  قواعد و اصولی را بنا می
 این اصول عبارتند از: کنند. وشر است، راهنمایی می

 ةوظیف احترام اداء و تکریم و مخاطب است و تکریم، حق احترام؛ و تكریم مخاطب احترام 
و در  کند می ءالقا مخاطب به بودن مجری را اخالقی نامشروط، تلقی و اصیل احترام. است مجری

 آورد.  نتیجه مخاطب اعتماد الزم را جهت همراهی با اهداف برنامه بدست می
بیان  به و کند منتقل مخاطب به را ارزشمندی احساس که است رفتاری انجام احترام از مراد

 . شود می مخاطب تحقیر و توهین موجب که است رفتاری از احترام، دوری دیگر
دوستان خود را بزرگ شمارید و به آنان احترام گذارید و »فرمایند:  می )ع(در این باره امام باقر

، زمانی اصل اخالقیدستیابی به این اما . (406: 1403 ،)حر عاملی« به یکدیگر هجوم نیاورید
ان به فرهنگ، باورهای مذهبی، شعایر دینی و هنجارهای اجتماعی مخاطبمیسر است که به 
  دیده احترام بنگرد:

  از هرگونه دروغ بپرهیزد؛ .1

  ؛از توهین، تحقیر و تمسخر مخاطب چه مستقیم و چه غیرمستقیم دوری کند .2

، به هنگام معرفی آفتهای اخالقی فردی و اجتماعی، از 11رات آیه خداوند در سوره حج
 ؛)تمسخر(، عیب گرفتن و لقب زشت دادن به یکدیگر نهی کرده است ریشخند کردن

 از تند خویی پرهیز کند؛  . 3

  ؛از الفاظ سبك و بکار بردن سخنان بیهوده و لهو به شدت پرهیز کند . 4
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  .سنجیده با مخاطب برنامه صحبت کندسخنانی  با لحنی آرام و لطیف . 5

 )ع(های خود همیشه فروتنی و صبوری را در قبال مخاطب حفظ کند. امام علی در برنامه
 (.939: 123، ح1374)آمدی،  1فروتنی زکات شخصیت و شرافتمندی است فرمایند: می

کند.  منعکس و بازگو را مجری باید حقیقت؛ گویي، صداقت و عدم تحریف اطالعات حقیقت
در قرآن کریم عادل و شجاع باشد.  راستگو، باید در انعکاس و تفسیر اطالعات و وقایع مجری

خود می دانید چه می کنید کتمان  خوانیم : حق را به باطل نیامیزید وحق را در حالی که می

صورتی از و  شکلی از دروغگویی استمجری در گفتگو،  عدم صداقت یا صادق نبودن. 2نکنید

اعتماد  نبودن . صادق نبودن، پیامدهای مشهودی دارد که نخستین پیامد آن،استواقعیت  تحریف
 است. 

داشتن روح و جسمی سالم حق مخاطب است و مجری ؛ حفظ سالمت روحي و جسمي مخاطب 
ای باشد که  های گفتگو محور باید به گونه در قبال حفظ این حق مسئول است. پایان برنامه

ی و کسالت روحی و جسمی نکند. مجری باید از ایجاد فضاهای چالشی و مخاطب احساس ناخوش
س و ناامیدی یا الغاء ترس، تبلیغ أپر اضطراب، افراط در انتقال تالمات و مسائل احساسی ایجاد ی

بهداشت و سالمت و هر  ةکاال و محصوالت غیربهداشتی، تجویز دستورات غیر کارشناسی در حوز
   شدت پرهیز کند. هشود ب آنچه موجب به خطر افتادن سالمت روح و جسم مخاطب می

نگرش اخالقی این است که ما نسبت به رفتارهایمان پاسخگو و نقدپذیر باشیم. ؛ نقدپذیري 
ند است ارزشم ای هدیهاست. نقد و انتقاد سازنده،  گری مجرینقدپذیری مهارتی شاخص در حرفه 

تر از فکر و اندیشه مخاطب فعال و کنشگر برنامه. نقد سازنده و نه  برای کشف و شناختی دقیق
طریقه عملکرد و  باید نسبت به آن پاسخگو باشد. مجری که تخریب، حقی است برای مخاطب،

هیجانی و خارج از اخالق  مجری در واکنش به نقد و حتی توهین، نباید احساسی، رفتار واقعی
و از فرد منتقد ممنون و  مجری باید سعی کند پیام اصلی نقد مخاطب را درک کند باشد. اسالمی

  مجری نباید مخاطب را مجبور به مخالفت یا موافقت با پاسخ او به نقد کند. سپاسگذار باشد.

 

 التواضعُ زَکاتُ الشَّرفِ. 1

 42سوره مبارکه بقره /  تکتموا الحق و انتم تعلمون. . وال تلبسوا الحق بالباطل و2



 125 ║ گری در صداوسیما ای مجری اصول اخالق حرفه 
║ 

ل 
سا

هل
 چ

رة
ما

 ش
م،

ست
بی

  
ز 

ایی
، پ

تم
هف

و 
13

98
 

 تواضع و فروتنی یکی از نشانگرهای احترام است از آنجایی که این اصل در؛ تواضع و فروتني
 ایم.  گری اهمیت باالیی دارد به صورت اصلی جداگانه آورده حرفه مجری

تر از موقعیتی که  تواضع در اصطالح به این معناست که انسان خود را در برابر دیگران پایین
تواضع عبارت است از حالت »گوید:  دارد، قرار دهد. عالمه نراقی در تعریف اصطالحی تواضع می

که نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری ببیند و الزمه آن کردار و  ای شکسته نفسی به گونه
 .(359: 1383)نراقی، « گفتاری چند است که داللت بر تکریم دیگران دارد

