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سخنی  با  هنرجویان  عزیز

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. مهمترین 
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 کسب دانش تخصصی در رشتۀ تولید برنامه تلویزیونی

2. شایستگي هاي غیرفني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت پذیري، نوآوري و مصرف بهینه انرژي
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه سازها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتابهاي 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 کتابهاي درسي هر رشته است. 
درس دانش فّني تخصصي، از خوشۀ دروس شایستگي هاي فّني مي باشد که ویژه رشته تولید برنامۀ تلویزیونی براي 
پایه 12 تألیف شده است.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 فرآیند ارزشیابي به اثبات 
رسانید. این کتاب نیز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طي فرایند یاددهي- یادگیري هر پودمان مي 
توانند شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنند. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوشه براي هر پودمان 
یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید. نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن 
شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد. درکارنامه شما این 
درس شامل 5 پودمان درج شده که هر پودمان از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي تشکیل مي شود و چنانچه 
در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، الزم است در همان پودمان مورد ارزشیابي قرارگیرید. همچنین این 
درس داراي ضریب 4 بوده و در معدل کل شما تأثیر مي گذارد. همچنین درکتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد 
تخصصي در رشته تحصیلي- حرفه اي شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام یادگیری، آزمون 
و ارزشیابی حتما همراه داشته باشید. در این درس نیز مانندسایر دروس اجزایي دیگر از بسته آموزشي در نظر گرفته 
شده است و شما مي توانید 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. 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 تربیت مؤثري 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 تغییرات 
سریع عصر فناوري و نیازهاي متغیر جامعه بشري و دنیاي کار و مشاغل، برنامۀ درسي رشته تولید برنامۀ تلویزیونی 
بازطراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشۀ دروس شایستگي هاي فني 
مي باشدکه در سبد درسي هنرجویان براي سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. و مانند سایر دروس شایستگي و 
کارگاهي داراي 5 پودمان مي باشد. کتاب دانش فني تخصصي مباحث نظري و تفکیک شده دروس کارگاهي و سایر 
شایستگي هاي رشته را تشکیل نمي دهد؛ بلکه پیش نیازي براي شایستگي هاي الزم در سطوح باالتر صالحیت حرفه 
اي  تحصیلي مي باشد. هدف کلي کتاب دانش فني تخصصي آماده سازي هنرجویان براي ورود به مقاطع تحصیلي 
باالتر و تامین نیازهاي آنان را در راستاي محتواي دانش نظري است. تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملي 

و با محوریت هنرآموز و هنرجوي فعال صورت مي گیرد.
به مانند سایر دروس هنرآموزان گرامي براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره 
قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابي پایاني و مستمر تشکیل مي شود. این 

کتاب مانند سایر کتاب ها جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است.
شما مي توانید براي آشنایي بیشتر با اجزاي بسته، روشهاي تدریس کتاب، شیوه ارزشیابي مبتني بر شایستگي، مشکالت 
رایج در یادگیري محتواي کتاب، بودجه بندي زماني، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، آموزش ایمني و بهداشت و 
دریافت راهنما و پاسخ برخي از فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها به کتاب راهنماي هنرآموز این درس مراجعه کنید. در 

هنگام ارزشیابي استاندارد عملکرد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند.
کتاب دانش فني تخصصي شامل پودمان هایي به شرح زیر است:

پودمان اول: تحلیل رسانه و ساخت برنامه درتلویزیون
پودمان دوم: فرایند طرح و متن
پودمان سوم: فرایند پیش تولید

پودمان چهارم: فرایند مرحلۀ تولید
پودمان پنجم:  فرایند پس از تولید و پخش

هنرآموزان گرامی در هنگام یادگیری و ارزشیابی، هنرجویان بایستی کتاب همراه هنرجو را با خود داشته باشند.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سواد رسانه ای، مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری است که مخاطبان را در دسترسی، 
تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام های رسانه ای یاری می دهد. با کسب اطالعات رسانه ای، 
قادر به کشف پیام های پیچیدۀ موجود در محتوای انواع رسانه های ارتباط جمعی نظیر: 
شد.  خواهید  مستقل  رسانه های  سایر  و  اینترنت  کتاب ها،  روزنامه ها،  رادیو،  تلویزیون، 
همچنین می توانید در شکل گیری فرهنگ رسانه ای مشارکت داشته و در تولید یا توزیع 

محتوای رسانه ای نقش فعالی ایفا نمایید.

پودمان 1

تحليل رسانه و ساخت برنامه  درتلویزیون
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تحليل وسایل ارتباط جمعي و رسانۀ تلویزیوني

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    در دنیاي امروزي رسانه ها چه نقشي ایفا مي کنند؟

    اصحاب رسانه چه نقشي در شکل گیري فرهنگ مخاطب دارند؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، انواع رسانه هاي جمعي و قابلیت هاي پیچیدۀ آن ها در مدیریت پیام  

را فرامي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل و ساخت برنامۀ تلویزیوني، براساس قالب هاي مرجع؛ با استفاده از نمایش فیلم و بررسي نمونه آثار و 

تجزیه و تحلیل آراء و نظرات صاحب نظران در حوزۀ رسانه
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جایگاه و نقش وسایل ارتباط جمعی  
شاید فیلم »دور افتاده« )Cast away( را با بازی تام هنکس دیده  باشید. داستان این فیلم با الهام از یک رمان 
مشهور به نام »رابینسون کروزوئه« نوشته »دانیل ِدفو« شکل گرفته  است. داستان »دور افتاده« مربوط به 
سرگذشت مردی به نام »چاک نوالند« است. او تنها بازماندۀ یک هواپیمای مسافری است که پس از سقوط 
در اقیانوس آرام، مجبور می شود به مدت ۴سال در یک جزیرۀ خالی از سکنه به تنهایی زندگی  کند. نوالند 
پس از آنکه متوجه می شود در این جزیره زندانی شده و هیچ انسان دیگری هم در آنجا نیست، تالش می کند 
تا به هر شکل ممکن خود را زنده نگه   دارد. او ابتدا تالش می کند تا با درست کردن آتش و دود، عالمت هایی 
به اطراف بفرستد تا شاید کسی او را نجات دهد؛ اما زمانی که از این موضوع ناامید می شود، سعی می کند تا 
با شکار ماهی و پرنده یا ایجاد یک مزرعه کوچک، نیاز خود را به آب و غذا تأمین کند؛ اما مهم ترین معضل 
نوالند پس از زنده نگه داشتن خود، فقدان ارتباط با انسان های دیگر است. او به زودی خود را اسیر یک انزوای 
وحشتناک می بیند که او را تا مرز جنون به پیش می برد. نوالند برای پر کردن این خأل از یک توپ والیبال 

به جای یک شخصیت انسانی استفاده می کند و درِد دل هایش را برای توپ بیان می کند! 
سرانجام او پس از چند سال تنهایی، تصمیم می گیرد با ساخت یک قایق ابتدایی، به دل اقیانوس بزند اما در 
طوفان سختی گرفتار می شود و تا مرز مرگ به پیش می رود و در آخر توسط ملوانان یک کشتی باری نجات 

می یابد و به سرزمین خود باز می گردد.

داستان هایی از این دست که انزوا و تنهایی یک انسان را به تصویر می کشند، عالوه بر نمایش مبارزه آدمی 
»ارتباط  به  بشر  نیاز  همان  که  می پردازند  دیگری هم  مهم  موضوع  به  بقا،  برای  تالش  و  با طبیعت خشن 

است.  با هم نوعان  ارتباط  و  اجتماعی« 
بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران انسان را موجودی اجتماعی و 
نیازمند ارتباط توصیف کرده اند. حتی اگر بپذیریم که برخی از انسان ها 
قادرند بخشی از زندگی خود را به تنهایی اداره کنند، اما هرگز نمی توانیم 
این واقعیت را فراموش کنیم که انسان ها بدون ارتباط اجتماعی هرگز 
به تعالی و پیشرفت دست نمی یابند. امروزه یکی از شاخص های مهم 
توسعه یافتگی و پیشرفت در جوامع بشری، با میزان دسترسی مردم به 
اطالعات واقعی و گسترش وسایل ارتباط جمعی سنجیده می شود. بر 
همین اساس، ضرورت دارد تا بیشتر از قبل، مفهوم و ماهیت ارتباط را 

بشناسیم و با ابزار و وسایل ارتباط جمعی آشنا شویم.

  تصویر2تصویر1

  تصویر3
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کلمۀ »ارتباط« که در زبان انگلیسی به آن»Communication« گفته می شود، به معني برقرار کردن پیوند و 
رابطه است، اما در حوزه »علم ارتباط جمعی« به معنی فن انتقال اطالعات و افکار و رفتارهای انسانی از یک 
شخص به اشخاص دیگر است. درواقع »ارتباط«یک فرایند به ظاهر ساده است که به  وسیلۀ آن، پیام دهنده، 
محتوای پیام خود را توسط یک رسانه )که به آن ابزار انتقال پیام می گویند( به یک فرد یا تعداد زیادی پیام 
گیرنده می رساند. غالباً این ارتباط براساس اهداف روشنی صورت می گیرد، اما نتیجۀ نهایی آن ممکن است با 

هدف مورد نظر هم سو نباشد. 

حالت  این  در  می شنوید.  خیابان  یا  کوچه  در  ناشناس  فرد  یک  زبان  از  را  مهم  یک خبر  کنید شما  فرض 
»پیام دهنده«، »محتوای پیام« را به صورت »کالمی« به شما انتقال می دهد، اما شما به عنوان »گیرندۀ پیام« 
به دلیل اعتماد نداشتن به پیام دهنده، آن را جدی نمی گیرید و به سادگی از کنارش عبور می کنید. اما اگر 
گویندۀ این پیام، گویندۀ رادیو و یا تلویزیون باشد و محتوای خبر در هنگام اخبار رسمی ارائه شود، یقیناً با 

اطمینان بیشتری به آن توجه می کنید. 
حاال فرض کنید به یک نمایشگاه از تابلوهای نقاشی مدرن دعوت شده اید و شاهد نقاشی های عجیب و غریب و 
رنگ ها و خطوط درهم پیچیده هستید. این بار پیام دهنده، یک هنرمند نقاش است که پیام های خود را با رسانۀ 
نقاشی و در قالب رنگ و شکل و تصویر به شما انتقال می دهد و اگر از اصول نقاشی مدرن آگاه نباشید و قدرت 
ترجمان مفاهیم انتزاعی نقاشی را نداشته باشید، ممکن است هیچ ادراک روشنی از نقاشی ها به دست نیاورید و...
می تواند فرایند ارتباط، علی رغم ظاهر ساده، با پیچیدگی زیادی روبه رو است و هر یک از عناصر ارتباطی 

می توانند در ادراک ما از پیام، نقش منحصر به فردی ایفا کند.

  تصویر7
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آن ها  کارکردهای  و  رسانه  انواع  از  را  متنوعی  دسته  بندی های  اجتماعی،  ارتباط  علوم  و  رسانه  کارشناسان 
ارائه داده اند که در این درس تالش می کنیم به مهم ترین دسته بندی ها اشاره نماییم. برای نمونه، برخی از 
کارشناسان، رسانه ها را به دو دسته رسانه های »شخصی« و رسانه های »جمعی« تفکیک کرده اند.رسانه های 
شخصی یا انفرادی مانند نامه، فکس، تلفن و ... پیام خاصی را به شخص معینی انتقال می دهند، اما رسانه های 
جمعی مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون پیام های خود را به طور هم زمان در دسترس عدۀ کثیری قرار می دهند.

  تصویر8

در یک تقسیم بندی دیگر رسانه ها را به انواع زیر تقسیم می کنند:
1. رسانه های چاپی )مانند: روزنامه، کتاب، مجله و...(؛ 

2. رسانه های صوتی و تصویری قابل پخش )مانند: رادیو و تلویزیون و سینما، دی وی دی و سی دی و...(؛
3. رسانه های رایانه ای )مانند: اینترنت، پیام رسان های تلفن همراه، فضاهای سایبری و...(؛

4. رسانه های میدانی )مانند: پوسترها و تابلوهای خیابانی، تبلیغات روی خودروها، لباس ها و...(.
صرف نظر از این دسته بندی ها که به دلیل پیشرفت های فنی، دچار تغییر دوره ای می گردند، باید بدانیم که 
امروزه رسانه ها نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفا می کنند و به هیچ وجه نمی توان از قابلیت ها و ظرفیت های 
آن ها چشم پوشی کرد. شاید بتوان نقش رسانه های ارتباط جمعی را حداقل در شش گروه طبقه بندی کرد که 

عبارت اند از:

1. خبری، 2. تبليغی ، 3. آموزشی، 4. سرگرمی و تفریحی 
5. الگوسازی سبک زندگی، 6. احساس تعلق اجتماعی
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1( نقش خبری رسانه ها
و  رادیویی  شبکه های  روزنامه ها،  بی تردید  است،  خبر رسانی  جمعی،  رسانه های  کارکرد  و  نقش  مهم ترین 
تلویزیونی، ابزارهای جدید اینترنتی و پیام رسان های تلفن همراه اساساً با هدف خبر رسانی شکل گرفته اند و 
هر روز و هر ساعت به انتشار اخبار ملی، منطقه ای و جهانی می پردازند. در جوامعی که دسترسی به این ابزار 

اندک است، نوعی فقر خبری مشهود است.

2( نقش تبليغی رسانه ها
)اعم  تبلیغات  ابزار  به عنوان مهم ترین  آنها  از  تا  نفوذ رسانه های عمومی موجب گردیده است  و  گستردگی 
از تبلیغات اقتصادی و معرفی کاالهای مختلف و نیز تبلیغ سیاسی، فرهنگی( و... بهره گرفته شود. درواقع 
تبلیغات رسانه ای با هدف کسب درآمد صورت می گیرد و گاهی سایر نقش ها و وظایف رسانه را نیز تحت الشعاع 

قرار می دهد.  

3( نقش آموزشی رسانه ها
اقشار  آموزش  و  آگاهی  تأثیر شگرفی در  تلویزیون،  و  رادیو  یا  و  مانند: کتاب و مجالت تخصصی  ابزارهایی 
مختلف برعهده دارند؛ به نحوی که قبل از اختراع این ابزار، هرگز شاهد چنین گستردگی و کیفیتی نبوده ایم.

4( نقش سرگرمی و تفریحی رسانه ها
با گسترش روزافزون رسانه ها و افزایش رقابت آن ها و نیز به دلیل کسب درآمد و ثروت از طریق ابزار رسانه ای، 
موضوع بهره گیری از ابزار سرگرمی و تفریحی با هدف جذب و گسترش تعداد مخاطبان رسانه، در اولویت قرار 
گرفته است، به نحوی که همۀ دست اندرکاران رسانه تالش می کنند تا پیام ها و محتویات رسانه ای خود را هر 
روز بیشتر از قبل جذاب و سرگرم کننده سازند و به این ترتیب نه  تنها مخاطبان قبلی خود را حفظ کنند، بلکه 
بر تعداد آن ها نیز بیفزایند. موضوع سرگرمی و تفریح به تدریج به عنوان یکی از کارکردهای عمومی رسانه ها 

تبدیل شده است و برخی از مردم این نقش را به سایر نقش های رسانه ترجیح می دهند.

5( نقش الگوسازی سبک زندگی
رسانه های جمعی به دلیل تکرار و ترویج برخی عقاید و باورها و یا تبلیغ برخی کاالهای مصرفی به مرور زمان 
موجب الگوسازی نوعی نگرش و شیوه ای برای زندگی مخاطبان فراهم می شوند. بسیاری از مردم نحوه لباس 

  تصویر10تصویر9
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6( نقش احساس تعّلق اجتماعی
رسانه های جمعی پیوندهای جدیدی میان اقشار مختلف مردم به  وجود می آورند که شاید نتوان نمونۀ آن را در 
جایی بیرون از چارچوب رسانه جست وجو کرد. رسانه ها قادرند آحاد مردم را برای کمک رسانی به زلزله زدگان 
باور و عقیده  با یک  برای همدلی و هم سویی  را  آنها  یا آسیب دیدگان یک حادثه ترغیب کنند و مشارکت 
مشترک افزایش دهند. هم چنین رسانه ها می توانند در تبلیغات سیاسی و فرهنگی، نوعی یکپارچگی و اتحاد 

به  وجود آورند.

  تصویر13تصویر12

  تصویر11

پوشیدن یا خرید خودرو شخصی و دکور منزل و محل کار خود را به طور آگاهانه یا غیرآگاهانه از رسانه هایی 
کسب می کنند که مخاطب دائمی آن ها محسوب می شوند. این  الگوسازی حتی بر نحوه رفتار و گفتار و یا بر 

بینش و نگرش افراد نیز مؤثر است.

البته نقش و کارکرد رسانه ها به همین تعداد محدود نیست و می توان قابلیت های رسانه های جمعی در مدیریت 
جامعه، نظارت و کنترل اجتماعی، توسعۀ فرهنگی و بسیاری دیگر از قابلیت ها را به این فهرست اضافه کرد. اما 
در کنار این ظرفیت ها که بیشتر ناظر بر جنبۀ مثبت رسانه هاست، ضعف ها و اشکاالت فراوانی هم وجود دارد 
که ممکن است نقش هر یک از رسانه ها را به ضد آن تبدیل کند و کارکردی مّخرب و ویرانگر به وجود بیاورد. 
برای مثال؛ رسانه ها با تکرار برخی از اخبار ممکن است به تدریج حساسیت مخاطبان را کاهش دهند و یک 

موضوع مهم را به امری روزمره و عادی تبدیل کنند! 
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  تصویر1۴

در اوایل توسعۀ صنعت سینما و تلویزیون )در زادگاه آن، یعنی کشورهای غربی( نمایش صحنه های خشن 
همانند صحنه های زد و خورد و قتل و نیز پوشش برخی از زنان و مردان با محدودیت های خاصی همراه بود 
و برنامه سازان و هنرمندان موظف بودند حریم ویژه ای را رعایت کنند، اما به  دلیل سیاست های فرهنگی و 
اقتصادی برخی صاحبان قدرت و ثروت، به مرور زمان صحنه های قتل و تجاوز به قدری تکرار شد که به یک 

امر عادی و روزمره تبدیل شد و قبح و زشتی برخی از این صحنه ها به کلی از بین رفت!  
رسانه ها هم چنین ارتباط چهره به چهرۀ افراد را کاهش داده اند و در برخی موارد، فضای مجازی را جایگزین 
فضای واقعی ساخته اند. همین موضوع در کنار ظرفیت های مثبتی که ایجاد کرده اند، باعث بروز آسیب های 

گستردۀ اجتماعی شده است. 
هم چنین بعضی از رسانه ها به بهانۀ سرگرم سازی مخاطبان، موجب نوعی غفلت و گریز از مسائل مهم زندگی 
شده اند و گاهی سبب می شوند تا به جای درمان برخی از دردها و جراحت های خطرناک اجتماعی و فرهنگی، 
به شکلی سطحی و روبنایی از کنار آنها عبور کنیم و به جای تفکر و تأمل بر پدیده های مّخرب، خود را سرگرم 
امور کم اهمیت و بی ارزش نماییم. حتی در بسیاری از رسانه ها نظیر پیام رسان های تلفن  همراه و شبکه های 
مجازی، توهمی از آگاهی و حقیقت شکل گرفته است و برخی از مخاطبان گمان می کنند که از همه مسائل 
باخبرند و اطالعاتی که کسب می کنند، یک حقیقت انکارناپذیر است؛ در حالی که ممکن است برخی از این 
اخبار کاماًل کاذب باشد و یا حتی در صورت درست بودن، ممکن است خاصیت درمان کنندگی نداشته باشد 

و چه بسا موجب تشدید یک آسیب اجتماعی شود.
در  سوء تفاهم هایی  تا  می گردند  موجب  منصفانه،  آگاهی بخشی  به جای  رسانه ها  این  اوقات  گاهی  درواقع 
مخاطبان شکل بگیرد و با کتمان بخشی از حقایق و ارائه بخش دیگری از آن، کاری می کنند تا نوعی ذهنیت 
کاذب در مخاطبان ایجاد شود. البته تشریح ابعاد مثبت و منفی رسانه ها، بحثی بسیار گسترده است که در این 
فرصت کوتاه نمی توانیم به همۀ آن ها بپردازیم، ولی شایسته است که مخاطبان این درس که قطعاً مخاطب 

رسانه های جمعی نیز محسوب می شوند، از این پس با مطالعۀ عمیق و عالمانه به تأثیرات رسانه ها بپردازند.
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برداشت خود را در مورد تابلوی گرنيکا  اثر پيکاسو بيان كنيد؟ 

فعاليت 
كالسي

به نظر شما رسانه های ارتباط جمعی چه نقشي در زندگی اجتماعی ما دارند؟

آسيب هاي اجتماعي رسانه های ارتباط جمعي را بيان كنيد؟

در مورد محتوای فيلم »دورافتاده« و ضرورت »ارتباط اجتماعی« آن در كالس به بحث و گفت وگو بپردازید.
كار گروهی

در خصوص چيستی و ماهيت رسانه های ارتباط جمعی با یکدیگر به بحث و گفت وگو بپردازید.

  تصویر15
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ویژگی های وسایل ارتباط جمعی
رسانه های ارتباط جمعی دارای ویژگی های دیگری هستند و می توان از این زاویه، آنها را حداقل در هشت 

طبقه دسته بندی کرد:

1. سرعت: 
در دنیای رسانه ها، سرعت انتقال پیام از جایگاه خاصی برخوردار است و رسانه هایی که در انتقال خبرهای 
دست اول و داغ، شهره هستند، همواره مخاطبان فراوانی را به سوی خود جذب می کنند. برخی از رسانه های 
الکترونیک نظیر پیام رسان های تلفن  همراه، یا پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به صورت زنده، در مقایسه 

با رسانه های چاپی مانند کتاب، روزنامه، مجله و... سریع ترند. 
برای مثال: انتشار یک خبر در روزنامه و یا کتاب، نیازمند زمان نسبتاً طوالنی است و از چاپ متن تا رساندن 
آن به دست مخاطبان، باید زمان قابل توجهی را صرف نمود، به  همین دلیل این گونه رسانه ها برای انتقال برخی 

از اخبار و اطالعات کارآمدی الزم را ندارند و در اولویت قرار نمی گیرند.

2. عمق: 
اگرچه عامل سرعت در انتشار خبر، یک مزیت رسانه ای محسوب می شود اما گاهی به شتابزدگی و فقدان عمق 
محتوا منجر می شود و مخاطبانی که به دنبال مطالعۀ عمیق تر یک موضوع هستند، ممکن است رسانه های 

پرسرعت را در اولویت قرار ندهند. 
درواقع میان سرعت و عمق، رابطۀ معکوسی وجود دارد و رسانه های عمیق به تشریح ابعاد مختلف یک موضوع 

می پردازند و به مخاطبان خاص خود امکان می دهند تا بیشترین اطالعات را از موضوع مورد نظر کسب کند. 
رسانه هایی نظیر: کتاب، مجله و سخنرانی های تخصصی را می توان جزء رسانه های عمیق نام برد؛ اما موضوع 
»عمق« ربط چندانی به قالب های رسانه ای ندارد و رادیو و تلویزیون و پیام رسان ها نیز اگر به شکل موشکافانه 

و دقیق به تشریح یک موضوع بپردازند، مخاطب را با رسانۀ عمیق مواجه می سازند.

3. وسعت: 
این مفهوم حداقل شامل دو وجه است؛ یکی »وسعت انتشار پیام« که می تواند از یک محدوده کوچک تا سطح 
یک کشور یا عرصه های بین المللی توسعه یابد و وجه دیگر می تواند شامل امکان بسط و گسترش محتوای 

پیام باشد که این دومی معادل همان مفهوم عمق است. 
در میان رسانه های کنونی، رادیو و تلویزیون و اینترنت و هم چنین رسانه های سایبری به شرط وجود امکانات 
ارتباطی مانند: گیرنده رادیویی و تلویزیونی و دسترسی به شبکه های ارتباطی، می توانند از وسیع ترین امکانات 

برای ارتباط با مخاطبان برخوردار باشند. 

4. دسترسی: 
اما  اینترنتی وجود دارد،  یا شبکه های  تلویزیون و  از کشورها، رسانه های قدرتمندی مثل رادیو و  در برخی 
دسترسی برخی از مردم به این رسانه ها به دلیل فقدان زیرساخت های ارتباطی دشوار است و همین موضوع 

مخاطبان این رسانه ها را از دسترسی به محتوا و پیام های رسانه محروم می سازد. 
اما ضعف در  از سایر رسانه ها آسان تر است،  تلویزیون  به  بعد  به رادیو و در مرحله  با وجود آنکه دسترسی 
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سیگنال رسانی امواج رادیو و تلویزیونی می تواند مخاطبان زیادی را از محتوای رسانه های مذکور محروم سازد.  
به هر حال موضوع »دسترسی« فقط به ابزار تکنولوژیک محدود نمی شود و متغیرهای دیگری نظیر: پرداخت 

هزینه، سطح سواد و... می تواند کیفیت بهره مندی مخاطبان را تحت  تأثیر قرار دهد. 
برای نمونه، اگر حتی امکان انتقال روزنامه و یا کتاب را به یک منطقۀ محروم فراهم کنید، اما برخی از مردم 

سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند، عماًل دسترسی آنها به این رسانه ها بی ثمر خواهد  بود.

5. تداوم: 
رسانه ها بر روی مخاطبان خود تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدتی برجا می گذارند؛ از همین زاویه ماندگاری و 

تداوم پیام های هر رسانه متفاوت است و شما می توانید رسانه ها را با این ویژگی دسته بندی نمایید. 
برخی از رسانه ها با تکرار و تمرکز روی موضوعات خاص، موجب می شوند تا مخاطب به شکل تخصصی به 

آنها مراجعه کند. 
برای مثال شبکه هایی مانند خبر، کودک، سالمت، ورزش و... با استمرار و تداوم روی یک موضوع خاص، به 
مخاطبان اجازه می دهند تا به شکل ویژه و دائمی از این امکان استفاده کنند. از سوی دیگر قابلیت بایگانی 

محتوا و امکان مراجعه مکرر به رسانه، یکی دیگر از راه های تداوم محتوای پیام محسوب می شود. 
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برای مثال:کتاب و منابع مکتوب را می توان برای مدت طوالنی در خانه و یا کتابخانه نگه داری نمود و در مواقع 
لزوم به آن مراجعه کرد، اما بسیاری از برنامه های رادیویی و تلویزیونی ممکن است تداوم نداشته باشند )البته 
با گسترش شبکه های اینترنتی و امکان ذخیره سازی برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا دسترسی به انواع 

آرشیو فیلم، موسیقی و کتاب، موضوع تداوم به امری ساده و قابل حصول تبدیل شده است(. 

6. محلی بودن: 
برخی از رسانه ها، امکانات خوبی برای جذب مخاطبان یک محله یا منطقۀ کوچک دارند و صرفاً برای مشارکت 
عمومی مردم در همان منطقه کاربرد دارند. درواقع کارکرد محلی یا منطقه ای یکی دیگر از قابلیت های رسانه 
محسوب می شود. روزنامه های محلی، بولتن های داخلی و حتی رادیو و تلویزیون های محلی نمونه هایی از این 

رسانه ها محسوب می شوند.

7. درگيری حواس: 
برخی از رسانه ها مانند رسانه های مکتوب، اغلب حس بینایی مخاطب را درگیر می کنند و نیاز به سواد و دانش 
زبان دارند مانند: موضوع خط بریل )خط مخصوص نابینایان( که حس المسه را به یاری می طلبد و بدون 

مهارت ترجمه این خط، غیر قابل استفاده است. 
رسانه ای مانند رادیو، حس شنوایی را به خدمت می گیرد اما رسانه هایی مانند: تلویزیون و  سینما و بسیاری 
از شبکه های اینترنتی و سایبری، هم زمان چندین حس را درگیر می سازند و در چند الیه مختلف، پیام های 
بیشتری را به مخاطب منتقل می کنند. به  همین میزان، تولید پیام های چندالیه و پیچیده، هزینه و نیروی 

انسانی بیشتری را می طلبد. 

8. اعتبار: 
شاخص هایی نظیر بی طرفی رسانه و انتقال صادقانۀ اخبار و اطالعات و یا جسارت در نقد مسائل اجتماعی و 
رویکرد عادالنه و منصفانه به پدیده ها، از جمله ویژگی هایی است که می تواند به یک رسانه اعتبار ببخشد و آن 

را مورد اعتماد اکثریت مخاطبان قرار دهد. 
بدیهی است، اعتبار رسانه نقش مهمی در تأثیرپذیری آن دارد و چنانچه مخاطبان بنا به هر دلیلی اعتماد 
خود را به رسانه از دست بدهند، نه   تنها تحت تأثیر آن قرار نمی گیرند، بلکه ممکن است پیام های رسانه را 
به ضد آن تفسیر کنند. در روزگاران گذشته اگر کسی سواد خواندن و نوشتن نداشت، ممکن بود از دسترسی 
به برخی مشاغل و موقعیت های اجتماعی محروم شود و افراد بی سواد بیشتر از دیگران در معرض سوء استفاده 

فرصت طلبان قرار می گرفتند. 
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امروزه نیز سواد رسانه ای نقش چشمگیری در آموزش و ادراک مخاطبان دارد و فقدان سواد رسانه ای موجب 
به طور  اجتماعی می شود. همان طور که ذکر شد، رسانه های مدرن  موقعیت های  از  افراد  از  برخی  محرومیت 
هم زمان چندین حس مخاطب را درگیر محتوا می سازند و این نیاز به توانایی شناخت و تفسیر الیه های معنایی، 

و آموزش سواد رسانه ای دارد. پودمان حاضر تالش می کند تا برخی از ابعاد این موضوع را تشریح کند.
امروزه اگر شما تفاوت تصویر واقعی و غیر واقعی را نشناسید و از قابلیت های عمومی فتوشاپ و سایر ابزارهای 
معانی  نمادهای بصری،  با  ناآشنایی  فریب می خورید.  به سادگی  باشید،  بی اطالع  و تصویر  ویرایش در صدا 
رنگ ها و فرم های گرافیکی و... بسیاری از مردم را از درک و دریافت مفاهیم رسانه ای محروم می کند و حتی 

ممکن است فرایند زندگی و کار اقتصادی آنها را مختل سازد. 
برای مثال، نا آشنایی برخی از افراد با اصول تجارت الکترونیک که یکی از مصادیق سواد رسانه ای محسوب 
می شود، فرصت های فراوانی را برای کسب و کار الکترونیک از آنها می گیرد و حتی زمینه را برای کالهبرداری 

و سرقت های اینترنتی به  وجود می آورد.  

 )Media Literacy( سواد رسانه ای
انواع  ایجاد  از مهارت های قابل یادگیری است که مخاطبان را در دسترسی، تجزیه و تحلیل و  مجموعه ای 
پیام های رسانه ای یاری می دهد. درواقع افراد با کمک سواد رسانه ای قادر به کشف پیام های پیچیدۀ موجود در 

محتوای تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، کتاب ها، اینترنت و سایر رسانه های مستقل خواهند شد. 
آنها هم چنین می توانند در شکل گیری فرهنگ رسانه ای مشارکت داشته باشند و در تولید یا توزیع محتوای 
رسانه ای نقش فعالی ایفا نمایند. بدیهی است این امر سبب می شود مردم از حالت مصرفی خارج شوند و از 

رسانه ها به صورت هوشمندانه ای بهره بگیرند.

موضوع ارتباط جمعی و نحوۀ استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباطی، موضوعی کاماًل پیچیده و تخصصی است و 
امروزه به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی )و علم مهندسی در بخش سخت افزارهای ارتباطی( مورد توجه 

دانشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. 
در کنار شاخه های متنوع علوم ارتباطات و دانش رسانه ای، به دلیل آمیخته شدن زندگی عموم مردم با انواع 
متنوعی از رسانه ها، موضوع جدیدی در میان افکار عمومی مطرح شده است و آن ضرورت آشنایی با »سواد 

رسانه ای« است. 
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 رسانه های ارتباط جمعی چه ویژگی هایی دارند؟

فعاليت 
كالسي

چند نمونه از خبرهای دروغين و فریبکارانه را در محيط های فضای مجازی و كانال های پيام رسان نشان 
دهيد؛ و در مورد شگردهاي القایی آنها در كالس به بحث و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

الیه های پنهان محتوا، زیرمتن و فرامتن را در چند عکس و فيلم نمایش دهيد و به تجزیه و تحليل آنها 
بپردازید.

کاربردهای سواد رسانه ای عبارت اند از:

1( درک و آشنایی با نحوه تولید پیام رسانه ای و تشخیص نقاط قوت و ضعف رسانه؛
2( تشخیص درست اهداف القایی توسط رسانه ها؛
3( تشخیص اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای؛

۴( کشف الیه های پنهان و زیر متن رسانه ها؛
5( ارزیابی پیام های رسانه بر اساس باورها و ارزش های مورد قبول؛

6( طراحی و تولید و توزیع پیام های رسانه ای؛

تصویر21
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سواد رسانه ای چيست و به نظر شما چه كاربردهایی دارد؟

فعاليت 
كالسي

در مورد نقاط عطف و تکامل وسایل ارتباط  جمعی گفت وگو كنيد. از نظر شما كدام یک از وسایل ارتباط 
جمعی باعث تحول اساسی در روابط اجتماعی انسان ها شده است؟

به نظر شما ویژگی رسانه های جدید و مدرن چيست؟

تصویر22

اصول کلی سواد رسانه ای و ظرفیت رسانۀ تلویزیونی
آنها  پایه ای را مطرح ساخته اند که مهم ترین  برای فراگیری سواد رسانه ای، اصول  از صاحب نظران  بسیاری 

عبارت اند از:
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1( رسانه ها، ساختگی و سازه ای هستند:
رسانه ها دنیایی را به نمایش می گذارند که ممکن است واقع نما باشد، اما قطعاً واقعی نیست! حتی فیلم های مستند 
و به ظاهر واقعی نیز چون از زاویۀ دید یک فیلم ساز یا یک مجری مطرح شده اند، ممکن است با حقیقت اصلی 

تفاوت داشته باشند. 
به عبارت دیگر، رسانه ها واقعیت های پیرامون ما را بازسازی می کنند )ممکن است میزان این بازسازی اندک یا 
خیلی زیاد باشد(. حتی امروزه، رسانه ها به مرزهای عجیبی وارد شده اند که به آن واقعیت مجازی می گویند 
)یعنی واقعیت غیرحقیقی و کاذب!(، بنابراین واقعیت رسانه ای، یک واقعیت ساختگی است و آن را نباید معادل 

واقعیت زندگی پنداشت.

2( اکثر اوقات، مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه ها می گيرند: 
هر مخاطب در مواجهه با پیام های رسانه، بسته به موقعیت اجتماعی و تجارب شخصی، اقدام به معناسازی 
این پدیده  با  اعتیاد، مخاطبانی که در زندگی خود  با موضوع  برنامه  می کند. برای مثال: هنگام پخش یک 
خانمان سوز روبه رو بوده اند، درک بسیار متفاوتی از مفاهیم این برنامه دارند و حتی ممکن است بخش هایی از 
برنامه، آنها را به یاد شرایط سخت گذشته یا حال بیندازد؛ در حالی که برای برخی از مخاطبان دیگر که هیچ گاه 
اسیر این موقعیت نشده اند، پیام های برنامه صرفاً یک توصیه عادی تلقی می شود و از بسیاری از کلیدواژه های 

مطرح شده در برنامه درک روشنی ندارند.
ادراک و فهم محتویات  نیستند و در  پیام های رسانه منفعل  با  از سوی دیگر، مخاطبان در هنگام مواجهه 
رسانه، فرضیه سازی می کنند و دست به پیش بینی و نتیجه گیری می زنند که گاهی ممکن است پیش بینی ها 

و نتیجه گیری های آنها درست و یا غلط باشد.

تصویر23
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تصویر2۴

3( اکثر محصوالت رسانه ای، اهداف تجاری دارند: 
تبدیل شده  رسانه ای  فعالیت های  الزامات  از  یکی  به  امروزه  تجاری  مختلف  کاالهای  تبلیغ  و  درآمد  کسب 
 است و جداسازی محتویات رسانه از اهداف تجاری روزبه روز سخت تر می شود! البته بهره گیری از رسانه برای 
رونق کسب و کار و گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی یک امر ضروری و شایسته است، اما نفوذ روحیۀ 
منفعت طلبی و تقلیل مفاهیم فرهنگی به مفاهیم کاسب کارانه یکی از آسیب های جدی است که این روزها در 
اغلب رسانه های دنیا شاهد آن هستیم و حتی به نظر می رسد، رسانه ها سهم چشمگیری در ترویج این نگاه 
کاسب کارانه ایفا می کنند. به همین دلیل، آگاهی مخاطب از اهداف پشت پردۀ رسانه ها می تواند در تحلیل معنا 

و مفهوم محتویات آنها مؤثر باشد.

4( رسانه ها دربردارندۀ پيام های ایدئولوژیک و ارزشی هستند:
در تمام کشورهای دنیا، رسانه ها ابزاری کارآمد در دست دولت ها و یا شرکت های قدرتمند سیاسی و اقتصادی 
هستند و به طور طبیعی صاحبان رسانه، از این ابزار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای ترویج ارزش های 
ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی خود بهره می گیرند. حتی رسانه های خصوصی نیز موظفند تا در چارچوب 
قانون اساسی یا قوانین مصوب بین المللی فعالیت نمایند و کاماًل روشن است که این قوانین ریشه در باورهای 
فکری و ایدئولوژیک کشورها دارد. بر این اساس، سواد رسانه ای مبتنی بر شناخت قوانین و زیرساخت های 

فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه ای است که رسانه در آن فعالیت می کند. 

5( رسانه ها بار سياسی و اجتماعی دارند: 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  بار  دارای  آنها،  سکوت  حتی  و  رسانه ها  غیرمستقیم  یا  مستقیم  موضع گیری 
است. برای مثال، بسیاری از برنامه های تبلیغاتی )محصوالت مصرفی مانند: چیپس و پفک یا مواد شوینده و 
خوراکی( که اساساً فاقد بار ایدئولوژیک یا گرایش های سیاسی و فرهنگی به نظر می رسند، ممکن است در 

عمل به ترویج سبک زندگی غربی بپردازند و در خدمت یک ارزش سیاسی و اجتماعی قرار گیرند!

6( هر رسانه، ویژگی زیباشناختی خاصی دارد:
برنامه سازی رادیویی که اساس آن بر پیام های شنوایی )موسیقی، گفتار و صداهای مختلف( استوار است، از نظر 
زیبایی  شناسی با برنامه های  تلویزیونی تفاوت فراوانی دارد. همان گونه که تولید محتوا در روزنامه با تولید محتوا 
در یک صفحۀ اینترنتی فرق می کند. یکی از اصول سواد رسانه ای ناشی از شناخت همین تفاوت هاست و افرادی 
که خود را از نظر رسانه ای با سواد می پندارند، باید قابلیت های زیبایی شناسانۀ رسانۀ مورد نظر خود را به خوبی 

بشناسند. 
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در تاریخ تکوین و تکامل رسانه های ارتباط جمعی، چند نقطۀ عطف ویژه وجود دارد که نه تنها سرنوشت 
وسایل ارتباط جمعی، بلکه سرنوشت بشر را متحول نموده است. شاید یکی از این نقاط عطف را بتوان اختراع 
»صنعت چاپ« دانست که برخی از کارشناسان آن را به یوهانس گوتنبرگ آلمانی منتسب می کنند )اگرچه 
این صنعت قرن ها قبل از گوتنبرگ توسط چینی ها ابداع شده بود.( به هر حال با گسترش صنعت چاپ، تحول 
بزرگی در انتشار کتب و نشریات مکتوب به وجود آمد که به سهم خود، نقش مهمی در هم افزایی و توسعه علوم 

بشری داشت و در عین حال زمینه ای برای پیدایش نخستین »روزنامه« فراهم ساخت. 

تصویر25

تصویر26

دومین تحول رسانه ای با اختراع »رادیو« در سال 1895میالدی توسط یک ایتالیایی به نام مارکونی شکل 
گرفت. این ابزار که ابتدا کاربرد نظامی داشت، به زودی به یکی از مهم ترین ابزارهای رسانه ای تبدیل شد و 
به دلیل سرعت و گستردگی پوشش، رسانه ای بی رقیب بود. البته رادیو هرگز جانشین رسانه های دیگر نشد و 

روزنامه و صنعت چاپ به شکل مستقل به رشد و تکامل خود ادامه داد. 
اما برجسته ترین انقالب رسانه ای با اختراع »تلویزیون« در اوایل قرن بیستم شکل گرفت. )این اختراع، به خاطر 
جنگ جهانی اول و دوم نیمه تمام ماند و بعد از جنگ جهانی دوم به صورت رسمی به عنوان یک رسانه جمعی 
مطرح شد(. البته گران بودن دستگاه گیرندۀ تلویزیون و مشکل سیگنال رسانی، سرعت فراگیری این رسانه 
را بسیار ُکند کرد، با ورود تلویزیون به خانۀ مردم، این رسانه به یکی از اعضای رسمی خانواده ها تبدیل شد و 

تغییرات و تحوالت فراوانی را در روابط خانوادگی و مهم تر از آن در جامعه به وجود آورد. 



پودمان 1 / تحلیل رسانه و ساخت برنامه درتلویزیون

2 7

  تصویر30تصویر29

تلویزیون )Télévision( یک عبارت فرانسوی است که شاید  بتوان معادل فارسی آن را »دورنما« نامید. در واقع 
تلویزیون یک سامانۀ ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است.

پس از تلویزیون نیز تحوالت بزرگی در حوزۀ رسانه های جمعی به وجود آمد که نام بردن از همه آنها در این 
زمان کوتاه ممکن نیست و فقط به اختراع رایانه و شبکه های اینترنتی و فناوری تلفن همراه اشاره ای مختصر 
می کنیم. ورود این ابزار به زندگی مردم، تحوالت حیرت انگیزی را به وجود آورد و حتی نوع ارتباط مردم با 
رسانه های قبلی را دگرگون ساخت. امروزه مخاطبان قادرند با کمک فناوری های جدید، کانال های رادیویی و 
تلویزیونی را بر روی صفحه لپ تاپ یا گوشی همراه خود دریافت و ذخیره کنند و یا روزنامۀ دلخواه خود را به 

صورت الکترونیک مطالعه نمایند. 

تصویر28تصویر27

از  می توانند  تماشاگران   )IPTVتعاملی( هوشمند  تلویزیون های  یا  و  کابلی  تلویزیون  روزافزون  گسترش  با 
تلویزیون به عنوان پخش ویدئو، ضبط صوت، رادیو، رایانه، کنسول بازی، تلفن، دفتر تلفن، زنگ بیدارکننده 
از خواب، ساعت، تقویم، ماشین حساب، مرکز خرید خانگی، مرکز اطالع رسانی هواشناسی، بورس و… بهره 
 بگیرند. حتی پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور، تلویزیون تعامل، مدیریت خانه و خانه داری را نیز 
بر عهده بگیرد و کارهایی از قبیل: کنترل چراغ ها، پرده ها، باز و بسته کردن پنجره ها، و تنظیم دما و برودت 
اتاق و… را انجام دهد! دراین حالت، حتی کارکردهای همگانی رسانه ها تغییر می یابد و مخاطبان خاصی 

شکل می گیرند که پیام های رسانه ای را بر اساس ذوق و سلیقه خود دریافت می نمایند. 
از ارتباط را به وجود آورده است که به آن » ارتباط چند  به عبارت دیگر فناوری های نوین، شکل تازه ایی 
رسانه ای« می گویند. فرآورده های چندرسانه ای ترکیبی از الیه های متنوع رسانه ای مانند: رادیو، تلویزیون،
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در  را  محتوا  و  اطالعات  بیشترین  ممکن،  هزینه  و  زمان  کمترین  با  قادرند  و  هستند  و...  ویدئو  اینترنت،   
اختیار مخاطبان خود قرار دهند. ترکیب پیچیده رسانه ها، نحوه درک و کاربری آنها را نیز سخت کرده است 
و اگر مخاطبان امروزی فاقد »سواد رسانه ای« باشند بدون تردید قادر به استفاده از ظرفیت های بی شمار آن 
نخواهندبود. از آنجا که تلویزیون به دلیل قابلیت های مختلف، توان تبدیل شدن به یک ابزار چندرسانه ای را 
دارد و تاکنون نیز انعطاف فوق  العاده ای در ترکیب و آمیختگی با سایر رسانه ها از خود نشان داده است، به نظر 

می رسد آشنایی با تلویزیون نزدیک ترین راه برای فراگیری سواد رسانه ای خواهد بود. 
البته قبل از ورود به مبحث تلویزیون و شناخت ابعاد مختلف آن، الزم است با خالصه ای از تاریخچۀ این رسانه 
در کشور ایران آشنا شوید، زیرا جایگاه و موقعیت کنونی تلویزیون به هیچ وجه از گذشته آن جدا نیست و 

تحول و تکامل آیندۀ این رسانه، منوط به درک درست وضعیت کنونی آن است.
اولین فرستندۀ تلویزیونی ایران ساعت 5 بعد از ظهر جمعه 11 مهرماه سال 1337 آغاز به کار کرد. فردی به 
نام »حبیب اهلل ثابت پاسال« در دهۀ 30 هجری شمسی که مورد اعتماد دربار پهلوی بود، موفق شد از مجاری 
قانونی، یک فرستندۀ تلویزیونی زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در تهران ایجاد کند. این فرستنده 

که »تلویزیون ایران« نامیده می شد، هر روز فقط به مدت ۴ ساعت )از 6 بعد از ظهر تا 10 شب( برنامه داشت. 
تلویزیون ایران ابتدا به صورت خصوصی اداره می شد و امواج آن تنها در تهران قابل دریافت بود و درآمد خود 
اواخر سال 13۴2 حکومت وقت  از  اما  از طریق پخش آگهی های تجارتی و تبلیغاتی کسب می کرد.  نیز  را 
تصمیم گرفت تا تلویزیون را نیز مانند: رادیو و مطبوعات دولتی کند و امکان پخش سراسری برای برنامه های 
تلویزیون فراهم سازد؛ لذا از یک گروه فرانسوی دعوت کرد تا زمینه تأسیس یک شبکه تلویزیونی را فراهم 
با نصب فرستنده در شهرهایی مانند  ایران« و  ایجاد »تلویزیون ملی  از تصویب طرح  نمایند. سرانجام پس 
آبادان، ارومیه، بندرعباس، اصفهان و چند شهر بزرگ دیگر، امکان پخش آزمایشی تلویزیون از سال 13۴5 به 
بعد به وجود آمد. در سال 13۴8 نیز تلویزیون بخش خصوصی با تلویزیون ملی ادغام شد و تلویزیون سراسری 
البته در کنار این دو کانال، یک شبکۀ  نام کانال اول و دوم( آغاز به کار کرد.  ایران در قالب 2 شبکه )به 
تلویزیونی هم توسط امریکایی ها ایجاد شد که برنامه های خاصی به زبان انگلیسی برای امریکایی ها و اتباع 

سایر کشورهای مقیم در ایران پخش می کرد. 
با پیروزی »انقالب اسالمی« در سال 1357 و خیزش بزرگ مردم ایران، اکثر کشورهای غربی و در رأس آنها 
امریکا و شوروی که منافع خود را در خطر می دیدند، از همان روزهای نخست اقدام به کارشکنی و توطئه 

  تصویر32تصویر31
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اغلب برنامه های تلویزیونی حاوی بار ایدئولوژیک و سياسی هستند و مفاهيم مذكور در الیه های پنهان و 
آشکار اثر نمود می یابند. حتی گزارش های خبری تلویزیون نيز از این قاعده مستثنی نيستند و نحوه چينش 
با نمایش چند برنامه ساده و  یا دروازه بانی خبر، حکایت از نوعی جهت گيری فکری و ایدئولوژیک دارد. 
به ظاهر بی طرف نشان دهيد كه معانی ایدئولوژیک یا جهت گيری های اجتماعي و فرهنگی، چگونه در این 

آثار متجلی شده است؟

فعاليت 
كالسي

الیه های ایدئولوژیک و سياسی و فرهنگی را شناسایی كرده و در مورد آنها توضيح دهيد.

در مورد ویژگی های رسانۀ تلویزیون و نقدهایی كه به این رسانه )چه در داخل یا خارج از كشور( دارید، 
بيان نمایيد.

در حال حاضر رسانۀ تلویزیون با چه رسانه هایی تركيب شده است و سرنوشت آن در آینده به چه صورت 
خواهد بود؟ 

به گروه هاي چهارنفره تقسيم شوید، سپس چند عکس مفهومی را انتخاب كنيد و با شيوه هاي مختلف ثابت 
كنيد كه هر مخاطب می تواند برداشت متفاوتی از یک اثر داشته باشد.

كار گروهی

نمودند و با مدیریت جریان های سیاسی، سعی در انحراف انقالب داشتند. این فرایند به زودی با مسدودکردن 
دارایی های ایران و آغاز تحریم های ظالمانه شدت یافت و کمی بعد، با تحمیل جنگ به اوج رسید. با این وصف، 
فرایند رشد و توسعۀ شبکه های تلویزیونی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی نه تنها متوقف نشد، بلکه 
گسترش یافت و پس از خاتمه جنگ، به تدریج تعداد شبکه های تلویزیونی از 2 شبکه )با زمان پخش محدود( 
به بیش از50 شبکه داخلی و بیش از10 شبکۀ بین المللی افزایش پیدا کرد. البته در کنار این گسترش کّمی، 
کیفیت برنامه سازی نیز در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران روز به روز افزایش یافت و محصوالت رسانه ای 
ایران، در برخی موارد با بعضی از محصوالت رسانه ای خارجی قابل رقابت بود. )گواه این موضوع، کسب جوایز 
البته این موضوعات به هیچ وجه نباید  مختلف بین المللی در جشنواره های رادیو تلویزیونی مختلف است(. 
مانع از نقد کمبودها و نارسایی های رادیو و تلویزیون ما شود و همان طور که قباًل نیز تصریح نمودیم، یکی از 
کارکردهای مهم سواد رسانه ای، توانایی تشخیص نقاط ضعف و قوت رسانه است. امید است با این مقدمه، ذهن 
شما برای فراگیری مفاهیم سواد رسانه ای و به طور خاص فراگیری قابلیت ها و توانمندی های رسانۀ تلویزیون، 

آماده شده باشد.
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تحليل فرایند ساخت برنامۀ تلویزیوني

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    مهم ترین اصول تولید یک برنامۀ تلویزیونی چیست؟

    به نحوه ساخت برنامه های تلویزیونی دقت کرده اید؟ چند نمونه را می شناسید؟

    ساخت تولیدات تلویزیونی به چند مرحله دسته بندی مي شوند؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مراحل ساخت برنامه  تلویزیونی را فرامي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل و ساخت برنامۀ تلویزیوني، براساس قالب هاي مرجع؛ با استفاده از نمایش فیلم و بررسي نمونه آثار و 

تجزیه و تحلیل آراء و نظرات صاحب نظران در حوزۀ رسانه
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)TV Production(  تولید برنامۀ تلویزیونی

گروه مخاطبان 
تلویزیونی هستند.  برنامه  هر   اصلی ساخت  ارکان  از  تلویزیونی،  برنامه های  مخاطبان«  یا  پیام  »گیرندگان 
بدیهی است برای نتیجه گیری بهتر، برنامه سازان، باید هنگام طراحی یک برنامه تلویزیونی، مخاطبان خود و 
خصوصیات اجتماعی  و رفتاری آنها را کاماًل بشناسد و سپس اقدام به طراحی برنامه نمایند. با درنظر گرفتن 

طیف کلی مخاطبان، پنج گروه اصلی می تواند مدنظر تولیدکنندگان برنامه های تلویزیونی قرار گیرد.

