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سخنی  با  هنرجويان  عزيز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي 
درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. 
مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد 
و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته 

شایستگي در نظر گرفته شده است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي نگارش متن برنامه های تلویزیونی

2. شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان 
برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را 
تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. این کتاب ششمین کتاب کارگاهي است 
که ویژه رشته تولید برنامۀ تلویزیوني تألیف شده است. شما در طول دورۀ سه ساله شش کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي 
متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار ضروري 
است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به 
اثبات رسانید. کتاب درسي تصویربرداري و صدابرداري شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا دو   واحد یادگیري 
است و هر واحد یادگیري از چند مرحلۀ کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید 
شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 

مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود 
دارد.  یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو است که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده 
نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز 
براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.oerp. ir  مي توانید از عناوین 

آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست 
و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات، همراه با شایستگي هاي فني، طراحي و در کتاب درسي 
و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش 
ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید. رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول 
انجام کار است. لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدي 
بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و 

استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیتي، شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی  با  هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر 
دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته تولید برنامۀ تلویزیوني طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید.

کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي است که براي سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است.
 این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا دو واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني 
بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي 
مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد، که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر 

براي هریک از پودمان ها است. 
از ویژگي هاي دیگر این کتاب، طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله 
مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند 

یادگیري استفاده شود.
کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی 
بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوۀ ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری 
محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت به کتاب راهنمای 

هنرآموز این درس مراجعه کنید. فعالیت کتاب، واحد های یادگیری و تمرین ها شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: فیلمنامه نویسی
پودمان دوم: مستند آموزشی

پودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
پودمان چهارم: متن خبر ورزشی
پودمان پنجم: نماهنگ و تصویر

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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9

نگارش داستان نقطة آغازین برخورد ما با روایت است. آشنایي با شيوه هاي داستان گویی 
و انواع داستان، راه را براي نوشتن باز  مي كند و چگونگی روایت آنچه را كه می خواهيم 
به روی كاغذ بنویسيم، به ما می آموزد. براي نوشتن فيلمنامه مي توانيد داستان خود را 
بدون توصيف و توضيح بنویسيد. محدودیت هاِی نظام مند در نوشتن فيلمنامه، آن  را با 

داستان متفاوت مي سازد.

پودمان 1

فيلمنامه نويسي



ویژه دختران

1 0

نگارش داستان

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    داستان ها چقدر در تجربيات زندگي مؤثرند؟

    براي نوشتن داستان چه مهارت هایي نياز دارید؟

    خاطره نویسي چقدر مي تواند در شناخت شما از خودتان مهم باشد؟ 

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگيری، ساختار داستان و اجزاي تشكيل دهندة آن، تفاوت داستان و حكایت،  

و نيز تفاوت داستان كوتاه، بلند و رمان را فرا مي گيرند و مهارت نوشتن را كسب مي كنند.

استاندارد عملكرد
  نگارش یک داستان كوتاه با استفاده از ایده پردازی خالقانه، بر اساس چارچوب های داستان نویسی
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مقدمه  
داستان، بازگویی و نقل رویدادهاي واقعی یا غيرواقعی است كه تخيل نویسنده به آن شكل مي دهد و به صورت 

نظم و نثر نوشته مي شود. 
با ترسيم  داستان تاریخچه ای طوالنی دارد و قدمت آن، شاید به دوران انسان های غارنشين بر می گردد كه 
تصاویر به روی دیواِر غارها رویدادهای زندگی خود را روایت می كردند. در طول هزاران سال بعد، داستان ها 
به صورت های مختلف روایت شدند و به مرور »داستان« به شكل امروزی به وجود آمده است. نویسندگان و 
اندیشمندان گوناگون، تعاریف متفاوتي از داستان ارائه كرده اند. دركشور ما، داستان ها در قدیم به صورت شعر، 

حكایت و روایت بوده  است.

تصویر1- صحنة شكار بر دیوارة غارها

تصویر2- بازنمایی صحنة شكار بر دیوار غار 8 هزار سال ق.م

داستان یک هنر است كه خالق آن با مهارت و دانش، مشاهدات عينی و ذهنی اش را با تخيل خود می نویسد.  
اساساً هر نوشته ای داستان نيست، بلكه داستان دارای ویژگی هایی است كه خواننده یا شنونده را مشتاق به 

خواندن آنها می كند. 

اين ويژگی ها عبارت  اند از:
1. داستان دارای سه قسمت آغاز، ميانه و پایان است.

2. از شخصيت هایی تشكيل شده است كه بر اساس موقعيت ها، كارهایی را انجام می دهند.
3. شنونده را كنجكاو مي كند؛ تا داستان را دنبال كند. وقتی شروع به خواندن یک كتاب داستان 
می كنيم، اگر ادامة آن ما را جذب كند، به خواندن ادامه خواهيم داد؛ در غير این صورت، از خواندن 

دست می كشيم.

      دربارة كميک استریپ چه مي دانيد؟ 

      آیا نام فارسي آن را مي دانيد؟ 

      یک كميک استریپ را در نظر بگيرید و ویژگي هاي داستان را در آن پيدا كنيد.

پژوهش
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عناصر تشکیل دهندة داستان  
داستان از شش عنصر مهم تشكيل می شود كه بدون وجود آنها، نمی توان عنوان داستان به یک متن داد: 

1( موضوع، مضمون يا درون مايه 
2( پيرنگ يا زنجيرة حوادث

3( زاوية ديد 
4( صحنه سازی 

5( شخصيت 
6( گفت وگو 

)Theme(موضوع و درون ماية داستان )1
موضوع همان چيزی است كه داستان پيرامون آن شكل می گيرد. درون مایه هدف نویسنده از داستان است كه 

در قالب پيام یا ایدة محوري داستان به مخاطب انتقال پيدا می كند. 

برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه كنيد:
فرض كنيد، قصد نوشتن داستانی دربارة خشونت دارید. خشونت برای شما به عنوان نویسنده حكم موضوع را 

پيدا می كند. حال هدف تان گفتن چه پيامی  است؟ 
براي مثال »خشونت باعث از بين رفتن كرامات انسانی می شود«. این جمله برای شما به عنوان نویسنده، حكم 

درون مایه را پيدا می كند كه با استفاده از پرداخِت سایِر عناصر داستانی، به مخاطب انتقال می دهيد.
گاهی درون مایة اثر به صورت مستقيم قابل شناسایی است. در برخی آثار، می توان از عنوان اثر، موضوع آن را 

حدس زد و تشخيص داد. در بعضی آثار، عنوان اثر هيچ ارتباطی با موضوع یا درون مایة آن ندارد. 
این دو را در یک داستان پيدا كرد؟ موضوع و درون مایه به ترتيب پاسخ به سؤال های       چگونه می توان 

است. می گوید؟«  »داستان چه چيزی  و  است؟«  دربارة چه چيزی  »داستان 

نام کتاب یا داستانی که خوانده اید: ..................................... 
نام نویسندة کتاب داستان: ..................................................

خالصة این داستان را در چند خط بنویسید. از یک تا چهار، چه امتیازی به آن می دهید :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كالسي
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)Plot(پيرنگ، پالت يا طرح)2
شما موضوعی را برای بازگو كردن یک داستان انتخاب كرده   اید. از طریق درگير شدن با موضوع به یک ادراک و 
فهم جدید دربارة آن رسيده اید كه درون مایة داستان شماست. حال این سؤال مطرح می شود كه »چگونه داستان 

خود را روایت كنيم؟«. پاسخ به این پرسش، هستة اصلی تعریف مفهوم پيرنگ است.

برای درک مفهوم پيرنگ به یک خاطرة خود فكر كنيد. برای تعریف این خاطره، نياز دارید به زنجيرة وقایع فكر 
كنيد و آن را در ذهن خود سازماندهی، و بيان نمایيد. نتيجة اقدام شما در سازماندهی زنجيرة وقایع منجر به ساخت 
پيرنگ می شود. این زنجيرة وقایع عموماً از منطق علت و معلول پيروی می كند و همين مسئله، كليدی ترین رابطه 
در ساخت پيرنگ است. پيرنگ داستانی نشان می دهد چه ارتباطی بين رویدادها وجود دارد. براي مثال، رویداد 

»الف« به چه علتی، اتفاق افتاده كه منجر به رویداد »ب« شده است. 
به مثاِل زیر دقت كنيد:

شيشه موقع فرار گربه از پنجره با سقوط گلدانی شكست.
     چه اتفاقی روایت می شود؟ شكستن شيشه.

     عامل این رویداد چيست؟ سقوط گلدان.

     علت سقوط گلدان چيست؟ فرار گربه از پنجره.

در اینجا زنجيره اي از اتفاق ها وجود دارد كه عامل اصلی در شكل دهی به پيرنگ داستان است. این زنجيرة از رابطة 
علت و معلول پيروی می كند.  اتفاق ها به خاطر یک علت رخ می دهد و هر اتفاق علتی برای رویداد پس از آن است.

پيرنگ، نقشة شكل گرفتن داستان است؛ چگونه داستان شروع می شود؟ چگونه ادامه پيدا می كند؟ كشمكش 

با راهنمایی هنرآموز خود، پنج موضوع و درون مایه برای خود به عنوان نویسنده انتخاب کنید و آنها را به 
صورت یک گزارش در کالس ارائه دهید.

فعاليت 
كارگاهی

بر مبنای دغدغه ها و عالیق نویسنده اتفاق می افتد، اما درون مایه از ادراک، اندیشه و  انتخاب موضوع غالباً 
فهم نویسنده نسبت به موضوع برمی آید. براي مثال، یک نویسنده می خواهد معضلي اجتماعی را مطرح كند 
یا زندگی نامة هنرمند یا سياستمدار مشهوری را برای خواننده بازگو كند یا می خواهد از طریق نوشتن بيشتر 

خودش را بشناسد. هر كدام از مسائل فوق در حكم دالیلی برای انتخاب یک موضوع است. 
شاید موضوع ها تكراری به نظر برسند و برای همه یكسان باشند اما درون مایه وجه اصلی تمایز نویسندگان و 
داستان هایشان با یكدیگر است. مثاًل شاید چندین نویسنده دربارة یک مشكل اجتماعی داستان بنویسند. این 
نكته حائز اهميت نيست، بلكه مقولة اصلی عدم تكرار شيوة بيان داستانی آنهاست. آیا می توانيد بگویيد چرا؟



ویژه دختران

1 4

)Point of view( زاوية ديد )3
فرض كنيد یک ليوان آب روی ميز قرار گرفته است، جهت های مختلفی كه ليوان را می بينيد، چگونه است؟ 

می توانيد آن را از دید خودتان، یكی از دوستان تان یا هنرآموزتان توصيف كنيد؟
زاویة دید در داستان، شيوة روایت یک قصه یا داستان است؛ به عبارت دیگر جهتی است كه به كل داستان 
نگریسته شده و روایت می شود. در بعضی داستان ها، كسی برای شما داستان را تعریف می كند كه گویا خودش 

همه چيز را می دانسته است. 
گاهی شما  اتفاقی را از زبان خودتان برای دوستتان تعریف می كنيد و یكبار ممكن است از زبان مادرتان یا شخص 

دیگری داستانی را برای دوستتان تعریف كنيد. 

»تمساح صبحانه خورد«       » قصاب از پنجره گریخت«      »وزیر کشته شد«
برای جمالت فوق پیرنگ داستانی طراحی کنید.

فعاليت 
كارگاهی

كجا شكل مي گيرد؟ پایان چگونه اتفاق می افتد؟ شخصيت ها چه مناسباتی با اتفاق ها دارند؟ و الی آخر. برای 
شناختن پيرنگ یک داستان همواره باید به دنبال پاسخ به »چگونگی ماجرا« بود. این جست وجو با سؤالی شروع 
می شود كه در پی آن سؤاالت دیگر به همراهش می آید. وقوع حوادث از یک سری دالیل ناشی می شود. اگر در 
یک داستان یک نفر كشته می شود ، قاتل وی باید انگيزة معقولی برای این كار داشته باشد. ایده یا فكر اوليه كاماًل 

حسی است، اما طراحی پالت یا پيرنگ كاماًل عاقالنه و برنامه ریزی شده است.
روند خطي پيرنگ را مي توان روي محور رسم كرد. حركت داستان از نقطة A به  D  زماني صورت مي گيرد كه 

وقایع B و C  انجام شده باشد. حركت زماني، معنادار و سببي رخدادها پيرنگ را شكل مي دهد.

به اطراف خود نگاه کنید. هر روز در اطراف شما حوادث و وقایع گوناگونی رخ می دهد که رابطة علت و 
معلولی بین آنها حاکم است و می تواند پیرنگ )طرح( یک داستان باشد. 

پنج نمونه طرح که حوادث آن رابطة علت و معلولی قوی داشته و توالی زمان در آن رعایت شده باشد، 
بنویسید. روند رخدادها را روي محور رسم کنید.

فعاليت 
كالسي

  تصویر3

A B C D E F
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در داستان چند نوع زاویه دید وجود داردكه عبارت اند از :

     اول شخص

     دوم شخص

     سوم شخص )محدود(

     دانای کل

اول شخص
»امروز از دِر كه وارد شدم، ليوان چای حاضر آماده ای انتظار مرا می كشيد . اتاق تاریک بود، پرده ها را كشيده بودند . 
ليوان چای را برداشتم و كيفم را روی كاناپه كنار اتاق رها كردم و به سرعت از اتاق زدم بيرون. قبل از ترک اتاق 

رفتم سراغ پرده ها و كنار كشيدمشان. دلم باز شد ...«
زاویة دید اول شخص لزوماً هميشه نویسنده نيست. زاویة دید یكی از شخصيت های داستان است كه روایت از 
زبان او نقل می شود. در این نوع زاویة دید، نویسنده و مخاطب به علت احساس نزدیكی به سرعت با یكدیگر 

ارتباط برقرار می كنند. در این زاویة دید، نمی توان مدام دید را تغيير داد و نگاه نویسنده محدود است.

دوم شخص
»یک جوری بچه ها ازت آویزون شده بودن كه انگاری آویزون قطار تازه حركت كرده از ایستگاه شده باشن، ولی، 

همه انرژی و سر و صدا و خوشحاليشون خستگيت رو از تنت داشت در می برد ...«
در  این زاویة دید، روایت دوم شخص نویسنده در قالِب یک »تو راوی«، مستقيماً مخاطبانش را مورد خطاب قرار 
می دهد، به همين دليل، به این روش، زاویة دید خطابی نيز می گویند. در این شيوه، خواننده، توسط نویسنده، به 
عنوان یكی از شخصيت ها وارد متن مي شود و در ساخت ماجرا شریک و سهيم است. اولين اثر داستایوفسكی 

به نام »مردم فقير« با این زاویة دید است.
     این شيوة روایت، خيلی رایج نيست. می توانيد دليل آن را بگویيد؟

سوم شخص
»صبح زود بعد از نماز كه بيدار شده بودن نخوابيدن كه از اتوبوس جا نمونن. چمدون ها رو باید علی جداگانه 
سوار وانت می كرد. تازه باید مهری و پروانه رو هم تا مدرسه می رسوند. ننه خاتون هم با علی همراه شده بود 
واسه انجام دادن خرده كاری های آخر، اما وقتی علي نشست پشت فرمون وانت و استارت زد، ماشين روشن 
نشد. استارت دوم ، استارت سوم، اما ماشين روشن نشد كه نشد...« راوی همه چيز را به صورت »او«، »آن«، 

»ایشان« و از نگاه دیگری روایت می كند. 
برخالف دو شيوة قبلی، راوی سوم شخص داخل داستان نيست، بلكه در بيرون و به صورت غایب قصه را 

تعریف می كند. 
راوی سوم شخص یا محدود است یا نامحدود. در حالت محدود او فقط به روایت قصة قهرمان و مشاهدات او 
می پردازد.  از نمونه های روایت سوم شخص محدود می توان به داستان »پيرمرد و دریا« اثر ارنست همينگوی 

اشاره كرد.
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سوم شخص نامحدود يا دانای کل
دانای كل همه چيز را می داند و ممكن است آینده را هم روایت كند. این زاویه دید، از مسایل درونی شخصيت      ها 
با خبر است و به همه چيز اشراف دارد. راوی دانای كل، پركاربردترین نوع راوی در داستان است. از نمونه های این 

شيوة رمان »كليدر« اثر محمود دولت آبادی را می توان نام برد.

روایت را از دو زاویه دیگر هم بررسی می کنند؛ به شیوة تک گویی و یادداشت نویسی، چیزهایی که دربارة این 
دو شیوه به ذهنتان می رسد، در جدول زیر بنویسید و برای جلسة بعدی، درباره آنها تحقیق کنید و نتیجه 

تحقیقتان را با هم کالسی هایتان به اشتراک بگذارید.

فعاليت 
كارگاهی

1( زاویة دید را در یک داستان... )به دلخواه( بررسی کنید. سپس چند صفحه از داستان را انتخاب و زوایای 
دید آن را تغییر دهید.

     کدام یک برای این داستان طبیعی تر از همه به نظر می رسد؟

.....................................................................................................................................................................  

     کدام زاویة دید به شما بیشترین قدرت خالقیت را می دهد؟

.....................................................................................................................................................................  

     کدام یک داستان را به بهترین شکل روایت می کند؟

.....................................................................................................................................................................  

     کدام یک سریع تر، قابل نوشتن بود؟

.....................................................................................................................................................................  

2( شما هر روز از مدرسه به خانه برمی گردید، این اتفاق را از سه زاویه روایت کنید:

1. از دید خودتان. 
2. از دید پدرتان که به فرض شما را همراهی می کند. 

3. از دید هم کالسی تان که همراه شماست. 

فعاليت 
كالسي
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دو داستان کوتاه را انتخاب نمایید و تأثیر صحنه را در روند هر دو بررسي و با هم مقایسه کنید. دربارة تأثیر 
صحنه بر گیرایي داستان یا درک بهتر مخاطب با یکدیگر گفت وگو کنید.

فعاليت 
كارگاهی

4( صحنه سازی
تصادف در یک شب بارانِی سرد با تصادف در یک روز آفتابِی گرم چه تفاوت هایی دارد؟

صحنه از مواردی است كه نقش مهم و مؤثری در شكل گيری داستان دارد و از عناصر مهم داستان محسوب 
می شود. یک صحنه، شامل زمان و مكان است. محل حضور شخصيت، اتفاق و حوادث، رویداد و محل خلق 

موقعيت است. 

ويژگی های مشترک و مهم هر صحنه عبارت اند از :

1. صحنه، محيطی مؤثر بر رفتار و كردار شخصيت هاست؛ به عبارتی، صحنه مي تواند بر شخصيت تأثير بگذارد 
و موقعيت خلق كند. شخصيت داستان در یک بيابان گرم با آفتاب تند و بدون آب، دچار سرگيجه می شود، 
عرق می كند، آب بدنش را از دست می دهد و ممكن است آسيب های جدی فيزیكی ببيند. چنين شخصيتی 

مثل یک شخصيت زیر باد كولر با ليوان آب خنكی در دست نمی تواند رفتار كند.

2. صحنه، حال و هوایی به داستان مي بخشد، در شكل گيری پيرنگ نقش دارد و از عناصر مهم شكل گيری 
ساختار داستان محسوب می شود.

5( شخصيت 
شخصيت مهمترین عنصری است كه بعد از خواندن یک داستان در خاطر خواننده می ماند. قصه و روایت با 

كمک شخصيت یا شخصيت ها كامل تر مي شود و شكل می گيرد.
منظور از شخصيت، هر آن چيزی است كه در داستان كنش ایجاد می كند. این عنصر لزوماً به انسان اختصاص 

ندارد و ممكن است حيوان یا اشيا یا عناصر طبيعی باشد.

تقليد  واقعی  قهرمانان  از  كه  می داند  افرادی  را  نمایش  شخصيت های  ارسطو، 
می كنند تا باعث خيال انگيزی تماشاگر شوند. از این رو، شخصيت، محور كنش 
و عمل داستان است و شخصيت ها در مقابل همدیگر، رفتار های خاّصي از خود 

نشان می دهند. 
می دهد  انجام  متفاوتی  كارهای  خود،  آرامش  برای  می خورد،  غصه  كه  آدمی 
ممكن است گریه كند، به كار پناه ببرد، در خوردن و نوشيدن افراط كند یا به 

آسيب های اجتماعی روی بياورد.
شناخت، تشریح و پرداخت شخصيت، از مهمترین عوامل داستان به حساب می آید. 
از طریق كنش هایشان توسط خواننده  و  تغيير می كنند  آنها در طول داستان    تصویر4
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ايستا / پويا:

و  تحول  دچار  رویداد ها  و  حوادث  با  تقابل  در  و  نمی كند  تغييری  داستان  انتها  تا  ابتدا  از  ایستا  شخصيت 
دگرگونی نمی شود: مانند » خورشيد  شاه« قهرمان قصة بلند »سمک عيار«. او هر كجا برود و هركاری بكند، 

نمي شود. تغييری حاصل  در شخصيتش 

كشف می شوند. شخصيِت داستانی معموالً برداشتی كلی دربارة ماهيت انسان ارائه می دهد و به ما در شناخت 
خودمان و انسان های مختلف كمک می كند.

طبقه بندی شخصيت های داستانی با شخصيت های روانشناسی متفاوت است. براي مثال، در شخصيت های 
روانشناسی تيپ B ، A  و از این قبيل وجود دارد، اما در شخصيت داستانی ما با یک هویت مستقل سروكار 

داریم كه می تواند خصوصيات روانشناسی هم داشته باشد.
انواع شخصيت ها در یک داستان به صورت های زیر خود را نشان می دهند:

شخصيت اصلی/ شخصيت فرعی:
یک داستان، یک یا چند شخصيت اصلی و تعدادی شخصيت فرعی دارد. شخصيت های اصلي شخصيت هایی 
هستند كه حوادث و اتفاقات حول محور آنها شكل می گيرد و شخصيت های فرعی شخصيت هایی هستند كه 

در كنار شخصيت  اصلی به پيشبرد حوادث و وقایع كمک می كنند.

شخصيت ساده/ جامع:
ساده: شخصيت  ساده، شخصيتي است كه به سادگی می توان او را شناخت و تعریف كرد. شخصيت های ساده 
دارای ابعاد خاص و الیه الیه نيستند و ارتباطی به ِسَمِت اجتماعی، شغل یا دیگر ویژگی های بيرونی ندارند. 
اشخاص سادة داستاني، به سرعت قابل شناسایی هستند و به خوبی در ذهن مخاطب می مانند. نكتة مهم 
دربارة این شخصيت ها آن  است كه شخصيت سطحی، بی فكر، پوچ و به درد نخور نيست؛ بلكه فقط ساده است 

و فاقد پيچيدگی است.

در مقابل این شخصيت ها، شخصيت جامع قرار دارد كه پيچيده و الیه الیه است و  به آسانی در همان ابتدای 
با آن آشنا  بلكه خواننده به مرور و به موازات حوادث و رویدادها  داستان برای خواننده قابل كشف نيست 

مي شود و می شناسد. شخصيت جامع و پيچيده دارای عكس العمل قابل پيش بينی نيست.

در اطراف خود)دوستان و خانواده( یک شخصیت ساده و یک شخصیت جامع پیداکنید وآنها را با یکدیگر 
مقایسه کنید.

فعاليت 
كالسي
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انسان متفاوتی  انتها تغيير می كند و به  ابتدا به  از  اما شخصيت پویا شخصيتی است كه در طول داستان 
تبدیل می شود. مثاًل اگر شخصيِت متزلزل، ترسو و غمگينی باشد، در انتها بر ترس های خود غلبه می كند، 

شجاع می شود و به تنهایی این قدرت را پيدا می كند كه در مقابل مشكالت مقاومت كند. 
قهرمان اصلی بيشتر نمایش ها و رمان هاي بزرگ، شخصيتي پویا است. »شاه لير« در نمایش نامه اي به همين 

نام از » شكسپير« و »پيپ« در»آرزوهاي بزرگ« از شخصيت هاي پویا هستند. 

قهرمان/ضد قهرمان:
در زندگی شخصی ما هم قهرمان هایی وجود دارند. 

راستی قهرمان زندگی شما كيست و چه خصوصياتی دارد ؟
قهرمان ها هرگز شكست نمی خورند آنها دوست داشتنی، محكم، یاری دهنده و شكست ناپذیرند. البته هميشه 
قهرمان مثل شخصيت »اسپایدر َمن« نيست گاهی قهرمان یک رهبر مذهبی و سياسی یا مادر یک خانواده 

است.
در مقابل قهرمان، ضد قهرمان است، شخصيتی منفی كه یا مستقيم مقابل قهرمان می ایستد یا به صورت 
جداگانه و موازی كارهایی می كند كه بر ضد رفتار اوست. ضد ِقهرمان خود نوعی قهرمان است اما در بُعِد منفی.

یک شخصیت ایستا و یک شخصیت پویا را در شاهنامه نام ببرید.

فعاليت 
كالسي

1( دربارة شخصیت های قهرمان و ضدقهرمان در داستان هایی که می شناسید با یکدیگر به بحث و گفت وگو 
بپردازید و نتایج را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

2( به توصیف شخصیت داستان دقت کنید. سه ویژگی شخصیت اصلی را بنویسید:

»علی آقا از پله ها که شروع کرد به باال رفتن، خلقش به قدر کافی از خرابی آسانسور تنگ شده بود که 
نتونه لبخند بزنه اما ادب حکم می کرد، با دیدن اعظم خانوم زن جناب سرهنگ، لبخند گرمی بزنه و احوال 

شوهرش رو بپرسه ...«
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كارگاهی
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به تصاویر زیر دقت کنید. پنج تصویر از میان آنها انتخاب کنید،سپس ویژگی های هرکدام را توصیف کنید.
براي آنها اسم بگذارید. شغلي برایشان تعریف کنید. خانواده یا اطرافیان آنها را تصور کنید.

فعاليت 
كالسي

  تصویر6

  تصویر5
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6. ديالوگ يا گفت وگو
گفت وگو نيز از عناصر مهم داستانی است كه بر اساس پيرنگ داستان شكل می گيرد. دیالوگ در حقيقت 
مكالمة دونفره است و ساختار آن را كالم تشكيل می دهد. این عنصر، ارتباط تنگاتنگی با شخصيت ، نوع و 

كيفيت وی دارد. تفاوت های ميان كالم شخصيت ها، داستان را جذاب تر می كند.
برای نوشتن یک گفت وگو در داستان، دو عنصر كليدی وجود دارد: هوش و گوش. برای تقویت مهارت های 
دیالوگ نویسی باید دو كلمة مهارت مذكور را در خود به عنوان نویسنده ارتقا دهيد. یكی از راه های متداول در 
راستای تقویت این مهارت ها، استفاده از یک دفترچة یادداشت كوچک است. یک دفترچة یادداشت كوچک، 
محل مناسبی برای یادداشت گفت وگوهایی است كه می شنوید یا حتی می خوانيد. جمله های گفت وگوی شما 
ممكن است از درون یک صفحة روزنامه در خاطر شما مانده باشد. شخصيت های داستانی همه در اطراف ما 
هستند. گام اول برای نوشتن یک گفت وگو، شنيدن و توجه دقيق و هوشمندانه به حرف های افرادی است كه 

كلماتشان را می شنویم.
طراحي دیالوگ، پاسخ به این سؤال هاي اساسي است:

1. چه کسي مي گويد؟
2. به چه کسي مي گويد؟

3. براي چه مي گويد؟
4. چه وقت مي گويد؟

5. چگونه مي گويد؟
6. چه مي گويد؟

یکی از تمرین های زیر را انتخاب کنید و به صورت یک گزارش در کالس ارائه دهید. با استفاده از این 
گزارش دربارة شخصیت های گفت وگوکننده چه نکاتی را می توانید بیان کنید؟

      به سراغ یک شغل در نزدیکی خانه یا مدرسه تان بروید و با صاحب شغل، دربارة یک مشکل یا اتفاق 

اجتماعی صحبت کنید. سپس گفت وگوهایتان را یادداشت کنید و در کالس ارائه دهید.

      به مدت یک روز تمام گفت وگوهایی را که در خانه می شنوید، یادداشت کنید.

      با یک شیئ یا حیوان یا گیاه گفت وگو کنید. دربارة چیزهای مورد عالقة خودتان حرف بزنید وگفت وگوی 

بین خودتان را یادداشت کنید. داستان های تخیلی برگرفته از همین نوع خیاالت نویسنده هستند. در بعضی 
از داستان ها شخصیت ها، انسان نیستند؛ مانند داستان »منطق الطیر« داستانی منظوم از عطار نیشابوری.

فعاليت 
كالسي
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یک رمان کوتاه جنایی، به پیشنهاد هنرآموزتان، در خانه بخوانید و دربارة 3 عنصر شخصیت، زاویة دید و 
دیالوگ آن یک پاراگراف بنویسید و در جلسه بعد به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

داستان در زبان فارسی به معانی مختلفی تعبير می شود؛ تعابيری مانند حكایت، قصه، افسانه، سرگذشت، 
سفرنامه و...، و در ادبيات واژه ای كلی است. البته با استناد به عناصری كه داستان را شكل می دهند، 

می توانيم تعاریف مشخص تری از آن به لحاظ ساختاری بدهيم.

انواع داستان 
استفادة متفاوت از عناصر داستانی منجر به ساخت گونه های مختلف داستانی شده است. گونه هاي رایج داستان 

در دنيای امروز در چهار قالب زیر طبقه بندی می شوند:
الف(قصه

ب( داستان کوتاه
ج( داستان بلند

د( ُرمان

: )Fable( قصه )الف
قصه، حكایتی است كه مادربزرگ ها و بزرگترهای فاميل برای شما تعریف می كردند. همان رویدادهایی كه 

برای شما یادآور اتفاقی است كه هرگز فكر نمی كنيد رخ داده باشد.
قصه در قلب و جان مردم می نشيند و متعلق به همه طبقات مردم است. احساسات شما را تحت تأثير قرار می دهد. 

حكایت و سرگذشتی است مربوط به گذشته های دور كه انعكاس دهندة فرهنگ عامه است.