 کند رعایت را آن کسی اگر که چیست تواضع مرز و حد: پرسید (ع)رضا حضرت از شخصی
 است، درجاتی دارای تواضع: »فرمود پاسخ در حضرت آن آید؟ می حساب به متواضع عنوان به

 در سالم قلب با را آن و بداند، را خود نفس موقعیت انسان که است این درجات آن از یکی
 کسی از هرگاه پسندد، می خود برای که بپسندد را همان دیگران برای و دهد، قرار جایگاه همان
 مورد را آنها و بگذرد مردم گناهان از برد، فرو را خود خشم دهد، پاسخ نیکی با را آن دید، بدی
مجری اخالقی  (124 :2)اصول کافی، ج« دارد دوست را نیکوکاران خداوند دهد، قرار عفو
و از هر رفتار و گفتاری که نشان از تکبر و  بودهبه این اصل در طول برنامه وفادار  دبای می

 دوری کند. ،خودپرستی دارد
برخورد  خوش و رو این است که در برابر مردم خوش و فروتنی مجری های تواضع از نشانه

یا گفتگویی حق با مخاطب یا اگر در مسأله باشد. جایگاه خود را باالتر از مردم عادی نداند. 
و آمیز  محبتمهمان بود به اشتباه خود اعتراف کرده و حق را بپذیرد. شروع و پایان اجرایش 

  در ذهن مخاطب شود. جب کینه و کدورتاعتنایی که مو نه از روی بی صمیمانه باشد،
 در آن های نشانه که است درونی معقول خضوع و خشوع حالت یك تواضع اینکه نتیجه

 . شود می آشکار گفتار مجری و کردار رفتار،
 

البته تا  .مخاطب حق دسترسی شفاف و روشن به اطالعات را دارد ؛پرهیز از تباني با مهمان 
زمانی که در تقابل با حقوق دیگران نباشد. مجری باید از هر گونه تبانی با مهمان برای فریب 

ای و  شدت پرهیز کند. مجری حرفه مخاطب یا ارائه اطالعات غلط یا برخی موارد دیگر به
اخالقی برای مخاطب خود ارزش قائل است و از هرگونه رفتار یا گفتاری که بوی تبانی با 

 کند.  همان یا فریب مخاطب را بدهد پرهیز میم
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بندی صاحبان حق قرار  مهمان برنامه گفتگو محور در جایگاه سوم اولویت؛ مهمان برنامه. 4-3
های مردم نسبت به او تا حد زیادی به نوع  جایگاه اجتماعی و حفظ آبروی او و نوع قضاوت دارد.

 گردد. برخورد و رفتار مجری بر می
 این گروه شامل افراد زیر هستند: 

 ؛کارشناسان و صاحبنظران .1

  ؛افراد مشهور .2

 ؛تماشاگران صحنه .3

 .های مناسبتی خوانندگان و اجرا کنندگان برنامه .4
بنا به موضوع خاص هر برنامه، مهمانان از سطوح مختلف علمی و اقشار متنوع جامعه 

از افراد شناخته شده سیاسی کشور یا در موضوع  شوند. در یك برنامه سیاسی معموالً انتخاب می
ها، مهمان برنامه حضور  شود. در برخی از برنامه خانوادگی از یك کارشناس خانواده دعوت می

ای یا ویدیو کنفرانسی در برنامه شرکت  بلکه به صورت تلفنی یا ارتباط ماهواره ؛فیزیکی ندارد
عنوان تماشاچی فقط  محور، گروهی از افراد بههای گفتگو  کند. در برخی دیگر از برنامه می

حضور فیزیکی دارند و شرکتی در بحث یا گفتگو برنامه ندارند. مجری باید بداند که مهمان، 
 مهمان است نه یك رقیب یا متهم و احترام مهمان واجب و الزامی است. 

ر، مطلوب و اخالقی رعایت ادب و حفظ احترام مهمان، نخستین شرط برقراری ارتباط مؤث؛ احترام
فرمایند: میهمان خود را گرامی بدارید، اگر چه فرد  می )ع(یك برنامه گفتگو محوراست. امام علی

 (.191: 149، ح1374)آمدی،  1معمولی باشد
احترامی، حتی در نحوه صدا زدن یا نگاه کردن به مهمان، حالتی روانی را  شکنی و بی حرمت

شود. از  سخنان مجری را نپذیرد و موجب خشم یا حتی تنفر او میآورد که  برای مهمان پدید می
یابد.  رو، حفظ حرمت و ادب حتی در جایی که مهمان برنامه، پایبند به آن نباشد، ضرورت می این

 ن ذکر گردید. اقابل ذکر است که نشانگرهای احترام در حقوق مخاطب
 

مجری به مهمان اصلی اخالقی است که به گمانی  و خوش ظنّ حُسن؛ گماني ظن و خوش حسن
بینی،  گمانی، خوش خوش. کند کمك شایانی میدر برنامه  فضای همدلی و صمیمیایجاد 

 

 اَکرِم ضَیفَكَ و ان کان حقیراً. 1
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نگری، تعابیری است که تقریباً همگی یك معنا دارند و در زبان فارسی  اندیشی و مثبت مثبت
 تفسیری بد والً و معمو شود که به افراد و وقایع نگاه مثبت دارد کسی بکار برده می ةدربار

ظن به دیگران یعنى  حسنگوید:  ظن می نراقی در تعریف حسنکند.  ناخوشایند از آنها ارائه نمی
 .(320: 1383تأویل افعال آنان به بهترین وجهِ ممکن و نه بر وجهِ فاسد )نراقى، 