1( تفكيک سنی مخاطبان براساس چهار گروه: 
کودک، نوجوان، بزرگسال و سالمندان، مبنای خوبی به منظور انتخاب مخاطبان هدف برای طراحی برنامه های 
رفتاری هر گروه  سنی  و  روانی  از خصوصیات  ترتیب شناخت صحیح  بدین  به حساب می آیند.  تلویزیونی 
هدف  را  خود  نظر  مورد  مخاطبان  تخصصی تر  و  دقیق تر  بصورت   بتوانند  برنامه سازان  که  می شود  موجب 
قرار داده و طیف گسترده تری را به برنامه خود جذب کنند. برای نمونه، اگر برنامه ای برای طیف خردسال 
می سازیم محتوای آن باید به گونه ای باشد که برای سن مخاطب قابل درک و از جذابیت بصری برخوردار 
باشد و یا اینکه اگر برای بزرگساالن محتوایی را تولید می کنیم، سطح علمی و اجتماعی آن مناسب گروه 

  تصویر35تصویر3۴

تصویر33

باشد.  بزرگسال 
به  دلیل اهمیت سن مخاطب در تولیدات تلویزیونی، 
در بسیاری از کشورها، شبکه های مخصوص گروه های 

سنی متفاوت تأسیس گردیده است. 
در ایران هم می توان از شبکۀ تلویزیونی»پویا« ویژه 
کودکان و شبکه »امید« برای مخاطب نوجوانان نام 

برد.

2( تفكيک مخاطبان از نظر ميزان سواد و آگاهی اجتماعی: 
تقسیم بندی و مشخص کردن میزان سواد مخاطب از راهکارهای مناسب برای برنامه سازی است، یعنی محتوای 
برنامه با میزان آگاهی و معلومات گیرنده پیام، هماهنگی داشته باشد. مثاًل برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان، 
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بنابراین مدرک تحصیلی می تواند  تهیه می شود.  آزمون دانشگاه ها  برنامۀ آموزشی ویژه داوطلبان شرکت در 
یکی از عوامل شناسایی میزان درک مخاطب محسوب گردد، اما  باید درنظر داشت که شاخص مهم دیگر از 
نظر برنامه سازان، میزان درک اجتماعی مخاطب است. بعضی از برنامه هایی که با موضوع روان شناسی ساخته 

می شوند، بر اساس میزان درک اجتماعی و درنظر گرفتن جایگاه و شرایط محیطی مخاطب تهیه می گردد.

تصویر36

3( تفكيک مخاطبان براساس جنسيت: 
است  الزم  شبکه  مشی  خط  و  اهداف  به  توجه  با  مواقع  گاهی 
با جنسیت مشخص ساخته شود.  برنامه هایی مخصوص مخاطبان 
برای مثال: برنامه های ویژۀ بانوان، و یا برنامه های ویژۀ آقایان از این 
دست هستند. اکثر برنامه هایی که برای گروه مخاطبان با تفکیک 
یا  هستند  آموزشی  جنبه های  دارای  می شوند،  ساخته  جنسیت 
علمی،  آگاهی  توسعه  هدف  با  مخاطب  در  رفتار  تغییر  به منظور 

جمهوری  سیمای  سه  شبکۀ  از  که  دخترونه«  »کاماًل  برنامۀ  می شوند.  تهیه  و...  سیاسی  دینی،  اجتماعی، 
است.  قابل ذکر  نمونه های  از  می گردد،  پخش  ایران  اسالمی 

4( تفكيک شغلی و صنفی مخاطبان: 
اهداف  با  برنامه هایی  برای ساخت  غالباً  دارند،  و تخصص هایی که  به شغل  توجه  با  تقسیم بندی مخاطبان 
برنامه های  از  مهمی  می گیرد.بخش  انجام  مخاطب،  حرفه ای  نگرش  و  رفتار  در  تغییر  به منظور  آموزشی، 
شبکه های خصوصی و یا رسانه های مجازی نیز، شامل آموزش های تخصصی برای هر صنف است، و فروش 
منابع  از  عضویت(  اینترنتی، حق  دی،  وی  )دی  مختلف  طرق  از  مخاطبان  به  آموزشی  برنامه های  اینگونه 
درآمدی شبکه های خصوصی و تولیدکنندگان رسانه های خانگی است. برنامه هایی مانند: آموزش خیاطی یا 

این گروه هستند. از  آموزش مکانیکی 

5( تفكيک مخاطبان با توجه به  قوميت یا زبان: 
با به توجه به نیازهای خاص و احتماالً مشترک یک منطقه که قومیت یا گویش و زبان مشخص دارند، الزم 
است؛ شبکه های تلویزیونی، برنامه هایی را تدارک ببینند. برنامه سازی برای بیان مشکالت، نیازها و آشنایی با 
سایر فرهنگ ها می تواند از جمله برنامه های پرمخاطب و مفید باشد. برای مثال مسابقه »شاعر خوزستان«، 
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تهیه شده در شبکه الکوثر، با موضوع مشاعره به زبان عربی، ضمن ایجاد هیجان، باعث آشنایی بینندگان با 
فرهنگ منطقه ای از ایران پهناور می شود.الزم به ذکر است که برنامه سازی در تلویزیون در بسیاری از مواقع 
با توجه به تفکیک مخاطبان، همزمان با چند هدف ممکن است صورت گیرد؛ برای نمونه، اگر برنامه ای برای 
گروه بانوان پزشک ساخته شود، مخاطبان برنامه ساز ازنظر جنسیتی، بانوان و از نظر صنفی، پزشکان هستند.

چند برنامۀ تلویزیونی برای گروه های مختلف را بازبيني كنيد. سپس در مورد ميزان موفقيت توليدكنندگان 
در شناخت صحيح مخاطب به بحث و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

چند برنامه ویژۀ كودكان و نوجوانان را بازبينی نمایيد، سپس عملکرد برنامه ها را تحليل و درباره ميزان تطابق 
آن با سن مخاطب به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

)Form( تفکیک برنامه های تلویزیونی از نظر ساختار

ساختار تولیدات تلویزیونی 
هر آنچه تاکنون بیان گردید، بدین منظور بود که برای تولید یک برنامۀ تلویزیونی الزم است چه اطالعاتی از 
مخاطب خود داشته باشیم. حال که می خواهیم برای مخاطب خاص خود یک برنامه تلویزیونی طراحی و تولید 
کنیم، باید بدانیم که  برای ساخت و تولید یک برنامه می توان از چند نوع ساختار یا قالب )form( استفاده کرد. 
قالب یا ساختار یک برنامه تلویزیونی را می توان به ظرفی تشبیه کرد که محتوای موردنظر را در آن می ریزیم 
و به مخاطب عرضه می کنیم، هر چقدر قالب ما با محتوا همخوانی و هماهنگی بیشتری داشته باشد، مخاطب 
ارتباط بهتری با آن برقرار می کند. برای ساخت برنامه های تلویزیونی، عموماً سه قالب اصلی را می توان نام برد:  

)Fiction  form( ساختار داستانی یا نمایشی )الف 
تولیدات تلویزیونی که مبنای داستانی دارند و بر اساس فیلمنامه و متون نمایشی ساخته می شوند، در زیر 

مجموعه قالب های نمایشی قرار می گیرند و به پنج دسته تقسیم می شوند. 

تصویر39

 )Tele theater( 1. تله تئاتر یا نمایش های تلویزیونی
تئاتر  صحنۀ  در  که  نمایش هایی  از  برنامه ها  این گونه  در 
و   می شود  استفاده  مکتوب  نمایش نامه های  یا  شده  اجرا 
نمایش در رسانۀ  برای ساخت  ابتدا متنی  از  یا مشخصاً  
شبکه های  در  همواره  می شود.  اجرا  و  نوشته  تلویزیون 
فرهنگی طیفی از بینندگان مجذوب این گونه نمایش های 
در  که  »نیمکت«  تلویزیونی  نمایش  هستند.  تلویزیونی 
ایران تولید گردیده است، از نمونه های نمایشی است که 

است. شده  نوشته  تلویزیون  برای 
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 :)Tele film( 2. تله فيلم
تله فیلم به فیلم هایی گفته می شود که به روش آثار سینمایی، برای تلویزیون طراحی و ساخته می شود. هدف 
اصلی از ساخت تله فیلم پاسخ به نیازهای مخاطبان برای دیدن فیلم های سینمایی است. چرا که خرید یا تهیۀ 

فیلم های سینمایی برای شبکه های تلویزیونی در بسیاری مواقع امکان پذیر نمی باشد.

تصویر۴0

 :)Serial( 3. مجموعه های تلویزیونی یا سریال ها
عمدتا  دارد.  تلویزیون  رسانه  با  زیادی  بسیار  هماهنگی  ساختار  نوع  این 
نسبتاً  زمان  در  تلویزیونی  بیننده  که  پیوسته  و  دنباله دار  داستان های 
آنها  با  به نوعی  برقرار می کند و  ارتباط  با شخصیت های داستان  طوالنی 
زندگی می کند، از ویژگی های اصلی سریال ها است. مجموعه های تلویزیونی 
به دلیل جذابیت برای مخاطب در تمامی شبکه های تلویزیونی و رسانه های 

قرار دارد.  تلویزیونی  برنامه سازان  خصوصی در دستور کار 
سریال های تلویزیونی می توانند برای مدت طوالنی مخاطبان را مجذوب شبکه ها کنند. سریال »پایتخت« که 

در شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی تهیه گردیده از نمونه های موفق در ایران است.

 :)Clip( 4. نماهنگ
با  از ساختار  با موسیقی های موردپسند مخاطبان باعث شده است که نوعی  ترکیب تصاویر زیبا و خالقانه 
عنوان نماهنگ به شدت گسترش پیدا کند. درحال حاضر از ساخت نماهنگ عالوه بر ایجاد جذابیت تصویری 
برای مخاطب و اهداف اجتماعی نیز صورت می گیرد. گروهی از آهنگ سازان برای معرفی آثار خود از نماهنگ 
استفاده می کنند. ساخت نماهنگ می تواند براساس نوع موسیقی به شکل تطبیق کالم با تصویر یا به شکل 

استعاره ای انجام گیرد.

  تصویر۴2تصویر۴1

 :)Animation( 5. نمایش های عروسكی، پویانمایی
مخاطبان  برای  اکثراً  پویانمایی  تولیدات  و  عروسکی  نمایش های 
برنامه های  ساخت  برای  اما  می شوند،  ساخته  و  طراحی  کودک 
آموزشی، و نیز برنامه هایی که ساخت آنها به صورت واقعی امکان پذیر 



پودمان 1 / تحلیل رسانه و ساخت برنامه درتلویزیون

3 5

  تصویر۴3

تلویزیونی   استفاده کرد. در شبکه های  پویانمایی  و  از ساختار عروسکی  یا پرهزینه است، می توان  و  نیست 
تمام کشورها، شخصیت های عروسکی و پویانمایی با محبوبیتی که ایجاد می کنند، مخاطبان بسیاری دارند، 
مجموعه های »کاله قرمزی« و »سنجد خبرنگار« تهیه شده در سیمای جمهوری اسالمی ایران را می توان از 

برد. نام  پرطرفدار  عروسکی  برنامه های  نمونه 

  (documentary)ب( ساختار یا قالب مستند
برنامه هایی که در قالب مستند ارائه می شوند، مبتنی بر واقعیت هستند و بیشتر به وقایع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی 
و معرفی شخصیت های برجسته می پردازند و یا برای ساخت برنامه های آموزشی علمی به کار می روند. برنامه هایی که 
در قالب مستند و با روش های خالقانه براساس تحقیقات دقیق تولید می شود، مورد توجه گروه زیادی از مخاطبان 
قرار می گیرد. برنامه های مستند به شیوه های گوناگونی ساخته می شوند. اهمیت این نوع برنامه سازی به حدی است 
که سینمای مستند و تجزیه  و تحلیل ساختارهای متفاوت آن در کالس های تخصصی مستندسازی و کارگردانی 

آموزش داده می شود، برای آشنایی با تقسیم بندی کلی برنامه های مستند، شاخه های اصلی آن را معرفی می کنیم.

1. مستند گزارشی و بی واسطه: 
برنامه هایی هستند که توسط دوربین از وقایع و مراسم ها به عنوان شاهد تصویربرداری و پخش می گردند؛ مثل 

گزارش مستقیم از صحنه های جنگ یا وقایع طبیعی )زلزله، سیل و...(.

2. مستندهای آموزشی: 
برنامه هایی که به منظور آموزش های، اجتماعی، دینی، قومیتی و فّنی وحرفه ای با استفاده از عناصر واقعی 

ساخته می شوند. مثل برنامه های آموزشی علوم فیزیک، شیمی، تجربی و یا آزمایش های علمی.

3.مستند پرتره: 
این گونه برنامه ها به معرفی شخصیت های معروف و خاص می پردازند و از گونه های پرطرفدار نزد مخاطبان 
هستند. انگیزۀ ساخت این برنامه ها دادن الگو های مناسب به بینندگان از طریق نشان دادن تالش خستگی ناپذیر، 

همت و پشتکار افراد موفق جامعه است. 
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4. مستندهای تاریخی و جغرافيایی: 
برنامه هایی که به معرفی وقایع تاریخی و یا معرفی مناطق جغرافیایی 
می پردازد و معموالً برای اطالع رسانی  و باال بردن اطالعات عمومی 
مخاطب ساخته می شوند. برای نمونه، مستندهایی که در مورد دفاع 
مقدس ساخته شده است. »مستند ایران« تهیه شده در شبکه یک 

سیما  هم از آن جمله است. 

5. مستندهای بازسازی شده: 
شامل تولیداتی از برنامه های تلویزیونی است که برمبنای اتفاقات حقیقی ساخته می شوند و وقایع در آنها 
بازسازی می شوند. این گونه برنامه ها برای آشنایی مخاطبان با وقایع اجتماعی یا معرفی شخصیت های مهم  
ساخته می شوند. مستند »ایستاده در غبار« که داستان زندگی حاج احمد متوسلیان را بازسازی کرده است، 

از نمونه های خوب این گونه است.
روش های خالقانه برای ساخت برنامه های مستند، در کالس های تخصصی آموزش داده می شود و تقسیم بندی 

باال فقط به منظور آشنایی کلی با گونه های مختلف مستندسازی برای تلویزیون است.

ج( سایر برنامه های تلویزیونی
به دلیل ویژگی های رسانه تلویزیون، برخی از برنامه ها مشخصاً مناسب تولید و پخش از شبکه ها هستند، اغلب 
شبکه های تلویزیونی دنیا که موضوعات عمومی دارند به دلیل نیازهای افراد و جامعه درصد باالی از برنامه های 
خود را به تولیدات  غیرنمایشی و مستند اختصاص می دهند. در ادامه به مهمترین عنوان هایی که در دستور 

تهیۀ برنامه سازان است و مورد اقبال عمومی قرار می گیرد اشاره می شود:

1. برنامه های خبری: 
بخش های مختلف پخش خبر از شبکه های مختلف تلویزیونی به منظور اطالع رسانی از وقایع مهم اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حوادث طبیعی و …

2. ُجنگ های تلویزیونی: 
برنامه های تفریحی با هدف ایجاد اوقات خوش برای مخاطبان. در این نوع برنامه ها هدف اصلی پرکردن اوقات 

فراغت مردم است؛ هرچند که ممکن است اهداف فرعی دیگری مدنظر سازندگان باشد. 

تصویر۴6  تصویر۴5

تصویر۴۴
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برنامه تلویزیونی »دورهمی« تهیه شده در شبکۀ نسیم 
از این نوع برنامه هاست.

3. مسابقات تلویزیونی: 
به منظور باال بردن سطح معلومات عمومی و تخصصی 
در  هیجان  ایجاد  همچنین  و  جامعه  گوناگون  اقشار 
نزد مخاطب طراحی و ساخته می شود و شامل انواع 
مختلف، با موضوعات متنوع است. مسابقه تلویزیونی 
»برنده باش« با اجرای محمدرضا گلزار تولید شبکه 
سه سیمای جمهوری اسالمی ایران  است که در چند 
شبکه تلویزیونی دیگر در جهان هم با نام های دیگر 

تولید می گردد.

4. مسابقات ورزشی: 
پخش مسابقات گوناگون در رشته های متنوع ورزشی 

برای مخاطبان خاص آن رشته ها.

5. مجله های تلویزیونی: 
برنامه هایی با ساختارهای متفاوت تلویزیونی که در یک 

بسته تصویری ساخته و پخش می گردند.

تصویر۴7

تصویر۴9

تصویر50

تصویر۴8

تصویر52

تصویر51
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چند نمونه از برنامه های مبتنی بر متن داستانی یا نمایشی را بازبينی نمایيد و سپس در مورد تفاوت ساختاری 
آنها به بحث و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

در مورد مسابقات تلویزیونی كه تا به حال مشاهده كرده اید، گفت وگو كنيد و عوامل موفقيت یا عدم موفقيت 
آنها را بررسی نمایيد.

فعاليت 
كالسي

       
چگونگی تطبيق موسيقی و تصویر را در یک نماهنگ نقد و بررسی كنيد.

6. برنامه های گفت وگو محور: 
به برنامه هایی اطالق می شود که در آن مجری و کارشناسان یا میهمانان برنامه پیرامون موضوعات اجتماعی 
گفت وگو می کنند. برای مثال: »گفتگوی ویژۀ خبری« را که به صورت زنده از شبکه دو سیما پخش می گردد 

را می توان نام برد.

7. برنامه های ترکيبی: 
شامل برنامه هایی می شود که از مجموعۀ گونه های مختلف 
برنامه سازی تشکیل شده است، مثل تولیداتی که در آن 
از گزارش های تصویری، گفتگو، مسابقه و... استفاده شده 
های  نمونه  از  سالم«  ایران  ترکیبی»مردم  برنامه  است. 
پرمخاطب در ایران بود. بسیاری از برنامه های مناسبتی، 
به تصویر کشیدن مراسم های ملی، دینی، سیاسی و حتی 
پخش آگهی های بازرگانی را می توان برنامه های مختص 
تلویزیونی نام برد. در این جلسه فقط به معرفی ساختارهای 

  تصویر5۴تصویر53

تصویر55

متفاوت برنامه های تلویزیونی پرداختیم و بیان جزئیات و روش های ساخت در دروس تخصصی امکان پذیر است.
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چند نمونه از مستندهای پخش شده را بازبينی نمایيد و در مورد نوع ساختار و تطبيق آنها  با محتوا به بحث 
و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

فرض كنيد به عنوان توليدكننده وسایل صنعتی، قرار است برای محيطی كه در آن مشغول تحصيل هستيد، 
طراحی و ساخت یک دستگاه آب سردكن بزرگ با ویژگی حداكثر صرفه جویی در مصرف آب بسازید. 

مراحل طراحی تا توليد را دسته بندی نمایيد و با مراحل ساخت برنامۀ تلویزیونی مقایسه كنيد.

فعاليت 
كالسي

معرفی مراحل مختلف تولید برنامه تلویزیونی 
تولید یک برنامه تلویزیونی را جدای از بحث فرهنگی و هنری از نظر فنی و ساختاری می توان تا حدودی با 
تولید در هر زمینه صنعتی، مقایسه کرد؛ به این معنی که برای ساخت یک برنامه تلویزیونی باید مراحلی را 
به صورت الویت بندی طی کرد تا تولید یک برنامه تلویزیونی به تکامل برسد و در معرض دید مخاطب قرار 
گیرد. تشریح مراحل ساخت و تولید برنامه بصورت دقیق و کاربردی در پودمان های بعدی انجام می گیرد، اما 

برای آمادگی ذهنی هنرجویان این مراحل بصورت کلی معرفی می گردد. 

1. مرحله طراحی یک برنامه: براساس پیشنهاد نویسنده و یا سفارش شبکه های تلویزیونی، تصویب طرح 
توسط سفارش دهنده و به نگارش در آمدن کامل آن به صورت تصویر نامه تلویزیونی و یا فیلمنامه.

2.پيش توليد: بعد از تصویب نهایی متون  برنامه های تلویزیونی و یا فیلمنامه، توسط شبکه های تلویزیونی 
یا دیگر رسانه های مشابه، عوامل اصلی برنامه شامل تهیه کننده، کارگردان و مدیر تولید، در ابتدا طبق متن 
آماده سازی  به  و  تعیین می کنند  را  برنامه  نیاز  مورد  امکانات  و  تخصصی  عوامل  تصویب شده،  فیلمنامه  یا 
نیازهای برنامه می پردازند. این مرحله از کار که به عنوان مرحلۀ برنامه ریزی شناخته می شود تا زمان شروع 

تصویربرداری پیش تولید نامیده می شود.

3. توليد: در این مرحله ساخت مجموعۀ تلویزیونی مورد نظر با استفاده از عوامل متخصص تعیین شده شروع 
می گردد.در طول ساخت مجموعه به طور مرتب کنترل کیفیت انجام می شود تا اینکه تولید مجموعه تلویزیونی 

به پایان می رسد.

4. پس توليد: بعد از ساخت مجموعۀ تلویزیونی، کارهای تکمیلی فنی انجام می گردد، کارشناسان و متخصصان 
رسانه ای، مجموعۀ تلویزیونی ساخته شده را بررسی می کنند و بعد از رفع اشکاالت احتمالی دستور پخش از 

تلویزیون را برای استفاده مخاطبان صادر می کنند. 

5. پخش برنامه: تمامی فعالیت های انجام شده در مراحل قبلی به منظور تهیۀ برنامه های تلویزیونی، قطعاً 
با پخش برنامۀ تولید شده از شبکه های تلویزیونی و یا رسانه های مشابه دیگر که همانا در معرض دید قرار 

گرفتن یک اثر فرهنگی هنری است به بار می نشیند. 
مراحلی که به صورت کلی معرفی گردید، برای تولید یک برنامه تلویزیونی الزامی است. در پودمان های بعدی 

با جزئیات هر مرحله آشنا خواهید شد.
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»طرح اولیه« و »نگارش فیلمنامه یا متن برنامۀ تلویزیونی« نخستین گام و مهم ترین 
مرحله برای آغاز برنامه سازی تلویزیونی محسوب مي شود. با وجود آنکه برخی از انواع 
برنامه های تلویزیونی، وابسته به متن نگارشی نیستند، اما اجرای آنها به نوعی طراحی 
مجری،  کارگردان،  مانند:  روایت،  در  مؤثر  عوامل  دارد.  نیاز  محتوایی  تحقیق  و  اولیه 

تدوین گر و تصویربردار، مسئولیت ساماندهی محتوای برنامه را بر عهده دارند. 

پودمان 2

فرايند طرح و متن



ویژه دختران

4 2

تبيين طرح ها، متون نگارشي و روايت مبتني بر اجرا

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    روند تولید متن و ساخت یک برنامۀ تلویزیونی چگونه انجام مي شود؟

    متن نگارشی در ساختار برنامۀ تلویزیوني چه جایگاهي دارد؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، کارکردهای طرح و روایت، و شیوه تحقیق و نگارش متن را فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل و طراحي و نگارش متن بر اساس تعیین برآورد مالي و  دسته بندي روایت ها؛ با استفاده از تجزیه 

و تحلیل چند برنامۀ تلویزیوني و نمایش نمونه های متنی
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جایگاه و اهمیت طرح و طراحی با توجه به انواع ساختار برنامه  
در شامگاه۳۰ اکتبر ۱۹۳۸ میالدی، ایستگاه رادیو C.B.S امریکا نمایشنامه ای به نام جنگ دنياها)1( را پخش 
کرد که باعث بروز ترس و وحشت گسترده ایی در میان مردم شد! در اوایل این نمایش، گویندۀ رادیو با صدایی که 
از شدت اضطراب می لرزید، اطالعیه ای دربارۀ حمله موجودات فضایی به زمین و فرود آنها در یکی از ایالت های 
امریکا خواند. اجرای طبیعی برنامه و بی اطالعی اغلب شوندگان از ماهیت نمایشی آن، باعث بروز وحشت زیادی 
در بین مردم شد. بسیاری از افراد به خیابان ها هجوم بردند و برخی نیز برای چاره جویی با ادارۀ پلیس تماس 
گرفتند و اوضاع ایالت نیوجرسی تا مرز بحران پیش رفت. یک سال بعد نیز رادیوی » اکوادور« نمایشنامه ای به 
همین مضمون را پخش کرد و موجب شد مردم، وحشت زده و خشمگین به سوی ادارۀ رادیو یورش ببرند و آن 
را به آتش بکشند! در این حادثه شش نفر از بازیگران این نمایشنامه کشته شدند! رادیو و تلویزیون رسانه هایی 
پرنفوذ و پرمخاطب هستند و گاهی میلیون ها مخاطب را به طور هم زمان به سوی خود جذب می کنند. از همین رو 
کوچک ترین اشتباه یا سهل انگاری از سوی سازندگان و مجریان برنامه های مذکور، می تواند باعث بروز سوءتفاهم و یا 
تشدید تنش های اجتماعی و خسارت های جبران ناپذیر شود. گاهی یک مناظرۀ کوتاه تلویزیونی می تواند سرنوشت 
آرای انتخاباتی یک کشور را تغییر دهد و یا یک جمله طعنه آمیز در برنامۀ ساده نمایشی، ممکن است گروهی 
از مخاطبان را به اعتراض و اعتصاب وادارد. توصیف این نمونه های به ظاهر کوچک، نشان می دهد که رسانه های 
عمومی تا چه میزان باید مسئولیت پذیر باشند و در انتشار محتویات خود، کنترل و نظارت دقیقی را اعمال کنند. 

تصویر۱

تصویر۳

  تصویر2

  تصویر4

همان طور که می دانید، تولید و پخش اغلب برنامه های تلویزیونی بسیار گران قیمت و وقت گیر است؛ به نحوی 
که هزینۀ بعضی از سریال های نمایشی ممکن است به طور میانگین به بیش از 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هر دقیقه 
منجر شود و از نظر زمانی هم تولید برخی از آنها، گاهی تا چند سال به طول می انجامد! با این توصیف، شبکه  های 
تلویزیونی موظفند برای تولید انواع برنامه های خود برنامه ریزی بسیار دقیقی داشته باشند و محتوای برنامه های 

خود را هم از نظر تأثیر بر افکار عمومی و هم از نظر کیفیت فنی و هنری به سطح قابل قبولی ارتقا دهند.
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در تمام شبکه های تلویزیونی ) اعم از داخلی و خارجی( وظیفۀ کنترل محتوا و اعمال کیفیت فنی و هنری، بر 
عهدۀ مدیران رسانه و گروهی از کارشناسان زبده است. در واقع این فرایند کنترلی و نظارتی از بدو شکل گیری 
»ایده و طرح« تا ورود برنامه به مراحل »پیش تولید« و »تولید« و حتی تا زمان پخش ادامه می یابد و مدیریت 
می شود. نخستین حلقه از این فرایند پیچیده در قالب یک شورا به نام »شورای طرح و برنامه« شکل می گیرد. 
مهم ترین وظیفۀ این شورا بررسی طرح هایی است که اغلب از سوی نویسندگان یا تهیه کنندگان تلویزیونی 
مطرح می شود و اعضای شورا موظفند از میان طرح های پیشنهادی، بهترین و مناسب ترین طرح را انتخاب 
کنند و در تعاملی پویا با نویسنده و تهیه کننده، آن  را تا رسیدن به متن نهایی و قابل تصویب دنبال نمایند. 

در واقع »طرح« )2( اولین و مهم ترین محصولی است که برای شکل گیری یک برنامۀ تلویزیونی ارائه می شود 
و تقریباً هیچ برنامه ای بدون »تصویب طرح« وارد مراحل بعدی نمی شود. از این نظر می توان طرح را به مثابه 
سنگ بنای انواع مختلف برنامه های تلویزیونی قلمداد کرد و به مصداق شعر »خشت اول گر نهد معمار کج تا 

ثریا می رود دیوار کج«، طرح را باید محصولی استراتژیک و بسیار ضروری خواند.

با توجه به گستردگی معانی »طرح« شاید بهتر باشد مهم ترین کارکردهای آن را در حوزۀ رسانۀ تلویزیون 
دهیم. شرح 

در نظام برنامه سازی تلویزیونی، حداقل سه کارکرد برجسته برای طرح وجود دارد که عبارت اند از:

1. کارکرد طرح به  عنوان خالصه و چكيدۀ داستان )ارائۀ یک پیشنهاد اولیه برای ارزیابی توسط مدیران شبکه(؛

2. کارکرد طرح به  عنوان نقشۀ داستانی يا »پيرنگ«)3( )نوعی نقشۀ مهندسی مربوط به محتوا و ساختار برنامه(؛

3. کارکرد طرح به  عنوان يک نقشۀ اجرايی )نوعی الگو و نقشۀ عملی و روشی هدفمند برای ساخت برنامه(.

متداول ترین کارکرد رسانۀ »طرح« به  عنوان »خالصه و چکیده داستان« است و طی آن، نویسنده یا تهیه کننده به 
تشریح خالصه ای مختصر و موجز )حداکثر بین 4 تا ۱5 صفحه( می پردازد و آن  را به  عنوان یک برنامۀ پیشنهادی 
برای ارزیابی مدیران و کارشناسان رسانه به شورای طرح و برنامه ارائه می دهد. در اغلب برنامه های غیرنمایشی، 

وظیفۀ طراحی و نگارش طرح اولیه بر عهدۀ تهیه کننده است و امکان دارد از نویسندۀ حرفه ای استفاده نشود.

  تصویر6تصویر5
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2. در»فرهنگ لغات عمید« طرح به معانی: نقشه، مطلب، برای کاری برنامه ریزی کردن، چیزی را از 
روی نقشه ساختن، مطرح کردن،  پیشنهاد کردن، ارائه کردن، طرح  ریختن، بنیان  نهادن و پی  افکندن. 
طرح یک لغت عربی است و معادل فارسی آن نمودار و پیرنگ است. همچنین طرح را مترادف کلمات 

ذیل آورده اند: 
الگو، مدل، انگاره، نگاره، گرده، نقاشی، نقش، نقشه، نمودار، شکل، تصویر، زمینه، قالب، پروژه، پیشنهاد، 

برنامه، کشیدن، نقاشی کردن، مطرح کردن، ارائه کردن، ارائه دادن.

۳. پيرنگ که در انگلیسی به آن )plot( گفته می شود، شبکۀ استداللي حوادث داستان را تشکیل 
مي دهد و شکل بخشیدن به آن به دانش تخصصی نیاز دارد.

۱. جنگ دنياها نام نمایشنامه ای رادیویی از یک کارگردان جوان به نام اورسون ولز است که با اقتباس 
از کتابی به همین نام اثر، هربرت جرج ولز نوشته شده است. 

اما نگارش طرح به  عنوان »نقشۀ داستانی و پیرنگ« نیازمند یک نویسندۀ توانا است و در آن، ساختار فنی 
داستان و علت وقوع حوادث و نیز انگیزۀ شخصیت ها و نکات فنی و تکنیکی فراوانی مد نظر قرار می گیرد. در 
کارکرد طرح به عنوان یک » نقشۀ اجرایی« نیز مجریان )اعم از گزارشگران و مجریان تخصصی و بازیگران و 
حتی کارگردان به  عنوان یک مقام اجراکننده( ممکن است بر اساس متن یک نویسنده و یا بدون وجود یک 
متن مکتوب، نقشه ای برای تولید و اجرای یک برنامه داشته باشند که از آن به  عنوان طرح اجرایی یاد می شود 

) البته در بخش های بعدی این درس، کارکردهای مختلف طرح را بیشتر توضیح خواهیم  داد(.

تصویر7
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جایگاه و اهمیت متن )روایت نگارشی و روایت اجرایی( با توجه به انواع ساختار برنامه
پس از تصویب طرح، تهیه کنندۀ برنامه تلویزیونی، به عنوان مدیر اجرایی، یک نویسنده یا گروهی از نویسندگان 
و محققان را استخدام می کند تا زمینۀ بسط و توسعۀ طرح را فراهم آورند و آن را به فیلمنامۀ نهایی یا متن 
مکتوب با قابلیت اجرایی تبدیل کنند. البته ذکر این نکته ضروریست که برخی از برنامه های تلویزیون به متن 
مکتوب یا فیلمنامه نیاز ندارند و وظیفۀ ساختار بخشی به محتوای برنامه بر عهدۀ مجریان و کارگردان است. از 

این زاویه، شاید بتوان برنامه های تلویزیونی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

  تصویر ۹

  تصویر۱۰

الف( برنامه های مبتنی بر متن مكتوب )نظیر: سریال های داستانی، پویانمایی ها، اغلب برنامه های خبری 
و توصیفی و...(

سخنرانی،  ورزشی،  مسابقات  )مانند:  مكتوب  متن  به  اتكا  بدون  و  اجرا  بر  مبتنی  برنامه های  ب( 
و...( میزگردها  برخی  و  تصویر  و  موسیقی  و  آرشیوی  نماهنگ های 
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تصویر ۱۱

جایگاه نویسنده یا گروه نویسندگان، در برنامه های مبتنی بر متن مکتوب، بسیار مهم است و آنها موظفند 
عالوه بر ساختار بخشیدن به نحوۀ ارائۀ اطالعات و تعیین جزئیات محتوایی، به ساختار اجرایی و ابعاد فنی و 
هنری نیز بپردازند. برای مثال، نویسنده یک فیلمنامۀ داستانی )اعم از فیلم کوتاه یا تله فیلم بلند و یا سریال( 
عالوه بر روایت قصه و توجه به فراز و فرودهای داستانی، باید گفت وگوی شخصیت ها را به طور دقیق بنویسد 
و در عین حال، متن او در بردارندۀ دستورالعمل های تکنیکی برای کارگردان، تصویربردار و سایر عوامل تولید 
باشد. به عبارت دیگر، فیلمنامه یا متن مکتوب، مرجع نسبتاً کاملی برای همه عوامل محسوب می شود و تمام 
گروه تولید، موظف به عینیت بخشیدن به آن هستند. آثار مبتنی بر متن مکتوب فرایند پیچیده ای را از مرحلۀ 
طراحی تا رسیدن به متن نهایی سپری می کنند و در برخی از موارد ممکن است نگارش یک سریال چندین 
ماه و حتی چندین سال طول بکشد! در این فرایند طوالنی، تهیه کننده یا شورای طرح و برنامه می توانند 
به گروه  غنای محتوایی  افزایش  منظور  به  را  و...(  تاریخی  دینی، حقوقی،  )مانند: مشاور  مشاوران مختلفی 
نویسندگان و محققان اضافه نمایند. در برخی موارد نویسنده موظف است طبق نیاز تهیه کننده و شورا، قبل 
از نگارش متن نهایی، خالصه ای از داستان هر قسمت و سپس خالصه ای از سکانس های فیلمنامه را ارائه کند 
و گام به گام به متن نهایی نزدیک شود. البته در این مرحله ممکن است کارگردان نیز به  عنوان راوی اجرایی 
)یعنی کسی که متن مکتوب نویسنده را به برنامۀ قابل پخش از رسانه تلویزیون تبدیل می سازد( در کنار گروه 

نگارش حضور یابد و دیدگاه های اجرایی خود را با سرپرست نویسندگان به اشتراک بگذارد.

در اینجا توضیح یک نکته ضروری ست و آن تفاوت میان »روایت متن مکتوب« و »روایت اجرایی« است. روایت 
متن مکتوب توسط نویسنده و گروه تحقیق و نگارش شکل می گیرد و پایه ای برای مراحل اجرایی بعد است. 
اما روایت اجرایی توسط کارگردان و گروه اجرایی نظیر بازیگران، مجریان و گزارشگران و تصویر بردار، تدوین گر 
و سایر عناصر تولید به اجرا در می آید. برای مثال، دو کارگردان مختلف برای ساختن یک فیلم از روی یک 
فیلمنامه، به هیچ وجه شبیه یکدیگر عمل نمی کنند و دیدگاه شخصی و مهارت و توانایی فنی و هنری آنها، 
منجر به تولید آثار متفاوت خواهد بود. به همین میزان، دو بازیگر مختلف نیز برای ایفای یک نقش واحد، به 

هیچ وجه شبیه یکدیگر عمل نخواهند کرد. 
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  تصویر۱2

بنابراین، روایت اجرایی همیشه از روایت متنی فاصله دارد )این فاصله گاهی بسیار اندک و گاهی بسیار زیاد است(.
برای درک بهتر این مسئله بهتر است مفهوم »روايت« و ابعاد آن  را کمی بیشتر تشریح کنیم:

و  فلسفه  حوزه های  در  هنر،  و  ادبیات  دنیای  بر  عالوه  که  است  چندوجهی  و  پیچیده  مفهوم  یک  روایت، 
روانشناسی و علوم اجتماعی نیز به وفور از آن سخن گفته  شده  است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند 
که »روایت، ساختار بخشیدن به نحوۀ ارائۀ اطالعات است و خط مشی سازمان یافته ای  است که ذهن مخاطب 
را از مرحلۀ پیرنگ به داستان تبدیل می کند«)۱( در واقع روایت چیزی فراتر از پیرنگ و داستان است و کیفیت 

داستان گویی و ادراک مخاطبان از داستان را شکل می دهد. روایت حداقل در سه شکل متجلی می شود: 

1. روايت نوشتاری،  2. روايت شنيداری،  3. روايت ديداری

در این چارچوب، متنی که توسط یک نویسنده نوشته شده است، نوعی روایت نوشتاری محسوب می شود. حال 
اگر یک گویندۀ رادیو، بخشی از این نوشتار را برای مخاطبان بخواند، روایت نوشتاری به روایت شنیداری تبدیل 
می شود و نحوۀ گفتار و کیفیت صدای گویندۀ رادیو جایگزین اندازۀ حروف و کلمات و نوع متن می گردد؛ و 
چنانچه همان متن مکتوب با نشانه های دیداری )مانند: بازی بازیگران و یا عکس و تصاویر متحرک، رنگ، نور 

و...( توصیف شود، متن دیداری شکل گرفته است. در یک فیلم یا 
تبدیل روایت  اوقات کارگردان، وظیفۀ  بیشتر  تلویزیونی که  برنامۀ 
از  برخی  او می تواند  دارد،  بر عهده  را  دیداری  روایت  به  نوشتاری 
نشانه های نوشتاری )مثل: زیرنویس یا میان نویس( را به نشانه های 
گفت وگوی  قالب  در  شنیداری  روایت  از  یا  و  کند  تبدیل  دیداری 

بازیگران یا صدای گوینده و مجری بهترین استفاده را ببرد.

جایگاه و اهمیت تحقیق با توجه به انواع ساختار برنامه
برای نگارش یک طرح دقیق و بی نقص و هم چنین برای نوشتن یک فیلمنامۀ کامل و اثرگذار، راهی به جز 
»تحقیق و پژوهش« وجود ندارد. در واقع، فصل مشترک طرح و فیلمنامه یا متن تلویزیونی، همان تحقیق و 
پژوهش است. جایگاه تحقیق و پژوهش در فراهم کردن محتویات برخی از برنامه های تلویزیونی به قدری مهم 

است که گاهی این محصول را می توان جایگزین طرح و متن کرد! 
برای مثال، در یک برنامۀ زنده گزارش ورزشی مانند: گزارش فوتبال، ما با یک طرح مکتوب یا فیلمنامۀ از پیش 
 نوشته شده روبه رو نیستیم )البته به استثنای پاره ای اطالعات مکتوب مانند: اسامی بازیکنان و سوابق ورزشی 
برخی از آنها و یا درج میان نویس هایی که حاوی اطالعات ضروری از کیفت برگزاری مسابقه می باشند(. اما 
آیا چنین برنامه ای فاقد محتوا و ساختار اجرایی است؟! هرگز! ... در این نوع از برنامه ها، تحلیل گزارشگران و 
کارشناسان حاضر در برنامه که بر مبنای تحقیق و پژوهش قبلی صورت گرفته است، جایگزین متن می شود 
و بخش مهمی از محتویات برنامه را شکل می دهد. در برنامه های مبتنی بر روایت اجرایی، هر قدر از نقش 
متن نگارشی کاسته می شود، به همان میزان به نقش و درجه تحقیق و پژوهش افزوده می شود. در این نوع 
برنامه ها، مجریان به عنوان راویان اطالعات، جای طراح و نویسنده را می گیرند و عماًل محتوای تحقیقی خود 
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تصویر۱4

  تصویر۱۳

را به روایت شنیداری و دیداری تبدیل می کنند و کارگردان نیز به عنوان یک راوی اثر گذار می تواند در ارتقاع 
کیفیت گزارش مجریان نقش بسزایی ایفا نماید.

» تحقیق و پژوهش برنامه ای« از نظر کارکرد و شیوۀ اجرایی، تفاوت چشمگیری با سایر انواع تحقیق و پژوهش 
دارد و حتی کیفیت و نحوۀ تجلی محتویات ناشی از تحقیق در ساختارهای مختلف برنامه سازی تلویزیونی، 

متفاوت و متنوع است )در بخش مربوط به انواع روش های تحقیق بیشتر به این موضوع می پردازیم(.
برای مثال: در سریال داستانی »مختارنامه« به کارگردانی آقای داود میرباقری، اطالعات تاریخی و مذهبی 

نویسندگان و محققان، در یک بستر دراماتیک و در قالب کشمکش های داستانی نمود یافته و به ندرت ممکن 
است که محتویات تاریخی به صورت مستقیم ارائه شود. اما اگر موضوع شخصیت و عملکرد مختار ثقفی را 
بخواهیم در یک برنامه با ساختار مستند و یا میزگرد بررسی کنیم، در این صورت، کیفیت انتقال اطالعات 
تحقیق و حتی میزان اعتبار آنها متفاوت خواهد بود. همۀ ما می دانیم که در یک برنامۀ داستانی، محتویات 
تحقیقی، اغلب در ذیل روایت ادبی نویسنده و روایت اجرایی کارگردان قرار می گیرد و ممکن است تحت تأثیر 
اقتضائات نمایشی و دراماتیک دگرگون شود. اما در یک برنامۀ مستند و یا میزگرد، مخاطب صرفاً به دنبال 

اسناد محکم و متقن است و کوچک ترین مسامحه را برنمی تابد.
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چند برنامه تلویزیونی تنش آفرین را نام ببرید و در مورد علت تنش توضيح دهيد. منطقی ترین راه برای 
پيشگيری از این تنش ها را بيان کنيد.

فعاليت 
كالسي

فيلم کوتاهی را نمایش دهيد و سپس در مورد نحوۀ روایت آن در کالس به بحث و گفت وگو بپردازید.
كار گروهی

انواع برنامه های تلویزیونی را شناسایی کنيد و نام ببرید. در مورد نقاط اشتراک و افتراق این برنامه ها بحث 
و تبادل نظر نمایيد.

دو نمونه از برنامه های تلویزیونی »مبتنی بر متن مکتوب« را از برنامه های »بدون متن مکتوب« جدا کنيد؛ 
سپس به مزایا و معایب این دو گونه برنامه اشاره نمایيد. 

در  تحقيق  اهميت  و  کنيد  گفت وگو  تلویزیونی  برنامة  چند  در  تحقيق  محورهای  و  موضوعات  مورد  در 
برنامه های مذکور را به بحث بگذارید. 

نگارش متن و روایت مبتنی بر اجرا و تنظیم پروژه

الف( طرح  ها و متون نگارشی و روايت مبتنی بر اجرا
ب ( تحليل فرايند طرح و متن تا تصويب نهايي

الف( طرح  ها و متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا
تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر متن )روایت نگارشی(

زمانی که از متن مکتوب و یا فیلمنامه صحبت می کنیم، به هیچ وجه دامنۀ بحث ما به آثار داستانی و نمایشی 
خالصه نمی شود. در واقع، عبارت متن مکتوب شامل انواع متن، اعم از مستند، خبری، شعر، ترانه، گفتار متن 
و ... می شود. به بیان دیگر، هر نوشته ای که مبنای تولید برنامۀ تلویزیونی شود ـ چه کم و چه بسیار ـ مشمول 
عبارت متن مکتوب خواهد  بود. برای مثال: برنامه های خبری )مانند اخبار ساعت چهارده و یا خبر سراسری 
بیست و یک و خبرهای متنوع سیاسی، اقتصادی و ورزشی در شبکه خبر( که هر روز و هر ساعت، به سمع 
و نظر مخاطبان می  رسد، حجم قابل توجهی از متن مکتوب را شامل می شوند که توسط گروه های نگارشی و 
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در نوبت های صبح و عصر نوشته می شوند و توسط ویراستاران و سردبیران هر بخش، به دست مجریان خبر 
سپرده می شوند. در این نوع برنامه ها که مبنایشان تحقیق و گردآوری است، گروه های تحقیق و پژوهش به طور 
مستمر در کانال های رسانه های مختلف مانند خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون های داخلی و خارجی 
و هر منبع قابل تّصور در حوزه کسب خبر، به جمع آوری و دسته  بندی اطالعات مشغول اند. محصول آنها در 
اختیار سردبیران و مدیران خبر قرار می گیرد و آنها نیز با کمک نویسندگان و ویراستاران خبر، نوعی سناریوی 

خبری می نویسند و پس از تأیید نهایی، برای اجرا در اختیار مجریان واحد خبر قرار می گیرد. 
در کنار این فعالیت ها، نویسندگان بخش خبری، روزانه حجم قابل توجهی متن گزارشی و تحلیلی با موضوعات 
متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و غیره را آماده می کنند که شاید برخی از بینندگان از گستردگی 
و تنوع آنها بی اطالع باشند. هم چنین طیف وسیعی از برنامه های روزانه مانند برنامه های آموزشی، بهداشتی، 
را  آن   آیتم های  و  مجریان  به  مربوط  متن  خاصی،  نویسندگان  که  دارند  وجود  غیره  و  معارفی  و  فرهنگی 
می نویسند و یا نویسندگان فیلم های تبلیغاتی که برای تیزرهای کوتاه تبلیغی، متن های نمایشی یا توصیفی 

می نویسند. 
بر این اساس سهم نویسندگان و محققان در تولید متن و برنامۀ تلویزیونی بسیار چشمگیر است و تقریباً در 
تمام ساختارهای برنامه سازی می توان رد آنها را به نحوی مشاهده کرد. حتی در برنامه های مبتنی بر روایت 

تصویر۱7تصویر۱6

اجرایی مانند گزارش های زنده خبری، سخنرانی و گزارش های ورزشی و برنامه های سرگرمی و تفریحی نیز 
و  تحقیق  از  برنامه ها، صرف نظر  این  در  کرد.  محققان چشم پوشی  و  نویسندگان  و سهم  نقش  از  نمی توان 
پژوهش که قباًل در مورد آن سخن گفتیم، نویسندگان آماده ای حضور دارند که هر نوع نیاز نگارشی مانند 
نگارش متن مجریان، طراحی برخی از سؤاالت مربوط به کارشناسان و یا نگارش گفتار متن برخی از آیتم های 

کوتاه و بلند را بر عهده می گیرند. 
در کنار گستردگی و تنوع شغل نویسندگان و محققان، شیوه های نگارش متن و فیلمنامه نیز متنوع است و 
هر تهیه کننده بسته به نیاز برنامۀ خود و بودجه ای که در اختیار دارد، قادر است از این روش ها بهره برداری 

کند و یا نویسندگانی صاحب سبک و نام آور را به خدمت برنامه درآورد. 
از شیوه های متداول نگارشی می توان به روش انفرادی، گروهی، کارگاهی و روش نگارش تخصصی و صنعتی 
قرار  نویسندۀ حرفه ای  یک  اختیار  در  نگارش  و  تحقیق  موضوع  تا صد  انفرادی، صفر  روش  در  کرد.  اشاره 
می گیرد و تهیه کننده و شورای طرح و برنامه با اعتماد به توانایی های آن نویسنده، فرایند نگارش را در چند 

مرحله به پیش می برند. 
در روش گروهی، تهیه کننده چند نویسنده متوسط را تحت مدیریت یک نویسندۀ با تجربه قرار می دهد )در 
این حالت، نویسندۀ با تجربه به عنوان سرپرست، وظیفۀ تقسیم کار و مدیریت تحقیق و نگارش را برعهده 
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دارد(. این نویسندگان از طریق مشورت و طوفان فکری و هم افزایی، به صورت گام به گام، تمام اجزای فیلمنامه 
را به صورت مشارکتی به پیش می برند. اما در روش کارگاهی، سرپرست نگارش با تقسیم وظیفۀ تخصصی به 
نویسندگان زیرمجموعۀ خود، بستری فراهم می آورد تا هر نویسنده بسته به تخصص خود، نظیر دیالوگ نویسی 

و یا تخصص شخصیت پردازی و غیره، در شکل گیری متن نهایی مشارکت کند. 
در روش نگارش تخصصی و صنعتی که شکل توسعه یافتۀ روش کارگاهی محسوب می شود، سرپرست نگارش 
اغلب از طریق تفکیک تخصص های نگارشی و گاه بدون ایجاد کارگاه، محصول نوشته شده را برای تکمیل، به 
افراد متخصص می سپارد. برای مثال: او برای »طراحی و نگارش سیناپس« از نویسندگان خاصی که در این 
زمینه تبحر دارند، بهره  می گیرد و پس از تکمیل محصول نهایی )یعنی طرح( با آنها تصویه حساب می کند 
و متن را در اختیار گروهی از دیالوگ نویسان قرار می دهد. چه بسا در این مرحله، از لهجه نویسان بومی برای 
تکمیل دیالوگ برخی از شخصیت ها بهره بگیرد و یا برای طنزپردازی بخش هایی از متن، طنزنویسانی را به 

خدمت بگیرد. 
در واقع همان طور که در یک کارگاه صنعتی مانند تولید یک خودرو، پدیده ای به نام خط تولید شکل می گیرد 
و هزاران فرد متخصص یا قطعه ساز، بدون ارتباط چهره به چهره با سایر افراد و بخش ها، اقدام به تولید و تکمیل 
خودرو می کنند، نویسندگان تخصصی نیز با همین الگو به تکمیل قطعات یک متن می پردازند و محصولی 
با استاندارد و کیفیت باال تولید می کنند. البته روش های دیگری نیز برای نگارش متن وجود دارد که امکان 
تشریح همۀ آنها در این فرصت محدود وجود ندارد، اما باید بدانید که هر یک از روش های یاد شده دارای مزایا
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و محسناتی است و در عین حال معایب و محدودیت هایی را نیز به همراه دارد و الزاماً نمی توان یک روش را 
بر روش دیگر ترجیح داد. گاهی فیلمنامۀ تولید شده به روش انفرادی به  دلیل یکپارچگی دیدگاه نویسنده 
و بهره گیری از هوش و استعداد فردی، می تواند به مراتب بهتر از روش صنعتی باشد و گاهی نیز روش های 
اثری  به  است  ممکن  مختلف،  دیدگاه های  و  متنوع  سلیقه های  از  بهره مندی  به  دلیل  کارگاهی  و  گروهی 

جذاب تر و کامل تر تبدیل شود.

تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر اجرا )روایت اجرایی(
نقش نویسنده در برنامه های مبتنی بر اجرا کاهش می یابد و این وظیفه بر عهده عوامل اجرایی قرار می گیرد 
و آنها برای ساختار بخشیدن و انسجام به محتوای برنامه، روایت اجرایی را جایگزین می کنند. اما در میان 
تهیه کننده، کارگردان، مدیر  )مانند:  اجرایی  عوامل 
تصویربرداری و نورپردازی، بازیگران و مجریان، طراح 
بیشتر  به  می تواند  آنها  عدد  که  و...  دکور  صحنه، 
نقش  یک  کدام   یابد(  افزایش  سرگروه  بیست  از 
برنامه سازی  آنجا که  از  ایفا می کند؟!  برجسته تری 
یک فعالیت گروهی است، هر یک از اعضای گروه، 
نقش  ایفای  دوربین  جلوی  که  افرادی  از  اعم 
بازیگران،  گزارشگران،  و  مجریان  )مانند:  می کنند 
و   )... و  سخنران  میهمان،  کارشناسان  هنروران، 
افرادی که پشت دوربین حضور دارند )مانند: کارگردان، تصویربردار، صدابردار، تدوین گر، طراح صحنه، عوامل 
تدارکات و ...( به سهم خود می توانند نقش مؤثری در کیفیت و انسجام روایت اجرایی ایفا کنند. برای مثال، 
اگر تمام عوامل پشت دوربین در اجرای وظایف خود درست و دقیق عمل کنند، اما مجری و یا بازیگر در 
اجرای وظیفۀ خود دچار اشتباه شود، بخش عمده ای از کیفیت اثر تباه می شود؛ به خصوص در برنامه های زنده 
ممکن است این مسئله به سادگی قابل جبران نباشد ) البته در برنامه های تولیدی و به ویژه در آثار نمایشی، 
این اشتباه با تکرار مجدد یک نما قابل جبران است و تدوینگر نیز که وظیفۀ حک و اصالح فیلم را بر عهده 

بیابد(. آن  عوارض  برای کاهش  راه حلی  دارد، می تواند 

نقش پنج گروه یا پنج فرد از عناصر تولید، در کیفیت روایت اجرایی بیش از سایرین است؛ البته این نقش بسته 
به ساختار هر برنامۀ تلویزیونی تغییر می یابد. این پنج فرد که در رأس گروه خود قرار می گیرند، عبارت اند از:

1.تهيه کننده )به  عنوان مدیر اجرایی کل برنامه و مدیر اختصاصی گروه تولید(
2.کارگردان )به  عنوان مدیر فنی و هنری و مدیر اختصاصی گروه کارگردانی(

3. بازيگران و مجريان اصلی )به  عنوان ایفاگران نقش در جلوی دوربین(
4.مدير تصويربرداری )به  عنوان مدیر گروه تصویربرداران و نورپردازان( 

5 .تدوين گر )به  عنوان مدیر گروه تدوین(
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اگر چه به هیچ وجه نمی توان نقش و سهم سایر عوامل تولید )مانند: طراح صحنه و دکور، مسئول جلوه های 
ویژه، صدابردار، چهره پرداز و...( را در روایت اجرایی نادیده گرفت، اما این عناصر اغلب در زیر سایۀ گروه های 
یا  و  خندوانه  عسل،  ماه  نظیر  برنامه هایی  در  هستند.  روبه رو  کمتری  استقالل  با  و  می گیرند  قرار  پنج گانه 
دورهمی، به دلیل نقش برجستۀ مجریان، سهم مجری به مراتب مؤثرتر از سایر عوامل اجرایی توصیف می شود؛ 
به نحوی که تولید این گونه برنامه ها بدون در نظر گرفتن مجری آنها دشوار است و شیوۀ اجرای مجری بر 
روایت اجرایی تأثیر انکارناپذیری دارد)۱( اما در برخی از آثار مستند و نمایشی، با وجود نقش پررنگ بازیگران 
این  بدون  برنامه هایی  تولید چنین  و  است  برجسته تر  بسیار  اجرایی  روایت  در  کارگردان  مجریان، سهم  و 

کارگردان ها غیرقابل تصور است. 
برای مثال، نقش شهید مرتضی آوینی در برنامه های »روایت فتح« بسیار برجسته است و نمی توان به سادگی 
جایگاه او را با کارگردان دیگری عوض کرد و یا نقش کارگردانی مانند سیروس مقدم در مجموعه سریال های 
»پایتخت« بسیار چشمگیر است. در برخی از برنامه های گزارشی و زنده نظیر مصاحبۀ تلویزیونی و یا انواع 
سخنرانی ها، و گزارش حوادث و رویدادهای غیرمترقبه ممکن است در عمل از کارگردان استفاده نشود که 
در این صورت نقش راوی اجرایی بر عهده تهیه کننده یا تصویر بردار است. برای مثال: هنگام تصویربرداری در 

تصویر2۱

تأیید  به معنای  این درس تخصصی،  تلویزیونی و رسانه ای در پودمان های  برنامه های  از  بردن  نام  ۱ـ 
کیفیت ساختاری یا محتوایی آنها نیست و صرفاً به عنوان شاهد مثال از آنها یاد شده است. 

تصویر2۰
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وسط میدان نبرد، امکان همراه بردن بیش از یکی دو نفر به میان معرکه وجود ندارد و اغلب، این تصویربردار 
و صدابردار هستند که نقش راوی را بر عهده می گیرند.

در برخی از برنامه های مستند و گزارشی با تصاویر آرشیوی، نظیر مجموعه گزارشی »سیرۀ عملی امام روح 
ایران در جنگ«، نقش نویسنده و تدوینگر بسیار  اهلل ـ محصول واحد مرکزی خبر« یا مجموعۀ مستند » 
نقش  تصویر،  و  موسیقی  برنامه های  ساختار  در  به ویژه  می رسد؛  نظر  به  اجرایی  عوامل  سایر  از  برجسته تر 

است.  انکارناپذیر  اجرایی،  راوی  عنوان  به  تدوینگر 
    »سیره عملی امام روح اهلل« در سال ۱۳۸7 در قالب ۱6 گزارش ۱۰ دقیقه ای، هر شب در بخش های مختلف 

خبری پخش شد و با استقبال مخاطبان مواجه شد.

    »ایران در جنگ« نیز مجموعه گزارش های خبری از وقایع روزانه جنگ بود که در دهۀ شصت با استفاده از 

تصاویر مختلف خبری تدوین می شد و با افزودن گفتار متن، به سمع و نظر بینندگان می رسید. 

اهميت تحقيق در برنامه های مبتنی بر اجرا
در وصف اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش، قباًل نکاتی را بیان کردیم و نشان دادیم که یک تحقیق خوب 
تنها  تلویزیونی،  برنامه های  تنگاتنگ  رقابت  در  است.  تلویزیونی  برنامۀ  محتوای  و  متن  در  نوآوری  ضامن 
برنامه هایی موفق به استمرار می شوند که هم در محتوا و هم در ساختار، حداقل به یک نوآوری رسیده باشند. 
برای مثال، در جشنوارۀ تولیدات تلویزیونی داخلی و یا خارجی ممکن است ده ها برنامه با یک موضوع و یک 
برنامه های  با موضوع مواد مخدر،  در جشنواره فیلم های مستند پلیسی،  باشند )فرضاً  ساختار شرکت کرده 
متعددی ارائه می شود( اما در پایان تنها آثاری موفق به دریافت جایزه می شوند که نوآوری بیشتری در سطح 

محتوا و ساختار ارائه کرده باشند. 
بدون شک نوآوری در »محتوا« ابتدا از طریق تعمیق پژوهش و کشف یک ایده و سوژۀ نو و منحصربه فرد 
شکل می گیرد. در برنامه های مبتنی بر اجرا نیز با وجود آنکه همه چیز به نحوۀ اجرای عوامل تولید وابسته 
است، اما به هیچ وجه نباید از نوآوری محتوایی غافل بود. در این نوع برنامه ها، محققان و پژوهشگران نقش 
بسیار برجسته ای  ایفا می کنند. تحقیق و پژوهش نیز همانند فرایند نگارش متن، شیوه های متنوعی دارد. غالباً 
گروه تحقیق متشکل از یک یا چند محقق، در ذیل مدیریت یک نویسنده یا تهیه کننده، گرد هم می آیند و 
براساس یک هدف گذاری روشن، فرایند چندمرحله ای تحقیق را آغاز می کنند و محصوالت خود را گام به گام 
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پس از نمایش چند برنامة تلویزیونی کوتاه، در مورد محتوای برنامه، به  ویژه متن و تحقيق آن صحبت کنيد 
و به تجزیه و تحليل آنها بپردازید.

كار گروهی

به گروه هاي چهار نفره تقسيم شوید و با تقسيم کار در ميان خود، روی یک تحقيق یا نگارش متن با یکدیگر 
همکاری کنيد.

با دعوت از یکی از نویسندگان فيلمنامه یا متن تلویزیونی به کالس، در مورد نحوۀ نگارش متن و شيوه های 
نگارشی با او گفت وگو کنيد. 

اثري را در کالس نمایش دهيد که بدون اتکا به متِن مکتوب، موفق به جذب مخاطب شده است. در مورد 
دالیل جذابيت و پيچيدگی های روایت اجرایی توضيح دهيد.

در قالب متن مکتوب، تصویر )عکس و فیلم(، صدا و... ارائه می دهند. آنها حتی موظف اند در پایان مرحلۀ 
تحقیق و نگارش، محتویات تحقیقی خود را در قالب DVD و یا شکل مجلد شده و مکتوب، به بخش بایگانی 
و یا کتابخانه رسانه تحویل دهند )البته در بسیاری از موارد نیز ـ به ویژه در برنامه های زنده و مبتنی بر اجرا ـ 
ممکن است هیچ گاه اسناد و محتویات پژوهشی ثبت و بایگانی نشود(. گروه تحقیق نیز مانند گروه نویسندگان 
می توانند از شیوه های گروهی و کارگاهی و تخصصی بهره  ببرند و همه چیز بستگی به گستردگی برنامه و نیاز 
تهیه کننده یا نویسنده و یا مجریان برنامه دارد. در برنامه های مبتنی بر اجرا و بدون حضور نویسنده، برخی از 

محققان در جایگاه سوژه یاب و یا گردآورنده منابع صوتی و بصری به ایفای نقش می پردازند. 
در این حالت گاهی دستاوردهای آنها به قدری نو و جذاب است که مجری و کارگردان یا تهیه کننده خط مشی 
اجرایی برنامه را بر روی دستاورد آنها قرار می دهند و حتی مسیر حرکت برنامه را تغییر می دهند. اما در اکثر 
موارد، محتویات پژوهشی و تحقیقی شامل اطالعات خام و نامنسجمی هستند که تنها توسط نویسنده و یا 
مجری و کارگردان جلوه پیدا می کنند. در برنامه های سخنرانی و یا میزگرد، به عنوان گونه ای از برنامه های 
مبتنی بر اجرا، محتویاتی که توسط سخنران و یا کارشناسان میزگرد مطرح می شود، اغلب از پشتوانه تحقیقی 
خاصی برخوردار است؛ با این وصف، شیوه اجرای سخنران و یا کارشناسان و نیز شیوه اجرای کارگردان و 

عوامل تولید، نقش بسزایی در جذب مخاطب ایفا می کند. 
برای مثال: بیانات یک دانشمند که متکی به اطالعات با ارزش علمی و معارفی است، اگر در هنگام سخنرانی، 
ضعیف و فاقد جذابیت صوتی و بصری باشد، به هیچ وجه مورد استقبال مخاطبان قرار نمی گیرد؛ در حالی که یک 
گفت وگوی ساده و کم محتوا )و حتی بدون پشتوانۀ علمی( اگر جذاب ارائه شود، چه بسا مخاطبان بیشتری را 
به خود جلب کند. بر همین اساس این جادوی روایت و شیوۀ اجراست که به محتویات تحقیق و پژوهش جلوه 

می دهد و بدون مؤلفه های روایی و اجرایی، هرگز نباید انتظار داشت که برنامۀ موفق و جذابی شکل بگیرد. 
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تفکیک و دسته بندی طرح و الزامات نگارش طرح
خالصۀ طرح هایی که توسط نویسنده یا تهیه کننده به یک شبکه تلویزیونی ارائه می شود، اغلب در دو شکل 

دسته بندی می شوند:

1. طرح های نمايشی)1( 

2. طرح های غير نمايشی)2(

با دعوت از کارگردان یا تدوینگر و سایر عوامل کليدی در روایت برنامة تلویزیونی، زمينه ای فراهم کنيد تا 
هنرجویان بتوانند با ابعاد اجرایی و خلق محتوا بدون نياز به متن مکتوب تبادل نظر کنند.

كار گروهی

دو برنامة مستند با یک موضوع مشترک نمایش دهيد و کيفيت تحقيق هر یک را به طور جداگانه بررسی کنيد.

۱- طرح های نمایشی )مانند: تله فیلم، تله تاتر، انواع سریال و مینی سریال و پویانمایی های نمایشی و 
حتی آثار مستند ـ نمایشی( 

2- طرح های غیرنمایشی )مانند: انواع مستند، برنامه های گزارشی، خبری، سخنرانی، میزگرد پویانمایی های 
غیرنمایشی و آگهی های تبلیغاتی و...(

در رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و در برخی از شبکه های داخلی، فرم های ویژه ای با عنوان 
»شناسنامۀ طرح« وجود دارد که در دو گروه نمایشی و غیرنمایشی دسته بندی شده است و تمام نویسندگان 

و ارائه دهندگان طرح موظف اند طرح های خود را در قالب یکی از این دو فرم ارائه دهند.
الزم به ذکر است که شکل و محتویات این فرم ها در هر شبکه یا گروه برنامه ساز متفاوت است و نمی توان 

ارائه شده را فرم های قطعی و استاندارد تلقی کرد. نمونه های 
 اما نکته ارزشمندی که در این فرم ها وجود دارد، جامع بودن اطالعات درخواستی از نویسنده یا ارائه دهندۀ 
طرح است. در واقع اگر شما هم تا کنون طرحی ننوشته باشید، بر اساس اطالعات مندرج در این فرم ها قادر 

خواهید بود طرح خود را قالب بندی کنید و آن را به شکل درست تری ارائه نمایید.
برای مطالعه و آشنایی بیشتر با مندرجات شناسنامه طرح و نمونۀ فرم های مذکور به صفحۀ بعد مراجعه کنید.
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2۳،24
تصاویر25،26

27،2۸
تصاویر2۹،۳۰
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دسته بندی روش های تحقيق 
مسائل«  عمیق  فهم  یا  حقایق  یافتن  براي  اعتماد  قابل  و  نظام مند  هوشیارانه،  فرایندي  شده،  را  »تحقیق 
تعریف نموده اند. درواقع این تعریف همان هدف و غایت برنامه سازی تلویزیونی است و هر برنامه نمایشی یا 
غیرنمایشی، به نحوی در پی بیان یک حقیقت یا افزایش فهم مخاطبان و عمق بخشیدن به مسائل است. از این 
زاویه، آشنایی با اصول و روش های تحقیق و پژوهش، جزء اولین مهارت هایی است که برنامه سازان تلویزیون 

باید آن را فرابگیرند.
در حوزه  یا روش ها  اهداف  این  از  برخی  یقیناً  و  متنوع اند  بسیار  پژوهش  و شیوه های  تحقیق  اهداف  البته 
برنامه سازی تلویزیونی کاربردی ندارند. برای مثال: بسیاری از محققان و پژوهشگران، به  عنوان تولید کننده 
محتویات تحقیقی، به  دنبال اثبات نظریات علمی و معرفتی خاصی هستند؛ در حالی  که محققان برنامه های 
تلویزیونی اغلب مصرف کننده و گردآورندۀ تحقیق دیگران محسوب می شوند و باید به نیاز نویسنده و نیازهای 
برنامه پاسخ دهند )البته گاهی رویکرد برخی از برنامه ها مانند: میزگردهای علمی و اقتصادی و... به سمت 
اثبات یک نظریه خاص سوق می یابد که در این صورت برنامۀ تلویزیونی، صرفاً درگاه انتقال این مفاهیم است، 
نه خالق و به وجودآورندۀ آن(. صرف نظر از اهداف تحقیق که می تواند میان محققان برنامه ای و پژوهشگران 
علمی تفاوت های فراوانی ایجاد کند، اما اغلب راهبردها و روش های تحقیق جنبۀ مشترک دارند و پژوهشگران 
تلویزیونی هم از این روش ها برای رسیدن به هدف بهره  می  گیرند. برای نمونه، دو راه کار عمده برای انجام 

تحقیق وجود دارد که عبارت اند از:

 )fieldwork( 1. راهكار ميداني

)deskwork( 2. راهكار کتابخانه ای يا پشت ميزی

در راهکار میدانی، محقق برای کسب اطالعات باید وارد محیط اجتماعی شود و با مشاهدۀ میدانی و برقراری 
ارتباط مستقیم با پدیدۀ مورد مطالعه، به تحقیق بپردازد. این شیوه در اکثر برنامه های گزارشی و خبری به 
شکل مستقیم و گاه ابزاری است که محقق به وسیلۀ آن، مطالب ارزشمندی برای مجریان و یا نویسندگان 
یا  و  مقاالت  و  کتاب ها  مطالعۀ  طریق  از  محقق  میزی،  پشت  و  کتابخانه ای  راهکار  در  اما  می کند.  فراهم 
جست وجوی اینترنتی و روش هایی از این قبیل، به گردآوری مطالب و اسناد می پردازد و تحقیق خود را به 

نتیجه می رساند. روش های فنی عملیاتی تحقیق عبارت اند از:

 )interview( 1. مصاحبه

 )observation( 2. مشاهده

 )questionnaires( 3. پرسشنامه

)document analysis( 4. تحليل اسناد و مدارك

در روش مصاحبه که خود یک شیوۀ متداول در برنامه سازی محسوب می شود، محقق و برنامه ساز از طریق 
گفت وگو و مصاحبۀ صوتی و تصویری با افراد مختلف به هدف خود دست می یابند.
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در روش مشاهده که در اکثر برنامه های مستند شیوه ای برای توصیف وقایع است، محقق برنامه  و یا فیلم ساز 
مستند، به مشاهده و بررسی عینی یک پدیده می پردازد. 

در روش پرسشنامه که یک روش انحصاری در تحقیق است، محقق پرسشنامۀ معینی را میان گروهی از اقشار 
جامعه توزیع می کند و پس از جمع آ وری و تجزیه و تحلیل پاسخ ها، نتایج تحقیق را توصیف می کند. شاید 
بتوان برخی از برنامه های گزارشی را که با سؤاالت مشترک مطرح می شود، معادل این روش در برنامه سازی 

دانست، اما از نظر تحقیق برنامه ای، روش پرسشنامه ای کمتر استفاده می شود.
در روش اسنادی که در برنامه سازی اغلب آثار مستند را به همین نام می شناسند، محقق و مستندساز از طریق 

استناد به منابع مکتوب و نقشه ها و تصاویر موجود، هدف خود را محقق می کند.

تفکیک و دسته بندی متن نگارشی 
شیوه های نگارش فیلمنامه و محتوای آثار مبتنی بر متن، اعم از انواع داستانی و غیرداستانی، بسیار متنوع 
است و نویسندگان برنامه های تلویزیونی، بسته به گرایش تخصصی خود، باید با انواع شیوه های نگارش آشنا 
 ،)log line( باشند.  برای مثال: در نگارش طرح و فیلمنامه های داستانی، بسته های نگارشی با عنوان الگ الین
دارد که  )Treatment( وجود  تریتمنت   ،)Outline( اوت الین   ،)Synopsis( )tag line(، سیناپس  تگ الین 
نویسنده باید از کارکرد هر یک از این بسته ها و شیوه نگارش آنها مطلع باشد. عالوه بر این، نویسنده باید از 
نظر فنی و هنری نحوه تقسیم پرده های داستان و سکانس بندی و صحنه بندی هر یک از سکانس ها را به خوبی 

بشناسد و در هنگام نگارش فیلمنامه، به بهترین شکل از این قابلیت ها بهره بگیرد.
صحنۀ  تعدادی  به  سکانس  هر  می شود،  نوشته  سکانس به سکانس  به صورت  داستانی  فیلمنامه  یک  غالباً 
کوچک تر تقسیم می گردد و هر صحنه نیز به تعدادی نما تقسیم می شود. البته تقسیم بندی نمابه نما اغلب بر 
عهدۀ کارگردان است و اکثر فیلمنامه نویسان به ندرت به جزئیات نما تأکید می کنند. برای آشنایی بهتر شما 
با ساختار نگارشی فیلمنامۀ داستانی، در اینجا به یک سکانس از فیلمنامه »گرداب« نوشتۀ علیرضا اسحاقی 
و کارگردانی اسماعیل براری که در سال ۱۳۸۸ تولید شده است، می پردازیم. )داستان فیلم گرداب به تالش 
نظامیان انگلیسی برای ایجاد جنگ و خونریزی میان اهالی دو روستای شیعه و اهل سّنت است که در نهایت 
برخالف نقشۀ انگلیسی ها، این توطئۀ ناکام می ماند و شیعیان و برادران اهل سنت با اتحاد و همبستگی موفق 

می شوند توطئه انگلیسی ها را خنثی کنند و...(

سکانس 1ـ خارجیـ  روزـ  هورالعظیم )عراق( در حاشیۀ روستای حره 
)۱/۱( عنوان بندی اولیه فیلم، همراه با موسیقی مناسب بر روی تصاویر زیبایی از هورالعظیم. تعدادی گاومیش در آب 
کم عمق حاشیۀ هور شنا می کنند و دختری جوان با لباس زیبای بومی مراقب آنهاست. او سليمه نام دارد )دختری 

زیبا و با وقار، حدوداً 25 ساله( نگاهش به آبراهی در هور است و گویی چشم انتظار کسی است.                                                             
)۱/2( دورتر از او گویی مردي از البالی نی ها او را می پاید!  

)۱/۳( یک قایق چينكو )مخصوص ماهیگیران بومی( از میان هور به پیش می آید. جوانی رشید که صورتش را با 
چفیه پوشانده است درون قایق ایستاده و با چوبی بلند قایق را به جلو می راند )او علی نام دارد و تقریبا۳۰ً ساله 
است(. قایق او به آرامی از کنار یک منطقه نظامی که با موانع مختلف از جمله سیم خاردار احاطه شده است، عبور 
می کند. این موانع کاماًل درون آب قرار دارند. روی قسمتی از آنها تابلوی خطر مرگ )با شکل استخوان و جمجمه 
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انسان و عبارت انگلیسی و عربی» منطقۀ خطر، ورود ممنوع«( دیده می شود. کمي دورتر نیز پرچم کشور انگلیس 
قابل مشاهده است. 

)۱/4( سلیمه هم چنان چشم انتظار است. برای لحظه ای صدای خش خش نی ها توجه او را به پشت سر جلب می کند، 
اما کسی آنجا نیست! سلیمه که اندکی ترسیده از جا برمی خیزد و کمی دورتر می رود! ناگهان مردی از نیزاِر پشت 
سر او بیرون می آید و موجب ترس سلیمه می شود! آن مرد علی است و از این که موجب ترس سلیمه شده است، 

عذرخواهانه به او می نگرد. 
علـی: سلیمه ... منم!   

علی چفیه را از جلوی صورتش کنار زده و لبخند گرمی به سلیمه می زند.
سليمه: ترسیدم علی!! )با لبخند( چرا این قدر دیر اومدی؟!  

علی: انگلیسی ها بیشتر راه ها رو بستن! مجبور شدم از آبراه ام النعاج بیام! .... ببخشید که معطل شدی!   
علی به سراغ قایقش می رود تا آن  را به خشکی بکشد. سلیمه هم به کمک او می شتابد. 

)۱/5( کمی دورتر از آن دو، کسی یا کسانی از میان نیزارهایی که در خشکی قرار دارد، آن دو را زیر نظر دارند! 
)۱/6( علی برای کمک به سلیمه، سر قایق را به درون خشکی مي کشد اما ناگهان هر دو ُسر خورده و به آرامی زمین 

می خورند. این اتفاق موجب خنده آن دو می شود. علی ناگهان به یاد چیزی می افتد. 
علی: آخ ... فکر کنم شکست!   

سليمه: چی؟!   
علی: قلبم!!   

سليمه: )با خنده( ای بی مزه!   
علی از جیب داخلی کت خود که روی دشداشه پوشیده، یک گل شقایق زیبا را بیرون می آورد و به سلیمه می دهد. 

سليمه: وای! چقدر قشنگه!!   
علی: قابل نداره! می دونی برای پیدا کردنش ... تا کجا رفتم؟!   

سليمه: نه!  
علی: تا نزدیک مرز ایران! ... یه نصِف روز پارو زدم!   

سليمه: همیشه کارهای خطرناک می کنی!   
علی: من به خاطر تو ... هر کاری می کنم!  

سليمه: هر کاری؟! )مکث( یعنی شرط بابا ماجد رو قبول می کنی؟  
خونه  بیاد  باید  دختر  که  اینه  شیعه  رسم  میگه  مادرم  ولی  ندارم!  حرفی  من  می دونی،  خودت  علی:   

بالعکس!!  نه  شوهرش... 
سليمه: این موضوع ربطی به شیعه و سنی نداره! تو که با پدرم حرف زدی، اون تو این روستا به غیر از   

نداره!! رو  کسی  من 
سلیمه ناگهان ساکت می شود و وحشت زده به مردی که در چند قدمی آنها ایستاده خیره می شود. علی نیز با تعجب 
جلو می آید و سلیمه را پشت سر خود قرار می دهد. مرد مذکور که چفیه ای سرخ به سر دارد و ریش پرفسوری هم 
گذاشته، با غیظ به علی و سلیمه خیره شده و سیگاری می کشد. در همین حال دو مرد تنومند با فاصله از یکدیگر از 
میان نیزاری که پشت سر مرد اول است، خارج می شوند. بر شانه یکی از آنها یک اسلحه کالشینکف دیده می شود! 
مردی که چفیه سرخ به سر دارد، فهد حسام نام دارد. او مردی4۸ ساله و قوی هیکل است، مرد اسلحه به دست 

نیز 45 ساله و يابرحطه نام دارد و مرد دیگر جاسم دلفی 4۰ ساله است. 
فهد: به به!! چشم ما روشن! دخترعمو سلیمه ... از کی تا حاال با مردهای غریبه خلوت می کنی؟!   
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سلیمه و علی با تردید و نگرانی به فهد می نگرند. 
فهد: پس هر روز ... به بهانه گاومیش ها ... میای اینجا آره؟!   

علی: اشتباه می کنید! ... اسم من علی عبداهللِ ... من ...   
فهد: تو یکی ... صداتو بُبر!!   

سليمه: فهد ... با اون کاری نداشته باش!   
فهد: )به سلیمه( تو بهتره برگردی خونه ... زود!                  

علی: ببین برادر ... حتماً یه سوء تفاهمی شده ...   
فهد با عصبانیت علی را به عقب ُهل می دهد و موجب زمین افتادن او می شود. 

فهد: اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی ... می کشمت! )با تحکم به سلیمه( گفتم از اینجا برو!!   
سلیمه با ترس و نگرانی چند گامی دور می شود. اما باز می ایستد. 

سليمه: اگه بهش آسیبی بزنی ... دیگه حق نداری منو دخترعمو صدا کنی!   
سلیمه با عصبانیت دور می شود. علی هم در حالی  که خود را کنترل می کند، از جا برمی خیزد. 

علی: شما اگه پسرعموشی! باید بدونی که ما قصد ازدواج داریم!   
فهد: چه داستان قشنگی! یه غریبه ... از اون ور آب ... برای دخترعموی من گل میاره!!   

او با مشت ضربه ای به صورت علی می زند و او را به سمت دیگری می اندازد. علی با عصبانیت قصد واکنش دارد ولی 
یابر و جاسم دست های او را می گیرند. 

علی: چون فامیل سلیمه اید، احترامتون واجبه. من رسم و رسوم شما رو نمی دونم ... ولی ...  
فهد: ما اومدیم که همینو یادت بدیم! اینجا ... منطقۀ منه! اّولین قانونش هم اینه که هیچ غریبه ای حق   

اینجا! بذاره  پاشو  نداره 
فهد دوباره قصد دارد علی را بزند ولی علی با پیشانی به صورت او می کوبد. جاسم و یابر شروع به زدن علی می کنند. 
اّما علی در حال فائق آمدن بر آنهاست. فهد که از گوشه لبش خون جاری شده، متوجه چنگه ماهیگیری می شود 
که درکف قایق علی افتاده آن را برمی دارد و سعی دارد تا از پشت آن را به کمر علی بکوبد، اما با صدای رگبار یک 

مسلسل که به صورت هوایی شلیک می شود، همه را میخکوب می کند! 
صدای مايكل: )با لهجه انگلیسی( از جاتون تکون نخورید!   

سروان مايكل )مردی ۳۸ ساله( به همراه سرهنگ ويليام )مردی5۰ ساله( و4 سرباز انگلیسی در دو قایق مخصوص 
نیروهای گشت  آبی، با اسلحه به سمت آنها نشانه رفته اند. مایکل سالح کلت در دست دارد و ویلیام نیز دستش بر 
قبضۀ کلت کمری است. آن دو به همراه دو سرباز دیگر پا به خشکی می گذارند. در داخل یکی از قایق ها جسد فردی 

دیده می شود که رویش را با پارچه پوشانده اند!
ويليام: اینجا چه خبره؟! ... شما چه مرگتون شده؟!   

فهد لبخند به لب، چنگه ماهیگیری را به زمین می اندازد. 
فهد: هیچی سرهنگ! داشتیم به این غریبه ... یه ریزه آداب و رسوم یاد می دادیم!   

مايكل: برید عقب! )به یابر( تو هم اسلحه رو بذار زمین!   
یابر با احتیاط اسلحه را زمین گذاشته و به حالت تسلیم گامی عقب می رود. 

فهد: جناب سرهنگ ما مجّوز داریم ... نگهبان روستاییم!   
ويليام: مدارکتونو ببینم ... )به علی( تو کی هستی؟!   

مايكل: اون از روستای عزیزه ... من می شناسمش!  
فهد: خیلی خوبه! ... شما فک و فامیالتونو خوب می شناسین!   
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مایکل کارت شناسایی فهد را از دستش بیرون کشیده و به سرهنگ می دهد. 
ويليام: بهتره مواظب حرف زدنت باشی ... من می تونم شما رو به جرم تالش برای آدم کشی دستگیر کنم!   
فهد: جناب سرهنگ زیاد سخت نگیر ... نیروهای متّحد تو این جنگ بیشتر از یه میلیون آدم کشتند!!   

ويليام: ما یه جنازه توی آب پیدا کردیم ... نکنه اون هم رسم و رسوم شما رو نمی دونسته؟!  
کارت فهد را به او پس می دهد و به سوی قایقی می رود که جنازه در آن قرار دارد. 

ويليام: می تونید شناساییش کنید؟!  
فهد و جاسم با تعجب نگاهی به هم می اندازند. سرهنگ پارچه را از روی جنازه کنار می زند. 

ويليام: بیایید جلوتر! ... می خوام بدونم مال روستای شماست؟!   
فهد کمی جلوتر می رود.

فهد: من نمی شناسمسش!   
علی با تعجب جلو می رود. ظاهراً او هویت جسد را شناخته است. 

علی: اون ابوسمیره است! اهل روستای ماست، یه هفته پیش گم شده  بود!   
ويليام: متأسفانه وارد منطقۀ ممنوعه شده  بود! احتماالً قایقش با یه مین ایرانی برخورد کرده!   

فهد: این قّصۀ مین های شناور ایرانی چیه جناب سرهنگ؟! جنگ ایران و عراق بیست ساله که تموم   
شده؟! 

ويليام: اون ها دارند سالح های خطرناکی تولید می کنند ... هور هم جای خوبی برای امتحان کردنشه!!  
فهد: برای چی می خواهید ما رو از اون ها بترسونید؟!   

ويليام: فهد حسام ... تو زیادی حرف می زنی!! بهتره تا عصبانی نشدم ... بساطت رو جمع کنی و بری!   
فهد: باشه ... حتماً! )به علی( بچه جون اگه یه بار دیگه این  طرف ها ببینمت ... زنده برنمی گردی!   

علی با غیظ به او می نگرد. یابر اسلحه اش را برداشته و همراه فهد و جاسم در میان نیزار ناپدید می شوند. 

در متن فوق، با یک سکانس که از شش صحنه تشکیل شده  است، روبه رو هستیم. سکانس مانند یک بخش 
از کتاب است که یک موضوع واحدی را دنبال می کند اما در پیوند با سکانس های قبل و بعد از خود به تدریج 
داستان کاملی را بنا می کند. سکانس اول فیلم »گرداب« ضمن معرفی شخصیت های اصلی داستان، به تضاد 
شدید فهد )به  عنوان یک عنصر افراطی بعثی و ضدتشیع( با علی )قهرمان داستان( اشاره می کند. در این 
سکانس عالقه مندی علی و سلیمه برمال می شود و تضاد علی و فهد به شکل رسمی آغاز می گردد و نقش 

نیروهای انگلیسی که عالقه مند اند خود را به  عنوان میانجی صلح معرفی کنند، پایه گذاری می شود.
اما صحنه ای که به مثابه یک پارگراف در یک کتاب است، واحد کوچک تری است که از ترکیب و تجمیع آنها، 
سکانس ساخته می شود. صحنه ها اغلب بخش های کوچکی از یک موضوع بزرگ تر هستند و در پیوند با هم، 
یک موضوع واحد و یک سکانس را شکل می دهند. در اینجا نیز صحنه )۱/۱( که انتظار سلیمه را در حاشیه 
هور نشان می دهد، به خودی خود موضوعیت ندارد، اما وقتی با صحنه های بعد پیوند می یابد، موضوع انتظار و 

مالقات پنهانی شکل می گیرد. 
عامل تغییر صحنه ها، جابه جایی مکانی و زمانی است؛ یعنی هر بار که زمان یا مکان وقوع داستان تغییر کند، 
بالفاصله شماره صحنه عوض می شود. برای مثال: محل انتظار سلیمه در کنار هور به  عنوان یک صحنه و محل 
پارو زدن علی در بخش دیگری از هور به  عنوان یک صحنۀ دیگر شماره بندی شده  است. اما شمارۀ سکانس با 

تغییر موضوع )که اغلب با تغییر زمان و مکان نیز همراه است( رخ می دهد.
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کوچک ترين واحد معنادار يک فيلمنامه، نما است. در برخی فیلمنامه ها، جزئیات نما یا پالن ها نیز قید 
می شود و یا مانند فیلمنامه »گرداب« از تشریح جزئیات نما پرهیز می شود و صرفاً کنش ها و واکنش ها توصیف 

می شوند. برای مثال: جمالت آغازین صحنه شمارۀ ۱/۱ را بار دیگر مرور کنید: 
)عنوان بندی اولیه فیلم، همراه با موسیقی مناسب بر روی تصاویر زیبایی از هورالعظیم. تعدادی گاو میش در آب کم عمق 

حاشیۀ هور شنا می کنند و دختری جوان با لباس زیبای بومی مراقب آنهاست و...( 
در همین یکی دو جمله، به راحتی می توان دریافت که عنوان بندی یا تیتراژ اولیه فیلم روی تعدای پالن باز از 
مناظر زیبای هورالعظیم است و موسیقی مناسبی نیز روی این تصاویر شنیده می شود. سپس یک یا دو نما از 
شنا کردن گاومیش ها در حاشیه هور دیده  می شود و سرانجام نمای باز و سپس نمای متوسطی از یک دختر 

جوان با لباس زیبای بومی و...

متن هر فيلمنامۀ داستانی حداقل از سه جزء تشكيل شده است:
    تیتر هر سکانس با قید شماره و نام مکان و تصریح زمان و محیط داخلی )سرپوشیده( و یا محیط خارجی 

)فضای باز و غیرمسقف(
    نگارش توضیح صحنه ها )شامل: کنش ها و واکنش ها و شرح رویدادها به همراه پاره ای توضیحات فنی صدا 

و تصویر( 
    نام نقش و دیالوگ یا گفت وگوی هر یک از اشخاص به همراه برخی دستورالعمل های رفتاری و حسی شکل 

و سیاق نگارشی فیلمنامه ها و متن برنامه های تلویزیونی )اعم از داستانی یا غیرداستانی( به سه شیوه صورت 
می گیرد. 

این شیوه ها عبارت اند از:

) master scene script( 1. شيوۀ نگارشی
)Two-Column Script( 2. شيوۀ دو ستونه

 )Plan to plan( تصويرنامه  يا  نما به نما  شيوه   .3
می کنیم(. تشریح  بعد  بخش  در  را  شیوۀ  )این 

شیوۀ نگارش که به آن شیوۀ تک ستونی نیز می گویند، 
توضیحات  ترکیب  »گرداب«،  فیلمنامه  شیوۀ  مانند: 

هم. ذیل  در  دیالوگ  و  صحنه 
در شیوۀ دو ستونه توضیحات صحنه و نکات بصری در 
ستون سمت راست و دیالوگ ها و نکات فنی صوتی در 

سمت چپ نوشته می شود؛ مانند جدول روبه رو:
شیوۀ نما به نما در حالت تک ستونی، به صورت شماره بندی 

تصاویر۳۱
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نماهای یک صحنه و تشریح کنش ها و واکنش های بازیگران به همراه دیالوگ مربوط به همان نما )در کنار 
توضیحات فنی هر نما( زیر هم است.

الگ الين:
عبارتی کوتاه و تأثیرگذار بر روی مخاطبان، کل داستان فیلم در یک خط شامل: ایده اصلی،  قهرمان و مشکل 

پیش روی قهرمان.

تگ الين:
عبارت یک یا دو خطی که روی پوستر فیلم ها نوشته می شود. این عبارات باید جذاب و برانگیزاننده باشند، اما 

در مورد داستان فیلم اطالعات چندانی ارائه نمی دهند.

سيناپس:
خالصۀ طرح معموالً بین ۱۰۰ تا 5۰۰ کلمه. خالصه ای از داستان که روی پیرنگ اصلی متمرکز است و سراغ 

جزئیات پیچیده و شخصیت های کم اهمیت نمی رود. 

اوت الين:
شبیه همان سیناپس است اما کمی گسترده تر؛ اغلب سندی است که نویسنده در گسترش داستان از آن بهره  

می گیرد.

تريتمنت:
مجموعۀ روایت و توصیف همراه با جزئیات یک داستان است، فرضیات و محتوا و ساختار، شخصیت ها، اهداف 

و انگیزه ها، پیرنگ درون مایه، سبک، کشمکش، آغاز، میان و نقطۀ اوج در آن است.

تصاویر۳2
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تبیین تصویرنامه ـ استوری بُرد و روایت های مبتنی بر اجرا 
در اکثر برنامه های تلویزیونی که در داخل استودیو ضبط می شود، شیوۀ تصویرنامه نویسی یک شیوۀ مرسوم 
و بسیار کارگشاست. در این شیوۀ که ترکیبی از روش دو ستونه و نما به نما محسوب می شود، توضیحات فنی 
مربوط به تک تک نماها و نکات صوتی در سمت راست نوشته می شود و توضیحات صحنه ها و دیالوگ ها در 

سمت چپ.
تصویر۳۳           نمونۀ شيوۀ نما به نما )تصويرنامه(       
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نمونه ديگر تصوير نامه همراه با استوری برد

در شیوۀ نما به نما برای عینیت بخشیدن به ماهیت هر نما، از دو روش طراحی)floor plan( )نقشۀ مختصات 
از زاویۀ باال یا کروکی نما( و یا )storyboard( استفاده می شود. فلور پالن یک نقشۀ نسبتاً ساده از زاویۀ 
باالست که موقعیت مکان و نحوۀ استقرار اشیا و بازیگران را نمایش می دهد و کارگردان با استفاده از آن نحوۀ 
حرکات بازیگران و نیز حرکات دوربین را ترسیم می کند تا در هنگام تولید، همه چیز با نظم و دقت و سرعت 

مناسب به پیش برود.

تصویر۳4

6

کات به:
هزار  بزرگ  دسته  سه  در  که  یزید  لشکر  از   e.l.s
از  دوربین  کرده اند.  دهمان شکل صف آرایی  به  نفری 
آرام  حرکت  در  لشکر،  به  نسبت  انگل  موقعیت های 
کرین به پایین می آید و به نمای l.s عمر سعد می رسد 
که به همراه چهار سوار جنگی در پیشاپیش لشکر خود 
ادامه حرکت  قرار دارند. در  امام حسین)ع(  در مقابل 
و  امام  شولدر  اور  در  دوربین  پایین،  سمت  به  کرین 
دارند  تصویر  به  پشت  که  ایشان  یاران  از  تن  چهار 
متوقف می شود. یک پرچم سبز یا شعار ال اله اال اهلل 
در دست سواره ای که پشت امام است دیده می شود.

 ۱۰
ثانیه

... به 
فرماندهی 
عمر بن 
سعد در 

برابر حسین 
بن علی )ع( 
و یارانش 
که به 72 
تن معروف 

شدند، 
ایستاده اند.

صدای جیغ یک 
عقاب به صورت 

ناهمگاه روی تصویر 
طنین انداز می شود 

و سپس محو 
می گردد. موسیقی 
بخش اول نیز فید 
این می شود و زیر 

صدای گوینده 
شنیده می شود.

7

کات به:
e.l.s ازسپاه اندک امام حسین )ع( که در سمت 

چپ تصویر قرار دارند و لشکر عمر سعد آنها را چون 
نگینی در محاصره دارند. قسمتی از لشکر قرمزپوش 

یزید در جلوی تصویر دیده می شوند که سوار بر 
اسب و با نیزه و شمشیر پشت به تصویر دارند. سایر 
لشکریان که بخش زیادی از آنها از سمت راست قاب 

بیرون هستند، منتظر حمله ایستاده اند. سپاه امام 
حسین )ع( )شامل 5 ردیف سواره نظام و چند ردیف 
نیروهای پیاده با حداقل امکانات جنگی( در پس زمینه 

آنها نیز تعدادی خیمه سیاه و سفید با پرچم های 
سبز بر فراز برخی خیام دیده می شود. چند شعاع نور 
آفتاب از میان ابرهایی که در آسمان دیده می شود. 
چند شعاع نور آفتاب از میان ابرهایی که در آسمان 
دیده می شود به سمت لشکر امام تابیده است. فيد 

اوت

 ۱۸
موسیقی بخش اول ــــــــــثانیه

و صدای باد

8
فيداين

)تصویری از مراسم عزاداری روز عاشورا(
شیپورهای عصا شکل هم سو با صدای حسین به 

آسمان بلند می شود.

 ۱2
ــــــــــثانیه

موسیقی بخش دوم 
با صدای گروهی 

» حسین«
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)floor plan( )1(نمونۀ يک فلورپالن

۱. فلورپالن floor plan = نقشه هوایی یا کروکی

2. استوری برد storyboard = داستان تصویری و نقاشی شده

به  مفهومی  )اما  است.  فنی  برش  یا  تقطیع  معنی  به  فرانسوی  کلمه ای   =  Decoupage دکوپاژ   .۳
مراتب وسیع تر از تقطیع را شامل می شود(. دانش تقطیع و مهارت عملی در دکوپاژ یکی از مهم ترین 

می شود.  محسوب  اجرایی  روایت  ابزار  مهم ترین  و  حرفه ای  کارگردان  یک  قابلیت های 

روش متداول دیگر طراحی)storyboard( )2( است که در آن تک تک نماها طبق دستورالعمل کارگردان، به 
صورت نقاشی ساده یا با سایه روشن و حرفه ای، توسط یک نقاش و متخصص استوری بُرد کشیده می شود. 
درواقع وجود استوری برد، تمام عوامل اجرایی را از نحوۀ میزانسن و مدیریت حرکات متقابل دوربین و بازیگران 
مطلع می سازد و بر نظم و اجرای دقیق هر پالن می افزاید. البته در آثار نمایشی الف و الف ویژه، اطالعات 
فنی هر نما در قالب برگه های مجزایی به نام برگه دکوپاژ)Decoupage( )۳( درج می گردد و استوری برد نیز 

ترسیم می شود.

تصویر۳5  
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هنرآموز با ارائه چند نمونه اوت الین و تریتمنت یا خالصه سکانس، از هنرجویان بخواهد تا تفاوت هر 
یک از متن ها را بيان کنند. 

یک موقعيت کوتاه را به صورت استوری برد ارائه دهيد.

پس از دیدن یک برنامة تلویزیونی، تعداد نماهای یک صحنه یا سکانس را شمارش کنيد و محل استقرار 
دوربين ها را روی نقشه کروکی ساده، مربوط به صحنه، مشخص نمایيد. سپس علت تغيير زاویة دوربين 

را توضيح دهيد.

دو نسخه شناسنامه طرح )نمایشی و غيرنمایشی( تا ایده را در قالب فرم ها  پُر کنيد. 

فعاليت 
كالسي

محسوب  اجرایی  روایت  بیان  برای  مناسب  ابزارهایی  دکوپاژ  برگۀ  و  استوری برد  فلورپالن،  صورت  هر  در 
می شوند و هر برنامه ای، چه مبتنی بر متن و چه بدون اتکای به آن، نیازمند چنین ابزاری است. به عبارت 
دیگر، کارگردان برای تجّسم بخشیدن به ایده و طرح ذهنی خود یا عینیت دادن به متن فیلمنامه، چاره ای به 

جز توسل به این اسباب ندارد و به همین دلیل آگاهی از این شیوه ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

تصویر۳6
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تحليل فرايند طرح و متن

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    چگونه ایدۀ اولیه به طرح اجرایي تبدیل مي شود؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، انواع ساختار متن را فرا مي گیرند و مهارت برآورد مالی تولید بر اساس 

متن را کسب مي کنند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل و طراحي و نگارش متن بر اساس تعیین برآورد مالي و  دسته بندي روایت ها؛ با استفاده از تجزیه 

و تحلیل چند برنامۀ تلویزیوني و نمایش نمونه های متنی
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نگارش متن و روایت مبتنی بر اجرا و تنظیم پروژه

ب ( تحلیل فرایند طرح و متن تا تصویب نهایي
ساختار کالسیک و غیرکالسیک در طرح، متن و روایت اجرایی ایجاد ساختار روایی جذاب و منطقی در هر 
یک از انواع برنامه های تلویزیونی، کاری سخت و پیچیده است و به دانش و مهارت فراوانی نیاز دارد. تمام 
برنامه های تلویزیونی، اعم از نمایشی و غیرنمایشی، در ساختار روایی خود از یک الگوی ثابت استفاده می کنند 

که به آن »الگوی سه پرده ای« می گویند. 
برای آشنایی با این مفهوم، بهتر است با یک مثال غیرنمایشی آن را توضیح دهیم: در یک برنامۀ ترکیبی 
مانند: خندوانه، طبق روال همیشگی، کار با  عنوان بندی یا تیتراژ اولیه آغاز می شود و مجری پس از سالم و 
احوال پرسی با حضار داخل استودیو و مخاطبان تلویزیونی، به تشریح مختصر یک موضوع اجتماعی می پردازد. 
مرکزی  که هسته  موضوع،  این  واقع  در  و...(  کنترل خشم  مفهوم  یا  همنوعان  به  نظیر: کمک  )موضوعاتی 
محتوای برنامه را شکل می دهد، در بطن بخش های متنوع دیگر نیز بروز و ظهور می یابد و می توان رد پای 
آن را در خالل گفت و گو با مهمانان عادی و یا مردم داخل سالن و یا در میان نمایش های طنز و شوخی های 
کالمی جناب  خان و مهم تر از همه در گفت و گوی اختصاصی با میهمان ویژۀ برنامه دنبال کرد. در خاتمۀ 
برنامه نیز مجری پس از جمع بندی موضوع، برنامه را به شکلی شاد و مفرح به انتها می رساند و تیتراژ پایانی، 
خاتمه بخش این قسمت از برنامه است.همان طور که مالحظه می کنید، برنامه خندوانه )صرف نظر از آیتم های 

متنوع مانند: گفت و گو، مسابقه، نمایش و...( از یک ساختار سه بخشی شکل گرفته است که عبارت اند از:
1. پردۀ شروع )شامل: تیتراژ آغازین و فرایند احوال پرسی با مخاطبان و طرح موضوع(

2. پردۀ ميانی )شامل: بسط و توسعه موضوِع محوری در خالل سایر آیتم ها و بررسی ابعاد مختلف موضوع(
3. پردۀ پايانی )شامل: جمع بندی موضوع، تعیین تکلیف افراد حاضر در مسابقه و... تیتراژ نهایی( 

تصویر۳7

بسیاری از صاحب نظران، موضوع پرده بندی را مخصوص آثار نمایشی می دانند و دالیل فنی فراوانی برای آن 
ذکر می کنند، اما به دلیل تأثیر پذیری ساختارها بر یکدیگر نمی توان این موضوع را نادیده گرفت. برای مثال: 
مفهوم پرده و پرده بندی ابتدا در نمایشنامه ها و ساختارهای تئاتری معنا داشت، اما به تدریج وارد سایر انواع 
دراماتیک نظیر فیلمنامه و الگوهای داستان نویسی هم شد و به نظر می رسد، ساختارهای مستند و غیرنمایشی 
بر ساختار سه  الگوهای پرده بندی دارای تنوع است و عالوه  البته  از آن گرفته اند.  تأثیرات چشمگیری  نیز 
پرده ای، می توان به انواع دیگری نظیر دو پرده ای، چهار و پنج و یا هفت پرده ای، نُه پرده ای و چهارده پرده ای 
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نیز اشاره کرد. )شایان ذکر است، انتخاب اعداد مذکور به هیچ وجه سلیقه ای و ذوقی نیست، و هر یک از این 
ساختارها، بر نحوۀ زمان بندی داستان و کیفیت روایی آن اثر مستقیم می گذارد. متأسفانه به دلیل محدودیت 
زمان، امکان تشریح این ابعاد وجود ندارد؛ اما شما می توانید با مراجعه به کتاب های آموزش نمایشنامه نویسی 

و فیلمنامه نویسی، اطالعات جامع تری به دست آورید(.
البته در میان ساختارهای پرده بندی داستان، الگوی سه پرده ای، 
مشهورترین و کاربردی ترین ساختار محسوب می شود و از نظر 
قدمت و میزان اعتبار در چنان جایگاهی ست که به آن »ساختار 
کالسیک«)۱( نیز گفته می شود. نویسندگانی که در آثار خود، 
از الگوی کالسیک سه پرده ای عالقه مند هستند،  به استفاده 
باید از قواعد فنی و هنری این الگو تبعیت کنند و نوآوری ها 
و خالقیت خود را با رعایت همین قواعد عملی نمایند و مجاز 
بشکنند.  هم  در  را  ساختاری کالسیک  چارچوب  که  نیستند 

برخی نمونه های داستانی کالسیک در ایران و جهان عبارت اند از: داستان های رستم دستان در شاهنامۀ حکیم 
ابوالقاسم فردوسی، داستان های ایلیاد و ادیسه به قلم حماسه سرای یونانی هومر و غیره و نمونه های سینمایی و 
تلویزیونی جدیدتر مانند شخصیت های داستانی ازجمله سوپرمن، مرد عنکبوتی، پاندای کونگفوکار، پدرخوانده، 
و در کشور ایران آثاری مانند قیصر، ناخدا خورشید، به وقت شام و امثال آنها. از جمله قواعد کالسیک، استفاده 
از شیوۀ »روایت خطی« است. در این شیوۀ، رویدادهای داستانی یکی بعد از دیگری به وقوع می پیوندند و به 
صورت یک خط ممتد )از نظر زمانی( به پیش می روند و نویسنده مجاز نیست خط سیر زمانی را تغییر دهد و 
به گذشته یا آینده بپردازد. در حالی که در نمونه های غیرکالسیک، نویسنده می تواند داستان خود را از لحظۀ 
پایانی زندگی یک شخصیت آغاز کند و سپس به گذشته بازگردد و به سرگذشت او بپردازد و باز دوباره در خالل 

داستان به زمان حال برگردد. برخی دیگر از قواعد ساختار کالسیک سه پرده ای عبارت اند  از:
1. الزام به خلق يک قهرمان فعال 

)که اغلب از میان مردان انتخاب می شود و بیشتر اوقات مظهر خیر و خوبی است(؛
2. نياز به ضد قهرمان )به عنوان نمادی از شرارت(؛

3. پيوستگی رويدادها از نظر علت و معلول؛
4. پايان بسته و الزام به پيروزی خير بر شر. 