ابراهيم يونسي درکتاب »هنر داستان نويسي« در تعريف قصه مي گويد:
»قصه روایت ساده و بدون طرحي است كه اتكاي آن به طور عمده بر حوادث و » توصيف« است و خواننده 
یا شنونده هنگامي كه آن را مي خواند و یا بدان گوش فرا     مي دهد، به »پيچيدگي خاص و غافلگيري و اوج و 
فرود مشخصي« بر نمي خورد... مفهوم قصه همان است كه تودة مردم از این مفهوم داشته اند و از قصه، آن نوع 
ادبيات خالقه را مورد نظر دارند كه از دیرباز در این ملک و بوم رایج بوده است، و بيشتر جنبة غيرواقعي و 

خيالي دارد تا جنبة واقعي و محقق.«

بسياری از قصه هایی كه در ادبيات كهن ما وجود دارند، از این گونه هستند؛ مانند قصه هاِی هزار و یک شب، 
قصه های مثنوی معنوی موالنا، داستان هایی مثل منطق الطير عطار، بوستان سعدی یا ليلی و مجنون نظامی.
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یکی از داستان های مثنوی معنوی را انتخاب کرده و به صورت نثر بازنویسی کنید. با توجه به نثر نوشته شده 
عناصر داستانی را در آن شناسایی و در مورد هر کدام تحلیلی در کالس ارائه دهید.

فعاليت 
كالسي

)Short Story( داستان کوتاه )ب
داستان كوتاه برشی از زندگی قهرمان یا شخص مهم داستان است كه توسط نویسنده در یک موقعيت، به 

كوتاهی ساخته و پرداخته می شود. منظور از داستان كوتاه خالصة یک داستان بلند یا یک رمان نيست.

ویژگی مشترک داستان كوتاه كالسيک عبارت اند از:
      طرح منظم و مشخصي دارد.

      تعداد شخصيت ها در آن محدود است.

      شخصيت اصلی، در یک واقعة اصلي درگير مي شود.

      به صورت »كلي« كه همة اجزاي آن با هم پيوند متقابل دارند، شكل مي بندد. 

      تأثير واحدي را القا مي كند.

      زمان و مكان درونی در داستان كوتاه محدود است؛ حتی اگر قصه در مدت طوالنی یا در چند مكان 

باشد. افتاده  اتفاق  مختلف 
      كوتاه است.

برای  ایجاد كشمش  بودن آن، پرداخِت شخصيت ها و  به خاطر كوتاه  هویت داستان كوتاه مستقل است و 
مخاطب سخت تر است. در شكل های جدید داستان كوتاه، ویژگی های ذكرشده متفاوت است. مثاًل ممكن است 

داستان برشی از ماجرا بدون هدف تأثيرگذاری و آغاز و پایان باشد.

تصویر7
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داستان كوتاه بيش از آن كه در پی ساختن پيرنگ باشد، پيرنگ را متمركز بر ساخِت یک موقعيت ارائه می دهد. 
داستان كوتاه، به لحاظ كمی و تعداد كلمه محدود است. بعضی از داستان های كوتاه به تعداد كلمه معروف 
هستند؛ مانند داستان كوتاه 500 كلمه ای و... به طور معمول، تعداد كلمات یک داستان كوتاه بين 1500 تا 

10000 كلمه لحاظ می شود.

در غرب »داستان كوتاه« به معنی امروزی در قرن نوزده شكل گرفت و اولين كسی كه به صورت جدی بدان 
پرداخت »ادگار آلن پو« بود. او در تعریفي از داستان كوتاه مي گوید: »داستان كوتاه روایتی است منثور كه 

براي خواندن آهسته ي آن نيم ساعت تا دوساعت وقت الزم است...«
اليور  نام مستعار  با  از نویسندگان مانند گوگول، گی دوموپاسان، آنتوان چخوف، ویليام سيدني پوتر  برخی 
كه  هستند  مطرح  كوتاه  داستان  عرصه  در  بورخس  لویيس  و خورخه  همينگوی  ارنست  هنري(،  )اُ.  هنري 

است. ترجمه شده  نيز  فارسی  به  آثارشان 

در ایران نخستين داستان های كوتاه فارسی یعنی مجموعة »یكی بود یكی نبود« را محمدعلی جمالزاده نوشت 
و در سال 1300 شمسی منتشر كرد. پس از جمالزاده، نویسندگانی چون صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق 
چوبک، جالل آل احمد و دیگران داستان هایی نوشتند و به لحاظ كمی و كيفی در ارتقاي این گونة ادبی 

اهتمام ورزیدند.

یک داستان كوتاه انتخاب كنيد و در كالس بخوانيد. 

نام داستان كوتاه: ...........................................
نویسنده: ..........................................................

................................................................................................................................................... داستان:  خالصة 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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)Novel( داستان بلند )ج
داستان بلند، داستاني است روایت گونه به صورت نثر كه پيرامون موضوع و حادثه اي خاص نوشته مي شود. 
در داستان بلند وصلتي است ميان داستان كوتاه و رمان، كه در آن ویژگي هاي داستان كوتاه با خصلت هاي 
رمان درهم مي آميزد و داستاني با خصوصياتي متمایز از داستان كوتاه و رمان به وجود مي آید؛ از این رو نوعی 

رمان كوتاه به حساب می آید.
از نظر كميت، به داستانی كه 15 تا30 هزار كلمه داشته باشد، داستان بلند می گویند و داستانی كه از30 هزار 

تا 50 هزار كلمه داشته باشد، رمان كوتاه ناميده می شود. 

ویژگی های داستان بلند عبارت اند از:
      طرح پيچيدة داستانی دارد.

      انواع شخصيت های داستانی در آن وجود دارد.

      از چندین موقعيت اصلی و فرعی تشكيل شده است.

      می تواند درون مایه های متفاوتی داشته باشد.

      زوایای دید مشخصی دارد.

)Roman( رمان )د
رمان مهم ترین و معروف ترین شكل تبلوریافتة ادبی در عصر معاصر است. زمان تولد و ظهور رمان با »دن كيشوت« 
اثر سروانتس، نویسندة اسپانيایی، در خالل سال های 1615- 1605 است. تعاریف  ارائه شده برای رمان، متنوع 

بوده و هر كدام بر نوعی از رمان قابل تطبيق است. نمونه ای ازتعاریف عبارت اند:

     رمان، داستانی طوالنی است كه بر اساس تقليدی نزدیک به واقعيت، از آدمی و عادات و حاالت بشری 

نوشته شده باشد و به صورت های مختلف تصویر جامعه و یا ذهنيت نویسنده  را در خود منعكس كند.

      روایِت منثوِر داستانی طوالنی كه شخصيت ها را در سازمان بندی مرتبی از وقایع و صحنه ها تصویر كند.
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به پرسش های زیر پاسخ داده و گزارشی در كالس ارائه دهيد.
      عالقه به خواندن چه نوع رمانی دارید؟

      اگر می خواستيد یک رمان بنویسيد، چه موضوعی برای آن انتخاب می كردید؟

      با توجه به عناصر داستانی، آخرین رمانی كه خوانده اید، را تحليل كنيد؟
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فعاليت 
كالسي

برای رمان، حداكثری برای طول و اندازه واقعی وجود ندارد. ادوارد مورگان فورستر در كتاب »جنبه هاي رمان«  
دربارة حجِم رمان مي گوید: 

»رمان داستاني است به نثر، با وسعتي معين، كه این حد یا وسعت نباید كمتر از پنجاه هزار كلمه باشد«. 

رمان دارای چند ويژگی اصلی است:
1( به نثر نوشته می شود.

2( طوالنی است.
3( متشكل از عناصر داستانی مفصل، شخصيت ها ی متعدد و طرح قصة پُر شاخ و برگ است.

رمان، فرهنگ، آداب و رسوم، اخالق، شرایط اجتماعی، سياسی و یا اقتصادی را نشان مي دهد و براي مخاطب 
روشن می كند. نویسنده با ذوق و سليقه و توانایی های خود، عناصر داستانی را به شكلی به كار می برد تا  اثری 

تأثيرگذار و ماندگار خلق كند .
رمان داستاني است كه نویسنده با بازنمایي حوادث به تشریح و كاوش در جامعه و ابعاد مختلف وجودي انسان 
و زندگي اش مي پردازد. رمان تصویر و گزارشی است آشنا، از چيزهایي كه هر روز جلوي چشمان ما روي 

مي دهد.
 رمان ها در سبک هاي مختلف ادبي نوشته مي شوند.
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مراحل نوشتن
برای نوشتن یک روند مشخص و منظم وجود ندارد، چرا كه یک مسئلة ذهنی و حسی است و بر مبنای 
ساختارهای پيچيدة  احساسی عمل می كند. اما به طور كلی می توان سه مرحلة كليدی را در فرایند عمومی 

نوشتن مشخص كرد كه عبارت اند از:
1. مرحلة ايده پردازی

2. ساختارپردازی
3. پرداخت عناصر داستان

متن ارائه شده در زیر، روش های عمومی برای شناخت مراحل فوق است كه می توان با استفاده از این روش ها 
مهارت های الزم برای نوشتن را تقویت كرد. بدیهی  است كه این روش ها الزامی نيست و هركس می تواند بر اساس 

شناخت خود از آنها استفاده كند.

روش های ایده پردازی
طوفان فكری

با فكرهای متفاوت طوفان ایجاد می كنيم. به این ترتيب كه گروهی متشّكل از 3 تا 10  در این روش، ما 
نفر دربارة موضوع مورد بحث)داستان( نظر می دهند و یک نفر بدون وقفه آنها را می نویسد. شما می توانيد، 
صدایتان را ضبط كنيد تا وقت را برای نوشتن از دست ندهيد. هنگام نوشتن یا گفتن ایده ها تعداد آنها مهم 
است، نه درست یا غلط بودن آنها. یعنی همة افراد، بدون ترس از انتقاد، آزادانه نظرشان را بيان می كنند. در 
یک جلسة طوفان فكری،  ایده هرچه نامتعارف تر،  بهتر! چرا كه كم كردن شاخ و برگ ایده  های بزرگ یا عجيب 
و غریب، ساده تر از تبدیل ایده  ای كوچک به راه حلی مؤثر است. در این حالت فكرتان را پرواز دهيد و از تخيل 

كردن نهراسيد. 
از نامتعارف بودن ایده نگران نباشيد؛ قرار نيست این ایده در واقعيت اجرا شود. ایده متعلق به قصة شماست. 
پس از نوشتن تمامی ایده ها، خالق ترین ها را جدا كرده، آنها را بسط و گسترش دهيد تا برای مرحلة نوشتن 
داستان آماده شوند. گاهی می توان طوفان فكری را یک نفره هم ایجاد كرد )افرادی را كه با خودشان حرف 
انجام  با حضور جمعی  كه  است  گروهی  كاری  كردن چنين طوفانی،  برپا  معموالً  اما  ندیده اید؟!(،  می زنند، 

می شود.

تداعی آزاد
تداعی آزاد یكی از روش هایی است كه دانشمندان در حوزة روانشناسی استفاده می كنند. تفاوت آن با طوفان 
فكری در نحوة انجام آن است كه به صورت فردی انجام می شود. در این حالت داشتن تمركز و حضور در یک 

محيط دور از تنش ضروری است. 
در تداعی آزاد، بدون فكر كردن به موضوع، هر جمله ای را كه به ذهنتان می رسد، می نویسيد. بعد از چند 
مرتبه تمرین تداعی آزاد، ایده دلخواه را از آن استخراج می كنيد. جمله اول می تواند یک جملة اتفاقی باشد.
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1. زیر نظر هنرآموز خود به گروه های 6 نفره تقسیم شوید و با استفاده از روش طوفان ایده ها، در مورد موضوع 
»گربه« ایده پردازی کنید. نتایج کار هر گروه در قالب یک گزارش ارائه شود.

2. در جدول زیر به دنبال جملة یک، جمالت دیگر را با توجه به روش تداعی آزاد بسط دهید. برای این منظور 
می توانید یک جدول در دفترتان رسم کنید و جمله هایتان را در آن بنویسید:

...........................................................................)2 1( یک گربه روی پشت بام در حال دویدن بود.  
 ...........................................................................)4   ...........................................................................)3

فعاليت 
كارگاهی

تصویر 9

ساختارپردازی
مهمترین روش در تركيب و ادغام ایده ها با یكدیگر و رسيدن به یک كل یكپارچه و ساختارمند، روش نقشة 
ذهنی است. نقشة ذهنی، تكنيكی گرافيكی است كه برای ترسيِم ارتباط موجود ميان قسمت های مختلف 
اطالعات گردآوری  شده یا ایده ها انجام می شود. در این تكنيک، هر داده یا ایدة روی كاغذ نوشته شده و سپس 
با خط یا منحنی به ایده یا دادة قبل یا بعد از خودش وصل می شود. به این ترتيب، شبكه ای از روابط به وجود 
می آید. این تكنيک اولين بار توسط محققی بریتانيایی به نام تونی بوزان )Tony Buzan( در كتابی با عنوان 

»از كله ات استفاده كن« در سال 1972 منتشر و مطرح شد. 
نقشه  استفاده می شود.  ایده های خالق  و  داستان پردازی  پروژه ها ،  برای  برنامه ریزی  در  نقشه  های ذهنی  از 
ذهنی، طبقه بندی اطالعات است و برای طراحی و تهيه ساختاِر پيرنگ بسيار مناسب است. در این روش، 
رویداد  دربارة  كه  تمام چيزهایی  مي نویسيم، سپس  وسط صفحه  در  را  نظر  مورد  رویداد  یا  عمل  موضوع، 
برگ  و  شاخ  مثل  آن  اطراف  در  می رسد،  ذهنمان  به  و...،  گفت وگو، صحنه  مانند: شخصيت ها،  داستان،  یا 
می نویسيم. هر چيز دیگری را كه به ذهنمان می رسد كنار كلمات یادداشت می كنيم. ارتباط نهایی پيرنگ یا 

ایده ای است كه به دست آورده ایم.
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نقاط کلیدی در ساختاِر پیرنگ
شروع: مقدمه

توصيف ظاهری  و حتی  دیالوگ  یا  با كنش  پایانی،  و  ميانی  برحسب چگونگی بخش های  داستان می تواند 
یا رخداد شروع شود. در شروع داستان، همه چيز در تعادل به سر می برد. یا فضاسازی  شخصيت 

تصویر10

ناپداری يا گره افكنی: کشمكش
گره افكنی یعنی به هم ریختن تعادل كه در واقع چيزی نيست مگر بی نظمی و آشفتگی. برای نویسنده همين 
امر ابزاری است برای بسط و گسترش و پيش بُرد روایت. در فرایند داستان، استمرار، جاافتادگی و پيچيدگی 
گره افكنی به بحران می انجامد. گره همان چيزی است كه در دل خواننده دلهره می اندازد و او را به دنبال داستان 
می كشاند. هر گره به منزلة یک بحران برای شخصيت های اصلی است كه باید برای رسيدن به هدف نهایی 

آن را پشت سر بگذارند. 
این گره ها توسط نيروهای متخاصم برای قهرمان داستان به وجود می آید یا ممكن است یک رویداد  غالباً 
طبيعي و غيرطبيعي شخصيت را به دردسر بيندازد؛ مثل گيركردن در یک آتش سوزي یا زلزله. حتي ممكن 
است توسط خود شخصيت شروع شده و از كنترل خارج شده باشد؛ مثل سقوط از كوه یا گم شدن در جنگل.

گسترش
در این مرحله رویدادی كه خواننده، را به خود جذب كرده و حادثة اصلی، گسترش داده می شود. داستان های 

فرعی به داستان اضافه می شوند. گسترش به معنی توصيف فضا است.

تعليق
با زیاد شدن تعداد پرسش های خواننده، دربارة داستان و كنجكاوی وی برای فهميدن ادامة آن، تعليق به وجود 
می آید؛ یعنی ميان آسمان و زمين ماندن. به عبارتی خواننده در این حالت دربارة پایان داستان حدس هایی 

می زند، اما مطمئن نيست. تنها راه برای كشف رمزها و آیندة  داستان، خواندن ادامة آن است.

نقطة اوج
قوی ترین رابطة حسی بين خواننده و متن در اینجا پدید می آید و نقطه ی اوج خوانده می شود. تقابل تمام عيار 

نيروهای قهرمان و ضدقهرمان در نقطه ی اوج، به باالترین حد خود می رسد.

شروع

اوج

پایان

   تعليق

  گسترش

  گره افكنی

  گره گشایی
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گره گشايی
نویسنده  انتخاب  به  نحوة گره گشایی  داستان.  باز شدن گره های  و  بحران  از: حل  است  عبارت  گره گشایی، 
بستگی دارد. گره گشایی، پایاِن داستان نيست؛ بلكه حل شدن بحران است و به این معنی نيست كه حتماً در 

گره گشایی اتفاق ها به خوبی به سرانجام می رسد.

پايان بندی
پایان داستان می تواند قوی ترین و مؤثرترین بخش روایت هم باشد. هميشه پایاِن خوب، پایانی است غيرمنتظره 
و متقاعد كننده. غافلگيری هنگامی پدید می آید كه آن چه رخ می دهد، پيش بينی ناپذیر است و از حدسيات 
در  غافلگيری  و عنصر  انتظار  و  ميان شک  باید  كه  این جاست  مهم  نكتة  فراتر می رود.  فرضيات خواننده  و 

پایان بندی تعادلی وجود داشته باشد.

پرداخت عناصر داستان
مهمترین مقوله، توجه به لحن و سبک است. لحن آن چيزی است كه داستاِن شما را از داستان دیگری متمایز 
می كند، امضاي شخصی و ردِّ نگاه نویسنده است. روش نوشتن و نحوة استفاده از كلمات و كلية عناصر داستان 

به واسطة لحن و سبک تعيين می شود.
ادبيات داستانی را به سبک ها و مكتب های مختلفی تقسيم كرده اند. از سبک های معروف و رایج در قرن های 
اخير می توان به رئاليسم اجتماعی، سورئاليسم، رئاليسم، رمانتيسم، كالسيک و پست مدرن اشاره كرد . اگر 
تصميم داشته باشيد كه یک نویسندة حرفه ای باشيد شناخت سبک های ادبی به شناخت و درک بيشتر شما 

از ویژگی های مختلف ادبی یاری می رساند.

یكی از فعاليت های زیر را انتخاب كنيد و در كالس ارائه دهيد:

1( قصة دهقان فداكار را با 3 زاویه  دید متفاوت بنویسيد، سپس 
برای آن نمودار پيرنگ رسم كنيد.

2( دربارة یک كشاورز و چاه آب مزرعه، یک ایده طراحی كنيد 
و پيرنگ و داستان آن را بنویسيد.

3( دربارة یک حادثه در یک بعدازظهر تابستان كه برای بچه ها 
اتفاق می افتد، یک داستان كوتاه دو صفحه ای بنویسيد.

4( در داستان رستم و سهراب نقاط كليدي پيرنگ را پيداكنيد و 
دربارة پایان آن در كالس به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

تصویر11
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش داستان

شرح کار:

طراحی ایده، جمع آوری اطالعات، نوشتن پيرنگ، تعيين شخصيت ها، نوشتن داستان

استاندارد عملكرد:
نگارش یک داستان كوتاه حداكثر 500 كلمه ای، با استفاده از ایده پردازی خالق برابر چارچوب های داستان نویسی انجمن های ادبی

شاخص ها:
1- توانایي و مهارت هاي ادبيات دراماتيک              2- ایده پردازی خالقانه          3ـ شخصيت پردازی

4ـ دانستن نقاط كليدی در پيرنگ

شرايط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 60 دقيقه
ابزار و تجهيزات: كاغذ، قلم، رایانه

    
معيار شايستگی:

نمرة هنرجو حداقل نمرة قبولی از 3 مراحل کار رديف

2 طراحی ایده 1

1 جمع آوری اطالعات 2

2 نوشتن پيرنگ 3

2 تعيين شخصيت ها 4

1 نوشتن داستان 5

2 شايستگی های غيرفنی، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرشي:
تفكر خالق )N15(، عالقه به باالبردن سطح فرهنگی مخاطبان عام و خاص

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 است.
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نگارش فيلمنامه

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    متن یک فيلم چقدر در جذابيت آن مؤثر است؟

    خواب و رؤیاي خود را چگونه براي دیگران تصویر مي كنيد؟ 

    براي نوشتن فيلمنامه به چه مهارت هایي نياز دارید؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگيري، ساختار فيلمنامه، تفاوت فيلمنامه هاي اورجينال و اقتباسي، تفاوت فيلم 

سينمایي و فيلم كوتاه یا تله فيلم را فرامی گيرند و مي توانند یک ایده را بسط و گسترش دهند و سپس به 
فيلمنامه فيلم كوتاه تبدیل كنند.

استاندارد عملكرد
  نوشتن یک فيلمنامه )فيلم كوتاه 15 دقيقه ای( بر اساس سفارش مشتری یا برای فروش
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براي ساخت یک فيلم از دو گروه عناصر ساختاري استفاده مي شود.
1. عناصر سبكي )کارگرداني(

2. عناصر روايي)فيلمنامه( 
هر كدام از این دو گروه خود داراي شاخص هایي هستند.

فیلمنامه 
فيلمنامه )Script or Screenplay( یا سناریو )Scenario( داستانی است كه همراه با توضيح صحنه ها، 

برای ساخت فيلم نوشته می شود. به نویسنده فيلمنامه، فيلمنامه نویس می گویند. 
مهم ترین ویژگی فيلم نامه كه آن را از گونه های دیگر داستانی متمایز  می كند درام است. درام یعنی نمایش، 
و دراماتيک یعنی قابليت به نمایش در آمدن. در فيلم نامه با تصویر سروكار داریم، چيزی كه دیده می شود. 
خط داستانی در فيلمنامه، نمایشی است. اتفاقات مختلفی كه در داستان یا رمان توسط كلمات از زبان راوی 
تشریح می شود، در سينما به یكباره با هم در یک لحظه اتفاق می افتد و در یک قاب تصویری روایت می شود. 
براي مثال، اگر در یک داستان دربارة یک شخصيت و اتفاقات در ذهن شخصيت صحبت كنيم، این صفات 
و ویژگی ها باید در فيلمنامه قابل تصویر كردن باشد. اگر در داستان بنویسيم احمد آقا مرد خانواده دوست، 
زیرک و ترسویی بود، خواننده به شخصيت احمد  آقا نزدیک می شود؛ اما در فيلمنامه باید این ویژگی ها قابليت 

به تصویر كشيده شدن را داشته باشد و این فقط در طول ماجرا و رویداد ها مّيسر می شود. 
فيلمنامه بخشی از عناصر یک فيلم و از قسمت های مهم آن به شمار می رود. یک فيلم نامة خوب، در روند 
توليد یک فيلم و كيفيت آن نقش بسيار پررنگی دارد. یک فيلم خوب حتماً دارای یک فيلم نامه خوب است.

فيلمنامه در تعریف كالسيک به لحاظ فرم نوشتاری، دارای ساختار و عناصر داستانی است كه با تصویر در 
قالب گفت وگو و توضيح صحنه و در بطن داستان دراماتيک قرار می گيرد. فيلمنامه تا زمانی كه ساخته نشود  

و شخصيت های درون آن مقابل دوربين قرار نگرفته باشند، شناخته نمي شود.  

تصویر12
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عناصر فیلمنامه 
یک فيلمنامه، مانند داستان دارای عناصری است. عناصر یک فيلمنامه به دو دستة بيرونی و درونی تقسيم می شود. به 
لحاظ بيرونی شامل صفحه های شماره گذاری شده،  عناوین، توضيح صحنه ها و متن دیالوگ هاست و از لحاظ درونی 
بر اساس یک ماجرا یا كنش، شكل می گيرد. درام؛ محور اصلی فيلمنامه و به دو صورِت كنش محور یا شخصيت محور 

است.

عناصر بيرونی در فيلمنامه:
از صفحه های شماره گذاری شده كه شامل:
عناوین، توضيح صحنه ها و دیالوگ است. 

عناصر درونی در فيلم نامه:
كنش یا عمل 

شخصيت 
فضا و مكان 

دیالوگ یا گفت وگو

ماجرا يا کنش 
كنش به معنای عمل و ماجرا است كه مایة درونی یک حادثه یا رویداد است و باید جذاب، متفاوت و دارای 

كشمكش باشد؛ به صورتی كه مخاطب عالقه مند شود دربارة آن بيشتر بداند.

کنش چگونه به وجود می آيد؟
اگر همين االن شما به شخصی كه كنارتان نشسته است، بگویيد كه از وی متنفرید یا دوستش دارید، چه 

واكنشی نشان خواهد داد؟ 
اگر به پدرتان برای تأخير هر روزه در رساندن شما به مدرسه چيزی بگویيد، او چه خواهد گفت؟ 
اگر به پدرتان كنایه بزنيد كه تأخير او به خاطر حواس پرتی اش است، واكنش او چه خواهد بود؟ 

هر تقابل یا تضادی، منشأ یک كنش یا عمل است. مضامينی مانند شب و روز، مرگ و زندگی، عشق و نفرت، 
سقوط و صعود ، تاریكی و روشنی و...، صرف نظر از خوب یا بد بودن شان، می توانند نقش بسزایی در ایجاد 

كشمكش داشته باشند و كنشی را به وجود بياورند كه ماجرا را در فيلمنامه پيش ببرد. 
براي مثال، جمله ای غير معمول و پاسخی غير معمول می تواند منجر به وقوع یک حادثه شود. زن و شوهری 
در یک خودرو بحث شان باال گرفته و یكی از آنها، فرمان خودرو را منحرف مي كند و خودرو به سمت حاشيه 

خيابان منحرف می شود. به نظر شما این اتفاق یک كنش است؟ 
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یا شخصی كه فارغ التحصيل رشتة پرستاری است، برای به دست آوردن شغل سرپرستاری باید در یک مصاحبه 
شركت كند. ارزش های فردی و احساسات درونی شخص دركنار قدرت مدیریت و خونسردی دو حس متضاد 

هستند كه در این مورد در مقابل هم قرار می گيرند و كشمكشی را به وجود می آورند. 
دو نوع كنش در فيلمنامه  وجود دارد : بيرونی و درونی. 

کنش بيرونی :  فرمی بيرونی دارد و قابل لمس و مشاهده است. ماجرای بيرونی تمام رویداد هایی است كه 
قابليت دیده شدن دارد و پيگيری می شود. سرقت از بانک، دزدیدن دوچرخه، نجات غرق شدگان و سفر به كرة 

ماه، همگی جزء ماجراهای بيرونی هستند. 

کنش درونی: آنچه در درون ماجرا اتفاق می افتد و اغلب از درون شخصيت ها نشئت می گيرد. چند اتفاق 
در درون شخصيت ها، جریان قصه را به رخداد یک رویداد یا یک حادثه پيش می برند. مثاًل: قهرمان نوجوان 
در طول قصه متحول مي شود و برای عمل كردن به قولی كه به مادربزرگ خود هنگام مرگ داده است، در 
مسابقات علمی رتبه ممتازی به دست می آورد؛ تحول شخصيتی این نوجوان، او را به سمت این اتفاق سوق 

داده است.

به رویدادهای اطرافتان دقت كنيد. 

      آیا می توانيد از تضادها و تقابل های ميان خود و دیگران، محيط، جامعه و... مثال هایی بياورید؟

 
      كنش های شما نسبت به این تضادها چگونه است؟ 

      می توانيد ماجرای سه تقابل و كنش خود را به صورت گزارشی در كالس ارائه دهيد.

بين سه فيلم »از كرخه تا راین«، »بچه هاي آسمان«، »خيلي دور، خيلي نزدیک« یكی را انتخاب 
كنيد، سپس كنش هاي دروني و بيروني شخصيت  اصلي را مشخص نمایيد.

فعاليت 
كالسي

شخصيت
شخصيت در فيلمنامه دارای دو بُعِد، درونی و بيرونی است:

شخصيت درونی 
نژاد، شرایط خانوادگی، محل زندگی و تولد،  ویژگی هایی كه مربوط به فرد می شود، مانند جنسيت، سن، 

خواهر و برادر وی و خصيصه های شخصيتی، جزء شخصيت درونی او محسوب می شود.

شخصيت بيرونی
شخصيت بيرونی آن چيزی است كه در طول ماجرا و از خالل كنش ها و مواجهه با سایر شخصيت ها بروز 
می یابد و خود را نشان می دهد. برای مثال، شخصيت »بی بی« در »قصه های مجيد« دارای ویژگی های درونی 
خاص خود است، اما در داستان های مجيد این شخصيت در رو به رو شدن با مجيد و دیگر افراد تعریف می شود. 
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شخصيت بيرونی به سه بخش حرفه ای، اجتماعی و خصوصی تقسيم می شود: 
حرفه ای : شخصيت حرفه ای همان شخصيت شغلی یک فرد محسوب می شود؛ كارمند، پزشک، كارگر، معلم، 
سرباز، خدمتكار، آرایشگر، خانه دار، معمار، نقاش، بازیگر و صد ها شغل دیگر كه زندگی حرفه ای شخص را 
تشكيل می دهد و روی وی نيز تأثيراتی می گذارد. برای یافتن این بخش شخصيت می توان به سؤاالِت زیر 

پاسخ داد: 
محل كار وی كجاست؟ 

درآمد او از چه راهی است؟ 
رابطة وی با همكارانش چگونه است؟ 

به شریک خود اعتماد دارد؟
چگونه با همكارانش كنار می آید؟ 

مناسبات شغلی او مثبت است یا منفی؟
و... 

اجتماعی: زندگی خانوادگی شخصيت و مناسبات او با سایر افراد است. شخصيت داستان مجرد یا متأهل 
است؟ آیا دارای فرزند است؟ نسبت های خویشاوندی او چگونه است؟ پدر، مادر، خواهر یا برادرش چه كسانی 

هستند؟ و...

خصوصی: شخصيت شما در روزهای تعطيل چه كار می كند؟ به دیدار خانواده اش می رود؟ با دوستانش برنامة 
تفریحی می گذارد یا فقط در رخت خواب می ماند و استراحت می كند؟ از زندگی خود رضایت دارد یا خير؟ 
عادات رفتاری شخصی و عالقه مندی های او به چه چيزهایی است و به چه علت؟ خواهش و نياز او در فيلمنامه 
چيست؟ می توانيد موانعی را سر راه وی در سير رسيدن به آن ها بگذارید. این بخشی از ایجاد كشمكش یا 

كنش در فيلمنامه می شود. 

به نظر شما در این تصاویر، شخصیت ها چه جور آدم هایی هستند ؟ شخصیت ها را نام گذاری و تحلیل کنید. 
آنها را شرح دهید و سپس برای شان حداکثر در یک صفحه شرح و توصیف بنویسید.

فعاليت 
كارگاهی

تصویر14 تصویر13
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گفت وگو یا دیالوگ
دیالوگ حرف هایی است كه شخصيت ها بيان می كنند و برای درک و شناخت بهتر آنها و در جهت پيشبرد 

داستان نوشته می شود. در یک فيلمنامه تأكيد بر تصاویر است و دیالوگ ها مكمل تصاویر هستند. 
گفت وگوهایی كه در دنيای واقعی وجود دارد، در فيلمنامه به همان شكل استفاده نمی شوند. دیالوگ با مكالمه 

متفاوت است. 
دیالوگ هدفمند و در راستای پيشبرد ماجرا و داستان است. در اینجا، مبنا دراماتيک بودِن آن است. براي مثال، 
بخش اعظمی از گفت وگو های روزمرة ما ارزش های دراماتيک ندارد؛ از این رو كيفيت دیالوگ پيدا نمی كند. 
دیالوگ هم باید درصدد خلق كنش باشد، و هم به لحاظ محتوا بُعدی از شخصيت و درونيات او را نشان دهد. 

