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برنامه ريزي  داشتن  گفت وگومحور،  برنامۀ  يك  يا  سرگرم كننده  برنامه  يك  تهيۀ  براي 
دقيق الزم است. متن برنامه ساختار آن را مي سازد و به برنامه ساز جهت مي دهد. در 
برنامه  تا شالودۀ  باشد  آماده  از قبل  بايد  برنامه هاي گفت وگو محور چارچوب گفت وگو 

محكم بماند.
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نگارش متن گفت وگو محور

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن برنامه گفت وگو محور به چه مهارت  هايي نياز داريد؟

    گفت وگو كردن چقدر در تعامل افراد با يكديگر مؤثر است؟

    گفت وگو كردن چقدر در باالبردن دانش مخاطب اثر دارد؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، با انواع برنامه های گفت وگو محور و چگونگي متن برنامه و ارتباط آن را 

با مخاطب فرامي گيرند.

استاندارد عملكرد
  نگارش يك برنامۀ گفت وگومحور )١٥ دقيقه ای( با موضوع سفارشی از سوی يك شبكه يا حامی مالی با 

رعايت اصول استاندارد و ارزش های ملی و گفتمان غالب حرفه ای زمانی و مكانی
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برنامۀ گفت وگو محور 
يك برنامۀ گفت وگومحورتلويزيونی، برمحوريت گفت وگو  شكل می گيرد، يعنی هسته و شالودۀ اين گونه برنامه 
براساس گفت وگوست. برنامه های گفت وگو محور از پرمخاطب ترين و پُر بيننده ترين برنامه های تلويزيونی به 
ايجاد روابط اجتماعی  به  انسان ها  برنامه، ميل و عالقه  نوع  اين  از داليل جذابيت  شمار می روند. شايد يكی 
تاريخ، بر اساس مكالمه، گفت وگو و هم انديشی شكل  انديشه ها و نظريات بزرگ در  و گفت وگو است. اكثر 

گرفته اند. 
سابقه اولين برنامۀ گفت وگو  محور به سال ١9٥١ برمی گردد كه توسط جوفرانكلين اجرا شد. در سال هاي پيش 
و ميهمان دربارۀ سينما  پايۀ گفت وگو ي مجري  بر  برنامه هايي همچون »فانوس خيال«  انقالب اسالمي،  از 
تهيه و پخش می شد. به دليل شمار اندك شبكه  هاي تلويزيون در آن سال ها، شمار برنامه هاي گفت وگومحور 
نيز اندك بود. در سال هاي آغازين پس از انقالب، برنامه هاي گفت وگومحور بيشتر بر گرد موضوعات سياسي 
مي چرخيد، ولي پخش بيشتر برنامه هاي گفت وگو محور به شكلي كه امروزه رايج است، به چند سال اخير 

بازمي گردد.
برخي از برنامه هاي گفت وگومحور كنوني سيما عبارت اند از: »سيماي خانواده« و »گفت وگو ي ويژۀخبري« 
در برنامه گفت وگو ي ويژۀخبري، ابعاد يك موضوع مهم روز در قالب »گفت وگو يا مصاحبۀ ويژه« )به صورت 
ارتباط مستقيم تلفني با كارشناسان و مسئوالن، گفت وگوي حضوري با آنها در استوديو يا تلفيقي از اين دو، 
يا به صورت گزارش ويژه( بررسي مي شود. »برنامۀ نود« از جمله برنامه هاي گفت وگومحور شبكۀ سوم است كه 
در ميان عالقه مندان به ورزش محبوبيت ويژه اي دارد و جزء پربيننده ترين برنامه هاي گفت وگومحور محسوب 

مي شود. 
»دو قدم مانده به صبح« برنامه اي گفت وگومحور كه مخاطبان آن را بيشتر هنرمندان، محققان، دانشگاهيان، 
و به طور كلي افراد تحصيل كرده و فرهيختگان جامعه تشكيل مي دهند. در اين برنامه، گفت وگو بر سر مسائل 
تهران«  است.»صبح  معماري  و  موسيقي  و  عكاسي  و  نقاشي  تا  گرفته  تئاتر  و  سينما  از  هنري،  و  فرهنگي 
برنامه اي تركيبي كه از بخش هاي متنوعي شامل پزشكي، ورزشي، اجتماعي و ترافيك تشكيل شده است. در 
برنامه يك مجري محوري وجود دارد و چند كارشناس در موضوعات مختلف ضمن اعالم آخرين اخبار و وقايع 

مرتبط با حوزۀ كاري خود، بحث هاي كارشناسي را ارائه مي دهند.

انواع قالب های برنامۀ گفت وگو  محور
»Talk Show« 1. مناظره یا

» Talk Show« را به فارسی »برنامۀ گفت وگو  محور« ترجمه كرده اند. اين نوع برنامه ها با توجه به گستردگی 
نفر كنار هم جمع  يا چند  برنامه يك  اين  بينندگان جذاب هستند. در  برای  موضوع و ويژگی های چالشی 
می شوند تا دربارۀ موضوعی گفت وگو كنند. اين گفت وگو می تواند موضوعات مختلفی داشته باشد. افراِد هر 
برنامه، می توانند مهماِن فقط همان برنامه باشند. اين برنامه ها معموالً دارای يك مجری و چند كارشناس در 
موضوع برنامه هستند. مصاحبۀ تلفنی، گزارش و موسيقی از ديگر محتويات اين نوع برنامه هاست. پخش اين 

نوع برنامه ها می تواند زنده يا ضبط شده باشد و محوريت برنامه با مجری است. 
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در تقسيم بندی تاک شو، دو حالت نرم و سخت هم وجود دارد:
تاک شو نرم 

در اين نوع برنامه، گفت وگو ها ميان مجری، مهمانان يا كارشناسان، صميمانه، نرم و نه چندان چالشی است. 
جذابيت برنامه اغلب با عناصر ديگری همچون مسابقه، موسيقی، پرسش و پاسخ تلفنی و غيره، برای بينندگان 

ايجاد می شود.
تاک شو سخت 

همچون بازی پينگ پنگ، يك بازی رفت و برگشتی كالمی با مهمانان، مجری و حتی تماشاگران است. چالش 
برنامۀ  اين حوزه  برنامه های موفق در  از  به شمار  می رود. يكی  برنامه  نمونه  اين  اصلی  ويژگی های  از  نقد،  و 

» مناظرات انتخاباتی« است.

2. ميزگرد اول- شخص مفرد و جمع 
جزء  ولی  است  گفت وگو محور  برنامۀ  يك  نيز  ميزگرد 
به  ميزگرد  قرار می گيرد.  آموزشی  و حتی  اطالع رسانی 
به  ولی  دارد،  تاك شو  با  زيادی  فرم، شباهت های  لحاظ 
لحاظ محتوا با آن متفاوت است. در ميزگرد، اين مجری 
اگر  يا  می كند  گفت وگو  موضوع  حول  بيشتر  كه  است 
جمعی از كارشناسان حضور دارند، تنها ايشان به دادن 
اطالعات مشغول هستند و ممكن است چالش، هيجان 
و يا اتفاق خاصی در طول برنامه رخ ندهد. اين برنامه ها 
سفارش  به  معموالً  و  داشته  را  خود  خاص  مخاطبان 

شبكه های تخصصی ساخته می شود.

