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من هو المقدم؟
محاضرة تعريفية بماهية المقدم ومؤهالته

من هو المقدم؟
يعتبر مقدم البرامج الحوارية او المناقشات او ما نسميه بالمحاور او المذيع هو العنصر الرئيسي
في البرامج االذاعية والتلفزيونية ،فهو الذي يستخدم امكانياته ،ويبحث في موضوعه الذي يجب
ان يكون مهما ً للمشاهدين والمستمعين ،ويناقش ضيوفه ،ويوجه اليهم االسئلة.
لهذا يقتضي االمر بالمقدم الناجح ان يتسلح بمهارات االتصال باآلخرين والتحاور معهم ،ومن
هذه المهارات هي َملَ َكة التحدث والتفكير ووزن االمور ،واإلنصات والتركيز فيما يتحدث فيه
ضيفه ،والذي ُي َم ِكنه من التقاط االفكار المثرية التي تجذب المشاهدين ،وتثري موضوع الحوار.

ولكي نكون ملمين بما يجب ان يتوفر بنا كمقدمي برامج في المستقبل ،او
كطلبة في مجال االعالم علينا معرفة النقاط التالية:
 اوال :مؤهالت المقدم:
 .1ان يكون متعلما ً :على المقدم ان يكون متعلما ً أصول قواعد االعالم ،فيكون خريجا ً ألقسام االعالم ،وان كان
هذا ليس شرطا ً لمزاولة مهنة االعالم ،ولكن االهم ان يتعلم قواعد التقديم والتحدث ويكون قار ًئا ،مثق ًفا ،وعلى
وعي بتخصص البرنامج الذي يقدمه للجمهور ،فليس من المقبول ان يقدم اإلعالمي برنامجا ً عن االقتصاد وهو
ليس عالما بقواعده وأساسياته وتفاصيله ،على سبيل المثال.
 اما اذا اراد المقدم ان يصبح مقدما عامًا ،فيجب ان يكون عنده خلفية ثقافية واسعة وكبيرة في امور متعددة ،فال يقتصر
على دراسته االعالمية فقط ،بل يجب ان يكون منفتحً ا على جميع التخصصات الثقافية والسياسية واالقتصادية والدينية
واالجتماعية وغيرها ،بحيث يتملك ثقافة متعددة في مختلف المجاالت.

ولكي نكون ملمين بما يجب ان يتوفر بنا كمقدمي برامج في المستقبل ،او
كطلبة في مجال االعالم علينا معرفة النقاط التالية:
 اوال :مؤهالت المقدم:
 .2الخبرة :فالخبير هو الذي يعلم كل شيء في مجاله ،اما المقدم المثقف ،فهو الذي يعلم شيء واحد في كذا مجال،
وكلما تطور المقدم في حياته العلمية والعملية استطاع ان يتعامل مع جميع البرامج باحترافية ومهارة.
 فعامل الخبرة يفرق ما بين استطاعة المقدم تقديم الوان مختلفة من البرامج وما بين االنحصار في نوع معين من
البرامج ،وكذلك في التعامل مع الضيوف وثقل وحجم هذا الضيف ،فلن يجري حديث حواري مع شخصية حكومية
مرموقة دون ان يكون أهال لمحاورتها ،فالمحاور الحديث او الجديد في مجال االعالم ،ال يعطى برامج ذات ثقل معين
في الشاشة ،ولكن كلما ازدادت الخبرة كلما اعطت للمقدم فرص اكبر في مجال تقديم البرامج االذاعية والتلفزيونية
ومكانتها.

 .3مهارة التحدث
 .3مهارة التحدث :تعد هذه المهارة ركيزة اساسية للمقدم ،ولكي تكون واضحة فهناك عدة امور تتمحور حول مهارة
التحدث وسنعرضها عليك حتى تتقن هذه المهارة ،وهي كالتالي:
( أ) االهتمام باللغة:
من االمور الضرورية التي على مقدمي البرامج االهتمام بها هي اللغة سواء كانت اللغة العربية المبسطة او اللغة االجنبية،
وان كنا نتحدث عن المنطقة العربية ،فتعتبر اللغة هي الرباط الوثيق والشامل للعرب في كل مكان .وهذا يتطلب العناية
باألساليب المستخدمة ،واحترام القواعد اللغوية والنحوية خاصة .وكذلك االهتمام بالقواعد النحوية وتبسيط اللغة وتنظيم حلقاتها
الذهبية .وأيضا البعد عن العامية التي ال تقوى على ان تكون لغة االتصال بين العرب في المشرق المغرب ،وال تقوم على
قواعد او اصول مكتوبة ،وليس لها نحو خاص ،فاألمر متروك فيها لذوق الناس وأهوائهم.
 بمعنى آخر يجب على المقدم ان يُكون صاحب لغة قوية ،وسليمة ،وان يكون متعمقا في قواعد اللغة العربية ،وقادرا على
تطبيق تلك القواعد في كلماتهَ ،و َكذلَك الحال اذا كان البرنامج الذي يريد تقديمه بأي لغة اخرى.