مهمترین نكته در دیالوگ، زبان منحصر به فرد هر شخصيت و صدای ویژه و خاص اوست. 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كارگاهی

تصویر15

چهار شخصیت را در زندگی خود انتخاب کنید و در مورد ابعاد شخصیتی آنان گزارشی در کالس ارائه 
دهید. سعی کنید گزارش تان بر مبنای دیده ها و موقعیت هایی باشد که شخصیت را از خالل آن بررسی 

کرده اید و نه قضاوت ها و پیشداوری های ذهنی تان.

فعاليت 
كالسي

ماجرایی را درنظر بگیرید. شخصیت اصلی و دو سه شخصیت عمدة فیلمنامة خود را انتخاب کنید و زندگی 
نامة آنها را در 3 تا 10 صفحه بنویسید. برای زندگی شخصیت  هایتان سه دورة زمانی را درنظر بگیرید؛ 

براي مثال، کودکی، نوجوانی و جوانی. 

فعاليت 
كالسي
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براي مثال، در نگارش گفت وگو برای یک كودک، نویسنده باید كودک شود و از نگاه وی دنيا را ببيند و حرف 
بزند. 

لحن و بيان در دیالوگ مهم است. یک نویسنده و یک قصاب مثل هم حرف نمی زنند و دارای لحن و شيوة بيان 
متفاوت هستند. خالصه گویی و پرهيز از گفتن واضحات از ویژگی  های یک گفت وگوی مؤثر در فيلمنامه های 
تلویزیونی و سينمایی است. دیالوگ فيلمنامه های حرفه ای بسيار كوتاه است. حتی گاهی جمالت ناقص تمام 
می شوند. گاهی اصاًل قواعد دستوری زبان رعایت نمی شود. شخصيت ها حرف هم را قطع می كنند یا دنبالة 

بحث را بنا به مقتضيات نوشته به كلی عوض می كنند. دیالوگ های خاّلق ، به دور از كليشه و تقليد هستند.
    گفت وگو بين دو یا چند نفررا دیالوگ می گویند. 

    گفت وگوی اول شخص با خودش یا با یک شخص غایب را مونولوگ می گویند، چرا كه شخص غایب حضور 

ندارد تا در گفت وگو شركت كند و پاسخ دهد. مونولوگ ها نيز كاركردهای دیالوگ را به شكلی دیگر دارند.

نمونه ای از مونولوگ:

- صلوات براي سالمتي اميرعلي، ما كاري به حكم نداریم، حكم رو كاغذ مال محكمه  اس، اصليت حكم 
مال خداست كه صلوات و گلریزون مي كنيم واسه كسي كه آزاد مي شه از این چاردیواري كه همه  
دنيا چاردیواریه؛ َكَرم مرتضي علي، یه مرد كه واسه شرف و ناموسش دوازده سال رو كشيده، وجدانش 
باالتر از این پوالست كه كاغذه، سالمتي سه تن: ناموس، رفيق و وطن، سالمتي سه كس: زندوني، 
سرباز و بي كس، سالمتي باغبوني كه زمستونش رو از بهار بيشتر دوست داره، سالمتي آزادي، سالمتي 

زندونياي بي مالقاتي. 
)مرحوم مهدي فتحي - اعتراض(

برای تصاویر زیر حداکثر در20 کلمه دیالوگ بنویسید. 
فعاليت 
كارگاهی

تصویر 17  تصویر16
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انواع فیلمنامه 
انواع فیلمنامه به لحاظ متنی

فيلمنامة غيراقتباسی
قصه و داستان این نوع فيلمنامه به اصطالح اورجينال و ساخته و پرداختة ذهن نویسنده است؛ یعنی از همان 
ابتدا برای ساخته شدن فيلم نوشته می شود و گاهی به لحاظ ارزش گذاری سينمایی اهميت بيشتری به این 

نوع متن می دهند.

فيلمنامة اقتباسی
نویسندة دیگری نوشته شده است،  یا قصه ای كه قباًل توسط  افسانه  یا یک رمان،  از داستان  این فيلمنامه 
اقتباس می شود. اقتباس كردن یعنی تبدیل از یک رسانه به رسانة دیگر؛ از این رو اثر اقتباس شده یک اثر 
مستقل است. در اقتباس یا برداشت از یک رمان لزومی به وفاداری به دست مایة اصلی نيست؛ یعنی اگر در 
یک داستان قهرمان صاحب فرزند نيست، در فيلمنامه می تواند صاحب فرزند باشد. وقتی رمانی؛ برای اقتباس 
استفاده می شود، تجربه های داستان، به تجربه هایی دیداری تبدیل می شوند. اقتباس تنها از رمان نيست، بلكه 

الف( گفت وگوهایی را درچند سکانس از فیلم های برتر سینما، تلویزیون یا سریال انتخاب کنید. در آنها 
تعداد کلمات را بشمارید و مؤلفه های  تازگی، ایجاد کنش و خالصه گویی را در آنها بررسی کنید. 

ب( برای یک ژنرال ارتش بعد از اعالم دستور حمله، در12کلمه مونولوگ بنویسید. 
ج( متن یک تک گویی در یکی از فیلم های تلویزیونی یا سینمایی را انتخاب  نمایید و بازنویسی کنید.

فعاليت 
كالسي

برای تصاویر زیر حداکثر در20 کلمه دیالوگ بنویسید. 
فعاليت 
كارگاهی

تصویر19 تصویر18
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از زندگی افراد یا حوادث تاریخی نيز می تواند صورت گيرد.
یكی از فيلمنامه های موفق اقتباسی ایرانی »ناخدا خورشيد« است كه بر اساس ساختار كالسيک نوشته شده 
و اقتباسی از رمان »داشتن و نداشتن« نوشتة ارنست همينگوی است كه توسط ناصر تقوایی، كارگردان ایرانی، 

ساخته شده است.

همراه هنرآموز خود یکی از قسمت های سریاِل »قصه های مجید« را ببینید و داستان آن را با کتاب مورد 
نظر مقایسه کنید. دربارة شباهت ها و تفاوت های آن در کالس بحث کنید.

فعاليت 
كارگاهی

انواع فیلمنامه ها به لحاظ کیفی و کمی
انواع فيلمنامه ها به نوع فيلم بستگی دارد و به چند نوع مهم تقسيم می شود: سينمایی، فيلم كوتاه، تلویزیونی 

و سریال.

فيلمنامة  سينمايی 
متنی برای فيلم كه هدف از ساخت آن، پخش بر روی پردة سينما است. فيلمنامه های سينمایی محدودیت 
خاصی ندارند و می توانند بسيار پيچيده یا ساده باشند. نكتة مهم در یک فيلمنامة سينمایی عمق و نوع نگاه 

به موضوع و ایجاز است. 

فيلمنامه فيلم کوتاه  
فيلمنامه كوتاه به لحاظ زمانی محدود تر از انواع دیگر فيلم هاست. به لحاظ محتوایی، خالقيت و تجربه گرایی 
از دیگر ویژگی های فيلمنامة كوتاه است و تمامی عناصر فيلمنامه در آن وجود دارد. مهمترین خصيصة یک 
فيلمنامة كوتاه، تمركز بر یک موقعيت داستانی و شخصيت های محدود است. ساختار دراماتيک فيلمنامه 

كوتاه نيز شبيه داستان كوتاه است؛ با این تفاوت كه وزنة اصلی در پيشبرد داستان تأكيد بر تصویر است.

فيلمنامة فيلم تلويزيونی  
به دليل تفاوت های سينما و تلویزیون، فيلمی كه از تلویزیون پخش می شود، با فيلمی كه در سينما پخش 
می شود، متفاوت است. دالیل این تفاوت، روش های ساخت، پردة نمایش، تفاوت مخاطبان، تنوع زمان پخش، 
امكانات ساخت و مقولة انتخاب تماشاگر است. تفاوت ها عموماً در همين موارد گفته شده خالصه می شود و 
در بقيه موارد از قوانين كلی نوشتن فيلمنامه تبعيت می كند؛ به عبارتی عناصر فيلمنامه تفاوتی در این نوع 

فيلم ندارد. 
در تلویزیون تماشاگر می تواند فيلم را متوقف كند یا كانال را تغيير دهد. در واقع به لحاظ ساختار و شكل درام، 
تفاوتی بين فيلم تلویزیونی و سينمایی نيست، اما به لحاظ امكانات توليد و اجرا از یكدیگر متفاوت می شوند. 
تلویزیون بر اساس روند روزانه به لحاظ محتوایی تغذیه می شود؛ مانند: روزنامه، كه محصولی است كه توليد 
آن سریع، كم هزینه و قابل دسترس است. در ساختار فيلمنامة تلویزیونی از داستان  های فرعی پرهيز می شود 

و از نظر محتوایی، در این نوع فيلمنامه ها به مضامين عامه پسند بيشتر توجه می شود. 
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فيلمنامة سريال 
سریال، مجموعة فيلم هایی است كه عموماً برای پخش در تلویزیون یا شبكه های خانگی طرح می شود و از 

طرفداران بسياری برخوردار است. سریال ها ممكن است به دو شكل باشند:
1( دارای یک پيرنگ یا ایدة اصلی باشند و به صورت تكه تكه به پيرنگ های كوچكتر تقسيم شوند. داستان های 

فرعی در راستای هدف و ایده سریال ادامه پيدا كنند. 
2( دارای پيرنگ متغير در هر قسمت باشند. اصطالحاً هر قسمت مجموعه دارای یک داستان جداگانه است 

و هر قسمت متغير تعریف می شود. 
قالب نوشتاری فيلمنامه یک سریال نيز مانند دیگر گونه های فيلمنامه است. سریال ها بر اساس مخاطب و 
محل نمایش می توانند ماجرا محور یا شخصيت محور باشند. از سریال های ایرانی می توان به »قصه های مجيد« 

و »كوچک جنگلي« اشاره كرد. 
مخاطب  استقبال  دليل  به  سریال ها  از  بعضی  دارد.  بستگی  مختلفی  عوامل  به  سریال  قسمت های  تعداد 
محدودیتی برای تمام شدن ندارند. موضوع سریال های تلویزیونی به دليل  داشتن مخاطب عام، غالباً اجتماعی، 
پليسی و طنز است. تفاوت مهم فيلمنامة سریال، بسط و گسترش ایدة ماجرا و روابط شخصيت ها و مناسبات 

ميان آنها است.  

ساختار یک فیلمنامه
عناصر مختلف یک فيلمنامه به وسيلة شيوه ها و الگوهای مختلف با یكدیگر تركيب می شوند و كليت یكپارچه 
و نظام مندی را به وجود می آورند. به عنوان عمومی ترین الگو می توان از ساختار سه پرده ای نام برد. ساختار 
سه پرده ای دارای دو نقطة عطف داستانی است. نقاط عطف، نقاطی هستند كه مسير كلی رویدادهای داستان 
به واسطة آنها تغيير كرده و ماجرا و حوادث، شكل جدیدی پيدا می كنند. آنچه در ادامه می آید، نكات عمومی 

و كالسيک در شكل دهی به این الگوی ساختاری است كه تاكنون نيز قدرت خود را حفظ كرده است. 

پردة اول  
پردة اول همان قسمتی است كه تماشاگر می خواهد همراه شما در مسير قصه قدم بردارد و آن را آغاز كند. 

نقطه عطف اول در انتهای پردة اول رخ می دهد. در پرده اول، مواردی مشخص می شود كه عبارت اند از:  
1( زمان و مكان و قوع ماجرا تشریح می شود.

2( ژانر یا طبقه ای كه فيلم در آن جا می گيرد، مشخص می شود.
3( معرفی و شناخت نسبی شخصيت ها، به خصوص شخصيت های اصلی اتفاق می افتد.

4( گرة اول یا همان حادثه ، اتفاق یا ماجرایی كه داستان را از حالت تعادل خارج می سازد و به سمت نقطة 
عطف اول سوق می دهد، در این پرده اتفاق می افتد. به این حادثه، حادثة محرک می گویند. 

مثاًل كارآگاهی توسط یک شخص برای پيگيری موضوعی استخدام می شود اما وقتی ماجرا را كشف كرد، با 
شخصی در دفتر كار خود مواجه می شود كه سفارش دهندة واقعی است و كارآگاه را به لغو مجوزش تهدید 
می كند، كارآگاه درمانده می شود. گرة واقعی تشخيص هویت فردی است كه سفارش كار را به كارآگاه داده است.
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پردة دوم 
در پردة دوم مشكالت و موانع، قهرمان را به سمت نقطة اوج داستان یا نقطة عطف دوم سوق می دهد. نقطة 

اوج فيلمنامه زمانی است كه نيروهای قهرمان و ضدقهرمان با یكدیگر به طور كامل مواجه می شوند. 
در این پرده تقابل ميان شخصيت ها در حل مشكل و معضل اصلی رفته رفته بيشتر می شود و این مسئله تنش 
را در داستان باال می برد. زمان پردة دوم بيشتر از اول و سوم است. در این پرده، هر چه مبارزه و تقابل نيروها 

سنگين تر باشد، تعليق بيشتر و در نتيجه این بخش مهيج تر و جذاب تر خواهد شد. 
مثاًل در یک فيلمنامه جنایی، كارآگاه قصه برای حل راز قتل یک پروندة جنایی به نقطة مرموزی وارد شود 
كه در آن ساعات شبانه روز تغيير كرده و همواره روز است! به دليل تغيير ساعات شهر، كارآگاه دچار بيخوابی 
می شود. بی خوابی مشكالتی را برای او به وجود می آورد تا آنجا كه در یک حادثه یكی از افراد پليس را به 
اشتباه می كشد. این مشكالت در پردة دوم بروز می كند و كارآگاه را از رسيدن به هدفش كه دستگيری قاتل 

است، دور می كند. 

پردة سوم 
پردة سوم گره گشایی است، زمانی كه ما آرام آرام و با كمک داستان های فرعی و جهت هایی كه به داستان 
می دهيم، قهرمان را به سمت آگاهی راهنمایی می كنيم. در این پرده، كشمكش ميان دو شخصيت قهرمان و 
ضِد قهرمان )فارغ از نيروهایشان( به شكل حساس تر و حادتری درمی آید. در این پرده، قهرمان تمام مسائل و 
مشكالت دیگر را حل كرده و تنها یک مشكل شخصی و درونی اش برای او باقی مانده است. حل این مشكل 

در پایان پردة سوم، داستان را تمام می كند.

یک فیلم را در کالس زیر نظر هنرآموز خود تماشا کنید، سپس رویدادهای پردة اول، دوم و سوم آن را 
مشخص نمایید و نقاط عطف را به تفکیک بنویسید. در مورد دالیل خود با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید.

فعاليت 
كارگاهی
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نوشتن فیلمنامه 
برای نوشتن فيلمنامه می توان مراحل زير را تعريف کرد:

1( مشخص کردن موضوع:
 درون مایه، هدف و چشم انداز نوشتن و پرداختن ایده یا ماجرای خود است.

2( شناسايی  مخاطب:
 ردة سنی و نيازهای تماشاگر است. از مهم ترین عناصری كه در نوشتن یک فيلمنامه در نظر گرفته می شود، 
اهميت  او  فكری  نظام  و  دغدغه ها  سليقه ،  شناخت  و  است  متفاوت  فيلم  نوع  هر  مخاطب  است.  مخاطب 
فراوانی دارد. شناخت صحيح مخاطب، كليد موفقيت یک فيلمنامه است. شرایط مختلف اجتماعی، سياسی 
و اقتصادی، روحيه را تغيير می دهد. مخاطب را به شيوه  ها و در طبقه های متفاوتی می توان گونه بندی كرد: 
مخاطب خاص، عام، بزرگسال، كودک و نوجوان و یا مخاطب خارج از مرزهای جغرافيایی. نویسنده در زمان 
طراحی و ایده پردازی برای ایدة خود با روش های تحقيقی نسبت به مخاطب خود باید به شناخت صحيح برسد 

و این موضوع با نزدیكی به وی مّيسر می شود. 
یكی از مهمترین نكات در شناسایی مخاطب، تعيين ژانر یا گونة فيلمنامه است. برای تماشاگر، نوع ژانر  یک 

فيلم قابل شناسایی است كه به صورت های مختلفی طبقه بندی می شود.

ژانر يا گونة فيلمنامه 
تقسيم بندی عمومی برای ارزش گذاری و طبقه بندی مفهومی یک فيلم ژانر نام دارد. این اصطالح در ادبيات 
هم كاربرد دارد. ژانر را در فارسی گونه یا نوع معرفی كرده اند. برای دریافت بهتر این مفهوم سراغ یک موضوع 
آشنا می رویم مثاًل می گویيم گونه های جانوری یا گونه های گياهی یا گونة آبزیان. گونه یا همان ژانر، در واقع 

بر   اساس عناصر مشترک طبقه بندی و تعریف می شود. ویژگی های مشترک  به دو صورت هستند:
پویانمایی،  مثل:  دیالوگ ها  انواع  و  ریتم  فيلمبرداری ،  تكنيک های ساخت ،  مانند  باشد  فرمی  ویژگی های   .1

و... خبري  دیجيتال، 
2. ویژگی های محتوایی مانند وجود نشانه ها و عناصر مشترک در ماجرا و قصه؛ مثل: كمدي، جنگي، علمي 

تخيلي و...
در ژانر، نشانه ها و چيزهایی وجود دارند و تكرار می شوند. مقدمه، ميانه و پایان بندی فيلم های یک ژانر مشترک 

معموالً شبيه هم هستند. مثاًل فيلم های كمدی پایان خوش دارند. 
تعدادی از ژانرهای موجود را می توان به شرح زير نام برد: 

درام: قصه ای است كه با احساسات مخاطب سروكار دارد، در عمق مسائل و وجود شخصيت ها نفوذ می كند 
و می تواند با پایانی خوش یا تلخ همراه باشد. 

کمدی: داستانی با محوریت شخصيت ها و موقعيت هایی كه برای خنداندن مخاطب طراحی می شوند.
تاريخی/ زندگينامه: داستان هایی بر پایه واقعيت های تاریخی و یا اشخاص حقيقی مثل زندگی نامه ها و یا 

دوره های خاص تاریخی. 
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حادثه ای/ ورزشی: داستان هایی شامل كشمكش و درگيری های فيزیكی سریع و مداوم، مانند: فيلم هایی كه 
براساس ورزش های رزمی طراحی می شوند.

معمايی/کارآگاهی: داستان هایی با محوریت یک سؤال اصلی، مانند »چه كسی و چرا این كار را انجام داده 
است؟« می تواند قالب پليسی یا جنایی داشته باشد؛ مثاًل قتلی صورت گرفته اما قاتل ناپدید شده است و بعد 
مشخص می شود اصاًل قتلی صورت نگرفته است، یا جواهری ربوده شده و افرادی به دنبال به دست آوردن 

آن هستند.
علمی-تخيلی: داستان هایی كه اجزای آنها از پيش بينی و تخيل علم در آیندة بشر ریشه می گيرد؛ مانند: 

سفر به كرة ماه، جنگ ستارگان. 
جنگی: داستان هایی با محوریت پدیدة جنگ و یا در لوكيشن های جنگ زده را شامل می شود، این نوع فيلم ها 

می توانند درام یا اكشن باشند.
مانند:  می شود؛  شامل  را  ملل  حماسه های  و  كهن  افسانه های  كنندة  تهييج  روایت  افسانه ای:  حماسی/ 

دیگر. ملل  به  متعلق  افسانه ای  قصه های  دیگر  یا  گيل گمش،  رستم،  جنگ جویی  دربارة  داستان هایی 

ده فیلم مختلف در حال اکران سینماهای کشور را انتخاب نمایید و ژانرهای هر کدام را شناسایی کنید و 
در قالب یک گزارش ارائه دهید. 

فعاليت 
كالسي

گاهی یک اثر می تواند دارای ژانر ترکیبی باشد. فقط باید توجه داشت که این ادغام باعث چندگانگی و گسست 
ویژگی های خاص  و  تکیه کالم ها  متنی،  کار عناصر مهم  این  برای  باید  نویسنده   نشود.  فیلمنامه  کلیت  در 

شخصیت های خود را یادداشت  کند و مدام خط داستانی را با آن مقایسه  کند.

نکـته

3( مرحلة نگارش: 
در این مرحله، مشخص كردن عناصر فيلمنامه یعنی پيرنگ، كنش یا ماجرا، شخصيت ها، صحنه ها و دیالوگ 
حائز اهميت است. نویسنده بر اساس نموداری سه پرده ای  رسم شده برای فيلمنامه، قصة خود را به پرده های 
مشخص تقسيم می كند. ابتدا سكانس ها را نوشته و سپس با رعایت وحدت ساختاری، صحنه ها را می نویسد. 
هر چقدر عناصر فيلم به صورت مستقل پرورش یافته و ساخته شده باشند نوشتن كل فيلمنامه، روان، منسجم 

و خالق خواهد بود. 
نمودار پيرنگ و مراحل آن، از نمونه پيرنگ در داستان پيروی می كند )مقدمه، گره افكنی، گسترش، تعليق، 
نقطة عطف، گره گشایی، پایان(. برای راحت تر شدن كار ابتدا 3 كاغذ یا مقوای سفيد به ابعاد 21* 15 سانتی متر 
ببرید، 3 پردة خود را روی آن بنویسيد: سپس چند كاغذ  در ابعاد 13*7 سانتی متر ببرید، سكانس هایی را 
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كه الزم دارید و متعلق به هر كدام از 3 مرحله هستند، روی آنها بنویسيد و دوركاغذ قبلی بچينيد. می توانيد 
با اضافه كردن قطعات كوچكتر به عنوان صحنه، كليت كار را مشاهده نمایيد. موارد مورد نظرتان را حذف یا 

اضافه كنيد.

4( مرحلة بازنويسی: 
در این مرحله، توضيحات اضافی صحنه و نكات جا افتاده اضافه می شود و یک بار از ابتدا تا انتها مورد ارزیابی 
قرار می گيرد. گفت وگو ها و صحنه های اضافی حذف می گردد و پس از بازنگری دوباره، این نسخه به ویراستار 

تحویل داده می شود. 

بخش های فیلمنامه 
فيلمنامه به لحاظ شكلی از دو بخش صحنه و سكانس تشكيل می شود. 

صحنه: 
كوچكترین واحد كنش دراماتيک، صحنه است. صحنه به دو موضوع زمان و مكان بستگی دارد و حداقل یكی 
از آنها باید پيوستگی داشته باشد. حتماً در بين اعضای خانواده یا دوستان تان دربارة صحنه های به یاد ماندنی 
در زندگی تان صحبت كرده اید؛ مثال، صحنة در آغوش گرفتن پدر و مادرتان و اعضای خانواده در مناسبتی 
خاص یا لحظة گل زدن ایران در جام جهانی یا یک صبح برفی زمستانی كه برای شما متفاوت و مهم  بوده و 

در ذهن شما به یاد مانده است. 
صحنه های خوب، فيلم هارا به وجود می آورند. صحنه می تواند كوتاه یا بلند باشد، می تواند 3 صفحه شامل 

گفت وگو یا بدون گفت وگو باشد. این داستان شماست كه اندازه صحنه را تعيين می كند. 

صحنه ها از عناصر و جزئياتی تشكيل شده است و بر دو محور ساخته می شود: 

1. زمان و مكان: 
وضعيت صحنه به لحاظ اینكه در چه محل و چه زمانی رخ داده است. از نظر مكانی آیا  صحنه در فضای آزاد 
اتفاق می افتد یا در فضای بسته؟ این موضوع به صورت داخلی و خارجی مشخص می گردد. برای مثال: داخل 

خودرو، كارخانه، خيابان، پارک، مدرسه و... زمان وقوع رویداد به صورت شب و روز بيان می شود. 

برای مثال )داخلی- اتاق نشيمن-شب( یا )خارجی- خيابان- روز( یا )داخلی - كتابخانه - شب(

2. کنش يا شرح صحنه: 
حالت روانی شخصيت و رویداد و موقعيت اصلی صحنه در این بخش نوشته می شود، در حدی كه شخصيت، 
حاالت و ویژگی های او و فضا مشخص شود. تشریح شخصيت به صورتی كه ما او را بشناسيم، حاالت شخصيت 
و اشاره به ویژگی خاصی كه دارد. نویسنده تنها به مواردی اشاره می كند كه ضروری است. گفت وگوها از جمله 

عناصر فيلمنامه است كه در صحنه ها به آن پرداخته می شود. 
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برای مثال:
داخلی-پذيرايی خانه - شب

حسن و مينا در حال تماشای تلویزیون هستند. اتاق تقریباً تاریک است و نورهای كمی روشن است. 
حسن با اشتياق تلویزیون می بيند و مينا به نظر بی حوصله می آید. مينا از جایش بلند می شود و به 

آشپزخانه می رود. حسن به رفتن مينا اعتنایی نمی كند. 
صدای مينا:

فردا كی می خوای بری سركار؟
حسن:

)نگاهی به ساعت می اندازد(
حول و حوش هشت...

صدای مينا:
ماشين رو...

حسن با صدای بلند به برنامة تلویزیون می خندد. مينا چيزی نمی گوید و به اتاق می رود.

سكانس يا فصل: 
سكانس از مجموع صحنه هایی تشكيل شده است كه به لحاظ موضوع با هم مشترک هستند و در یک بازة 
زمان و چند مكان، امكان اتفاق دارد؛ براي مثال، سكانس تدفين یا سكانس عروسی، سكانس تعقيب و گریز و... 
سكانس مهم ترین عنصر فيلمنامه، استخوان بندی یا ستون فقرات فيلم است و همانند اسكلت ساختمان عمل 
می كند. »هر سكانس فكری است كه بتوان آن را در چند جمله یا كمتر بيان كرد. فضایی است كه محتوا در 
آن جای می گيرد، مثل یک فنجان خالی. وقتی بطن سكانس مشخص شد، با محتوا یا با جزئيات خاص الزم 

برای خلق، سكانس بنا می شود.« 
هرسكانس دارای شروع، ميان و پایان مشخصی است و قدم به قدم مارا به هدف یا پایان قصه نزدیک می كند. 
برای نگارش هر سكانس، همانند كل فيلمنامه یک نمودار رسم كرده و جوهره ، پيام و هدف از نمایش سكانس 

را مشخص می كنيم.

چند سکانس از چند فیلم را انتخاب کنید و در جدول زیر بنویسید:

خالصه سکانسنام فیلم

فعاليت 
كالسي
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ريتم : 
چگونگی ضرباهنگ حوادث و اتفاقات در سكانس های فيلمنامه و نسبت آنها با زمان را ریتم می گویند. یک 
مثال ساده برای فهم این موضوع، شيوه راه رفتن است: شما ممكن است تند راه بروید و دوست شما تندتر از 
شما قدم بردارد. شيوة راه رفتن شما و یا دوست تان از یک آهنگ درونی پيروی می كند كه همان ریتم است. 
دوست شما زود تر به مكان مورد نظر می رسد، پس ریتم تندتری نسبت به شما دارد. این مقوله در فيلمنامه 

با وقوع حوادث متنوع در بازة زمانی ایجاد می شود. 
مثاًل در یک فيلم فاصلة آغاز تا عطف اول به جای 30 دقيقه، ممكن است 10 دقيقه باشد. این آهنگ باید 
در كل فيلمنامه از تغيير متناسبی برخوردار باشد. اگر در 10 دقيقه اول مخاطب را به نقطة عطف اول ببرید 
و نقطة عطف بعدی را در دقيقه 40 قرار دهيد، فيلمنامه اصطالحاً از ریتم خواهد افتاد؛ چرا كه نسبت وقایع 
نسبت به زمان متناسب نيست و رشتة قصه از دست تماشاگر در خواهد رفت. نویسنده با طراحی درست نمودار 

پيرنگ می تواند در تمام طول فيلمنامه ریتم مناسب را حفظ كند.

پردة اول یک فیلم را انتخاب کنید. وقایع و حوادث فیلم در چه نسبتی با زمان رخ می دهد؟ 

    آیا این آهنگ تا پایان فیلم رعایت می شود؟ 

    تغییرات حوادث برای شما چه احساسی ایجاد می کند؟

فعاليت 
كالسي

سيناپس 
سيناپس، صفحه ای است كه همة نكات اصلی فيلمنامه به اختصار در آن نوشته می شود. اندازة آن یک  صفحة 

معمولیA4  است. 
افعال به كاررفته در آن زمان حال را دارند و موارد زیر در آن اشاره می شود: 

1. زنجيرة علت و معلولی وقایع اصلی در پيرنگ داستان
2. نقاط عطف و چگونگی سير داستان 

3. شخصيت های اصلی، چگونگی ارتباطشان با هم و نقش آنها در داستان
4. سبک كلی فيلمنامه 

سيناپس یک نگاه كلی به فيلمنامه است كه با خواندن آن می توان به یک چشم انداز كلی رسيد. 
سيناپس با طرحی كه برای معرفی فيلم برای تبليغ آن، یا برای ارائه به تهيه كننده برای فروش ارائه می شود، 

متفاوت است.
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طرح تفصيلی يا پالت داستان 
متنی در حدود 12-15 صفحه برای یک فيلم تلویزیونی یک ساعته یا بيشتر، و 25-30 صفحه برای فيلمنامه 
سينمایی كه روی كاغذ A4 تایپ شده باشد و وقایع را به ترتيب زمانی و بر اساس خط داستان و پيرنگ بيان 

می كند، طرح تفصيلی یا پالت داستان می گویند. طرح تفصيلی برای دو هدف مهم  نوشته می شود:
1( وسيله ای است برای نویسنده كه ذهن خود را طبقه بندی كند و به صورت كلی فيلمنامه را ببيند.

2( یک پيشنهاد برای ارائه به تهيه كننده یا شبكه برای فروش یا پخش اثر است. 
نيست.  پيرنگ  فقط  تمركز روی  اما  فرعی مشخص هستند،  پيرنگ های  و  اصلی  پيرنگ  تفصيلی،  در طرح 
شخصيت ها و عمل هایشان در طرح تفصيلی مشخص می گردد و شرح داده می شوند. تمركز در طرح اصلی بر 
روی كنش دراماتيک یا همان رویداد داستان است. در این طرح، ژانر یا همان تم فيلمنامه مشخص می گردد و 
خالصه ای از صحنه ها در یک پاراگراف نوشته می شود. شخصيت ها به صورت خالصه و در چند خط ، هنگامی 
كه به صحنه وارد می شوند، معرفی و توصيف می شوند. نام شخصيت ها برای اولين بار به صورت پررنگ یا داخل 
گيومه نوشته شود. طرح  می تواند شامل خالصه سكانس ها یعنی سطر صحنه و شرح آنها باشد؛ دیالوگ ها در 

طرح تفصيلی نوشته نمی شوند.