با او زند، در بحث و گفتگو  گمان به مهمان برنامه تهمت نمی اندیش و نیك مجری نیك
کند، از تجسس  نمی زده شتاب  قضاوتنسبت به او  کند، گویی یا بدگویی نمی گیر است، عیب آسان

 گذارد. کند و به جایگاه و منزلت اجتماعی او احترام می شدت دوری می هبا مهمان بدرگیری و 

که رازداری و پاسداشت اسرار مهمان، نشانه امانتداری و خرد مجری است، آن سان ؛ رازداري

 (؛6)نهج البالغه، حکمت 1اند: سینه خردمند، صندوق راز اوست فرموده)ع( امیر مومنان
یابد:  های گفتگو محور در روابط بین مجری و مهمان در دو مورد نمود می این مهم در برنامه

 )مجری( و دیگران )مهمان برنامه(.  حفظ اسرار خود
که  لزوم و ممنوعیت افشاگری شده است، چنانکید فراوانی بر أت در مورد حفظ اسرار دیگران؛

 «2امانت است، و بر مال نمودن راز برادرت، خیانت ها و مجالس تفرمایند: نشس می )ص(رسول خدا
 (307: 12: ج1403)حر عاملی، 

های دیگران، پوشیده ماند، در مواردی خاص همچون  گرچه اصل آن است که ناگفته
در یك  گردد. مثالً بدخواهان، افشاگری تجویز یا الزامی میدادخواهی از ستمگر و کشف توطئه 

برنامه گفتگو محور با یك جاسوس یا تروریست رازداری و حفظ اسرار تا آن جایی که از لحاظ 
 مشکلی ندارد.  ،امنیتی اجازه داده باشد

پیمان و ترین اصول اخالقی مجری در قبال مهمان پایبندی او به  از اساسی یکی؛ وفاي به عهد
 فرمایند: می )ع(قول قرارهایی است که قبل از شروع برنامه با مهمان گذاشته است. امام علی

استواری مجری بر  .(4331: 230 ح، 1374)آمدی،  3شوند نیکان به خوش وفایی شناخته می
 دارد. اگر یوفای بر عهد یکی از اصول اخالقی است که در ایجاد اعتماد مهمان به او نقش بسزای

 

 صَدرُ العاقل صُندُوقُ سِرِّه. 1

  المجالس باالمانه و إفشاء سرِّ أخیك خیانة .2

 األبراربِحسنِ الوفاءِ یُعرَفُ . 3



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 128

║ 
ل 

سا
هل

 چ
رة

ما
 ش

م،
ست

بی
  

ز 
ایی

، پ
تم

هف
و 

13
98

 

ای خود به  هایی که با مهمان دارد کوتاهی کند به تدریج در زندگی حرفه مجری در عهد و پیمان
 یك شخص فریبکار و دروغگو متهم خواهد شد و حتی اعتماد عموی را از دست خواهد داد.

کند مجری در گفتگوی با مهمان با توجه کامل به سخنان  حکم می اخالق؛ خوب گوش دادن
دهد. مهمانی که برای ابراز عقاید و نظرات خود به برنامه دعوت شده است این مهمان گوش فرا 

های او به خوبی شنیده و درک شود. همچنین فرایند خوب گوش دادن باعث  حق را دارد که گفته
خوانیم:  می )ع(تر شود. در حدیثی از امام علی شود که ارتباط بین مجری و مهمان کامل و روان می

 (475: 233، ح 1374. )آمدی، 1شود مند می کند، زود بهره هر که خوب گوش
 

طرفی مجری، یکی دیگر از حقوق مهمان در مباحث و گفتگوها  رعایت اصل بی؛ طرفي بي
باشد. وظیفه مجری مدیریت بحث و روشن شدن اطالعات و مفاهیم مورد بحث است. او  می
طرف باشد تا هم عدالت بین  یشود ب باید نسبت به مهمانان و موضوعاتی که مطرح می می

مهمانان رعایت شود و هم متهم به کرسی نشاندن نظرات و عقاید خود نشود. پرهیز از 
مدار ضروری به نظر  گیری دربارة موضوع و مهمان یا هر چیزی برای مجری اخالق جهت

 رسد.  می
اخالقی بودن شمول است. کسی در  های بنیادی و جهان صداقت از ارزش؛ صداقت و صراحت

(. مجری در مواجه با مهمان باید رفتار و 207: 1387صداقت تردید ندارد )فرامرز قراملکی، 
فرمایند: محسن کسی  در این باره می )ع(گفتاری صادقانه و همراه صراحت داشته باشد. امام علی

 ( 297: 102، ح 1374. )آمدی، 2است که افعال او گفتارش را تصدیق کند
ه ضروری است که صداقت و صراحت با مهمان باید همراه با رعایت دیگر حقوق ذکر این نکت

مهمان و دیگر صاحبان حق مجری باشد. صراحت تا آنجایی خوب است که آبرو و شأن اجتماعی 
 مهمان حفظ شود. 

مجری هم در ستایش و هم در نقد و انتقاد باید از زیاده روی ؛ پرهیز از ستایش افراطي مهمان
فرمایند: هرگاه ستودی، مختصرکن، هرگاه  می )ع(نماید، چنان که امیر موءمنان خودداری

  .(646: 1366)تمیمی آمدی،  3نکوهیدی کوتاه کن

 

 مَن أحسَنَ االستماع تَعَجَّلَ االنتفاع. 1

 اَلمحسنُ مَن صَدَّقَ اَقوالَه اَفعالُهُ.  2

 إذا مدحتَ فاختصر إذا ذممتَ فاقتصر. 3
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صورت  انتقاد به ،مهمان این حق را دارد در صورت انتقاد از او؛ جویي پرهیز از انتقاد گزنده و عیب
جویی و شمردن  بجری حق عیم سازنده و برای حل مشکل باشد نه برای تخریب شخصی.