 .3مهارة التحدث
( ب) ايجاد الصوت والنبرة:
 النبرة هي من العناصر المهمة للمقدم ،ولكن عندما تتكرر بشكل دائم وميكانيكي تصبح بدون شك مملة ،لهذا يجب
دائما ً االحتياط من الوقوع في فخ النبرة الواحدة التي نعتمدها بشكل دائم معتقدون بأننا وجدنا النغمة المثلى لصوتنا،
ومؤمنون بأنها ستميزنا عن زمالئنا ،وتعطينا شخصية خاصة بنا .وليكن ببالنا دائما ليس هناك افضل من االعتماد
على صوتك الطبيعي .وكذلك يجب ان تتكلم بصوتك حتى يشعر المستمع بأنك طبيعي ،فشخصيتك ال يمكنها ان تظهر
من خالل نبرة محددة ثابتة بشكل دائم.

 وعلى المقدم الناجح ان يترك لشخصيته الحرية االزمة التي تسمح لها بالظهور ،ولكن هذا ال يعني ان يترك لنفسه
العنان يوميا ليتكلم عن مشاكله الشخصية او ذوقه الخاص من خالل برنامجه ،فهو ليس ضيف البرنامج وإنما هو مقدم.
وكذلك يجب عليك أن ال تعطي انطباعك او رأيك الشخصي عن كل خبر تنقله او تعرضه على ضيفك .وأخيرا عليك
ان تقوي صوتك في مواطن القوة وان تترفق في مواطن الرفق بالدرجة التي توقظ المشاعر ،والتي ال تسبب ارها ًقا
للمستمعين.

 .3مهارة التحدث
( ج)االقناع في التحدث:
 يعتبر االقناع هو كسب تأييد االفراد لرأي او موضوع او وجهة نظر معينة ،وذلك عن طريقة تقديم االدلة والبراهين
المؤيدة لوجهة النظر ،بما يحقق االستجابة لدى االفراد ،والمقدرة االقناعية لدى المتحدث الناجح والتي تتضمن
مجموعة من السمات وهي :القدرة على العرض والتعبير .وكذلك القدرة على التحليل واالبتكار .وأيضا القدرة على
الضبط االنفعالي .وأخيرا القدرة على تقبل النقد.

لكي ننتج حديثا مؤثرا؛ توجد عدة عناصر يجب توافرها ،ويمكن تحديد مستلزمات
الحديث المؤثر في اطار ثالثي االبعاد يتضمن ما يلي:

عناصر متعلقة
بالمقدم

عناصر متعلقة
بالجمهور

عناصر متعلقة
بلغة البناء
المنطقي
للحديث:

عناصر متعلقة بالمقدم ،وتشمل:
االتجاه
السيطرة
الطيب
على دفة
نحو
الحديث.
الجمهور.

استخدام االستهالل
الحرص
تجنب
اكبر قدر الجديد
تعلم حسن
على
تقليد
ممكن من والختام
االستماع.
التلقائية.
اآلخرين.
الحواس .الجديد.

عناصر متعلقة بالجمهور يضعها المقدم في
اعتباره ،وهي:
توسل
بالرفق
واللين.

اسال
االخر بدالً
من القاء
االوامر.

التجادل.

اجعل
االخر
يشعر
بأهميته.

دعْ اآلخر
يشعر ان
الفكرة
فكرته.

احترام
اراء
اآلخرين.

ال تبدأ
بنقاط
االتفاق.

معرفة
اتجاهات
المستمعين
وميولهم
تجاه
الفكرة او
الموضوع.

عناصر متعلقة بلغة البناء المنطقي
للحديث:

تنويع طرق

المعالجة.

حشد وسائل التأثير
المختلفة.

تجنب االخطاء او السقطات
المنطقية ،مثل الخلط بين الرأي
والحقيقة ،او التعميم ،او التسرع
في اصدار االحكام ،او عرض
االدلة في غير سياقها ...الخ.

دعم الجوانب
االيجابية لدى االخر.

نهاية المحاضرة