می خواهیم با دیدن یک یا چند فیلم و به صورت معکوس، پس از تماشای فیلم و  برای درک بهتر، پیرنگ، 
یک  فیلمنامه تان  برای  می خواهید  باشدکه  این  بر  شما  فرض  بنویسیم.  را  آنها  تفصیلی  طرح  و  سیناپس 

تهیه کننده بیابید.

فعاليت 
كارگاهی

طرح تفصیلی، سیناپس نیست؛ به این معنی که در آن جزئیات وقایع نوشته می شود. طرح تفصیلی نقاط ضعف و 
قوت متن را در درجة اول برای خود نویسنده مشخص می کند و در مرحلة بعد، که به نظر کامل شد، نویسنده 

برای نوشتن فیلمنامة اصلی آماده خواهد بود. 
وقتی طرح تفصیلی به کمپانی یا شخصی به عنوان تهیه کننده ارائه می شود، به صورت استاندارد و معمول در دو 
صورت مورد توجه قرار خواهد گرفت: ساختار قوی و ایدة ناب به همراه درام؛ بهتر است قبل از نوشتن فیلمنامه 

در این قسمت دقت و تمرکز بیشتری داشته باشیم.

نکـته
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش فیلمنامه

شرح کار:

انتخاب موضوع، انتخاب ساختار، شرح عناصر، طراحي ایده، انتخاب نوع فيلمنامه، نوشتن فيلمنامه

استاندارد عملكرد:
نوشتن یک فيلمنامه )فيلم كوتاه 15 دقيقه ای( بر اساس سفارش مشتری یا برای فروش

شاخص ها:
1- شناخت عمومي تلویزیون و رسانه               2- مهارت در داستان گویي و تسلط بر دانش هاي ادبي

3ـ درک ژانر و توانایی انتخاب                        4ـ رعایت اصول فيلمنامه نویسی برای فيلم كوتاه

شرايط انجام کار:
مكان: كالس

زمان: 120 دقيقه
ابزار و تجهيزات: كاغذ، قلم، رایانه

معيار شايستگی:

نمرة هنرجو حداقل نمرة قبولی از 3 مراحل کار رديف

1 انتخاب موضوع 1
2 انتخاب ساختار 2

1 شرح عناصر 3

2 طراحي ایده  4

3 انتخاب نوع فيلمنامه 5

1 نوشتن فيلمنامه 6

2 شايستگی های غيرفنی، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرشي:
تفكر خالق )N15(، عالقه به باالبردن سطح فرهنگی مخاطبان عام و خاص

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 است.
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اگر از رخدادي واقعی فيلمي تهيه كنيد، اين فيلم مستند خواهد بود و اگر هنگام پخش آن 
براي ديگران جنبه هاي ديده نشدۀ ماجرا را تعريف كنيد، گويي براي آن متني نگاشته ايد. 
متن براي فيلم مستند هم مي تواند نقشه راه باشد و هم تكميل كننده و جذاب كننده 

اتفاقات موجود در فيلم.

پودمان 2

مستندآموزشي
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نگارش متن برنامۀ مستند

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    ديدن بعضي فيلم هاي مستند چقدر مي تواند در درك ما از هستي و آفرينش مؤثر باشد؟

    براي نوشتن فيلمنامۀ مستند به چه دانشي نياز داريد؟ 

    تحقيق و پژوهش چه تأثيري در نوشتن فيلمنامه مستند دارد؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، انواع فيلم هاي مستند و ساختار فيلم مستند را فرا مي گيرند، همچنين 

روش هاي تحقيق براي فيلم مستند را مي آموزند.

استاندارد عملكرد
  نوشتن متن يک فيلم مستند )١٥دقيقه ای( بر اساس سفارش يک شبكه يا بر اساس عالقۀ شخصی و 

توانايی ساخِت آن در صورت نياز
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فیلم مستند 
وقتی می گوييم مستند، از موضوعی حرف می زنيم كه دارای سند است. وقتی از كودكی تان خاطره ای تعريف 
می كنيد و عكسی از آن خاطره را نشان می دهيد، در واقع مستند خاطره تان را نشان می دهيد. با اين عكس 
خاطره های كودكی شما مستند می شوند؛ يعنی شما دربارۀ چيزی كه حرف می زنيد يا واقعه ای كه تعريف 
می كنيد، مدركی واقعی در دست داريد. در موضوعات مستند فقط واقعی بودن مهم نيست، بلكه داليلی كه 
بازنمايی واقعيت نيست كه در فيلم مستند به كار  از اين رو، تنها  اثبات می كند نيز مهم است.  واقعيت را 
می رود، بلكه درگيری و رو به رويی با واقعيت مهم تر است. چه بسا كه در حالت اول ما با يک گزارش خبری 
رو به رو هستيم؛ در حالی كه در دومی صحبت از يک اثر هنری در ميان است. فيلم های مستند نقش مهمی 

در حفظ و نشر واقعيت ها دارند؛ واقعيت هايی كه می تواند به زيست بهتر انسان كمک كند. 
ورود قطار به ايستگاه )١89٥( و يا خروج كارگران از كارخانه )١89٥(، كه توسط برادران لومير ساخته شدند، 
اولين فيلم های مستند محسوب می شوند. اين واژه به صورت رسمی اولين بار توسط منتقدان دربارۀ فيلمی كه 

توسط يک كارگردان بريتانيايی ساخته شده بود به كاررفت. 

تصوير١

تصوير3

تصوير2 

تصوير4

واژۀ مستند را اول بار جان گريرسن )John Grierson ( )مستند ساز و منتقد سينما( در نقد فيلم موانا 
)١926- Moana( ساختۀ رابرت فالهرتي )Robert Flaherty( به كار برد.
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»اتحاديه جهاني سينماي مستند« در سال ١948 واژۀ مستند را چنين تعريف كرده است:
» ضبط سينمايي واقعيت يا هر جنبه اي از واقعيت كه با فيلمبرداري واقعي و بدون دست كاري، يا با بازسازي 
وفادارانه و معقول رويدادها، با هدف گسترش بخشيدن به دانش و درك مردم و ارائه مسائل و راه حل هاي آنان 

صورت گرفته باشد فيلم مستند گفته می شود«.

چهار هدف متمايز در ساخت يک فيلم مستند وجود دارد:
1( ثبت، آشكارسازی، نگهداری 

ثبت واقعه ای كه دور از چشم همگان بوده يا درباره آن كسی خبری نداشته باشد. مانند »فيلم نانوك شمالی« 
ساختۀ فالهرتی كه در آن زندگی اسكيموها نشان داده شده است. بعضی از رويداد ها برای ثبت در اسناد 

تاريخی به عنوان سند نگهداری می شود. 
2( تشویق یا ترویج 

رواج دادن يا قانع كردِن موضوعی در اهداف شخصی و اجتماعی كه می تواند در حوزه تبليغات هم باشد. هدف 
آن آگاهی بخشی در جهت يک امر خاص است.

3( تحلیل)آنالیز( یا تفّحص 
مستندهای بی واسطه در اين دسته طبقه بندی می شوند؛ آنها كه به دنبال بازنمايی واقعيت هستند و با ذهنيت 

و نگاه زيبايی شناسانه آن را ثبت می كنند.
4( بیان احساس 

شيوۀ بيانی اين مستند، مبتنی بر احساس است و با استفاده از تصاوير واقعی، احساسات انسانی را هدف قرار 
می دهد.

دربارۀ اصطالح »Kino – Pravda« چیزی شنیده اید ؟ به همراه هم گروهی هایتان دربارۀ این اصطالح تحقیق 
کنید و نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش ارائه دهید:

»Kino – Pravda« به چه معنایي است؟

از کینو- گالز »Kino- Glaz« به معناي دوربین چشم »Eyes -Camera« چه مي دانید؟

فعاليت 
كالسي

عناصر فیلمنامۀ فیلم مستند:
عناصر فيلمنامۀ يک فيلم مستند نيز، مانند ديگر متون انواع  فيلمنامه هستند؛ ولی با توجه به ساختار و نوع 
فيلم مستند، نقش و نحوۀ ارايۀ آنها متفاوت است. عناصر فيلمنامۀ مستند نيز شامل كنش يا همان عمل، 
شخصيت، فضا، زاويۀ ديد و ... است و بر اساس شالوده و پيرنگ كه به آن در فيلم مستند طرح يا ايدۀ اوليه 

می گويند، شكل می گيرد. 
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مهمترين نكته در فيلمنامۀ فيلم مستند، واقعی بودن آن است. تمام عناصر تابع اين موضوع هستند و تحت 
تاثير آن طراحی می شوند. به طور مثال كنش يا عمل در يک فيلم مستند قبال اتفاق افتاده است و زاييدۀ 
ذهن و فكر نويسنده نيست. كنش در اين جا آن چيزی است كه نويسنده در رابطه با واقعيت و تعامل آن با 

مخاطب ايجاد می كند؛ به عبارتی، تخيل و خيال در آن وجود ندارد. 
برای درك بهتر يک فيلم مستند بايد فيلم های مستند فراوانی ديد. نظريه پردازان فيلم های مستند را به اشكال 
مختلفی تقسيم كرده اند. شكل دهی به واقعيت در هر اندازۀ آن، كم يا زياد، بر اساس سليقه، هدف، منفعت يا 

هر دليل ديگری منجر به طبقه بندی های متفاوت فيلم مستند شده است.

کدام یک از گزاره های زیر مستند و واقعی، و کدام یک فانتزی و خیالی هستند؟
1( داستان رستم و سهراب در شاهنامۀ فردوسی 

2( داستان علی بابا و چهل دزد بغداد 
3( تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 شمسی 

4( خشک شدن دو سوم دریاچۀ ارومیه 
5( ازدواج لیلی و مجنون

فعاليت 
كالسي

 انواع فیلم مستند: 
انواع فيلم مستند در كتاب »بازنمايی واقعيت« اثر بيل نيكولز به چهار گروه توضيحی، مشاهده ای، تعاملی و 

انعكاسی تقسيم شده است. كه در اينجا به برخی از آنها می پردازيم:

شیوۀ توضیحی  یا مستند های کالسیک
و  انسان شناسی  حوزۀ  در  ديده نشده  و  ناشناخته  واقعيت های  از  نمايشی  و  توضيح  اغلب  اوليه  مستند های 
فرهنگ های مختلف بودند. مستند توضيحی درصدد توضيح يک واقعيت با كنار هم گذاشتن تكه های تصويری 
است و شكل روايی دارد، دانای كل با لحن خود محتوای متن را به شكلی تأثير گذار به مخاطب انتقال می دهد 
و تشريح می كند. از آثار شاخص اين شيوه فيلم مستند بلند »نانوك شمالی« ساخته رابرت فالهرتي است. 

اين فيلم نخستين آشنايي مردم معمولي با اسكيموها و زندگي آنها بود.
مجموعۀ »تهران پايتخت ايران است« ساختۀ كامران شير دل و »باد صبا« ساختۀ آلبر الموريس را می توان 

به عنوان نمونه های كالسيک فيلم های مستند نام برد.
فيلمنامه در اين شيوه دارای تعريف خطی، سكانس و توضيح صحنه است. تمامی عناصر فيلمنامه شكل خود 
با اين تفاوت كه همگی تابع  را دارند. يعنی ما دارای پيرنگ، درام يا كنش، شخصيت و گفت وگو هستيم، 

واقعيت و وفادار به روايت هستند.
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مستندهای مشاهده ای)Observational Documentary( یا بی واسطه
مشاهده ای، عينی، بی واسطه يا واقع گرا به آن دسته از مستند هايی گفته می شود كه فقط ناظر مطلق است 
و هيچ دخالت احساسی از جانب سازنده در آن وجود ندارد. مشاهدۀ مستقيم پديده، مبنای اين نوع از فيلم 
است. تماشاگر با ديدن اين نوع  فيلم درمي يابد كه در صورت نبودن دوربين هم، واقعيت روزمره به اين شكل 

به وقوع می پيوست. 
در اين نوع مستند، مستندساز بدون واسطه وارد واقعه می شود و در جريان اتفاق قرار می گيرد. اين نوع فيلم 
بازنمايی صددرصد واقعيت است؛ به عبارت ديگر، سوژۀ مورد نظر اعم از افراد يا مكان های مورد مطالعه، نسبت 

به حضور دوربين آگاه نيستند و زندگی طبيعی در برابر دوربين جريان می يابد. 
فيلمنامه در اين نوع به صورت متنی ا ست كه در هنگام ساخت فيلم نوشته و بازنويسی می شود. از مهمترين 
فيلم های اين نوع مستند، می توان به فيلم »برای آزادی« اشاره كرد كه وقايع انقالب اسالمی را از شهريور ٥7 

تا فروردين ٥8 نمايش می دهد.
 

مستند مشارکتی)Participatory Documentary( ، سینما حقیقت تعاملی 
اين نوع مستند بر پايه تعامل، مشاركت و واقعيت جاری ميان فيلم ساز و سوژۀ مورد مطالعه است. در واقع 
محصول مشاركت ميان گروه توليد است. در اين مستند برخالف مستند مشاهده ای، سوژه از حضور دوربين 

آگاه است و به نوعی با آن تعامل می كند مثل مصاحبه. 
هدف اين است كه واقعيت از طريق مشاركت بين مستند ساز و افراد درگير در رويداد كشف شود و به تصوير 
در آيد و اين نحوۀ مواجهه با واقعيت در فيلم به صورتی عينی، برمال و آشكار شود. از نمونه های شاخص اين 
شيوۀ مستند »روايت فتح« ساختۀ شهيد آوينی است كه در آن با گفت وگو و روايت، مخاطب در كشف حقيقت 
سهيم می شود. عناصر فيلمنامه در اين شيوه با توجه به ساختار پيرنگ نقش ايفا می كنند و در واقع فيلمنامۀ 

اصلی در پروسه تدوين، شكل می گيرد. 

تصوير ٥
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سید شهیدان اهل قلم، راوی»روایت فتح«

اوايل مهر ١3٥9 و همزمان با شروع جنگ را می توان ايام تولد سينمای مستند جنگی در ايران 
دانست. گروه تلويزيونی جهاد كه بعد ها به عنوان گروه »روايت فتح« ناميده شد، پيشگامان تهيۀ 
فيلم های مستند جنگی بودند كه در طول هشت سال به ثبت رخدادهای جنگ پرداختند. مديريت 

اين گروه با سيد مرتضی آوينی بود.
اعضای گروه دوشادوش رزمندگان به دنبال حقيقت ماجرا به جبهه ها می رفتند؛ به طوری كه در 
همان روزهای اول جنگ در قصرشيرين دو نفر از اعضای گروه اسير و عده ای نيز در عمليات های 
مختلف به شهادت رسيدند. آنچه بيش از تكنيک و هنر، آنها را به جبهه ها كشانده بود، انگيزش 
سلحشوری های  با  همراه  عرفانی  نگاهی  با  جنگ  واقعيت های  بيان  بود.  هنرمندان  اين  درونی 
رزمندگان و معرفی فرماندهان و ... ابتكار »روايت فتح« آوينی بود كه در شرايط خاص زمانی جنگ 
با استقبال گستردۀ مردم روبه رو شد و متن ها و صدای ويژۀ وی در اين مستندها، اين مجموعه را 
متمايز و ويژه ساخته بود. او فارغ التحصيل رشتۀ معماری دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
از قلم بسيار قوی برخوردار بود. كتاب ها و مقاالت فراوانی از او به جا مانده است. او سرانجام در 
تاريخ20 فروردين١372 هنگامی كه در حال تهيۀ مستند از منطقه عملياتی فّكه بود، به شهادت 

رسيد و سيد شهيدان اهل قلم نام گرفت. 
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ایدۀ فیلم مستند 
در واقع ايده، يكی از مهم ترين بخش های شكل گيری يک فيلم مستند است. اگر ايده به اندازۀ كافی خالق 
نباشد، بقيۀ عناصر هر چقدر هم كه حرفه اي و دقيق چيدمان شده باشند، اثر نهايی را منحصر به فرد نخواهند 
كرد. ايده همان وجه تمايز است، وگرنه موضوع گاهی ثابت است. برای مثال، مستند دربارۀ موضوع آب زياد 

است، اما ايده می تواند متفاوت باشد.

تحقيق تنها جمع آوری اطالعات نيست.
تحقيق زير و رو كردن اطالعات نيست.

تحقيق انتقال اطالعات از يک محل به محل ديگر نيست.
تحقيق شناخت اطالعات و طبقه بندی آن برای رسيدن به يک واقعيت جديد است.

بخش هایی از مستند »روایت فتح« را ببینید و دربارۀ موضوعات زیر با یکدیگر گفت وگو کنید.
شخصیت، هدف از ساخت برنامه، میزان تأثیرگذاری کالم و گفتار فیلم

فعاليت 
كارگاهی

پژوهش و تحقیق 
پژوهش و تحقيق از مهم ترين موارد در روند ساخت و توليد هر نوع فيلم محسوب می شود؛ به خصوص در 

بخش نوشتاری متن يا همان فيلمنامه. اما در فيلم مستند، تحقيق از همه چيز مهم تر است. 
اين امر كليدی ترين راه برای يافتن ايده ای جامع و منحصربه فرد دربارۀ موضوعات است. 

روش های تحقيق در دنيای امروز بسيار تغيير كرده اند، اما برای گرفتن نتيجه ای بهتر، شناخت و به كارگيری 
روش های كالسيک الزم و ضروری است. 

در تحقيق با جمع آوری اطالعات، و سپس پردازش آنها از طريق يكی از روش های موجود، پاسخ پرسش يا 
مسئلۀ خود را  پيدا می كنيم يا به يک نتيجه، دربارۀ فرضيه ای كه برای خود ساخته ايم، می رسيم. 
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برخي از روش هاي تحقیق به شرح زیر است:

روش های تجربی
اين روش همان طور كه از نام آن پيداست، متكی بر تجربه است. حال اين تجربه متعلق به پژوهشگر است كه 

می تواند خود نويسنده باشد يا تجربۀ ديگران كه در قالب های مختلف ارائه می شود. 
تجربه انتظار در ايستگاه قطار، گم شدن در كوير، چوب بريدن زير گرما، درس خواندن بی وقفه، تماشای يک 
بازی فوتبال از نزديک، مشاركت در ساخت يک فيلم، و بسيار تجربه هايی كه بتواند ما را در امر تحقيق برای 

موضوعی خاص ياری دهد. 

تجربه های متفاوت خودتان را بنویسید، در این تجربه چه چیزی منحصر به فرد بوده است؟ آیا می توانید به 
آن به عنوان یک سند مراجعه کنید ؟

فعاليت 
كارگاهی

روش مرجع 
اسناد  مانند  در شكل های مشخصی  است،  تحقيق شده  آنها  دربارۀ  قباًل  كه  اسنادی  و  منابع  اين روش  در 

نوشتاری، كتاب، فيلم، ديسک های فشرده كه به صورت های مختلف جمع آوری شده اند، يافت می شود. 

روش علمی 
روش علمی يكی از روش هايی است كه امروزه در پژوهش های علمی به كار می رود، موضوعی كه روش علمی 

را متمايز می كند، مراحل پژوهش است. اين مراحل به ترتيب عبارت اند از:

    شناخت و طرح مسئله يا موضوع 

    نوشتن و ساختن فرضيه 

    جمع آوری اطالعات

    نتيجه گيری برای فرضيه يا طرح

شناخت و طرح مسئله: در اين مرحله بايد روشن، واضح و دقيق بدانيم كه هدف ما از تحقيق چيست. برای 
تسهيل در جهت يافتن هدف، می توان نكات زير را در نظر گرفت:

الف( محدودۀ پرسش شما بايد مشخص باشد؛ مثاًل اگر می خواهيد مستندي دربارۀ شهر تهران بسازيد به 
تفكيک و با جزئيات بايد بدانيد كه موضوع فيلم دقيقاً دربارۀ كدام ويژگی يا كيفيت شهر تهران است.

ب( موضوع تحقيقی كه قصد داريد در متن فيلمنامۀ مستند به آن بپردازيد، موضوع مهم و جديدی باشد. 
بر  اين اساس آثاری را كه قباًل ساخته شده اند، بيابيد و آنها را برای پرهيز از دوباره گويی و تكرار به دقت مطالعه 

و بررسی كنيد.
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هماهنگی موضوع تحقیق با امكانات: اين شرط نبايد مانعی برای پردازش و خلق فكرهای نو باشد، اما 
می تواند راه را برای رسيدن به نتيجه هموار نمايد. مثاًل تحقيقات علمی دربارۀ سفر به كرۀ ماه ممكن است با 

موانع و مشكالتی همراه باشد. 
مسئله تحقيق زاويۀ انتقادی و پرسش گری را به همراه دارد و رسالت معنوی خاصی را دنبال می كند و می تواند 

با موضوعاتی كه در گذشته درباره آنها برنامه يا تحقيق شده است،  مرتبط باشد. 

ساختن فرضیه: فرضيه در تحقيق همان پيرنگ، يا خط ارتباطی در فيلمنامه است، كه اجزا را به هم پيوند 
می زند. فرضيه در واقع نتيجه ای است كه در پژوهش و تحقيقات علمی فرض می كنند و برای رد يا اثبات 
آن تالش می شود. تعيين فرضيه باعث تمركز روی موضوع می گردد و مانع از پرداختن و جمع آوری اطالعات 

غيرمرتبط می شود؛ براي مثال، می خواهيم دربارۀ سابقۀ درختكاری در شهر تهران تحقيق كنيم. 
فيلم های  رابطه  اين  در  است.  فرهنگی شهری  رفتار  علت  به  درختی  سبز  فضای  نيافتن  توسعه  ما  فرضيۀ 
دوربين های شهری را برای كنترل رفتار مردم با درختان، جمع آوری و مشاهده می كنيم. در ميان اين فيلم های 
ضبط شده مثاًل با يک رويداد در حوزۀ حمل و نقل شهری رو به رو می شويم . اين موضوع برای ما ممكن است 

جذاب باشد ولی ما را از هدف خودمان دور خواهد كرد.

شكل  شما  فرضيۀ  درخت  تنۀ  دور  به  كه  است  برگی  و  شاخ  اطالعات  جمع آوری  اطالعات:  جمع آوری 
می گيرد. اطالعات تمام داده هايی است كه به روش های تحقيق مختلف جمع آوری می شود. كميت اطالعات 
بستگی به نوع فرضيه دارد. در جايی كميت اطالعات مهم است و در جايی تنها كيفيت و چگونگی اطالعات 

اهميت دارد. اين اطالعات با آزمون های آماری تجزيه و تحليل می گردد و برای نتيجه گيری آماده می شود. 

نتیجه گیری برای فرضیه- رد یا پذیرش آن: در اين مرحله پژوهشگر با توجه به مطالعات و يافته های 
تحقيقاتش دست به استنتاج ميزند. به اين معنی كه فرضيۀ وي اثبات و يا رد می شود. الزم به يادآوری  است 

كه در هر صورت پژوهش حاصلی در بر داشته است. 
به اين معنی كه در هر صورت حقيقتی استنتاج شده است. براي نمونه می توان به فرضيه ا ي اشاره كرد كه بر 
اساس آن، دختران براي شروع آموزش دبستانی، نسبت به پسران همسن خود از آمادگی بيشتري برخوردارند.

چنانچه محقق به نفی اين فرضيه برسد، می توان از آن نيز چون حقيقتی علمی ياد كرد كه ماحصل پژوهش 
است؛ و نبود تفاوت در دختران و پسران در اين مقطع سنی را اثبات می كند. 

دربارۀ میزان مطالعه در خانواده و دوستان، فواید مطالعه، مضرات تکنولوژی نوین،  یادگیری یک حرفۀ هنری 
یا فنی به روش علمی تحقیق کنید.

فعاليت 
كالسي
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نوشتن طرح فیلم مستند: 
برای يک اردوی چندروزه عازم سفر هستيد. همه چيز آماده است و در اتوبوس نشسته ايد. اولين اقدام برای 
شروع سفر شما چيست؟ استارت ! اگر رانندۀ خودرو يا اتوبوس حامل شما خودروی خود را روشن نكند، سفر 
و حركتی اتفاق نخواهد افتاد. برای يک فيلم يا هر كار اجرايی نوشتن طرح در حكم استارت است. ايده ها 
و نقشه ها تا زمانی كه در ذهن شما هستند، نمی توانند موتور اجرايی يک برنامه را روشن كنند. برای تأييد 
سفارش يا جذب يک طرح كه به مركز يا سازمانی ارائه می شود، به طرحی مشخص با ساختاری مدون نياز 
است كه شفاف و روشن، و قابل بحث، تأييد يا رد باشد. طرح به صورت های  يک خطی، يک پاراگرافی و چند 

صفحه ای تهيه می شود. 

چند نكتۀ مهم در طرح بايد مشخص باشد:
    هدف از ساخت فيلم مستند

    مخاطبان

    زمان فيلم 

    شيوه و سبک ساخت 

    چگونگی امر توليد به اختصار 

    مشخص شدن مكان و شخصيت ها 

مشخص كردن و تنظيم اين موارد بر روی كاغذ همان استارت خوردن و روشن كردن موتور كار و آغاز راه 
است. قالب های نگارش طرح بر اساس مواد و نكات فوق عبارت اند از:

طرح خطی : در چند سطر موضوع و هدف كلی را مشخص می كنيم اين همان هستۀ اوليه يا پيرنگ است. 
طرح مختصر: نگاهمان به موضوع، مخاطب، ضرورت ساخت و دغدغه مان را به عالوۀ مكان اصلی در چند 

سطر يادداشت می كنيم.  
طرح توضیحی: در توضيح تكميلی، چند سطر قبلی را گسترش می دهيم، به سؤاالتی كه در ذهن خوانندۀ 
طرح به وجود می آيد پاسخ می دهيم. اين سؤاالت در تكميل اشارات قبلی به عناصر فيلمنامه مانند شخصيت ها، 

روايت يا موضوع، گفتار روی فيلم، مكان، زمان فيلم، شيوه يا سبک ساخت و باز هم ضرورت ها است.

یک طرح در شیوۀ خطی، مختصر و توضیحی بنویسید. 
موضوع: زندگی یک پیش کسوت ورزشی

فعاليت 
كارگاهی
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ مستند

شرح کار:

انتخاب شيوۀ مستند، ايده پردازي، گردآوري اطالعات، نوشتن متن، آكسان گذاري متن

استاندارد عملكرد:
نوشتن متن يک فيلم مستند )١٥ دقيقه ای( بر اساس سفارش يک شبكه يا بر اساس عالقۀ شخصی و توانايی ساخِت آن در 

صورت نياز
شاخص ها:

١- مهارت پژوهشي و تحقيقي از منابع مختلف اطالعاتي          2- شناخت عمومي فيلم مستند 
3ـ ايده پردازی و گردآوری اطالعات                                    4ـ نوشتن متن طبق تصوير

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 60 دقيقه
ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، رايانه 

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب شيوۀ مستند 1
3 ايده پردازی 2

2 گردآوری اطالعات 3

3 نوشتن متن 4

2 آكسان  گذاری متن 5

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
دقت، جست وجو گری، تمايل به كشف حقايق، پرهيز از استعمال دخانيات، رعايت 
موارد ايمنی در طول زمان تحقيق و ساخت، موضوع طبيعت هميشه از موضوعات 
مهم و مورد توجه فيلم های مستند است؛ بنابراين حفاظت و توجه به آن می تواند از 
نكات برجسته و پر  اهميت در اين بخش باشد. وفاداری به وقايع مستند، خودداری از 

بزرگ نمايی در يک اتفاق 

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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نگارش متن برنامۀ آموزشي

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    نگارش متن برنامه آموزشي چگونه تهيه مي شود؟ 

    برنامۀ آموزشي به چند دسته تقسيم مي شود؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، انواع رسانه هاي آموزشي و ساختار متن آموزشي را فرا مي گيرند.

استاندارد عملكرد
  نگارش متن برنامۀ آموزشی بر اساس سفارش تهيه كننده با در نظر گرفتن استانداردها و ظرفيت آموزشی
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      ویژگی های فیلم آموزشی

1. همخواني با هدفها ، محتوا و شيوه هاي آموزشي
2. توانايي انتقال پيام مورد نظر

3. انطباق و همخوانی با جامعه مخاطب )يادگيرندگان(
4. داشتن اعتبار دانش در محتوا 

5. ايجاد انگيزه در مخاطب برای يادگيری و فعاليت 
6. بهره داشتن استاندارد های كيفی و كمی توليد در جهت پخش از رسانه های جمعی

برنامه های آموزشی 
آموزش به روش های مختلف و از طريق يک رسانه صورت می گيرد. رسانۀ آموزشي وسيله يا عاملي است كه 
آموزش از طريق آن به صورت فراگير ارائه مي شود. امكانات رسانه سبب تسهيل امر آموزش و انتقال آن به 

مخاطب می شود. 

رسانه های آموزشی به چهار بخش تقسيم می شوند:

    دیداری 

    شنیداری 

    دیداری- شنیداری 

    چند حسی 

فيلم های آموزشی در دستۀ رسانه های آموزشی ديداری-شنيداری متحرك  طبقه بندی می شوند.اين فيلم ها 
می توانند تأثير مثبتی در فرايند يادگيری مخاطبان داشته باشند. در يک فيلم آموزشی، به تجارب يادگيری 
از قبل اندوخته شده شكل می دهيم و با صرفه جويی در زمان با ارتباطی آسان و فراگير، امكانات آموزشی را 

برای عموم جامعه ميّسر می كنيم.

رسانه هاي آموزشي انتخاب شده بايد با توانايي ها، عالقه ها و نيازهاي يادگيرندگان منطبق باشند. در رسانه اي 
صدادار نظير فيلم، مطالب بايد با زبان قابل فهم مخاطبان ارائه شود. توضيحات نبايد زياد و كسل كننده و يا 
كم و غير كافي باشند. در انتخاب واژه ها، تصاوير، موسيقي، طنين صدا، سرعت بيان، فشردگي مطالب و... بايد 

به عالئق و توانايي هاي مخاطبان توجه كرد. يكي از ويژگي هاي ياد گيرندگان، سن آنهاست. 
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نقش رسانه در فرایند یادگیری:
عامل ایجاد انگیزش 

تسهیل فرایند یادگیری
اصالت بخشیدن به موضوع

ملموس تر کردن موضوع
در اختیار قرار دادن منابع اطالعاتی

فراخوان اطالعات قبلی
تحریک حواس

براي  بنابراين  مي كنند.  كسب  عيني  تجارب  طريق  از  را  خود  يادگيري هاي  بيشترين  خردسال  مخاطبان 
برقراري ارتباط با اينگونه شاگردان تا حد امكان بايد از رسانه هاي آموزشي استفاده كنيم كه امكان كسب 

تجارب يادگيري دست اول و يا نزديک به آن را فراهم می سازند.
  