ها و نواقص رفتاری و اخالقی  های مهمان را ندارد. او این حق را ندارد که با شمردن عیب نقص
جویی دیگران  میهمان، او را در جامعه تضعیف کرده و از موفقیت او بکاهد. در اسالم از عیب

کنند و در هشداری چنین  جویی نهی می شدت از عیب به )ص(شدت نهی شده است. پیامبر اسالم به
 .1های خود باش فرمود: آنگاه که وسوسه شدی عیوب دیگران را بازگو کنی، به یاد عیب

  .(586: 3ج، )کنزالعمال
 

از آداب گفتگو آن است که هر یك از طرفین، به دیگری اجازه ؛ پرهیز از ارتباط یكسویه و آمرانه
به سکوت وادار نکند. مجری سخنگو نیست سخن گفتن و اظهار نظر بدهد و با پرگویی، وی را 

بلکه نقش مدیریت گفتگو را دارد. او باید اجازه دهد که مهمان با خیال راحت و وقت کافی حرف 
 خود را بزند و پیامش را به مخاطب برساند. 

 

ثر است که ؤحاصل، از موانع مهم ارتباط گفتاری م های بی بحث جرّو ؛پرهیز از مجادله با مهمان
، نکوهش و بازداشته شده است. این کار، که «مراء»و « جدال»های های دینی، با عنوان آموزهدر 

جویی و به هدف محکوم کردن و شرمنده ساختن طرف  بینی و برتری غلب ناشی از خود بزرگا
کشاند و با سلب احترام متقابل، ادامه  مقابل)مهمان( است، وی را نیز به جدال و لجبازی می

مجادله مکن که احترامت از بین »فرمایند:  می )ع(کند. امام صادق دچار مشکل میارتباط را 
 .(122: 1387)کلینی،  «2رود می

اصل پرسشگری و گرفتن مصاحبه از مهمان یکی از وظایف اصلی و ؛ پرهیز از پرسشگري منفي
های طرح شده ازسوی مجری منطقی، قابل  ویژه مجری است. مهمان حق دارد که نوع پرسش

شود که  های ناسالم مطرح می هایی نادرست غیرمفید یا به انگیزه فهم و متعادل باشد.گاه پرسش
 ها عبارت است از:  گونه پرسش اء دارد. برخی از اینگونه سؤاالت إب وجدان اخالقی از طرح این

 شود؛ فائده که موجب اتالف وقت مهمان و مخاطب می های بی پرسشش  

 

 اِذا اَردتَ اَن تَذکُرَ عُیوب غَیرِک فَاذکُر عیوب نَفسَك. 1

 ال تُمارِ فیَذهَبَ بَهاؤکَ ، والتُمازِحْ فیُجتَرأَ علَیكَ .2
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  ،زیانبار است و به نفع مهمان نیست؛پرسش و واکاوی آنچه دانستن آن  

 های تمسخرآمیز؛ طرح پرسش  

 ش، برای بهانه تراشی و ماجراجویی؛طرح پرس  

 ال با قصد خودنمایی، فضل فروشی یا تخریب شخصیت و اعتبار مخاطب. ؤطرح س 
 

های گفتگومحور این حق را دارد که در صورت انتقاد به برنامه یا  مهمان برنامه؛ نقدپذیري
با احترام به این حق در  مجری صورت منصفانه و محترمانه طرح کند و مجری نقد خود را به

 صورت نیاز با روی گشاده پاسخی مناسب و منطقی به مهمان بدهد. 
 

حفظ حریم خصوصی مهمان و احترام به امور خصوصی افراد و ؛ حفظ حریم خصوصي مهمان
باشد. مجری در برنامه باید حریم خصوصی مهمان؛  ها از دیگر اصول اخالقی مجری می سازمان

 ور مربوط به شغل و زندگی او را حفظ نماید و از ورود به آن خودداری کند. اطالعات شخصی و ام
 

با  توفیق مجری در تعاملی سازنده و مثبت برای گرانبها مهمان، اصلی با مدار؛ رفق و مدارا
زیرکی،  و صدر سعه، آرامش حفظ باید با برنامه مهمان قبال در مجری. شود مهمان محسوب می

 به منجر که مهمان و خود در خشم یا کینه ایجاد از و کرده مدیریت را گفتگو فضای روانی
 . کند شود، پرهیز می غیرکنترل و هیجانی برخوردهای
 خصلت سه او در که کس هر: »فرمودند که کنند می نقل (ص)خدا رسول از (ع)صادق امام      
 دارد، اخالق باز خدا نافرمانی از را او که( تقوایی و) ورع: نگردد کامل او از عملی هیچ نباشد

)کلینی،  «نماید دفع را نادان نادانی که( بردباری و) حلم نماید و مدارا مردم با که( نیکی)
1387 :161.) 

 

مهمان برنامه حق دارد از آنچه مربوط به اوست اطالع داشته باشد.  ؛رساني به مهمان اطالع
ن، زمان دقیق ضبط و پخش برنامه امخاطبها، سطح  االت و پرسشؤاطالع از موضوع گفتگو، س

و برخی از تغییرات حق مهمان است. مجری در قبال این حق مهمان تا به آنجایی که مربوط به 
 مسئول است.  ،او باشد
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هر یك از مهمانان برنامه دارای عقائد و نظرات ؛ پرهیز از اختالف افكني و دعوا بین مهمانان
مدار از بروز اختالف و درگیری بین  رند. مجری اخالقخاص خود و گاهی متضاد با یکدیگ

کند نه آنکه برای جذب مخاطب با نمامی و سخن چینی در آتش اختالف  مهمانان جلوگیری می
 و دعوای مهمانان بدمد. 