سه نمونه از این نوع برنامه ها را انتخاب کنید، دالیل انتخاب خودتان را در چند سطر توضیح دهید، نکات 
خود را با هنرجویان دیگر به اشتراک بگذارید و دربارۀ آنها گفت وگو کنید.

فعاليت 
كالسي

تصوير ١

تصوير 2
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عناصر شكل دهنده و مؤثر در جذب مخاطب 

محتوای برنامۀ گفت وگو 
كيفياتی همچون بافت برنامه، می تواند پر زرق و برق ، ساده ، سنتی يا مدرن باشد . كنتراست، يا تضادها، به 
ايجاد  بحث،  مورد  موضوعات  در حوزۀ  فضاهای جديد  و خلق  مهمان ها  از  ايجاد سؤال  با  عبارتی چالش ها 

می شود. 
سرعت  كند،  و  آرام  يا  باشد(،  كند  يا  سريع  می تواند  كه  مجری  لحن  )مانند  است  بی وقفه  و  تند  يا  ريتم 
زمان بندی پخش ميان برنامه ها، رفت و آمد مهمان ها يا نوع موسيقی، همگی در ايجاد ريتم برنامه مؤثر هستند. 
تم برنامه مشخص می كند كه نقطۀ آغاز يا شروع از كجا بوده، نقطۀ عطف و پايانی برنامه كجا خواهد بود. آيا 

برنامه با پايان باز همراه است يا دارای نتيجه گيری است. 

مخاطب 
برنامه های تلويزيونی برای مخاطب و بيننده ساخته می شوند؛ بنابراين ، شناخت و تحليل سليقۀ مخاطب از 
مهم ترين عوامل موفقيت يك برنامۀ تلويزيونی است. نويسندۀ متن بايد درك و شناخت مناسب و جامعی از 

مخاطب و طيف بيننده خود داشته  باشد. 
مثاًل بينندگان تلويزيون در ساعات مختلف روز با هم متفاوت هستند؛ بنابراين كلماتی كه در متن استفاده 
می كنيم، در برنامه ای كه ساعت پخش آن يازده صبح است، با ادبيات متن برنامه ای كه ساعت8 شب  پخش 
می شود، متفاوت است. عوامل مؤثر در جذب مخاطب در يك برنامۀ گفت وگو محور بر اساس هدف و قالب 

برنامه به نحوۀ انتخاب عناصر باال بستگی دارد. 
انتخاب مهمان ها ، پرسش های تهيه شده ، گزارش ها، مهمان های تلفنی ، قراردادن قرعه كشی ، مسابقه های تلفنی ، 
برنامۀ موفق گفت وگو محور  از عوامل مؤثر در ساخت يك  برنامه  موسيقی و زمان بندی دقيق آنها در طول 
خواهد  بود. گردآوری و طبقه بندی اطالعات در جهت موضوع انتخابی يك برنامه گفت وگو محور پيش زمينۀ 

خلق يك سبك ، مدل و الگوی رفتاری در برنامه است.

 سه برنامۀ گفت وگو  محور را که در زمان های مختلف از شبکه های متفاوت پخش می شوند، با هم مقایسه کنید. 

فعاليت 
كالسي

چند نمونه از این نوع برنامه را مثال بزنید و دربارۀ آن گفت وگو کنید. سه مورد شباهت و تفاوت را در 
بزنید. انتخاب کرده اید مثال  برنامه هایی که 

فعاليت 
كالسي
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طرح اوليه 
در اين مرحله می توانيد قلمتان را به دست بگيريد و يك طرح اوليه برای برنامۀ گفت وگو محور خود بنويسيد. 
اما مراد ما در اينجا از طرح اوليه نوشتن متن نيست؛ طرح اوليۀ ساختار و مدلی است كه انتخاب كرده ايد. 
پايه و اساس و خميرۀ برنامه مهم است كه از چه الگويی پيروی می كند. آيا برنامه ای كه می خواهيد برای آن 

بنويسيد، يك تاك شوی چالشی است؟ يا يك ميزگرد است. 

ساختار کل برنامه به دو نوع برون گرا و درون گرا تقسيم می شود:
 

برون گرا 
در اين نوع برنامه ها فرم و محتوای يك برنامه جهتی، به بيرون دارند؛ مثاًل شخصيت برون گرا، فضای استوديوها 
توجهی  قابل  از سرعت  برنامه  ريتم  و  زياد  تماشاچی ها  تعداد  پرشور،  ايده ها  نورپردازی ها درخشان،  بزرگ، 
با  گفت وگو محور  برنامه های  چالشی ،  اقتصادی  و  سياسی  مناظره های  مسابقات ،  تاك شو ها ،  است.  برخوردار 

سوژه های جنجالی و داغ جزء سبك برون گرا هستند. 
ديالوگ ها ساده  و به ادبيات مردمی نزديك تر است؛ مگر در بحث های تخصصی . اين برنامه ها حداكثر تغيير و 
هيجان را تجربه می كنند . چاشنی اين سبك برنامه، طنز، نقد، هيجان و مسابقه است. موضوعات به روز و جديد 

در متن اين برنامه ها گنجانده می شود.

برای موضوع تابستان )اوقات فراغت( کدام یکی از موضوعات زیر برای یک برنامه گفت وگو محور مناسب 
است:

ورزش در مکان های عمومی با حضور خانواده ها
برنامه دربارۀ گردشگری و شیوه های نوین در ایران )کوله گردی(

برنامۀ آموزشی نجاری یا جوشکاری به عنوان حرفه و هنر

 بر اساس موضوع انتخابی، سه دلیل و پرسش را در رابطه با آن بنویسید.
..................................................................................................................................................................................-1
..................................................................................................................................................................................-2
..................................................................................................................................................................................-3

نوشتن متن موضوع انتخابی شما در چه قالبی بهتر است؟ مناظره)تاک شو(، میزگرد یا ترکیبی؟
.......................................................................................................................................................................................

نتیجه گیری یا جمع بندی شما دربارۀ این موضوع چیست ؟
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كارگاهی
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درون گرا  
در همه موارد اين سبك مقابل سبك برون گرا  قرار می گيرد. الگوهای اجرا در اين نوع برنامه ها بسته  است، 
رنگ ها تيره، قهوه ای ، خاكستری يا تركيبی با سفيد يا سياه هستند. نورها ماليم و معموالً برنامه دارای نور 
كم، ريتم آهسته و نتيجه گيری و چارچوب كالسيك است. برنامه های هنری كالسيك ، مناسبتی، مذهبی ، 
آموزشی، علمی ، برنامه های اطالع رسانی و بعضی ميزگردها از اين سبك پيروی می كنند. در اين برنامه ها از 
انفجار و تغيير خبری نيست . ادبيات جدی و درست در متن برنامه از ويژگی های ديگر اين سبك است. طرح 
اوليه كه با ايدۀ برنامه هم می تواند تلفيق شود ، قبل از نوشتن متن و تهيۀ ديگر ملزومات برنامه اتفاق می افتد. 