انواع فیلم های آموزشی
فيلم آموزشی به دو بخش گفت وگو محور و مستند تقسيم می شود. در دنيای معاصر بخش ديگری به فيلم های 
آموزشی نرم افزار محور اختصاص دارد كه در آنها محتوای آموزشی در نرم افزار های رايانه ای شبيه سازی می شود 

و خروجی به صورت قابل پخش در دستگاه های پخش ديداری ذخيره می گردد.

گفت وگو محور : 
در اين نوع فيلم های آموزشی، آموزش توسط كارشناس- مجری صورت می گيرد و از ديگر بسته های ديداری 
نوشته می شود و دارای  نويسندگان  يا گروه  نويسنده  برنامه توسط  اين  استفاده می شود. متن  يا شنيداری 
بخش های مختلف است. نويسنده به فراخور مخاطبان، ساعت پخش، زمان برنامه، امكانات اجرايی و محتوای 

برنامه از عناصر مختلف در متن استفاده می كند. 

تصوير6 - نمودار سهم حواس در يادگيری انسان

    بينايی

    شنوايی

    المسه

    چشايی

    بويايی

33

13

75

6
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يک برنامۀ آموزشی برای كنكور با يک برنامه آموزش باغبانی يا مهارت های كمک های اوليه متفاوت است. 
گاهی در مدل های جديد از روش های جديد آموزشی استفاده می شود، مانند بازی ها، نمايش، يا ابزارهای 
تشويقی مثل مسابقه. اين موارد جزء ابزار آموزشی است و استفاده از آنها در گروه های تصميم گيری توليد 

مشخص می شود.

برنامۀ آموزشی- فیلم مستند:
اين نوع فيلم يكی از سبک های فيلم مستند است و در دستۀ فيلم های غير داستانی قرار می گيرد. فيلمنامۀ آن 
مختصات يک فيلمنامۀ عمومی فيلم را دارد و دارای، سير خطی فيلمنامه، شرح صحنه، شخصيت ها و ديالوگ 

است. تفاوت مهم و عمدۀ آن غيرداستانی بودن آن است. 
اطالعاتي كه در فيلمنامه به كار می بريد بايد مفيد، صحيح، جديد و به روز باشد. مهمترين گونۀ فيلم مستند 

آموزشی مستند، علمی- آموزشی است.

در هر دو نوع فیلم آموزشی، محتوای فیلمنامه باید خصوصیات زیر را داشته باشد: 
    با اهداف يادگيری، مرتبط باشد. 

    قابل اجرا باشد. 

    برای ساختن و استفاده آسان باشد. 

    توسط مخاطب درك شود. 

    جالب و سرگرم كننده باشد و سبب تشويق به ادامه مسير آموزش، فراگيری و خالقيت شود.

مستند علمی- آموزشی 
به مستند هايی علمی گفته می شود كه موضوعاتشان دستاوردهای علمی و مباحثات دانش محور هستند و در 
پروسه ای مستند شده اند. مستندهای آموزشی می توانند علمی ، هنری، اجتماعی ، ورزشی و... باشند، مانند 
برنامه های آموزش رياضی- زبان فارسی- آشپزی ويژه؛ و لزوماً نبايد محورشان علمی باشد. برنامه های علمی 
هم مانند آثار حيات  وحش، نجوم، پزشكی و... توليداتشان بر مبنای يافته های علمی و تحقيقات دانشمندان 

است. 
در اين نوع برنامه ها، موضوعات حاصل پژوهش های علمی است، اما شيوۀ ساختشان می تواند لحنی هنری يا 
زيبايی شناسانه داشته باشد. مستندهای ديگر هم اگر هدف از ساخت آنها انتقال دانش و باالبردن سطح آگاهی 

علمی باشد، در همين طبقه بندی قرار می گيرند مانند مستند مردم نگارانه يا تاريخی. 
مشاهده گر،  مستند های  جمله  از  باشد؛  مستندها  ديگر  انواع  از  تركيبی  می تواند  آموزشی  علمی-  مستند 
گزارشی، خبری، واقع گرايانه، مردم نگارانه يا سفرنامه ای. مثاًل می توان آموزش درختكاری يا نوعی از اصالح 
نباتات را در يک سفر تفريحی به ارتفاعات يا جنگل طراحی و اجرا كرد. يا برای آموزش زيست شناسی مستقيم 
قالب  در  تنها  آموزشی  مستند های  نمود.  دنبال  را  آموزش  روند  در يک كالس درس  ساده  دوربين  يک  با 
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برای نوشتن برنامۀ آموزشی به ترتیب زیر عمل خواهیم کرد: 
1. انتخاب موضوع، تم يا همان ژانر برنامه 

)در برنامه های سفارشی معموالً موضوع مشخص است( 
2. انتخاب شيوۀ برنامه 

3. انتخاب ايدۀ خالق برای اجرا 
4. تحقيق، جمع آوری اطالعات 

5. ساختاربندی 
و  گفت وگو  توضيحات صحنه ،  از  تركيبی  كه  فيلمنامه  متن  نوشتن   .6

شخصيت هاست.
بخش  در  می توانند  گزارش ها  اينسرت ها،  نماهنگ،  مانند  ميان برنامه ها 

تدوين حذف يا اضافه شوند.

آموزش های علمی نيستند؛ آنها می توانند دربارۀ آشپزی ، هنر ، ورزش يا يک حرفۀ صنعتی باشند. برنامه های 
اين  از  نمونه  پيدا می كنند. چند  فراوانی  تبديل می شوند و طرفداران  به يک سبک زندگی  آموزشی گاهی 

برنامه ها در سال های اخير از تلويزيون ايران پخش شده  اند. آيا آنها را  به خاطر می آوريد؟ 
دو عنصر مهم در نوشتن يک متن برنامۀ آموزشی اهميت دارد؛ اول تحقيق و دوم هم تحقيق. مطمئناً دچار 
اشتباه تايپی نشده ايم و هر دو مورد مهم تحقيق است، چرا كه در اين موارد، اطالعات، جمع آوری و پردازش 

آنها در قوی كردن محتوای برنامه مؤثر است. 

شخصیت ها، مجری ها و کارشناسان هستند و لزوماً نویسندۀ متن آنها را نمی سازد. آنها از قبل وجود دارند. 
نکـته

تصاویر زیر به کدام نوع از برنامه های آموزشی مربوط هستند.
تصویر 7 .....................................      تصویر 8 .......................................     تصویر9 .......................................

فعاليت 
كالسي
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مراحِل نگارش متن یک برنامۀ آموزشی

1. جمع آوری اطالعات  
پس از انتخاب موضوع، مرحلۀ تحقيق در زمينۀ محتوای برنامه است و به هدف، ساختار و نوع مخاطب بستگی 

دارد. روش های تحقيق به شرح زير است:

    روش تحقیق کتابخانه اي 

در اين روش منبع و مرجع ما يک كتابخانه است. كتابخانه ها می توانند حقيقی يا مجازی باشند. امروزه با توجه 
به پيشرفت رسانه ها و اينترنت می توان به فايل كتاب ها با خروجی های قابل استفاده در رايانه های شخصی 
دسترسی داشت. در كتابخانه با مراجعه به انواع كتاب، مقاله ها، پايان نامه ها ، فيلم، اساليد يا هر وسيلۀ معتبر 
و مستند در حوزۀ موضوع مورد تحقيق، می توان آنها را جمع آوری كرد و در پردازش اطالعات برای مقايسه و 

نتيجه گيری از آنها استفاده كرد.

    فیش برداری 

وقتی پژوهشگر مطالعۀ خويش را آغاز می كند، با ترتيب خاصی كه براي مطالعۀ منابع مورد نظر بر مبناي 
سطح علمی آنها، از ساده تا پيچيده و يا از سطحی و مقدماتی تا سطح پيشرفته و عميق در نظر گرفته است، 

پيش می رود. 

 تصویر١0 ........................................    تصویر١١ .......................................   تصویر١2 ......................................
فعاليت 
كالسي

تصوير١3
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او در حين مطالعۀ دست به يافته اندوزي می زند. به اين صورت كه روي تكه كاغذهايی به نام فيش، كه به 
صورت فرم هاي چاپی تنظيم شده اند، اطالعاتی را كه مهم تشخيص می دهد، می نويسد. 

امروزه فيش هاي تحقيقات در اندازه هاي بزرگ و كوچک و متوسط در دسترس قرار دارند و هر يک با فرم هاي 
متفاوت، مشخصات متفاوتی از منبع و شمارۀ رديف فيش و... را در خود ثبت  كرده اند. اطالعات مندرج روي 
هر فيش ما را به مشخصات منبعی كه اطالعات از آن برگرفته شده رهنمون می سازد. كمترين اطالعاتی كه 

بايد روي يک برگه فيش درج شود، به شرح زير است:
موضوع تحقيق، موضوع فيش، نام كتاب، نام نويسنده، نحوۀ فيش برداري

الزم به يادآوری است كه در اين ميان گزينش عبارات كوتاه، موجز و دقيق براي اين عنوان از اهميت خاصی 
برخوردار است. 

    روش تحقیق میدانی

 در اين روش پژوهشگر با مراجعه به حوزۀ مطالعاتی خويش می كوشد از طريق مصاحبه با افراد محلی و يا 
كارشناسان مطلع، اطالعات خود را كامل نمايد و با آنها وجه خام يافته هاي خود را به اطالعاتی پرورده تبديل 
كند تا در مرحلۀ بعد با تحليل آنها دست به استنتاج زند. اين روش در مواردي كه موضوع تحقيق، فاقد هر 
نوع منبع نوشتاري باشد نيز به كار می رود. در برخی موضوع ها پژوهشگر نياز پيدا می كند تا با استفاده از اين 

روش اطالعات خود را به روزكند. 
غالباً  مطالعاتی  منابع  می كند.  تحقيق  نوروز  جشن  دربارۀ  كه  بگيريد  نظر  در  را  پژوهشگري  مثال،  براي 
تصوير روزآمدي از چند و چون برگزاري يک مراسم به دست نمی دهند و پژوهشگر را وامی دارند تا با حضور 
آيين مورد نظر  بوميان، صورت هاي مختلف  از سالخوردگان و  در محل و جغرافياي مورد نظر و پرس وجو 
را بشناسد و در صورتی كه قصد فيلمبرداري از آن مراسم را داشته باشد، بداند كه از صورت هاي آيينی 
صورتهاي  بازسازي  به  حد  چه  تا  كارگردان  و  است  مانده  باقی  مقدار  چه  قديمی،  متن هاي  در  راه يافته 

فراموش شدۀ آن آيين نياز دارد.

دربارۀ دستور طبخ چند غذای محلی و بومی در شهر یا یک جغرافیا برای استفاده در یک برنامۀ آشپزی 
به روش کتابخانه ای تحقیق نمایید. 

دربارۀ روش ها و تکنولوژی های نو در محاسبات ریاضی و حل مسئله در آزمون های ورودی کنکور به 
روش میدانی تحقیق نمایید. 

فعاليت 
كالسي

3( نگارش متن
بعد از جمع آوری اطالعات، نوشتن متن آغاز می شود. در اين مرحله، اطالعات جمع آوری شده سازمان بندی 
می گردد و براساس ساختار دراماتيک فيلم در بخش های مختلف آن ارائه می شود. آنچه در زير آمده است، 

قالب ارائه نگارش متن يک برنامۀ آموزشی است.
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    تم برنامه : 

    هدف از برنامه :

    نوع برنامه )گفت وگو محور- مستند(

    شیوه های استفاده شده ساخت ) مناظره ای، مصاحبه محور، مشاهده ای، انعكاسی و غيره(

    عنصر شخصیت )كارشناسان،مجری، مصاحبه شونده ها، مهمانان در صورت حضور(

    لوکیشن يا همان فضا 

    زمان برنامه 

    ساعت پخش و مخاطبان 

    خالصۀ طرح 

    طرح تكمیلی 
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ آموزشي

شرح کار:

انتخاب نوع برنامۀ آموزشي، انتخاب ايده،  جمع آوري اطالعات، نوشتن متن

استاندارد عملكرد:
نگارش متن يک برنامۀ آموزشی )١٥ دقيقه ای( بر اساس سفارش تهيه كننده با در نظر گرفتن استانداردها و ظرفيت آموزشی

شاخص ها:
١- مهارت هاي تحقيقاتي و پژوهشي                    2- شناخت ابزارهاي كمک آموزشي

3- شناخت عمومي رسانه                                4ـ مهارت نگارش متن انواع مستند آموزشی

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، ميز، صندلی و رايانه  

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب نوع برنامۀ آموزشی 1
2 انتخاب ايده 2

2 جمع آوری اطالعات 3

3 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
ارتقای سطح علمی مخاطبان به شكل و گونه های  تفكر خالق )N١٥(، سعی در 

مختلف با استفاده و بهره گيری از منابع و ابزار صحيح و قابل اعتماد 

* میانگین نمرات

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

پودمان 3

ميزگرد، مسابقه و سرگرمي
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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.



پودمان4 / متن خبر ورزشي

9 7

نوشتن و تنظيم اخبار براي گوينده كاري حساس و سخت است. نويسنده متن خبري 
بايد همواره در جريان اتفاقات روز باشد و دانش سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي 
تكميل كنندۀ  متن هاي  ورزشي،  گزارش هاي  شدن  جذاب تر  براي  به روز كند.  را  خود 

اطالعاتي بايد با دقت و ظرافت تهيه شوند.

پودمان 4

متن خبر ورزشي
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نگارش متن برنامۀ خبري

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    مسئوليت نويسندۀ متن خبري چقدر است؟ 

    نوشتن متن خبر چه محدوديت هايي دارد؟

    منابع خبري چقدر مي توانند قابل استناد باشند؟

    براي نوشتن متن گزارش ورزشي به چه مهارت هايي نياز داريم؟

    براي ساختن و نوشتن برنامۀ ورزشي از چه كارشناساني مي توان كمك گرفت؟ 

هدف از این واحد یادگیری
انواع خبر و تفاوت خبر روزانه و هفتگي، ويژگي هاي متن خبر و  اين واحد يادگيری،    هنرجويان در 

محدويت هاي نوشتن را مي آموزند.

استاندارد عملكرد
W.G يا LNC نگارش يك متن خبري )٥ دقيقه ای( با استفاده از منابع ثانويه بر اساس استاندارد  
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شکل و ساختار خبر
چه خبر؟ 

در گفت وگو ی روزانه بارها و بارها از اين جمله استفاده می كنيم، پاسخ اين سؤال همان خبر است. 

اخباری را كه به خاطر داريد، بنويسيد. ...............................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

آيا می توانيد در كادر باال چند جمله را كه به گمان شما خبر است، بنويسيد؟ 

خبر را به گونه زير تعريف می كنند:
خبر در ذهن ما تداعی كنندۀ يك اتفاق است كه ممكن است خوشايند يا ناخوشايند، مهم يا پيش پاافتاده 
باشد. خبر يك گزارش است برای آگاهی، و در دنيا به شكل يك تجارت و صنعت درآمده است و تكنولوژی های 

نوين به گسترش و رشد اين صنعت كمك می كند. 

نمودار پیام خبر

                مخاطب                         پیام                           فرستندۀ پیام                                                           

»خبر، نقل ساده و خالص وقايع جاری است.
خبر گزارش واقعيت هاست.

اطالعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر ناميده مي شود.
خبر گزارش مناسب، خالصه و دقيق يك رويداد است، نه خود رويداد.

توجه  طرف  و  بودن  جالب  خاطر  به  كه  است  روز  جاری  موضوع  هر  خبر، 
قرارگرفتن آن از جانب مخاطب.در مطبوعات، راديو يا تلويزيون منتشر مي شود«
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از  غير  است،  پيام  انتقال  نمودار چرخۀ  فوق كه ساده ترين  بخشی  نمودار سه  در  نوشتن خبر  و  تنظيم  در 
فرستنده پيام كه رسانه ها از جمله روزنامه، راديو، تلويزيون و شبكه های اينترنتی هستند، پيام همان خبر يا 

محتوای برنامه تلويزيونی و مخاطب دريافت كننده خبر است. 
شناخت و آگاهی مخاطب از موارد مهم موفقيت انتقال پيام و در اينجا خبر است. اينكه در چه ساعتی از 
شبانه روز ما با چه مخاطبی سروكار داريم، مهم است؛ مثاًل يك خبر يا گزارش و تحليل سياسی در ساعت 11 

صبح ممكن است جذابيتی برای مخاطبان آن ساعت نداشته باشد.

حقيقت يك اتفاق يا حادثه با واقعيت آن تفاوت دارد؛ به اين معنی كه حقيقت خبر تحت تأثير عوامل ديگری 
مانند نگرش خبرنگار يا سياست های داخلی و خارجی رسانه، سازمان يا خبرگزاری است، اما واقعيت غير قابل 
تغيير و خدشه است. البته وظيفه و رسالت خبرنگار مخابره و بازنمايی همان واقعيت بدون مصلحت انديشی و 

منافع شخصی بايد باشد.
جالب و جذاب بودن خبر بيشتر از ديداری يا شنيداری بودن آن مهم است. فرقی نمی كند خبر از راديو پخش 
بشود يا از تلويزيون؛ مهم جذاب بودن آن است. جالب كه باشد، همه آن را دنبال خواهند كرد. از نشانه های 
بارها در اخبار شنيده ايد كه مثاًل فالن  تشخيص خبر، قابليت نقض كردن يا تكذيب كردن آن است. حتماً 

رسانه، خبری را تكذيب يا تصديق كرد.

خبر در روزنامه و رسانه های نوشتاری: 
1. خواننده، خبر را انتخاب می كند. 

)خواننده به فراخور عالقۀ خود می تواند بخش های خاصی از خبر را برای خواندن انتخاب كند.(
2. در خبرهای مطبوعاتی، سابقۀ خبر تقريباً به طور كامل می آيد.

3. خبر قبل از چاپ و حتی زمان چاپ در روزنامه قابليت اصالح و تغيير دارد. 
4. ليدنويسی با استفاده از عناصر خبر و ليدهای يك موضوعی و چندموضوعی انجام می شود.

5. ضرباهنگ بيشتر در اجزای خبر و رابطۀ ميان واژه هاست.

در جمالت، جاهای خالی را پر نمایید و در ادامه موارد دیگری را اضافه کنید: 
خبر گزارشی از یک ......................... واقعی است. 

خبر درباره چیزی یا کسی به .......................، .......................... می دهد. 
خبر ........................... کاال است. 

وقوع خبر می تواند در ...............  یا  ....................  یا .................  باشد. 
هر واقعیتی را )نمی توان / می توان(  خبر نامید. 

خبر باید شرح ....................... )دقیق/کلی( یک حادثه یا رویداد باشد. 
خبر باید ....................... )ساده/پیچیده( و به زبان همۀ مردم باشد.

فعالیت 
کارگاهی
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ویژگی خبر در تلویزیون :
1. ليد در تلويزيون همان ورودی خبر است كه مخاطب را برای تعقيب ادامۀ خبر به شيوۀ يك مصاحبۀ 

زنده و يا استوديويی ترغيب كند.
2. بيننده نمی تواند به عقب برگردد دوباره تيتر يا خبر را مرور يا انتخاب كند. 

)در بازپخش يا آرشيوهای اينترنتی امكان دارد(.
3. در اخبار تلويزيونی سابقۀ خبر ممكن است ذكر نشود.

4. در تلويزيون خبر با تصوير و صدا، همراه است. ضرباهنگ صدا، خبر و تصوير نقش مهمی در توليد 
خبر دارد.

5. خبر ساده، روان و عاری از پيچيدگی های ادبی است.
6. استفاده از انواع ليدها رايج است )خالصه خبر(.

7. زمان رايج در خبر تلويزيونی حال ساده يا ماضی ساده است.
8. مجری يا گويندۀ خبر در نحوۀ انتقال خبر مؤثر است. 

قباًل ضبط شده،  مصاحبۀ  زنده،  گزارش  تصاوير خبری،  روی  گزارش  در صحنه،  گزارش خبرنگار   .9
مصاحبۀ زنده و در استوديو، از مهمترين عناصر اصلی خبر تلويزيونی به همراه اجرای مجری خبر با 

گرافيك های مناسب است.
اجرا  و  بازخوانی  و توسط مجری  تهيه كننده، سردبير پخش  با واسطۀ  تلويزيون معموالً  10. خبر در 

می شود.

چه تفاوت ها و شباهت های دیگری به نظرتان بین خبر در تلویزیون و خبر در روزنامه وجود دارد؟ چند 
نمونه را بنویسید:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

فعالیت 
کارگاهی
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اجزای خبر
خبرهای تلويزيونی به بخش های زير تقسيم می شوند: 

الف( خالصه خبرها 
ب( مشروح خبرها 

ج( گزارش  
اخبار تلويزيونی دارای سرخط هستند و براساس اهميت در توالی اخبار قرار می گيرند؛ معموالً اخباری كه 
اولويت قرار داده می شوند. مثاًل خبر مربوط به درگيری گسترده در يك  دارای تصاوير جذابتر هستند، در 
مسابقۀ فوتبال بين دو تيم در تهران كه دارای تصاوير اختصاصی است، به تشخيص سردبير در نوبت باالتری 

نسبت به خبر طوفان در كوير قرار می گيرد كه تصوير ندارد و مجبور به استفاده از گرافيك رايانه ای است.
خالصۀ اخبار: شامل تيتر و ليد است. گاهی، در حدود يك دقيقه با عنوان مهم ترين خبرها، سرتيترها اعالم 
می شود و به اندازۀ 2 تا 3 دقيقه ميان تيتر و ليد خبر مطرح می شود. در اخبار تلويزيونی، تيتر و ليد با هم 

خوانده می شود و نحوۀ خواندن مجری يا گوينده خبر تأثير فراوانی در تمايز تيتر، سوتيتر و ليد دارد.

مشروح خبرها: شامل اخبار توصيفی رويدادهاست. 

گزارش خبری: توسط خبرنگار در مورد خبر ارائه می شود. 

خالصه خبرها 
شامل اخبار توصیفی رویدادهاست. 

مشروح خبرها 
شامل تیتر و لید است.

گزارش خبری 
توسط خبرنگار در مورد خبر ارائه می شود. 

  »خرمشهر آزاد شد«

  »امریکا از برجام خارج شد«

  »شاه فرارکرد«

  »یک مدرسه در شهر همدان افتتاح شد«

  »دیوار منزلی در مرکز شهر تهران بازسازی شد«

کدام یک از تیترهای باال به نظرتان مهم است و کدام اهمیتی ندارد؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید. 

فعالیت 
کارگاهی
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تيتر هدايت كننده مخاطب خبر به اصل خبر است و خواننده يا بينندۀ خبر با شنيدن يا ديدن آن، نسبت به 
محتوای اخبار، تا اندازه ای آگاه می شود. در شبكه های تلويزيونی، معموالً اين بخش به نام خالصۀ اخبار در 
ابتدای خبر عنوان می شود . تيتر، تفكيك كنندۀ مطالب و ُمبلغ خبر است و مانند خود خبر با هم تفاوت ها و 
مشابهت هايی دارند. تيتر، همان چيزی است كه وقتی شما وارد جمع دوستانتان می شويد و می پرسيد، »چه 
خبر؟« آنها به صورت فشرده در چند جملۀ كوتاه همۀ اخبار را به شما می گويند. يا وقتی پدر به محض ورود 
به خانه از مادر می پرسد چه خبر؟ وی با عالقه و شوق، پدر را از كليۀ اخبار، به صورت خالصه آگاه می كند و 

سپس شرح آن را به تفصيل برای او تعريف می نمايد. 

مراحل نوشتن تیتر :
1( گوش دادن و دیدن دقیق گزارش یا تصاویر خبِر اصلی 

2( تهیه کردن عناوین و تكه هایی که در خبر مهم تر هستند. 
3( حذف کردن لغات زیادی 

4( بازنویسی 

ویژگی های تیتر:
1. تيتر خوب، روشن، واضح و فاقد ابهام است. 

2. دستور زبان تيتر ساده و قابل فهم است. 
3. جمالت تيتر معموالً خبری و غيرپرسشی هستند.

4. تيتر به صورت يك جمله و عموماً دارای فعل است.
٥. افعال آخر به صورت منفی به كار نمی رود، اما می تواند خود خبر منفی باشد. مثال:

فردا هيئت دولت به سفر نمی رود )غلط( / سفر هيأت دولت لغو شد )درست( 
6. خواننده با خواندن تيتر متوجه خبر می شود. 

7. حداقل كلمات با حداكثر مفهوم معموالً 7 تا 10 كلمه.
8. مستقل از خبر است.

9. به صورت نقل قول غير مستقيم بيان می شود.
10. دربارۀ خبر به مخاطب آگاهی می دهد .

11. با حروف اضافه آغاز نمی شود.
12. دارای ريتم و وزن تأثيرگذار است. 

13. اغراق و بزرگ نمايی خالف واقعيت ندارد. 
14. نويسندۀ تيتر يك خبر برای نوشتن يك تيتر خوب و اثرگذار، خيلی خوب از محتوای خبر آگاه 

است و با استفاده از دايرۀ لغات بيشتر يك تيتر ايجاد و خلق می نمايد. 
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انواع تیتر
خبرهای تلويزيونی نيز در تقسيم بندی تيتر به لحاظ ساختاری از ساختار خبرهای مكتوب پيروی می كنند. 
تيترها معموالً به زمان حال يا آينده مربوط می شوند. در اخبار تلويزيونی زمان افعال از زمان پخش اخبار 
تبعيت می كند. اگر اخبار روزانه پخش می شوند، زمان آنها حال يا آينده انتخاب می شود. در اخبار هفتگی 
زمان افعال ممكن است شامل زمان های ديگر هم بشود. در اين صورت جذابيت و كشش آنها برای مخاطبان 

بيشتر است. 
به طور مثال:

نمونۀ تيتر اخبار روزانه: در حالی كه تصاوير مربوط به بارش برف در حال پخش است، تيتر زير توسط گوينده 
خوانده می شود : » دامنه های البرز سفيد پوش می شود «

نمونۀ  تيتر اخبار هفتگی: »اولين برف پاييزی البرز را سفيد پوش كرد «

الف( تیتر خبری 
اين نوع تيتر يك اعالن و خود، يك خبر است و می تواند بيان رويدادهای زندگی اجتماعی باشد. تفسير يا 

احساسات نويسنده در آن وجود ندارد. مانند: جاده تهران به شمال، به علت ريزش بهمن مسدود شد.

ب( تیترتبلیغی- اقناعی
تيتری است كه برای برانگيختن احساسات، جهت دادن به افكار عمومی و ايجاد هيجان بين مخاطبان استفاده 
می شود و هدف آن، ارائۀ اطالعات نيست. در تيترهای اقناعی بايد از كلماتی كه بار معنايی بيشتری دارند، 
استفاده كرد. مثال: »ساختن بی رويه سد مهمترين عامل كمبود آب در كشور است«، يا »كشته شدن بيش از 

سی صد نفر بر اثر تصادفات جاده ای كام مسافران نوروزی را تلخ نمود«.

1( برای یک خبر فرهنگی-هنری یک تیتر بنویسید.
................................................................................................................................................................

2( چند تیتر را از روزنامه ببرید و دربارۀ  ویژگی های آنها با یکدیگرگفت وگو کنید. 

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 3تصوير 2تصوير 1
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ج( دو تیتری  
خبرهای  در  يا  و  افتاده اند.  اتفاق  هم  موازات  به  كه  رويدادهايی  يا  تلفيقی  رويدادهای  برای  تيتر  نوع  اين 
چندموضوعی استفاده می شود. مانند »سقوط ناگهانی قيمت نفت در بازار جهانی« و»درگيری ها در سوريه 
شدت يافت« و تبديل آن به دوتيتری»با شدت يافتن درگيری ها در سوريه، قيمت نفت در بازار جهانی سقوط 
كرد«. بايد هنگام ادا  شدن توسط گوينده يا مجری برنامه اين دو تيتر پشت سر  هم و در يك زمان مساوی 

گفته شوند. 
مجری يا گوينده می تواند با يك مكث، ارتباط و يكی بودن اين دو تيتر را به مخاطب منتقل كند و تيتر دوم 

هم با فعل تمام  شود.

هر دو تیتر زیر را به یک دوتیتری تبدیل کنید:
»رئیس جمهور در میان خوزستانی ها«      »بهره برداری از سد کارون ۳ آغاز شد«

فعالیت 
کارگاهی

چ( تیتر سؤالی 
از لحاظ قواعد تيترنويسی معموالً نبايد از تيتر سؤالی استفاده كرد؛ مگر آن كه پرسش، در عين حال، خود، 

پاسخ باشد. در اين صورت می  توان تيتر سؤالی آورد. مثال:
آيا موج جديدی از تبليغات مسموم در رسانه ها شكل گرفته است؟ 

»نلسون ماندال كه بود؟«
 

ع( تیتر نقل قول: 
اين نوع تيتر از قسمت های مختلف سخنرانی ها، مصاحبه ها، اطالعيه ها يا بيانيه های افراد، مؤسسات، سازمان ها 
ابتدا توسط  تيتر در  برای مستند كردن  منبع خبر  تيتر، معموالً  نوع  اين  وزارتخانه ها گرفته می شود. در  و 

گوينده اعالم می شود. 
مانند : به گفتۀ سازمان هوا شناسی: 

»دمای استان های شمالی از فردا تا 8 درجه كاهش می يابد«

 )sous-titre( سوتیتر
سوتيتر واژه ای فرانسوی است، خالصه ای از مطالب مهم را بعد از تيتر اصلی به صورت »زيرتيتر« )سوتيتر( 
مانند  است؛  گلچين خبر  و  مهم تر  بخش های  می نمايد. جمله های سوتيتر مستقل هستند. سوتيتر  عنوان 

ويترين مغازه ای كه گلچينی از محصوالت يك فروشگاه را به خود اختصاص داده است. 
»سوتيتر« در روزنامه با ستاره يا نقطه های درشت در ابتدای جمله مشخص می شود. چه چيزی؟ چه وقتی؟ 

چه كسی؟ چگونه؟ چه اندازه؟ سؤاالتی است كه در سوتيتر به آن پاسخ داده می شود.
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  )Lead( لید
متنی است كه در تلويزيون و راديو در ابتدای خبر، بعد از تيتر خوانده می شود و در روزنامه، خالصۀ خبر است 
كه بعد از تيتر و سوتيتر نوشته می شود. ليد مخاطب را به دانستن خبر تشويق می كند و می تواند مستقيم به 
يك موضوع اشاره كند. هميشه اولين چيزی كه مخاطب با آن مواجه می شود، ليد خبر است كه به اختصار و 

پرقدرت، مفهوم و منظور را به وی می رساند. 
ليد خالصۀ خبر در حداكثر 3٥ كلمه است. در تلويزيون و راديو تعداد كلمات استفاده شده در ليد بسيار كمتر، 

معموالً نصف اين تعداد است. دليل آن هم كمبود وقت و فشردگی اخبار تلويزيونی است. 