 

 عوامل تولید و همكاران. 4-4

تولید ، همه افراد به صورتی مشترک و منظم در گری مجریدر این گروه از صاحبان حق حرفه 
کنند تا او در محیطی آرام و مناسب به اجرای برنامه  برنامه دخالت داشته و به مجری کمك می

پرداز، صدابرداران و  برداران ، چهره بپردازد. این گروه متشکل از تهیه کننده، نویسندگان، فیلم
 . است عوامل صحنه و دکور

رین و نزدیکترین ارتباط کاری عوامل تولید و همکاران نسبت به حرفه و تخصص خود، بیشت
را با مجری دارند. مجری در قبال حفظ حقوق همکاران و عوامل تولید مسئولیت اخالقی دارد. 

دور از استرس ه مجری باید بداند که رعایت این اصول در درجه اول به نفع اوست. محیط آرام و ب
دیریت گفتگو و روند برنامه کند با تمرکزی بهتر به م و برخوردهای دوستانه به مجری کمك می

 بپردازد. 
 

ای باشد که آنها از  گونه مجری در رفتار و کردار با همکاران باید به؛ احترام اصیل و نامشروط
ارتباط کاری و عاطفی با او احساس ارزشمندی در کار و صمیمیت داشته باشند. عوامل تولید 

ای آنها را تمکین کند. او باید  کارشناسی و حرفهکنند که مجری نظرات  احترام می زمانی احساساً
به طرح و ایده تهیه کننده و کارگردان احترام بگذارد. نسبت به اجرای درست متن نویسنده وفادار 

های  باشد. اجرایش را مطابق استانداردهای طراحان صحنه و نور انجام بدهد. در مقابل سفارش
شته باشد و از تکروی در اجرای برنامه یا ای و تخصصی همکاران خود انعطاف دا حرفه

شدت پرهیز کند. در کل برخی از نشانگرهای احترم به عوامل تولید  هناهماهنگی با عوامل تولید ب
 گونه باشد:  تواند این می

 ؛ای افراد گروه احترام به حیثیت و جایگاه شغلی ـ 
 ؛احترام به وقت و زمان همکارانـ 
  ؛ن متکبرانه با افرادپرهیز از رفتار و سخنا ـ 

 ؛پرهیز از تمسخر همکارانـ 
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 ؛پرهیز از خشونت و تندخوییـ 
 ؛پرهیز از دروغ یا غیبت همکارانـ 
 ؛پرهیز از چابلوسی نسبت به برخی افراد گروهـ 
 .رعایت آداب معاشرت با افراد گروهـ 

 

همکاران آن است که چه مراد از مواجهه صادقانه و صریح مجری با ؛ مواجهه صادقانه و صریح
ای باید رفتار و گفتاری صادقانه و صریح  در رفتار ارتباطی شخصی و چه در شئون کاری و حرفه

داشته و از هرگونه رفتاری منافقانه، دو پهلویی در بیان مسائل کاری و رودربایستی منجر به 
 اخالل در روند کار، دوری کند. 

 

کاری هر یك از عوامل تولید برنامه، منوط به رعایت  موفقیت؛ هاي فني رعایت اصول و توصیه
ها و اصول  اصول فنی وتخصصی از سوی دیگران است. چه بسا با رعایت نکردن برخی از توصیه

رو مجری در قبال رعایت این  ای افراد گروه از بین برود. از این فنی، تالش و حتی اعتبار حرفه
ای  های فنی لید برنامه، خود را ملزم به رعایت توصیهیند توااصول مسئول است. مجری باید در فر

های  و تخصصی گروه تولید بداند. احساس وظیفه مجری از حیث کاری نسبت به انجام توصیه
 کند.  فنی کمك بزرگی در به ثمر رسیدن تالش افراد گروه می

 

و گروه عوامل انتقاد و ارائه دیدگاه، حق همکاران ؛ نقدپذیري و پاسخگویي در قبال همكاران
یند تولید برنامه، برخی از عوامل نقد و انتقادی به رفتار شخصی یا اتولید است. گاهی اوقات در فر

عملکرد شغلی مجری خواهند داشت و از مجری توقع دارند در هر صورت پاسخگو به انتقادهای 
بال رفتار خود دلیل قایشان باشد. مجری باید با رویی گشاده، تواضع و فروتنی و دوری از تکبر در 

 ای بیاورد.  قانع کننده
 

 

مجری باید در قبال برخی از رفتارها و گفتارهای عوامل تولید که در تقابل با منافع ؛ رفق و مدارا
برخورد به دور  و حقوق سازمان باشد، مدارا پیشه کند تا فضای تولید برنامه از هر گونه اضطراب و

رنج و آزار را تحمل کن و گرنه »می فرمایند: کالمی کوتاه و حکمت آمیز  در)ع( . امیر مؤمنانگردد
 .(213)نهج البالغه، حکمت « 1هرگز خرسند نخواهی بود

 

 أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَاالْلَمِ تَرْضَ أَبَداً .1
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 كارفرما )سازمان صداوسیما(. 4-5

گذاری مادی و معنوی و  کارفرما یکی دیگر از صاحبان حق این حرفه است. این گروه، سرمایه
ای و  دار است. حفظ منافع سازمان و حقوق سفارش دهنده الزام حرفه حق مالکیت برنامه را عهده

های دریافتی خود از کار فرما، به یك  اخالقی مجری است. مجری باید در قبال حقوق و هزینه
 سری اصول اخالقی پایبند باشد. 