طرح ها به صورت خالصه در يك يا دو صفحه نوشته می شوند.

یک طرح اولیه برای برنامۀ گفت وگو محور سیاسی به سبک برون گرا و انفجاری- مناظره بنویسید.
یک طرح اولیه برای یک برنامۀ گفت وگو محور سینمایی به سبک درون گرا بنویسید.

فعاليت 
كالسي

نوشتن متن  
متن يك برنامه گفت وگو محور از ساختار عمومی يك متن برنامه يا همان شيوۀ فيلمنامه ای تبعيت می كند ، به 
صورت استاندارد دارای تم، يك هسته يا موضوع اوليه يا همان پيرنگ است؛ شخصيت، فضا، مكان  و گفت وگو   
دارد. دارای مقدمه، نقطۀ اوج و نتيجه گيری يا پايان است. تمام لحظات نوشتن، مخاطب، زمان پخش و امكانات 
توليد درنظر گرفته می شود. بعد از انتخاب قالب، موضوع را برمی گزينيم و نمودار پيرنگ را برای آن رسم می كنيم 
پس از مشخص كردن شخصيت ها كه مجری و مهمانان هستند، ديالوگ های كليدی را می نويسيم و در نهايت متن 

نهايی را بر اساس مدل استاندارد فيلمنامه با مشخصات سر صحنه و شرح آن كامل می كنيم.

انواع موضوع برنامه های گفت وگو محور 
الف( برنامۀ گفت وگو محور سياسی و اقتصادی 

موضوعات سياسی مخاطبان خاص خود را دارد. موضوع اين برنامه ها در حوزۀ سياست های داخلی، بين المللی 
و يا تركيبی است و براساس اخبار و رويدادهای جاری شكل می گيرد يا دربارۀ موضوعات تحليلی و عمومی 
است. مهم ترين اصل در نوشتن يك برنامۀ گفت وگو محور سياسی ، شناخت درست موضوع برنامه و رعايت 
قوانين عرفی يا مكتوب سازمان صداوسيما است كه البته اين خط قرمزها توسط مدير سازمان يا شبكه به 

خوبی به عوامل سازنده منتقل می شود.
سراسری  شبكه های  در  خبر  از  بعد  گفت وگو محور  برنامه های  انواع  حوزه  اين  در  پرمخاطب  برنامه های  از 
تلويزيون  است كه برخی از آنها تا سال ها ادامه داشته است. شكل كلی اين برنامه ها به صورت مناظره، دعوت 
از ميهمانان و ايجاد چالش در حين گفت وگو  با ايشان است. اين نوع برنامه ها مشكالت خاص خودشان را دارند؛ 
مانند مقوالتی چون شفافيت ، حريم خصوصی ، صداقت ، منافع ملی ، منافع سازمان و... هستۀ مركزی متن چنين 

برنامه هايی بر اساس يكی از موضوعات مهم سياسی است كه می تواند تاريخی يا معاصر باشد.
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الف.1( انواع برنامه های تحليلی 
تحليل، شكافتن، تجزيه و بررسی يك موضوع است. برنامه های تحليلی به بررسی و واكاوی يك رويداد سياسی 
تاريخی می پردازد يا موضوع آن رويدادهای معاصر است ، اين تحليل ها می تواند در راستای جست وجوی پاسخ 

برای يك پرسش يا بحران يا صرفاً تحليلی باشد. 
در اين نوع برنامه هم سؤال مطرح می شود و هم پاسخ. برای نوشتن متن چنين برنامه ای شما بايد موضوع انتخابی 

را چنداليه فرض كنيد. سؤاالتی كه نوشته می شود، به مرور در طول برنامه موضوع را شفاف و مشخص می كند.

یک موضوع سیاسی انتخاب کنید. 
سه سؤال عمومی دربارۀ موضوع طرح کنید.

سه سؤال تخصصی دربارۀ موضوع طرح کنید.
سه سؤال چالشی در رابطه با موضوع طرح کنید. 

فعاليت 
كارگاهی

است كه هر شب ساعت22:30   دو  برنامۀ گفت وگومحور شبكه  معروف ترين  ويژۀ خبري«  »گفتگوي 
پس از اخبار شبانگاهي پخش مي شود. در اين برنامه، ابعاد يك موضوع مهم روز در قالب »گفت وگو 
يا مصاحبۀ ويژه« به صورت ارتباط مستقيم تلفني با كارشناسان و مسئوالن، گفت وگوي حضوري با 
آنها در استوديو يا تلفيقي از اين دو يا گزارش ويژۀ بررسي مي شود. اين برنامۀ تقريباً همتاي برنامۀ 
»4٥ دقيقه« است كه هر شب ساعت ١2 از شبكه خبر پخش مي گردد. اجرا با يك مجري و معموالً 
اين  همانندي هاي  بارزترين  ـ  سياسي  و  اجتماعي  بيشتر  ـ  روز  مسائل  به  پرداختن  و  ميهمان  دو 
باسابقه  و پخش در  از مجريان  با استفاده  برنامۀ گفت وگومحور است. »گفت وگوي ويژۀ خبري«  دو 
ساعت مناسب، توانسته است جايگاه خوبي در ميان عالقه مندان برنامه هاي گفت وگومحور بيابد. طيف 

گستردۀ ميهمانان برنامه از ديگر عواملي است كه به محبوبيت اين برنامه ياري رسانده است. 
با اين همه، مهم ترين نكته را بايد در سرعت عمل اين برنامه جست. به اين معنا كه گفت وگوهاي اين 
برنامه معموالً درباره مسائل روز است؛ يعني دربارۀ مسائلي كه همان روز رخ داده است. همزمانِي برنامه 

با رويدادهاي جامعه، از عوامل مؤثر در موفقيت آن است.

تصوير 3
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الف.2( مناسبتی 
انتخابات ، انرژی  اين نوع برنامه ها ، با گفت وگو هايی حول يك موضوع خاص و معاصر شكل می گيرد؛ مانند 
اتفاق يا انجام هستند. متن عموماً  هسته ای ، تورم  و يا موضوعاتی كه در همان دورۀ پخش برنامه در حال 
بر اساس هستۀ اصلی پيامی كه قرار است به مخاطب منتقل شود، شكل می گيرد. در اين مدل نيز داشتن 

اطالعات دقيق و طبقه بندی شده از ويژگی های مهم برنامه محسوب می شود. 
ايفا می كند. آگاهی و شناخت  نهايی نقش مهمی  وله  در شكل گيری محصول  تعداد ميان برنامه، گزارش  و 
درست و مناسب از هسته و موضوع اصلی برنامه از نكات مهمی است كه بايد به آن توجه داشت. تسلط مجری، 

اطالعات و آگاهی وی دربارۀ موضوع، از ديگر عوامل موفقيت يك برنامۀ گفت وگو محور است.