دور تیتر و سوتیتر خط كشيده و نوع آن را مشخص کنید.   
                                       

تصویر شماره 4 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

                                                                 

تصویرشماره 5
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

تصویرشماره 6         
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

                                                    

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 4

تصوير ٥

تصوير 6

تصویر چند روزنامه را در محل های خالی جای دهید و
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برای تصاویر زیر یک تیتر، سوتیتر و لید به شیوۀ خبری بنویسید:
فعالیت 
کالسي

تصوير 7

تصوير 8

تصوير 10تصوير 9

تصویرشماره 7
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

تصویر شماره 8
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................
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موضوعات خبری   
خبر می تواند هر موضوعی داشته باشد؛ اما دسته بندی موضوعی آنها، انتخاب مخاطب را آسان تر و مديريت 
پردازش و پخش را سهل تر می كند. در طول روز اخبار زيادی برای يك واحد خبری ارسال می شود. بعضی از 
اخبار به صورت زنده و روزانه پخش می شوند و بعضی ديگر مربوط به رويدادهای كلی تر هستند و ديرتر پخش 

می شوند. ذات خبر تازگی آن است؛ بنابراين بر اساس اولويت اخبار و اولويت زمانی پخش می شوند. 
اخبار در قالب های متفاوتی ارائه می شوند. زمان پخش خبر از موضوعاتی است كه در مدل و قالب خبر نقش 
مؤثری دارد؛ براي مثال، اخبار صبحگاهی قبل از شروع يك روز كاری است و افراد عالقه دارند قبل از شروع 
كار اخبار صبحگاهی را بشنوند. اخبارساعت 14، اخبار ساعت 21 و اخبار20:30  جزء خبرهايی هستند كه بر 

اساس زمان پخش و نوع مخاطب تنظيم و پخش می شوند . 

دربارۀ این رویداد یک تیتر، سوتیتر و لید بنویسید:

حدود  جوان  یک  پاریس  شهر  جنوب  محله های  از  یکی  در  محلی،  وقت  به  بعد از ظهر   6 ساعت  در  گذشته  روز 
بیست ساله ، با سالح گرم به یک گروه توریستی حمله کرد. بعد از شنیدن صدای گلوله، پلیس به سرعت در منطقه 
حاضر شد. طبق گزارش های رسیده دو تن در این درگیری زخمی شده اند که حال یکی از آنها به شدت وخیم گزارش 
شده است. به گفتۀ شاهدان حاضر در محل، درگیری از داخل یک خودرو با صدای فریاد مهاجم آغاز شده و سپس 
مهاجم به سمت گروه توریستي حمله برده است، بر اساس نظر کارشناسی پلیس،  این حمله تروریستی نبوده و منشأ 
آن اختالفات خانوادگی تشخیص داده شده است. فرد مهاجم از محل حادثه گریخته است و هم اکنون پلیس در حال 
شناسایی و تالش برای دستگیری مهاجم است. مقامات محلی هنوز عکس العملی در این باره از خود نشان نداده اند . 
ملیت مهاجم غیر اروپایی تشخیص داده شده است، شاهدان ماجرا وی را پسر جوان حدوداً بیست ساله ای تشخیص 
داده اندکه به یک زبان غیر قابل فهم برای ایشان صحبت می کرده است. دیگر افرادی که گویا فرد مهاجم ، با ایشان 

اختالف داشته است نیز از محل متواری شده اند.
 

ادامۀ گزارش را شما تصور نمایید و یادداشت کنید ...........................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

فعالیت 
کالسي
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اگر خاطره ای از دیدن یا شنیدن خبر و حواشی آن در خانوادۀ خودتان دارید، آن را در کالس مطرح کنید.

فعالیت 
کالسي

به طور كلی اخبار در موضوعات زير قابل دسته بندی است:

بوده است. شما هنرجويان هم حتماً  برای مخاطبان  اخبار  از پرطرفدارترين  هميشه  سیاسی- اجتماعی: 
رويدادهای  آخرين  اخبار  اين  در  داريد.  اخبار سياسی  به  اعضای خانواده تان  و شيفتگی  از عالقه  تجربه ای 
بدون جهت گيری  واقعی،  بايد  اخبار  اين  می شود.  پخش  خارجی  مواقعی  در  و  داخلی  اجتماعی  و  سياسی 
سياسی، غير مغرضانه و وفادار به حقيقت باشد. در نوشتن يك متن سياسی خبری هيچ گونه جانبداری سياسی 
جايز نيست. جمله ها در اين نوع اخبار ساده و زبان بيان رسمی است. در اخبار كوتاه ذكر سمت و القاب افراد 
به خصوص اگر مشهور باشند و همزمان تصوير ايشان نيز پخش شود، ضرورتی ندارد. اما ذكر القاب معنوی 

افراد مقدس در هر شرايطي الزم است.

فرهنگی- هنری: اين اخبار عموماً بر اساس گزارش از اتفاقات يا رويداد های هنری تهيه می شود، و زمان 
بيشتری را به خود اختصاص می دهد. ادبيات نگارش اين اخبار به فراخور رويداد هنری می تواند خودمانی تر و 
محاوره ای باشد. تيتر و ليد اين نوع خبر فانتزی يا غيرمتعارف نيز می تواند باشد. اگر از تصاوير آرشيوی برای 

متن خبر استفاده می شود، بايد آرشيوی بودن آن روی صفحه ذكر شود.

علمی: اخبار علمی نيز در الگوی نوشتاری از الگوی هنری و فرهنگی تبعيت می كند و می تواند با رپرتاژ آگهی 
همراه باشد. اخبار علمی به اطالع رسانی دربارۀ رويداد های مهم علمی در ايران و خارج از آن می پردازد. اين 
نوع خبر نيز بايد  وفادار به حقيقت و واقعيت باشد و از اغراق و اعمال نظرات شخصی و ارزش گذاری در آن 

پرهيز شود. معموالً تيتر و ليد آن خبری و نقل قولی است.

ورزشی: اين اخبار نيز مانند اخبار سياسی از طرفداران بی شماری برخوردار است.

برای تهیه، تنظیم و پخش خبر، موضوع خود را از میان چند موضوع ارائه شده توسط هنرآموز انتخاب نمایید 
و دالیل انتخابتان را به اختصار در جدول زیر بنویسید: 

فعالیت 
کارگاهی

موضوع انتخابی: ...........................................................
دالیل انتخاب: )حداقل4 دلیل را برای انتخابتان بنویسید( ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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پخش اخبار
به دو شكل  زنده و استوديويی صورت می گيرد:

پخش زنده:
1. مخاطب فرصت و احساس حضور رويداد را می يابد. 

2. باعث گسترش ابعاد خبر و آمادگی در مخاطب برای رويدادهای بعدی می شود. 

پخش استودیویی: 
اخبار هفتگی و يا اخباری كه اولويت زمانی ندارند، ابتدا در استوديو، ضبط می گردند و سپس ويرايش و پخش 

می شوند . اين اخبار توأم با گزارش و گفت وگو های خبری هستند.

عناصر خبری 
عناصر شش گانۀ خبر، پاسخ به سؤاالت »چه كسی، چه زمان، كجا، چه چيزی، چرا، چگونه« دربارۀ ماهيت 
خبر هستند. عناصر خبری مواردی هستند كه خبر از آنها تشكيل می شود و به عبارتی، روشن كنندۀ محتوای 
آن هستند. گاهی يك خبر دارای تمام عناصر خبری است و گاهی فقط دارای بعضی از آنهاست؛ اما معموالً 

يك خبر درست بايد تمامی عناصر شش گانه را دارا باشد.

انسان ها،  می توانند  عوامل  اين  كرده اند.  محقق  را  رويداد  كه  عواملی   :)who(شخصی چه  یا  فردی  چه 
اشيا، سازمان ها و غيره باشند، كه فاعل مسّبب اتفاق و رويداد هستند. برای مثال: »انتشارات مركزی، سری 
دايره المعارف جديد فارسی را منتشر كرد«. در اينجا انتشارات فاعل خبر است. در مورد افراد، اطالعاتي نظير: 
نام، نام خانوادگي، سن، شغل، موقعيت و غيره مي توانند برای تكميل اطالعات يا داده های ضروری، در مورد 

خالق و يـا خالقان ماجرا نقشي كليدی و اساسي ايفا كنند. 
در مـواردی كـه فـرد دارای شـهرت چنـداني نيـست، بـه جـای نـام و نام  خانوادگي او، ابتدا بايد عنوان او 
را در آغاز خبر ارائه كرد و سپس به معرفي خود او به لحاظ نام و نـام خـانوادگي پرداخـت. ايـن توصيه بايد 
به ويژه در بخش نخست خبر انجام شود. عنوان شخصيت های مذهبی و سياسی، هميشه بايد كامل و با حفظ 

احترام به مقدسات باشد.

چه چیزی(what): ماهيت رويداد يا همان اتفاق جاری در خبر است كه ممكن است با اصطالحات و عبارات 
گوناگونی به كار رود؛ مثاًل: » يك انبار پارچه در بازار تهران آتش گرفت«، آتش گرفتن همان رويداد يا چيزی 

است كه ما در پی شنيدن يا ديدن خبر از آن مطلع می شويم.

چه زمان)when(: زمان وقوع خبر برای مخاطب مهم است. زمان می تواند گذشته ، حال يا آينده باشد. اگر 
خبر مربوط به بارش ناگهانی برف و كاهش يكباره دما باشد، برای مخاطب مهم است كه زمان وقوع خبر را 

دقيق بداند.
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کجا )Where(: هر رويدادی در يك مكانی اتفاق می افتد ، موقعيت مكانی و جغرافيايی گاهی آشنا و مهم و 
گاهی نا آشنا و بی اهميت است در هر دو مورد اعالم مكان وقوع خبر دارای اهميت است و آگاهی از آن به 
درک كامل مخاطب از خبر كمك می كند. در صورتی كه مكان رويداد جای ناشناسی باشد، توضيح بيشتر برای 
شناخت بهتر آن الزم است، مثاًل اگر بگوييم روستای »چمن« در ادامه خواهيم گفت روستای چمن از توابع 

شهرستان صومعه سرا. 

چرا)Why( و چگونه)How(: هر زمان خبری را می شنويم، معموالً عالقه داريم كه به چرايی آن نيز پی  ببريم. 
چرايی يك خبر از نكاتی است كه برای بيننده يا شنونده برای شنيدن ادامه خبر ايجاد جذابيت می كند. در 
خبر آتش سوزی انبار پارچه، مخاطب دوست دارد بداند چرا اين اتفاق افتاده و سرنخ های احتمالی چه بوده است؟ 
آيا آتش سوزی سهوی بوده يا عمدی؟ غير از پرسش در چرايی خود ماجرا، چراها و چگونه های زيادی را نيز 
می توان برای همين خبر تبيين و مشخص كرد. در همين حادثه يك خبرنگار ممكن است بر اساس گزارش 
خود به عمدی بودن اشاره كند و خبرنگار ديگر از علت نهايی و دقيق ابراز بی اطالعی نمايد. چرا يك تصادف 
رخ داده است؟ ممكن است كه يك روزنامهنگار سرعت راننده را دليل تصادف ذكر كند، ديگری بر فقدان عالئم 
راهنمايي و رانندگي تكيه كند، و روزنامهنگار ديگری بر نقص فني خودرو نظير عيب ترمز، و روزنامـه نگـار 
چهـارم بـر حـواس پرتـي راننده ... حال آنكه اين تصادف كه در جهان واقعي رخ داده است، ممكن است به 

همۀ داليل فوق و يا بدون هر يك از اين داليـل رخ داده باشد.  
عناصر خبری و آگاهی از آنها می تواند در نوشتن خبر جذابيت های زيادی را برای مخاطب ايجاد كند و به 
نوعی مخاطب را برای شنيدن يا شرح خبر ترغيب كند و حتی تماشاگر تا آخر اخبار منتظر بماند تا از چند 
و چون و شرح خبر مطلع گردد. عناصر خبر در نوشتن تيتر و ليد نقش مؤثر و مهمی دارند. در ليد و تيتر از 

عناصر خبر به اختصار استفاده می شود.

در اخبار زیر شش عنصر خبری را مشخص کنید. 

»وزیر امور خارجه صبح امروز برای مذاکره در مورد بحران سوریه عازم وین، پایتخت اتریش، شد«

»شب گذشته یک قایق حامل مهاجران غیر قانونی در سواحل کشور ایتالیا غرق شد«

چه کسی؟ .............................................................. چه کسی؟ ..............................................................

چه وقت؟................................................................ چه وقت؟................................................................

 چرا؟ ...................................................................... چرا؟ .......................................................................

چگونه؟.................................................................... چگونه؟....................................................................
کجا؟........................................................................ کجا؟.........................................................................
چه چیزی؟............................................................. چه چیزی؟...............................................................

فعالیت 
کارگاهی
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 : )News sheet(قالب نگارش خبر
نگارش خبر در هر رسانه يا شبكه می تواند فرم مخصوص به خود را داشته باشد. در قديم اين فرم ها به صورت 
كاغذی بوده، اما امروزه بيشتر روی رايانه كاربرد دارد و همانجا تكميل و نگهداری می شود؛ اما نگهداری آن 
برای مراجعات بعدی و سابقۀ خبر الزم است. در يك نمونۀ ساده از فرم خبر، صرف نظر از گرافيك، درج چند 
مورد آن ضروری است: عنوان خبر، تيتر، ليد، متن، نام رابط خبری، شمارۀ تماس يا پست الكترونيك)رايانامه(، 

نشانی، آرم سازمان، شبكه يا رسانه نيز در باالی صفحه درج می شود.

آرم سازمان یا شبكه:                                                                    تاریخ: 
عنوان:                                                                                           شماره: 

-----------------------------------------------------------

تیتر خبر: 
لید: 

متن: 

-----------------------------------------------------------

نام رابط خبری: 
شماره تماس: 

پست الكترونیک )رایانامه(: 
نشانی: 
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گزارش تلویزیونی مصاحبه و گفت وگو  
و  خبرنگاران  كه  است  مصاحبه هايی  و  گزارش  مجموعه  تلويزيون  در   پخش شده  خبر  از  عمده ای  بخش 
گزارشگران تلويزيونی آنها را تهيه كرده اند و سپس با همكاری عواملی چون تصويربردار، تدوينگر، صدابردار و 
ديگر عوامل پخش، آنها را در بسته های ديداری از طريق شبكه های مختلف برای مخاطبان ارسال و مخابره 
می كنند. به همين دليل گزارش، مصاحبه و گفت وگو  يكی از مواد محتوايی مهم در تلويزيون و البته ديگر 
رسانه ها به شمار می رود . گزارش تلويزيونی توسط گزارشگر تهيه می شود و می تواند فقط خبری يا مشروح و 
تحليلی باشد. گزارش يكی از راه های جستجو و تحليل خبر نيز محسوب می شود و غير از تلويزيون، در راديو، 
روزنامه ، مجالت و امروزه در رسانه های نوين و شبكه های مجازی نيز كاربرد فراوان دارد. متن گزارش می تواند 

به صورت گفتار روی تصاوير توسط گزارشگر خوانده شود يا توسط گزارشگر و رو به مخاطب خوانده شود. 

تصوير 11

گزارش ویژۀ خبری 
»سه روزپس از وقوع آتش سوزی درساختمان پالسكو، هنوز اطالع دقيقی از خسارت های مالی و جانی دردست 

نيست«
جمله فوق يك خبر است. گزارش شرح مفصل خبر؛ در يك گزارش، گزارشگر ضمن شرح چگونگی اتفاق و 
عناصر خبری)6مورد(  به همراه مصاحبه و گفت وگو  با مسئوالن و مردم، جزئيات بيشتری را بررسی می كند. 
در گزارش ويژۀ خبری، ضمن يادآوری و شرح رويداد، موارد جانبی و عوامل مؤثر در وقوع حادثه در ارتباط  با 

موضوعات ديگر نيز اطالع رسانی می شود. 
مصاحبه با مسئوالن، مردم، مقايسۀ موارد مشابه و ارائه آمار از شرح اتفاق جزء محتوای گزارش است. نحوۀ 
از  خدمات رسانی سرويس های مورد نظر و رسيدگی مسئوالن در مديريت بحران، بررسی می شود. هركدام 
موارد نام برده می تواند موضوع مستقلی برای يك گزارش ويژۀ خبری باشد كه با توجه به اولويت های گزارشگر 

يا رسانه مورد توجه قرار بگيرد.
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گزارش و گزارشگر تلویزیونی 
گزارشگر تلويزيونی فردی است كه به سؤاالتی كه در ذهن اكثر بينندگان يك خبر شكل می گيرد، و مرتبط و 
وابسته به همان خبر و رويداد است، پاسخ می دهد. هدف او روشن گری يك حادثه و اتفاقات پيرامون آن است. 
يك گزارشگر چشم و گوش بيننده است. در واقع می توانيم او را يك محقق هم فرض كنيم كه با استفاده از 
امكانات مختلف، سعی در گردآوری اطالعات مهم و دسته اول دارد. متِن يك گزارش يا گزارش ويژۀ خبری 
توسط گزارشگر نوشته می شود، سپس با مشاوره و مشاركت سردبير خبر، ويرايش و آماده پخش می شود. 
زمان يك گزارش بستگی به برنامۀ خبری دارد و عموماً  از 3 تا ٥ دقيقه است. اما در برنامه های تخصصی كه 

كل برنامه به صورت گزارشی تهيه می شود، زمان آن تا 40 دقيقه نيز می رسد.

 با راهنمایی هنرآموز خود ابتدا سه تصویر مناسب از صفحه اول روزنامه های مختلف انتخاب و در هر کدام 
یک گزارش فرضی بنویسید.) حداقل ۳ تیتر(

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 13
تصوير 12

تصوير 14
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تصوير 16

تصوير 1٥

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

گزارش به صورت مصاحبه یا گفت وگو: 
در اين شيوه، گزارشگر با يك يا چند فرد درباره يك يا چند موضوع گفت وگو  می كند. به عبارتی مادۀ اوليه 
طراحی  اساس  اين  بر  متن  گرافيك  يا  صدا  تصوير،  مانند  عناصر  بقيۀ  و  گفت وگوست  و  مصاحبه  گزارش، 

می شوند.

ساختار گزارش: 
الگوی تهيۀ يك گزارش از شيوه های زير تبعيت می كند: 

در شيوۀ اول شخص، گزارشگر قصه يا گزارش خود را از نگاه خودش روايت می كند، استفاده از ضمير اول 
شخص رايج است، اما كاربرد آن چندان توصيه نمی شود. در ابتدا و انتهای گزارش، گزارشگر در مقابل دوربين 

ظاهر می شود و بقيۀ گزارش توأم با فيلم، صدا وتصوير است.
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در شيوۀ دوم، دوم شخص يا نگاه بيننده زاويه دوربين نگاه مخاطب است و گويی تماشاگر يا بيننده خود 
درحال ديدن رويداد و ثبت آن است. اين سبك برای بيننده جذاب است، اما كنترل و هدايت آن در يك 

گزارش بلند ممكن است دشوار به نظر بيايد. 

شيوۀ سوم يا نقل قول، گزارش و روايت از زبان شخص يا منبعی است كه حضور ندارد، مانند: رئيس سازمان 
بهزيستی در راستای عقد قرار داد با وزارت بهداشت و درمان...

قسمت های مختلف يك گزارش به قرار زير است:

1. نوشتن مقدمه
2. بررسی اطالعات

3. انجام مصاحبه و گفت وگو ها
4. پياده سازی

5. انتخاب سبك نوشتاری

قبل از اقدام به تهيه گزارش موارد زير را در نظر بگيريد:

1( انتخاب سوژه: يك گزارش گر، خبرنگار بر اساس حساسيت های جامعه و نيازها و نيز در جهت رشد و 
آگاهی مردم، فعاليت می كند؛ بنابراين سوژۀ انتخابی غير از جذابيت های ظاهری، باعث باالرفتن آگاهی و درک 
از سوژه های كليشه ای و تكراری گريزان  از پديده های پيرامون شان نيز می شود. مردم  از مخاطبان و مردم 

هستند.

2( مطالعۀ ابتدایی سوژه با طرح پرسش های گوناگون دربارۀ آن  و سپس جمع آوری خبر، ضبط يا پرينت 
اطالعات برای پاسخ دادن به سؤاالتی كه از پيش برای خودمان طراحی كرده ايم.

 
3( فراهم کردن مواد اولیه مانند سؤاالت، عكس و فيلم با حضور در محل يا از طريق رجوع به منابع

4( تدوین، صداگذاری ، بازبینی و آماده سازی نهایی برای پخش.

اين بخش ها، مراحل كلی تهيه گزارش است. برای نوشتن متن نهايی پس از نوشتن تيتر، سوتيتر ها و ليد را 
جداگانه مشخص می كنيم و در ساده ترين شكل در يك ساختار سه  مرحله ای مقدمه ، گره سازی ، نقطۀ اوج و 

نتيجه گيری ، گزارش خود را تنظيم می كنيم.

دربارۀ موضوع انتخابی خودتان، سوژه ای را انتخاب نمایید و به صورت انفرادی یا در گروه های دو نفره ، به 
روش باال یک گزارش 5 دقیقه اي تهیه کنید.

فعالیت 
کالسي
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به نظر شما معیار ها و ارزش های خبری چه چیز هایی می توانند باشند؟
فعالیت 
کارگاهی

قواعد کلی خبر 
1. ساده نویسی: خبر بايد ساده، روان، قابل فهم و به زبان همه مردم باشد.

2. تازگی  خبر: بايد هميشه نسبت به خبر روز قبل تازه تر باشد و نكات جديدی را دربرداشته باشد.
3. عدم تكرار: خبرنگار بايد سعی كند از بيان تكراری حقايق و امور بديهی خودداری نمايد.

4. کوتاه نویسی:  از اصول مهم خبرنويسی، كوتاه نويسی است كه بيشترين اطالعات در كوتاه ترين متن ارائه 
می شود.

5.  هماهنگی: خبر بايد به گونه ای تنظيم شود كه بخش های مختلف آن )تيتر، ليد، متن( و جمالت متن 
خبر، با يكديگر هماهنگی و تطابق الزم را داشته باشند. آن چه خبر را جّذاب و مخاطب را به خواندن، ديدن 

و يا شنيدن آن ترغيب می كند، ارتباط و هماهنگی بين اجزای آن است.
نكته های  رعايت  است. هنگام درست  نويسی،  نوشتن خبر، درست نويسی  اولّيه  اصول  از  6. درست نویسی: 
نگارشی، چه در صحيح نوشتن كلمات و تركيب ها و چه در نوشتن ساختمان صحيح جمالت، بسيار اهميت 
دارد و به موازات آن، چنانچه متن ترجمه شده باشد، رعايت اصول ترجمه نيز ضرورت دارد. درست نوشتن متن 
در برنامه های تلويزيونی باعث می شود كه مجری يا گوينده از اشتباهات متداول در خواندن متن پرهيز كند 

)نويسنده هر جا كه الزم باشد نكات كمك كننده به خوانش مجری را در كنار متن ، داخل پرانتز می نويسد(.
7. سابقۀ خبر: يكی از مسائل اساسی در خبرنويسی كه در فهم بهتر خبر به مخاطب كمك می كند، ذكر 
سابقۀ خبر است. سابقه يا پيشينۀ خبر، معموالً در آخر خبر و بعد از ارائه مطالب جديد و با واژه های كليشه ای 
چون »گفتنی است«، »شايان ذكر است« و... در جمله بندی مستقل می آيد. سابقه خبر در تلويزيون ممكن 

است به صورت زير نويس بيايد يا در اواسط خبر خوانده شود.

ارزش های اخالقی
ارزش های اخالقی مانند ستون های يك بنا عمل می كنند. در ساخت يك بنا هر چقدر هم از مواد و مصالح 

خوبی استفاده شود، بدون ستون بندی درست ، بنا دير يا زود فرو خواهد ريخت.

........................................................................................................................................................................ )1
 ........................................................................................................................................................................ )2
 ........................................................................................................................................................................ )3
........................................................................................................................................................................ )4
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جامعه خبرنگاران حرفه          ای بر اين باورند كه روشنفكری عمومی در راستای حقوق عامه، پيش روی عدالت و 
اساس دموكراسی است. 

    خبرنگار اخالق مدار برای تضمين تبادل اطالعات آزاد، در جست وجوی واقعيت و انعكاس عادالنه و كامل 

مسائل و رخدادها است. عملكرد وی بايد اخالقی و بی عيب و نقص باشد. وي حقيقت را ابتدا كشف و سپس 
منتشر می نمايد و دقيق و منصف است. 

    خبرنگار در گردآوری و گزارش دهی )انعكاس و مخابرۀ خبر( صادق و شجاع است؛ مسئوليت كار خود را به 

عهده می گيرد؛ از صحت اطالعات پيش از انتشار آن اطمينان حاصل می كند. 
    از منابع سالم و بی حاشيه بهره می گيرد؛ پيش از افشای هويت منبع خبری، از انگيزه هايش برای ارائه خبر 

آگاه می شود و در صورتی كه منفعت طلبی در راستای انتشار خبر باشد، آن را به شكل ديگری منتشر می كند. 
امنيت جانی و مالی منابع خبر برای خبرنگار مهم است. 

    مراقب كليشه سازی و موج های مسموم خبری است  و هرگز در ازای دريافت پول يا يك منفعت، خبری را 

منتشر نمی كند. 
    در زندگی خصوصی افراد تجسس نمی كند و به قوانين داخلی و بين المللی مانند كپی رايت و نيز به حقوق 

فردی همكارانش احترام می گزارد. 

موارد فوق بخشی از منشور اخالقی جامعه خبرنگاران است . هر شبكه ، رسانه يا سازمان به اقتضای سياست های 
خود، منشور اخالقی خاص خود را دارد.

اخبار یک هفته مدرسه را جمع آوری کنید. از گزارش و مصاحبه استفاده کنید. در پایان هفته یک روزنامه 
با تیتر، سوتیتر، لید و گزارش و عکس تهیه کنید. آیا می توانید آن را به عنوان برنامۀ خبری اجرا کنید؟ 

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ خبري 

شرح کار:

انتخاب موضوع، جمع آوری اطالعات، شكل دادن به خبر، نوشتن خبر،  ارزشيابی خبر  

استاندارد عملكرد:
W.G يا LNC  نگارش يك متن خبری )٥ دقيقه ای( با استفاده از منابع ثانويه بر اساس استاندارد

شاخص ها:
1- شناخت عمومي رسانه       2- مهارت هاي خبرنگاري        3ـ مهارت انتخاب موضوع 
4ـ دقت در صحت اطالعات     ٥ ـ مهارت در انتخاب تيتر       6ـ جذابيت دادن به خبر

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 دقيقه
ابزار و تجهیزات: كاغذ، قلم و رايانه

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب موضوع 1
3 جمع آوری اطالعات 2
2 شكل دادن به خبر 3

2 نوشتن خبر 4

1 ارزشيابی خبر 5

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
تفكر خالق )N36(، هشدارهاي زيست محيطي در خبر، تعهد به ارزش های ملی، 

مذهبی، وفاداری به حقيقت 

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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نگارش متن برنامۀ ورزشي

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن گزارش ورزشي به چه مهارت هايي نياز داريم؟

    براي ساختن و نوشتن برنامۀ ورزشي از چه كارشناساني مي توان كمك گرفت؟ 

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، تفاوت برنامۀ ورزشي و گزارش ورزشي، نوشتن برنامۀ ورزشي و انواع 

گزارش هاي ورزشي را فر امي گيرند.

استاندارد عملكرد
  نوشتن يك متن برای برنامۀ ورزشی )1٥ دقيقه ای( به سفارش تهيه كننده )سازمان يا فرد( براساس موضوع و 

ايدۀ انتخابی.
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برنامۀ ورزشی 
دنيا  تمام  و  ايران  افزايش مخاطبان آن كمك می كند. ورزش در  به  تلويزيون  از  برنامه های ورزشی  پخش 
طرفداران بسياری دارد و در دنيای امروز به عنوان پديده ای جامعه شناختی نگاه می شود و علوم انسانی مانند 
روانشناسی و جامعه شناسی به آن بسيار پرداخته است.  آن  چيزی كه ورزش را عالوه بر  سالمت روان و جسم 

جذاب می كند، رقابت و مسابقه است.  
در ايران و بسياری كشورها شبكه هايی مخصوص پخش برنامه های ورزشی وجود دارد. يكی از داليل شكل گيری 
اين شبكه ها، تعداد بی شمار هواداران اين برنامه ها است. البته اين موضوع دليل بر اين نيست كه ديگر شبكه ها، 
برنامه های ورزشی را توليد يا پخش نكنند. برنامه های ورزشی می تواند در قالب خبر ، برنامه های گفت وگو محور، 

مسابقه و سرگرمی يا به صورت گزارش و پخش مسابقات ورزشی باشد.  
از  تلويزيون پخش می شود. وظيفۀ آن آگاه كردن مخاطبان  از  خبر ورزشی مانند ديگر خبرهايی است كه 
رويدادها و اتفاقات ورزشی است. اين اخبار ممكن است مربوط به رويدادهای ورزشی داخلی يا خارجی باشد. 

در اخبار ورزشی اولويت با رويدادهايی است كه برای مخاطب مهم تر و جذاب تر است. در يك خبر ورزشی 
چيزی كه منتقل می شود، عالوه بر خبر، احساسات و هيجان خبر است كه اين موضوع تنها به عهدۀ نويسنده 

خبر نيست و گوينده در انتقال آن نقش بسزايی دارد.

تیتر در اخبار ورزشی می تواند عالوه بر موارد یاد شده در فصل قبل، شامل عناوین زیر باشد:
1. تیتر استنباطی: اين تيتر كاماًل استنباط و برداشت تيترنويس است. نويسندۀ تيتر يا خبر برداشت خود 
را به صورت تيتر عنوان می كند. اين نوع می تواند از مدل سنتی تيتر پيروی نكند، اما كاربرد آن بيشتر در 
اخبار ورزشی يا هنری- فرهنگی است. به همين ترتيب می تواند در مخاطب هم برداشت و استنباط متفاوتی 

را ايجاد كند. 
براي مثال، بازی فوتبالی را بين سوريه و آرژانتين در نظر بگيريد. آرژانتين در يك بازی ضعيف، سوريه را می برد. 