ارسطو )فیلسوف شهیر یونانی در کتاب فن شعر یا بوطیقا( اولین کسی بود که به تشریح فنی و هنری 
الگوی سه پرده اقدام کرد.

در فرهنگ فارسی » معین«، اصطالح کالسیک به معنی نمونه، سرمشق در طبقه خود و یا هر نوشته و 
اثر هنری که مطابق با اصول و قواعد قدیم باشد، آمده است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند الگوی 

کالسیک سه پرده ای، نخستین بار در نمایشنامه های عهد باستان یونان و رم نمودار شد.



پودمان 2 /  فرایند طرح و متن

7 3

تصویر42

چندین قاعدۀ فنی و هنری دیگر وجود دارد که فرصت بازگویی آنها در این درس فراهم نیست.
برای مثال سوپرمن )قهرمان غربی( یا رستم دستان )قهرمان ایرانی( به عنوان یک عنصر فعال، به جنگ نیروهای 
شرور یا همان ضدقهرمان می روند. در داستان های سوپرمن، ضدقهرمان اغلب یک موجود شریر است که با 
استفاده از تکنولوژی به دنبال سیطره بر کل جهان است و با وجود قدرت فراوان و مکر و حیله  پیش بینی ناپذیر، 
همواره در پایان داستان شکست می خورد و محکوم به نابودی است. در داستان های رستم نیز گاهی دیو یا 
اژدها نقش ضد قهرمان را دارند و یا شخصیت هایی  مانند کیکاوس و اسفندیار در چنین نقشی ظاهر می شوند، 

اما در اکثر موارد شکست می خورند و هرگز به هدف شوم خود نمی رسند. 
در نگاه نخست، شاید رعایت قواعد کالسیک توسط هنرمندان، سخت و دست و پاگیر به نظر برسد، اما با گذشت 
چندین قرن از شکل گیری ساختار کالسیک، هنوز هم شاهکارهای هنری بزرگی بر پایۀ این الگو شکل می گیرد. 
با وجود این، بسیاری از هنرمندان این قالب را نمی پسندند و ظرفیت آن را برای بیان اندیشه های خود محدود 
می پندارند. به همین دلیل، از دیرباز برخی از هنرمندان به دنبال کشف الگوهای جدید و درهم شکستن الگوهای 
سنتی و قدیمی بوده اند. یکی از این الگوها، ساختار »ضدکالسیک« است که نمونه های افراطی آن را به نام 
»ضدساختار« می شناسند. آثار ضد ساختار که نمونه های آن در داستان، شعر، نقاشی، تئاتر، موسیقی، فیلم 

تصویر4۰
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و سایر شاخه های هنری به وفور یافت می شود، اغلب در پی ساختارهای 
شکلی و محتوایی هستند و گاهی روش های خود ساختۀ خودشان را هم 
سینمایی  فیلم های  در  ضدکالسیک  نمونه های  جمله  از  می کنند.  نقض 
می توان به آثار ذیل اشاره کرد:  سگ آندلسی، سال گذشته در مارین باد، 
شاتر آی لند و... در سینمای ایران نیز فیلم های طبیعت بی جان، مغول ها، 
کلوزآپ و زیر درختان زیتون و بسیاری از آثار دیگر را می توان به عنوان آثار 

غیرکالسیک نام برد. توضیح این نکته ضروری است که امروزه نمونه های کالسیک و ضدکالسیک، که نمایندۀ دو 
طیف کاماًل متضاد محسوب می شوند، کمتر مورد توجه قرار می گیرند و گرایش اغلب نویسندگان و هنرمندان 
به حد وسطی از این سبک ها جلب شده است که در اصطالح فنی به آن »مینی مالیسم« گفته می شود. در 
واقع ساختار مینی مالیستی یا الگوی کوچک سازی قواعد کالسیک، برای خلق دنیای روایی خود از الگوهای 
کالسیک فاصله می گیرد، اما الزاماً در پی شکستن تمام قواعد کالسیک نیست و راه افراطی ضدکالسیک را هم 
نمی پیماید. به عبارت دیگر، آثار مینی مالیستی را می توان تولیداتی با ساختار نسبتاً آزاد تلقی کرد که به تدریج 
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از الگوهای کالسیک فاصله گرفته اند و به الگوهای ضدکالسیک نزدیک می شوند، اما هیچ گاه به یکی از این دو 
ساختار تبدیل نمی شوند. نمونه این آثار را می توان در فیلم های سینمایی و سریال های فراوانی مشاهده کرد، 
مانند: » یک حبه قند«، » جدایی نادر از سیمین« و یا سریال های » پایتخت« و یا مجموعه » شاید برای شما هم 
اتفاق بیفتد« و... در این دست از آثار دیگر خبری از قهرمانان رویین تن مانند سوپرمن و رستم دستان نیست و 
الزاماً موضوع پیروزی خیر بر شر و پایان بسته و بسیاری از قواعد مرسوم در روایت کالسیک استفاده نمی شود. 
از سوی دیگر، از ساختارشکنی های عجیب و غریب و افراطی ضدکالسیک مانند نفی قهرمان، برهم زدن ساختار 
زمانی و... نیز اثری نمی بینیم. الگوهای متنوع مینی مالیستی، برای روایت داستان از ساختارهای زمانی مختلفی 

بهره می گیرند که در این جا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
1. ساختار خطی 

)نزدیک ترین ساختار به روش کالسیک(
2. ساختار دايره ای 

3. ساختار مارپيچ يا حلزونی 
4. ساختار منقطع 

5 .ساختار دو وجهی و چند وجهی
6 .ساختار شكسته 

)نزدیک ترین ساختار به روش ضدکالسیک( 

توضيح مختصر »ساختار خطی« با ذکر يک مثال: 
در انیمیشن معروف »در جست و جوی نمو« که یک نمونه مینی مالیستی و نزدیک به الگوی کالسیک محسوب 
می شود، فیلمنامه نویسان از »ساختار خطی« برای الگوی روایتی خود بهره گرفته اند. شروع داستان از زمانی است 
که پدر و مادر نمو در حال مراقبت از تخم های حاوی ماهی های کوچک هستند، اما با حملۀ یک ماهی مهاجم به 
محل زندگی آنها، تمام نوزادان و مادر نمو از بین می روند و تنها یک تخم کوچک باقی می ماند و پدر نام » نمو« 
را برای او انتخاب می کند. وقایع بعدی نیز شامل مدرسه رفتن نمو و اسیر شدن او به دست یک غواص و فرایند 
جست و جوی نمو توسط پدرش به همراه یک ماهی کم حافظه به نام » دوری« و... تا پایان داستان است که نمو و 
پدرش به خانه خود باز می گردند. همان طور که مالحظه می کنید، ماجرای نمو کمی قبل تر از تولد او آغاز می شود 

و به صورت کاماًل خطی و بدون بازگشت به گذشته ،... تا رشد و تحول او و پدرش در پایان امتداد می یابد.

تصویر4۳

تصویر44- »در جست و جوی نمو«
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توضيح مختصر »ساختار دايره ای« با ذکر يک مثال: 
در فیلم »ماهی و گربه« چند دانشجوی دختر و پسر برای شرکت در جشن بادبادک بازی به شمال کشور رفته اند. 
در همسایگی کمپ کوچک آنها، کلبهـ  رستورانی قرار دارد که سه مرد در آن ساکن هستند. رستوران به گوشت 
احتیاج دارد و جز این جوان ها شکاری در آن اطراف نیست! داستان با معرفی یکی از شخصیت ها آغاز می شود و با 
ورود شخصیت دوم به تدریج از نفر اول فاصله می گیرد و با تکرار موقعیت هایی که قباًل آن را دیده ایم، شخصیت های 
بعدی را به داستان اضافه می کند. در واقع در طول فیلم چندین بار احساس می کنیم که قصه از اول شروع شده 
است؛ اما هربار شخصیت محوری داستان فرد دیگری است. در برخی دیگر از داستان های مبتنی بر ساختار مدّور، 
گاهی شخصیت فیلم در آغاز داستان در موقعیت خاصی قرار دارد و به نقل خاطره ای می پردازد و موجب می شود 

تا به گذشته بازگردیم و به تماشای اتفاقاتی بپردازیم که در نهایت او را به موقعیت پایانی رسانده اند.

تصویر45- ماهی و گربه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی شهرام مکری محصول سال ۱۳۹2 است.

تصویرThe Jacket-46 کارگردان: جان میبری 
سال 2۰۰4

توضيح مختصر »ساختار مارپيچ يا حلزونی« با ذکر يک مثال: 
جنگی،  جراحت  اثر  در  که  » جک«  به نام  مردی  ژاکت«،    « فیلم  در 
حافظه اش را به طور کامل از دست داده است، به اتهام قتل یک مأمور 
پلیس محاکمه می شود؛ در حالی که به هیچ عنوان حادثه قتل را به یاد 
ندارد. او را برای معالجه به یک آسایشگاه روانی می فرستند. مدیر آسایشگاه، 
پزشکی است که پنهانی بیماران را برای آزمایش در جلیقه ای مخصوص 
می پیچد و در داخل یک محفظه حبس می کند. بعد از مدتی جک پی 
می برد که با تمرکز می تواند از این طریق در زمان سفر کند و تالش می کند 
از این فرصت برای نجات خودش و دیگران استفاده کند. در این ساختار ما 
شاهد حرکت مارپیچ زمان هستیم. گاهي داستان از وسط شروع مي شود 
و به طرف ابتدا حرکت مي کند )یعني به گذشته برمي گردد( و سپس 
دوباره به طرف جلو به پیش مي رود و ما دوباره قسمت میاني داستان را 
که در ابتداي فیلم دیده بودیم، مي بینیم و سپس تا انتهای فیلم به پیش 
مي رویم. فیلم » هامون« مهرجویی تقریباً از همین الگو استفاده کرده است.
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توضيح مختصر »ساختار منقطع« با ذکر يک مثال: 
در فیلم »دعوت« شاهد سه داستان به ظاهر مستقل از یکدیگر هستیم. 
و  داستان کنش  هر  در  و  است  مورد سقط جنین  در  داستان ها  این 
از  برخی  در  درمی آید.  نمایش  به  موضوع  این  با  واکنش شخصیت ها 
سریال های تلویزیونی نیز گاهی مخاطب با چند شخصیت یا چند خانواده 
مستقل روبه روست و در هر قسمت از سریال یکی دو خانواده محور قرار 

می گیرند و به تدریج مشکالت و مسائل آنها به یکدیگر گره می خورد. 
تصویر 47- » دعوت«، فیلمی به کارگردانی 

ابراهیم حاتمی کیا - ۱۳۸7 هـ .  ش

تصویر 4۸- فیلم سینمایی »راشامون«

توضيح مختصر »ساختار دو وجهی و چند وجهی« با ذکر يک مثال: 
در فیلم »راشامون« در یک روز بارانی، یک راهب، یک هیزم شکن و یک مرد عامی در محلی به نام دروازۀ 
راشومون گرد هم می آیند. هیزم شکن و راهب به تناوب داستان قتلی را تعریف می کنند که هر دو در دادگاه 
رسیدگی به آن حضور داشته اند. داستان از زاویه دید آن سه نفر با سه شکل متفاوت و متضاد تعریف می شود؛ 
به نحوی که معلوم نمی شود کدام وجه درست و کدام وجه نادرست است. درواقع ساختار چند وجهی همانند 
یک معمای پیچیده مخاطبان را میان دیدگاه های مختلف، سرگردان و گیج می کند و موجب می شود تا آنها 
با دقت مضاعفی به جزئیات دقت کنند. نمونه ایرانی این فیلم می تواند » عصر یخ بندان« و » رخ دیوانه« باشد.

توضيح مختصر »ساختار شكسته« با ذکر يک مثال: 
اساساً ساختار شکسته به الگوی ضدساختار کالسیک نزدیک است و تجربه متفاوتی را به بیننده منتقل می سازد. 
با وجود این که ساختارهای یاد شده، اغلب کارکرد نمایشی دارند و در این جا نیز تمام مثال ها ماهیت نمایشی و 
داستانی دارد، اما باید بدانید که برنامه سازان تلویزیونی در صورت شناخت دقیق از این ساختارها قادر خواهند بود 
تا از آنها در سایر انواع برنامه های تلویزیونی نظیر: مستند، پویانمایی و برخی از گزارش های خبری بهره بگیرند. 
برای مثال: یک برنامه ساز مستند می تواند موضوع اصلی برنامه را با چند موضوع موازی و به ظاهر بی ارتباط در 
هم بیامیزد و از ساختار منقطع یا شکسته استفاده نماید و به تدریج موضوعات را به یکدیگر پیوند دهد و یا با پس 

و پیش کردن زمان، مخاطبان را با شکل های بسیار متفاوتی از مستند روبه رو سازد.
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کاربرد گره های دراماتیک در انواع ساختارهای برنامه سازی 
است.  اجرایی  و  محتوایی  جاذبه های  حداکثری  افزایش  تلویزیونی،  برنامه سازان  وظایف  مهم ترین  از  یکی 
همان طور که در مباحث قبل نیز اشاره کردیم، اطالعات محتوایی و تحقیقی، هر قدر هم مهم و اساسی باشند، 
اگر با عناصر روایی و دراماتیک پیوند نخورند، ممکن است هیچ میل و رغبتی در تماشاگران به وجود نیاورند. 
درواقع عناصر روایی نوعی ظرف مناسب برای محتویات ما فراهم می کنند و بدون توجه به این ظرف، امکان 

بهره برداری از محتویات به حداقل می رسد. 
در درس های قبل به برخی از فنون روایتگری و قصه سازی، نظیر الگوهای ساختاری و برخی قواعد کالسیک 
یا مدرن، اشاره کردیم، اما در اینجا قصد داریم شما را با ابزار قدرتمند دیگری که به آنها ابزار یا افکت های 

دراماتیک می گویند، آشنا سازیم. 
از جمله برجسته ترین ابزارهای خلق درام می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. کشمكش، 2. غافلگيری، 3. معما و کنجكاوی،  
4. تعليق و دلهره، 5 .کنايه دراماتيک

بحث در خصوص درام و ابزار دراماتیک به هیچ وجه محدود به قالب های داستانی نیست و چه بسا عوامل 
روایتگر اجرایی مانند: کارگردان، مجریان، بازیگران و... بیش از نویسندگان آثار داستانی به این ابزار نیازمندند 
درام  ابزارهای  و  افکت ها  از  خالصه ای  تشریح  به  بحث  ادامه  در  باشند.  داشته  آنها  از  کاملی  درک  باید  و 

می پردازیم:

)Conflict( 1. کشمكش
اغلب  دانسته اند.  بقا  تنازع  و  برخورد  روبه رویی،  جدال،  ستیز،  مانند:  کلماتی  معادل  را  کشمکش  بسیاری 
صاحب نظران کشمکش را مهم ترین ابزار خلق درام و گاهی آن را به جای اصطالح درام نیز به کار برده اند. برای 
خلق یک داستان زیبا و جذاب کافیست که عناصر مثبت و منفی داستان را به شکلی آگاهانه و برنامه ریزی 
به عنصر کشمکش و ستیز، موجب عادی شدن  بی توجهی  به نوعی درگیری و تضاد سوق داد. قطعاً  شده 
رویدادها می شود و میل و رغبت مخاطبان را به مرور کاهش می دهد. این مسئله را می توان در رقابت های 
به  جذابیت  می شوند،  درگیر  هم  با  هم سطح  و  حرفه ای  کشتی گیر  دو  هنگامی که  کرد.  مشاهده  ورزشی 

از درگیری و اجرای فنون  اما زمانی که  اوج می رسد 
عقب نشینی می کنند، حالتی کسل کننده و بی روح پدید 
می آورند. البته فراز و فرود الزمه هر کشمکشی است و 
حمله و عقب نشینی به موقع یک شگرد ضروری محسوب 
می شود. کشمکش غالباً به معنای روبه رویی آگاهانه است 
و فقط در درگیری جسمی یا زد و خورد بدنی خالصه 
نمی شود. در دنیای درام طیف متنوعی از کشمکش الزم 
است که از آن جمله می توان به کشمکش کالمی، روحی 

تصویر 4۹و عاطفی، ذهنی و... اشاره کرد. 
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به طور خالصه انواع کشمکش را می توان در سه دستۀ طبقه بندی کرد: 

الف( کشمكش درونی: 
نوعی از کشمکش ذهنی و عاطفی که غالباً فرد را به خود مشغول می سازد. 
هر انسان در درون خویش گاهی با تعارض ها و تناقضاتی روبه رو می شود 
دادگاه  به  آن  از  که  وجدان  می کند.  دشوار  برایش  را  زندگی  ادامۀ  که 
درونی یاد می شود، نمونۀ برجسته از کشمکش های درونی است. تردیدها 
و تمایالت حسی و عاطفی و یا عقالنی، از دیگر مصادیق کمشکش درونی 

محسوب می شوند.

ب( کشمكش فردی )بين فردی(: 
افراد  یا  دیگر،  فردی  با  داستانی  شخصیت  کشمکش،  از  نوع  این  در 
معدودی هم چون عضوی از خانواده و یا تعدادی از دوستان و همکاران 
دچار تعارض می شود. در چنین حالتی، کشمکش جنبه درونی و ناپیدا 
ندارد و قهرمان با یک ضدقهرمان بیرونی و صاحب هویت درگیر است؛ 
اگرچه ترکیب این نوع از کشمکش با تردیدها و تمایالت درونی می تواند 

بیفزاید. دراماتیک  پیچیدگی های  به 

تصویر 5۰

تصویر 5۱ 

تصویر 52

ج( کشمكش فرافردی: 
در این سطح از کشمکش، شخصیت با یک طیف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و دیگر انواع عمومی روبه روست و 
نمی توان فرد معینی را به عنوان معارض معرفی کرد )اگرچه اغلب یک فرد به عنوان ضدقهرمان، به نمایندگی 
از سوی گروه بزرگ تر، این رویارویی را رهبری می کند که در این صورت ترکیبی بین کشمکش فردی و 
فرافردی محسوب می شود(. البته انواع دیگری از کشمکش نیز وجود دارد که به دلیل محدودیت زمانی فرصت 
تشریح همۀ آنها نیست و صرفاً به چند مورد دیگر از آنها اشاره می کنیم؛ از جمله: کشمکش فرد با طبیعت، 

کشمکش بر ضد سرنوشت و تقدیر، کشمکش جامعه با جامعۀ دیگر و...

)Surprise( 2.غافلگيری
باعث  مواقع  اغلب  در  فراموشی  و  غفلت 
البته  غافلگیرکننده می شود.  اتفاقات  بروز 
با  مواجهه  فقط  غافلگیری  از  ما  منظور 
رویدادهای  شامل  و  نیست  تلخ  حوادث 
عادی،  زندگی  در  می شود.  هم  شیرین 
اغلب زمانی دچار غافلگیری می شویم که 
نهایی یک  نتیجۀ  میان پیش بینی خود و 
هنگام  می کنیم.  را کشف  ناگهانی  شکاف 

منفجر  ماشین  الستیک  ناگهان  پیش بینی(  عنوان  )به  تصادف  از  نگرانی  وجود  با  اتوبان،  یک  در  رانندگی 
می شود و یا دویدن یک حیوان به وسط اتوبان ما را به شدت غافلگیر می کند. در هر صورت برای خلق موقعیت 
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غافلگیر کننده، نویسنده و کارگردان باید زمینه چینی نوعی پیش بینی را در مخاطبان به وجود بیاورند، اما 
شود. آنها  غافلگیری  و  شگفتی  باعث  باید  نهایی  نتیجۀ  برنامه،  مخاطب  و  قهرمان  تّصور  برخالف 

 )Mystery( 3. معما
نوعی کشمکش ذهنی و عقالنی است. در هر معما همواره یک سؤال نسبتاً روشن با چند جواب احتمالی وجود 
دارد. فیلم های » کارآگاه پوارو« و یا اغلب آثار پلیسی و معمایی، مصادیق عینی به کارگیری این ابزار دراماتیک 
محسوب می شوند. آثار معمایی با ایجاد سؤاالت کنجکاوی برانگیز و بسیار ضروری، ذهن شخصیت های داستان 
و مخاطبان را به تحرک وامی دارد و آنها را به جست و جوی پاسخ می کشاند و همین امر یعنی جذابیت و ایجاد 

تمایل برای پیگیری داستان. 

تصویر 5۳

تصویر 54

در برنامه های غیرنمایشی نظیر یک برنامۀ گزارشی و یا میزگرد، طراحی پرسش های معماگونه و دقیق سبب 
می شود که مخاطبان برای شنیدن نظرات و آرای افراد دیگر تحریک شوند. همچنین کارگردان برنامه می تواند 

در دکوپاژ خود به شیوه ای معماگونه و کنجکاوی برانگیز افراد را به تصویر بکشد.

 )Suspense( 4. تعليق، دلهره
تعلیق به معنای معلق بودن و پا در هوا ماندن و نوعی بی اعتمادی و بی خبری از نتیجۀ  کار است. در غافلگیری 
و معما، اغلب پاسخی وجود دارد که برخالف تصور ما به وقوع می پیوندد و تکلیف مخاطب را روشن می کند، 
اما در تعلیق، فرایند پاسخگویی به تأخیر می افتد و فرد به مدت بیشتری در اضطراب و دلواپسی به سر می برد. 

فیلم های ترسناک، نمونه های آشکار بهره گیری از ابزار تعلیق و دلهره محسوب می شوند. 

 )Dramatic irony( 5 .کنايه دراماتيک
نوعی پیش آگاهی و فرضیه سازی از اتفاقات و رویدادهای بعدی است؛ چیزی شبیه معما اما فراتر از آن. در 
اما در کنایه، پاسخ هایی مطرح می شود که مخاطب علی رغم  یا پرسش هایی مطرح می شود  معما، پرسش 
آگاهی از آن، اقناع نمی گردد. درواقع غافلگیری و معما و تعلیق عمدتاً بر ناآگاهی ما از حوادث پیش رو استوار 

است، اما کنایۀ دراماتیک بر آگاهی های ما از الیه های زیرین وقایع شکل می گیرد. 
برای مثال: زمانی که قهرمان اثر گمان می کند که به پاسخ معما دست یافته است و همه چیز با موفقیت به 
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فهرست ده اثر کالسيک و غيرکالسيک )تلویزیونی( را با ذکر دالیل بيان کنيد و در کالس با یکدیگر به 
بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

در ميان برنامه های تلویزیونی، انواع ساختارها )خطی، منقطع، دایره ای و..( را مشخص کنيد؛ و در کالس به 
بحث و گفت وگو بپردازید.

گره های دراماتيک )نظير: کشمکش و تضاد، غافلگيری، معما و کنجکاوی، تعليق و کنایه دراماتيک( را در آثار 
تلویزیونی دلخواه خود مشخص کنيد و با ذکر دليل توضيح دهيد.

چگونه می توان یک اثر با ویژگی های کالسيک را به اثری با ویژگی های غيرکالسيک تبدیل کرد؟

نقاط تفکيک پرده بندی یک  اثر تلویزیون نمایشی را مشخص نمایيد و در مورد آن در کالس گفت وگو کنيد.

به چند گروه تقسيم شوید، سپس یک موقعيت نمایشی را برای آنها توصيف کنيد و از هر گروه بخواهيد تا بر 
اساس آموخته های این درس، موقعيت نمایشی را با یکی از گره های دراماتيک به پایان برسانند )یعنی یک 

گروه موقعيت نمایشی را به شيوۀ معمایی مطرح کند، گروه دیگر با تعليق و گروه بعدی با کنایه دراماتيک(.

كار گروهی

ایجاد شده را نوعی پرش تازه قلمداد  پایان رسیده است، کنایه دراماتیک موقعیتی پدید می آورد که پاسخ 
در  اثر  قهرمان  دراماتیک،  کنایه  بر  مبتنی  آثار  اغلب  در  تازه.  دردسر  نوعی  را  موقتی  پیروزی  و  می کنیم 
جست و جوی حقیقتی می گردد؛ در حالی که در پایان داستان درمی یابد این حقیقت در وجود او بوده است 
و یا چیزی را به دست می آورد که گمان می کرد موجب خوشبختی او می شود، اما دردسر های دیگری برای 

او به وجود آورده است.
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فرایند ارائه طرح و متن به شبکه تا تصویب نهایی 
رسانه های تلویزیونی در تمام دنیا، اعم از دولتی و یا خصوصی، بر اساس سیاست های خاصی اداره می شوند و 
برنامه سازانی را استخدام می کنند که مطابق با جهت گیری و منافع مادی و معنوی مدیران رسانه عمل کنند. 
از همین رو، استعداد هنری و دانش و مهارت برنامه سازان فقط بخشی از قابلیت های آنها محسوب می شود و 
چنان چه این افراد به سیاست ها و قوانین رسانه آشنا نباشند و مهارت تعامل با کارشناسان و مدیران رسانه را 
نیاموزند، شاید هیچ وقت موفق به بروز استعداهای فردی خود نشوند. اولین چیزی که باید بدانید این است 
که فعالیت برنامه سازی چه در یک نهاد خصوصی و چه در یک نهاد دولتی، یک فعالیت سلسله مراتبی است 
و ایده ها و طرح های شما باید مرحله به مرحله به تصویب کارشناسان و سیاست گذاران رسانه برسد. تصویب 
محتوا کاری بسیار سخت و گاه طوالنی است و اگر با فرایند آن آشنا نباشید و از قبل استراتژی روشنی برای 

کوتاه کردن این مسیر پیدا نکنید، بدون شک در معرض آسیب های مختلف قرار می گیرید. 
تصور کنید که چند روز یا چند هفته روی یک موضوع مطالعه کنید و طرح جامعی را آماده نمایید، اما شورای 

طرح و برنامه آن را در اولویت نداند و هر بار که شما متنی می نویسید، با همین پاسخ روبه رو شوید! 

بدون شک خیلی زود سرخورده می شوید و ممکن است برای همیشه این کار را کنار بگذارید. اما اگر قبل از 
نگارش طرح و متن با سیاست ها و اولویت های موضوعی گروه برنامه ساز آشنا باشید و یا فرصت گفت و گو با 
مدیر گروه و کارشناسان طرح و برنامه برایتان فراهم شود، بدون شک متن شما بسیار هدفمند نوشته می شود 
و قطعاً در وقت و انرژی صرف جویی قابل مالحظه ای صورت می گیرد. در مطالب درسی گذشته آموختید که 

مراحل برنامه سازی حداقل از 5 فصل به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارت اند از:
۱( مرحلۀ »طراحی، تحقیق و نگارش« یا آماده سازی محتوا؛

2( مرحلۀ »پیش تولید« با رویکرد تهیه و تدارک امکانات و جذب و به کارگیری عوامل اجرایی برای تولید؛
۳( مرحلۀ »تولید« یا ساخت برنامه متکی بر متن یا مبتنی بر اجرا و عینیت بخشی به محتوا؛

4( مرحلۀ »پس از تولید« با هدف ویرایش و پاالیش ساختار و محتوا و آماده سازی برای مرحلۀ پخش؛
5( مرحلۀ »پخش« و رساندن محصول نهایی به سمع و نظر مخاطبان و اخذ بازخورد از آنها.

تصویر 55
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در سازمان صدا و سیما، نحوۀ نظارت بر طرح و متن و نیز فرایندهای پنج گانۀ فوق، غالباً به سه شکل صورت 
می گیرد که عبارت اند از:

نظارت سطح اول، مربوط به آثار »الف ویژه و یا الف ستاره دار« مانند: سریال های نمایشی فاخر و بزرگ نظیر 
هزاردستان، مختارنامه، درچشم باد و ... است. این طبقه از آثار، باالترین درجه کیفی و بیش ترین هزینۀ تولید 
را به خود اختصاص می دهند و نحوۀ نظارت بر آنها طوالنی و پیچیده است. گاهی برای بررسی این برنامه ها، 

شورای ویژه ای متشکل از ریاست سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد رسانه تشکیل می شود. 
نظارت سطح دوم، به آثار طبقۀ »الف و ب« تعلق دارد. اغلب سریال های نمایشی و بسیاری از برنامه های 
مستند در این دسته قرار می گیرند. این طبقه از آثار، از نظر کیفیت و بودجه، در رده معمولی و متوسط قرار 
دارند و به سطح آثار طبقۀ الف ستاره دار نمی رسند. نظارت بر این آثار نیز توسط مدیر گروه و مدیر شبکه 

صورت می گیرد. 
خبری،  گزارش های  مانند:  برنامه هایی  است.  د«  و  »ج  طبقات  برنامه های  به  مربوط  نظارت سطح سوم، 
برنامه های میزگرد و سخنرانی که از نظر اجرا ساده و کم هزینه تر هستند. اغلب اوقات وظیفۀ نظارتی این گونه 
و حجم  گستردگی  دلیل  به  البته  دارد.  قرار  برنامه  و  طرح  شورای  نمایندۀ  یا  مدیرگروه  عهدۀ  بر  برنامه ها 
برنامه های طبقات »ج و د«، نظارت بر آنها با سخت گیری کمتری همراه است. )بسیاری از برنامه های روزانه 
مانند: اخبار و برنامه های روتین خانواده، آشپزی و...  ممکن است از ارائۀ طرح و متن به شورای گروه و شبکه 

معاف باشند و محتوا یا ساختار آنها صرفاً زیر نظر مدیرگروه یا یکی از نمایندگان شورا بررسی شود.(

تصویر 56

تصویر 57

در هر صورت آشنایی برنامه سازان با سطوح نظارتی و درک صحیح از بودجه بندی آثار و درجۀ کیفی برنامه ها، یکی 
از مهارت های برنامه سازی است. و به هیچ وجه نباید آن را کم اهمیت فرض کرد. همچنین آشنایی نویسندگان و 
یافتن  برای  مؤثری  بسیار  روش  رسانه ای،  نیازسنجی  نتایج  و  شبکه ها  مدون  سیاست های  با  برنامه  طراحان 
موضوعات و هدف های برنامه سازی است و از اتالف وقت آنها جلوگیری می کند. برای مثال: در یکی از متن های 
سیاست گذاری شده در حوزۀ اقتصاد مقاومتی که توسط کارشناسان شورای اقتصاد مقاومتی معاونت سیما در 

سال ۱۳۹۳ تهیه و تدوین شده است، به برخی از محورها و مصادیق برنامه سازی اشاره شده که عبارت اند از: 
1. نمايش مكان های بكر و گسترده در استان های مختلف

2. نمايش امكانات و مواد اوليۀ فراوان و ارزان قيمت
3. نمايش اهميت اقوام و خرده  فرهنگ های بومی
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4. دسترسی به سود سرشار با کمی تالش و برنامه ريزی
5 . ترويج نگاه بلندمدت و ملی به جای نگاه مقطعی و مبتنی بر سود فردی

6 . اعتماد به جوانان دانشگاهی
7. آموزش شيوۀ های نوين بازاريابی در داخل و خارج

8 . معرفی مستقيم و غيرمستقيم امكانات اقتصادی صنعت گردشگری و...

وجود این اولویت های موضوعی، راه طراحان و نویسندگان را برای انتخاب ایده یا فکر اولیه هموار می سازد و 
سرعت و دقت آنها را بسیار افزایش می دهد. نویسندگان و طراحان چه بر اساس مطالعات شخصی به ایده و 
طرح رسیده باشند و چه از محورهای سیاست گذاری شده در اسناد سازمان صدا و سیما استفاده کرده باشند، 
محصول نهایی آنها در قالب طرح باید به شورای طرح و برنامۀ گروه ارائه شود. دبیر شورا، بسته به میزان 
دریافت طرح و متن از نویسندگان و تهیه کنندگان مختلف و محاسبۀ زمان برای مطالعۀ هر یک از آنها، مدت 
زمانی بین یک هفته و حداکثر یک ماه را برای تعیین تکلیف این آثار معین می کند. اعضای شورای طرح و 
برنامه که تعداد آنها اغلب بین ۳ تا 7 عضو به همراه مدیر گروه است، پس از مطالعۀ طرح و ارزیابی قابلیت های 
آن، نظرات انتقادی یا پیشنهادی خود را طی یک صورت جلسه مکتوب ارائه می کند و نتیجۀ نهایی را در ذیل 

سه عنوان: »مردود، اصالحی و یا مورد قبول« اعالم می کند.

تصویر 5۸

چنانچه اکثریت اعضای شورا به اتفاق آرا نظر به مردود بودن طرح داشته باشند، دبیر شورا، دالیل مکتوب یا 
شفاهی اعضا را ثبت می کند و طی صورت جلسه ای به سمع و نظر ارائه دهندۀ طرح می رساند و طرح مذکور را 
از دستور کار شورا خارج  می کند. البته نسخه ای از طرح و فایل رایانه ای، در بایگانی شورا ذخیره می شود تا در 
گزارش های سالیانۀ اداری به آن استناد شود. در صورتی که اعضای شورا، قابلیت هایی در طرح مالحظه کنند و 
یا اشکاالت و ابهاماتی را در آن ببینند، به اتفاق آرا آن را به عنوان طرح اصالحی معرفی می کنند و دبیر شورا 
نتیجۀ مذکور را به همراه صورت جلسه که حاوی مهم ترین انتقادات و پیشنهادها است، به ارائه دهندۀ طرح 
انتقال می دهد و یا نشست اختصاصی با نویسنده برگزار می کنند. در این حالت نویسنده این شانس را دارد تا 

با اعمال پیشنهادها و یا کاستن از ابهامات و ضعف های طرح خویش، آن را بار دیگر مطرح کند. 
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در صورت تصویب طرح نیز متن مذکور با شناسنامۀ طرح و صورت جلسه کارشناسان به شورای شبکه ارجاع 
می شود و بسته به ساختار و طبقۀ کیفی، نحوۀ نظارت و ادامه روند رسیدگی بر روی طرح و متن تعیین 
می گردد. چنانچه طرح مذکور در شورای شبکه نیز به تصویب برسد، مجوز رسمی برای ورود به مرحلۀ تحقیق 
و نگارش فیلمنامه صادر می شود. فرایند بررسی فیلمنامه نیز تقریباً مشابه روند بررسی طرح است و علی رغم 
پاره ای تفاوت های بنیادی، از تکرار آن پرهیز می کنیم. فقط باید آگاه باشید که پس از تصویب نهایی فیلمنامه، 
آماده سازی  منظور  به  متن«  تحلیل  و  »تجزیه  گام  آن  و  باقی می ماند  پیش تولید  مرحلۀ  تا  دیگر  گام  یک 

»برآورد مالی تولید« و »اخذ مجوز تولید« است که در درس بعد به تشریح آن می پردازیم.

با تماشای برنامه های مختلف تلویزیونی، سطح کيفی آنها را )الف، ب، ج ، د( با ذکر دليل مشخص کنيد.

فعاليت 
كالسي

بر اساس موضوعات مطرح شده در برنامه های یک شبکه، مأموریت های عمومی گروه تلویزیونی یا شبکة 
سازنده را توصيف کنيد.

با تشریح بخشی از مأموریت های رسانه ای یک شبکه، ایده هایی مناسب برای آن ارائه دهيد.

تجزیه و تحلیل متن و برآورد مالی تولید بر اساس متن
آمادۀ  تهیه کننده  و  می پذیرد  پایان  تقریباً  نگارش  و  تحقیق  و  مرحلۀ طراحی  فیلمنامه،  یا  متن  تصویب  با 
پیش تولید و تهیۀ مقدمات برای ساخت برنامه می شود. )این که از پایان مرحلۀ نگارش به صورت تقریبی یاد 
کردیم، به این دلیل است که اغلب فیلمنامه ها ممکن است در مرحلۀ اجرا ـ و اغلب به دلیل مشکالت اجرایی 
و ضرورت کاهش برخی هزینه هاـ نیاز به اصالحاتی پیدا کنند؛ در این شرایط به حضور مجدد نویسنده نیاز 

است(.
فیلمنامه یا متن، یکی از مهم ترین عناصر برای تعیین مراحل اجرایی بعدی است و بدون وجود متن، نمی توان 
شیوۀ تولید و میزان بودجه و زمان بندی برنامۀ تلویزیونی را تشخیص داد. البته در برنامه های بدون اتکا به متن 
یا فیلمنامه، تهیه کنندگان از مهارت های تجربی خود بهره می گیرند و با استفاده از فرم برآورد مالی، به یک 
میانگین زمانی و هزینه ای دست پیدا می کنند در هر صورت بدون پیش بینی دقیق از هزینه ها و تعیین زمان 
شروع و پایان یک پروژۀ تلویزیونی، پیش تولید و یا تولید آن پروژه غیراصولی ا ست و احتمال شکست پروژه 
یا نیمه کاره رها شدن آن بسیار زیاد است. اگر به خاطر داشته باشید، گفتیم یکی از کارکردهای تولید متن، 
پیش بینی هزینه های احتمالی و کاهش زمان و بودجه است؛ در همین راستا، برآورد مالی هر برنامه نسبت 
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برای  دارد.  متن  در  مندرج  نیازهای  و  کیفی  طبقۀ  با  مستقیم 
مثال: پیش تولید یک سریال فاخر تاریخی مانند » هزار دستان« 
بیش از دوسال طول کشیده و در مجموع نزدیک به هشت سال 
فرایند ساخت آن ادامه پیدا کرده است. در این سریال تاریخی، 
قسمت کوچکی از شهر تهران به صورت دکور ساخته شده است 
و  سینمایی  شهرک  تنها  عنوان  به  امروز  که  غزالی  شهرک  و 
و  حاتمی  علی  مرحوم  یادگار  می شود،  قلمداد  ایران  تلویزیونی 

تصویر 5۹

گروه تولید آن سریال است. اولین و مهم ترین وظیفۀ تهیه کننده پس از خاتمۀ فیلمنامه، تجزیه و تحلیل متن 
به منظور تفکیک اطالعات مالی و زمان بندی است. به منظور آشنایی عملی شما عزیزان با نحوۀ تجزیه و تحلیل 
متن و انجام برآورد مالی، قسمتی از سکانس  اول فیلمنامه »گرداب« را که در درس شیوۀ های نگارش متن 

ارائه شده بود، تشریح می کنیم.
در گام نخست، تهیه کننده به تفکیک مکان و زمان وقوع رویدادها که در سرفصل هر سکانس و صحنه های 
آن درج شده است، می پردازد. برای مثال، سکانس اول فیلمنامۀ گرداب متشکل از شش صحنه، در منطقۀ 
هورالعظیم )منطقۀ جنوب غربی ایران و در حدفاصل مناطق مرزی با عراق( واقع شده است. بنابراین تهیه کننده 

باید فهرست دقیق و جزئی از مکان و زمان هر صحنه آماده سازد.
1. محل استقرار سلیمه و گاومیش های او در حاشیۀ هور )که محل اصلی رویدادهای این سکانس محسوب 

می شود(.
2. محل پنهان شدن فهد و دو نفر از دوستانش در پشت نیزارها و مشرف بر محل استقرار سلیمه و علی.
3. آبراهی در هور که علی با قایق خود در آن حرکت می کند و به محل استقرار سلیمه نزدیک می شود.

4. تکرار محل استقرار سلیمه و لحظه مالقات علی و سلیمه و غافلگیری توسط فهد و...
5. تکرار محل پنهان شدن فهد و دو نفر از دوستانش.

6 . تکرار محل استقرار سلیمه.
در فیلمنامه گرداب، بیش از چهل سکانس و هفتاد صحنه مستقل وجود دارد که تهیه کننده باید فهرست 
دقیق هر مکان و زمان رویدادها را استخراج کند. درواقع تجزیه و تحلیل مکان رویدادها موجب می شود تا 
تهیه کننده دریابد کدام مکان ها اصلی و کدام مکان ها فرعی است. همچنین مشخص می شود کدام مکان ها به 
دکور و صحنه آرایی نیاز دارد و کدام مکان ها با حداقل امکانات قابل فیلمبرداری است. در کنار این اطالعات 
که هرکدام بار مالی و زمانی خاصی را به پروژه تحمیل می کند، تهیه کننده می تواند مکان ها را از لحاظ داخلی 
نیازمند نورپردازی  یا خارجی بودن، تجزیه و تحلیل کند. مراد از صحنه های داخلی، صحنه هایی است که 
هستند و موضوع آکوستیک صدا و ایمنی مکان فیلمبرداری در آنها حساس تر از مکان های خارج از محیط 
مسّقف است. به طور طبیعی، امکان نورپردازی ساده در یک مکان دورافتاده از هورالعظیم نیاز به ژنراتور برق و 
سیم کشی در دل هور خواهد داشت و باید هزینه هنگفت چنین اقدامی در مرحلۀ برآورد دیده شود. همچنین 
تجزیه و تحلیل مکان ها از نظر زمان تصویربرداری، اطالعات پیچیدۀ دیگری را هویدا می سازد. برای مثال، اگر 
سکانس اول فیلم گرداب به جای روز، در تاریکی شب رخ می داد، باید برای تمام این محیط نورپردازی خاصی 

صورت می گرفت که هزینه و زمان اجرای این کار را به چند برابر افزایش می دهد!
نکتۀ بعدی، تجزیه و تحلیل امکانات و تجهیزات مورد نیاز در هر صحنه است. برای مثال، صحنۀ چهار از 
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فیلمنامۀ گرداب، عالوه بر نیاز به تعدادی گاومیش، به قایق علی و امکاناتی نظیر پارو و چنگۀ ماهیگیری 
احتیاج است. همچنین به دو قایق مخصوص نیروهای انگلیسی با تعدادی لباس و تجهیزات نیروی دریایی 

انگلستان نیاز است و نیز سالح و مهماتی که در اختیار فهد و دو نگهبان همراه او دیده می شود و...
گام بعدی تهیه کننده، تجزیه و تحلیل بازیگران و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید برنامه است که باید 
در هر صحنه، مکان و زمان، به صورت دقیق برآورده شود. نیروی انسانی در پروژه های فیلمسازی حداقل به 
دو دستۀ عمده تقسیم می شوند که عبارت اند از: عوامل انسانی جلوی دوربین )شامل: بازیگران اصلی، فرعی 
و هنروران یا سیاهی لشکر( و عوامل پشت دوربین )شامل: گروه کارگردانی، گروه تصویر و صدا، گروه گریم، 
صحنه و دکور و....(. در اغلب اوقات عوامل پشت دوربین ثابت و بدون تغییرند، اما عوامل جلوی دوربین در هر 

صحنه و سکانس تغییر می کند.
شمارش دقیق عوامل در هر صحنه می تواند برآورد نسبتاً روشنی از میزان کار هر یک از عوامل و در نتیجه، 
تعیین دستمزد آنها به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه و حتی سالیانه انجام می شود؛ و مهم تر از آن، موضوعات 
پیچیده ای مانند )تغذیۀ روزانۀ عوامل )شامل: صبحانه، ناهار، شام و میان وعده ها( و نیز نحوۀ حمل و نقل افراد 

از دِر منزل تا محل فیلمبرداری و بازگرداندن ایشان به محل سکونت و هزاران نکتۀ ظریف دیگر است.
در فیلم داستانی گرداب عوامل ثابت پشت صحنه نزدیک به چهل نفر برآورد شده بود که به مدت چهل و پنج 
روز کاری از تهران به منطقۀ هورالعظیم رفته و در یک هتل مناسب اسکان پیدا کرده بودند. عوامل جلوی 
دوربین نیز با جمع هنروران و بازیگران اصلی و فرعی در هر صحنه و سکانس، به بیش از پانصد نفر می رسید 
که به طور متوسط هر روز باید بیست تا سی نفر در جلوی دوربین قرار می گرفتند. به طور طبیعی حمل و نقل 
روزانۀ این تعداد افراد، به همراه پذیرایی یک یا دو وعده غذا و نیز تهیه لباس و تجهیزات آنها و سایر موارد 
از قبیل دکور و نورپردازی و... هزینه ای بسیار هنگفت را به پروژه تحمیل می کرد و اگر در برآورد آن دقت 
الزم صورت نمی گرفت، می توانست پروژه را با دردسرهای جدی روبه رو سازد. تهیه کننده موظف است تمام 
هزینه های تولید را از مرحلۀ پیش تولید تا مرحلۀ پخش و تصفیه حساب نهایی، برآورد کند و در قالب فرم های 
مخصوص به شورای برآورد تحویل دهد. خوشبختانه فرم های برآورد به نحوی تنظیم شده اند که تهیه کننده را 
موظف می سازد تا نیاز بودجه و زمان را به تفکیک در آنها قید کند. مشاهدۀ یک نمونه از فرم خام برآورد به شما 

نشان می دهد که یک تهیه کننده باید هنگام تجزیه و تحلیل متن به چه نکاتی توجه کند.

فرم برآورد مالی يک اثر نمايشی

تصویر 6۱تصویر 6۰
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فرم برآورد مالی يک اثر نمايشی

تصاویر 62، 6۳، 64، 65
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پی نوشت تکمیلی
برای آشنایی با چارچوب یک طرح نمایشی و یا غیرنمایشی، بهتر است برخی از مندرجات شناسنامه طرح را 

با تفصیل بیشتری بیان کنیم. 
در این بخش شناسنامۀ طرح غیر نمایشی را با دقت بیشتر کالبد شکافی می کنیم.

تصویر 66

تصویر 67
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در صفحۀ اول شناسنامۀ طرح، اطالعاتی از سوابق نویسندۀ طرح و برخی از عناصر کلیدی مانند تهیه کننده 
و کارگردان اخذ می شود تا در همان گام نخست، کارشناسان شورای طرح و برنامه را با چکیده ای از سوابق 
حرفه ای و نمونه برنامه های قبلی آنها آشنا سازد )البته در شناسنامۀ طرح نمایشی، اطالعات نویسنده و یا 

سرپرست نویسندگان در اولویت قرار می گیرد(.
تا در هنگام بررسی طرح، روش اجرایی و سبک روایی  به کارشناسان کمک می کند  این سوابق  از  آگاهی 

نائل شوند. توانایی ها  از  ارزیابی دقیق تری  به  یا کارگردان را مد نظر قرار دهند و  نویسنده 

و ساختار  از جمله: مشخصات کلی طرح  و کیفی طرح  اطالعات کّمی  در صفحۀ دوم شناسنامۀ طرح، 
و طبقۀ کیفی برنامه و محورهای موضوعی اصلی و فرعی درج می شود. منظور از »ساختار« تعیین یکی از 
ساختارهای ۹ گانه است که در پودمان اول به آن اشاره شد. طبقۀ برنامه نیز ناظر بر سقف بودجه و کیفیت 

مورد انتظار از برنامه است.

این طبقه بندی نیز در پودمان اول تشریح شده است و صرفاً برای یادآوری به رئوس آنها اشاره می کنیم:
با کیفیت ممتاز و شرایط سخت  برنامه های  الف ستاره دار« )مختص  یا  برنامه های گروه »الف ویژه   .۱

تولید(؛
2. برنامه های گروه »الف« )مختص برنامه های با کیفیت خوب و شرایط متعارف تولید(؛

۳. برنامه های گروه »ب« )مختص برنامه های با امکانات و بودجۀ متوسط(؛
4. برنامه های گروه »ج« )مختص برنامه های با امکانات کمتر و بودجۀ زیر متوسط(؛

5. برنامه های گروه »  د« )مختص برنامه های با حداقل امکانات تولید و بودجۀ بسیار اندک(.

سایر اطالعات درخواستی در صفحۀ دوم، به تبیین موضوع اصلی و فرعی و رویکرد عمومی برنامه اختصاص 
دارد و نویسنده باید به صورت بسیار موجز و مختصر و با مناسب ترین کلمات یا کلید واژه ها، این مطالب را 
درج کند تا کارشناسان شورا در یک نگاه، محورهای موضوعی و محتوایی را تشخیص دهند و قادر شوند مزایا 

و محسنات این طرح را در مقایسه با طرح های مشابه معلوم سازند.

در صفحۀ سوم شناسنامۀ طرح، نکات بسیار مهمی درج شده است که اگر نویسنده طرح، در توصیف آنها 
دقت بیشتری کند، عماًل تصویب طرح خود را سرعت می بخشد. درواقع در این صفحه از شناسنامۀ طرح، 
نویسنده قادر است به مهم ترین دالیل خود برای ارائۀ طرح اشاره کند )موضوعی که شاید در خالصۀ طرح 
ضمیمه شده به این شناسنامه وجود نداشته باشد(. همچنین نویسنده موظف است به برجسته ترین نوآوری 

محتوایی در طرح و یا حتی خالقیت هایی که در مرحلۀ اجرا، مد نظر قرار دارد، اشاره کند. 
سایر اطالعات مندرج در این صفحه نیز شیوه های اجرایی و عملیاتی را معین می سازد که البته در شناسنامۀ 

طرح نمایشی با اندکی تفاوت ارائه می شود.
در اغلب مواقع، نویسنده یا تهیه کننده خالصۀ دست نویس یا تایپ شده از طرح اولیه را هم به شناسنامۀ طرح 
ضمیمه می کند و کارشناسان شورا عالوه بر مطالعۀ شناسنامۀ طرح، وظیفه اکید دارند تا طرح ضمیمه شده را 

نیز مطالعه کنند و ادعای نویسنده در خالصۀ طرح را با شناسنامۀ طرح مقایسه کنند. 
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یک فيلمنامه کوتاه داستانی را مطالعه کنيد، سپس موارد زیر را بر آن اعمال نمایيد.
الف( به تجزیه و تحليل دقيق عناصر متن بپردازید.
ب( برآورد مالی و زمان توليد آن را مشخص کنيد.

فعاليت 
كالسي

هزینه های یک سکانس از یک فيلم نمایشی یا غير نمایشی را برآورد کنيد.