ب( برنامه گفت وگو محور اجتماعی 
هر اجتماع با توجه به مختصات مختلفی قابل ديدن ، تعريف و بررسی است. اجتماع شامل يك جمع است؛ 
جمعی بزرگ يا كوچك. اجتماع می تواند يك محله يك مجموعه از افراد در يك كارخانه با گرايش های فكری 
خاص، يا يك قوم با زبان، مذهب و فرهنگ های متفاوت باشد. اما مرزهای جغرافيايی يك كشور، همۀ اين 
تفاوت ها را زير نام تماميت ارضی جمع می كند و تعريف عمومی تری از اجتماع ارائه می دهد؛ بنابراين   ويژگی ها، 

مشكالت و اتفاقات آن به همۀ آحاد اين اجتماع مربوط می شود. 
گره گشايی  سرگرمی،  از  صرف نظر  می توانند  می پردازند،  اجتماعی،  مسائل  به  كه  گفت وگو محور  برنامه های 
مشكالت و انعكاس آن به مسئولين و مديران يك اجتماع در حوزه های مربوط باشند. نمونه های موفقی را در 

طول سال های اخير از اين مدل در صدا و سيما شاهد  بوده ايم. 
و  مردم  مختلف  بين طبقات  رابطه  ايجاد  در  تعامل خوبی  توانسته اند  مخاطب  باالی  با جذب  برنامه ها  اين 
مسئوالن شكل دهند. برنامه هايی مانند صندلی داغ، شب شيشه ای و ماه عسل نمونه هايی از اين برنامه های 
از يك گرايش و  گفت وگو محور در حوزۀ موضوعات اجتماعی بوده اند. مسئوليت پذيری و پرهيز جانب داری 
جريان خاص سياسی يا اقتصادی و در واقع بی طرف بودن اين برنامه ها، از ويژگی های اصلی آنها به شمار می رود. 

موضوعات اين برنامه ها برای مردم، كوچه و خيابان و زندگی عادی و روزمره است.

تصوير 4
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ج( برنامۀ گفت وگو محور فرهنگی 
شبكۀ چهار، اولين شبكۀ تخصصی در صدا و سيمای ايران است كه بر روی مسائل فرهنگی و هنری متمركز 
است. در اين شبكه شاهد برنامه های گفت وگو محوری در حوزۀ سينما، موسيقی ، هنرهای تجسمی ، ادبيات و 
فرهنگ بوده ايم. محور برنامه ها، فرهنگی است و می تواند آگاهی رسان ، سرگرم كننده ، مسابقه ای يا با نگاهی 

انتقادی باشد. 
موضوعات مربوط به هنر، صنايع دستی، ادبيات و... در همين طبقه قرار می گيرند. آموزش نقاشی ، برنامه های 
اين  ادبيات و سينما ، موسيقی و شعر در همين گروه قرار می گيرند. ريتم در  يا تحليلی در حوزۀ  انتقادی 
برنامه ها به هدف شما از ساخت و مخاطبان بستگی دارد؛ مثاًل يك برنامۀ سينمايی با مخاطبان جوان با يك 
برنامۀ مشاعره برای مخاطب خاص از نظر ريتم متفاوت هستند، يكی می تواند هيجانی و پرجنب و جوش باشد 

و يكی كند و خطی.

تصوير ٥

د( برنامه گفت وگو محورعلمی-آموزشی 
شيوه های نوين در ساخت و طراحی برنامه های آموزشی و علمی باعث شده است كه آنها بيش از قبل برای 
مخاطب جذاب باشند، اما به دليل آنكه مخاطبان اين برنامه ها خاص هستند، تمركز نويسندۀ برنامه بر روی 
نجاری  گل كاری،  مانند  مختلف  حرفه های  زبان،  آموزش  آشپزی،  برنامه های  است.  برنامه  هدف  و  موضوع 
و  اطالع رسانی  رسالت  هم  علمی  گفت وگو محور  برنامه های  هستند.  آموزشی  برنامه های  شاخۀ  در  غيره  و 

آگاهی بخشی دارند. 
با توجه به ميزان تخصصی بودن يك برنامۀ علمی، دست سازندگان در انتخاب انواع فرم، قالب و سبك، بازتر 
يا بسته تر خواهد بود؛ برای مثال، يك برنامۀ تخصصی ممكن است دربارۀ اطالعات كلی يا تاريخچۀ جهان و 
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كهكشان گفت وگو  كند. در اين برنامه می توان از يك مجری كه هنرپيشۀ محبوب سينما است، استفاده كرد. 
در برنامه هايی كه تخصصی تر هستند، در ميزگرد و هدايت برنامه از متخصصان همان حوزه استفاده می شود. 

اين نوع ميزگرد ها، اطالع رسانی و آموزشی با اهداف ارشادی و تبليغی است.

ح( برنامه گفت وگو محور ورزشی 
تلويزيونی  برنامه های  پربيننده ترين  و  جذاب ترين  از  آنها،  گفت و گو محور  نوع  مخصوصاً  ورزشی،  برنامه های 

هستند. برای نوشتن يك برنامۀ گفت وگو محور ورزشی ابتدا بايد به ورزش عالقه داشته باشيد. 
از ديگر ملزومات نوشتن چنين برنامه هايی، تخصص در ورزش يا نوع برنامۀ ورزشی است، كه انتخاب كرده ايد. 
اين برنامه ها شامل گزارش ، تحليل ، خبر و گاهی به صورت تركيبی با هم هستند و تنها تمركزشان بر روی يك 

رشتۀ ورزشی خاص مثاًل فوتبال است.

تصوير 6

برنامه هایی که در جداول زیر نام آنها نوشته شده است، جزء کدام یک از برنامه های گفت وگو محور هستند. 
    سیمای خانواده 

    برنامۀ نود 

    صبح تهران 

    دو قدم مانده به صبح 

    گفت وگوی ویژۀ خبری )شبکۀ 2 سیمای جمهوری اسالمی ایران(

    مکث

    180 درجه 

با كمك هنرآموز خود متنی برای يك برنامۀ گفت و گو محور انتظاری- چالشی با مسئوالن هنرستان بنويسيد و 
سپس در حضور بقيۀ هنرجويان اجرا كنيد. نقاط قوت و ضعف خود را يادداشت نماييد. در مورد چگونگی رفع آنها 

با يكديگر گفت و گو كنيد.