نظر شما در مورد دو تيتر زير چيست؟
               »سوریه، عروس های بی تور«       »آرژانتین ، نیشكرهای کاغذی«

2. تیتر فانتزی یا غیر معمول: اين نوع تيتر برای خبرهايی كه چندان جدی نيست يا فانتزی است به كار 

تصوير 17
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برده می شود. 
مثال: »تهران ديشب ستاره  باران شد« » نبرد رنگ ها در آزادی« 

اين نوع تيتر در اخبار ورزشی كاربرد فراوانی دارد.
3. تیتر با فعل منفی: طبق اصول تيترنويسی، نوشتن فعل منفی درست نيست؛ ولی هنگامی كه وقوع نيافتن 

فعلی، خود، رويداد و خبر محسوب می شود، در چنين وصفی می توان از فعل منفی استفاده كرد. 
مثال: »حواشی بازی ديروز، آرامش سرخ پوشان را بر هم نزد«.

4. تیتر تفسیری: تيتر مربوط به مطالب تشريحی و تفسيری را كه به تجزيه و تحليل وقايع و عكس العمل های 
آن می پردازد، تيتر تفسيری می گويند.

اين نوع تيتر، جنبه ی خبری ندارد و از اين رو در مقاالت و مطالب تحليلی روزنامه ها و مجالت الزم نيست 
تيتر، خالصه خبر و يا انعكاسی از مطالب خبری باشد. نويسنده می تواند از ميان مسائل بسيار گوناگون، تيتر 

مناسبی برای مقاله خود انتخاب نمايد. 

انواع تیتر را در هر یک از آنها مشخص کنید و در مورد آن بحث کنید.

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

فعالیت 
کارگاهی

تصوير 18

خبر سخت: همان خبر محض است؛ چیزی که بدون دخالت هیچ گونه تفسیر، احساسات و هیجانی، مخابره 
می شود. این مدل اخبار کوتاه است و از دستور زبان ساده ای پیروی می کند. 

خبر نرم: اخبار نرم به اخباری می گویند که نویسنده یا گزارشگر دربارۀ آن تفسیر های مختلفی را نیز ارائه 
می دهد. خبر نرم در اخبار ورزشی، اجتماعی یا رویداد های جاری و روزمره به کار می رود. 

نکـته

باراهنمایی هنرآموز خود برای جای خالی تصاویر 18 تا 21، تصاویر مناسب انتخاب کنیدو
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تصوير 19

تصوير 20

تصوير 21

---------------------------
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برای تصوير روبرو يك تيتر به شيوۀ تفسيری  انتخاب 
كنيد و در ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ نقل قولی، و 
در ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ادامه  در  و  منفی،  تيتر  يك  روبه رو  تصوير  برای 
سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

تصوير 22

تصوير 23

تصوير 24
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برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ استنباطی و 
در ادامه، سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ فانتزی، و در 
ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.........................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

برای تصوير روبه رو يك تيتر به شيوۀ فهرستی، و در 
ادامه سوتيتر و ليد بنويسيد:

تيتر: 
.....................................................................................

سوتيتر: 
...........................................................................................
...........................................................................................

ليد:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

تصوير 2٥

تصوير 26

تصوير 27
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گزارش ورزشی 
گزارش های ورزشی از مهم ترين و پرطرفدارترين بخش های برنامه های ورزشی هستند. گزارش در كل تجزيه 
و تحليل يك رويداد و بررسی آن با حوادث اتفاق  افتاده پيرامون يك خبر است، اما گزارش ورزشی تعريف 

متفاوتی دارد و آن توضيحی است كه گزارشگر روی مسابقات و رويدادهای ورزشی ارائه می دهد. 
يك گزارشگر ورزشی راوی رويداد از نگاه تماشاگر است: گزارشگر، چشم و گوش بيننده است. گزارشگر، به 
صورت هم زمان به تماشاگر از روند رويداد اطالعات و آگاهی می دهد و در لحظات تماشای رويداد با وی همراه 
می شود. گزارشگر می تواند بيننده را به اوج احساسات و هيجان هدايت كند يا او را از ادامۀ تماشای اتفاق 
منصرف سازد. اشراف كامل گزارشگر بر موضوع، تماشای رويداد را برای مخاطب جذاب تر خواهد كرد. دانش 
از اركان اصلی روايت يك گزارش ورزشی تلويزيونی است.  گزارشگر دربارۀ رشتۀ ورزشی يا رويداد جاری  
گزارشگر در اتاق فرمان با اشراف به زوايای مختلف رويداد از عناصری مانند تازگی، شگفتی  و غافلگيری برای 

جذابيت و تأثير گزارش استفاده می كند.

خبری  رويداد های  حواشی  به  و  نيست  مسابقه  يا  رويداد  با  هم زمان  صورت  به  ورزشی-خبری:  گزارش 
می پردازد. اين گزارش مانند گزارش خبری است، با موضوع ورزشی.

قصه های  افراد،  زندگی  يا  تاريخی  مسائل  به  روايی  صورت  به  كه  گزارش هايی  روایی-تاریخی:  گزارش 
قهرمانی و هيجان انگيز می پردازد. به جهت عالقه مخاطبان و بيننده ها ، تهيۀ اين نوع گزارش ها كه برای مثال، 

به حواشی ورزش می پردازد، هميشه مورد حمايت سفارش دهندگان برنامه های ورزشی بوده است.

برنامۀ ورزشی گفت وگو محور 
از ديگر نمونه های برنامه های ورزشی، شكل گفت وگو محور است. برنامۀ گفت وگو محور ورزشی به صورت های 
مناظره، ميزگرد يا تركيبی ساخته می شود. برنامه های گفت وگو محور ورزشی در بين مخاطبان و تماشاگران 
از محبوبيت خاصی برخوردار است. عناصر بسياری در محبوبيت يك برنامۀ گفت وگومحور ورزشی مطرح است؛ 
مانند: مجری، دكور برنامه، زمان پخش و مخاطب. تمام اين عناصر به عالوۀ عوامل فنی توليد، در موفقيت يك 

برنامه و اقبال آن در جذب مخاطب مؤثر هستند. 
برنامۀ گفت وگو محور ورزشی به صورت تحليلی، گزارشی، مسابقه و سرگرمی و آموزشی توليد می شود. موارد 

مسابقه و سرگرمی در پودمان مرتبط، به تفصيل بيان شده است.

تصوير 29تصوير 28
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)نوشتن متن یک برنامۀ گفت وگو محور(
»تأثیر ورزش در سالمت جسمی و روانی خانواده «

»بررسی دوپینگ در مسابقات کشتی ، دالیل شکل گیری و پیامدهای بین المللی آن«

»حضور مربی و بازیکنان خارجی در فوتبال )بررسی تاریخی و معاصر(«
یکی از موضوعات باال را انتخاب کنید و جدول زیر را در راستای تولید یک برنامۀ گفت وگو محور و نوشتن 

متن کامل کنید. 

فعالیت 
کالسي

برنامۀ گفت وگو محور ورزشی تحلیلی 
هدف از تحليل، آناليز و شكافتن موضوعی است كه از چشمان مخاطب و تماشاگر دور مانده است. مثاًل اگر 
يك تيم ورزشی با وجود داشتن تمام امكانات، شكست می خورد. در يك برنامۀ تحليلی به داليل شكست تيم 
مورد نظر پرداخته می شود. رويكرد تحليل در يك برنامه بر اساس اهداف سازمان توليدكننده و سفارش دهنده 
شكل می گيرد. البته صرف نظر از اين موارد، رويكرد آگاهی دادن و انتقال دانش نقطه مهم و مؤثر رويكرد هر 
برنامۀ تحليلی خوب و ارزشی است. فرم برنامۀ تحليلی به صورت مناظره )تاک شو(، ميزگرد يا تركيبی تهيه 
می شود ، بر اساس ارزش محتوايی، هدف از ساخت و پسند مخاطب، فرم برنامۀ انتخاب شده و سپس محتوا 

طراحی و توليد می شود.

1. نوشتن تم و هدف برنامه 
2. جزئيات كوچكتر بر اساس زمان بندی 

3. ده جمله  خبری دربارۀ موضوع 
4. ده جمله به صورت پرسش و پاسخ 

٥. كارشناسان، مهمانان و مخاطبان 
6. نوشتن طرح اوليه  

تصوير 31تصوير 30



ویژه دختران

128

ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ ورزشي

شرح کار:

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

استاندارد عملكرد:
نوشتن يك متن برای برنامۀ ورزشی )1٥ دقيقه ای( به سفارش تهيه كننده )سازمان يا فرد( بر اساس موضوع  و ايدۀ انتخابی

شاخص ها:
1- شناخت عمومي تلويزيون و رسانه          2- مهارت هاي تحقيقي و پژوهشي درحوزۀ ورزش

3ـ مهارت تيترزنی متنوع                        4ـ كسب دقيق اطالعات               ٥ـ تهيه متن جذاب

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس
زمان: 60 دقيقه ای

ابزار و تجهیزات: كاغذ، قلم، صندلی ، ميز و رايانه

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب موضوع 1
2 جمع آوری اطالعات 2

1 نوشتن طرح اوليه 3

2 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
در  بردباری  مخاطبان،  و  صاحب نظران  با  تعامل  و  احترام   ،)N1٥( 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   

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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تيزرهاي تبليغاتي امروزه زمان زيادي از برنامه هاي تلويزيوني را به خود اختصاص داده اند. 
هدف اصلي يك تيزر تبليغاتي هدايت مخاطب به سمت كاال يا خدمات خاص است. براي 
داشتن يك تيزر قوي، به يك متن قوي نياز داريم. بعضي تيزرها در حد يك فيلم كوتاه 
جذاب و پركنش هستند و بعضي ديگر با بهره گيري از تصوير و موسيقي، به نماهنگ 

شباهت دارند.

پودمان 5

نماهنگ و تبليغات
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نگارش متن نماهنگ

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن نماهنگ چه مهارت هايي الزم است؟

    افزودن موسيقي به تصوير چقدر در زنده داشتن خاطره ها مؤثر است؟ 

    ترانه ها چقدر در زنده  داشتن خاطره ها مؤثرند؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، ساخت نماهنگ، متن نماهنگ از ايده تا اجرا و نقش شعر، نثر و ترانه 

در نماهنگ را فرا مي گيرند. 

استاندارد عملكرد
  نگارش متن يك نماهنگ )٥ دقيقه ای( به سفارش سازمان يا تهيه كننده بر اساس استانداردهای موجود و مصوب 

در انجمن های موسيقی
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نماهنگ 
نماهنگ ترجمه فارسی كليپ يا ويدئو كليپ است. به عبارتی، نما يا همان تصوير همراه موسيقی يا همان 
آهنگ است. البته نما تنها يك تصوير نيست و می تواند شامل تصويرهای متعددی باشد. نماهنگ اتصال چند 

تصوير بر اساس يك موسيقی با كالم يا بدون كالم است كه بر اساس موضوعی ساخته می شود. 
متن نماهنگ می تواند مفهوم تصويری موسيقی باشد؛ به عبارتی روايت و قصۀ نماهنگ، همان متن است. در 
بعضی موارد هم می توان متنی به صورت دكلمه بر روی موسيقی نوشت يا انتخاب كرد. ويدئو كليپ گسترۀ 

بيشتری را نسبت به نماهنگ به خود اختصاص می دهد. 
شايد بتوان گفت نقالی، قديمی ترين شکل نماهنگ است. نقالی ، تصوير به عالوه متن و گاهی موسيقی است؛ 

شيوه ای كه با تکنولوژی امروز متحرک و مصور شده است. 
وجود  و  فيلم  و  صدا  پخش  و  ضبط  دستگاه های  پيشرفت  و  مجازی  فضاهای  گسترش  با  امروز  دنيای  در 
نرم افزارهای طراحی شده كه روی رايانه ها و وسايل ارتباط جمعی مانند گوشی های تلفن همراه ، نصب شده اند ، 

امکان ساخت ويدئو كليپ برای هر شخصی فراهم است. 

تعريف شما از نماهنگ چيست؟

    چند نماهنگ در كالس ببينيد و تعريف خود را از آن بيان كنيد.

    دربارۀ تأثير نماهنگ بر مخاطب با يكديگر به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

نماهنگ و تلویزیون 
تلويزيون يك رسانۀ ديداری-شنيداری است؛ يعنی هم از بينايی و هم از شنوايی استفاده می كند. يك نماهنگ 
تلويزيونی، نيز عناصرشنيداری و ديداری را با هم تركيب می كند. يکی از قدرت های تلويزيون، تقويت آن در 

پيام های كالمی با تصاوير، يا پيام های تصويری با كالم است.

در رويداد ديداری- شنيداری تصاوير و كلمات بايد يكپارچه عمل كنند، در غير اين صورت نماهنگ چيزی را 
نشان می دهد و كالم چيز ديگری را بيان مي كند.

نکـته

قبل از نوشتن متن نماهنگ ابتدا بايد موسيقی مورد نظر را انتخاب كنيم يا بسازيم. تلويزيون، هرروز و هر 
لحظه می تواند موقعيت تازه يا خاصی را تشريح كند، براي مثال، حال و هوای تلويزيون در ماه مبارک رمضان، 

ايام سوگواری، قبل از خبر، اعياد يا رخداد اتفاقات ناگوار متفاوت است.
برنامه های خود می سازد؛  برای  رفتاری  الگوی  اساس سياست های سازمان ، يك  بر  و گروه  مدير هر شبکه 

بنابراين برای انتخاب موسيقی ، بايد موضوع و مناسبت آن را مورد توجه قرار داد.
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انتخاب موسیقی 
انواع موسیقی و نماهنگ 

موسيقی را می توان با توجه به ويژگی های مختلف تقسيم كرد؛ بر اساس سازبندی يا تکنيك ، جغرافيای محل 
ساخت يا دوره و زمان ساخت. اما به صورت كلی تر آن را به سه دسته تقسيم بندی كرده اند. 

هنری 
باروک،  مانند سبك  دارد؛  ديگر سبك های رشته های هنری  نام های  با  اسامی مشتركی  موسيقی ،  نوع  اين 
كالسيك، امپرسيونيسم ، گوتيك و ... اشتراک و تفاوت هايی ميان سبك های رايج در نوع هنری وجود دارد كه 

بالطبع در موسيقی به لحاظ تکنيکی ، ويژگی خواهد شد.
 

عامه پسند 
اين نوع موسيقی، در زندگی جاری مردم به خصوص در دورۀ معاصر رايج و قابل شنيدن است. سبك هايی 

مانند پاپ ، جاز، بلوز ، راک ، آلترناتيو و حتی موسيقی مذهبی معاصر هم در اين طبقه جای می گيرند.
 

قومی منطقه ای 
موسيقی های مذهبی و مناسبتی شامل نوحه و تواشيح، موسيقی آيين ها و مراسم سنتی قومی همه در اين 
دسته و طبقه قابل تقسيم هستند. بايد توجه داشت كه بعضی از مبانی موسيقی مانند ريتم ، تکرار ، نشاط، غم، 

هيجان و احساس در دنيای پيرامون ما قابل مشاهده و تجربه هستند.
موسيقی فولکلور يا محلی نيز در اين دسته جای می گيرد. نواحی مختلف ايران دارای موسيقی و سازهای 

خاص خود هستند كه در مراسم محلی و مذهبی از آن بهره می گيرند.

انتخاب كنيد، دربارۀ  تصاوير مناسب برای آن به بحث و گفت وگو  انواع مختلف  از  1- تعدادی آهنگ 
بپردازيد.

2- در يكی از انواع و سبک های موسيقی، آهنگی را انتخاب كنيد.

فعاليت 
كالسي

انتخاب ایده 
ايده پردازی  از جمله روش های  كرديم.  آن گفت وگو  بودن  اهميت خالق  و  ايده  دربارۀ  قبلی  بخش های  در 
خالق، تشريك مساعی و افکارنويسی است. البته در بخش ايده پردازی هر بار شما می توانيد از روش هايی كه 

آموخته ايد، بهره ببريد. 
     روش ایده پردازی تصادفی 

 )Brainwriting( روش ایده پردازی فكر نویسی     

)Animation( روش ایده پردازی جاندار پنداری     
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روش تصادفی یا تجربی 
 اتفاق يا رويدادی ناگهانی و بدون آگاهی قبلی را تصادفی گويند. تصادف، فقط منحصر به برخورد وسايل نقليه 
با هم يا به عابران در خيابان نيست. نام يکی از سبك های هنری معروف در حوزۀ تجسمی در قرن گذشته با 

همين روش انتخاب شد. 
داداييسم نامی بود كه به صورت اتفاقی توسط يکی از بنيان گذاران اين مکتب، از ميان يك لغت نامه انتخاب شد. 

قبل از اجرای اين روش ، موسيقی انتخابی خودتان را خوب بشنويد چنان كه در جانتان آن را حس كنيد. 
سپس به صورت تصادفی ، لغت يا جمله ای را انتخاب كنيد. اين انتخاب می تواند از داخل روزنامه، تلويزيون، 
اينترنت يا يک لغت نامه باشد پس از آن با تمركز بر لغت يا جمله پيدا شده، قصه ای يا ايده ای را متصور 

شويد، هر چقدر اين روش را بيشتر تكرار كنيد ، گسترۀ ايده های جديدتان بيشتر خواهد بود.

فعاليت 
كارگاهی

روش فكرنویسی 
روش فکرنويسی بسيار ساده و با يك قلم و كاغذ محقق می شود. البته شما می توانيد به جای نوشتن با قلم و 

كاغذ از ر وش های جديد ثبت كردن استفاده كنيد؛ مانند ضبط صدا يا ويدئو. 
روش اجرايی به اين ترتيب است كه هر كدام پس از شنيدن آهنگ انتخابی، ايده هايی را كه به ذهنتان رسيده 
است، بر روی يك صفحه يادداشت كنيد، سپس در اختيار يکديگر قرار دهيد. بعد از خواندن ايده دوستانتان، 
شما می توانيد، ايده را با نظر خودتان گسترش يا تغيير دهيد. اين روش می تواند تا زمان حاصل شدن نتيجۀ 

مطلوب برای شما تکرار شود.

روش ایده پردازی جاندارپنداری 
در اين روش شما برای آهنگ انتخابی خودتان، يك شخصيت تصوركنيد و هر چيزی را كه برای يك شخصيت 
الزم و ضروری است، روی كاغذ برای وی بنويسيد. اين صفات شامل جنسيت، اسم، وزن، قد، سن و سال، 
مليت، شغل و هرچيز ديگری می شود. اگر شخصيت انتخابی شما انسان نبوده و شیء، گياه يا حيوان باشد 
نيز به اين ترتيب عمل كنيد. ممکن است در وهلۀ اول به ايدۀ مطلوبی دست پيدا نکنيد، اما شخصيت سازی 

و پردازش آن، مقدمه خلق يك ايدۀ خالق و ناب است.

نوشتن متن 
تفاوت كه در متن يك  اين  با  است؛  تلويزيونی  نماهنگ شبيه ساختار ديگر متون كوتاه  ساختار متن يك 
نماهنگ محدودۀ عملکرد نويسنده وسيع تر است. او می تواند تنها از بن مايه و ريشه و هستۀ اوليه آهنگ يا 
ايدۀ خود، پيروی كند، در نماهنگ، متن ما ساختار زيبايی شناسانه تری نسبت به يك آگهی ميان برنامه يا ولۀ 
خبری دارد و هدف، برقراری ارتباط احساسی از راه ديدن و شنيدن با بيننده است. نماهنگ در ميان ديگر 
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توليدات تلويزيونی، خود هويتی مستقل و شعر گونه دارد و به اين معنا نيست كه ساده تر از برنامه های ديگر 
تلويزيونی است.

متن در نماهنگ تلفيق تصاوير، متن های گفتاری به صورت ترانه ، دكلمه و يا نوشتار به روش های اجرايی 
مختلف همچون خوشنويسی يا تايپ ديجيتال است. استفاده از نوشته كاماًل اختياری است و بستگی به انتخاب 
شما در حوزۀ زيبايی شناسانه دارد. ساختار نماهنگ شما می تواند مدلی از الگوهای قبلی كه آموخته ايد، باشد. 

تبلور احساس بيننده در یک نماهنگ
تلويزيون بيش از هر رسانۀ ديگری اين توانايی را دارد كه عواطف را برانگيزد و افراد را ترغيب كند كه دنياي 
پيرامون خود را احساس كنند. اين توانايی موجب می شود كه تبليغ های سرگرم كننده مفّرح و جذاب باشند.

بر روی صفحۀ تلويزيون وضعيت زندگی واقعی با طنز، خشم ، ترس ، غرور، حسادت و عشق جان می گيرد. در 
تلويزيون، طنز بسيار موفق عمل می كند. عواطف نشان داده شده در بعضی از آگهی های موفق از وضعيت هايی 

طبيعی بيرون كشيده می شوند تا همه بتوانند با آن همذات پنداری كنند. 
البته طنز يا به عبارتی بذله گويی نبايد با مقوالتی مثل هجو يا موضوعات مبتذل اشتباه گرفته شود. در اينجا 
مقصود تأثير گذاشتن بر روی مخاطب با تحريك كردن بخشی از احساس مخاطب است كه به خاطرات او در 
گذشته مربوط مي شود؛ خاطراتی از حس دوستی، خانواده، محيط كار و اتفاقات فراموش نشدنی در زندگی. 
نوع مثبت يا منفی آن به فراخور محتوای پيام قابل تغيير است. متن يك نماهنگ غير از متن فيلمنامه آن 

مي تواند حالت گفتار يا دكلمه روی يك موسيقی يا فيلم را داشته باشد. 

1- برای يک نماهنگ مرتبط با موضوع جنگ، ايده پردازی نماييد، سپس در كالس به بحث و گفت وگو 
بپردازيد. 

2- برای ميالد يكی از ائمه)ع( يا اعياد مذهبی ، ايده پردازی نماييد و در مورد آن در كالس صحبت كنيد.

فعاليت 
كالسي

1- يک متن ادبی برای يک حماسۀ ملی بنويسيد. 
2- يک ترانۀ احساسی اجتماعی را انتخاب نماييد و با توجه به موسيقی، آن را تحليل كنيد. 

چند ترانه ساز معاصر را نام ببريد، آثاري از آنان را در كالس بخوانيد.

فعاليت 
كالسي
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 )Narration( نریشن در برنامه های تلویزیونی
نريشن يا گفتار عنوانی است كه برای متن خوانده شده بر تصوير، رايج است. گفتار يا روايت در تلويزيون انواع 

مختلفی دارد.

گفتار خبری 
گفتار خبری به صورت كامل يا به صورت بخشی از خبر روی برنامۀ خبر خوانده می شود. لحن صدا و مهارت 

گوينده و خواننده كالم گفتار يا همان نريشن از عناصری است كه به ارتباط مؤثر با بيننده ياری می رساند. 

گفتار ادبی 
برنامه  ابتدای هر  برنامه می تواند در  يا سرآغاز يك  ادبی در ميان برنامه ها، نماهنگ ها و  يا متن  ادبی  گفتار 
ادا شود. با توجه به فرهنگ غنی ادبی كشورمان ، استفاده از متن های ادبی در انواع مختلف در بسياری از 
برنامه های تلويزيون رايج است، اما زمان و مکان و نوع استفاده يك متن ادبی دارای اهميت ويژه ای است و 

تصميم آن با كارگردان هنری يا ديگر عوامل تصميم گيرنده است.

گفتار آموزشی 
در فيلم های آموزشی يا مستند، گفتار متنی است كه  بر روی اين فيلم برای آگاهی و اطالع رسانی بيشتر به 
بيننده، بيان می شود. اين متن توسط يك يا چند گوينده خوانده می شود و لحن آن  بر اساس محتوای فيلم 

توسط كارگردان و با اتکا به تجربه و تخصص راوی تنظيم می گردد. 

    قطعه ای از يک شعر يا متن ادبی را بر روی يک موسيقی دكلمه كنيد و در كالس اجرا نماييد، سپس در 

مورد آن به بحث و گفت وگو بپردازيد.

    براي يک نماهنگ از ايده تا متن كامل را طراحي كنيد و در كالس بخوانيد. از شعر، ترانه و گفتار هم در 

آن استفاده كنيد و دربارۀ متن هاي يكديگر به نقد و بررسی بپردازيد. 

فعاليت 
كالسي
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن نماهنگ 

شرح کار:

انتخاب آهنگ،  انتخاب ايده، نوشتن متن، خواندن متن نماهنگ 

استاندارد عملكرد:
نگارش متن يك نماهنگ به سفارش سازمان يا تهيه كننده بر اساس استانداردهای موجود و مصوب در انجمن های موسيقی

شاخص ها:
1- شناخت گونه هاي مختلف برنامۀ تلويزيوني

2- مهارت هاي شنيداري و ديداري در ساخت جلوه هاي صوتي و تصويری
٣ـ مهارت در انتخاب تصوير          ٤ـ مهارت در انتخاب موسيقی            ٥ـ نوشتن متن

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: ٣0 دقيقه
ابزار و تجهيزات: رايانه، دستگاه پخش صوت و تصوير

معيار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 انتخاب آهنگ 1
2 انتخاب ايده 2

1 نوشتن متن   3

1 خواندن متن نماهنگ   4

2 شایستگی های غيرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرشي:
تفکر خالق )N1٥(، وفاداری به ارزش های سازمانی و ملی و مذهبی، تعهد به ارتقای 

سطح بصری و شنيداری مخاطبان، تعهد به معاهدات بين المللی مانند كپی رايت

* ميانگين نمرات

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

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    براي نوشتن متن تبليغاتي چه مهارت هايي الزم است؟

    تبليغات چقدر به روانشناسي و جامعه شناسي وابسته است؟ 

    متن تبليغاتي چه نسبتي با شعر و ترانه دارد؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، آگهي تبليغاتي، تيزر و رپرتاژ و متن آگهي از ايده تا متن را مي آموزند 

و نقش استوري برد و كميك استريپ را در توليد آگهي فرا مي گيرند.

استاندارد عملكرد
  توليد متن برای يك آگهی تبليغاتی )٣ دقيقه ای( بر اساس سفارش مشتری  با رعايت ارزش ها و اصول اخالقی 

كشور
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مقدمه
تبليغات در دنيای امروز به شکل يك صنعت تعريف شده است و تاريخچۀ آن به تمدن های ابتدايی بشر باز 

می گردد؛ زمانی كه بشر برای ارائۀ خدمات يا يك محصول، مخاطبان را متقاعد می كرده است. 
از ابتدای پيدايش بشر دو موضوع مهم عرضه و تقاضا وجود داشته است. با پيشرفت و توسعۀ جامعۀ مدنی و 
گسترش شهر نشينی و شکل گيری تعاريفی همچون كسب و كار و شغل، به آرامی مفهوم ديگری برای عرضه 

و تقاضا شکل گرفت؛ مفهومی كه رقابت و جذب مشتری از پايه های تعريف آن بود. 
وقتی عرضه بيشتر از نياز مخاطب شد، مسئله رقابت به وجود آمد و در پی آن ارائه كنندگان محصول يا خدمت 
به نوعی سعی كردند تا مخاطبان را متقاعد كنند كه تنها محصول يا خدمات ايشان را انتخاب كنند. شايد يکی 

از مهم ترين مصاديق تبليغات، بعد از بزرگنمايی، قابليت متقاعد كننده بودن آن باشد. 
هر جا كه پای نفع اقتصادی و مالی در ميان باشد، رقابت و در پی آن تبليغات وجود دارد. 

نکته و عامل تعيين كننده در مقولۀ تبليغات، موضوع انتفاع است كه تمامی خط مشی و استراتژی تبليغات را 
تعيين می كند. حال گاهی اوقات اين انتفاع قابل رؤيت و مادی است و گاهی ناديدنی و غيرمادی است. البته 

غيرمادی بودن آن لزوماً دليل بر معنوی بودن آن نيست. 
بدون شك هرگاه صحبت از وسايل تبليغی به ميان می آيد، اولين رسانه ای كه به ذهن متبادر می شود، راديو 
و تلويزيون است. تلويزيون در دهه های گذشته جنبۀ تشريفاتی در خانه ها داشت، اما امروزه جزء الينفك يك 
خانه است. تلويزيون ها دارای شبکه های مختلفی هستند كه به عنوان يك گيرنده از فرستنده های مختلفي، 
اينترنت و تکنولوژی های مختلف و  برنامه های خود را دريافت می كنند؛ مانند شبکه های كابلی، ماهواره ها، 

پيشرفته ای كه ممکن است روز به روز در كامل شدن اين صنعت مؤثر باشند. 
اگر يك آگهی تلويزيونی خوب ساخته و تهيه شده باشد، مردم با عالقه به آن نگاه می كنند. جمالت قصار 

آگهی ها يا شعار ها و همچنين شخصيت آگهی ها ممکن است عمری بيشتر از خود آگهی داشته باشند.

آگهی تلویزیونی یا تیزر 
گونه ای از فيلم يا مجموعۀ تصاوير متحرک است كه در ازای دريافت پول از مشتريان ساخته می شود و با 
پيامی آشکار يا نهان سعی در تأثير  گذاشتن بر مخاطب دارد. اين پيام در خدمت محصول يا خدماتی است 

كه مشتريان ارائه می كنند. 
آگهی های تلويزيونی انواع مختلفی دارند كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد، نوعی از آن كه به تيزر شهرت 
دارد، دارای زمان بسيار كوتاهی است. اين زمان از يك ثانيه شروع می شود و تا 1 دقيقه ادامه می يابد، انواع 

ديگر آگهی تلويزيونی ، رپرتاژ، زيرنويس و ميان برنامه است.
    كدام تيزر را در روزهاي اخير بيشتر ديده ايد و به ياد مي آوريد؟

ماهيت تبليغات تلویزیونی 
هر يك از رسانه های تبليغاتی با ديگری متفاوت است و نويسندگان متن تبليغ بايد بر اساس مجموعۀ نقاط 
قوت معين يك رسانه ، متن تبليغاتی را بنويسند. تلويزيون از بسياری جهات با راديو و رسانه های چاپی متفاوت 

است. زيرا تلويزيون يك رسانۀ مبتنی بر تصاوير متحرک است .
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تفاوت عمدۀ تأثیر تلویزیون با عناصر دیداری و رسانه های چاپی
کنش و حرکت 

تأثير جلوه های بصری است. ممکن است گفته شود كه  پيام آن تحت  و  تلويزيون يك رسانۀ بصری است 
روزنامه ها و مجالت نيز از اين تصاوير استفاده می كنند. در تلويزيون تصاوير دارای حركتند و همين امر باعث 

می شود كه تصاوير تلويزيونی بسيار بيشتر از تصاوير چاپی به حافظه سپرده شوند. 
وقتی به تلويزيون نگاه می كنيد، جهانی را می بينيد كه مدام در حال حركت و صحبت است كه حتی توهم 
بعد سوم را هم ايجاد می كند. تبليغات خوب تلويزيونی با استفاده از تأثير كنش و حركت توجه را جلب و 

عالقه را ايجاد می كند.