با استفاده از فرم برنامه ریزی زمان ساخت برنامه، یکی از برنامه های تلویزیونی را به شکل مهندسی معکوس 
برآورد کنيد.

با مراکز کرایة تجهيزات فنی تماس بگيرید. کرایة برخي از اقالم )مانند: دوربين های حرفه ای، تجهيزات 
نورپردازی و سایر تجهيزات( را در کار خود برآورد کنيد.

چه بسا نویسنده در خالصۀ طرح به تشریح نکاتی پرداخته باشد که بخشی از آنها قابل درج در فضای محدود 
شناسنامۀ طرح نیست و..

صفحۀ چهارم شناسنامۀ طرح، مربوط به شورای طرح و برنامه و نظر نهایی کارشناسان است که نتیجۀ 
ارزیابی خود را به صورت رسمی در سه حالت )مردود، اصالح و مصوب( ابالغ می کنند. )در خصوص فرایند 

طرح و برنامه در بخش های بعد بیشتر توضیح خواهیم داد(.
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جدول ارزشـیابی پودمان دوم

عنوان پودمان
فصل2

تكاليف عملكردی
)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتايج)کيفيت(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

فرایند طرح و 
متن

تبیین طرح ها و 
متون نگارشی 
مبتنی بر اجرا

تحلیل و طراحي و 
نگارش متن بر اساس 
تعیین برآورد مالي و  
دسته بندي روایت ها؛ 
با استفاده از تجزیه 
و تحلیل چند برنامه 
تلویزیوني و نمایش 

نمونه های متنی

باالتر از حد 
انتظار

تعیین برآورد مالی و تجزیه و تحلیل متن 
یک برنامه از نظر نوع روایت

تحلیل و بررسي، مفاهیم روایت نگارشی 
و روایت مبتنی بر اجرا و الزامات نگارش 

طرح

۳

تعیین برآورد مالی و تجزیه و تحلیل متن در حد انتظار
2یک برنامه از نظر نوع روایت

تحلیل فرآیند طرح 
پایین تر از و متن

انتظار

درک و مفهوم روایت نگارشی و روایت 
مبتنی بر اجرا، تجزیه و تحلیل یک 

برنامه از نظر نوع روایت
۱

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از ۳

نمره پودمان از 2۰



پودمان 3 /  فرایند پیش تولید

9 3

با  مي شود.  تهیه  نیاز  مورد  امکانات  و  عوامل  تلویزیونی،  برنامۀ  یک  تولید  شروع  برای 
توجه به هزینه های سنگین در مرحله تولید، تهیه کننده و مدیر تولید باید قبل از شروع 
فیلمبرداری، برنامه ریزی بسیار دقیقی آماده کنند و تجهیزات و امکانات را تدارک دیده و 
با هزینه کمتر و کارایی باالتر در خدمت عوامل برنامه قرار دهند. درواقع مرحله پیش تولید 

نوعی مرحله برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برای تمام فعالیت ها محسوب می شود.

پودمان 3

فرايند پيش توليد
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تحليل نقش پيش توليد در برنامه سازي تلويزيوني

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    عوامل تولید یک برنامۀ تلویزیوني مانند تهیه کننده و مدیر تولید چه نقشي دارند؟

    قرارداد یک برنامۀ تلویزیوني چگونه تنظیم مي شود؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیری، مهارت تشریح مراحل پیش تولید، تفکیک و تبیین عوامل سازنده و 

تنظیم یک قرارداد را فرامي گیرند. 

استاندارد عملكرد
  تحلیل پیش تولید برنامه سازي تلویزیوني و برنامه ریزي تولید، بر اساس متن انتخابي؛ با استفاده از نمایش پشت 

صحنه از مرحلۀ پیش تولید برخی برنامه های تلویزیونی
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فرایند پیش تولید و تهیۀ مقدمات ساخت برنامۀ تلویزیونی
الف( تحليل فرايند پيش توليد در ساخت برنامه های تلويزيوني

ب( فرايند برنامه ريزی توليد )استخدام عوامل، تهيه و تجهيزات(

1( تفكیك و دسته بندي پیش تولید/ عوامل مؤثر بر پیش تولید
مرحلۀ پیش تولید )Per-Production( به مرحله ای اطالق می شود که طی آن عوامل و امکانات مورد نیاز 
مرحلۀ  در  که  اقداماتی  مهم ترین  می شود.  دیده  تدارک  و  تهیه  تلویزیونی،  برنامۀ  یک  تولید  شروع  برای 

از: عبارت اند  می شوند  انجام  پیش تولید 
1. فراخوان و انتخاب عوامل تولید )اعم از عوامل جلوی دوربین و پشت دوربین(؛

2. عقد قرارداد مالی و تعیین زمان بندی شروع و پایان پروژه و آغاز پرداخت برخی اقساط مالی به عوامل؛
3. اخذ مجوزهای فیلمبرداری و انجام مکاتبات اداری؛
4. کرایه، خرید و گردآوری تجهیزات و امکانات فنی؛

5. ساخت دکور و آماده سازی صحنه )با لحاظ نکات فنی صدا، نور، تصویر، ایمنی و...(؛
دقیق  برنامه  یک  )ارائه  و...  چارت  گانت،  مانند  زمانی  جداول  و  تولید  جدول  رسم  و  تولید  برنامه ریزی   .6

روزانه(؛ هفتگی،  ماهانه،  به صورت 
7. تهیۀ تصویرنامه، استوری برد اولیه، دکوپاژ و...؛

8. آزمون اولیه تجهیزات و تهیۀ مواد خام صدا و تصویر و...؛
9. تمرین و آماده سازی بازیگران، مجری؛ 

10. آزمون اولیۀ گریم، لباس و مهارت برخی عوامل جلوی دوربین؛
11. سایر فعالیت هایی که به آماده سازی مقدمات تولید برنامۀ تلویزیونی مربوط می شود.

پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای مرحله تولید، ضامن یک تولید با کیفیت و کم هزینه است. همان طور 
که می دانید، با ورود به مرحلۀ تولید، صرف نظر از این که پیشرفت برنامۀ کم باشد یا زیاد، هزینه های فراوانی 
به پروژه شما تحمیل می شود که به آن »هزینه های باالسری« گفته می شود. برای مثال: تجهیزات کرایه ای 
مانند دوربین و وسایل نورپردازی، وسایل دکور و لباس و یا اجارۀ مکان فیلم برداری و امکانات دیگری که 
برای تولید ذخیره و انبار شده  است، چه مورد استفاده قرار بگیرند یا نگیرند، روزانه هزینۀ هنگفتی را به پروژه 

تحمیل می کنند. 
تصویر1
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فعالیت  بدون  اگر  ماهیانه دستمزد می گیرند،  یا  روزانه  به صورت  که  برنامه ساز  عوامل  از  بسیاری  همچنین 
بمانند یا به هر دلیلی فعالیت شان با اخالل همراه شود، شما ناچار خواهید بود، دستمزد اغلب آنها را بدون 
هیچ عذری بپردازید. بنابراین هزینه های باالسری، اگر به شکل درست مدیریت نشوند، می توانند به تدریج 
زیان هنگفتی به بار بیاورند؛ از این زاویه، مرحله پیش تولید، راهی برای بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های 

تحمیلی و پیشگیری از اتالف زمان محسوب می شود.
برای آن که درک بهتری از مرحله پیش تولید به دست آورید، اجازه دهید تا این مرحله را با مرحله آماده سازی 
یک سفر خانوادگی مقایسه کنیم. فرض کنید که قصد دارید تا در فصل تابستان، چند روزی را به همراه 
خانواده خود به یک شهرستان زیبا و خوش آب و هوا مسافرت کنید. به طور طبیعی اگر برای چنین سفری 
پیش بینی های الزم را انجام ندهید و تدارکات ضروری را مهیا نکنید، با مشکالت مختلفی روبه رو خواهید 
شد. در چنین مواقعی شما باید از قبل هزینه های سفر، اعم از هزینه سوخت و استهالک خودروی شخصی یا 
هزینه رفت و برگشت با هواپیما و سایر وسایل نقلیه را در نظر بگیرید و برای اسکان در هتل یا مسافرخانه و نیز 
هزینه های خورد و خوراک و... پیش بینی نسبتاً دقیقی بنمایید. همچنین شما موظفید مقداری هزینۀ اضافه 
برای وقایع پیش بینی نشده در نظر بگیرید و وسایل الزم برای چنین سفری )نظیر: لباس مناسب، شناسنامه 
و کارت شناسایی و مدارک خودرو و...( را به همراه ببرید. فرض کنید در حساب بانکی شما، به قدر کافی پول 
وجود داشته باشد اما اگر در هنگام سفر، ناگهان متوجه شوید که کارت عابربانک و سایر مدارک شناسایی را 
در خانه جا   گذاشته اید، چه اتفاقی روی می دهد؟!! یا فرض کنید بدون اطالع از وضعیت آب و هوا و شرایط 
جاده، وارد مسیری می شوید که نیاز به زنجیر چرخ و امکانات جانبی دیگر وجود دارد و شما هرگز به این 

موضوع فکر نکرده بودید!! و....

  تصویر 2

همان طور که مالحظه می کنید، گاهی کوچک ترین بی برنامه گی می تواند این سفر زیبا و رؤیایی را به کام 
شما و خانواده تلخ کند و حتی مشکالت بزرگ تری را برایتان رقم بزند؛ در حالی که اگر مدت ها قبل از سفر 
تمام جزئیات را بررسی کنید و پیش بینی های الزم را برای هر یک از مراحل سفر در نظر بگیرید، قطعاً نتیجۀ 
رضایت بخش تری به وجود می آید و از این سفر لذت بیش تری می برید. البته افراد دوراندیش نیز همیشه قادر 
به پیش بینی تمام اتفاقات نیستند؛ اما طراحی و برنامه ریزی درست که حتی شامل پیش بینی برخی اتفاقات 
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  تصویر 3

  تصویر 4

غیرمترقبه نیز می گردد، می تواند نتیجۀ رضایت بخش تری را برای شما و همراهانتان به وجود بیاورد و این 
همان معنای پیش تولید است.

در پیش تولید برنامه های تلویزیونی، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل 
اشاره کرد:

1. ساختار و طبقۀ کيفی برنامه؛
2. شيوه ساخت برنامه به صورت زنده يا توليدی؛ 

3. شيوۀ ضبط برنامه به صورت تک دوربين يا چنددوربين.

همان طور که می دانید، ساختارهای نمایشی به ویژه در طبقات »الف و یا الف ویژه«، چند برابر سایر ساختارها 
و طبقات کیفی دیگر هزینه و زمان نیاز دارند؛ بنابراین پیش تولید آنها نیز سخت و پیچیده است و تقریباً 
باید تمام جزئیات از قبل پیش بینی شوند. همچنین تدارک برنامه های زنده در مقایسه با برنامه های غیرزنده 

)اصطالحاً تولیدی( نیز تفاوت چشمگیری دارد. 
در برنامه های زنده )که اغلب چند دقیقه یا چند ساعت به طول می انجامد( تهیه کننده موظف است تمام 
امکانات و نیازمندی های برنامه را روزهای قبل از ضبط آماده سازد و در فرایند تولید نیز این امکانات در یک 
مرحلۀ کوتاه مورد بهره برداری قرار بگیرند. برای مثال: ضبط یک برنامۀ زنده با موضوع مانور نظامی یا برگزاری 
یک مسابقۀ ورزشی، چیزی نیست که تهیه کننده یا کارگردان تلویزیونی بتواند روند آن را متوقف و یا تکرار 
کند. به همین دلیل اگر برای تصویربرداری برخی از این رویدادها، از قبل دوربین های مختلف در مکان های 
اصلی مستقر نشده باشد و یا امکانات نور و صدا به درستی تأمین نگردیده باشد، شما هرگز قادر به پوشش 
رویدادهای اصلی نخواهید بود. در حالی که این محدودیت در برنامه های تولیدی به مراتب کمتر است و به 

دلیل امکان تکرار برخی صحنه ها، کارگردان می تواند 
شیوۀ  به  تکرار،  و  تمرین  بار  چند  با  را  رویداد  هر 

مطلوبی ضبط کند.
عامل تعیین کنندۀ دیگر در فرایند پیش تولید، انتخاب 
شیوۀ ضبط تک  دوربین و چنددوربین است. در روش 
به  فیلمبرداری،  مدیر  یک  با  کارگردان  تک دوربینه، 
شیوۀ نمابه نما، روند ضبط برنامه را به پیش می برد. 
بدیهی ست این روند بسیار زمان گیر است و بودجه و 
زمان تولید را چند برابر افزایش می دهد. البته توجیه 
کیفیت  افزایش  دلیل  به  فقط  روش،  این  اقتصادی 
موظف می سازد  را  تولید  عوامل  تمام  و  است  برنامه 
تکرار  و  تمرین  و  نماها  تک تک  روی  تمرکز  با  تا 
جزء به جزء، به بهترین کیفیت دست پیدا کنند. البته 
در روش تک دوربینه گاهی ممکن است از یک یا چند 
دوربین دیگر هم استفاده شود تا جزئیات دقیق تری 
از همان نما را ضبط کنند. در این گونه موارد اطالق 
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روش چند دوربینه منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا دوربین های دیگر، صرفاً یک محتوا و یک نوع کنش و واکنش 
را ثبت می کنند و الزاماً پیش برندۀ رویداد محسوب نمی شوند و بیشترین کارکرد آنها، ایجاد تنوع بصری در 

هنگام تدوین است. 
اما در روش های مبتنی بر چند دوربین، کارگردان با کمک چند تصویربردار، یک صحنه یا یک سکانس را بر 
اساس دکوپاژ خود ضبط می کند و با استقرار دوربین های مختلف در مکان های مناسب و خارج از دید یکدیگر، 

به ثبت قسمتی از یک صحنه یا سکانس می پردازند و به طور هم زمان چندین نما را ضبط می کنند. 

از دیگر عوامل مؤثر در فرایند پیش تولید برنامه های تلویزیونی می توان به طور اجمال به موارد ذیل اشاره کرد:

نیز  پیش تولید  فرایند  باشد،  برنامه محدودتر  زمان  و  تعداد  ا ست هر چه  بدیهی  برنامه:  تعداد و زمان    

متناسب با آن باید کوتاه تر شود، اگرچه در برخی از تیزرها یا برنامه های تبلیغاتی که گاهی فقط چند ثانیه 
طول می کشد، هزینه های هنگفت و پیش تولید مفصلی طی می شود و کوتاهی برنامه، دلیل بر آسان بودن 
مرحلۀ پیش تولید نیست. )برخی از تیزرهای حرفه ایی از نظر رده کیفی و بودجه بندی معادل تولیدات »الف 

ویژه« محسوب می شوند.(

برنامۀ  یا یک  و  برنامۀ گزارشی ساده  انسانی جلوی دوربين و پشت دوربين: در یک  نيروی  تعداد    

مرحلۀ  در  هستند.  کنترل  قابل  و  محدود  بسیار  اغلب  دوربین  جلوی  عوامل  محور،  گفت وگو  و  سخنرانی 
پیش تولید بیشترین انرژی عوامل تهیه، صرف هماهنگی و دعوت از فرد یا افراد مذکور به استودیو یا محل 
ضبط برنامه می شود و با پایان زمان فیلمبرداری نیز دیگر نیاز به آن افراد احساس نمی شود. اما در یک برنامۀ 
نمایشی ممکن است کارگردان برای تکرار چند پالن و یا تصویربرداری طوالنی از یک رویداد، به سیاهی لشکر 

خاصی نیاز پیدا کند و عدم حضور حتی یک سیاهی لشکر ساده به روند تصویربرداری لطمه وارد کند. 
در این نوع برنامه ها، تمام عوامل بابت دستمزدی که دریافت می کنند و به دلیل نوع قراردادی که با تهیه کننده 
امضاء می کنند، تعهدات متقابلی را می پذیرند و باید به آنها پایبند باشند در حالی که در سایر برنامه ها ممکن 

است چنین تعهدی وجود نداشته باشد.

  تصویر5 
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اگر ساختار و طبقه کیفی یک برنامه تغییر کند چه اتفاقاتی در مرحله پیش تولید روی می دهد؟

با نمایش یک اثر تلویزیونی، روند پیش تولید آن را به طور تقریبی تعیین کنید.

فعاليت 
كالسي

  تصویر6

2( تشریح مراحل انتخاب عوامل، عقد قرارداد و برگزاری جلسات هماهنگی 
اغلب  می شود.  محسوب  پیش تولید  مرحلۀ  در  تهیه کننده  وظایف  مهم ترین  از  یکی  تولید  عوامل  انتخاب 
تهیه کنندگان برای آغاز مرحلۀ پیش تولید، ابتدا گروه »  تهیه و تولید« را سامان می دهند. درواقع گروه تهیه 
و تولید یک گروه، ساختاربخش و پایه گذار محسوب می شود که شکل گیری سایر گروه ها و اجرای فرایندهای 

بعدی به آن وابسته است. 
این گروه به طور متعارف عبارت اند از: دستیار تهیه، مدیر تولید، مدیر تدارکات، مسئول دفتر تولید و برخی 
نیروهای خدماتی. البته تعداد و ترکیب عوامل گروه تهیه و تولید، رابطۀ مستقیم با ساختار و طبقۀ کیفی 
برنامه دارد. برای مثال: در برنامه های » الف ویژه« که پیش تولید آن بسیار طوالنی و پیچیده است، ممکن 

تصویر 7
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است یک تهیه کننده از چند تن از تهیه کنندگان هم ردۀ خود به عنوان تهیه کنندۀ اجرایی استفاده کند و هر 
یک از آنها را به مدیریت یک بخش بگمارد. مثاًل یک تهیه کنندۀ اجرایی به عنوان مدیر بخش دکور و صحنه، 
یک تهیه کننده به عنوان مدیر جذب و استخدام عوامل و... در برنامه های » الف ویژه« گاهی ممکن است فقط 
در گروه تهیه و تولید، بیش از بیست الی سی نفر به خدمت گرفته شوند و هر یک از این افراد با گروه های 
دیگر تولید در همان پروژه مرتبط گردند. اما در یک برنامۀ ساده و کم هزینه مانند برخی از برنامه های گزارشی 
و سخنرانی یا میزگرد، ممکن است تهیه کننده به تنهایی و یا با کمک یک یا دو دستیار معمولی، تمام مراحل 

برنامه سازی را از ابتدا تا انتها به پیش ببرند.
کارگردان،  نظیر:  دیگر  کلیدی  عوامل  انتخاب  به  نوبت  تولید،  و  تهیه  عوامل  انتخاب  از  پس  حال  هر  به 
کارگردان  انتخاب  که  کردیم،  اشاره  هم  قباًل  البته  می رسد.  و...  مجریان  و  بازیگران  صدابردار،  تصویربردار، 
در برخی برنامه ها، به خصوص برنامه های نمایشی، در همان مراحل طراحی و نگارش متن صورت می گیرد؛ 
بنابراین انتخاب مجدد کارگردان در این مرحله معنا ندارد. در برنامه های نمایشی یا برنامه هایی که کارگردان 
به عنوان راوی اجرایی و اثرگذار محسوب می شود، انتخاب سایر سرگروه ها، مانند مدیر تصویربرداری، مدیر 
نورپردازی، بازیگران و مجریان و غیره توسط کارگردان صورت می گیرد و تهیه کننده پیشنهادهای کارگردان 
را در اولویت قرار می دهد؛ اما قاعدۀ مرسوم در انتخاب عوامل این است که انتخاب عوامل پشت دوربین، از 
جمله شخص کارگردان، با تهیه کننده است و کسی حق دخالت در این موضوع را ندارد، و انتخاب عوامل 
جلوی دوربین اغلب با کارگردان است. اگرچه همه می دانیم در یک کار گروهی، تعامل و هم فکری حرف اول 
را می زند. در پروژه های سنگین و » الف یا الف ویژه« گاهی ممکن است بیش از بیست گروه موازی شکل بگیرد؛ 

که در اینجا برای آشنایی با تعداد و ترکیب برخی از این گروه ها، تعدادی از آنها را نام می بریم:

گروه نورپردازیگروه تصويربرداریگروه کارگردانیگروه تهيه و توليد

مدیر نورپردازیمدیر صدابرداری ـ فیلمبرداریکارگردان هنریتهیه کننده 

فیلمبرداران دوم ـ یا تصویربردار 1 و کارگردان تلویزیونیمجری طرح
2 و...

نورپردازان ویژه 
)زیرآب ـ میکروسکوپی و...(

کرگردان صحنه های ویژه سرمایه گذار ـ شریک تجاری
مسئول برقدستیار اول تصویربرداری ـ فیلمبرداری)رزمی ـ عاطفی و..(

تهیه کنندۀ اجرایی 1 
دستیار فنی 1 تا 4 )مسئول ریل و دستیار اول کارگردانجانشین تهیه کننده

برق کار 1ـ2 و.. مسئول فنیتراولینگ و کربن و..(

مسئول ربات های پرنده مخصوص برنامه ریزمدیر تولید
دستیار نورپرداز 1 و 2 و 3 و..تصویربرداری

مسئول کابلمسئول جرثقیل ویژهمنشی صحنهمدیر برنامه ریزی تولید

مسئول ژنراتورتصویربردار تیراژدستیار دوممدیر تدارکات

مسئول فنی رژیتصویربردار پویانماییبازی گردانمسئول امور مالی و قراردادها

مسئول روابط عمومی و 
نورپرداز صحنهمسئول تعمیر تجهیزاتنقاش استوری بردهماهنگی های اداری

امور دفتری ـ مکاتبات و بایگانی و.. 
نورپرداز پویانماییمسئول انبار تجهیزاتکارگردان تیراژمجوزها و.. ـ پرینت ـ کپی
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گروه بازيگرانگروه طراحی صحنه و دکورگروه طراحی لباسگروه صدابرداری

بازیگران نقش اولطراح صحنهطراح لباسمدیر صدابرداری

بازیگران نقش دوم و سوم و..مدیر صحنهخیاطصدابردار ـ بوم من 1

هنروران اصلیدکوراتور ـ مجری دکور 1دستیار طراحصدابردار ـ بوم من 2

دستیار امور صدا ـ ترانسفر 
هنروران فرعیدستیار طراح صحنه 1 و 2جامه دار مرد ـ زنو..

عوامل ویژه )نقاش ـ نجار ـ خطاط ـ گروه گریممتصدی صدا ـ تلویزیونی
گرافیست و..(

بازیگران ویژه )نوزادان و 
خردساالن ـ افراد استثنایی ـ 

بازیگران خارجی و..(

سازنده عروسک های ویژه )حیوانات ـ طراح گریم مردانصدابردار تیتراژ
ماشین ها و..(

 مجری یا مجریان برنامه )در 
برنامه های تلویزیونی(

گروه ماکت سازی )ماکت های کوچک و طراح گریم زنانصدابردار پویانمایی
گزارشگران و..بزرگ و دوبعدی و سه بعدی و...(

مجری گریم زنان و 
کارشناسان و مهمانان )در برنامه صحنه آرا )در برنامه های تلویزیونی(مردان 1 و 2 و 3 و..

تلویزیونی(

عروسک ساز ـ نخی ـ دستکشی ـ مکانیکی سازندۀ ماسک
سخنرانو...

گروه عكس و گروه جلوه های ويژه
گروه مشاوران گروه حمل ونقلپشت صحنه

مسئول جلوه های ویژه میدانی 
رانندگان سرویس های عمومی عکاس)انفجار و آتش و دود و...(

مدیر شبکه ـ مدیرگروه)اتوبوس و مینی بوس و سواری و...(

کارگردان پشت صحنهمسئول جلوه های )برف و باران و...(
رانندگان وسایل فنی 

)سینه مویل و خودروهای تجهیزات 
نور و تصویر و..(

ناظر کیفی

مربی آموزش ـ سوارکاری و...کانکس و اتاق های سیارتصویربردار پشت صحنهدستیار 1 و 2 و 3 و...

بدلکاریامور حیواناتامور تسلیحاتطراح پویانمایی های 2 و 3بعدی

عوامل سازنده جلوه های رایانه ای و 
پویانمایی )1 الی 30 نفر(

مسئول تسلیحات نظامی 
زمینی سبک )سالح های 

مختلف(
مسئول بدلکاریمسئول اسب و استر

اصالح رنگ
مسئول تسلیحات سنگین 

)تانک و نفربر و ادوات توپخانه 
و...(

مسئول آموزش
مجریان بدلکاری )رزمی ـ 

آتش و سوانح سقوط ـ موتور 
و خودرو و...(

مسئول ناوگان هوایی، دریایی افتر افکت و..
و..

مسئول حیوانات ویژه )خرس ـ 
سگ ـ گرگ ـ پرندگان و..(

گروه حرکات موزون و 
موزیکال
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گروه موسيقیگروه صداگذاری و ميكسگروه گويندگان دوبالژگروه تدوين

آهنگسازمسئول صداگذاریمدیر گویندگانسرپرست تدوین

سازنده صداهای ویژه گوینده 1 و 2 و 3 و..تدوینگران 1 و 2 و 3 و..
گروه نوازندگان)رایانه ای و..(

گویندگان اصلیدستیار تدوین
استودیوی ضبط با 
تجهیزات کامل 

)تبدیل کننده های صوتی و..(
مسئول انتخاب موسیقی

خواننده ـ خوانندگاناپراتور رایانه ایگویندگان فرعیاپراتور رایانه

گروه حرکات موزون و وزیکالمسئول انتخاب صدا از آرشیوصدابردار ویژهمسئول انتخاب موسیقی از آرشیو

استودیوی تدوین و تجهیزات کامل 
)تبدیل کننده های صوتی و تصویری(

استودیوی گویندگان یا 
تجهیزات کامل

گروه  اولیه،  کمک های  پزشکی  گروه  آتش نشانی،  انتظامات  پویانمایی،  عروسکی،  توليد:  گروه های  ساير 
و... انباردار  لوازم فنی و مواد خام و تعمیرات،  آشپزی، گروه 

در اغلب مواقع انتخاب سرگروه ها، با مشورت و تعامل تهیه کننده و کارگردان رخ می دهد؛ اما سایر عوامل زیر 
مجموعه هرگروه، توسط مدیر گروه مذکور انتخاب می گردد و صرفاً موارد استثنایی ممکن است با رأی و نظر 

مستقیم تهیه کننده و کارگردان انتخاب شود.
فرایند انتخاب عوامل کار ساده ای نیست و تهیه کننده و مدیر تولید برای کاهش هزینه ها و حفظ نیروهای 
تولید تا آخرین مراحل ساخت برنامه، باید از فنون مذاکره و مسائل حقوقی و مالی، اطالع دقیقی داشته باشند. 
امضای هرگونه قرارداد و تعهدنامه، برای طرفین قرارداد الزامات قانونی خاصی به وجود می آورد و تخّطی از آنها 
ممکن است با محکومیت جزایی و زندان و تأمین خسارت های هنگفت همراه باشد. اولین رکن در عقد قرارداد 

مالی، تعریف درست وظایف و مسئولیت های دوجانبه و نیز تعیین دقیق تاریخ شروع و پایان قرارداد است. 
به همین دلیل پیش از عقد قرارداد باید مدیر تولید و مسئول برنامه ریزی، تاریخ کاماًل دقیق و واقع بینانه ای از 
شروع و پایان هر مرحله به تهیه کننده ارائه دهند. برای مثال: یک بازیگر فرعی ممکن است برای ایفای نقش 
خود تنها به مدت دو روز قراداد ببندد اما این دو روز، در اواخر دوران تولید واقع شود و این بازیگر موظف است 

تا آن زمان، در حالت انتظار بماند و آرایش ریش و سبیل یا موی خود را بدون تغییر نگه دارد.

تصویر 8
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حداقل نفرات مورد نیاز در گروه های ذیل را مشخص نمایید: فرضًا برای یک برنامه طبق »ج« با ساختار 
زنده و استودیویی- گروه تصویربرداری سه دوربینه ـ گروه تهیه و تولید ـ گروه کارگردانی

فهرست مهم ترین تجهیزات مورد نیاز گروه های ذیل را بیان کنید.
گروه کارگردانی ـ گروه گریم ـ گروه صدابرداری ـ گروه صحنه و لباس

از  برخی  و  تدوینگر، صدابردار  تصویربردار،  کارگردان،  مانند  تولید  عوامل  از  برخی  تقریبی  دستمزد 
بازیگران یا مجریان تلویزیونی را مشخص کنید.

فعاليت 
كالسي

میان  تولید، جلسات هماهنگی مختلفی  از عوامل  برخی  با  قرارداد  از عقد  انتخاب و حتی پیش  فرایند  در 
تعیین  با هدف  این جلسات  برگزار می شود.  احتمالی  نامزدهای  یا  منتخب  افراد  با  کارگردان  و  تهیه کننده 
رویکردهای کالن نظیر شیوه های ضبط تک دوربینه یا چنددوربینه، شناخت سبک و روش های اجرایی دیگر، 

آشنایی با مطالبات سرگروه ها و اخذ فهرست امکانات اختصاصی برای هرگروه است.
برای مثال: گروه صحنه و دکور برای ساخت دکور هر صحنه روش های مقرون به صرفه ایی را پیشنهاد می دهد، 
و پس از توافق بر سر کلیات، فهرست دقیق و جامعی از امکانات مورد نیاز و بودجۀ اجرایی هر دکور را به مدیر 
تولید و تهیه کننده ارائه می دهد یا گروه فیلمبرداری یا نورپردازی، فهرستی از امکانات و تجهیزات فنی و نوع 

مواد خامی که باید برای گروه مذکور تهیه شود، ارائه می کند. 
تمام گروه ها برای اجرای کار خود به امکانات و تجهیزات خاصی نیازمندند که تهیه و تدارک آنها تماماً بر عهده 
تهیه کننده و گروه تولید است و باید در مرحلۀ پیش تولید انجام شود. چه بسا غفلت و کم توجهی در تهیۀ یک 

ابزار موجب شود تا یک پروژه برای چند ساعت معطل بماند.
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و  مجوزها  و  خارجی  و  داخلی  مكان  آماده سازی  مكان،  انتخاب  و  دکور  اجرای   )3
هماهنگی ها

 انتخاب مکان یا مکان های تصویربرداری و همچنین ساخت دکور، یکی دیگر از اقدامات برجسته در مرحله 
از  کاملی  فهرست  تولید،  مدیر  یا  و  کارگردان  دستیار  ابتدا  مرحله،  این  در  می شود.  محسوب  پیش تولید 
مکان های مورد نیاز را تهیه می کند و یک یا چند گروه از عوامل گروه صحنه یا تولید، برای یافتن مکان های 
مورد نیاز به جست وجو می پردازند. آنها از این مکان ها عکس و فیلم تهیه می کنند و اطالعات مورد نظر را در 
اختیار تهیه کننده و کارگردان قرار می دهند و در صورت تأیید اولیه، کارگردان به همراه تصویربردار، صدابردار 
و تهیه کننده به دیدن مکان های منتخب و ارزیابی فنی آنها می روند. در صورت تأیید نهایی فرایند عقد قرارداد 
کرایه آن مکان ها انجام می گردد. مکان های مورد نیاز برای فیلمبرداری به چند دسته تقسیم می شوند که 

به طور خالصه عبارت اند از:

تصویر 9

1. مكان های داخلی 
)فضاهای مسّقف و محیط های داخلی ساختمان( و مکان های خارجی )کوچه و خیابان و...(؛

2. مكان های واقعی 
بازار تره بار، خیابان ها و کوچه های  )محله ای که هیچ گونه دخل و تصرفی در آنها صورت نمی گیرد، مانند: 

و...(؛  شهر 

3. مكان ها واقع نما به صورت دکور 
از  به جای استفاده  بر یک مکان و ضرورت های فنی و هنری،  به دلیل کنترل کامل  برنامه ها  از  )در برخی 
مکان های واقعی، دکورهای واقع نما در محیط داخلی یا خارجی ساخته می شود. نمونۀ آن شهرک غزالی یا 

است(؛ دفاع مقدس  شهرک 

4. مكان های استوديويی و پالتو 
)استودیوهای فیلمبرداری به دلیل استقرار تمام امکانات تصویربرداری و نورپردازی و ابعاد فنی صدا و تصویر، 
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یکی از ایده آل ترین مکان ها برای ضبط برنامه های تلویزیونی است و اغلب برنامه های خبری، گزارشی، میزگرد 
و... در این مکان ها ضبط می شود. حتی در برخی از استودیوها امکان ساخت دکورهای واقع نما وجود دارد(؛

5  . دکورهای نمادين و غير واقع نما 
)این دکورها که اغلب برای برنامه های خبری، میزگرد و برخی برنامه های نمایشی ساخته می شود، به هیچ 

وجه جنبه واقع نمایی ندارد و با اهداف بصری خاصی طراحی می شوند(؛

تصویر 10

تصویر11
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6  . مكان های مجازی و تصاوير ديجيتال 
)با توسعۀ امکانات فنی نظیر: پرده آبی، پرده سبز و... و ترکیب آن با برخی دکورهای واقع نما فرصتی پدید 
آمده است تا بدون ساخت دکورهای عظیم و گران قیمت، گروه فیلمبرداری بتوانند از تصویر آنها بهره بگیرند. 
نمونه متداول آن، تصاویر متحرک در پس زمینه خودرو ها است، یا تصویر سقوط یک فرد از باالی بلندی به 
سمت خیابان و... است. نمونه های پیشرفته تر در خلق مکان های مجازی، ساخت استودیوهای مجازی است که 
در آن تمام امکانات نور و دکور به صورت دیجیتال ساخته می شود و مجری حتی قادر است در این مکان ها 

حرکت کند و با برخی اشیای مجازی ارتباط برقرار کند(. 
تقسیم بندی های دیگری هم در طبقه بندی مکان ها و دکورها وجود دارد )مانند: دکورهای ثابت، دکورهای 
متحرک، دکورهای دائمی و دکورهای موقت و یا شیوه های ترکیبی ساخت دکور و...( که امکان تشریح آنها 

در این مجال وجود ندارد. 
به هر صورت، انتخاب مکان و نوع بهره برداری از آن اغلب با تصمیم کارگردان و تهیه کننده صورت می گیرد 
و سایر عوامل از جمله طراح صحنه و دکور، تصویربردار و نورپرداز و... باید خود را با این وضعیت وفق دهند. 
در بسیاری از برنامه های ترکیبی و استودیویی، یک یا دو دکور ثابت و متحرک وجود دارد و تمام اتفاقات در 
برابر همین دکورها روی می دهد، اما در فیلم های داستانی، هر صحنه ممکن است دکور ویژه ای نیاز داشته 

باشد و یا با مقدار کم یا زیادی صحنه آرایی همراه باشد. 
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در چنین حالتی، طراح صحنه موظف است طرح ها و ایده های خود را ابتدا در قالب نقاشی ساده کاغذی به 
نام اتود اوليه ارائه دهد و در مراحل بعد به نقاشی دو بعدی دقیق و رنگی یا تصاویر دیجیتال دو یا سه بعدی 

برسد و حتی ماکت کوچکی از دکور ارائه کند.
زمانی که طرح نهایی صحنه به تأیید تهیه کننده و کارگردان می رسد، دستور اجرای دکور صادر می شود و 
طراح صحنه به کمک مدیر تولید و عوامل تدارکاتی، اقدام به خرید و تهیه مواد خام دکور می کنند و سپس 

اجرای کار آغاز می شود. 

در مرحلۀ پیش تولید و در هنگام انتخاب مکان تصویربرداری، به ویژه در مکان های خارج از استودیو، باید نکات 
فراوانی مد نظر قرار بگیرد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. در نظر گرفتن نکات ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی )عوامل طبیعی مانند: باد و باران و نور 
مستقیم آفتاب، می تواند دکورهای سبک و ساده را در چشم بهم زدنی نابود کند و آن را بر سر بازیگران و 

سایر عوامل آوار سازد؛ به همین دلیل در هنگام ساخت دکور باید به تمام جوانب آن دقت کرد(.

شارژ  و  نورپردازی  امکانات  است.  انکارناپذیر  یک ضرورت  برق  تأمین  تصویربرداری،  مکان های  تمام  در   .2
باطری های دوربین و بسیاری از تجهیزات فنی دیگر، به طور مستمر نیازمند برق است و عوامل گروه تولید 
باید از قبل در مورد تأمین آن چاره اندیشی کنند. در مکان های دورافتاده مانند: بیابان، جنگل و یا در وسط 

دریا، باید از ژنراتورهای مناسب و کم صدا استفاده کرد.
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3. در انتخاب مکان های تصویربرداری باید به سروصدای مزاحم در حاشیۀ محل، توجه ویژه ای شود. گاهی 
استقرار یک کارخانۀ پر سروصدا در جنب مکان فیلمبرداری و یا تردد بیش از حد خودروها و صداهای مزاحم 
موجب می شود که صدابرداری برنامه به دفعات مختلف متوقف شود و همین موضوع اتالف زمان و هزینه های 

زیادی را به دنبال خواهد داشت.

4. هزینۀ کرایه مکان و مدت اجاره محل فیلمبرداری نیز یکی از دغدغه های مهم برای هر پروژۀ برنامه سازی 
و  می شود  داده  کرایه  مختلف  پروژه های  به  دقیق  بسیار  برنامه ریزی  یک  اساس  بر  استودیوها  اغلب  است. 
چنانچه در برنامه ریزی زمان تولید، کوچک ترین بی دقتی صورت گرفته باشد، نه تنها هزینه ها افزایش می یابد، 
بلکه ممکن است برای مدت طوالنی، امکان دسترسی به مکان مورد نظر از دست برود. در مکان های بیرون 
از استودیو نیز کمابیش همین شرایط حاکم است و کرایه روزانه مکان های فیلمبرداری بسیار سنگین است و 

تحمیل چند روز کار اضافه در این مکان ها می تواند تمام محاسبات مالی را بر هم بزند.

5. توجه به جزئیات دیگر نظیر دسترسی جاده ای برای حمل و نقل امکانات و عوامل، دسترسی به مراکز خرید 
یا مراکز درمانی و... می تواند نقش بسزایی در افزایش راندمان تولید ایفا کند.

موضوع دیگری که در مرحله پیش تولید، بسیار مهم است، اخذ مجوزهای تصویربرداری از مکان های عمومی 
و انجام مکاتبات اداری برای برخی هماهنگی ها در زمان تولید است. تصویربرداری در مکان های عمومی نظیر 
کوچه ها و خیابان ها و یا پارک و فضاهای سبز و نیز مکان هایی مانند: ایستگاه مترو و اتوبوس و... نیازمند 
مکاتبات اداری با نهادهای مختلف نظامی و امنیتی و دولتی است. در پاره ای موارد فیلمبرداری در برخی مراکز 
دولتی مانند: پایانه های هواپیمایی، قطارهای بین شهری و... مستلزم پرداخت هزینه است که هماهنگی تمام 

این موارد باید در مرحلۀ پیش تولید انجام شود.
البته مکاتبات اداری فقط محدود به درخواست فیلمبرداری نیست و شامل هماهنگی های اداری نظیر: اخذ 
مرخصی برای برخی عوامل تولید، مجوز حمل سالح و مهمات برای برخی فیلم های پلیسی و جنایی، ورود 
خودرو به محدوده ترافیک، گرو گذاشتن وثیقه و چک برای کرایه برخی تجهیزات و اماکن و ده ها رویداد دیگر 

می شود که باید در مرحله پیش تولید، برای تک تک آنها اقدام الزم صورت پذیرد.
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با نمایش چند برنامۀ تلویزیونی، با دکورهای مختلف واقعی، مجازی، فانتزی و...، ویژگی های مثبت و 
منفی هر دکور را بیان کنید. 

هزینه کرایه چند مکان را به منظور اجاره برای یک روز فیلمبرداری مشخص کنید.

فهرست مکان های یک برنامۀ تلویزیونی را مشخص کنید؛ و حدس بزنید، برای هماهنگی فیلمبرداری 
در این مکان ها چه مکاتباتی صورت گرفته است.

با نمایش یک سکانس از فیلمنامه یک فیلم تولیدشده، ایده های خود را برای ساخت دکور این سکانس 
تشریح کنید، سپس با نمایش سکانس فیلم مذکور، در مورد نقاط اشتراک ایده های فیلمساز و دکوراتور 

با ایده های خودتان به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي
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فرايند برنامه ريزی و توليد

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    هزینه هاي یک برنامۀ تلویزیوني چگونه محاسبه مي شود؟

    یک برنامۀ تلویزیوني چگونه  زمان بندي مي شود؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت برنامه ریزی زمانی و برآورد هزینه هاي اجرا بر اساس ساختار 

و برنامه ریزی تولید را فرامي گیرند. 

استاندارد عملكرد
  تحلیل پیش تولید برنامه سازي تلویزیوني و برنامه ریزي تولید، بر اساس متن انتخابي؛ با استفاده از نمایش پشت 

صحنه از مرحلۀ پیش تولید برخی برنامه های تلویزیونی
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تهیۀ لوازم مصرفی و غیرمصرفی، بررسی وآماده سازی امكانات
در فرایند پیش تولید، خرید به موقع و ذخیره سازی برخی اقالم و امکانات، نقش اساسی در سرعت تولید ایفا 

می کند. 
در برخی برنامه های طوالنی مدت همچون سریال های دنباله دار و یا برنامه های روتین و روزمره که تقریباً هر 
روز و هر ساعت به تجهیزات خاصی نظیر دوربین، دستگاه تدوین، میکروفن های صدا، المپ های نورپردازی 
و... احتیاج دارید، مقرون به صرفه  تر آن است که این تجهیزات را خریداری کنید، زیرا هزینۀ کرایۀ چند  ماهۀ 
برخی از این اقالم به مراتب بیشتر از هزینۀ خرید آنها است. درواقع تهیه کنندگان هوشمند و توانا به  دلیل شّم 
اقتصادی خوب، در خرید اقالم استراتژیک، بهترین تصمیمات را می  گیرند. همان طور که می دانید، بسیاری 
از این اقالم در نوبت کرایه قرار دارند و با پایان یافتن زمان اجاره، ممکن است دسترسی مجدد به آنها، بسیار 
سخت و دشوار باشد. به همین دلیل تهیه کننده باید در مرحله پیش تولید، برای خرید برخی تجهیزات ضروری 
فکر و برنامه ریزی کند. چه بسا بعد از پایان پروژه امکان فروش این تجهیزات وجود داشته باشد و گاهی سود 

قابل توجهی را هم نصیب تهیه کننده می کند.

اقالم مورد استفاده در پروژه  های فیلمسازی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:

1. اقالم مصرفی )مانند: مواد خام دکور، برخی لوازم گریم، مواد غذایی، و هر نوع امکاناتی که در صورت 
بهره گیری از آنها، دیگر قابل استفاده مجدد نیست و یا کاًل پس از مصرف به اتمام می رسد.(

2. اقالم غيرمصرفی )مانند: تجهیزات خریداری شده، آکساسوار و لوازم صحنه و هر نوع امکاناتی که به 
نمود.( استفاده  آنها  از  دفعات مختلف می توان 

اقالم مصرفی همواره به شکل عمده خریداری می شوند و اغلب تاریخ مصرف محدودی دارند؛ مانند مواد غذایی 
که اگر تا زمان معینی استفاده نشود، ممکن است فاسد شود. این موضوع در مورد برخی لوازم گریم، برخی 
فیلم های نگاتیو و... نیز مصداق دارد؛ به همین دلیل باید برای چرخۀ مصرف آن برنامه ریزی مناسبی صورت 

تصویر16
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تمرین و آموزش عوامل جلوی دوربین، دکوپاژ و استوری برد و.. .، رج زدن
در برخی از پروژه های تلویزیونی، آماده سازی بازیگران و مجریان و برخی دیگر از عوامل جلوی دوربین و حتی 
پشت دوربین، نیاز به تمرینات مختلف دارد که باید در مرحلۀ پیش تولید، زمینۀ آموزش یا تمرین آنها را فراهم 
کرد. برای مثال: در آثار تاریخی )نمایشی و غیرنمایشی( ممکن است برخی از بازیگران و یا حتی هنروران، 
نیاز به آموزش سوارکاری یا شمشیرزنی داشته باشند. در این حالت بازیگران مذکور باید در مرحلۀ قبل از 

فیلمبرداری زیر نظر استادان این رشته آموزش ببینند و مهارت الزم را کسب کنند. 
گاهی اجرای یک مراسم آیینی یا تقلید از یک زبان و لهجۀ خاص، نیازمند ساعت ها تمرین و کارآموزی است. 
عوامل پشت دوربین مانند فیلمبردار و صدابردار نیز گاهی موظف اند، نحوۀ کار با برخی تجهیزات را تمرین 
کنند تا به مهارت الزم دست پیدا یابند. برای مثال، فیلمبرداری روی دست یا با دستگاه استدی کم به تجربه 
و مهارت فراوان نیاز دارد. اما صرف نظر از این موارد ویژه، تمرین های دورخوانی متن که توسط بازیگران و 

مجریان صورت می گیرد، متداول ترین نوع تمرین قبل از تولید محسوب می شود.
در مرحلۀ دورخوانی متن که بیشتر در آثار نمایشی کاربرد دارد، بازیگران اصلی با حضور نویسنده و کارگردان 
و برخی از عوامل تولید، ضمن خواندن فیلمنامه، به تجزیه و تحلیل گفت وگوها یا بررسی روان شناسانۀ برخی 
کنش ها و واکنش ها می پردازند. در این مرحله، حتی ممکن است اصالحاتی در متن رخ دهد که نویسنده 
موظف به اعمال این اصالحات است. البته نوع دیگری از تمرین در هنگام تولید و به شیوۀ نمابه نما وجود دارد 

که در درس های بعدی به آن اشاره می کنیم. 
در برخی دیگر از آثار تلویزیونی، که مجری یا بازیگر آنها کودکان و نوجوان ها یا افراد نابازیگر هستند، تمرین و 
آمادگی برای مرحلۀ تولید بیش از پیش اهمیت می یابد. حتی برای انتخاب برخی از نقش های کوتاه و یا بلند 
مرحله ای به نام »تست بازیگر« وجود دارد که طی آن، به انبوهی از بازیگران جوان و کم تجربه یا متقاضیان 
رشتۀ بازیگری، امکان داده می شود در این آزمون ها حضور پیدا کنند و طبق راهنمایی کارگردان و یا دستیار 
او، موقعیتی را اجرا کنند. گاهی در همین جلسات به  ظاهر کم اهمیت، بازیگرانی به عرصۀ سینما و تلویزیون 

معرفی می شوند که در نوع خود بی نظیر هستند.

بگیرد. اما اقالم غیرمصرفی، که اکثر اوقات کرایه می شود و یا به صورت اقساطی خریداری می شود، پس از 
پایان مرحله تولید باید با مراقبت کامل حفظ شود و به تهیه کننده بازگردانده شود. به این مجموعه از امکانات 

اقالم قابل تحویل نیز گفته می شود.

قیمت به روز اقالم زیر را مشخص کنید. 
کرایۀ روزانه یک خودروی سواری، هزینۀ یک وعدۀ کامل ناهار، قیمت یک جفت باطری قلمی، قیمت 

یک دست کت و شلوار برای مجری.

پس از دیدن یک برنامۀ تلویزیونی، اقالم مصرفی و غیرمصرفی آن را به طور تقریبی مشخص کنید.

فعاليت 
كالسي
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 بعد از نمایش یک برنامۀ تلویزیونی نیازهای تمرینی و آموزشی هر یک از عوامل برنامه سازی را تعیین 
کنید.

فعاليت 
كالسي

یک متن نمایشی مثل نمایشنامه یا یک فیلمنامه را در کالس دورخوانی کنید، سپس بازسازی نمایید.

در خالل همین تمرین ها و هنگامی که مکان های فیلمبرداری نیز به قطعیت می رسند، کارگردان شروع به 
دکوپاژ اولیه و تقطیع نماهای فیلم می کند. درواقع منشی صحنه هنگام تمرین و تکرار چندین بارۀ گفت وگوی 
بازیگران، زمان بندی دیالوگ ها و محاسبۀ طول مدت برخی از کنش ها و واکنش ها را انجام می دهد و گزارشی 
را به کارگردان و تهیه کننده ارائه می دهد، که بر اساس آن پیش بینی طول زمانی هر صحنه و یا سکانس به 
دقت بسیار باالیی محاسبه می شود و عالوه تعیین نوسان ریتم هر صحنه، زمان اجرای هر سکانس و صحنه نیز 
پیش بینی می شود. در این فرایند، کارگردان نیز پیش نویس دکوپاژ را تهیه می کند و با دقت، اجزای هر نما و 

نحوۀ پیوند آنها را ترسیم می نماید.
با عینیت یافتن نگاه روایی و اجرایی کارگردان، اغلب اوقات، نسخۀ نهایی دکوپاژ توسط نقاشان و گرافیست های 
خبره به استوری برد تبدیل می شود و برای هر پالن عالوه بر نقاشی تصویری، فلورپالن و برگۀ دکوپاژ فنی تهیه 
می شود. این برگه ها متناسب با هر سکانس و صحنه، به صورت مجلد درمی آید و در اختیار کارگردان و دستیاران 
اصلی او قرار می گیرد. در برنامه های غیرنمایشی به  جای برگۀ دکوپاژ، برگه های تصویرنامه به صورت مجزا برای 
هر یک از تصویربرداران نوشته می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد. به هر صورت، رسیدن به مرحلۀ دکوپاژ و 
استوری برد و یا تصویرنامه نویسی، فرصت کم نظیری برای مدیر تولید و برنامه ریزان تولید فراهم می کند تا به 
محاسبۀ کوچک ترین جزئیات بپردازند و روش های مؤثری برای کاهش هزینه و افزایش بهره وری به دست آورند.

فعاليت 
كارگاهی

یکی از صحنه های دورخوانی شده را دکوپاژ کنید.
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برنامه ریزی تولید، جداول گانت چارت و پالن کاری، رج  زنی و مدیریت هزینه و زمان
همان طور که در مقدمه این مبحث نیز اشاره کردیم، یکی از اهداف اساسی در مرحلۀ پیش تولید، برنامه ریزی 

دقیق و پیش بینی حداکثر اتفاقات و آماده سازی امکانات و شرایط برای اجرای با کیفیت برنامه است. 
مدیر تولید و برنامه ریز از همان ساعات اولیه کار خود موظفند با دقت و ریزبینی به مطالعۀ فیلمنامه و بررسی 
فرایندها بپردازند و راه حل های مؤثری برای کاهش زمان و جلوگیری از اتالف بودجه، به تهیه کننده ارائه 
کنند. یکی از مهم ترین وظایف برنامه ریز در این مرحله، تجزیه اطالعات متن و زمان بندی اجرایی برای هر 

فعالیت است. 
برای آشنایی دقیق تر، قسمت بسیار کوتاهی از متن فیلم مستند »کربال، جغرافیای یک تاریخ« به نویسندگی 
از  یک  هر  اجرایی  زمان بندی  و  می کنیم  تجزیه  برنامه ریزان  شیوۀ  به  را  یاری«  »داریوش  کارگردانی  و 
فعالیت ها را اندکی شرح می دهیم تا با اهمیت و نقش برنامه ریزی در کاهش زمان و اتالف بودجه آشنا شوید.