فعاليت 
كارگاهی
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ گفت وگو محور

شرح کار:

طراحي موضوع، جمع آوري اطالعات،  نوشتن طرح اوليه، نوشتن متن

استاندارد عملكرد:
نگارش يك برنامۀ گفت وگو  محور )١٥ دقيقه ای( با موضوع سفارشی از سوی يك شبكه يا حامی مالی با رعايت اصول استاندارد و 

ارزش های ملی و گفتمان غالب حرفه ای زمانی و مكانی
شاخص ها:

١- شناخت عمومي رسانه             2- مهارت هاي حل مسئله و فنون مذاكره
3ـ توانايی طراحی برنامه              4ـ توانايی نگارش متن طبق سفارش

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 60 دقيقه
ابزار و تجهيزات: كاغذ، قلم، ميز و صندلی، تخته سفيد و رايانه

معيار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 طراحي موضوع  1
2 جمع آوری اطالعات 2

2 نوشتن طرح اوليه 3

1 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غيرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرشي:
در  بردباری  مخاطبان،  و  نظران  صاحب  با  تعامل  و  احترام   ،)N١٥( خالق  تفكر 
گفت وگو های چالشی و حفظ ارزش های اخالقی، تأثير مثبت و با كيفيت بر نگرش 

افراد اجتماع در حوزۀ محوريت موضوع  های انتخابی هر گفت وگو    

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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نگارش متن مسابقه و سرگرمي

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    يك برنامۀ سرگرم كننده يا مسابقه به چه نوع متني نياز دارد؟

    براي نوشتن متن برنامه سرگرم كننده چه دانشي الزم است؟

    سرگرمي چقدر مي تواند در ارتقای دانش مؤثر باشد؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، تاريخچۀ برنامه هاي سرگرمي در تلويزيون را فرا مي گيرند، و مي آموزند 

چند نوع برنامۀ سرگرمي مي توان ساخت و مراحل ايده تا نگارش متن در برنامه هاي سرگرمي و مسابقات 
چگونه است.

استاندارد عملكرد
  نگارش متن يك برنامۀ مسابقه و سرگرمی )١٥ دقيقه ای( به سفارش تهيه كننده با استفاده از سناريو و طبق 

استاندارد های IRIB با ذكر لوكيشن و ملزومات صحنه )براساس موضوع انتخابی(
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مسابقۀ تلویزیونی و برنامه های سرگرمی
برنامه های سرگرمی و مسابقات تلويزيونی جزء برنامه های محبوب برای مخاطبان و تماشاگران تلويزيون است، 
برنامه ها در غرب به دهۀ 30 ميالدی بر می گردد. پس  اين  تاريخچۀ  ايران نيز طرفداران بسيار دارد.  كه در 
ازحضور فراگير تلويزيون و افزايش مخاطبان، چنين برنامه هايی شكل گرفتند كه هدف آنها جذب مخاطب با 
انگيزۀ رقابت و برد جوايز مسابقات بود. از مسابقات محبوب تلويزيونی در گذشته مي توان، »مسابقۀ هفته«، 

»نام ها و نشانه ها« و »يك مسابقۀ سی سوال« را نام برد. 

برای  انفرادی در حوزۀ خاصی  يا  قالب گروهی  افراد در  برنامه هايی هستند كه در آن  تلويزيونی،  مسابقات 
كسب بهترين امتياز به رقابت می پردازند. اين گونه مسابقات، بر جايزه يا يك موضوع خاص، بر مخاطب عام يا 
مشاركت كنندگان حاضر در برنامه تمركز دارند. برنامه های سرگرمی نيز به همين منوال يا به صورت مناظره 
طراحی می شوند يا به صورت تاك شو. اين قبيل برنامه ها در قالب، از مدل برنامه های گفت وگو محور پيروی 

می كنند و در موضوع و محتوا بيشتر در حوزۀ موضوعات عامه پسند، اجتماعی ، ورزشی و طنز هستند. 
در برنامه های سرگرمی، موضوع، مفهوم يا يك ايده برای جذب مخاطب در قالب های مختلف برنامه ای برای 
سبب  تماشاگران،  برای  جايزه  تخصيص  و  رقابت  ايجاد  مسابقه،  برنامه های  در  می شود.  طراحی  بيننده ها 
محبوبيت برنامه در ميان مخاطبان می شود. هدف در طراحی چنين برنامه هايی بسيار اهميت دارد. هدف ها 

ممكن است سرگرمی، تبليغاتی يا اطالع رسانی باشد.

تصوير7         تصوير 8
مسابقات تلويويزيونی كه پس از انقالب اسالمی  و در دهۀ 60 از صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران پخش می شدند.

تصوير 9 

انواع برنامه های سرگرمی و مسابقات تلویزیونی 
در ايام و زمان های قديم امكانات متفاوتی برای سرگرمی وجود داشت؛ مانند: 
بازی »هفت سنگ«، »يه قل دوقل«، بازی های دسته جمعی مثل »زووو« 
و »اسم- فاميل«. اما امروزه همه چيز تغيير كرده است و به فراخور زندگی 
مدرن، تماشای برنامه های تلويزيون و محصوالت رايانه ای در حكم سرگرمی 
محسوب می شوند. اين برنامه ها برای جذب مخاطب و بر اساس يك هدف 
پخش  جدول  اساس  بر   برنامه ها  اين  زمان  می شوند.  داده  سفارش   خاص 
هنری،  فرهنگی،  قالب های  در  و  می گردد  مشخص  تلويزيونی  برنامه های 
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خانواده، طنز، ورزشی ساخته می شوند. عناصر متن در آنها با عناصر متن برنامه های مسابقه مشترك است و به 
فراخور نوع مخاطب و ساعت پخش ، متفاوت هستند. به لحاظ ساختار نيز از فرم های برنامه های گفت وگو محور 
پيروی می كنند. برنامه های سرگرمی و مسابقات تلويزيونی را از لحاظ ساختار و شكل و همچنين موضوعی 

می توان به صورت های مختلف طبقه بندی كرد. 

تصوير ١١

اولين مسابقه تلويزيونی سال ١938 با نام »هجی كلمات« )spelling bee( در امريكا 
روی آنتن رفت.

 Truth or( »يا پيامد با هدف تبليغاتی روی آنتن رفت »حقيقت  مسابقه بعدی كه 
Consequence( در سال ١94١ بود كه اولين اپيزود آن به طور آزمايشی پخش شد. 

جوايز اين مسابقه ها اغلب پول نقد، سفر به اقصی نقاط دنيا و اهدای كاالها و خدماتی 
است كه حاميان مالی برنامه به برندگان اعطا می كنند كه البته در مقابل اين بذل و 

بخشش، هدف تبليغاتی آن كاال يا خدمات تأمين می شود.
اما نقش مجری مسابقه در هر چه جذاب تر كردن برنامه بسيار تعيين كننده بود.