ها و نهادهای  این گروه شامل: سازمان صداوسیما جمهوری اسالمی ایران و دیگر سازمان  
 باشد. گذار می مایهسر

 

سفارش  با تعامل و صادقانه مجری در صریح مواجهه ؛ احترام با توأم و صادقانه، صریح مواجهه
اجراء، موضوعات سفارش  ةدر بستن قرارداد فی مابین، نحو ویژه به )سازمان صداوسیما( دهنده

همچنین نگرش مثبت و حسن . دهد می نشان را ای مجری برای اجراء، خود شده و توان حرفه
دهنده و  ظن در هر رفتار ارتباطی یکی از اصول اخالقی مجری است. تعامل مجری با سفارش

تعامل و ارتباط  چارچوب باید صراحت و سازمان باید بر این اصل بنا نهاده شود. صداقت، شفافیت
 . باشد ای مجری با سازمان حرفه

 

در قبال سازمان تعلق خاطر، احساس مالکیت و غیرت مهمترین تعهد مجری ؛ وفاداري سازماني
ای و وفاداری سازمانی است. وفاداری سازمانی آن است که منافع سازمان را بر منافع  حرفه

( 378: 1387شخصی ترجیح داده و در شرایط بحرانی به کمك سازمان بشتابد )نك: قراملکی، 
 جیح دهد. مجری باید منافع سازمانی را بر منافع شخصی خویش تر

ها، مقررات و تعهدات سازمانی بخشی از حقوق سازمان است و پایبندی  نامه رعایت آیین
های مجری است که نشان از وفاداری او به سازمان است. البته  مجری به آن از دیگر مسئولیت

 بدیهی است این اصل تا زمانی پا برجا است که با منافع ملی در تقابل نباشد. 
اعتبار و حیثیت سازمان، اسرار سازمان و عهد و پیمان، اموال و تجهیزات، اینها ؛  يدار اصل امانت

های معنوی و مادی مسئول  همه امانتی است در اختیار مجری. مجری در قبال حفظ این امانت
در این باره  )ع(های دینی نیز بر حفظ امانت تأکید فراوانی شده است. امام علی است. در آموزه

 .(534: 1374، )تمیمی آمدی« 1بهترین ایمان امانت داري است»فرمایند:  می

 

 أفضل االیمان األمانة .1
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رو مجری امانتی است که او باید نسبت به آن احساس مسئولیت  موضوع و محتوای یا متن پیش
کند. مجری حق ندارد که از پیش خود در محتوا و موضوع گفتگو دستکاری کند و محتوا یا 

 اصلی منحرف کند. موضوع اصلی گفتگو را از مسیر 
 

ن نسبت به سازمان از وظایف مهم و خطیر مجری اایجاد اعتماد عمومی مخاطب؛ اعتماد آفریني
ای عمل کند که اعتماد راسخ و ژرف و اصیل و  های خود باید به گونه است. مجری در برنامه

 شود و مخاطب رسانه را مدافع منافع خود بداند.  تشکیلفراگیر در مخاطب نسبت به رسانه 
 

 در او با کار و کسب در یا دارد شغلی ارتباط مجری با که کسی هر؛ پاسخگویي و نقدپذیري
. دارد. سازمان و سفارش دهنده حق دارد که از مجری انتقاد کند سؤال و انتقاد حق هست،  تعامل

گریزی او از این  مسئولیت در واقعسازمان،  انتقاد و ها سؤال از رفتن مجری طفره و نقدگریزی
 . است حق طبیعی سازمان

 

تولید فکری و هنری، وجه مشترک افراد این گروه است. ؛ مالكان فكر)صاحبان حقوق معنوي(
اند و مجری  جنس کاالیشان از جنس کاالی معنوی و علمی است. مالکان فکر دارای حق تالیف

این گروه کسانی هستند که به تولید فکر، طرح، متن یا  مسئول است.نسبت به رعایت این حق 
 گونه تقسیم کرد: توان این کنند. صاحبان فکر را می محتوای گفتگو برنامه کمك می

سطح کیفی و محتوایی برنامه غنا  های علمی به ارتقاء پژوهشگر برنامه: فردی که با پژوهش. 1
 بخشد؛  می

 پرداز و طراحان برنامه؛  شامل ایدهپدید آورندگان برنامه: . 2

گیری خاص به باال بردن سطح کیفی  منتقد: کسی که با نقد محتوایی و شکلی، بدون جهت. 3
 رساند؛  برنامه کمك می

 گیرد.  نویسندگان و صاحبان اثر: افرادی که مجری مستقیماً از مقاله یا کتاب آنها بهره می. 4
 

 اصول اخالقی مجری در قبال صاحبان فکر بدین قرار است: 
احترام و مواجهه صادقانه مجری با صاحبان فکر و محصول یا ایده ایشان ؛ احترام و صداقت

امری اخالقی است. انتقادها گزنده و بدور از صداقت از کاالی فکری پژوهشگر یا ایده پرداز 
ای است. مجری باید در مقابل  خالقی و غیرحرفهبرنامه و درشتی و تندخوی با او امری غیرا

 ها، موضوعات و محتوای پژوهشی صاحبان فکر صادق باشد.  ایده
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مجری حق ندارد محصول فکری ایده پرداز، طراح و پژوهشگر را در دست دیگران ؛ رازداري
سرار یك ای خاص بشود. مجری باید یه حفظ ا بگذارد و به عبارتی باعث لو رفتن یك فکر یا ایده

 طرح یا پژوهش پایبند باشد. 
 

مدار به  ایده، فکر و طرح یا پژوهش برنامه امانتی در اختیار مجری است. مجری اخالق؛ امانتداري
 اجرای دقیق و صحیح ایده، متن و پژوهش برنامه پایبند است. 

ه و مجری باید در قبال مالکان فکر از نظر اجرای برنام؛ اصل نقدپذیري و پاسخگو بودن
 چگونگی فرم و محتوا، پاسخگو و انتقادپذیر باشد. 