انقالب  تاریخ« مستند داستانی است که در سازمان سینمایی حوزۀ هنری  »  کربال، جغرافیای یک 
اسالمی که طی سال های 91 تا 94 تولید شده است. این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر و 
نهمین دورۀ جشنوارۀ »  سینما حقیقت« روی پرده رفت. این مستند داستانی تندیس بهترین تحقیق 
بهترین  بهترین فیلم و  نامزد دریافت تندیس  را دریافت کرده و  از جشنواره چهل چراغ  و پژوهش 
دستاوردهای هنری از این جشنواره بود. »کربال، جغرافیای یک تاریخ« جایزۀ بزرگ جشنواره کربال 

را نیز دریافت کرده است.
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مکان  و  زمان  تفکیک  و  صحنه ها  جداسازی  تصویرنامه،  این  اطالعات  تفکیک  و  تجزیه  برای  اقدام  اولین 
از: عبارت اند  که  دارد  وجود  ضبط  یا  فیلمبرداری  مکان  سه  سکانس،  این  در  است.  فیلمبرداری 

1. صحرای کربال، روز، خارجی )محلی نزدیک نخلستان و کویر برای بازسازی دو لشکر اولیاء و اشقیاء( 
2. محل عزاداری روز عاشورا، روز، خارجی )شهر زنجان( 

3. نماهای مربوط به عنوان بندی يا ميان نويس های فيلم نيز شامل چهارنما 
)که در استودیوی تدوین یا دفتر گرافیک ضبط می شود. البته فرایند ساخت تیتراژ و اقدامات گرافیکی در 
مرحلۀ  در  رویدادها  این  تمام  باید  که  آنجا  از  اما  می شود،  انجام   »Postـproduction« پس تولید  مرحلۀ 

اینجا قید کرده ایم.( نیز در  را  برنامه ریزی شوند، آن  پیش تولید 
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گام دوم در برنامه ریزی، تفکیک ابعاد بصری نماهای یک صحنه است. در صحنۀ صحرای کربال که دارای چهار 
نما است، به امکانات زیر نیاز است.

تاریخی2.  با لباس و تجهیزات نظامی  انسانی  از پنج هزار نیروی  بیش  1. نيروی انسانی جلوی دوربين: 
با تجهیزات کامل فنی از پنجاه نفر عوامل گروه تولید  بیش  نيروی انسانی پشت دوربين: 

3. اسب و قاطر و شتر: حداقل دو هزار اسب و قاطر و شتر با امکانات نگهداری و حمل و نقل ویژه
4. خودروهای حمل و نقل برای جابه جايی بيش از پنج هزار نيروی انسانی 

5. تعداد بيست چادر و خيمه تاريخی و تعداد زيادی پرچم و عالمت
6. پنكه های بزرگ برای ايجاد گرد و غبار

جزئیات دیگری هم نیاز است که امکان تشریح آنها در این درس وجود ندارد. 
بدیهی ا ست، گردآوری این حجم از نیرو و امکانات در یک فیلم مستند با درجۀ کیفی »الف« آن هم برای 
ضبط چهار نمای نسبتاً ساده، کار عاقالنه ای نیست. به همین دلیل کارگردان و گروه تولید باید راه حل اساسی 
به حداقل می رساندند. تصمیم  را  اتالف زمان  و  پیدا می کردند و هزینه  نماها  این  واقع گرایانۀ  اجرای  برای 
نهایی کارگردان و گروه تولید این بود که تصاویر مذکور را با ترکیب نماهای واقعی با جلوه های ویژه بصری و 

پویانمایی سه بعدی بازسازی کنند. 
برای این منظور صحنۀ محاصرۀ لشکر امام حسین  در دشت کربال، به جای فراخوان بیش از پنج هزار نیرو، 
تنها با پنجاه نفر و تعداد محدودی اسب تصویربرداری شده است و از ترکیب این تصاویر و افزایش الیه های 
بصری، چنین به نظر می رسد، که بیش از چند هزار نفر در صحنه حضور دارند. به همین ترتیب سایر امکانات 
نظیر: وسایل حمل و نقل و هزینۀ اسکان و پذیرایی این افراد نیز به به یک صدم کاهش یافته و نتیجۀ کاماًل 

منطقی و باورپذیری ایجاد نموده است. 
البته اجرای هر نما از این نوع صحنه ها، گاهی به نصف روز یا تمام روز وقت نیاز دارد؛ با این وصف هزینۀ 
اجرای آن به شیوه جلوه های رایانه ایی به مراتب کم هزینه تر از اجرای واقعی است و حتی موجب شده تا این 

فیلم به واسطۀ این کار تکنیکی، مورد توجه و تحسین کارشناسان و داوران قرار بگیرد.
گام سوم تفکیک اطالعات بصری صحنۀ عزاداری است. این صحنه نیز از چهار نما تشکیل شده است. این 
نماها کاماًل جنبۀ مستند و واقعی دارند و هیچ گونه بازسازی در آنها به چشم نمی خورد. البته محتوای این 
نماها و کیفیت ضبط آنها اغلب در هنگام فیلمبرداری تعیین می شود؛ با وجود این، در برخی فیلم های مستند، 
فهرست کلی از نماهای مورد نیاز در تصویرنامه درج می شود و در زمان فیلمبرداری تالش می شود مطابق با 

نیاز، تصاویر مستند شکار شود. 
برای تصویربرداری بخش عزاداری، گروه فیلمبرداری باید از مدت ها قبل خود را برای روز تاسوعا و عاشورا 
آماده کرده باشند و مجوزهای الزم برای فیلمبرداری در این روز را آماده کرده باشند و حتی از نحوۀ اجرای 
مراسم در نقاط مختلف کشور آگاهی یافته باشند. )زیرا در فیلم »کربال، جغرافیای یک تاریخ« نه تنها برخی از 
وقایع تاریخی روایت می شود، بلکه نحوۀ عزاداری اقوام مختلف در ایام عاشورای حسنی نیز تشریح می گردد.( 
در چنین حالتی سفر یک یا چند گروه فیلمبرداری به صورت موازی به شهرهای مختلف اجتناب ناپذیر است، 

زیرا پوشش این مراسم در یک یا دو روز از ایام سال ناممکن است.
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به هرحال، برنامه ریز و مدیرتولید قادرند بر پایۀ اطالعات دقیقی که از تصویرنامه و دکوپاژ یا استوری برد اخذ 
می کنند، نه تنها اتالف زمان و بودجه را کاهش دهند، بلکه موجبات نظم و انضباط پروژه را به بهترین شکل 

فراهم نمایند.
یکی دیگر از اقدامات مسئول برنامه ریزی و مدیر تولید در این مرحله، ارائه جدول های برنامه ریزی موسوم به 

»Gantt Chart« و جدول »Work sheet« یا »Work Planning« است.
»جدول گانت« ساده ترین جدول برنامه ریزی و زمان بندی پروژه محسوب می شود و از دو بخش تشکیل شده 

است:
1. فهرست نمودن تمام فعاليت هايی که بايد به ترتيب اولويت انجام شوند.
2. فهرست روزهای هفته يا ماه )تعيين مقدار زمان الزم برای هر فعاليت(

نمودار زیر به روشنی ماهیت جدول گانت را نشان می دهد.

12و...
وز 

ر
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ر
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ر
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ر
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ر
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ر
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ر
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ر

3 
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ر

2 
وز
ر

ز 1
ففهرست فعاليت های پيش توليدرو
ردي

1استقرار در دفتر مدیریت پروژه
2تهیه ملزومات دفتری

جمع آوری شماره تماس فهرست عوامل و 
3کاندیدها

4برقراری تماس و قرار مالقات با عوامل کلیدی
5ارسال فیلم نامه یا متن برای بازیگران و مجریان

6ساخت گروه های تولید
7عقد قرارداد با عوامل اصلی

8دریافت فهرست نیازمندی های هر گروه
9کرایه و خرید تجهیزات

10تست بازیگر ـ گریم ـ لباس
11مکاتبات و اخذر مجوزها

12و...

همان طور که در این نمودار مالحظه می کنید، فهرست بخش کوچکی از فعالیت های پیش تولید، به ترتیب 
اولویت در سمت چپ قید شده است و در مقابل هر فعالیت، جدول روزهای هفته قرار دارد که در اینجا، هر 
بلوک جدول معادل یک روز فرض شده است و با رنگ مجزا نشان می دهد که زمان آغاز و خاتمۀ هر فعالیت 

در چه تاریخی است. 
البته انجام هر فعالیت به  در این حالت حتی می توان برخی فعالیت های موازی را هم به خوبی نشان داد. 

از آن به عنوان »پیش نیاز فعالیت« یاد می شود.  نیاز دارد که  مقدماتی 
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اغلب برنامه ریزان، جدول های دیگری را نیز در کنار نمودار گانت آماده می سازند که تهیه کننده و سایر عوامل 
اجرایی را با فهرست دقیق پیش نیازها آشنا می سازد.

زمانپيش نيازهانام فعاليترديف

2ـ ـتجزیه و تحلیل متن مصوب1
17مجوز ساعت2
13پیش برآورد مالی و زمانی3
24 و 3جلسه اصالح و تصویب برآورد4
410 و 2عقدقرارداد سازمانی5
53دریافت علی الحساب6
57دریافت قسط اول7
31استقرار در دفتر موقت8
44برنامه ریزی اجرایی9
32فهرست عوامل و کاندیدها10
87تماس و دعوت عوامل اصلی11
97 و 10ارسال فیلمنامه برای بازیگران12
104دریافت لیست نیازمندی ها و منابع مورد نیاز13
67 و 10 و 11عقد قرارداد با عوامل14
137گروه سازی15
77کرایه یا خرید تجهیزات16
145تست بازیگر ـ گریم ـ لباس17
510مکاتبات و اخذ مجوزها18

سایر نمودارها و جداول تولید نیز کمابیش به همین شیوه، تمام فعالیت های عملیاتی و اجرایی را از مرحله 
پیش تولید تا مرحله پخش ترسیم می سازد و برای تهیه کننده و کارگردان و سایر عوامل نوعی نقشۀ راهنما تلقی 
می شود. حتی برنامه ریز با در نظر گرفتن برخی احتماالت از جمله احتمال تأخیر در تحقق برخی فعالیت ها، بروز 
رویدادهای پیش بینی نشده و اتفاقات بحرانی و غیره سعی می کند، برنامه های جایگزین تهیه نماید و اصطالحاً 
از نقشۀ دوم و سوم استفاده کند. همان طور که یک گروه ورزشی برای پیروزی در مسابقات خود همواره از چند 
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نقشۀ ترکیبی با عنوان پالن »الف« و پالن »ب« و غیره استفاده می کند، در برنامه ریزی تلویزیونی نیز باید از قبل 
برنامه هایی برای مدیریت بحران و وقایع پیش بینی نشده آماده کرد. 

فرض کنید، شما برای فیلمبرداری از یک صحنۀ خاص که در هوای آفتابی و در محیط خارجی روی می دهد، 
روز شنبه هفته آینده را به عنوان روز تصویربرداری انتخاب کرده اید، اما اگر آن روز برخالف پیش بینی شما، 
هوا ابری یا بارانی شود، مجبور خواهید شد تا کار را متوقف کنید. اما اگر برنامۀ جایگزین از قبل طراحی کرده 
باشید، به سادگی می توانید گروه فیلمبرداری را به محیط داخلی ببرید و صحنه دیگری را تصویربرداری کنید.

نکتۀ پایانی در این بخش، لزوم آمادگی برنامه ریزان تولید برای ارائۀ چند مدل برنامه یا نقشۀ اجرایی است؛ 
به نحوی که تحت هر شرایطی مانع از توقف روند برنامه سازی شود. در اغلب اوقات مدیر تولید و برنامه ریز 

اصلی موظف اند، حداقل سه مدل برنامه را ترسیم کنند که عبارت اند از:

الف( برنامه خوش بينانۀ توليد )به نحوی که همه چیز مطابق با پیش بینی های مرحلۀ پیش تولید جلو برود 
و هیچ اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد و هزینه و زمان تولید برنامه افزایش نیابد(؛

ب( برنامۀ واقع بينانۀ توليد )به صورتی که برخی وقایع پیش بینی نشده به شکل درستی مدیریت شوند و 
با مختصری افزایش زمان و هزینه بتوان برنامه را بدون دردسر به پایان رساند(؛

ج( برنامۀ بدبينانه توليد )در این روش، برنامه ریزان همواره خود را برای بدترین اتفاقات آماده می کنند 
در  بتواند  تهیه کننده  تا  لحاظ کنند  برنامه ریزی خود  در  را  زمان  بیشترین  و  بیشترین هزینه  و موظف اند، 

را مدیریت کند(؛ تولید  نیز گروه  سخت ترین شرایط 
یکی دیگر از وظایف مدیر تولید و برنامه ریز و دستیار کارگردان تهیۀ جدول ها و نمودارهای »رج زنی« است. 
رج زدن، نوعی برنامه ریزی طبقه بندی شده بر اساس موضوعات مختلف است و صرفاً به منظور کاهش زمان 
انواع  و  رج زنی  مفهوم  تولید-  مرحله  بعدی-پودمان  پودمان  )در  است.  بودجه  اتالف  از  پیشگیری  و  تولید 

گوناگون آن تشریح خواهد شد(. 

)این روش های سه گانه از نظر علمی در الگوی برنامه ریزی به روش CPM تشریح گردیده است و شما 
می توانید با مطالعۀ کتاب های مدیریت و برنامه ریزی، به صورت دقیق تری با آن آشنا شوید(.

فعاليت 
با نمایش فیلم مستند بازسازی شده »کربال، جغرافیای یک تاریخ« یا فیلم تلویزیونی دیگر، صحنه های فیلم كارگاهی

را تجزیه و تحلیل و نحوۀ برنامه ریزی آن  را شرح دهید.
    استراتژی های به کار رفته در فیلم برای کاهش هزینه را توضیح دهید. 

    فرایند پیش تولید یک برنامۀ تلویزیونی را به صورت گانت چارت ارائه نمایید.

    با فهرست فعالیت های گانت چارت، پیش نیاز هر فعالیت را مشخص کنید.

    با استفاده از روش رج زنی، سکانس های یک فیلم و فعالیت های یک بازیگر مشخص را رج زنی کنید.
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جدول ارزشـیابی پودمان سوم

عنوان پودمان
فصل3

تكاليف 
عملكردی

)شايستگی ها(

استاندارد 
عملكرد
)کيفيت(

نتايج
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

فرایند پیش 
تولید

تحلیل نقش 
پیش تولید در 
برنامه سازي 

تلویزیوني

تحلیل پیش 
تولید برنامه 

سازي تلویزیوني 
و برنامه ریزي 

تولید، بر اساس 
متن انتخابي؛ با 

استفاده از نمایش 
پشت صحنه از 

مرحلۀ پیش تولید 
برخی برنامه های 

تلویزیونی

باالتر از حد 
انتظار

بررسي و تحلیل یکی از 
متن های نمایشی یا غیرنمایشی، 

بر اساس متن، بررسي دقیق 
همۀ عناصر در تولید

3

در حد 
انتظار

بررسي و تحلیل یکی از 
متن های نمایشی یا غیرنمایشی، 

بر اساس متن
2

فرایند 

برنامه ریزی 

پایین تر از تولید
انتظار

تعیین و تبیین
1مرحلۀ پیش تولید

 نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از 3

نمرۀ پودمان از 20
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است.  تلویزیونی  برنامه های  ساخت  مرحلۀ  مهم ترین   )Production( یا  تولید  مرحلۀ 
مرحلۀ تولید حاصل طراحی و تالش هایی  است كه در مراحل قبل انجام گرفته است و 
در این مقطع از كار خودنمایی می كند. برای تولید صحیح و بدون نقص یک برنامه باید 
شناخت كاملی از عوامل تأثیرگذار آن داشته باشیم. در هنگام ساخت یک اثر تلویزیونی 

بخش اصلی وظایف به  عهدۀ كارگردان و گروه كارگردانی است. 

پودمان 4

فرايند مرحلۀ تولید
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تحلیل مراحل  تولید برنامۀ تلويزيوني

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    برای ساخت یک برنامه از چه روش هایی استفاده مي شود؟

    كارگردان چه نقشي در تولید یک برنامۀ تلویزیوني دارد؟ 

    برای ساخت یک برنامۀ تلویزیوني باید از كجا و چگونه شروع كنیم؟

    مهم ترین مرحله در ساخت یک برنامۀ تلویزیوني كدام است؟

    استفاده از پردۀ آبی یا سبز در پس زمینه چه كاربردي دارد؟

هدف از اين واحد يادگیری
را  آن  مختلف  روش های  و  تلویزیوني  برنامۀ  یک  ضبط  فرایند  یادگیری،  واحد  این  در  هنرجویان    

فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل ساختار و اجراي برنامۀ تلویزیوني، با استفاده از نمایش پشت صحنۀ تولید انواع برنامۀ تلویزیونی
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تصویر 1- در موقع ضبط با یک-دوربین تجهیزات جانبی فقط 
برای نمایی كه گرفته می شود به كار می رود

شیوه های تولید برنامۀ تلویزیونی مبتنی بر ساختار
همان طور كه در پودمان اول اشاره شد، برنامه های تلویزیونی ساختارهای متفاوتی می توانند دارند. در مرحله 
طراحی و پیش تولید، نوع ساختار تعیین می شود و بر اساس آن برنامه ریزی تولید یا پخش انجام می گیرد، 
اما در مرحلۀ تولید، كارگردان می تواند روش های متفاوتی را برای ضبط تصاویر برنامه مورد نظر، با توجه به 

دساختار انتخاب شده، به كار گیرد.
ضبط برنامه های تولیدی می تواند به یکی از روش های زیر كه در پودمان سوم به طور مختصر اشاره كردیم، 

انجام گیرد:

1. ضبط با يک دوربین 
در شروع پیدایش صنعت فیلم سازی و در پی آن اختراع تلویزیون، مبنای كار فیلمبرداری و تصویربرداری 
تا تولید فیلم یا  ابتدای طراحی  از  از یک دوربین بود و تمامی فعالیت های سینمایی و تلویزیونی،  استفاده 
برنامۀتلویزیونی، بر مبنای استفاده از یک دوربین شکل می گرفت؛ به كار بردن یک دوربین برای تصویربرداری، 

باعث می شود كه كارگردان تمامی تمركز خود را برای ضبط تصاویر به صورت نما به نما به كار گیرد. 
همچنین این امر موجب می شود كه عوامل دست اندر كار صحنه از قبیل فیلمبردار، نورپرداز، صدابردار، طراح 
صحنه، چهره پرداز و منشی صحنه هم جزئیات كار را در هر نما مد نظر قرار دهند. با این روش، كنترل كیفیت 
در تصویربرداری هر نما به دقت انجام می شود، اما مقدار زمانی، كه گروه برای تصویربرداری فیلم یا برنامۀ 

تلویزیونی می گذارند، به شدت افزایش پیدا می كند. 
ضمن اینکه ممکن است هماهنگی رنگ و نور صحنه، از نمایی به نمایی دیگر به خوبی انجام نگیرد؛ البته با 
پیشرفت فناوری و اختراع ضبط مغناطیسی و امکان به كارگیری گیرندۀ پیش دید )monitor( به خصوص در 

تولید برنامه های تلویزیونی، مشکل ناهماهنگی رنگ و نور تصویر تا حدود زیادی برطرف گردید. 
عمل زمان بندی و رج زدن، برای كنترل وقت و هزینه در این روش به شدت اهمیت پیدا می كند. گروهی از 

كارگردانان با توجه به ساختار برنامۀ خود ترجیح می دهند از یک دوربین برای تولید استفاده كنند.
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تصویر 2- استفاده از یک دوربین در گزارش های خبری

در  تولید  خبری،  گزارش های  مستند،  برنامه های  تولید  برای  بیشتر  تک دوربین  روش  از  حاضر،  حال  در 
مکان های محدود كم هزینه و برنامه هایی كه باید از عوامل كمتری برخوردار باشند، استفاده می شود؛ مگر 
اینکه كارگردان با توجه به سلیقۀ شخصی بخواهد در برنامه های وزین تر هم از روش ضبط با یک دوربین 

استفاده كند. 

2. استفاده از يک دوربین اصلی به همراه يک يا چند دوربین ديگر به عنوان مكمل برای استفاده 
در مرحلۀ تدوين

مشکالت فیلمبرداری و صرف وقت برای ضبط صحنه های شلوغ و پرهزینه، مثل بازسازی صحنه های جنگی 
و تاریخی و استفادۀ زیاد از سیاهی لشکر در بسیاری از فیلم ها، و همچنین سخت تر شدن عمل رج زدن و 
جلوگیری از قطع پی در پی فیلمبرداری، كارگردانان را به استفاده از یک یا چند دوربین دیگر به غیر از دوربین 

اصلی، برای ساخت فیلم های خود ترغیب كرد. 
هر چند كه دكوپاژ كارگردان برای دوربین اصلی انجام می گیرد، اما قرار دادن دوربین های فرعی در زوایای 
مختلف صحنه باعث می شود كه فیلمبرداری بدون ترس از كمبود نما از زوایای مختلف و كمبود نماهای الیی 
)insert( به صورت پیوسته در هر صحنه انجام گیرد، و سپس در مرحلۀ تدوین از نماهای مناسب گرفته شده 

توسط دوربین های دیگر استفاده گردد.
تصور كنید، در صحنه ای از مجموعۀ تلویزیونی »كیمیا« با موضوع دفاع مقدس، قرار است بازیگران خودروی 
شورلت حاوی طال و اسکناس های مسروقه را، در زیر آتش متجاوزان عراقی به حركت درآورند و به نقطۀ امن 
ببرند. اگر كارگردان بخواهد با استفاده از یک دوربین ماجرا را به تصویر بکشد، برای نشان دادن جزئیات و 
كشمکش های درون صحنه، باید چند بار تصویربرداری، و همزمان، عملیات تیراندازی، فعالیت های عوامل و 

بازیگران را قطع و از نو شروع كند. 
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تصویر 3- تصویری از سریال كیمیا

تصویر 4- ضبط با یک دوربین اصلی و چند دوربین فرعی
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3. استفاده از چند دوربین برای ضبط و تدوين، يا پخش همزمان
را ثبت می كردند و سپس  نظر  فناوری ضبط ویدئویی، دوربین های مختلف تصاویر مورد  تکامل  از  تا قبل 
تدوینگر برنامه از تصاویر ضبط شده، توسط دوربین های دیگر در مرحلۀ تدوین به عنوان مکمل تصاویر دوربین 
اصلی استفاده می كرد؛ هم اكنون نیز در ساخت فیلم های سینمایی یا تله فیلم های ـ همان طور كه قباًل توضیح 
 )Video Mixer( دادیم ـ این امر متداول است،  در حال حاضر، به مدد ساخت دستگاه های تركیب تصاویر
 )TV Director( امکان تدوین تصاویر همزمان دوربین ها، هنگام تصویربرداری توسط كارگردان تلویزیونی

به راحتی وجود دارد. 
برنامه سازان از این امکان برای جلوگیری از اتالف وقت در زمان تدوین، همچنین باال بردن كیفیت تولید در 
بسیاری از برنامه ها كه با روش ضبط تک دوربین به خوبی و با كیفیت مطلوب امکان پذیر نیست، بهره می برند 

و برنامه های خود را با این روش ضبط می كنند. 
ضبط و تدوین مسابقات ورزشی با استفاده از چند دوربین جزئیات را خیلی بهتر به مخاطب نشان می دهد. 
ضبط یک گفت وگوی چندنفره با استفاده از چند دوربین به دلیل استفاده از نماهایی كه عکس العمل حاضران 
در گفت وگو را به طور همزمان نشان می دهد، بسیار جذاب تر است. در حال حاضر اكثر برنامه های تلویزیونی، 

با این روش ضبط می گردد. 
اما یکی از ویژگی های مهم و جذاب چنین روشی، ضبط نمایش های صحنه ای یا نمایش های تلویزیونی موسوم 

به تله تئاتر است.
برنامه سازان  دلیل  همین  به  است؛  داشته  را  مخاطبان خاص خود  همیشه  روی صحنه  نمایش های  اجرای 
تلویزیونی نیز به فکر پخش تصاویر ضبط شده از نمایش هایی كه در روی صحنه اجرا می گردد، افتادند و به 
همین منظور نوعی از برنامه سازی، یعنی تبدیل نمایش های صحنه ای به نمایش های تلویزیونی رواج پیدا كرد. 
گردید؛  احساس  بصری  تغییرات  ایجاد  به  نیاز  تلویزیون،  از  پخش  هنگام  نمایش  بیشتر  جذابیت  برای  اما 
از چند زاویۀ مختلف صحنۀ نمایش  تلویزیون،  برای بهتر دیده شدن اجرای صحنه ای در قاب  بدین سبب 
تصویربرداری صورت می گرفت و سپس در تلویزیون نمایش داده می شد، این موضوع به این دلیل است كه 
تماشاگر، هنگام حضور در سالن نمایش از روبه رو و از زاویۀ دید خود صحنه را نگاه می كند، در صورتی كه 

با قاب كوچک، یکنواخت و خسته كننده است.  از تلویزیون  پخش نمایش بدین شکل 

حال اینکه با قرار دادن چند دوربین در زوایای مناسب می تواند جزئیات بصری موردنظر خود را به بیننده 
انتقال دهد. در حال حاضر تقریباً در تمامی تولیدات سینمایی و تلویزیونی به خصوص در صحنه های متراكم 

و پرحادثه از چند دوربین برای ضبط استفاده می شود. 
برنامه های  یا  فیلم ها  ساخت  در  مختلف  دوربین های  نوع  و  به كارگیری  نحوۀ  و  دكوپاژ  متفاوت  روش های 

داده می شود. آموزش  تصویربرداری  و  كارگردانی  تخصصی  كالس های  در  تلویزیونی 

يک فيلم تلويزيونی )تله فيلم( را بازبينی کنيد و سپس در مورد روش هاي مختلف تصويربرداري از 
صحنه ها، به بحث گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي
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تصویر 6- ضبط همزمان چند دوربین

تصویر 5- آماده سازی تجهیزات برای ضبط با چند دوربین
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تصویر 7- ضبط و پخش همزمان برنامه

با گذشت زمان و كسب تجربۀ بیشتر، برنامه سازان تلویزیون تصمیم گرفتند كه دكور و صحنه را مخصوص 
پخش از تلویزیون در استودیو های تلویزیونی طراحی كنند تا بتوانند جذابیت های بیشتری برای بیننده ایجاد 

كنند. 
در حال حاضر پخش نمایش های تلویزیونی موسوم به تله تئاتر، هر چند به مقدار كم، از بخش های اصلی 

است.  فرهنگی  شبکه های 
این  است.  پایان یک صحنه  تا  ابتدا  از  بازیگران  قطع  بدون  بازی  تئاتر،  در صحنۀ  اجرا  مهم  از خصوصیات 

است.  مخاطب  با  ارتباط  برای  جذابیت  عامل  نظر حسی  از  بازی  پیوستگی 
پس در هنگام تصویربرداری نمایش های صحنه ای، مهم ترین مسئله برنامه ریزی دربارۀ چگونگی وفادار ماندن 

به اصل بازیگری و عدم قطع تصویربردای در هر صحنه به منظور پیوستگی حس بازیگر است. 

مواردی که در هنگام ضبط با چند دوربین اهمیت دارد، عبارت اند از: 

 :)Screen Play( 1. نوشتن تصويرنامه
نماهای هر دوربین به همراه توضیحات صحنه و محل قرارگیری همه دوربین ها و نوع نماهایی كه باید گرفته 
شود، یک جا نوشته می شود و در اختیار منشی صحنه برای كنترل قرار می گیرد. برای هر دوربین نیز برگۀ 
قرار  تصویربردار  اختیار  در  و  می شود  نوشته   )camera card( دوربین  كارت  عنوان  تحت  دكوپاژ جداگانه 

می گیرد.
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تصویر 8

تصویر 9

2. افزايش دوربین ها، در نتیجه افزايش امكانات تكنیكی مورد نیاز و باال رفتن زمان آماده سازی: 
در روش ضبط با چند دوربین، همزمان تصاویر تدوین می گردد. در این صورت عالوه بر تجهیزات مخصوص 
هر دوربین، به دستگاه تركیب تصاویر دوربین )Video Mixer(  نیاز است و تنظیمات رنگ و نور توسط واحد 
كنترل تصویر در اتاق فرمان انجام می گیرد. بنابراین عالوه بر احتیاج به اتاق فرمان و عوامل فنی بیشتر، مدیر 
صحنه نیز كه هماهنگ با كارگردان، عوامل جلو دوربین را در استودیو مدیریت می كند، به مجموعۀ تولید 

اضافه می شود.

                      نام برنامه:
کارت دوربین شماره:

                      کارگردان:

توضیحات
نمـا

حرکت 
دوربین

نوع تصوير شماره
نمـا

استوديو تلويزيونی دانشگاه
عنوان برنامه:..........................

تاريخ ضبط:...........................            زمان ضبط:.............................                   نويسنده:..........................
تهیه کننده:........................................................              کارگردان:..............................................

  (Audio)                                             صدا                    (Video)                                                       تصوير

صدا و موزيک گفتار زمان نما نما و حرکت شماره نمـا
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تصویر 10- میکسر تصویر

تصویر 11- اتاق فرمان و یک نمونه از میکسر های تصویری
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و  زمان هماهنگی  افزايش  نتیجه  مرتبط، در  و عوامل تخصصی  برداران  تعداد تصوير  افزايش   .3
آنها:  با  برنامه ريزی 

هنگام كار با یک تصویربردار، كارگردان برای ضبط نما های مورد نیاز فقط با یک نفر تبادل فکری و هماهنگی 
انجام می دهد؛ در حالی كه استفاده از چند دوربین باعث می شود انجام درخواست های كارگردان و هماهنگی 

چند تصویربردار با یکدیگر به دقت و زمان بیشتری نیاز داشته باشد. 
تصور كنید، كه اگر در یک صحنه قرار است مجری و میهمان برنامه، ضمن بیان جمالت خود از یک نقطه به 
نقطه دیگر برود، تصویر برداران هنگام ضبط باید با جابه جایی های هماهنگ و به موقع، ضمن گرفتن تصاویر 

صحنه، مواظب باشند كه در دید دوربین های دیگر قرار نگیرند. 
و  تمرین  برای  بیشتری  زمان  به  احتیاج  و  كار مشکل تر می گردد  نمایشی  ترتیب در صحنه های  به همین 

می كند.  پیدا  هماهنگی 

همزمان  ضبط  به دلیل  نور  میكسر  دستگاه  از  استفاده  و  گسترده  نورپردازی  امكانات  به  نیاز   .4
متفاوت:  زوايای  از  صحنه 

در روش ضبط با یک دوربین می توان تجهیزات نورپردازی را از نمایی به نمای دیگر جابه جا كرد و در نتیجه با 
تجهیزات كمتری تصاویر را ضبط كرد؛ در حالی كه هنگام ضبط برنامه با چند دوربین، نورپردازی صحنه باید 
به صورت كلی و با توجه به تصویر برداری همزمان از تمام زوایا انجام گیرد. این امر باعث می شود كه تجهیزات 

بیشتری همراه با میکسر نور به كار گرفته شود.

تصویر 12- تجهیزات نورپردازی برای نور دادن تمام صحنه
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5. باال رفتن زمان آماده سازی دکور، صحنه و عوامل جلوی دوربین به دلیل ضبط همزمان از چند 
زاويه متفاوت: 

بر  را  صحنه  مختلف  قسمت های  می توانند  اجرایی  عوامل  و  صحنه  طراح  دوربین  یک  با  ضبط  روش  در 
اساس نمای دوربین آماده كنند و سپس به آماده سازی صحنه برای نما های بعد اقدام نمایند، اما در روش 
ضبط با چند دوربین به دلیل در معرض دید بودن كل صحنه و بازیگران یا عوامل جلوی دوربین، باید محل 

تصویربرداری از ابتدا و برای ضبط نما ها، از تمام زوایا طراحی و آماده گردد.
در مواقعی كه ضبط با یک دوربین انجام می گیرد، به غیر از مجری یا بازیگری كه در نمای انتخاب شده دیده 
می شوند، بقیۀ عوامل جلوی دوربین می توانند آزاد باشند؛ در حالی كه موقع تصویربرداری با چند دوربین 

تمامی عوامل جلوی دوربین به دلیل در معرض دید قرار گرفتن، به طور دائم باید حالت اجرا داشته باشند. 

 )Sound Mixer( 6.   به کارگیری تجهیزات صدابرداری بیشتر و اضافه شدن دستگاه ترکیب صدا
در اتاق فرمان به دلیل ضبط صدای صحنه از زوايای مختلف: 

همانند نورپردازی مجزای هر صحنه در روش كار با یک دوربین، صدابردار هم می تواند از تجهیزات الزم برای 
هر صحنه هنگام ضبط تصاویر بهره ببرد و برای صحنه های بعدی هم با همین روش كار كند. 

اما ضبط برنامه با چند دوربین به صورت همزمان این امکان را از بین می برد و صدابردار هم برای ضبط صدای 
همه عوامل جلوی دوربین و در تمامی نقاط صحنه باید آمادگی داشته باشد؛ بنابراین استفاده از تجهیزات، 

تعداد میکروفن های بیشتر و دستگاه تركیب صدا اجتناب ناپذیر است. 

تصویر 13- اتاق فرمان جهت كنترل و ضبط تصاویر دوربین ها
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تصویر 14- صدا بردار و میکسر صدا

تصویر 15- میکسر صدا
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تصویر 16- آماده سازی استودیو برای ضبط

ضمن بازبينی يک برنامۀ نمايشی که با استفاده از روش ضبط با چند دوربين به صورت همزمان توليد 
گرديده است، در مورد کيفيت ارتباط بازيگر و مخاطب، با توجه به تاثير استفاده از چند دوربين همزمان 

هنگام ضبط، به بحث و گفت وگو بپردازيد. 

فعاليت 
كالسي

7. باال رفتن زمان ضبط مفید به دلیل قطع نشدن ضبط برای جابه جايی دوربین هنگام ضبط با روش 
تک دوربین: 

قطع شدن تصویر برداری برای انجام جابه جایی دوربین و عوامل برای گرفتن نماهای بعدی به شدت وقت گیر 
است؛ در صورتی كه ضبط همزمان با چند دوربین به سبب قطع نشدن تصویربرداری باعث بهره وری بیشتر 

می گردد.

8  . انتقال بهتر بازی و اجرای عوامل جلوی دوربین، به مخاطب، بدلیل عدم قطع برنامه هنگام ضبط 
همزمان با چند دوربین: 

بازیگران یا مجریان به هنگام ضبط با یک دوربین بدلیل قطع ضبط و جابجایی دوربین طبق دكوپاژ باید حس 
بازیگری خود را از نمایی به نمای دیگرتا زمان آماده شدن عوامل برای گرفتن نمای جدید حفظ كنند كه این 
امر مشکلی است؛ در حالی كه هنگام ضبط با چند دوربین دفعات قطع ضبط به حداقل می رسد و در نتیجه 

بازیگر یا مجری با راحتی بیشتری اجرا می كند.

9. کم شدن زمان تدوين در مرحلۀ پس تولید:
با توجه به اینکه برنامه به صورت برنامه ریزی شده و كامل ضبط می شود، مرحلۀ تدوین بعد از ضبط، فقط برای 
اضافه كردن قسمت های مختلف در برنامه هایی با ساختار تركیبی، اصالحات و جبران خطاهای پیش آمده 

انجام می گیرد.
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اضافه کردن تصاویر به صحنه 
استفاده از پردۀ آبی يا سبز )Chromakey( در برنامه سازی 

هنگام مشاهدۀ بسیاری از برنامه های تلویزیونی متوجه می شویم كه بازیگر یا مجری برنامه در صحنۀ واقعی 
یا دكور ساخته شده اجرا نمی كند و تصاویری كه در پس زمینه می بینیم، به صورت عکس، عالئم گرافیکی 
بودن  دشوار  یا  دكور  ساخت  در  این كار صرفه جویی  انجام  برای  اصلی  ایدۀ  می آید.  در  نمایش  به  فیلم،  یا 
تصویربرداری در مکان های واقعی بوده است و پایه گذاری آن از صنعت سینما شروع گردید؛ بدین ترتیب كه 
بازیگران در جلوی پرده ای كه روی آن تصاویر آماده شده پخش می شد، به اجرای نقش می پرداختند و در 

نهایت، تصویر ضبط شده از بازیگر به اضافۀ تصویر روی پردۀ پس زمینه، در سینما به نمایش درمی آمد. 
همگام با پیشرفت های فنی، سینماگران موفق شدند تصاویر بازیگران را در جلوی پرده های آبی رنگ فیلمبرداری 
كنند و در مراحل بعدی طی فرایندی فنی، تصاویر منتخب را به آن بیفزایند. اما تحول اساسی در این زمینه 

از ابداع روش ضبط ویدئویی بر روی نوارهای مغناطیسی در تلویزیون ایجاد گردید. 
در روش های ضبط مغناطیسی این امکان به وجود آمد كه بتوان یک رنگ غالب در صحنه را با تصاویر دیگر 
جایگزین كرد؛ بدین شکل كه اگر بخشی از صحنه را از رنگ آبی یک دست بسازیم، می توانیم توسط ابزارهای 

ویژۀ ویدئویی به جای همان قسمت از صحنه، تصاویر انتخابی دیگری بارگذاری كنیم. 
البته در سیستم های تلویزیونی برای جابه جایی تصویر با رنگ غالب صحنه می توان از هر طیف رنگی استفاده 
كرد، اما به دلیل اینکه رنگ آبی كمتر در پوست انسان وجود دارد، بیشتر از این رنگ برای پس زمینه استفاده 
می شود، زیرا در صورت وجود رنگ آبی در هر جای صحنه، روی بخشی از تصاویر انتخابی، نیز ایجاد می گردد؛ 
ضمن اینکه در بعضی مواقع كه رنگ چشم های مجری یا بازیگر آبی است یا در اجزای صحنه رنگ آبی وجود 
دارد، می توان از رنگ سبز برای پس زمینه به منظور جابه جای با تصاویر آماده شده بهره برد. این فناوری در 

تلویزیون به نام »كروماكی« )Chromakey( شناخته می شود.

تصویر17- استفاده از پردۀ آبی برای ایجاد تصاویر پس زمینه

به دست آوردن تصوير  برای  يا سبز  آبی  پردۀ  نور يک دست روی  بردن  به کار  در هنگام تصويربرداری، 
نهايی به صورت کامل است.روش ضبط کروماکی بيشتر برای تهيه يا پخش برنامه های ساده با يک مجری 
مثل بخش های خبری کوتاه، قطعه های نمايشی تک نفره، برنامه های گفت وگو محور، توليداتی که از تصاوير 
پس زمينه فقط به منظور زيبايی بهره می برند و عوامل جلوی دوربين تحرک زيادی ندارند، استفاده می شود.

نکـته
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 امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال، امکان به كارگیری تمامی ساختارهای تجسمی مثل عکس، گرافیک، 
تصاویر رایانه ای و فیلم به عنوان پس زمینه در این روش وجود دارد. ضمن اینکه می توان با قرار دادن تکه های 
همرنگ پردۀ پس زمینه، به دلیل تشکیل بخش هایی از تصویر روی آنها، اشکال متفاوتی را در صحنه ایجاد 
كرد. نبود امکان استفاده از چند دوربین به طور همزمان، لزوم ثابت بودن دوربین در هر برداشت به جهت حفظ 

پرسپکتیو صحنه و نورپردازی دشوار، از محدودیت های كار با كروماكی است.
در كالس های تخصصی اصول فنی تلویزیون، به تشریح علمی چگونگی انجام عمل كروماكی پرداخته می شود.

تصویر19- استفاده از پردۀ سبز و تصویر اضافه شده در پس زمینه

)life of pi(تصویر18- استفاده از پردۀ آبی در فیلم



پودمان 4 / فرایند مرحلۀ تولید

137

در مورد نکات مثبت و منفی يک برنامه ای که با استفاده از پردۀ کروماکی توليد شده  است )در تمامی 
جنبه های هنری و اقتصادی آن( به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

تصویر21- پردۀ سبز و تصویر 
ایجاد شدۀ نهایی

تصویر20- استفاده از پردۀ سبز برای ایجاد 
تصاویر پس زمینه

 )virtual studio( ضبط برنامه در استوديو مجازی
با در نظر گرفتن اینکه متخصصان فنی  و برنامه سازان تلویزیونی همیشه در پی كم كردن هزینه های تولید 
و همچنین سرعت عمل در تولید برنامه به كمک تکنولوژی های نوین هستند، تصمیم گرفته شد كه برای 
با روش كروماكی تالش خود را  ضبط برنامه های بیشتر در استودیو ها در جهت رفع محدودیت های ضبط 

به كار گیرند. 
مهم ترين نقاط ضعف کروماکی عبارت اند از:

1. ناهماهنگی حركات دوربین و لنز با پس زمینه؛ اگر دوربین به سوژه نزدیک یا از آن دور می شد، تصویر 
پس زمینه ثابت می ماند و در نتیجه فواصل فیزیکی و فضایی صحنه برای بیننده دگرگون می گردید. همین طور 
برای حركات پن و تیلت این مسئله صدق می كرد. بنابراین، هماهنگی در یکسان سازی تصاویر كروماكی با 

دوربین ها، از زوایای مختلف امکان پذیر نبود. 

2. استفاده از چند دوربین در یک صحنه؛ با پیشرفت تکنولوژی مهندسان و طراحان سیستم های تلویزیونی با 
استفاده از تکنیک كروماكی موفق شدند، استودیو مجازی با بهره گیری از امکانات فنی جدید و نرم افزارهای 
ویژۀ طراحی دكور ابداع كنند؛ بدین ترتیب كه با نصب كلگی مجهز به حسگرهای ردیاب روی دوربین ها، 
ارسال می شود و همزمان  رایانۀ مركزی  به  به صورت لحظه ای  لنز در صحنه  و  موقعیت و حركات دوربین 
تصاویر پس زمینه كه با نرم افزارهای ویژۀ طراحی دكور ساخته شده به رایانۀ مركزی ارسال می گردد و با 
تصاویر دوربین به طور همزمان هماهنگ )Synchronization( می شود. با این روش، امکان استفاده از چند 

دوربین، در استودیوهای مجازی فراهم گردید.
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دو موضوع مهم در سیستم استوديو مجازی بايد مد نظر قرار گیرد:

1. طراحی تصاوير و دکورهای پس زمینه متناسب با نوع برنامه و حرکات دوربین توسط متخصصان 
امور گرافیكی: 

بدین شکل كه همزمان با حركات مجری یا بازیگر، تصاویر پس زمینه با پرسپکتیو صحیح تغییر پیدا كند؛ در 
غیر این صورت بیننده فواصل فضایی بین عوامل داخل صحنه و دكور مجازی را به درستی تشخیص نمی دهد.

2. طراحی حرکات مجريان يا بازيگران متناسب با فضای استوديو و تمرين با دوربین برای اجرای 
صحیح برنامه: 

مجریان یا بازیگران در استودیو باید محدودۀ جابه جایی و فعالیت خود را به منظور هماهنگی با تغییرات دكور 
مجازی به درستی بشناسند و تمرین كنند؛ در غیر این صورت، بیننده با تصویر صحیحی از فضای صحنه روبه رو 

نمی شود.

مزايای اصلی استفاده از استوديوی مجازی:

1. قابل استفاده بودن در فضا هایی با مساحت كمتر از استودیوهای معمول؛ بدین صورت كه می توان در یک 
استودیو كوچک به كمک تصاویر ساخته شده به عنوان دكور، مجری را در فضای یک آپارتمان بزرگ به بیننده 

نشان داد.

2. پایین آوردن هزینه ها، به دلیل استفاده نکردن از دكور و یا تصویربرداری در محل های واقعی؛ ساخت دكور 
از مراحل پر هزینه در برنامه سازی است. 

همچنان كه حضور عوامل تولیدی در صحنه و آماده سازی مکان های واقعی هم احتیاج به صرف هزینه زیاد 
دارد و موجب باال رفتن زمان تولید می گردد.

تصویر22- دكور ایجاد شده در استودیوی مجازی
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تصویر23- استودیوی مجازی با وسعت كم برای 
ایجاد تصاویر پس زمینه

تصویر24- تمام قطعات داخل دكور با رنگ سبز پوشیده شده ، برای 
امکان ایجاد تصاویر در همه نقاط صحنه استو دیو مجازی

يک برنامۀ توليدشده با استفاده از استوديوی مجازی را بازبينی کنيد و در مورد چگونگی استفاده از 
تصاوير پس زمينه به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

3. امکان استفاده از یک استودیو برای ضبط برنامه های متفاوت، با فواصل زمانی كم و در حد آماده سازی 
تجهیزات، برای استفاده از پس زمینه های دیگری كه برای سایر برنامه ها، طراحی و ساخته شده است. 

در حالت عادی بعد از ضبط یک برنامه در هر استودیویی، باید دكور و تجهیزات صحنه جمع آوری گردد، 
سپس دكور و تجهیزات برنامه دیگر نصب شود، نورپردازی جدید انجام گیرد و ضبط برنامۀ جدید شروع شود. 

در حالی كه در استودیوی مجازی فقط تصاویر پس زمینه به عنوان دكور جابه جا می شود.
تولیدات  از  عمده ای  بخش  كه  است  شده  باعث  مجازی  استودیوی  و  كروماكی  سیستم  از  استفاده  تنوع 

گردد. ضبط  مجازی  استودیوهای  در  فانتزی  و  عادی  تلویزیونی 
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تصویر25- پخش زنده

 :)live-تولید و پخش هم زمان برنامه های تلويزيونی )برنامه های زنده
شبکه  هر  مدیریتی  سیاست های  به  كه  دیگری  دالیل  و  دارد  مخاطب  با  دوسویه  ارتباط  كه  برنامه هایی 

می گردد.  همزمان  تلویزیونی  برنامۀ  پخش  و  تولید  می شود،  مربوط 
برای نمونه: 

هم زمان  پخش  مهم،  سیاسی  و  اجتماعی  اتفاقات  پرطرفدار،  ورزشی  مسابقات  هم زمان  پخش  می توان 
را دریافت  نیاز دارد اطالعات همان لحظه  برنامه هایی كه مخاطب  یا  و  راه پیمایی ها و صحنه های جنگ، 

برد. نام  كند، 
ویژگی مهم برنامه هایی كه به طور هم زمان ضبط و پخش می گردد، این است كه حتماً دلیل منطقی برای 

زنده بودن داشته باشد؛ در غیر این صورت، تفاوتی در جذب مخاطب نخواهد داشت. 

برای مثال: 
به طور  بتوانند  زمان پخش  در  مخاطبان  كه  داشت  وقتی جذابیت خواهد  پزشکی  برنامه  یک  زندۀ  پخش 
مستقیم با كارشناس یا متخصصی كه در برنامه حضور پیدا كرده است، تماس گرفته و سؤاالت خود را با 
برنامه به صورت تولیدی قباًل ضبط شده باشد و بعد پخش  آنها در میان بگذارند؛ در غیر این صورت، اگر 

ندارد.  بیننده فرقی  برای  گردد، 
با ذكر این مثال متوجه می شویم كه گروه زیادی از برنامه هایی كه به صورت زنده پخش می گردند، ویژگی 

الزم برای این كار را ندارند و می شود آنها را به صورت تولیدی ضبط و سپس پخش كرد. 
سریع  جابه جایی  امکان  به دلیل  هستند،  مجهز  مجازی  ضبط  سیستم  به  كه  استودیوهایی  از  استفاده 

است. مناسب تر  زنده  پخش  برای  یکدیگر  با  تولیدی  مختلف  گروه های 
پخش برنامۀ زنده از جهت نوع برنامه سازی تلویزیونی برای برنامه سازان حائز اهمیت است، زیرا نحوۀ تولید 

و پس تولید تغییر می كند و به مدیریت خاص جهت كنترل عوامل تولید و زمان آماده سازی نیاز دارد.
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تصویر26- پخش زنده تصاویر مربوط به آتش سوزی ساختمان پالسکو

از شبکۀ دو سيمای جمهوری اسالمی پخش می گردد،  برنامه »تصوير زندگی« را که به صورت زنده 
ببينيد و در مورد لزوم زنده بودن يا نبودن آن گفت وگو کنيد.

فعاليت 
كالسي

موارد مهمی که در تولید برنامه های زنده مطرح می گردد:

1. به دلیل ممکن نبودن تمرین و تکرار صحنه ها، آماده سازی عوامل انسانی و تکنیکی قبل از شروع پخش باید 
مدیریت شود و كلیه موارد گفته شده برای تولید برنامه های تلویزیونی با ساختار های متفاوت به دقت بررسی 

و برنامه ریزی شود. 
به همین دلیل مرحلۀ تعیین زمان آماده سازی صحنه و عوامل در اولویت قرار می گیرد. بنا براین پیش از شروع 
پخش برنامۀ تلویزیونی، تهیه كننده به همراه گروه تولید با هماهنگی كارگردان و عوامل پشت و جلوی دوربین، 

تمامی موارد محتوایی و تکنیکی را تمرین و كنترل می كنند.

2. به دلیل اینکه تدوین برنامه كه در مرحلۀ پس تولید قرار دارد، هنگام پخش زنده حذف می گردد و اصالح 
اشتباهات در زمان تصویربرداری ممکن نیست، دقت در دكوپاژ و تصویر برداری بسیار حائز اهمیت است. 

در هنگام دكوپاژ و همچنین تمرین با تصویر برداران، انتخاب محل قرار گرفتن دوربین ها، اندازۀ نما، حركت 
بازیگران یا مجریان، هماهنگی صدابردار و دستیاران صدا در داخل صحنه باید به بهترین شکل ممکن انجام 

گیرد تا مخاطب هنگام دیدن صحنه، اطالعات درستی از تلویزیون دریافت كند.

3. كنترل محتوای برنامۀ تلویزیونی و جلوگیری از اشتباهات تکنیکی در هنگام پخش زنده، به دلیل عواقب 
اجتماعی آن، برای مخاطبان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو، در این برنامه ها باید  استفاده از تصاویر 
نامتعارف، صحبت های خالف مصالح عمومی، بحث های غیرعلمی و كارشناسی نشده، موضوعاتی كه موجب بر 
هم زدن آرامش مخاطبان و همچنین عبور از خط قرمزها و سیاست گذاری هر شبکه می گردد، كنترل شود. 
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چگونه تولید را شروع کنیم 
با توجه به آموخته های قبلی می دانیم كه هر برنامۀ تلویزیونی ممکن است نیاز به یک یا چند مجری، كارشناس 

یا بازیگر داشته باشد و در مکان های گوناگون، فصول متفاوت و زمان های مختلف تصویربرداری شود.
در تولید برنامۀ تلویزیونی مهم ترین اصل برای رسیدن به هدف در بازۀ زمانی تعیین شده، مدیریت زمان تولید 
است. بدین منظور، میزان ضبط مفید در هر جلسۀ تصویربرداری به طور میانگین مشخص می گردد و گروه های 
تولید سعی می كنند به حد استاندارد و تعیین شده دست پیدا كنند. در اینجا این سؤال پیش می آید كه با در 

نظر گرفتن ساختارهای متفاوت، آیا زمان ضبط مفید برنامه های تلویزیونی یکسان است؟
با در نظر گرفتن عوامل انسانی، تجهیزات و محل های تصویربرداری گوناگون مورد استفاده در انواع ساختارها، 
به این نتیجه می رسیم كه زمان ضبط مفید گونه های متفاوت برنامه های تلویزیونی با یکدیگر یکسان نیست 
و براساس تجربیات و استاندارد های تولید تلویزیونی، برای ساختارهای متفاوت مدیریت زمانی متفاوت اعمال 
می گردد. برای مثال: ممکن است یک برنامۀ تلویزیونی گزارشی، روزانه حدود صد دقیقه ضبط مفید داشته 
باشد، اما یک برنامۀ نمایشی روزانه ده دقیقه ضبط مفید انجام دهد. پس برای باال بردن راندمان تولید یک 
برنامه تلویزیونی با توجه به ساختار آن باید به طور دقیق برنامه ریزی كرد، تا ضمن از دست ندادن كیفیت، به 

باالترین حد زمان ضبط مفید رسید.