داستان گویی 
از  فراتر  چيزی  داستان ها  شوند.  بيان  خوب  كه  شرطی  به  كنند؛  ميخکوب  را  انسان  می توانند  داستان ها 
سرگرمی، همراه خود دارند؛ ارزش ها را بيان می كنند، رفتار را تعليم می دهند و نحوۀ برخورد با مشکالت 

روزمره را نشان می دهند.
در آگهی های مؤثر تلويزيونی همچنين از داستان گويی، برای بيان سرگرمی و هم بيان نکات مهم استفاده 
می شود. اين داستان های كوتاه ممکن است خنده دار، گرم يا احمقانه باشند؛ همان گونه كه زندگی واقعی اين 

چنين است. 
مؤسسات تجاری، توليدكنندگان و مؤسسات ارائه خدمات هر كدام به دنبال جذب مخاطب بيشتر هستند، 
هدف هركدام از آنها به فراخور نوع پيامی كه می خواهد به مخاطب ارائه كند، تفاوت دارد برای مثال، يك جا 
هدف ما از پخش يك آگهی متقاعدكردن يك مشتری برای خريد يك محصول يا خدمات است به عبارتی 
هدف از يك آگهی، فروش است. يك جا هدف ما اشاعه سالمت ، اخالق و رعايت قانون و احترام به قانون است. 
در اين جا هم هدف ما از تبليغ يا پخش آگهی، متقاعد كردن مخاطب است؛ برای اين كه كاری را انجام دهد 

يا از انجام كاری صرف نظر كند. 

انواع تبلیغات
طبقه بندی تبليغات بر اساس دو معيار صورت می گيرد كه عبارت اند از: 

1( درآمدزایی 
2( شيوۀ ساخت

1( تبليغات بر اساس روش درآمدزایی 
به دو بخش تبليغات انتفاعی و تبليغات غيرانتفاعی تقسيم می شود: 

الف : تبليغات انتفاعی
اين نوع از تبليغات، در جهت كسب منفعت مالی تبليغ كننده يا ُمبلغ، انجام می شود. نکتۀ مهم در اين نوع 
از تبليغ، تأكيد بر درآمد زا بودن محصول يا خدماتی است كه مبلغ ارائه می كند. خدمات دو گونه است: در 
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به نظر شما تبليغات يک پزشک برای خدمات خود يا مطبش، تبليغاتی غيرانتفاعی است؟  

فعاليت 
كالسي

چند نمونه از تبليغات انتفاعی و غير انتفاعی را انتخاب نماييد و دربارۀ آنها گفت وگو كنيد.

فعاليت 
كارگاهی

گونۀ اول، انجام سلسله اي از اعمال و رفتاری است كه در پی آن مشتری يا مصرف كننده منتفع می شود؛ مانند 
خدمات بيمه يا خدمات بانکی كه برای صاحبان آن دارای سود مالی است، در حالت دوم ، تبليغ برای يك 
كاال يا همان محصول انجام می پذيرد كه باز هم برای توليد كننده و يا فروشندۀ آن دارای منافع مالی است. 
اما محصول يا كاال قابل ديدن، اندازه گيری و ملموس است مانند همۀ محصوالت مصرفی كه در زندگی با آنها 

سروكار داريم.

ب : تبليغات غيرانتفاعی
اين تبليغات، برای تبليغ محصول يا خدماتی استفاده می شود كه در آن نفع مالی نصيب صاحب خدمات يا 
كاال نمی شود. تصور كنيد يك تبليغ يا تيزر تلويزيونی را كه برای فرهنگ سازی مصرف بهينۀ آب يا انرژی از 
تلويزيون پخش می شود. هزينۀ ساخت و پخش اين نوع تبليغات توسط مراكزی كه اهدافشان در همين راستا 

است، تأمين می شود مانند مراكز دولتی، شهرداری ها، خيريه ها و يا افراد نيکوكار.

برنامه های  تبليغات، پويش ها و  ارائه كنندگان خدمات، مسئوالن حوزۀ  اقتصادی و  بنگاه های  نياز  به فراخور 
بخش  اوقات  اكثر  كه  ارائه می كنند،  و  بهتر، طراحی  و  متفاوت  تبليغات  و  فروش  افزايش  برای  را  متنوعی 

عمده ای از اين برنامه به تبليغات تلويزيونی اختصاص داده می شود . 
يکی از داليل اين امر فراوانی و تعداد زياد مخاطبان و بينندگان تلويزيون است. شما با ديدن يك تبليغ در 
تلويزيون ممکن است به تهيۀ يا خريد يك محصول يا خدمت ترغيب شويد يا از آن صرف نظر كنيد، پس ميزان 
تأثيرگذاری و جذب بيننده برای خريد يك محصول، رازی دارد كه در عمق مفهوم يك تبليغات تلويزيونی 

نهفته شده است. 
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    دربارۀ چند تبليغ پرتكرار و انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن آن و تأثيرگذاري بر مخاطب در كالس گفت وگو 

كنيد.

    آخرين تبليغات تلويزيونی كه بر شما تأثير گذاشته و شما را برای تهيۀ آن محصول، ترغيب كرده، چه 

بوده است؟ آيا شعار يا متن تبليغات مورد نظر را به خاطر می آوريد ؟

    اگر بخواهيد رشتۀ تحصيلی خود را تبليغ كنيد، چه متنی برای آن می نويسيد؟ اين تبليغ انتفاعی است 

يا غيرانتفاعی؟

فعاليت 
كالسي

برای خودتان دفترچه يادداشتی آماده كنيد؛ ديجيتال يا واقعی بودن آن فرقی نمی كند. سپس برای خودتان 
جدولی تهيه كنيد و دربارۀ ويژگی های موضوع يا محصول انتخابی خودتان بنويسيد. 

يک يا دو نمونه تيزر تبليغاتی كه مرتبط با موضوع انتخابی شما هستند، انتخاب كنيد و درباره شان يک صفحه 
به اختصار بنويسيد. سپس در كالس در مورد آن به بحث و گفت وگو بپردازيد. 

2(تبليغات بر اساس شيوۀ ساخت
آگهی های تلويزيونی در دوره های مختلف تاريخی به روش های مختلفی ساخته می شدند، اما می توان روش های 
ساخت را به دو بخش واقع گرايانه يا پويانمايی تقسيم كرد. البته بخش سومی هم می توان به اين دو بخش 

اضافه كرد كه تلفيق اين دو روش با هم خواهد بود. 

الف( تكنيک واقع نمایانه یا رئال 
روش واقع گرايانه روش سنتی يا كالسيك ساخت يك فيلم است كه شامل همۀ عوامل توليد يك فيلم و يك 
ساختار مشابه و مشترک در نوع كالسيك آن است؛ به عبارتی، عواملی از قبيل نويسنده، بازيگر، كارگردان، 

تصويربردار، نورپرداز و ديگر ملزومات يك فيلم همگی وجود دارند. 
در اين روش، همه چيز واقعی است؛ شخصيت ها، مکان ، محصول كه می تواند ماكت يا خود واقعی آن باشد و 

هر چيزی كه در تصوير ديده می شود. 
هر فيلم كوتاهی به لحاظ زمانی يك تبليغ تلويزيونی محسوب نمی شود يا يك تيزر تلويزيونی، يك فيلم كوتاه 

نيست. اما برای تيزر تلويزيونی نيز بعد از نوشتن بايد استوری بورد تهيه كرد و آن را دكوپاژ نمود. 
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در تهيه و ساخت تيزرهای رئال پربيراه نيست اگر بگوييم توليد يك تيزر رئال دست كمی از توليد يك فيلم 
نويسنده،  نظير  توليد  به عوامل مختلف  نياز  فيلم سينمايی  توليد يك  برای  ندارد! همان گونه كه  سينمايی 
عوامل  به  هم  رئال  تيزر  يك  توليد  برای  است،  و...  تدوين  نورپردازی،  مناسب،  لوكيشن  بازيگر،  كارگردان، 
اين رو تجهيزات و عوامل  از  باشد؛  آنها  اين دو می تواند در مدت زمان  تفاوت بين  تنها  نياز است.  ياد شده 
متخصص در توليد يك تيزر رئال نقش مهمی را ايفا می كند و در نهايت می تواند منجر به يك خروجی خوب 

و يا بد شود.

ب( پویا نمایی یا انيميشن
تکنيك پويانمايی می تواند تمام چيزهايی را كه در عالم واقعيت غيرممکن هستند، ممکن سازد. در اين دنيا، 
حيوانات حرف می زنند و اشيا پرواز می كنند. خيال و رؤيا يکی از ويژگی های پويانمايی است. حال تصور كنيد 
در يکی از ايده های شما ، يك زنبور عسل با گل ها برای عسلی شيرين تر گفت وگو  می كند. آيا چنين زنبور عسلی 

را برای بازی كردن در فيلم تبليغاتی تان سراغ داريد؟! 
بنيان اين روش بر پايۀ تهيه استوری بورد است. استوری بورد كه به فارسی فيلمنامه مصور يا ماجرانامه ترجمه 
شده است، طرح تصويری يا صفحه آرايی يك آگهی تلويزيونی است. در ماجرا نامه از قاب های انتخاب شده برای 
نشان دادن خط داستان استفاده می شود. با ترسيم تركيب نماها و نيز چگونگی روند حركت و روابط متقابل 
اين كار وظيفۀ كارگردان هنری است و نويسندۀ فيلمنامه  بين تصوير و صدا ، استوری بورد شکل می گيرد. 

دربارۀ آن وظيفه ای ندارد. نويسنده بايد زمان و مکان را به صورت دقيق مشخص كند. 
چگونگی پردازش و ساخت و انتخاب زاويۀ دوربين به عهدۀ كارگردان هنری است؛ به عبارتی، استوری بورد 
بعد از دكوپاژ انجام می شود. در برخی مواقع هم كار دكوپاژ و طراحی استوری بورد هم زمان صورت می گيرد. 

هر چقدر استوری بورد دقيق تر طراحی شود، كارهای بعدی می تواند دقيق تر و كامل تر باشد.
به  يا  رنگی  و سفيد،  سياه  تصويرسازی ،  روش های  انواع  به  می تواند  دستی  به صورت  استوری بورد  طراحی 
صورت تکه چسبانی يا همان كالژ باشد. ابزار طراحی و تصويرسازی می تواند هر نوع ابزار اجرايی در اين حوزه 
باشد. نکتۀ مهم ضرورت نوع ابزار يا تکنيك است كه بايد در خدمت موضوع و مفهوم داستان باشد؛ به عبارتی 

استفاده از رنگ و ابزار در ارائۀ انتقال پيام به مشتری و مخاطب مؤثر است.

يک شركت بيمه قصد دارد برای جذب مشتری، در زمينۀ پوشش بيمۀ بدنۀ خودرو، يک آگهی تلويزيونی 
بسازد، مدت آگهی، 35 ثانيه و تكنيک ساخت آن واقع گرا است. متن آن را بنويسيد.

فعاليت 
كالسي

چند آگهی تلويزيونی را كه به روش پويانمايی ساخته شده اند، انتخاب نماييد و دربارۀ داستان هركدام با هم 
گفت وگو  كنيد.

فعاليت 
كالسي
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    طرح یک پرسش : کدام یک از انواع ساختار یا تكنيک آگهی های تبليغاتی بهتر است؟ 

اين پرسش، صحيح نيست. خوب يا بد وجود ندارد. ممکن است يك آگهی با صرف هزينۀ فراوان و  اساساً 
حتی بسيار زيبا توليد شود، اما لزوماً مؤثر و متقاعدكننده نباشد. بهتر است با راه های تأثيرگذار بصری، كمی 
بيشتر آشنا شويم. آيا لزوماً ميزان تأثيرگذاری يك تصوير بيشتر از عناصر ديگر مانند صدا يا مصاديق ديگر 

حس های چندگانه ماست؟ 
در سال های ابتدايی تاريخ تلويزيون آگهی ها از روش خاصی برای پخش تبعيت می كردند و آن تکرار يك 
اين فرم  از  به لحاظ ساختار  تلويزيونی  تبليغات  بيشتر  بود. در دهۀ 1970 ميالدی  به دفعات بسيار  آگهی 

تبعيت می كردند. 
بايد توجه داشت كه تأثيرگذاری تکنيك يا روش يك آگهی به هدف ما از تبليغ  بستگی دارد. اگر قرار است 
برای اولين بار محصولی را به مخاطب معرفی كنيم، بهتر است كه بيشتر دربارۀ محصول اطالعات دهيم و 
مستقيماً به خصوصيات تأثيرگذار آن اشاره كنيم. اما اگر محصول ما در بازار جايگاه ويژۀ خود را دارد و فقط 
به منظور حضور و يادآوری به مخاطبان، برای آن تبليغ می كنيم، بايد با درگير كردن احساسات مخاطب و 

فانتزی های باورپذير، محصول يا خدمات مد نظرمان را در ذهن او ثبت كنيم.

ایده در صنعت تبلیغات 
    ایده در صنعت تبليغات چه نقشی دارد؟ 

با بعضی از روش های ايده پردازی قباًل آشنا شديم، اما در اين بخش با چند روش تازۀ ديگر آشنا خواهيم شد. 
در نظر داشته باشيد كه در دنيای امروز اين ايده های خالق و تازه هستند كه همه چيز را دگرگون می كنند 

و باعث رشد و موفقيت می شوند.

تصوير 1
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روش پياده سازی و دوباره سازی  

پياده سازی: 
اين روش يك روش كاماًل تحليلی است كه در آن نقاط قوت و  خصوصيت های مختلف محصول يا خدمت 
ارائه شده را فهرست می كنيم. اين فهرست می تواند، شامل مشخصات فيزيکی و تکنيکی محصول يا خدمات 
باشد. سپس تمام كاركردهای هر قطعه را بررسی می كنيم و ويژگی های مثبت يا منفی هركدام را يادداشت 

می نماييم. به اين مرحله، مرحلۀ پياده سازی می گويند.

دوباره سازی: 
در اين روش خصوصيات مثبت يا منفی جديدی كه برای مخاطب می تواند مهم باشد و قباًل  فهرست كرده ايم، 

به قطعه های مختلف محصول يا خدماتمان اضافه می كنيم. 
به اين ترتيب، با دوباره سازی، ما محصول جديدی داريم با ويژگی هايی كه قرار است در آگهی مورد نظر دربارۀ 

آن به مخاطبان آگاهی بدهيم.

روش پياده سازی و دوباره سازی
روش پيوند های اجباری اختياری 

روش های معاشرت اجتماعی و رؤیاپردازی 

روش پيوند های اجباری اختياری
اين يك تکنيك بسيار ساده است. ابتدا برای آگهی تلويزيونی ِموضوع يا محصول انتخابی خودمان ، ايده هايی 
را تصور كرده و آنها را يادداشت می كنيم. در مرحلۀ بعد، ايده های كاماًل متفاوت را به هم ربط می دهيم تا يك 

ايدۀ جديد به دست بياوريم. اين پيوند می تواند اجباری يا اختياری باشد. 
در طراحی يك محصول اغلب اين روش اجباری است، اما در خلق ايده هايی مانند نوشتن يك متن، می تواند 
اختياری باشد. ما می توانيم به محصول خود كه يك جاروبرقی، خودرو يا يك شويندۀ ظروف است، بال بدهيم، 

آنها را به حركت درآوريم و از زبان ايشان سخن بگوييم. 

يک تبليغ پرتكرار را در نظر بگيريد و به شيوۀ پياده سازي و دوباره سازي براي آن متن جديدي بنويسيد.

فعاليت 
كارگاهی
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نتيجۀ پيوندهای اجباری هستند، مثاًل: ساعتی كه  آنها استفاده می كنيم،  از  امروز  از محصوالتی كه  خيلی 
و... معموالً محصوالت  ماشين حساب هم هست؛ كفشی كه چراغ می زند؛ ناخن گيری كه دربازكن هم دارد 

به دست آمده، بازار خوبی دارند. 

روش های معاشرت  اجتماعی و رویاپردازی 
اين روش به دو صورت به شما برای پيداكردن ايده كمك خواهد كرد. در اين روش موضوع خود را با ديگران 
در ميان بگذاريد و ايده ها و نظرات ايشان را يادداشت كنيد. گفت وگوهای شما ممکن است به نتايجی  منجر 

شود كه هيچ ارتباطی با ايده های موجود نداشته باشند. 

رؤیاپردازی: 
در اين روش همه چيز به رؤياهای شما بستگی دارد. كافی است چشم های خود را بسته و به رؤيا پردازی 
مشغول شويد. دربارۀ موضوع انتخابی يا محصول خود رؤيا پردازی كنيد. توجه داشته باشيد كه اين ايده لزوماً 
تبديل به تيزر نخواهد نشد، بلکه می تواند پايه و اساس ساختار آن باشد؛ برای مثال، اگر محصول انتخابی 
شما يك خودرو يا يك خط هوايی است يا حتی يك خوردنی محبوب، بهترين ايده می تواند از ميان رؤياهای 
جذاب شما متولد گردد. فقط مانند هميشه قلم و كاغذ را برای يادداشت رؤيای تان فراموش نکنيد. البته مهم 

ثبت اين رؤياست و شما می توانيد آن را به روش های ديگری مانند ضبط صدای تان، ثبت كنيد. 

از نظرات  ايدۀ خودتان،  رؤياهايی را كه يادداشت كرده ايد، دركالس بخوانيد، شما می توانيد برای تكميل 
برخوردار شويد.  نيز  هنرجويان ديگر 

فعاليت 
كالسي

يک محصول خوراكی در نظر بگيريد به يكی از روش های باال برای سيناپس آن ، ايده پردازی كنيد و سپس 
ايدۀ خود را به صورت يک متن بنويسيد. اين آگهی قرار است به روش پويانمايی ساخته شود. زمان اين 

آگهی 5 ثانيه است. 

فعاليت 
كالسي
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يک شعار تبليغاتی برای محصولتان بنويسيد.

فعاليت 
كارگاهی

شعارهای تبليغاتی معروفی را كه در خاطر داريد، يادداشت كنيد و در مورد آنها با يكديگر گفت وگو كنيد.

فعاليت 
كالسي

يک متن تبليغاتی در قالب داستان برای ايمنی  سفر های نوروزی بنويسيد و سپس به روش دلخواه، استوری بورد 
آن را طراحی كنيد. زمان تيزر30 ثانيه است. توضيح هر نما را در مقابل شماره ها يادداشت كنيد.
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فعاليت 
كالسي

نوشتن طرح یا سیناپس آگهی تبلیغاتی 
سيناپس در متن پويانمايی های كوتاه يا آگهی های تبليغاتی به همان خود متن مورد نظر نيز گفته می شود. 
از نوشتن طرح متن الزم است شعار های تبليغاتی برای محصول و تيزر تعيين شود. شعار هر چيزی  قبل 
است كه در ياد می ماند و خالصه همه پيامی كه ما می خواهيم دربارۀ محصولی به مخاطبمان بدهيم. شعارها 

هميشه دربارۀ آگهی های تبليغاتی نيستند و می توانند مضامين سياسی و اجتماعی را مطرح كنند. 
طراحان شعار بايد به خوبی شناخت كاملی از مخاطب و پيام رسان و رسانه داشته باشند. شعار تبليغاتی معموالً 
توسط بخش روابط عمومی بازاريابی ارائه كننده محصول يا خدمات و توسط متخصصان مربوط به خود، طراحی 

می شوند و در اختيار گروه سازندۀ تيزر قرار می گيرند. 
شعار می تواند قابل تعريف در ساختارهای ادبی باشد، مانند مصرع يا يك بيت از يك شعر و يا می تواند يك 
به  تبليغاتی  نمايشی كردن شعار  راستای  نويسندگان، در  توسط  نوشته شده  باشد. متن  جمله خبری ساده 

عنوان مضمون اصلی تيزر عمل می كند. 
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رپرتاژ آگهی                                                   
اين نوع از آگهی )Reportage( تفاوت های قابل توجهی با آگهی های تبليغاتی رايج دارد.  

نوعي آگهي كه با ساختار گزارشي تهيه شده باشد، رپرتاژآگهي ناميده مي شود. رپرتاژآگهي در قالب مصاحبه، 
گزارش يا مقاله در رسانه ها منتشر مي گردد. در رپرتاژ آگهي هدف تحت تأثير قراردادن مخاطب در راستاي 
منافع  تهيه مي شود كه در خدمت  به شکلي  گزارش  و  است  فرايند خدماتي  يا يك  پذيرش يك محصول 
سفارش دهنده باشد. فرض كنيد برای تبليغ يك محصول لبنی به جای پخش يك آگهی20 ثانيه ای، يك 

گزارش تهيه  كرده و پخش می كنيم. 
محتوای گزارش می تواند مصاحبه با مديران، كاركنان توليد كنندۀ محصول مورد نظر يا مصرف كنندگان باشد ، 
يا اينکه گزارشی از تحقيقات صورت گرفته دربارۀ مزايای مصرف محصول باشد و بر اساس استراتژی سفارش 

دهنده طراحی و ايده پردازی شود. 
شکل خبري و گزارشي در رپرتاژ آگهي در جذب بيشتر مخاطب بسيار مؤثر است. مخاطبان از ديدن رپرتاژ آگهي 
خاص  آگهي شکل  به  رپرتاژ  مي يابند.  درک  قابل  و  استفاده  قابل  را  گزارش ها  اين  آنها  مي كنند.  استقبال 
تبليغاتي مي دهد و آن را در اذهان ماندني تر مي كند. اين مقوله، ابزار قدرتمندي براي مشاغلي است كه در 

آنها خدمات ارائه مي شود. شکل بياني رپرتاژ آگهي در توصيف ساده تر خدمات رساني بسيار مؤثر است.

انواع رپرتاژ آگهی:
رپرتاژ آگهي به سه شکل توليد مي شود: تلویزیوني، چاپی و اینترنتي.

 
در رپرتاژآگهي تلويزيوني، برنامه ساز، گزارشي از يك كاال و يا خدمات به شکل خبري و گفتار روي تصوير 
يا به صورت مصاحبه ارائه مي كند. در گزارش مي توان به سابقۀ محصول، توليد و شيوۀ كار اشاره كرد. شکل 
آگهي ها در گزارش كاماًل زيركانه، هوشمندانه و نامحسوس ارائه مي شود تا مخاطب از ديدن آن لذت ببرد و 
در كنارش با محصول يا خدماتي هم آشنا شود. متن رپرتاژ آگهي غالباً از سوي شركت سفارش دهنده ارائه 
مي شود، اما برنامه ساز در راستاي كارخود در آن دخل و تصرف مي كند. گاهي تمام آگهي به همراه متن به 
برنامه ساز سفارش داده مي شود كه در اين صورت نويسنده بايد دربارۀ موضوع سفارش، تحقيق و پژوهش كند.
نوعي رپرتاژ آگهي كه در روزنامه ها و مجالت به شکل مقاله هاي گزارشي  تبليغاتي و يا مصاحبه اي و تركيبي 

ارائه مي شوند، رپرتاژ آگهی چاپی ناميده می شود. 
مخاطبان به محتواي گزارش چاپ شده در روزنامه اعتماد مي كنند. در گزارش، اطالعاتي از محصول و خدمات 
همراه با تصوير ارائه می گردد و شيوه هاي تماس با صاحبان كاال نيز براي مشتريان ذكر مي شود. خوانندگان 
مجالت و روزنامه ها براي مطالعه اخبار و داشتن اطالعات روز به آن مراجعه مي كنند و يك گزارش آگهي 

مي تواند براي آنها به اندازۀ يك گزارش خبري جذابيت داشته باشد. 
روايت ها و داستان ها از عملکرد و توليد و شرايط ساخت يا چگونگي ارائه خدمات، اين جذابيت را چند برابر 

مي كند. تصاوير زيبا در كنار متن به گزارش جذابيت ديداري نيز خواهد داد.
در اينجا نيز ممکن است صاحبان كاال و سفارش دهندگان متن مورد نظر خود را ارائه دهند كه حاوي اطالعاتي 
از نوع كاال، شيوۀ تهيه يا شيوه هاي ارائه خدمات خواهد بود. اما افراد حرفه اي تنها از آن متن به عنوان منبع 

اطالعاتي استفاده مي كنند و رپرتاژ خود را با استناد به آن مي نويسند. 
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گاهي متني كه سفارش دهنده ارائه مي دهد، سرشار از اصطالحات تخصصي و مواردي است كه براي خواننده 
جذابيت چنداني ندارد اما يك نويسنده حرفه اي مي تواند متن را براي مخاطب ساده، دلپذير، كنجکاوي برانگيز 

و جذاب كند. 
در  رپرتاژ آگهي ها  دارد.  بااليي  آمار  صفحات  اين  در  تبليغات  مجازي،  صفحات  بينندگان  رشد چشمگير  با 
صفحات مجازي گاه همراه عکس، موسيقي و فيلم و بر مبناي ديداري شنيداري تهيه مي شوند. اما در بيشتر 
موارد چون شيوۀ چاپي تنها به شکل متن يا متن و تصوير ارائه مي شوند، در اين آگهي ها لينك مربوط به 

محصول براي هدايت مشتري و در انتها قرار داده مي شود. 
قرار گرفتن رپرتاژ آگهي در سايت هاي پربازديد خبري هميشه نتيجۀ خوبی به همراه خواهد داشت و باعث 
ديده شدن آگهي توسط هزاران نفر خواهد شد. اين روش تبليغاتي موقتي نيست و براي هميشه در سايت هاي 

خبري باقي مي ماند.

متن رپرتاژ آگهی:
براي بهتر نوشتن متن رپرتاژ آگهي به چند نکته توجه كنيد:

    اگر شيوۀ روايي را برگزيده ايد، با تحقيق و پژوهش، جذابيت هاي سوژۀ مورد نظر را پيدا كنيد. مي توانيد 

سابقۀ كاري، موفقيت ها و جوايز يا شکست ها و توفيق ها را در نظر بگيريد و آنها را به شکل داستان بيان كنيد. 
مخاطب از اينکه ماجرايي را در پشت محصول يا خدمات مورد ارائه بداند، لذت خواهد برد. داستان ها اطالعات 
را بيشتر در ذهن ماندگار مي كنند و باعث مي شوند تا مخاطبان آن را براي يکديگر تعريف كنند. به عالوه، ارائه 

اطالعات به شيوۀ داستان، افراد را بيشتر و سريعتر متقاعد مي كند.

    تيتر در گزارش آگهي بسيار مهم است. به جذابيت تيتر دقت كنيد. يك تيتر خبري داغ مي تواند براي آگهي 

شما مخاطب بيشتري به همراه داشته باشد. در انتخاب تيتر به ويژگي هاي مخاطبان محصول دقت كنيد.

    از شکل خبري گزارش غافل نشويد. از توضيحات اضافه و بيان هاي تبليغاتي و شعاري پرهيزكنيد. بهتر است 

رپرتاژ آگهي شما به خبر و مقاله بيشتر شباهت داشته باشد و به طور غير مستقيم به تبليغ بپردازد.

تصاوير  كنيد.  استفاده  تصوير  از  حتماً  سايت ها،  در  چه  و  روزنامه  در  چه  نوشتاري  رپرتاژ آگهي هاي  در      

نقش زيادي در جذب مخاطب دارند. براي عکس ها توضيحات مختصري بنويسيد. گاهي افراد فقط تيترها و 
توضيحات تصاوير را مي خوانند. 

    مطلب را به زبان ساده و محاوره اي بنويسيد. از جمالت طوالني و سنگين اجتناب كنيد. سعي كنيد به 

نسبت مخاطب از مسائل جذاب استفاده كنيد و آنچه را كه مخاطب مايل است بداند، بيشتر مطرح كنيد.

    با معرفي و مطرح كردن نيروي انساني شاغل در حرفه مورد نظر، مخاطب را به محصول نزديکتر كنيد. بيان 

كردن تعداد نيروي انساني، ويژگي هاي شغلي محدوديت ها و توانايي هاي آنها مي تواند همدلي مخاطب را به 
همراه داشته باشد و او را براي مطالعه يا تماشاي بيشتر گزارش ترغيب كند.
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از طريق اينترنت و سايتهاي خبري چند رپرتاژ آگهي تهيه كنيد به كالس بياوريد. دربارۀ شكل و متن به كار 
رفته در آن با يكديگر گفت وگو كنيد.

    براي يک كاال يا خدمات يک رپرتاژ آگهي بنويسيد. مثاًل: براي فروش ماشين يا فروش بيمه.

فعاليت 
كالسي

يك  زمان  ندارد .   را  ميان برنامه ای  تبليغاتی   آگهی های  مشابه  زمانی  محدوديت های  رپرتاژآگهی  در  زمان 
آگهی يا همان تيزر از يك دقيقه بيشتر نيست. حال آن كه رپرتاژ آگهی با توجه به امکانات كنداكتور )برنامۀ 
زمان بندی شبکه ای( می تواند از يك دقيقه تا بعضاً يك ساعت طول بکشد. اما بايد به اين نکته مهم توجه 
داشت كه طوالنی بودن يك آگهی هرگز دليل بر مؤثر بودن آن نيست؛ بنابراين ميزان كشش و اهميت موضوع 

بر استراتژی سازمان سفارش دهنده از اولويت های اجرايی و انتخاب زمان برای يك آگهی تبليغاتی است.
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش  متن تبلیغاتی

شرح کار:

طراحی موضوع، انتخاب ايده، نوشتن سيناپس، طراحي استوري بورد، نوشتن متن

استاندارد عملكرد:
توليد متن برای يك آگهی تبليغاتی )٣ دقيقه ای( بر اساس سفارش مشتری  با رعايت ارزش ها واصول اخالقی 

شاخص ها:
1- شناخت عمومي رسانه هاي ارتباط جمعي 

2- مخاطب شناسي و بازارسنجی 
٣ـ مهارت های جذب مشتری

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: ٣0 دقيقه
ابزار و تجهيزات: كاغذ و قلم

معيار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 طراحی موضوع 1
3 انتخاب ايده 2

2 تکنيك های جذب مشتری 3

1 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غيرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرشي:
تفکر خالق )N1٥(، ارتقاء سطح فرهنگی و بصری مخاطبان تلويزيونی با استفاده از 
ايده های خالق و استفاده از ارزش های ملی، مذهبی، كمك به رونق اقتصادی كليه 

اقشار جامعه، وفاداری به حقوق مادی و معنوی مولفان

* ميانگين نمرات

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