 

: 1377)دهخدا،  چشمی و چشمداشت است رقابت به معنای نگهبانی کردن، هم؛ رقبا. 4-6
در زبان عربی با مفهوم پاییدن مرتبط است. رقیب کسی است که او را باید پایید و او  .(1453

پاید. رقیب در مفهوم سازی رایج در کسب و کار، کسی است که به  کسی است که ما را می
نحوی با ما هم سرنوشت است و در تعریف رایج، رقیب کسی است که منافع مشترک با ما دارد 

 .(299: 1387)فرامرز قراملکی، 
شود که در این حرفه، مشغول به فعالیت و کسب روزی  رقبای مجری، به افرادی گفته می

بلکه با ارتقاء سطح توانمندی و  ،ستیز باشد گریز یا رقیب مجری در حرفه خود نباید رقیب هستند.
پذیر باشد. رقابتی سالم و اخالقی که در رشد  ای باید رقابت مهارتی، و حفظ اصول اخالقی و حرفه

معنوی و مادی مجریان دیگر اثرگذار باشد. اصول اخالقی مجری در قبال رقبای خود بدین قرار 
 ست:ا

مجری باید در قبال دیگر مجریان، حتی آنهایی که از ؛ مواجهه صادقانه توأم با احترام و صراحت
ای عمل کند که رقیب او  گونه هو گفتار، ب او هستند. در نوع رفتارتر از  ای، بسیار پایین جهت حرفه

فحش و احساس ارزشمندی و سربلندی کند. احترامی اصیل که از تکبر، فریب، درشت خویی، 
 تمسخر و خوار شمردن رقیب عاری باشد. 

 

مجری حق دخالت در حریم خصوصی رقبا و افشای اسرار آنها را ندارد. راز داری یك از ؛ رازداري
 مهمترین شرط رقابت اخالقی است. افشای راز رقیب جهت تخریب آن ضد اخالقی است. 

 

شود و  اجراء، گربانگیر مجریان میگاهی شرایط بحرانی و پر استرس ؛ حمایت معنوي از رقبا
ای و اجتماعی او ضربه بخورد. در این شرایط سوء استفاده از شرایط  ممکن است به حیثیت حرفه
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پیش آمده و بحرانی رقیب، زبان به شماتت گشادن و تضعیف رقیب، اقدامی غیراخالقی است. 
 . حمایت منطقی و معقول در چنین شرایطی از رقیب راه جوانمردی است

 

های تالفی جویانه الزمه رقابت است. تخریب  برخی بر این باورند که اقدام؛ جویيپرهیز از تالفي
هایی از مقابله به مثل غیراخالقی برخی  در پاسخ به تخریب، دروغ و تهمت در برابر تهمت، نمونه

صل اخالقی های رقیب، باید ا ها و بداخالقی از مجریان است. مجری با اخالق در مقابل نامردی
 عفو، مدارا و بخشش را پی گیرد. 

 

خودشناسی از مقوله رفتار درون شخصی است و آن را ؛ شناسيخود ؛گري حرفه مجري. 4-7
مجری باید  .(196: 1387توان فرایند مواجهه فرد با خویشتن تعریف کرد )فرامرز قراملکی،  می

خود شناسی لحظه ای داشته باشد بدین  گیرد میای که قرار  های شغلی نسبت به رفتار و موقعیت
ها(نسبت به  ای و آشفتگی های عینی )برخوردهای کاری، هیجانات لحظه معنا که در موقعیت

خویش و احساسات و عواطف خود آشنایی داشته باشد و بتواند با شناخت حقیقی از فضایل و 
 رذایل اخالقی که دارد خود را کنترل و مدیریت کند. 

فرمایند: به خویشتن نادان مباش، زیرا کسی که خود را نشناسد  در این باره می )ع(امام علی
 .(194: 100، حدیث 1374)آمدی،  1هیچ چیز را نمی شناسد

مجری به عنوان یك شخصیت حقیقی نسبت به رفتارهای ؛ ورزي در زندگي شخصي اخالق
دیگران دارد اخالقاً مسئول ارتباطی خویش مسئولیت دارد. مجری در هر رفتاری که با خود و 

رود به عنوان یك فرد در زندگی شخصی به فضایل اخالقی پسندیده  است. از مجری انتظار می
 خوب و بد فارغ است، درمباالت و از دغدغه  آراسته باشد. کسی که در زندگی شخصی خود بی

 تواند حافظ اخالق باشد.  زندگی شغلی نمی
 

به نظم و انضباط در حرفه یکی دیگر از اصولی است که مجری  اهتمام؛ اي نظم و انضباط حرفه
باید به آن پایبند باشد. نظم و انضباط شغلی دارای محتوا و عناصر مختلفی است که آن را 

 سازد. این عناصر عبارتند از:  می

 

 التَجهل نَفسَك فَإنَّ جاهلَ مَعرِفة نَفسِهِ جاهلٌ بِکلِّ شیءٍ. 1
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و  انداز روشنی داشته باشد او باید رفتار مجری باید از اجرای برنامه چشم ؛اي اري حرفهد هدفـ  
گفتار خود را با هدف خویش هماهنگ کند. مجری باید بداند از اجرای برنامه چه هدفی را دنبال 

 خواهد برسد.  کند و به چه چیزی می می
ریزی در اصل، شناسایی  ریزی است. برنامه دومین عنصر نظم، برنامه ؛ریزي در حرفه برنامهـ  

گونگی ارتباط کالمی و غیرکالمی، چگونگی ریزی در چ مسیر اجرا و تهیه نقشه آن است. برنامه
های بلند، استوار و  کند تا گام ... به مجری کمك می طرح و فضای اجرا، نوع مصاحبه و گفتگو و

 با ضریب اطمینان باالیی در هنگام اجرای برنامه بردارد. 