تصویر27

برنامه سازان و دست اندكاران تولید فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی بعد از تجربیات بسیار به این 
نتیجه رسیده اند، كه بهترین كار برای برداشتن گام اول تولید، دسته بندی و تصویربرداری صحنه ها و نماهایی 
است كه دارای وجوه اشتراک با یکدیگر هستند؛ بدون در نظر گرفتن سیر داستانی یا متن اجرایی برنامه 
تلویزیونی. برای مثال: صحنه هایی كه دارای فصل، مکان و زمان مشترک و یا عوامل مشترک جلو دوربین 

هستند، تعیین می گردد و سپس اقدام به ضبط تصاویر آنها می شود. 
عوامل مورد نیاز صحنه ها، می تواند مشترک باشد بنابراین بعد از مشخص كردن و عالمت گذاری آنها در برگه 
دكوپاژ، می توان آنها را به چند نوع دسته بندی نمود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم دسته بندی یا عالمت گذاری 

صحنه ها، گروهی از دسته بندی ها را با هم مرور می كنیم. 
عالمت گذاری صحنه ها با عوامل تکنیکی و انسانی مشترک در فیلنامه را »رج زدن« می نامید. همان طور كه 
در بخش پایانی پودمان سوم مطرح گردید، بخش رج زدن در مرحلۀ پیش تولید انجام می گیرد و دسته بندی 

صحنه ها به صورت كلی، معموالً توسط دستیاركارگردان، قبل از وارد شدن به مرحلۀ تولید انجام شود. 
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تصویر28

به صورت  دوربین  استقرار  محل  و  صحنه  هر  شرایط  به  توجه  با  كه  است؛  مهم  صحنه ها،  داخل  زدن  رج 
می شود.  عملی  كارگردانی  گروه  توسط  تصویربرداری،  برای  نماها  دسته بندی 

برای مثال فرض كنید كه در مرحلۀ پیش تولید، برنامه ریز یا دستیار كارگردان تعیین می كند كه در روز اول 
انجام شود؛ گروه تولید شرایط را برای ضبط در همان  مهرماه تصویربرداری یک سریال در یک دبیرستان 
دبیرستان فراهم می كنند، اما زمان حضور گروه در محل، به تشخیص كارگردان و با در نظر گرفتن شرایط 
ساختمانی و تجهیزات فنی، بر اساس محل قرار گرفتن دوربین یا دوربین ها، همان روز نما ها را رج می زنند و 

اقدام به تصویربرداری می كنند. 
بدیهی است كه مرحلۀ رج زدن در زمان تولید، با در نظر گرفتن ساختار هر برنامه انجام می گیرد و اولویت بندی 
نماها هنگام ضبط یک كار نمایشی، با ساخت یک برنامۀ تركیبی یا مستند تفاوت دارد. برای مثال، یک برنامۀ 
تركیبی اجتماعی كه شامل گزارش های مردمی، میان پرده های نمایشی، مصاحبه با مسئوالن و گفت وگوی 
مجری با كارشناسان حاضر در استودیو دربارۀ موضوع مطرح شده در قسمت های مختلف برنامه است، اولویت 
نخست آن، ضبط تصاویری است كه هنگام گفت وگوی كارشناسان باید آماده و پخش گردد؛ بنابراین رج زدن 

برای ضبط تصاویر برنامه بر اساس اولویت بندی بخش های مختلف برنامه صورت می گیرد. 

فرض كنید؛ قرار است، در یک برنامه تركیبی، ابتدا گزارشی از همکاری مردمی برای ساخت یک مدرسه در 
روستایی پخش گردد، سپس یکی از مدیران مسئول در این مورد توضیح دهد، آنگاه میان پردۀ نمایشی دربارۀ 
لزوم وحدت مردم پخش شود و درنهایت مجری با كارشناسان دربارۀ موضوع مطرح شده و مقایسۀ آن با دیگر 

مباحث اجتماعی به بحث بپردازد. 
در این مورد اولویت زمان بندی و رج زدن برای ضبط برنامه با توجه به الزم و ملزوم بودن قسمت ها به راحتی 
مشخص می گردد و به ترتیب، گزارش های مردمی، صحبت های مدیر مسئول، میان پردۀ نمایشی و در نهایت 

گفت وگوی داخل استودیو ضبط می گردد.
حال اگر بخواهیم نحوۀ زمان بندی و رج زدن یک برنامۀ نمایشی را تعیین كنیم، عوامل دیگری مانند: محل 
ضبط، زمان تصویر برداری، چگونگی حضور بازیگران در صحنه، امکانات مورد نیاز صحنه ها و موارد دیگری را 

كه با در نظر گرفتن نوع متن تأثیرگذار است، برای رج زدن در نظر می گیریم.
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انواع رج زدن به شرح زير است:

1. رج زدن بر اساس تاريخ: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه از نظر تاریخ تقویمی دارای فصل مشترک تصویربرداری هستند، برای مثال: 
صحنه هایی از یک سریال كه در تابستان اتفاق می افتد، بدون در نظر گرفتن سیر داستانی در هنگام رج زدن 
تعیین می گردد و یکجا تصویربرداری می شود. بدیهی است كه در همان برنامه صحنه هایی كه در فصل های 

دیگر اتفاق می افتد، با همان روش تعیین می شود و تصویربرداری می گردد.

تصویر29

تصویر30

2. رج زدن بر اساس زمان: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه دارای زمان تصویر برداری مشترک هستند؛ برای نمونه، تصویر برداری صحنه هایی 
كه در یک برنامۀ تلویزیونی در شب اتفاق می افتد، بدون در نظر گرفتن خط داستانی انتخاب می شود و در یک 

دورۀ زمانی، یکجا تصویربرداری می گردد. 
همچنین صحنه هایی كه در روز اتفاق می افتد، تعیین شده و تصویربرداری می گردد. الزم به ذكر است كه در 
بعضی موارد صحنه سازی روز به جای شب یا شب به جای روز اتفاق می افتد كه در بحث تخصصی كارگردانی 

به آن پرداخته می شود، اما روش رج زدن در مورد آنها هم اجرا می شود.

تصویر31
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تصویر33

3. رج زدن بر اساس مكان تصويربرداری: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه دارای مکان مشترک هستند؛ مثل صحنه هایی كه داخل یک خیابان، منزل، 
استودیو یا محدودۀ جغرافیایی مشترک قرار دارند. بنابراین تمامی صحنه هایی كه در متن دكوپاژ نوشته شده 

است. تعیین و دسته بندی می گردد و در زمان هایی كه مشخص می شود، تصویربرداری صورت می گیرد.

4. رج زدن بر اساس نورپردازی داخل يا خارج از فضای بسته: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه در یک محل مشترک، اما داخل یا خارج از فضای بسته اتفاق می افتد. برای نمونه، 
اتفاقاتی را كه در حیاط مدرسه ای همزمان با اتفاقات در دفتر همان مدرسه می افتد، تعیین می كنند و ابتدا 
همۀ وقایع داخل حیاط را تصویربرداری می كنند، سپس وقایع داخل دفتر مدرسه را تصویربرداری می نمایند.

تصویر32

5. رج زدن بر اساس نفراتی که مقابل دوربین قرار می گیرند، يا عالمت گذاری صحنه ها با عوامل 
مشترک، )مثل: بازيگران، کارشناسان، مجريان، هنروران(: 

در این نوع رج زدن، صحنه هایی كه با بازیگران متفاوت یا چند بازیگر خاص اتفاق می افتد، عالمت گذاری و 
جدا می شود و بر اساس اولویت پشت سر هم تصویربرداری می گردد. 

در نتیجه زمان حضور افراد جلوی دوربین در كل تصویربرداری برنامۀ تلویزیونی كنترل می شود و به نحو 
و هزینه صرفه جویی می شود.  چشمگیری در زمان 
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6. رج زدن بر اساس امكانات فنی و تجهیزات خاص مورد نیاز: 
از  غیر  مشترک  فنی  امکانات  به  نیاز  كه  صحنه هایی  عالمت گذاری 
نورپردازی، وسایل  ابزار  موارد معمول و همیشگی تولید دارند؛ مثل 
حركتی دوربین، ابزار صدا برداری خاص و موارد دیگری كه مطابق با 
نیاز هر تصویرنامه است. برای مثال: می توان صحنه هایی را كه نیاز 
به تصاویر هوایی و در نتیجه استفاده از ابزار تصویربرداری از باال نظیر 
هلی كوپتر یا دوربین پرنده را دارند، مشخص كرد و در یک بازۀ زمانی 

خاص ضبط كرد.

تصویر36

تصویر35

7. رج زدن بر اساس نیاز به جلوه های خاص در زمان تصويربرداری: 
عالمت گذاری صحنه هایی كه طبق تصویرنامه یا دكوپاژ باید از تمهیدات تصویری كمک بگیرند. برای مثال 
انفجار كه  یا صحنه های  و  فرو می ریزند  مکان مختلف، ساختمان ها  در چند  تصویربرداری صحنه هایی كه 

به تمهیدات تصویری مشترک دارند. احتیاج 

8  . رج زدن بر اساس ساخت دکور، لباس، گريم و ديگر امكانات بصری مورد نیاز: 
تعیین  نمونه،  برای  دارند.  مشترک  لباس  یا  صحنه  متعلقات  دكور،  به  نیاز  كه  صحنه هایی  عالمت گذاری 
تصویربرداری  یا  اتفاق می افتد،  زمان  آن  لباس های  با  و  به دورۀ سامانیان  مربوط  صحنه هایی كه در دكور 
صحنه هایی كه بازیگران در آن دارای گریم خاص و سختی هستند، عالمت گذاری می شود و در یک محدودۀ 

می گیرد. انجام  تصویربرداری  زمانی 
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فيلمنامه کوتاهی را انتخاب کنيد و بر اساس بينش خود برای توليد رج بزنيد. سپس در کالس در مورد 
نحوۀ اولويت بندی خود برای تصويربرداری به بحث و گفت وگو بپردازيد.

فعاليت 
كالسي

تصویر38

تصویر37

در صحنه، حرکات  دوربین  گرفتن  قرار  نحوۀ  میزانسن،  مختلف  روش های  اساس  بر  زدن  رج   .9
کارگردان:  دکوپاژ  و  دوربین  تكنیكی 

از نظر نحوۀ دكوپاژ و چیدن  با روشی غیرمعمول  ممکن است، در مرحلۀ تولید برنامه ای خاص، كارگردان 
با همکاری  تولید  توسط گروه  است، رج زدن  بهتر  این صورت  در  باشد،  تولید كرده  به  اقدام  عناصر صحنه، 

انجام گیرد. معیارهای جدیدی  براساس  و  كارگردان 

نمونه های ذكرشده از دسته بندی های معمول در تولید برنامه های تلویزیونی است و در صورت نیاز فیلمنامه 
و دكوپاژ، دسته بندی های دیگر و نامحدود را می توان در نظر گرفت.

بعد از رج زدن، وظیفۀ گروه تولید و كارگردان است كه دسته بندی های ایجاد شده را بررسی نمایند و بر اساس 
اولویت و با در نظر گرفتن حداقل زمان تولید، مدیریت هزینه و نیز به كارگیری عوامل پشت و جلو دوربین، 

شروع به تولید برنامۀ تلویزیونی كنند. 
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تحلیل نقش مديريت تولید برنامۀ تلويزيونی

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    مدیر تولید در مراحل ضبط برنامۀ تلویزیوني با چه مسائلي مواجه مي شود؟

    تأیید نهایی یک برنامۀ تلویزیوني بر عهدۀ چه كسي است؟

    چه روندي در تصفیه حساب با عوامل تولید برنامۀ تلویزیوني طي مي شود؟

    همزمان با ضبط برنامه، گروه تولید چه وظایفی دارند؟

    در صورت برخورد با شرایط بحرانی، هنگام تولید چه راه حل هایی در پیش رو دارید؟

هدف از اين واحد يادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت برنامه  ریزی مورد نیاز هنگام تولید، تبیین مراحل پایانی تولید 

و نحوۀ تأیید نهایی یک برنامۀ تلویزیوني را فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل ساختار و اجراي برنامۀ تلویزیوني، با استفاده از نمایش پشت صحنۀ تولید انواع برنامۀ تلویزیونی
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فرایند ضبط برنامۀ تلویزیونی و نقش مدیریت تولید در روند اجرایی 
تمرين تا ضبط نهايی

برای شروع ضبط تصاویر و صدا، برنامه های تلویزیونی، بر اساس برنامه ریزی مدیر تولید و كارگردان و با در 
نظر گرفتن تقسیم بندی صحنه ها طبق اولویتی كه با رج زدن انتخاب شده است، عوامل جلو و پشت دوربین 
برای جلوگیری از باال رفتن هزینه و نیز افزایش كیفیت، الزم است كه چند بار تا رسیدن به نقطۀ مطلوب 

مدنظر كارگردان تمرین ضبط را انجام دهند. 
بدین منظور، تمامی حركات دوربین و عوامل جلوی دوربین همانند ضبط اصلی اجرا می گردد. بعد از تأیید 
نهایی توسط كار گردان داده  فرمان ضبط  بودن همه عوامل پشت و جلوی دوربین،  آماده  بر  نهایی مبنی 

می شود. 
اگر در هنگام ضبط تصاویر و صدای برنامه، اشکالی در صحنه از نظر هنری یا فنی مشاهده گردد، برای مثال:  
كادربندی نامناسب، اشکال در ضبط صدا یا اشتباهی در نحوۀ بازی بازیگران یا مجریان پیش بیاید، ضبط قطع 
می شود و مجدداً از ابتدای همان نما شروع می گردد. بدین ترتیب ممکن است چندین برداشت انجام گیرد تا 

كارگردان به برداشت مطلوب خود برسد.

صحنه کوتاهی را به صورت گروهی در کالس تمرين و ضبط کنيد. هنگام ضبط، يک نفر به عنوان منشی 
صحنه در مورد چگونگی هر برداشت )درست يا غلط( گزارشی تهيه کند.

كار گروهی

تصویر39- تمرین قبل از ضبط نهایی
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تصویر41- باز بینی تصاویر ضبط شده

مرحلۀ بازبینی برداشت های ضبط شده: 
به منظور اطمینان از صحت برداشت های نهایی و برنامه ریزی، ادامۀ ضبط در روزهای بعد و در پایان هر روز، 

برداشت های انجام شده مورد بازبینی گروه كارگردانی به همراه منشی صحنه قرار می گیرد.
در این مرحله نواقص احتمالی كه موقع ضبط در نظر گرفته نشده است، در گزارش های روزانۀ منشی صحنه، 
تولید  یا اصالح گردد، تعیین می شود. سپس تیم  باید تکرار شده  نماهایی كه  از  درج می گردد و فهرستی 
متشکل از كارگردان، مدیر تولید و تهیه كننده بر اساس گزارش ها، برای رفع نقص های ایجاد شده در روزهای 

بعد تصمیم گیری می كنند. 
با توجه به اعمال دقت در زمان تصویربرداری، آیا اشتباهی ممکن است به وجود آید؟ با توجه به پیچیده بودن 
تولید یک برنامۀ تلویزیونی ممکن است در زمان تصویربرداری نکاتی دور از ذهن بماند، یا منشی صحنه متوجه 
برخی اشتباهات نشده باشد، اما در هنگام بازبینی به آنها برخورد كنیم. همچنین ممکن است نیاز به گرفتن 

تصاویر بیشتر برای گروه كارگردانی محرز گردد.

:)shot list( فهرست نماها
در هنگام تصویربرداری و فرایندی كه از ضبط صحنه ها و تکرار آن پیش می آید، كلیه برداشت ها توسط منشی 

صحنه با شمارۀ هر برداشت در برگه ای به نام فهرست نماها ثبت می گردد. 
منشی صحنه گزارش هایی پیرامون برداشت ها و علت رد و یا تأیید آخرین برداشت را در برگه ای یادداشت 
می كند. این گزارش ها در مرحلۀ پس تولید مبنای دسته بندی و انتخاب برداشت های مورد تأیید كارگردان 

برای تدوین است. 
ذكر این نکته ضروری است كه بر اساس برنامه ریزی و تصمیم گروه تولید، ممکن است صدابرداری همزمان در 
صحنه انجام نگیرد و فقط صدای كلی محیط تصویربرداری به عنوان صدای زمینه یا صدای بازیگران به عنوان 
صدای شاهد ضبط گردد، تا در مرحلۀ تدوین و صداگذاری استفاده شود. توضیحات در مورد صدا های ضبط 

شده به عنوان صدای زمینه یا شاهد نیز در برگه گزارش های منشی صحنه درج می گردد.
در مرحلۀ ضبط تصاویر و صدا، همۀ برداشت ها ذخیره می گردد؛ مگر این كه بدلیل نداشتن فضای ذخیرۀ 
كافی برای برداشت های مطلوب یا صالح دید كارگردان، بعضی برداشت های بدون استفاده پاک گردد. البته 
پاک نمودن نما های غیر قابل استفاده بعد از پیشرفت فناوری ضبط مغناطیسی و دیجیتال امکان پذیر است.

تصویر40
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تصویر42- باز بینی تصاویر ضبط شده برای تأیید نهایی

تصاويری را که در کالس ضبط کرده ايد، به همراه گزارش منشی صحنه بازبينی کنيد و نکات مثبت 
و منفی آن را تحليل کنيد .

فعاليت 
كارگاهی

تدوين همزمان برداشت ها: 
در جریان تولید برنامه های تلویزیونی، گروهی از برنامه سازان متناسب با نوع ساختار برنامه، تصمیم می گیرند 
صحنه ها را در زمان تولید، تدوین كنند. این عمل به منظور باال بردن كیفیت و بهره وری بیشتر از وقت انجام 
می گیرد. بنابراین بعد از بازبینی برداشت های هر صحنه و تأیید آن، برداشت ها برای مونتاژ به گروه تدوین 

تحویل داده می شود. 
در صورتی كه بعد از بازبینی، احتیاج به اصالح یا گرفتن نماهای جدید باشد، تصاویر یا صداهای مورد نیاز 
تهیه می شود و به همراه برداشت های روزانۀ هر صحنه و گزارش دقیق منشی صحنه به گروه تدوین تحویل 

می گردد. 
تدوین همزمان با تصویربرداری، معموالً برای مجموعه های تلویزیونی كه قسمت های زیادی دارند، به منظور 
سرعت عمل در تولید و پخش انجام می گیرد؛ ضمن اینکه، این روش باعث كنترل بهتر سیاست های اعالم 

شدۀ هر شبکه می شود.
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مدیریت تولید همزمان با ضبط
بررسی مهم ترين وظايف گروه تولید در هنگام ضبط: 

1. تهیۀ امكانات و تجهیزات مورد نیاز هر صحنه با توجه به موجودی انبار تدارکات، و تهیۀ اقالم 
تهیه  و همچنین  فنی  عوامل  لباس،  و  و طراحان صحنه  کارگردان  درخواست  به  موردنیاز جديد 
نیاز های اضطراری پیش بینی نشده: تحویل ندادن و یا دیر رسیدن امکانات و تجهیزات به گروه سازنده 

باعث اتالف وقت و باال رفتن هزینۀ تولید می گردد.

صحنۀ  به  دوربین  جلوی  و  دوربین  پشت  عوامل  انتقال  برای  حمل و نقل  بخش  هماهنگی   .2
تصويربرداری بر اساس زمان های تعیین شده توسط مدير تولید برنامه: حضورنیافتن به موقع عوامل 
تولیدی، باعث طوالنی شدن پروسه تولید می گردد. بنابراین  مدیریت حمل و نقل در مرحلۀ تولید بسیار اثرگذار 
است. در صورتی كه هر یک از عوامل بر اثر ناهماهنگی و برنامه ریزی غیردقیق، سر صحنه حاضر نشود، ضمن 

از بین رفتن حقوق و عوامل دیگر، هزینه های سنگین به گروه تولید تحمیل می شود.

3. تهیۀ محل اسكان عوامل صحنه: باید در نظر داشت كه گروهی از عوامل بر اساس برنامه ریزی مدیر 
تولید به محل اسکان دائم تا پایان مراحل تصویربرداری برنامه نیاز دارند و گروهی تا پایان مرحلۀ تصویربرداری 
مربوط به خود به اسکان موقت نیازمند هستند. گروه تولید برای تهیۀ محل اقامت مورد نیاز باید موارد مهمی 
مثل: امنیت مکان اسقرار، امکانات رفاهی، نزدیک بودن به محل تصویربرداری و همچنین هزینۀ مناسب را در 

نظر بگیرد.

4. تهیۀ بیمه نامۀ مناسب برای تمامی افراد حاضر در پروژه: در تولید هر برنامه تلویزیونی، در صورت بروز 
حادثه یا آسیب دیدن عوامل حاضر در صحنه، مسئولیت جبران خسارت برعهدۀ تهیه كننده است؛ بنابراین 

برای جلوگیری از تحمیل هزینه های ناخواسته به گروه تولید، باید همۀ افراد بیمه شوند.

5. ايجاد مكان و تهیۀ امكانات اولیه: به منظور كمک رسانی سریع به عواملی كه هنگام ضبط دچار مشکل 
و یا سانحه می شوند، این امر از ایجاد ناراحتی های وخیم تر جلوگیری می كند.
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و  مقرر  ساعات  در  پذيرايی  برای  برنامه ريزی  و  برنامه  عوامل  پذيرايی  محل  کردن  برقرار   .6
تعیین شده توسط مدير تولید: تجربه نشان داده است كه پذیرایی مناسب تأثیرات خوبی در حفظ روحیۀ 
عوامل در سر صحنه دارد؛ بنابراین صرفه جویی در این امر نه تنها به نفع گروه تولید نیست، بلکه تأثیر منفی 

بر روند اجرای با كیفیت برنامه دارد.

7. هماهنگی های الزم و دائمی گروه تولید با کارگردان: برای برنامه ریزی و تهیۀ نیازهای تصویربرداری 
در مرحلۀ بعد،  درخواست های جدید گروه كارگردانی و تصویربرداری، آماده سازی تجهیزات و امکانات مورد 

نیاز صحنه های آتی، از معطل ماندن گروه و در نتیجه اتالف وقت جلوگیری می كند.

8. تهیۀ تابلوی مناسب برای نوشتن برنامه های کاری عوامل: هنگام ضبط و درج موقعیت تصویربرداری 
در هر مرحله، ضمن تأكید به همه عوامل، برای در جریان قرار گرفتن تصمیمات روزانه، برای توجیه وظایف 

كاری افراد در زمان تصویربرداری.

9. تهیۀ آفیش ها )آگهی های ديواری( يا برنامه های روزانه: برای ابالغ به عوامل پشت و جلوی دوربین 
برای روز بعد، به منظور اطالع رسانی به عوامل برنامه برای حضور به موقع در صحنۀ تصویربرداری. 

10. بودجه بندی و مديريت هزينه های مورد نیاز: برای جلوگیری از افزایش هزینه های غیر ضروری، تهیۀ 
جدول منابع مالی و مشخص كردن هزینه های تقریبی برای هر مرحله از ضبط باعث می شود كه از هزینه هایی 

كه اولویت ندارند، پرهیز شود.

11. نظارت بر اجرای درست قراردادها و انجام صحیح وظايف عوامل: این امر عالوه بر كنترل كیفیت و 
هزینه، موجب اعتماد عوامل به مدیریت صحیح گروه تولید می گردد.

12. نظارت بر چگونگی استفاده از امكانات درخواستی عوامل و حذف امكانات غیرضروری، به منظور 
مديريت بر درخواست ها و کنترل هزينه: ممکن است، امکاناتی توسط عوامل اجرایی درخواست شده باشد 

كه استفاده ای نداشته باشد و فقط باعث باال رفتن هزینه تولید شود.
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يک برنامه ترکيبی را بازبينی کنيد، سپس به موارد زير پاسخ دهيد.
الف( امکانات استفاده شده در برنامه را تجزيه و تحليل کنيد.

ب( تعيين مدت زمان ضبط آن را به صورت تقريبی بيان کنيد.

فعاليت 
كالسي

13. هماهنگی با گروه کارگردانی برای تهیۀ محل های جديد برای تصويربردای مراحل بعد به منظور 
صرفه جويی در هزينه و انتخاب دقیق محل تصويربرداری: در صورتی كه محل های تصویربرداری بعدی 

به موقع آماده شود، می تواند كمک بزرگی برای افزایش بهره وری در زمان تولید باشد.

14. تصفیه حساب با افرادی که فعالیت آنان ضمن تأيید کیفیت نهايی، پايان يافته است و نیازی 
به حضور آنها در مراحل بعدی نیست: در حقیقت هر چه تعداد نفرات حاضر در صحنه كمتر شود، میزان 
كنترل و نظارت بر ضبط صحنه ها باالتر می رود؛ بنابراین حضور افراد بیکار در محیط تصویربرداری لزومی 

ندارد.
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تصویر50

شرایط بحرانی هنگام ضبط 
مديريت تولید در شرايط اضطراری و فرايند پايانی تولید:

ناخواسته و مدیریت  به كنترل شرایط  تلویزیونی موظف  برنامه های  تولید  آنها مدیر  تولید و در رأس  گروه 
هستند. تصویربرداری  زمان  در  ایجاد شده  احتمالی  بحران های 

از جمله مواردی كه ممکن است منجر به بحران در زمان تصویربرداری شوند، عبارت اند از: 

ایجاد شده  مشکالت  رفع  آمادگی  باید  تولید  گروه  وقايع پیش بینی نشده در هنگام تصويربرداری:   .1
در صحنه را به بهترین روش ممکن داشته باشند. مشکالت و ایجاد موانع هنگام تولید در تمامی بخش های 
انسانی و فنی امکان پذیر است؛ بنابراین مدیریت تولید برای هر مورد پیش آمده در برنامه، راهکار مقابله ویژۀ 

آن را در پیش می گیرد. 
برای مثال: آسیب های جسمی عوامل سازنده، از كار افتادن تجهیزات فنی، قطع برق، و موارد دیگری را كه 
در روند كار تولید اخالل ایجاد می كنند، می توان نام برد. بنابراین باید گروه تولید همیشه آمادگی مقابله و 

جایگزین كردن برنامه های جدید را داشته باشد.

2. افزايش هزينه های تولید و موارد مالی پیش بینی نشده: مدیریت تولید از همان شروع مرحله تولید با 
ایجاد واحد حسابداری در گروه تولید و توجیه عوامل آن، پیش بینی راهکارهای عملی برای رفع مشکالت مالی 
در زمان تصویربرداری برنامه های تلویزیونی را انجام می دهد. میزان موفقیت هر گروه تولید چگونگی كنترل 

هزینه های مالی و داشتن ذخیرۀ مناسب مالی به دلیل صرفه جویی در موارد ممکن وابسته است.

3. مديريت کیفیت: تهیه كننده به همراه گروهی كه ممکن است متشکل از نویسنده، كارگردان، مدیرتولید 
و ناظر كیفی تولید معرفی شده از سوی شبکۀ سفارش دهنده باشد، به طور مستمر تولیدات روزانه را زیر نظر 
دارند و در هنگام ایجاد بحران شرایط را به گونه ای كنترل می كنند كه به كیفیت نهایی برنامه تولید شده، 

لطمه ای وارد نشود.
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4. ايجاد برنامه های جايگزين: 
به دلیل  یا  احتمالی صحنه ها،  جابه جایی  برای  جایگزین،  برنامه هایی  همیشۀ  تولید،  مدیریت  و  تهیه كننده 
با  نیاز  تجهیزات، طراحی می كنند كه در صورت  و خرابی  دوربین  عوامل جلوی  برای  پیش آمده  مشکالت 

پیدا كند. ادامه  برنامه  تولید، ضبط  اتالف وقت و هزینۀ  كمترین 

5. گزارش مرحله به مرحلۀ تصويربرداری به گروه سفارش دهندۀ برنامۀ تلويزيونی: 
تهیه كنندۀ برنامۀ تلویزیونی مؤظف است، گزارش كامل و درستی از روند تصویربرداری برنامه به شبکه یا 
گروه سفارش دهنده ارائه كند. در صورت اعمال تغییرات در متن تصویب شده و شکل اجرایی آن دالیل خود 
را مطرح كند. برای تغییرات احتمالی با گروه سفارش دهنده مشورت نماید و مجوز تغییراتی را كه ممکن 
است پیش بیاید، از شبکۀ سفارش دهنده بگیرد. در غیر این صورت عواقب احتمالی به عهدۀ تهیه كننده است. 
برای نمونه ممکن است كارگردان تصمیم بگیرد تغییراتی در متن یا فیلمنامه ایجاد كند و یا قصد جابه جایی 
مجریان و بازیگران را داشته باشد. در صورتی كه این عمل با معیارهای شبکۀ سفارش دهنده، مغایرت داشته 

باشد، ضرر و زیان بزرگی گریبان گیر گروه تهیه كننده می شود.

به گروه هاي چند نفره تقسيم شويد و با توجه به شناختی که تاکنون از برنامه های متفاوت تلويزيونی پيدا 
کرده ايد، فهرستی از اتفاقات مهم و اضطراری را که ممکن است در زمان توليد به وقوع بپيوندد، تهيه کنيد 

و برای رفع آنها، راه حل پيشنهاد دهيد.

كار گروهی

فرایند های پایانی ضبط برنامۀ تلویزیونی
بعد از اتمام مرحلۀ ضبط تصاویر و صدا های مورد نیاز، تا قبل از شروع مرحلۀ پس تولید و آغاز تدوین تصاویر، 

تهیه كننده و گروه تولید باید مواردی را كه عنوان می گردد، انجام دهند. 
الزم به ذكر است كه نحوۀ انجام فرایندهای پایانی تولید. بر اساس تعریف شبکه ها و نوع قرارداد و روش گروه 

تولید، ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.
1. كنترل و تأیید نهایی تصاویر و صداهای ضبط شده توسط گروه تولید و كارگردان و اعالم پایان مرحلۀ تولید 

به گروه سفارش دهنده و عوامل تولیدی.
2. برچیدن دكور در استودیوها یا محل های ضبط.

3. تخلیۀ محل های تصویربرداری و تصفیه حساب با مالکان.
4. برگرداندن تجهیزات فنی اجاره ای و تصفیه حساب با صاحبان آنها. 

5. تحویل اجناس فنی امانتی به انبار متعلق به گروه یا شبکۀ سفارش دهنده. 
6. تسویه حساب مرحله به مرحله و براساس اولویت قرارداد ها، با عوامل فنی و هنری تولید برنامه، توسط واحد 

مالی گروه تولید.
7. تحویل گزارش های گروه تولید و پُركردن فرم های مخصوص هر شبکه به گروه سفارش دهنده یا شبکۀ 
مربوط: شبکه های مختلف تلویزیونی برای اطالع از نحوۀ تولید و ثبت در بایگانی خود فرم های مخصوصی 

طراحی كرده اند كه در اختیار تهیه كننده قرار داده می شود.
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8. ارائۀ اسناد مالی متعلق به دستمزد عوامل و صورت حساب اجارۀ محل، اجاره و خرید تجهیزات، هزینه های 
پذیرایی، حمل و نقل و دیگر موارد به گروه یا شبکۀ سفارش دهنده برای ارزیابی مالی در هنگام تصفیه حساب 

با تهیه كننده .
برای  به گروه تدوین  با گزارش های منشی صحنه  9. تحویل مجموعۀ تصاویر و صداهای ضبط شده همراه 

تولید. مرحلۀ پس  در  برنامه  آماده سازی 

به چند گروه تقسيم شويد و هر گروه يک برنامۀ مستند از محل تحصيل خود تهيه کنيد، طبق فيلمنامه ای که 
توافق کرده ايد، تقسيم وظايف کنيد و با استفاده از امکانات موجود، تصويربرداری و صدابرداری نماييد.

توجه: فيلم نامه ها و نحوۀ ساخت برنامه مشابه يکديگر نباشد.

كار گروهی
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جدول ارزشـیابی پودمان چهارم

عنوان پودمان
فصل4

تكالیف 
عملكردی

)شايستگی ها(

استاندارد 
عملكرد
)کیفیت(

نتايج
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره  دهی(

نمره

فرایند مرحله 
تولید

تحلیل مراحل 
تولید برنامه 

تحلیل ساختار تلویزیونی
و اجراي برنامۀ 
تلویزیوني، با 

استفاده از نمایش 
پشت صحنه 

تولید انواع برنامۀ 
تلویزیونی

باالتر از حد 
انتظار

توانایی تشخیص و تفکیک  
ساختار برنامه ها، تجزیه و 

تحلیل جزئیات برنامه ها به جز 
موارد استاندارد 

3

توانایی تشخیص و تفکیک  در حد انتظار
2ساختار برنامه ها 

تحلیل نقش 
مدیریت تولید 
پایین تر از برنامۀ تلویزیونی

1تبیین ساختار برنامه ها انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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عملیات ضبط یك برنامۀ تلویزیونی به پایان رسیده است. تصاویر ضبط شده، تکامل 
پیدا مي كند و طی مراحلی از شبکه های تلویزیونی یا رسانه های دیگر پخش می شود و 
به دست مخاطب می رسد. مرحلۀ بعد از تولید، با عنوان پس تولید به منظور انجام كارهای 

نهایی و اصالحات مورد نیاز برنامۀ ضبط شده پیش روی برنامه سازان قرار می گیرد.

پودمان 5

فرايند پس از تولید و پخش
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تحلیل فرايند هاي پس از تولید

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    مراحل پس تولید بر چه اساسی اولویت بندی می گردد؟

    تدوین یك برنامۀ تلویزیوني طی چه مراحلی انجام می شود؟

هدف از اين واحد يادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیری، برنامه ریزي براي تدوین نهایي، ساخت تیزر و... را بر اساس ساختار 

مراحل پس تولید فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل وتدوین مرحله پس از تولید برنامه هاي تلویزیوني؛ براساس استانداردهاي تعریف شده براي ساخت؛ با 

استفاده از نمایش فیلم و نمونه آثار
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 )Post Production( پس تولید
مرحلۀ پايانی تولید برنامه تلويزيونی يا پس تولید و زير مجموعۀ آن:

پس تولید، عنوانی است كه برای انجام مراحل تکمیلی ساخت برنامه های تلویزیونی تا رسیدن به پخش از 
آنتن، توسط عوامل حرفه ای تولید سینما و تلویزیون انتخاب شده است، اما با توجه به نوع ساختار هر برنامه 
انجام مراحل پس تولید  برنامه ریزی برای  برنامه ریزی خاص دارد؛ به عبارتی دیگر، در  احتیاج به طراحی و 

برنامه ها با ساختار متفاوت، الزم است در اولویت بندی یا كم و زیاد كردن مراحل، تغییراتی ایجاد نمود. 
مرحلۀ پس تولید در بسیاری از برنامه ها به دلیل طی كردن مراحلی با جزئیات فراوان، ممکن است طوالنی تر 

از مرحلۀ تولید برنامه شود؛ بنابراین برنامه ریزی باید، دقیق و همراه با صبر و حوصله  انجام شود. 
در این مرحله و به خصوص در زمان تدوین صدا و تصویر می توان كیفیت خالقانۀ برنامۀ تلویزیونی را به مقدار 

زیادی ارتقاء داد، كه روش های آن در بخش تدوین تشریح می گردد. 
توسط  آن،  روزانۀ  كنترل  و  برنامه ریزی  مخصوص  جداول  تهیۀ  پس تولید،  مرحلۀ  در  دیگر  مهم  موارد  از 
گروه تولید است. به همین منظور برای هر كدام از مراحل پس تولید، جدول خاصی توسط گروه تولید برای 

می گردد.  طراحی  زمانی،  برنامه ریزی 

مراحل اصلی پس تولید 

1. تدوين تصاوير: در این مرحله تصاویر ضبط شده به همراه گزارش منشی صحنه به تدوینگر تحویل می شود 
تا مونتاژ تصاویر بر اساس دكوپاژ و اصالحات مورد نظر كارگردان انجام گیرد. 

2. اصالح رنگ تصاوير و اضافه کردن جلوه های خاص به تصاوير مونتاژ شده: در این مرحله بر اساس 
خواست كارگردان و طراحی مدیر هنری برنامۀ تلویزیونی، تصاویر به رنگ و فرم دلخواه درمی آید. 

3. طراحی و ساخت عنوان برنامه يا تیراژ )Title(: بخش مهم ساخت عنوان و معرفی عوامل برنامه 

از  یکی  تلویزیونی  برنامه هایی  تولید  در  صدا  مقولۀ  صدا:  به  مربوط  بخش های  انجام  و  صدا گذاری   .4
است. تلویزیونی  برنامه هایی  كیفیت  در  اثرگذار  و  مهم  بخش های 

5  . تهیۀ کپی نهايی از برنامۀ آماده شده جهت بازبینی کارشناسان شبكه يا گروه سفارش دهنده.

6  . رفع اشكاالت و انجام  اصالحات احتمالی  مورد نیاز بعد از بازبینی.

7. گرفتن مجوز پخش از شبكۀ مربوط و انتخاب زمان پخش.

8  . ساخت آگهی تبلیغاتی يا تیزر برای برنامه.

9. تحويل به بايگانی يا آرشیو شبكه برای تصفیه حساب نهايی.

10. بررسی بازخورد مخاطبان و منتقدان، تصمیم گیری در مورد شرکت برنامه در جشنواره ها.
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فرایند مرحلۀ پس تولید با توجه به ساختار 

برای درک بهتر تفاوت های مرحلۀ پس تولید، بار دیگر ساختارهایی كه قباًل معرفی شده است و خصوصیات 
هر كدام را در این مرحله مرور می كنیم.

1. برنامه هايی نمايشی و شاخه هايی متفاوت آن: تدوین تصاویر با توجه به داشتن متن نمایشی و سیر 
داستانی مشخص، اصلی ترین بخش پس تولید است. 

بعد از تدوین نهایی بر مبنای داستان نمایش، مراحل دیگر از قبیل اصالحات تصویری و صدا گذاری و ساخت 
عنوان بندی انجام می شود. 

تصویر2- مستند

تصویر1- نمایشی

2. برنامه هايی مستند: مراحل پس تولید در زمان ساخت برنامه هایی مستند، بر اساس پژوهش های انجام شده 
قبل از تولید و بر اساس طراحی كارگردان به دو روش می توان عمل كرد؛ 

روش اول، نوشتن متنی است كه قرار است روی برنامۀ آماده شده خوانده شود و بر اساس آن تدوین تصاویر 
انجام شود. 

روش دوم، ابتدا تصاویر تدوین می گردد و سپس متنی برای آن نوشته می شود. پس از تدوین نهایی تصویر 
و صدا، مراحل تکمیلی دیگر مانند اصالح رنگ و صدا گذاری انجام می گیرد.
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تصویر3 - برنامه های تلویزیونی

3. ساير برنامه هايی تلويزيونی: برنامه هایی تلویزیونی، مانند: برنامه های گفت وگو محور، مسابقات تلویزیونی 
با استفاده از چند دوربین به صورت همزمان ضبط  و تركیبی، كه به صورت زنده پخش نمی شوند، و عموماً 
یا  و  زائد  موارد  تکنیکی هنگام ضبط، حذف  و  اشکاالت محتوایی  رفع  می گردند، مرحلۀ پس تولید در حد 
بخش هایی كه بر اساس خط مشی شبکه سفارش دهنده اجازه پخش ندارند، انجام می شود و به ندرت اعمال 

تکمیلی زیبایی شناسانه روی برنامه صورت می گیرد.

برنامه ریزی اولیۀ تدوین
تدوین تصاویر اصلی ترین بخش مرحلۀ پس تولید است، بنابراین دقت در برنامه ریزی اولیه و آماده سازی شرایط 
تدوین برای هر چه بهتر انجام شدن این مرحله ضروری است. به همین منظور انجام مقدماتی برای شروع 

تدوین  به شرح زیر الزامی است:

1. انتخاب تدوينگر با نظر کارگردان: 
تدوینگر از عناصر كلیدی و تأثیرگذار در تولید یك برنامۀ تلویزیونی است و در بسیاری مواقع می توان تدوینگر 
را به عنوان كارگردان دوم برنامه پذیرفت. شناخت كافی از خصوصیات فردی، ذهنی و تخصص فرد مورد نظر 

برای انجام تدوین فیلم یا مجموعۀ تلویزیونی، بدون شك راهگشای كارگردان است.

و  مشورت  آنها  تدوین  نحوۀ  مورد  در  و  نمایيد  بازبينی  را  خود  تحصيل  محيط  از  تصاویر ضبط شده 
نتيجه گيری کنيد.

فعاليت 
كالسي
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2. انتخاب ابزار و محل تدوين: 
امروزه به دلیل تنوع دوربین ها و نحوۀ ضبط تصاویر تلویزیونی، وسایل و ابزار مونتاژ نیز با خصوصیات فنی 

متفاوت در دسترس قرار دارند. 
تکامل روش های ثبت تصاویر از سیستم آنالوگ به دیجیتال، دستگاه هایی مونتاژ نیز با دو روش تدوین آنالوگ 

و دیجیتال، در اختیار تدوینگران قرار دارد. 
سیستم ضبط آنالوگ كه تصاویر را به صورت مغناطیسی ثبت می كرد، دیگر برای تدوین تولیدات تلویزیونی 
استفاده نمی شوند و دستگاه هایی كه با نوار مغناطیسی موسوم به كاست های ویدئو كار می كردند، جای خود 

را به رایانه دادند. 
سخت افزارها و نرم افزارهای متفاوتی برای مونتاژ به شیوۀ دیجیتال طراحی و تولید گردیده است. در بخش 
قطعات مختلف  و سرعت  قدرت  در  تغییراتی  تجهیزات،  به  توجه  با  فقط  است  یکی  كار  اصول  سخت افزار، 
رایانه صورت گرفته است، اما بخش نرم افزارهای تدوین از نظر كاربری متنوع هستند و اهمیت بیشتری برای 

دارند.  تولید كنندگان 

معرفی چند نرم افزار کاربردی در تدوين

 )Adobe Premiere Pro( 1. ادوب پريمیر پرو
زیر مجموعه شركت »  ادوبی« است كه نرم افزارهای طراحی و گرافیکی تولید می كند. از خصوصیات مهم آن 

تطابق نرم افزارهای متفاوت این شركت با نرم افزار پریمیر است.

تصویر 4- نرم افزار پریمیر
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تصویر 5- نرم افزار ادیوس

 )Edius( 2. اديوس
 )Grass Vally Edius( »ابزار ویرایش تصویر و صدا با كاربری ساده است كه تولید شركت »  گرس ولی ادیوس

و دارای سیستم مدیریت كارت های كپچر )CAPTURE( است.

)Final Cut Pro( 3. فاينال کات پرو
 از تولیدات شركت »  مکینتاش« است كه برای كار با دستگاه هایی گروه »  اپل« )Apple( طراحی شده است 

و از خصوصیات مهم آن پایین بودن ضریب خطا در نرم افزار است. 

تصویر6- نرم افزار فاینال كات پرو
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 )Corel Video Studio( 4. کورل ويدئو استوديو
یکی از ساده ترین نرم افزارهای تدوین است كه در زیر مجموعه تولیدات »  كورل« قرار دارد.

تصویر7- نرم افزار كورل ویدئو استودیو

 )Pinnacle Studio( 5. پیناکل استوديو
از تولیدات شركت »   اوید« )Avid( و از قدیمی ترین نرم افزارهای تدوین نزد سینماگران، تولید كنندگان فیلم 

و سریال است كه امکان كار با اكثر كارت های گرافیکی و كپچر حرفه ای را دارد.

تصویر9- نرم افزار پیناكل استودیو

)Avid Media Composer( 6   . اويد مديا کامپوزر
بیشتر  دارد.  را  رزولیشنی  هر  با  دوربین های حرفه ای  از  تصویر  انتقال  امکان  كه  تدوین،  نرم افزار حرفه ای 
برای تدوین فیلم های سینمایی و تولیدات سنگین به كار می رود و از رقبای اصلی نرم افزار فاینال كات پرو 

به شمار می رود.

تصویر8- نرم افزار اوید مدیا كامپوزر
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در حال حاضر سه نرم افزار اول، بیشترین كاربرد را در بین تدوینگران تلویزیونی ایران دارد.
روش كاركرد ابزارهای ویژۀ مونتاژ در كالس های تخصصی تدوین آموزش داده می شود و تدوینگران با توجه 

به ساختار و نوع برنامه ابزار مورد نظر را انتخاب می كنند. 
انتخاب تدوینگر برنامۀ تلویزیونی و مشورت با كارگردان برای نحوۀ تدوین برنامه، با توجه به تنوع ابزار تدوین، 

محل انجام تدوین و نوع ابزار تدوین به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تعیین می گردد.

:)Back up( 3. تهیه کپی از تصاوير ضبط شده به عنوان کپی پشتیبان
تصاویر ضبط شده به دالیل تکنیکی همیشه در معرض خطر و از بین رفتن  قرار دارند، و ممکن است حاصل 
مدت ها تالش و هزینه، هدر رود؛ لذا الزم است برای جلوگیری از ضرر و زیان، از روی تصاویر ضبط شده، كپی 

گرفته شود تا در مواقع الزم استفاده گردد. 

از بين هر گروه یک نفر را به عنوان تدوینگر تعيين کنيد و ضمن انتخاب ابزار مورد نياز برای مونتاژ، از 
تصاویر تهيه شده، کپی پشتيبان تهيه نمایيد.

كار گروهی

)Editing( تدوین
ابتدای  در  می نامند،  ادیت كردن  یا  تدوین  را  تولید  مرحلۀ  در  تصاویر ضبط شده  مدّون كردن  و  گردآوری 
از یك زاویه ثبت می گردید و به همان  پیدایش سینما، تصاویر صحنه ها توسط دوربین به صورت مداوم و 
زوایای  از  را  تصاویر  بهتر جزئیات،  تصویر كشیدن  به  برای  كارگردانان  در می آمد. سپس  نمایش  به  صورت 
متفاوت و بر اساس دكوپاژ خود ضبط كردند، اما برای نمایش، باید تصاویر را طبق روایت متن به همدیگر 

باشند.  فیلم داشته  ماجرای  از  برداشت درستی  آنها،  تا مخاطبان  پیوند می زدند 
و  سینما  هنر  و  فناوری  پیشرفت  با  همگام  و  گردید  آغاز  زمانی  مقطع  این  از  تصاویر   )montage(مونتاژ
تلویزیون، دچار تحوالت شگرف و خالقانه ای گردید؛ هم اكنون تدوین از مهم ترین بخش های ساخت فیلم های 
سینمایی، مجموعه های و برنامه هایی تلویزیونی به شمار می رود و به زعم برنامه سازان، تولد دوبارۀ یك اثر 

هنری یا دوباره ساختن آن به حساب می آید. 
عمل مونتاژ، كنار هم قرار دادن نماها طبق روال داستان، بدون دخالت های روایی و ذهنی است. در هنگام 
تدوین، عالوه بر مونتاژ فیزیکی و مکانیکی تصاویر، می توان با استفاده از تمهیدات تصویری و صوتی، مفاهیم 

هنری و ذهنی جدیدی به فیلم یا برنامۀ تلویزیونی اضافه كرد. 
پرداختن به زوایای آشکار و پنهان متن، افزایش حس هیجان، برقراری روابط و فرم صحیح بین نماها، بیان 
هر چه روان تر محتوا و به طور كلی مفهوم نهایی، و ایجاد یك ساختار روایی قوی و منسجم، در مرحله تدوین 

انجام می گیرد.
تدوین یك برنامۀ تلویزیونی، به خصوص برنامه هایی با ساختار نمایشی یا مستند، از مهم ترین مراحل ساخت 

اثر هنری است.
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تشریح مراحل تدوین
:)Rush( جمع آوری و بازبینی تصاوير ضبط شدۀ خام

تدوینگر برای شناخت و آگاهی از محتوا و قالب برنامه، عالوه بر مطالعۀ متن و فیلمنامه  موارد زیر را به دقت 
مورد بازبینی قرار می دهد؛ تا قبل از شروع تدوین ابهام را برای خود برطرف نماید:

    شناخت از محتوای تصاویر خام یا پاالیش نشده »  راش« 

    تطابق تصاویر با یادداشت  های روزانه منشی صحنه و برگه عناوین نماها یا شات لیست ها و...

مراحل اصلی تدوین

 :)Assembly(1. رديف کردن تصاوير
تمامی  صحنه،  منشی  گزارش های  به  توجه  با  برنامه  متن  یا  فیلمنامه  روند  بر اساس  ضبط شده  تصاویر 
برداشت های قابل قبول حتی تکراری به صورت پشت سرهم مونتاژ می گردد. در این قسمت از كار تدوین، 

می گیرند.  قرار  هم  دنبال  به  و  كامل  به طور  نماها  همه  و  نمی شود  كم  برداشتی  هیچ 
سپس بازبینی مجدد از تصاویر، توسط تدوینگر و كارگردان صورت می پذیرد و برای حذف برداشت هایی كه 

مورد نیاز نیستند، تصمیم گیری می شود. 

تصویر10- نمونه اتاق تدوین و ابزار دیجیتال
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برای توليد برنامۀ مستند، تصاویر تهيه شده از محل تحصيل خود را با کمک تدوینگر و مشارکت گروهی 
تدوین کنيد.

كار گروهی

 :)Rough cut(2. تدوين اولیه
در مرحلۀ ردیف كردن یا اسمبلی و بازبینی كامل تصاویر، كارگردان و تدوینگر تصاویر اضافی و بدون استفاده 
بنابراین فقط تصاویر قابل قبول و مورد استفاده در  را مشخص می كند و از چرخه تدوین خارج می سازد؛ 

برنامه باقی می ماند. 
تدوین اولیه، تدوینگر تصاویر انتخاب شدۀ نهایی را بر اساس روند برنامه، تدوین می كند، اما اصالحات نهایی 
و زیبایی شناسانه انجام نمی گیرد؛ به همین دلیل این بخش از تدوین را انجام مرحلۀ تدوین اولیه یا راف كات 

می گویند.