انواع مسابقه
مسابقات تلفنی مجری محور

تلفنی در مسابقه  برنامه درخواست می كند كه به صورت  بينندگان  از  مجری، سؤاالتی را مطرح می كند و 
شركت كنند. حضور افراد مشهور، نماهنگ و گزارش های جذاب به محبوبيت اين نوع برنامه ها می افزايد و 
نويسنده در متن خود بايد به حضور اين بخش ها در صورت نياز اشاره كند. اين مسابقات گاهی بدون استفاده 

از دكور و با استفاده از رايانه و تصاوير انيميشن ساخته می شوند. 

تصوير١0
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مسابقات داخل استودیو درحضور شرکت کنندگان 
در اين نوع مسابقه، شركت كنندگان به همراه مجری يا مجريان در استوديوی مسابقه حضور می يابند و به 
سؤاالت مطرح شده پاسخ می دهند و بر اساس طراحی مسابقه، امتيازبندی و پيشرفت مسابقه شكل می گيرد.

مسابقات خارج از استودیو
اين گونه مسابقات در فضای خارجی اجرا می شوند. مسابقات اتومبيل رانی ، مسابقات آيينی يا سفرنامه ای از 

اين دسته محسوب می شوند.

مسابقات ترکيبی 
اين نوع مسابقات در دو فضای استوديويی و خارج از آن ضبط و تهيه می شوند؛ برای مثال، مجری در استوديو، 

شركت كنندگان را در فضای ديگری هدايت و رهبری می كند.

بيست سؤالی 
مسابقه های بيست سؤالی بيشتر بر اطالعات عمومی افراد تمركز دارد. اين اطالعات عمومی می تواند به صورت 

تفكيك شده نيز باشد؛ مانند ورزشی، مذهبی، تاريخی و... 

حل معما
نوع ديگر در قالب حل معما و يافتن كلمات است. اين معما ها و سؤاالت توسط نويسنده متن طراحی می شوند 

و دربارۀ موضوع های مختلف علمی و هوش هستند. 

بدلكاری و ورزشی 
در اين نوع مسابقه، شركت كنندگان به چالش های فيزيكی كشانده می شوند و حتی مسابقه ها در حد ورزش های 
مخاطره آميز يا همان ماجراجويی ورزشی برگزار می شود. البته گاهی چاشنی خنده نيز به آن افزوده می شود. 
برای مثال، شركت كنندگان مجبورند از روی يك استخر آب عبور كنند، اما عبور به همين سادگی نيست، 
بلكه بايد خود را از روی يك تختۀ متحرك از اين سوی استخر يا درياچه به آن سوی ديگر برسانند؛ در حالی 

كه تعادل خود را نيز روی تخته حفظ می كنند. 

مسابقات موزیكال 
برخی مسابقه ها به طور موزيكال برگزار می شود. در اين نوع مسابقه ها شركت كننده بايد نام ترانه ها، آوازها و 
گاهی هم خواننده آن يا حتی آلبوم خواننده را با توجه به پخش قسمتی از موسيقی بدون كالم از آن ترانۀ 

به خصوص حدس بزند. 

تاک شو
يا زندگی شخصی شان، توسط  با گفتن نكاتی دربارۀ خاطرات  از مسابقات كه شركت كنندگان   نوعی ديگر 
بينندگان امتياز می گيرند، تاك شو از هيجان برخوردار است و سؤاالت می تواند در حوزۀ اطالعات عمومی 
افراد در تم های مختلف باشد. جوايز اين مسابقات دارای رتبه بندی است و مسابقه به صورت چند مرحله ای از 

مقدماتی تا  فينال برگزار می شود.
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مسابقه درحوزۀ ادبيات در قالب مشاعره
اين گونه از برنامه ها بر محور شعر طراحی و نوشته می شوند و به صورت رقابتی و دارای جايزه هستند. اين 
مسابقات در خارج از ايران هم رايج است. برای جذاب تر شدن برنامه، انتخاب اشعاری كه حلقۀ اتصال و ادامه 
دارند، مهم است. مسابقات در حوزۀ ادبيات به مشاعره محدود نمی شود و می تواند در ديگر بخش ها هم باشد؛ 

از جمله، تاريخ ادبيات، داستان، بازی لغات و غيره.

تصوير١2        تصوير١3          تصوير١4
مسابقۀ مشاعره در تلويزيون جمهوری اسالمی ايران به همراه مجريان و برخی شركت كنندگان در دهۀ 90 شمسی

مسابقات استعداد یابی 
از پرطرفدارترين مسابقات تلويزيونی محسوب می شود. استعداد يابی ميان يك گروه  داوری ، تماشاگران در استوديو، 
و تماشاگران تلويزيون به  صورت امتياز دهی اتفاق می افتد. محتوای اين مسابقات در قالب موضوع هايی مانند 
بازيگری، خوانندگی و استعداد خاص است. جوايز اين مسابقات می تواند غير نقدی باشد و معموالً يك حامی 
مالی از كار حرفه ای شركت كنندگان درحوزه ای كه برنده شده اند، حمايت مي كند. مثاًل اگر يك شركت كننده 
يك ايده يا طرح ويژه ای در ساخت يك فيلم ارائه كرده است، حاميان مالی فيلم را برای او خواهند ساخت. در 

بعضی موارد نيز اين جوايز نقدی است. 

تصوير ١٥
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برنامه های سفرنامه ای-آشپزی
 مسابقات آشپزی نيز از برنامه های محبوب تلويزيونی محسوب می شود كه در قالب آموزشی در حوزۀ برنامه های 
سرگرمی يا به صورت مسابقه برگزار می شود. در سال های اخير شبيه اين مسابقات كه ايدۀ آنها برگرفته از 

نمونه های خارجی بود، برنامه های مختلفی ضبط شده و در شبكه های خانگی نيز توزيع شده است. 
مسابقه های سفرنامه ای مدل های مختلفی دارند. كشف گنج، راندن دوچرخه يا كشف مكان های جديد با هدف 
اشاعۀ فرهنگ سفر، احترام به محيط زيست و كار گروهی می تواند در تركيب با ايدۀ يك سفر، مخاطبان بسياری 

را به خود جذب كند.

تصوير ١6

تصوير١7

مسابقات قرآنی 
مسابقات قرانی در جهت ترويج مفاهيم اين كتاب آسمانی برگزار می شود و می تواند در موضوع حفظ آيات و 
احاديث، روخوانی و صوت يا داستان ها و مضامين درونی قرآن باشد. مسابقات به صورت پخش زنده، تعاملی 

با بينندگان، يا در فضای خارج از استوديو ساخته می شود.