نداند کاری را از هر کس »اند:  و فرمودهریزی توجه داده  در بیانی به اهمیت برنامه )ع(امام جواد
 . (33: 1406)دیلمی،  «کجا آغاز نماید، از به سرانجام رساندن آن درماند

مجری وظیفه مدیریت و رهبری گفتگو را دارد. مجری برای مدیریت شایسته برنامه  ؛مدیریت ـ 
های  ، بینش سیاسی، مهارتتوان به بصیرت هایی است که از این میان می نیازمند ویژگی

 فق و مدارا، شرح صدر، قاطعیت، انتقادپذیری و امید و استقامت اشاره کرد. ای، ر حرفه

در میان مردم از  گری مجریمجری در قبال حرفه خود مسئول است. ؛ امانتداري نسبت به حرفه
رو  پندارند و از این اعتبار و جایگاه مهمی برخوردار است. مردم مجریان را امین و دوست خود می

اخالقی، حاشیه  کنند. مجری نباید با بی رسانه رادیو و تلویزیون اعتماد میاست که حتی به 
ای وارد کند. حرفه اجرا  لطمه گری مجریای عمل نکردن به جایگاه  مورد و حرفه های بی سازی

 در دست مجری است.  گری مجریامانتی از طرف پیشکسوتان 
 

 گیري  بحث و نتیجه. 5
ای مجری این است که مجری نسبت به رعایت حقوق طبیعی صاحبان حق  منظور از اخالق حرفه

این حرفه به کدام یك از اصول اخالقی باید وفادار باشد و هنگام تعارض این اصول اولویت با کدام 
مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، صاحبان حق مورد تأکید  براساسهای اوست.  یك از طرف

. مهمان؛ 3. مخاطبان؛ 2. جامعه و منافع ملی؛ 1: در حرفه اجرا، به ترتیب اولویت عبارتند از نخبگان
گری؛ که در صورت  . حرفه مجری8. رقبا؛ 7. مالکان فکر؛ 6. سازمان صداوسیما؛ 5. عوامل تولید؛ 4

 های اخالقی بین صاحبان حق مجری ملزم به رعایت حقوق جامعه و منافع ملی در وجود تعارض
گری در اولویت آخر است. طبق این تحقیق، مجری  اولویت اول و رعایت حقوق خود و حرفه مجری

سازی مخاطب، اسرار و حریم  های گفتگو محور نباید به بهانة ایفای حق دانستن و آگاه برنامه
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خصوصی مهمان را فاش کند یا حقوق معنوی و طبیعی همکاران و عوامل تولید را فدای منافع مادی 
 ازمان کند. س
 

 گری صاحبان حق حرفه مجری. 1جدول 

 ردیف
 صاحبان

 حق مجري 

اولویت 

 حق
 اصول اخالقي

 اول جامعه و منافع ملی 1
پذیری، امانتداری، احترام به هنجارهای اجتماعی،  قانون
 رسانی، حفظ وحدت و انسجام ملی اطالع

 دوم مخاطبان رسانه ملی 2
شفاف، حفظ سالمت روانی و جسمی رسانی دقیق و  احترام، اطالع

مخاطب، نقدپذیری، حفظ حریم خصوصی، تواضع و فروتنی، دوری 
 از تبانی با مهمان

 سوم مهمان برنامه 3

احترام، حسن ظن، رازداری، وفای به عهد، خوب گوش دادن، 
طرفی، صداقت و صراحت، پرهیز از ارتباط یکسویه و آمرانه،  بی

جویی، پرهیز  پرهیز از انتقاد گزنده و عیبپرهیز از ستایش افراطی، 
از مجادله، پرهیز از پرسشگری منفی، نقدپذیری، رفق و مدارا، 

 رسانی، پرهیز از اختالف افکنی اطالع

 چهارم عوامل تولید 4
های فنی،  احترام، مواجهه صادقانه و صریح، رعایت اصول و توصیه

 نقدپذیری، رفق و مدارا

 پنچم دهندگان فارشسسازمان صداوسیما و  5
مواجهه صادقانه، صریح و توأم با احترام، وفاداری سازمانی، 

 داری، اعتماد آفرینی، نقدپذیری، اجتناب از ضرررسانی امانت

 احترام و صداقت، رازداری، امانتداری، نقدپذیری ششم پردازان( مالکان فکر)نویسندگان، ایده 6

 هفتم رقبای مجری 7
با احترام، سود دو طرف، اجتناب از ضرررسانی،  مواجهه صادقانه توأم

ای، اجتناب از  رازداری، حمایت معنوی، ترویج اخالق حرفه
 های تالفی جویانه اقدام

 هشتم گری حرفه مجری 8
 طورزی در زندگی شخصی، نظم و انضبا خودشناسی، اخالق

 ای، امانتداری، عفت حرفه
 

مبتنی بر رویکرد دینی تعادل ظریفی بین  گری مجریای  در مجموع باید گفت، اخالق حرفه
کند. ضمن آنکه رعایت اصول اخالقی حرفه  آزادی، مسئولیت اجتماعی و مبانی دینی برقرار می

تواند در مقابل تحریف اطالعات  شود و او می ای مجری متجلی می اجرا، در ثبات اخالقی و حرفه
و حتی دیگر  گری مجریای برای حرفه  حرفه تدوین اخالق ،و تضیع حقوق بایستد. بنابراین

ای ضرورت دارد و موجب حس اعتمادآفرینی  های رسانه ملی ذیل منشور جامع اخالق حرفه حرفه
 پذیری بین مخاطب رسانه خواهد شد. بینی و پیش
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