 :)Fine cut(3. تدوين نهايی
در مرحلۀ  پایانی تدوین، كارگردان و تدوینگر برنامه بعد از بازبینی های مکرر، تصمیم می گیرند بعضی از نماها 
را برای رسیدن به تولید یك اثر هنری و خالقانه حذف یا جابه جا كنند. در این مرحله تفاوت های عملکرد 
تدوینگران در استفادۀ خالقانه و زیبایی شناسانه از ذهن خود مشخص می گردد، و در نتیجه روش یا سبك 

كاری هر تدوینگر و تأثیر عملکردش بر تولید یك اثر هنری بیانگر توانایی او است. 
الزم به توضیح است كه تقسیم بندی مراحل مختلف تدوین به منظور دقت عمل و كنترل بهتر اجزای ساختاری 

یك برنامه انجام می گیرد تا گروه هنری برنامه ساز روند تولید را مرحله به مرحله بازبینی و اصالح كند.

با توجه به خصوصيات شخصيتی، تخصصی و هنری تدوینگران، اگر یک اثر هنری توسط چند نفر به طور 
جداگانه تدوین گردد، هيچ کدام در بيان جزئيات و ساختار هنری به یکدیگر شباهت پيدا نمی کنند. 

نکـته

مراحل تکمیلی 
 :)Color Correction, Color Grading( اصالح و ارتقاء رنگ

بعد از تدوین نهایی تصاویر یك برنامۀ تلویزیونی گروه هنری و فنی تولید كننده، برنامه را بازبینی می كند و 
در صورت نیاز، به منظور  باال بردن كیفیت بصری و محتوایی اثر هنری تولید شده، رنگ تصاویر اصالح یا ارتقا 

می یابد. 
اصالحات رنگ از نظر بصری به چند دلیل عمده انجام می گیرد:

با  دوربین  تنظیمات  و  نوری  تغییرات  به دلیل  متفاوت،  زوایای  از  تصاویر ضبط شده  رنگ  است،  ممکن   .1
و  تیره  سبز  یا النگ شات  باز  نمای  با  در صحنه ای  دیوار  رنگ  نمونه،  برای  باشد.  داشته  اختالف  یکدیگر 
در همان صحنه و با نمای بسته سبز روشن دیده شود؛ در این مرحله، مهم یکسان سازی رنگ تصاویر، و 

می گردد.  برطرف  رنگ  اختالف 
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تصویر 11- تدوین دیجیتال

2. دلیل دیگر اصالح تصاویر، نزدیك كردن رنگ تصاویر به رنگ هایی است كه در واقعیت صحنه وجود دارد. 
به همین منظور تالش می شود كه رنگ ها توسط ابزار خاص به واقعیت نزدیك شود؛ مثاًل در صحنه ای، رنگ 
واقعی آسمان، آبی روشن است؛ اما در تصاویر ضبط شده، آسمان، آبی پررنگ ثبت گردیده است، كه هنگام 

اصالح، رنگ تصویر به  واقعیت نزدیك می گردد.  

3. در بعضی مواقع گروه هنری به دالیل محتوایی تصمیم می گیرند رنگ بعضی تصاویر را تغییر دهند. به 
 )genre( عبارت دیگر، كارگردان برای انتقال بهتر مفهوم مورد نظر خود به مخاطب در گونه ها یا ژانرهای
مختلف نمایشی، تصمیم به تغییر رنگ تصاویر می گیرد. برای نمونه، اگر صحنه ای از نمایش  متعلق به مرور 
بهتر حس صحنه، رنگ تصاویر آن  انتقال  برای  باشد، كارگردان تصمیم می گیرد  تاریخ گذشتۀ یك كشور 
صحنه، مثاًل به رنگ قهوه ای یا سیاه وسفید به نظر برسد، یا در ماجرایی رومانتیك )romantic( تصاویر با 
زمینۀ آبی رنگ دیده شود. در تولید یك برنامۀ تلویزیونی اگر از ابتدا فضاسازی خاص و تصویر برداری سیاه 

وسفید انجام  شود؛ در این صورت صحنه سازی، ساخت دكور، همچنین نورپردازی خاص انجام می گیرد.

4. ایجاد رنگ های فانتزی و غیر متعارف در تصاویر به منظور خلق یك اثر هنری متفاوت كه باعث هیجان 
رنگ های  ایجاد  از  استفاده  موارد  از  دیگر  یکی  می شود.  مخاطب  برای  تلویزیونی  برنامۀ  بیشتر  جذابیت  و 
غیر معمول فانتزی، تولید یك برنامۀ سوررئالیستی است، برای مثال: در صحنه ای سیاه وسفید فقط یك عنصر 

یا شخصیت رنگی دیده شود.
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تصویر 12- اصالح رنگ توسط ابزار دیجیتال

روش ها و ابزار های تغییر رنگ تصاویر 
الف( پیشینۀ تغییر رنگ در تصاویر به زمان تولید تصاویر با فیلم های اپتیکال یا نگاتیو بر می گردد. در روش ثبت 
تصاویر با دوربین های فیلمبرداری و با استفاده از نگاتیو، بعد از مرحله فیلمبرداری و ظهور نگاتیوها طی یك 
فرایند شیمیایی، تصاویر به رنگ های مورد نظر نزدیك می شد، در نتیجه، تجربیات متخصصان البراتورها در نحوۀ 
تركیبات مواد شیمیایی و تأثیر آن بر رنگ فیلم این امر انجام می گرفت. در بعضی مواقع برای رسیدن به تصویر 
دلخواه هزینه هایی زیادی به تهیه كننده تحمیل می گردید. برای ایجاد اصالحات و تغییر رنگ توسط متخصصان 

البراتوار در مرحلۀ پس تولید زمان نسبتاً زیادی صرف می شد. 

ب( با پیشرفت فناوری و اختراع ضبط مغناطیسی تصاویر به صورت آنالوگ )Analog(، تحت عنوان تصویر برداری 
ویدئویی، تحوالتی در تولید و مرحلۀ پس تولید برنامه هایی تلویزیونی به وجود آمد. تصاویر ضبط شده بر روی 
نوارهای ویدئویی بعد از مونتاژ، توسط میکسرهای تصویر آنالوگ )Picture mixer( و تجهیزات موجود در آنها 
به راحتی اصالح می شد و تغییر رنگ مورد نظر انجام می گرفت، همزمان كارگردان و تدوینگر با استفاده از 
مونیتور نتیجۀ به دست آمده را بررسی و تغییرات مورد نظر را اعمال می كردند. از خصوصیات مهم این فناوری 

كم شدن زمان و هزینه در مرحلۀ پس تولید بود.  

ج( طراحی و تولید ابزار ثبت تصاویر و صدا به صورت دیجیتال )Digital( و گسترش فناوری آن، انقالبی شگرف 
در صنعت سینما و تولید برنامه هایی تلویزیونی به وجود آورد. امروزه با استفاده از ابزارهای نوین می توان برای 
تولید هر نوع تصویری اقدام كرد. همانند فرایند مونتاژ، تغییر رنگ تصاویر مبتنی بر استفاده از نرم افزارهای 

دیجیتال است و عموماً زیر مجموعه ابزار افتر افکت )After effect( قرار دارند. 
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گستردگی امکانات و ابزارهای گوناگون دیجیتال باعث تشکیل گروه هایی تخصصی و حرفه ای در زمینۀ اصالح، 
ارتقای رنگ و ایجاد جلوه هایی بصری گردیده است.

 )visual effect( اضافه کردن تمهیدات تصویری
تمهیدات تصویری چیست؟ و چرا در یك برنامۀ تلویزیونی استفاده می شود؟ تمهیدات تصویری به مجموعۀ 
جلوه هایی گفته می شود كه به تصاویر اصلی اضافه شده یا شکل اولیۀ تصویر یا شخصیت ها را تغییر می دهد. 
مثال: تصاویر واقعی با تصاویر غیر واقعی پویانمایی یا گرافیکی تركیب شود و دنیای جدیدی را به نمایش 

بگذارد و یا اینکه با تغییر شکل تصاویر مفهوم واقعی آن را عوض كند.
اشاره كرد كه  به صحنه هایی  برنامه سازی، می توان  امر  در  تصویری  تمهیدات  استفادۀ  مورد  موارد  از دیگر 
ساخت آنها به طور واقعی خطرناک یا بسیار سخت است. در حال حاضر تغییرات در روی تصاویر نیز به كمك 
نرم افزارهای دیجیتال كه در بحث اصالح رنگ به آن اشاره شد، توسط گروه هنری جلوه هایی ویژه دیجیتال 

انجام می گیرد.
گروه تخصصی ساخت جلوه هایی ویژۀ دیجیتال بنا به درخواست كارگردان یا طراح صحنه، با توجه به نوع 
ساختار، عناصر بصری را به تصاویر اضافه می نماید یا تغییراتی در شکل آنها ایجاد می كند. اما به طور معمول 

استفاده از تمهیدات تصویری به چند دلیل عمده در مرحلۀ پس تولید به وقوع می پیوندد:

1. جايگزين جلوه های ويژۀ پر هزينه در زمان تولید: 
در بسیاری از تولیدات سینمایی یا مجموعه های تلویزیونی صحنه هایی وجود دارد كه بسیار شلوغ و پر ماجرا 
است و ایجاد چنین صحنه هایی نیازمند عوامل متخصص در رشته هایی گوناگون، ساخت دكورهای پرخرج، 
با همکاری طراح هنری تصمیم می گیرد كه  این مواقع، كارگردان  زیاد است. در  از سیاهی لشکر  استفاده 
صحنه را به ساده ترین شکل ممکن ایجاد كند و در مرحلۀ پس تولید تصاویر مکمل و شبیه سازی شده را به 

آن اضافه نماید. 
برای مثال: بخش كوچکی از دكور را می سازند و قسمت اعظم آن را به صورت گرافیکی یا پویانمایی تهیه 
می كنند و به تصویر می افزایند، همچنین می توان برای افزودن به نفرات سیاهی لشکر، یا ایجاد صحنه هایی 

مثل زلزله، سیل، انفجار و... اقدام كرد.
نمونه ای از تمهیدات تصویری در ایران، ساخت صحنۀ بالون سواری در سریال پایتخت 5 است كه پس زمینۀ به 
تصویر بازیگران داخل بالون اضافه گردیده است. امکانات متنوع و پیشرفتۀ بسیاری در اختیار برنامه سازان است، 
تهیه كننده و كارگردان از ابتدای طراحی برنامه ها با در نظر گرفتن شرایط موجود برای ساخت برنامه مورد نظر 
اقدام می كند. ممکن است از ابتدا هیچ نوع دكوری استفاده نشود و تصاویر بازیگران یا مجریان جلوی پس زمینه 
از  اینکه بخش كوچکی  یا  اضافه گردد،  ساده ای گرفته شود، سپس تصاویر پس زمینه در مرحلۀ پس تولید 

صحنه آماده شود و آنگاه بقیۀ عناصر مورد نیاز به كمك ابزارهای دیجیتال با تصویر اصلی جمع گردد.

برنامه تدوین شده را بازبيني کنيد و ضمن مشورت در مورد اصالح رنگ تصاویر، در صورت نياز اصالح 
نمایيد.

كار گروهی
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تصویر13- اصالح رنگ توسط نرم افزار

تصویر14- صحنه بازسازی شده در سریال پایتخت

تصویر15- استفاده از جلوه های ویژه در سریال پایتخت
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2. اضافه کردن عناصر بصری و نوری به تصاوير: 
هنگام پخش تصاویر بعضی از برنامه های تلویزیونی دیده می شود كه جلوه هایی نوری، فرم های گرافیکی یا 

پویانمایی، روی تصاویر اصلی به حركت در می آیند. 
در چنین مواردی، برنامه ساز برای اهداف مورد نظر خود این عناصر را در مرحلۀ پس تولید به تصاویر اصلی 

اضافه نموده است. 
استفاده  روش  این  از  تلویزیونی  شوهای  یا  كودک  برنامه های  مانند:  فانتزی  و  شاد  برنامه های  در  معموالً 
می كنند. عناصر گرافیکی و یا نوری متعددی می توان برای كمك به تولید برنامه های مورد نظر به كار برد.

تصویر16 - اضافه كردن جلوه های تصویری

تصویر 17- تغییر طیف رنگی نما ، با استفاده از نرم افزار
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تصویر 19- ایجاد نور موضعی تصویر 18- ایجاد جلوه نوری روی عکس

تصویر20- اضافه شدن تصویر به نمای اصلی

3 . کمک به تولید برنامه های آموزشی: 
ساخت فیلم های آموزشی از مهم ترین بخش های شبکه های تلویزیونی و فعالیت های بخش خصوصی در زمینۀ 
آموزش همگانی است. هنگام طراحی گروهی از برنامه های آموزشی ساخت برنامه به صورت واقعی امکان پذیر 

نیست و یا بسیار دشوار است و احتیاج به زمان و هزینه زیادی دارد. 
بنابراین راه حل منطقی، به كارگیری امکانات تصویری گرافیکی و پویانمایی به منظور اضافه كردن به تصاویر 
واقعی است. ساخت دقیق برنامه های آموزشی پزشکی، فیزیك، شیمی و دیگر علوم تجربی معموالً با این روش 

امکان پذیر است. 
برای مثال اگر بخواهیم فیلمی آموزشی با ساختار مستند نمایشی در مورد فعالیت اجزای بدن انسان بسازیم، 
واقعی  به تصاویر  را  فعالیت های داخل بدن  از  پویانمایی  بهتر مفاهیم علمی، تصاویر  انتقال  برای  می توانیم 
اضافه كنیم. از دیگر مواردی كه به صورت فراوان در ساخت برنامه های آموزشی به كار می رود، اضافه كردن 

نمودارهای علمی گرافیکی را می توان نام برد.
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تصویر21- جلوه های نوری

تصویر23 - تصاویر رایانه ای و كمك به امر آموزش تصویر22 - تولید برنامه های آموزشی به كمك ابزار دیجیتال

)Titels( عنوان بندی برنامه یا تیتراژ
ساخت تیتراژ یا عنوان بندی برنامه ها با روش های گوناگون و با استفاده از تکنیك های متنوعی امکان پذیر 
از روش ها و هنرهای متفاوت مثل  با ساختارهای متفاوت می توان  برنامه  است. در ساخت عنوان بندی هر 

استفاده كرد.  و...  رایانه ای  پویانمایی و جلوه هایی بصری  ارتباط تصویری،  نقاشی،  خطاطی، 
هر بر نامۀ تلویزیونی برای معرفی عوامل تولید كننده آن به شناسنامه نیاز دارد. در حقیقت عنوان بندی یا تیتراژ 
برنامۀ تلویزیونی حکم شناسنامۀ هر نوع برنامه را دارد، اما اگر تیتراژ را به دقت بررسی كنیم، به كاربردهای جانبی 

دیگری عالوه بر معرفی عوامل پی می بریم. 
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بعد از بازبينی مجدد برنامۀ تدوین شده، بر روی تصاویر، جهت معرفی افراد و مکان ها، نوشته اضافه نمایيد. 
كار گروهی

هنگام توليد گروهی از برنامه های تلویزیونی در استودیو با سيستم ضبط مجازی و استفاده از پردۀ کروماکی 
می توان با به کارگيری ابزار و تجهيزات نرم افزاری ميکسر تصویر، اشکال و تصاویر مورد نظررا همزمان به 

برنامه اضافه نمود. البته ممکن است در مرحلۀ پس توليد، تغييراتی صورت بپذیرد.

نکـته

تصویر24- استفاده از تصویر گرافیکی برای برنامه های آموزشی

برای مثال، یکی دیگر از كاربردهای تیتراژ، آماده سازی ذهن مخاطب برای ارتباط با مفهوم و هدف برنامه است؛ 
یعنی اینکه تصاویری كه همراه با تیتراژ پخش می گردد، بیننده را تا حدی با موضوع برنامه آشنا می سازد، گروه 
سازنده تیتراژ می توانند با توجه به ساختار و هدف برنامه خود كاربردهای دیگری نیز در نظرگیرند و تیتراژ را بر 

اساس آن طراحی كنند. برای نمونه، می توان به تیتراژ سریال»  آرماندو« اشاره كرد. 
عنوان بندی خالقانه باعث جلب توجه مخاطب و جذاب تر شدن یك اثر هنری می گردد. عنوان بندی برنامه های 
تلویزیونی در دو قسمت برای اضافه كردن در ابتدای برنامه و انتهای برنامه طراحی می شود. معموالً عناوین و 
تخصص عوامل برنامۀ تلویزیونی برای ساخت تیتراژ، بر اساس معیارهای شبکه های تلویزیونی برای قرار گرفتن 

در قسمت ابتدایی یا  انتهایی برنامه مشخص می گردد. 
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تصویر 25- نمونه تیتراژ برنامه علمی

با توجه به قوانین و مقررات هر شبكه، مراحل طراحی و ساخت تیتراژ به ترتیب زير است:
1. انتخاب طراح تیتراژ )معموالً متخصصان رشتۀ  ارتباط تصویری یا پویانمایی هستند.( 

2. بازبینی برنامۀ تدوین شده توسط طراح تیتراژ به منظور ارائۀ ایده هایی مناسب آن.
3. برگزاری جلسات مشورتی طراح هنری و كارگردان با طراح تیتراژ برای به توافق رسیدن در نحوۀ ساخت 

عنوان بندی، نوشتن طرح نهایی و تصویب آن برای شروع ساخت تتیراژ .
از  و...  انیماتور  گرافیست،  مثل خطاط،  تیتراژ،  مختلف  قسمت های  تولید  برای  تخصصی  عوامل  انتخاب   .4

است. مهم  مراحل 
5. شروع ساخت تیتراژ همراه با نظارت كارگردان برنامه. 

6. بازبینی نهایی تیتراژ ساخته شده و رفع نواقص احتمالی.
7. اضافه كردن تیتراژ ساخته شده در ابتدا و انتهای برنامۀ تلویزیونی مونتاژ شده.

در مورد تيتراژهای مطرح در سينما و تلویزیون تحقيق کنيد و در صورت امکان، نمونه هایی از آن را در 
کالس به نمایش بگذارید. 

پژوهش

برنامه ای که تهيه کرده اید، با توجه به امکانات موجود تيتراژ آن را بسازید.
كار گروهی
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تحلیل فرايند مراحل پخش و بايگاني برنامه

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    صدا و موسیقي چه تأثیر گسترده اي در ساخت یك برنامه تلویزیوني دارد؟ 

    شبکه های مختلف تلویزیوني بر اساس چه ضوابطي برنامه هاي تولید  شده را پخش می كنند؟

    در زمان پخش برنامه تلویزیوني، پس تولید چه روندي را طي مي كند؟

هدف از اين واحد يادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مراحل مختلف صداگذاری و تأثیرات مهم صدا در یك برنامه تلویزیوني،  

هماهنگي با واحد پخش و فعالیت های بعد از پخش را فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل وتدوین مرحله پس از تولید برنامه هاي تلویزیوني؛ براساس استانداردهاي تعریف شده براي ساخت؛ با 

استفاده از نمایش فیلم و نمونه آثار
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مراحل مختلف صداگذاری و تأثیرات مهم صدا بر روی برنامه
انجام درست و خالقانۀ  برنامه های تلویزیونی است و  از مراحل تخصصی ساخت  صداگذاری و پاالیش صدا 
صداگذاری بعد از تدوین می تواند سهم مهمی در راستای جذابیت و موفقیت هر برنامه تلویزیونی داشته باشد. 
در بعضی از صحنه ها اهمیت صدا بیش از تصویر است؛ چرا كه انتقال مفهوم نماها با كمك صدا بهتر صورت 
می پذیرد. در هنگام صدابرداری و صدا گذاری باید به رعایت حداقل نکات حرفه ای پایبند بود و كوشش كرد 
كیفیت صدا به باالترین حد ممکن برسد. اصوات با كیفیت نامناسب برای مخاطب به شدت آزار دهنده است و 
در مقابل، استفادۀ درست از عنصر صدا برنامه را جذاب تر می كند. تأثیرات دراماتیك صدا بر هیچ برنامه سازی 

پوشیده نیست. 
صداگذاری برنامه های تلویزیونی با توجه به ساختارهای متفاوت برنامه ها، دارای مراحل متفاوتی است، ممکن 
است یك برنامه شامل یك مرحلۀ تکمیلی صداگذاری باشد و یك برنامۀ دیگر با توجه به ساختار متفاوتش، 

چند مرحلۀ صداگذاری را پشت سر بگذارد. 

صدای اصلی بازيگران و مجريان برنامه های تلويزيونی 

الف( ضبط صدای سر صحنه: ضبط صدای بازیگران همزمان با تصویر برداری و توسط صدابردار سرصحنه 
انجام می شود.

كار ضبط صدای بازیگران هنگام تولید به پایان می رسد و نیازی به ضبط صدای آنها در مرحلۀ صداگذاری 
پس از تولید نیست، ولی ممکن است برای یکسان سازی و باال بردن كیفیت صداهای ضبط شده، اصالحات 

انجام گیرد. تخصصی 

تصویر26- صداگذاری

ب( دوبله يا صداگذاری بر روی تصاوير بازيگران بعد از مرحلۀ تدوين برنامه تلويزيونی. 
یکی از مراحل اصلی صداگذاری برنامه های تلویزیونی، انجام دوبله بر روی تصاویر ضبط شدۀ بازیگران است. 
انتخاب صدای مناسب بازیگر از نکات مهم است كه باید به دقت صورت پذیرد. با توجه به اهمیت و تأثیر صدا 
روی تصاویر، در صورتی كه صدای گوینده با تیپ یا شخصیت بازیگر هماهنگی نداشته باشد، كیفیت برنامه به 
شدت تنزل پیدا می كند. در بعضی موارد، الزم است برای بازیگر با كمك گویندۀ صدا، تیپ سازی بهتری انجام 

گیرد و یا برای شخصیت های پویانمایی صداهای ویژه ای طراحی گردد. 
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مراحلی که عنوان می شود، بايد با دقت طی گردد: 
1. انتخاب مدیر گویندگان یا مدیر دوبالژ توسط كارگردان و تهیه كننده.

2. انتخاب گویندگان شخصیت های حاضر در فیلم یا برنامۀ نمایشی تلویزیونی توسط مدیر دوبالژ.
یا  به گوینده  بازیگر  به همراه مشخص كردن جمالت هر  دیالوگ ها  یا  تحویل متن گفت وگو   .3

بازیگر.  همان  دوبلور 
4. نمایش برنامۀ مونتاژ شده برای گویندگان به منظور آشنایی آنها با نحوۀ بازی و تمرین نوع گفتار 

هر شخصیت با نظارت كارگردان.
5. تمرین و ضبط صدای گویندگان و بازبینی نهایی به منظور رفع اشتباهات.

گفتـار متن
بعد از تدوین نهایی تصاویر، گروهی از برنامه ها بر اساس طراحی از قبل انجام شده به متنی نیاز دارند كه روی 

تصاویر خوانده شود. 
برای گروهی دیگر از برنامه ها، بعد از بازبینی نهایی، كارگردان و تدوینگر به این نتیجه می رسند كه اضافه 

كردن متن و خواندن آن توسط گوینده می تواند برای انتقال بهتر محتوا به مخاطب تأثیرگذار باشد. 

ضبط صدای گویندۀ متن مورد نظر برنامه كه به آن در اصطالح سینمایی نریشن )Naration( می گویند، طی 
مراحل زیر انجام می گیرد:

1. انتخاب گوینده ای كه صدا و لحن مناسب با محتوای تصاویر را داشته باشد.

2. تحویل متن نوشته شده و نمایش برنامۀ مونتاژ شده برای گوینده یا گویندگان برای آشنایی بهتر 
آنها با محتوای تصاویر.

برنامه، برای تعیین سرعت و هماهنگی گوینده هنگام  3. زمان بندی )Timing( تصاویر و متن 
خواندن متن بر روی تصاویر، جهت همزمان شدن صدا و تصویر مناسب.

4. تمرین و ضبط نهایی، بازبینی و رفع اشکاالت احتمالی 

متن مناسبي برای برنامۀ مستند )ساخته شده در محل تحصيل خود( تهيه کنيد و صداي یکي از افراد گروه 
را به عنوان گوینده ضبط کنيد و به تصاویر اضافه نمایيد.

كار گروهی
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 )Sound Effect( جلوه های ویژۀ صدا
ضبط صداهای موسوم به افکت یا صداهای زمینه بر روی تصاویر مونتاژ شده، به منظور انتقال هر چه بهتر 
محتوای برنامه یا ایجاد هیجان و به وجود آوردن احساس خاصی مثل ترس یا اضطراب برای مخاطب برنامه 
مسابقات  آموزشی،  نمایشی،  قبیل  از  تلویزیونی  برنامه های  از  نوع  برای همه  است  و ممکن  انجام می گیرد 
تلویزیونی و موارد دیگر كاربرد داشته باشد. استفادۀ خالقانه از صداهای زمینه و افکت های خاص می تواند 

كیفیت هنری برنامه را تا حد بسیار زیادی باال ببرد.

به كارگیری درست و منطقی افکت، در جلب احساس بیننده برای ارتباط بهتر با موضوع بسیار مؤثر است.
كارگردان و صداگذار برنامه بعد از بازبینی برنامۀ مونتاژ شده، نقاطی را كه با ضبط صدای افکت یا زمینه تکمیل 

می گردد، عالمت می گذارند و نوع صدای مورد نیاز را مشخص می كنند. 

برای تهیۀ صداهای مورد نظر از دو روش استفاده می کنند: 

روش اول شخصی با عنوان متصدی جمع آوری صداهای مورد نیاز از آرشیو و یا منابع ضبط شده، مأمور تهیه 
صداهای مورد نیاز می گردد و بعد از آماده كردن صداها و تحویل به صداگذار برنامه، كار افکت گذاری انجام 

می شود. 

روش دوم اگر صداهای مورد نیاز در آرشیو و منابع از قبل ضبط شده وجود نداشته باشد یا كیفیت آن نباشند، 
گروهی متخصص برای ضبط صداهای مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مناسب و یا دستگاه های تولید صدای 

الکترونیك انتخاب می شود و صداهای ضبط شده توسط آنها در اختیار كارگردان و صداگذار قرار می گیرد.

تصویر27- تركیب صدا
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تصویر28- ویرایش صدا

موسیقی برنامه های تلویزیونی
انتخاب محل های مناسب، موسیقی گذاری می كنند  با هدف  برنامه را  برنامه، تصاویر  كارگردان و صداگذار 
تعیین  تصاویر  به  موسیقی  كردن  اضافه  برای  تأیید شده  محل های  نهایت  در  می نمایند.  بازبینی  چند بار  و 
در  مناسب  موسیقی  دارد.  مخاطب  بر  انکارناپذیری  تأثیر  موسیقی  خالقانه  و  درست  به كارگیری  می گردد. 
خدمت اثر هنری قرار می گیرد، نه در كنار آن. بنابراین ساخت و انتخاب موسیقی برای تولیدات فاخر بسیار 

انجام می شود: با دو روش  انجام می گیرد. افزودن موسیقی به فیلم یا برنامۀ تلویزیونی  سختگیرانه 

1. تعیین آهنگسازی كه روش كارش مطابق با ساختار برنامه است، بعد از بازبینی كامل برنامه اقدام به ساخت 
موسیقی متن مناسب برنامه می شود. 

2. انتخاب موسیقی از بین نمونه هایی از قبل ساخته شده توسط آهنگسازان متفاوت و سپس اضافه كردن 
قطعات انتخاب شده به تصاویر مورد نظر. در این روش سرمایه گذار برنامۀ تلویزیونی بودجۀ كافی برای انتخاب 
آهنگساز ندارد یا اینکه برنامۀ تولید شده ظرفیت هنری برای ساخت موسیقی متن نداشته باشد؛ به همین 

دلیل از موسیقی آرشیوی استفاده می شود. 

دریافت مجوز قانونی و کسب اجازه از صاحبان اثر برای استفاده از توليدات آنها ضروری است. استفاده از 
 )copyright( قطعاتی که تهيه کننده یا آهنگساز آنها، اجازۀ بهره برداری نداده است، بر اساس قوانين حق نشر

ممنوع است و پيگرد قانونی دارد.

نکـته

برای انتخاب موسيقی تصاویر می توان از افرادی که تجربۀ زیادی در موسيقی های فيلم دارند، یاری جست.
نکـته

برای قسمت های مورد نياز فيلمي که قباًل ساخته اید، موسيقی مناسبي انتخاب کنيد.
كار گروهی
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پخش برنامه 
آشنایی با واحد پخش شبکه های تلویزیونی 

گروه های تولید كنندۀ برنامه های تلویزیونی از ابتدای طراحی و ساخت برنامه های مورد نظر خود، باید شناخت 
و آگاهی كاملی از خط مشی و قوانین حاكم بر واحد پخش شبکۀ سفارش دهنده داشته باشند.

از  بسیاری  با تصمیم خود  تلویزیونی می توانند  برنامه  برای چگونگی پخش یك  نهایی  تصمیم گیران  اصوالً 
تصورات گروه سازندۀ برنامه را تغییر دهند؛ بنابراین یکی از وظایف اصلی گروه تولید كنندۀ برنامۀ تلویزیونی، 
برنامه ریزی و هماهنگی با واحد پخش شبکه هایی تلویزیونی برای چگونگی پخش برنامۀ ساخته شده است.

موارد مهم در پخش 
1.تعیین زمان پخش يک برنامه تلويزيونی: 

تعیین  می شود،  گرفته  تلویزیونی  از شبکه های  ساخته شده  برنامۀ  یك  پخش  مورد  در  كه  تصمیمی  اولین 
هر  اجتماعی  و خصوصیات  فصلی  لحاظ  به  برنامه،  مخاطبان  و  نوع ساختار  به  توجه  با  برنامه  زمان پخش 
كشوری است. در این مورد كارشناسان ارتباط جمعی هر شبکه با هماهنگی تهیه كننده برنامه تصمیم نهایی 

می گیرند.  را 
مسئلۀ اصلی گروه تولید كننده، برنامه ریزی برای آماده سازی جهت پخش در زمان تعیین شده است؛ چرا كه 
ممکن است در صورت آماده نشدن برنامه در زمان تعیین شده، پخش برنامه تا تعیین زمان جدید مدت ها به 
تعویق افتد و یا به دالیل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، دیگر امکان پخش پیدا نکند. بنابراین تأكید مجدد 
بر شناخت كامل از اهداف برنامه سازی هر شبکه برای به حداقل رساندن مشکالتی كه ممکن است در زمان 

پخش برنامه به وجود آید، ضروری است.

2. تعیین ساعت پخش برنامه: 
تعیین ساعت پخش یك برنامۀ تلویزیونی با در نظر گرفتن تركیب مخاطبان، برای هرچه بهتر دیده شدن 
بازرگانی  برنامه، مهم ترین تصمیم كارشناسان هر شبکه است. به همین دلیل سفارش دهندگان آگهی های 
برای تبلیغ كاالی خود مجبور هستند در ساعات پر بیننده، هزینه بیشتری برای تبلیغ بپردازند. در این مورد 
تهیه كنندۀ برنامه تولید شده با توجه به اهداف خود باید بیشترین تعامل را با كارشناسان پخش داشته باشد.

تصویر 29- اتاق فرمان كنترل پخش
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تصویر30 - اضافه كردن زیر نویس به تصاویر

3. زير نويس يا تصاوير گرافیكی: 
در هنگام پخش برنامه های تلویزیونی، با در نظر گرفتن نوع برنامه، گروه مخاطبان و زمان پخش، ممکن است 
مطالبی به صورت نوشتاری یا طرح های گرافیکی به تصاویر اضافه شود. این مطالب معموالً شامل پیام های 
تبلیغی، آموزش های اجتماعی و جمالت خبری است. گروه تولید یك برنامه با آگاهی از این مسئله و با توجه 
به نوع برنامه ای كه تولید كرده اند، بهتر است برای جلوگیری از لطمه خوردن برنامه در زمان پخش، نکاتی كه 
عوامل مستقر در واحد پخش باید رعایت كنند، به مدیریت پخش جهت برنامه ریزی اعالم نمایند. این امر از 
هم پوشانی مطالب نوشتاری و گرافیکی برنامۀ ساخته شده با مطالب نوشتاری و گرافیکی كه در زمان پخش 
به تصاویر اضافه می شود، جلوگیری می كند. در بعضی موارد تهیه كننده به دالیل محتوایی و مسائل اجتماعی 

دربارۀ پخش نشدن زیرنویس با مدیریت پخش مذاكره می كند و به توافق می رسد.

4. آگهی های بازرگانی: 
بودجۀ  از  بخشی  تأمین  برای  امر  این  بر می گیرد.  در  را  پخش  زمان  از  مهمی  بخش  بازرگانی  آگهی های 
شبکه های تلویزیونی است. گروهی از كارشناسان شبکه های تلویزیونی با همکاری بخش مالی و بازرگانی خود 
و با توجه به درخواست سفارش دهنده، میزان پخش آگهی های تصویب شده را تعیین می كنند. برای مثال: در 

زمان پخش یك برنامۀ 60 دقیقه ای، تبلیغات چند بار و چه مدت پخش گردد. 
در مورد چگونگی كنترل كیفیت فنی و محتوایی آگهی های بازرگانی و روش های اجرایی آن، مدیران بخش های 
مرتبط هر شبکه مقرراتی وضع كرده اند كه بررسی جزئیات این مسئله در كالس های تخصصی امکان پذیر 
است. نکتۀ مهم در این زمینه، تعامل گروه تولید كنندۀ هر برنامه با كارشناسان پخش شبکه ها برای تعیین 
محتوای تبلیغاتی است كه با محتوای برنامۀ ساخته شده، تناقض پیدا نکند. برای مثال: هنگام پخش برنامه ای 

كه برای مخاطبان كودک ساخته شده است، از پخش آگهی های ویژۀ برزگساالن جلوگیری شود. 

5  . کیفیت فنی پخش: 
كیفیت فنی پخش هر شبکه ای با توجه به نوع شبکه و ساختار محتوایی آن و با در نظر گرفتن استاندارهای 
تعیین شده از طرف مدیران شبکه تعیین می گردد. گروه سازندۀ برنامه های تلویزیونی باید قبل از شروع تولید، 
قوانین و شرایط پخش برنامه خود را به لحاظ فنی مطالعه كنند و سپس در مورد چگونگی به كارگیری ابزار 
مورد نیاز از قبیل نوع دوربین، امکانات جانبی، تجهیزات تدوین و كیفیت نهایی كپی برنامه، برای تحویل به 

شبکۀ سفارش دهنده تصمیم گیری كنند. 
برای مثال: ممکن است گروه سازندۀ یك برنامه از تجهیزاتی استفاده كند كه كیفیت تصویر و صدای تولید شده 
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به دلیل نداشتن سازگاری با استاندارهای تعیین شدۀ شبکه، قابلیت پخش را نداشته باشد؛ و یا گروه سازنده از 
امکانات پر هزینه و گران قیمتی برای تولید استفاده كرده باشد كه برای پخش از شبکۀ سفارش دهنده با توجه 

به استاندارهای پخش آن شبکه لزومی نداشته باشد و اتالف هزینه محسوب شود. 
اگر تهیه كننده برنامه ای را همزمان از چند شبکه پخش می كند، باید باالترین استاندارد شبکه های مورد نظر 
را تعیین كند و بر اساس تولید با استاندارد آن شبکه برنامه ریزی نماید. در این صورت می تواند با استفاده از 

ابزارهای تبدیل كیفیت، كپی دیگری برای پخش از شبکه های دیگر تأمین كند.

تصویر31- كنترل چگونگی پخش برنامه ها

شبکه هایی مختلف تلویزیونی را بازبينی کنيد و برداشت خود را از نحوۀ پخش و ضوابط حاکم بر هر شبکه، 
با توجه به نوع برنامه های که پخش می کنند، به صورت یک گزارش تحقيقی بازگو نمایيد.

پژوهش

فرایند تحویل  برنامۀ تولید شده به پخش
بعد از كامل شدن مراحل ساخت یك برنامۀ تلویزیونی، همچنین تأیید گروه سفارش دهنده و تهیۀ كپی نهایی، 
نهایی و  اظهار نظر  برای  به واحد پخش همان شبکه  از طرف گروه سفارش دهندۀ شبکه  تولید شده  برنامه 

گذراندن مراحل قانونی پخش تحویل داده می شود.
كارشناسان و متخصصان پخش بعد از بازبینی برنامۀ تولید شده، در صورت تأیید نهایی و نیاز نداشتن به اصالح 
برنامه، در جلسۀ مشترک با گروه سازنده با در نظر گرفتن نوع برنامه و مخاطبان آن، زمان و چگونگی پخش 
برنامه را تعیین می كند. اما در صورتی كه بعد از بازبینی، ضرورت اعمال اصالحاتی را در برنامه تشخیص دهند، 

موارد مورد نظر را در فرم های خاص و با ذكر دلیل برای اصالح به گروه سازندۀ برنامه اعالم می كنند. 
تهیه كنندۀ برنامه به همراه كارگردان موارد اعالم شده را بررسی می كنند و در صورت موافقت، آنها را اصالح 
تأیید  از  بعد  به پخش تحویل می دهند.  بازبینی  برای  را  برنامه  بار دیگر  تغییرات  اعمال  از  می نمایند. پس 
تحویل  شبکه  پخش  واحد  به  كنداكتور  یا  زمانی  جدول  در  گرفتن  قرار  برای  برنامه  انجام شده،  اصالحات 
می گردد. در صورتی كه تهیه كننده و كارگردان با موارد اصالحی اعالم شده، موافق نباشند، طی جلساتی با 
كارشناسان، دالیل توجیهی خود را بیان می كنند و خواستار تجدید نظر در چگونگی پخش برنامه می گردند. 

این جلسات می تواند تا رسیدن به توافق نهایی ادامه پیدا كند. 
تصمیم گیرندۀ نهایی ناظران و مدیران پخش هستند و گروه سازنده برای پخش برنامۀ خود ناگزیر به قبول 
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اصالحات درخواست شده هستند؛ در غیر این صورت باید ضرر و زیان پخش نشدن برنامه را به عهده بگیرند.
بعد از طی مراحل بازبینی برنامه توسط ناظران و كارشناسان و تأیید نهایی، مجوز پخش برنامه از طرف مدیران 
مسئول شبکه صادر می گردد. در بعضی مواقع، با توجه به محتوای برنامه و شرایط اجتماعی مخاطبان، مجوز 
فقط برای یك بار پخش صادر می گردد یا در مجوز تأكید می شود كه برای هر بار پخش باید بازبینی مجدد 

با توجه به شرایط اجتماعی انجام گیرد.

تصویر32

تعیین زمان و ساعت پخش برنامه های تلویزیونی
ساعت پخش برنامه بسیار حائز اهمیت است؛ اینکه برنامه در چه ساعتی از شبانه روز پخش می گردد؟

و در صورت نیاز به تکرار پخش برنامه، زمان تکرار آن چگونه باید تنظیم شود تا باالترین میزان رضایتمندی 
و تأثیر بر روی مخاطبان را داشته باشد؟ 

بنابراین تهیه كننده بر اساس ساختار و محتوای برنامه بهترین زمان پخش و تکرار آن را انتخاب می كند و به 
تصمیم گیران نهایی شبکه  اعالم می نماید. در نهایت، كارشناسان رسانه ای هر شبکه بر اساس معیارها و اهداف 

آن شبکه و با توجه به پیشنهاد تهیه كنندگان، جدول زمانی یا همان كنداكتور شبکه را تنظیم می كنند.

تصویر33

:)Teaser( ساخت و پخش آگهی تبلیغی برنامۀ تلويزيونی
برای  برنامه و جلب مخاطب  و محتوای هر  با ساختار  برای آشنایی مخاطبان  تلویزیونی  برنامه های  معرفی 
دیدن برنامه ها، از بخش های مهم تمامی شبکه های تلویزیونی و اینترنتی است؛ هدف از ساخت برنامه و ایجاد 
شبکه های تلویزیونی و اینترنتی، در معرض دید قرارگرفتن برنامۀ تولید شده است. پس هرچه ساخت یك 

برنامۀ تبلیغی جذاب تر باشد بیشتر باعث جلب نظر مخاطبان برای دیدن برنامه می شود. 
به دو  تلویزیونی، می تواند  برنامۀ  تبلیغات یك  استفاده می گردد.  تلویزیونی  برای آگهی های  واژۀ »  تیزر«  از 
صورت باشد: روش اول، ساخت آگهی برای معرفی قبل از پخش برنامه كه معموالً برای معرفی برنامه های 
كه  یك مجموعۀ  است  زمانی  فواصل  در  برای پخش  آگهی  دوم، ساخت  تهیه می شود. روش  تك قسمتی 

تلویزیونی در جدول روزانه و فصلی پخش شبکه قرار دارد. 
بعضی از برنامه های تلویزیونی كه هنگام تولید نیاز به شركت كننده از بین مخاطبان دارند، مثل گروهی از 
مسابقات تلویزیونی یا برنامه های اجتماعی خانوادگی، آگهی های تبلیغی قبل از ساخت كه جنبۀ فرا خوانی 

برای ثبت نام داوطلب حضور در برنامه را دارد، تهیه و پخش می گردد.
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تصویر34

تصویر36

روش های ساخت و پخش تیزر برنامۀ تلويزيونی:
برای معرفی برنامه های تلویزیونی از چند روش می توان استفاده كرد:

1. نوشتن نام برنامه و اعالم زمان پخش آن به صورت زیرنویس هنگام پخش برنامه های دیگر.
2. معرفی برنامه به صورت تصویری با تدوین نماهایی از برنامۀ اصلی به همراه متنی كه گوینده برای آشنایی 

بیشتر مخاطب روی تصاویر می خواند.
3. تدوین نماهایی از برنامۀ اصلی به اضافۀ متنی كه به صورت نوشتاری برای معرفی برنامه و زمان پخش و یا 

عناوین جذاب برای مخاطب برنامه ساخته می شود.
4. معرفی برنامه و زمان پخش آن به صورت متن نوشتاری تنها )Caption( در بین برنامه های دیگر.

تعیین زمان پخش تیزر برنامه:
تولید كنندگان برای هر چه بهتر دیده شدن آگهی های تبلیغاتی و معرفی برنامه ها و نیز تعیین زمان پخش و 

تکرار تیزر، از دو روش استفاده می كنند: 
نخست، تحقیق در مورد برنامه های پر طرفدار؛ 

دوم، استفاده از تحقیقات میدانی و جمع آوری نظرگروه مخاطبان خاص برنامه، برای پیدا كردن ساعاتی كه 
بیشترین مخاطب را در بر می گیرد.

در هنگام تحقیقات حضوری با مخاطبان، به دلیل پرسش و پاسخ رو در رو و ثبت آن در فرم های مخصوص 
نظرخواهی، ارزیابی دقیق تری به دست می آید كه در تصمیم گیری برای نحوۀ تولید برنامه های آتی و یا تولید 

سری جدید برنامه ها بسیار راه گشا است. 

تصویر35

تصویر37
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فرایند پایانی برنامه

ارزیابی 
هدف اصلی از تولید یك برنامۀ تلویزیونی، ایجاد پیام و رساندن آن به مخاطبان برای دستیابی به اهداف از قبل 

تعیین شده است؛ بنابراین ارزیابی میزان توجه و موفقیت برنامه به صورت مرحله ای انجام می گیرد.
مرحلۀ اول، ارزیابی سفارش دهنده است. بعد از اتمام پخش برنامه، طبق روش های تعیین شده در هر شبکه ای 

برنامه از نظر كیفیت ساخت و بازخورد مخاطبان شبکه تجزیه و تحلیل می شود.
را  رسانه ای  متخصصان  و  كارشناسان  از  گروهی  شبکه ای  هر  در  تلویزیونی،  برنامه سازی  با  مرتبط  مدیران 

بپردازند.  پخش شده  برنامه های  كیفی  بررسی های  به  شبکه  امین  به عنوان  تا  می دهند  تشکیل 

هدف اولیۀ شبکه از تجزیه و تحلیل كیفی برنامه های ساخته شده، تعیین میزان رسیدن به استانداردهای 
برنامه سازی شبکه و ارزیابی مالی برای تصفیه حساب با تهیه كنندۀ برنامه است. 

هدف بعدی مشخص نمودن میزان رضایت مندی در مخاطب است. مدیران شبکه بعد از دریافت نتایج ارزیابی 
كارشناسان، برای تولید سری جدید برنامه یا مجموعه تصمیم گیری می كنند.

در بعضی موارد متخصصان با توجه به ارزیابی موشکافانۀ خود، تهیه كننده را مستحق دریافت كامل بودجۀ 
برنامه تشخیص نمی دهند، و بنا بر صالحدید خود، مقداری از هزینه ساخت برنامه را كه در شروع كار تصویب 

شده است، كم می كنند و باقی مانده پرداختی را تصفیه می كنند.
دریافت هزینه های تولید برنامۀ تصویب شده معموالً به صورت قسط بندی و طی مراحل ساخت برنامه تعیین 
می گردد. بسیاری از شبکه ها حدود ده درصد از هزینه را به عنوان ضمانت حسن انجام كار، تا اتمام پخش 
برنامه و دریافت نظرات كارشناسان خود پرداخت نمی كنند. تهیه كنندۀ برنامه بعد از اتمام مرحلۀ بازبینی و 
دریافت رسید از آرشیو شبکه مبنی بر تحویل برنامه و راش های آن )طبق قرار داد منعقد شده با شبکه بعد از 

تصویب طرح برنامه و در شروع كار تولید( با شبکه تصفیه حساب می كند.

بازخورد مخاطبان برنامه های تلویزیونی 
عوامل اصلی تولید یك برنامه تلویزیونی، متشکل از نویسنده، تهیه كننده و كارگردان، به منظور ارتقای كیفیت 
كار خود، همیشه به دنبال جمع آوری نظرات و واكنش های مخاطبان برنامه خود هستند. متداول ترین روش، 
مطالعۀ نظرات ارسالی مخاطبان به روابط عمومی هر شبکه است. معموالً دیدگاه  مخاطبان هر برنامه توسط 
روابط عمومی شبکه ها برای سازندگان برنامه ها ارسال می گردد؛ كه تولید كنندگان برنامه به همراه مشاوران 

خود به تجزیه و تحلیل آن می پردازند.
امروزه  امکان ارسال نظرات مخاطبان از طریق پیامك، رایانامه و استفاده از برنامه هایی ویژۀ شبکه های مجازی 

در تلفن های همراه وجود دارد كه برنامه سازان برای دستیابی به نظرات مخاطبان از آنها استفاده می كنند.
معموالً گروهی از مخاطبان نظرات خود را به طور مستقیم با شبکه های تلویزیونی یا وسایل ارتباطی ذكر شده 
در میان نمی گذارند، بهتر است عوامل تولید برنامه های تلویزیونی از روش تحقیقات میدانی استفاده كنند. 
معموالً گروهی از مخاطبان نظرات خود را به طور مستقیم با شبکه های تلویزیونی یا وسایل ارتباطی ذكر شده

در میان نمی گذارند، بهتر است عوامل تولید برنامه های تلویزیونی از روش تحقیقات میدانی استفاده كنند.
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نقد و بررسی تولیدات تلویزیونی 
بررسی و ارزیابی نظرات مخاطبان، با اینکه برای تولید كنندگان كاالهای فرهنگی بسیار ثمربخش است، اما 
همیشه به صورت كاماًل علمی و تخصصی بیان نمی گردد. عوامل تولید برنامه های تلویزیونی نیاز به جمع آوری 
نظرات تخصصی جامعه شناسان، روانشناسان، كارشناسان دینی و عوامل هنر و رسانه دارند؛ مطالعۀ مطالب 
منتقدان و كارشناسان برنامه های تلویزیونی، در جرائد و شبکه های مجازی، با در نظر گرفتن جنبۀ تخصصی و 
غیر احساسی دیدگاه های این افراد، كیفیت كار نویسندگان، كارگردانان و تهیه كنندگان را بسیار ارتقا می دهد.
از دیگر روش های دستیابی، برگزاری جلسات نقد و بررسی با حضور گروهی از مخاطبان به صورت رو در رو 
است، همان طور كه در بیان مزایای تحقیقات میدانی مخاطبان گفته شد، برگزاری جلسات حضوری نقد و 

بررسی نحوۀ ادامه فعالیت های سازندگان برنامه های تلویزیونی بسیار مفید و تعیین كننده است.

باز پخش، شرکت در جشنواره ها، رسانه های غیر بومی 
هنگامی كه یك برنامۀ تلویزیونی با استقبال مخاطبان، كارشناسان و مدیران شبکه روبه رو می گردد، نیاز به 
تکرار پخش در مقاطع زمانی دیگر احساس می گردد. منظور از باز پخش، تکرارهای روزانه كه به طور معمول 
در شبکه ها انجام می گیرد، نیست، بلکه منظور از باز پخش برنامه در فواصل دیگر، از شبکه اولیه،یا پخش از 

شبکه ها و رسانه های دیگری غیر از شبکۀ اصلی است.
همچنین  خارجی،  و  داخلی  متفاوت  تلویزیونی  شبکه های  در  می توان  را  تولید شده  تلویزیونی  برنامۀ  هر 
درآورد. نمایش  به  )به صورت دی وی دی(  و خانگی  رسانه های خصوصی  و  )اینترنتی(  مجازی  شبکه های 

صاحب امتیاز و مالك قانونی هر اثر هنری یا كاالی فرهنگی، سفارش دهنده و تأمین كنندۀ هزینۀ ساخت آن 
اثر است و حق توزیع و پخش در انحصار سفارش دهنده قرار می گیرد. 

بنابراین تصمیم گیرندۀ اصلی دربارۀ توزیع و پخش هر برنامۀ تلویزیونی تولید شده، برای باز پخش از شبکه ای 
با مشاورۀ تهیه كننده  این كار  برنامه است. هر چند كه  قانونی  از شبکه اصلی، سفارش دهنده و مالك  غیر 
برنامه انجام می گیرد، اما تهیه كنندۀ یك برنامۀ تلویزیونی می تواند در شروع كار و بر اساس توافقاتی كه با 
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انجام می دهد، طی تنظیم قرارداد اولیه حق پخش را در شبکه ها، جشنواره ها و رسانه های  سفارش دهنده 
خصوصی برای خود بگیرد، یا بر اساس توافق می توان امتیاز پخش در شبکه های دیگر و در اختیار گذاشتن 

برنامه برای نمایش در جشنواره ها را مشتركاً برای شبکه سفارش دهنده و تهیه كننده قائل شد. 
در صورتی كه تهیه كنندۀ برنامۀ تلویزیونی حق پخش برنامه را در دیگر رسانه ها و جشنواره ها داشته باشد، 
می تواند ضمن مطالعه و تحقیق دربارۀ قوانین و شرایط آنها دربارۀ تهیۀ كپی از برنامۀ اصلی و در اختیار قرار 

دادن كپی ها برای نمایش در رسانه ها و جشنواره های انتخابی تصمیم بگیرد.
نتایج به دست آمده از جلسات نقد و بررسی برنامه های تلویزیونی، از عوامل مهم تصمیم گیری برای تعیین 
تلویزیونی است.  به شبکه های دیگر و جشنواره های  برنامه  ارائۀ  باز پخش در شبکۀ اصلی و چگونگی  زمان 
حتی قبل از تهیۀ كپی برنامه تولید شده می توان طبق نظر مخاطبان، كارشناسان و منتقدان اصطالحاتی را به 

منظور ارتقای كیفی برنامه اعمال كرد.

مستندهای ساخته شدۀ خود را در کالس نمایش دهيد و در مورد هر یک به نقد و بررسی بپردازید.

فعاليت 
كالسي
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