تصوير١9تصوير١8
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مراحل نوشتن متن

١. هدف از ساخت برنامه 
2. انتخاب تم يا ژانر، موضوع و ايده 

3. مشخص نمودن عناصر برنامه و پرداخت آنها
4. تحقيق و جمع آوری اطالعات 

٥. نوشتن برنامه 

1. هدف از برگزاری مسابقه 
درساخت هر برنامه ای دو هدف هميشه اولويت و اهميت دارد. قبل از پرداختن به اين موضوع ، به نظر شما 
هدف از ساخت يك مسابقۀ تلويزيونی چيست؟ آيا هدف فقط جذب مخاطب و باال بردن تعداد تماشاچيان 
است يا هدف ديگری هم از ساخت يك مسابقه وجود دارد؟ آيا می توان با يك مسابقۀ تلويزيونی يك رفتار 
اجتماعی مثبت )مثاًل احترام به قانون( را در جامعه فرهنگ سازی كرد؟ می توان جامعه را به خواندن كتاب يا 

مطالعه ترغيب كرد؟ می توان موضوعی را در جامعه نقد نمود؟ 

2. انتخاب ژانر، تم یا گونۀ برنامه های سرگرمی و مسابقه ای 
انتخاب می شوند. ورزشی،  برنامه، طراحی و  امكانات اجرايی  بر  اساس سليقۀ مخاطب و  سبك های مختلف 
خبری، حادثه ای ، علمی ، مذهبی، هوش، هنری، آموزشی، آشپزی، مهارت های فردی و... جزء گونه های مختلف 

يك برنامۀ سرگرمی يا مسابقه در تلويزيون محسوب می شوند. 
ايده مهم ترين بخش در هستۀ اوليه ايجاد يك برنامه مسابقه تلويزيونی است، و ميزان محبوبيت يك مسابقه بر 
ايده اوليه آن استوار است. خالقيت ، تحقيق و شناخت دقيق مخاطب در شكل گيری دقيق يك ايده ياری رسان 

هستند. 

الف( چند مسابقه در یکی از قالب های فوق نام ببرید و در یک خط دربارۀ شان توضیح دهید.
ب( ضمن انتخاب موضوع و ساختار برای طراحی یک برنامۀ سرگرمی یا مسابقه، حداقل دو دلیل برای انتخاب 

آن ذکر کنید. 

فعاليت 
كالسي

دو مسابقه بین هنرجویان هنرستان طراحی و برگزار کنید.
1. مسابقه ای در حوزۀ تخصصی علمی مربوط به رشتۀ تحصیلی

2. مسابقه ای در حوزۀ عمومی و سرگرمی
سپس استقبال مخاطبان و هیجان و شور برگزاری آن دو را با هم مقایسه نمایید و دربارۀ آن گفت وگو کنید.
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انتخاب ایده 
ايده در برنامه های سرگرمی و مسابقه ركن اصلی محبوبيت و موفقيت برنامه است، ايده مزيت رقابتی يك 

برنامه است كه می تواند اقتباسی يا خالق باشد. 

ایده های اقتباسی  
اقتباس، كپی و شبيه سازی از يك ايده نيست. كپی كردن را نبايد با اقتباس اشتباه گرفت، در اقتباس هسته و 
فكر اوليه ممكن است از يك فكر گرفته شده باشد، اما بقيۀ مراحل توسط نويسنده پرداخته و نوشته می شود؛ 
برای مثال، شايد ايدۀ يك مسابقۀ تلويزيونی از يك داستان يا يك اتفاق يا يك فيلم گرفته شده باشد، مثاًل 
مسابقه هفت خان رستم كه ايدۀ آن از داستان های شاهنامه گرفته شده و به شيوۀ معاصر بازسازی شده و 

تغيير كرده است.

ایده های غيراقتباسی یا خالق
روش های مختلفی برای ايده پردازی موجود است. بايد به خاطر داشت كه اولين ايده ای كه دربارۀ موضوعی به 

ذهن شما می رسد، لزوماً ايدۀ خالقی نيست. در زير يكی از روش های خلق ايده را بررسی می كنيم:

تصویرسازی و مّحرک های تصویری
ايده بر اساس پاسخ های ذهنی انسان به محرك های تصويری شكل  گرفته است. شكل هر چيزی را كه ببينيد 
در ذهن شما چيز ديگری تداعی می شود، داستان، خاطره يا يك جمله ، هر چقدر اين تصاوير متنوع تر باشند، 

از داخل آنها می توان به ايده های تازه تر ی رسيد. 
اين روش به جای تمركز بر افكار، بر تصاوير متمركز است. برای اجرای اين كار، پس از انتخاب موضوع به 

نام چند مسابقۀ تلويزيونی يا برنامۀ سرگرمی را در مقابل ژانرهای مشخص شده بنويسيد؟
    ورزشی ........................................

    علمی   ........................................

    هنری  ........................................

    آشپزی ........................................

فعاليت 
كارگاهی

تصوير20
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شيوۀ زير عمل كنيد :

    بر اساس موضوع انتخابی تان تصاوير مرتبطی را انتخاب كنيد. اين عكس ها را می توانيد در بريدۀ روزنامه يا 

مجالت يا روی رايانه خود جمع آوری كنيد. 

    سپس تصاوير را در اختيار هم گروهی ها يا اطرافيانتان قرار دهيد و از ايشان بخواهيد دربارۀ عكس ها و تصاوير 

شما حرف بزنند. نظرات ايشان را يادداشت كنيد و تا رسيدن به ايدۀ مطلوب تان به تكرار اين روش ادامه دهيد. 
در انتخاب تصاوير، از عكس های مرتبط با موضوع ، واضح و با جذابيت بصری مناسب استفاده كنيد. 

برای يك مسابقۀ آشپزی، يك ايدۀ اقتباسی بنويسيد. 
برای يك برنامۀ سرگرمی در حوزۀ ايرانگردی، يك ايده طراحی كنيد. 

فعاليت 
كارگاهی

تصوير2١

تصوير24

3. مشخص نمودن عناصر برنامه و پرداخت آنها

شخصيت ها
شخصيت ها در يك مسابقۀ تلويزيونی، مجری، مهمانان خاص و مشخص و كارشناسان هستند كه می تواند 
از قبل بر اساس نيازهای برنامه و سبك آن مشخص شود؛ مثاًل برای يك مسابقۀ آشپزی، مجری الزم نيست 
تخصص خاصی در اين حوزه داشته باشد و بيشتر روابط عمومی و نحوۀ ادارۀ برنامه و مشخصات فردی وی 
اهميت دارد؛ اما در يك مسابقۀ قرآنی، تسلط مجری در اين حوزه حائز اهميت است. كارشناسان نيز بر اين 
اساس اولويت بندی  شده و در نظر گرفته می شوند. طراحی شخصيت می تواند توسط نويسنده صورت گيرد، 

اما گزينش نهايی آن با كارگردان است.

تصوير22

تصوير2٥

تصوير23

تصوير26
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پيرنگ اوليه 
پيرنگ يا هستۀ اوليه شباهت های زيادی با ايده و پيرنگ در فيلمنامه های دراماتيك دارد و می تواند بر اساس 
امتياز و برنده  يك رويداد شكل بگيرد. حادثه، كنش يا عمل دراماتيك در يك داستان تالش برای كسب 
شدن، است و ممكن است در اين ميان اتفاقات فراوانی در روند ماجرا رخ دهد. فرض كنيد در يك مسابقه با 
جايزه ای بزرگ ، شركت كنندگان در آستانۀ برد در يك دوراهی قرار می گيرند؛ دو راهی كه مسير و سرنوشت 
ايشان را در بازی يا مسابقه تغيير می دهد؛ مثاًل با انتخاب يك گزينه از دور بازی حذف می شوند يا با پاسخ 

دادن درست تنها به يك سؤال به مرحلۀ باالتر می روند. 
بر همين اساس، پی رنگ يك مسابقۀ تلويزيونی كه كنش محور است، بر اساس يك آيتم تأثيرگذار طراحی 
معما صورت  با طرح  نقاط عطف  و  گره افكنی  معماست،  اساس شكل حل  بر  ما  مسابقۀ  اگر  مثاًل  می شود؛ 
می گيرد. تفاوت نمودار پيرنگ درتعداد زياد نقاط عطف و گره افكنی هايی است كه می توان در طول مسابقه 
استفاده می شود. همچنين  قبلی  برندگان  از  به مسابقه ها  بيشتر  و هيجان بخشی  برای جذابيت  لحاظ كرد. 
حضور افراد مشهور مانند هنرپيشه ها و چهره های معروف تلويزيون و راديو در اين گونه مسابقه ها به هيجان و 

جذابيت مسابقه می افزايد. دكور ها نيز پيچيده تر و از نظر بصری پررنگ و لعاب تر می شوند.

گفت وگو  و دیالوگ
در مسابقات، متن گفت وگو  يا ديالوگ مانند يك متن نمايشی يا دراماتيك نوشته نمی شود، و با مهارت مجری 
استوديويی  يا ضبط  برنامه  زنده بودن  به  توجه  با  پيش  می رود. همچنين  تهيه كننده  يا  كارگردان  و هدايت 
متفاوت است. طراحی سؤاالت، بخش مهمی از متن و ديالوگ است كه با كمك كارشناسان و بهره گيری از 

روش های استاندارد طراحی سؤال صورت می پذيرد.

مكان و فضا
مكان يك مسابقه يا برنامۀ سرگرمی دو حالت دارد؛ فضای بسته يا فضای باز، مكان يا همان لوكيشن با شرح 
صحنه در متن فيلمنامه يا همان متن نوشته می شود. اگر در يك برنامه ، زمان اجرا و ضبط مهم باشد، در 
متن، زمان به شكل كالسيك در فيلمنامه  قيد می شود؛ در غير اين صورت، همان توضيح كلی در ابتدای 

متن كافی است.

مخاطب 
مخاطبان برنامه های تلويزيونی گروه های مختلفی هستند، اما نيازها و عاليق زنان خانه دار و افراد غيرشاغل كه 
روزها تماشاگر تلويزيون هستند، با افراد شاغل كه معموالً بعدازظهر ها تماشاكنندۀ تلويزيون هستند، متفاوت 

است. 
آيا كودكان و نوجوانان از مسابقات ورزشی، بازی و هيجان استقبال بيشتری خواهند نمود؟ 

در موضوعات اجتماعی يا علمی چه سؤال هايی برای ايشان جذاب است؟ 
اغلب اين سؤاالت در مرحلۀ جمع آوری اطالعات و تحقيق پاسخ داده خواهد شد. موضوع مهم در نظر گرفتن 
اما  بدهند  تشكيل  نوجوانان  را  مسابقه  يك  شركت كنندگان  است  ممكن  است.  مسابقه  يك  عام  مخاطب 
بينندگان آن بزرگساالن باشند. تماشاگران داخل استوديو نيز مخاطبان خاص و محدود چنين برنامه هايی 

هستند و معموالً توسط عوامل برنامه انتخاب می شوند.
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4. جمع آوری اطالعات 
در اين بخش، تحقيق و جمع آوری اطالعات دربارۀ مخاطبان، موضوع برنامه، محتوا و برنامه های مشابه است. 
در هر مرحله ای از ساخت و طراحی به جمع آوری اطالعات نياز است و تنها طبقه بندی و موضوع آن متفاوت 

است. انواع روش های تحقيق مانند شهودی، علمی، كتابخانه ای، مرجع يا ميدانی.
نام يك مسابقه از مواردی است كه در جذب و توجه مخاطب دارای اهميت است و می تواند وی را به سمت 
تماشا يا توجه به آن ترغيب كند، نام برنامه بايد كوتاه، شفاف، به زبان فارسی و با حداقل استفاده از افعال 
باشد. نام يك برنامه يا مسابقه می تواند ربطی به موضوع برنامه نداشته باشد، ولی انتخاب آن از سوی نويسندۀ 

متن بايد قابل دفاع و توجيه باشد.

5. نوشتن برنامه
در انتها با توجه به اطالعات نهايی طرح برنامه نوشته می شود. 

مسابقات »خانۀ ما« را از لحاظ ساختار، ژانر یا تم ، عناصر متن )شخصیت، مکان، مخاطب و دیالوگ( بررسی 
کنید.

فعاليت 
كالسي

1. برای یک مسابقه تلویزیونی با هدف روحیه دادن اجتماعی و تقویت غرور ملی، ایده  پردازی کنید و طرحی 
را ارائه دهید. 

2. یک برنامۀ سرگرمی در رابطه با فرهنگ ملل و ارتباط آن با میراث فرهنگی خودمان ایده پردازی کنید 
و  عناصر متن را در آن مشخص کنید. 

فعاليت 
كالسي

تصوير27
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن مسابقه و سرگرمی

شرح کار:

طراحی ساختار، انتخاب شكل مسابقه، انتخاب ايده، انتخاب عناصر متن، نوشتن متن

استاندارد عملكرد:
نگارش متن يك برنامۀ مسابقه و سرگرمی )١٥ دقيقه ای( به سفارش تهيه كننده با استفاده از سناريو و طبق استانداردهای IRIB با ذكر 

لوكيشن و ملزومات صحنه )براساس موضوع انتخابی(
شاخص ها:

١- شناخت عمومي رسانه                       2- مهارت فيزيكي و ذهني در طراحي و اجراي متن 
3ـ توانايی طراحی مسابقات                     4ـ توانايی انتخاب ايده 

٥ـ توانايی نوشتن متن 

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 60 دقيقه
ابزار و تجهيزات: رايانه

معيار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 طراحي ساختار  1
1 انتخاب شكل مسابقه 2

2 انتخاب ايده 3

2 انتخاب عناصر متن 4

3 نوشتن متن 5

2 شایستگی های غيرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرشي:
تفكر خالق )N١٥(، وفاداری به اصول اخالقی )امانت داری به ايده( رعايت ارزش های 

ملی، مذهبی )تأثير  نگرفتن از برنامه های مخرب غربی(   

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.


