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  رويكرد برنامه درسي مّلي: منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي 
براساس فلسفه تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از 
برنامه درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد 

عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.

  دنیاي کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است.

  محیط کار: موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از فضا ها از 
خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود.

ملي  استاندارد  بر  مبتني  اقتصادي  فعاليت هاي  آن  در  اقتصادي: محلي كه    بنگاه 
مي گيرد. صورت  اقتصادي  فعاليت هاي  طبقه بندي 

  صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به سطح، 
نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

  آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(: آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار 
جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاي شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش 
و  آموزشي  فرايند  از  جنبه هاي  به  كه  است  جامع  واژه اي  فني وحرفه اي  تربيت  و 
تربيتي، در برگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت هاي 
عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق مي شود. اين واژه اعم از آموزش 
آموزش ها  اين  همچنين  است.  نيافته  سازمان  غيررسمي  و  رسمي،  فني وحرفه اي 
شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، 
مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير 

آموزش و تربيت فني و حرفه اي است.

  شغل )Job(: واژه شغل »استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص« 
از كارها و  به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه اي  مي باشد. شغل محدود 

تعاريف و اصطالحات
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وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن 
است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

  حرفه )Occupation(: مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي 
از نظر كارها، دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول 
زندگي است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه 
را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند 
حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش هاي 
مختلف وجود دارد، در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش 
خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر 

كارها، دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد.

  وظیفه )Duty(: وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در يك 
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند، وظيفه نام دارد. براي مثال از 
وظايف اصلي يك تعميركار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير 
سيستم انتقال قدرت و... اشاره كرد. از تكنسين مكاترونيك انتظار مي رود نگهداري و 

تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.

  تكلیف کاري )Task(: يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها 
مي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري تقسيم 
مي شود. به طور مثال يكي از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم مولد قدرت«، تنظيم 

سيستم جرقه است.

  شايستگي1: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يك 
تكليف كاري، براساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در حوزه آموزش هاي 
فني وحرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني، غيرفني و عمومي  تقسيم بندي مي شوند.

  سطح شايستگي انجام کار: صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطحي از 
صالحيت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 
محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار 
را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي 
گوناگوني  نظام سطح بندي شايستگي  مختلف  بين كشور هاي  در  است.  ارزشيابي 

وجود دارد، اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.

Competency ـ1
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  چارچوب صالحیت ملي)NQF(: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و گواهينامه ها 
در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه اي توافق 
شده به هم ارتباط مي دهد. در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش 

ويژه اي داده مي شود. زمان و مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.

  سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحيت عبارت است از سطح 
حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي كه تكاليف كاري بايد در آن 
طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين كشورها وجود دارد، 
سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر گرفته شده است كه به طبع آن 
اروپا  يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. صالحيت حرفه اي در  تكنسين فني 

EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

  برنامه درسي آموزش و تربیت فني وحرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربيت فني وحرفه اي 
مجموعه اي از استانداردهاي دنياي كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي ياددهی ـ 
يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، مواد آموزشي و استاندارد 
ارزشيابي است كه دانش آموز)هنرجو(، كار آموز يا مربي را براي رسيدن به آن اهداف 
در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي هدايت مي نمايد. دامنة شمول برنامه درسي در 

حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي، دنياي كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد.

در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور  معموالً 
مي شوند:

متوليان صنعت،  توسط  كه  مهارت،  يا  1  استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي 

بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه مي شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.

مؤثر  عوامل  ديگر  و  حرفه اي  شايستگي  استاندارد  براساس  ارزشیابي؛  2  استاندارد 

توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي 
مي گردد. حرفه اي  مدرک صالحيت  يا  گواهينامه 

و  حرفه  شايستگي  استاندارد هاي  براساس  درسي(؛  )برنامه  آموزشي  3  استاندارد 

اين  در  مي گردد.  تهيه  فني وحرفه اي  آموزش هاي  ارائه دهندگان  توسط  ارزشيابي 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري، تجهيزات آموزشي 

و... در اولويت قرار دارد.
  آموزش مبتني بر شايستگي: رويكردي در آموزش فني  وحرفه اي است كه تمركز 
بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي در نظر 
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ارزشيابي براساس  برنامه درسي و  نيازسنجي، طراحي و تدوين  مي گيرد و فرايند 
آنها انجام مي شود. شايستگي ها مي توانند به شايستگي هاي فني )در يك حرفه يا 
به  فراگيران  از حرفه ها(، غيرفني و عمومي دسته بندي شوند. رسيدن  مجموعه اي 
حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني وحرفه اي در اين رويكرد 

مورد توجه قرار مي گيرد.

  استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، كارها، 
ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه است.

  هويت حرفه اي: برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در مورد 
حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هويت 

حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.

  گروه تحصیلیـ  حرفه اي )چند رشته اي تحصیليـ  حرفه اي(: چند رشته تحصيلیـ  
حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر عالئق، تصحيح 
در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به استانداردهاي 
راهنمايي و هدايت تحصيليـ  حرفه اي به صورت منطقي ياري رساند. چند رشته اي ها 
ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده، غير هم خانواده، 
شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي 
كسب وكار باشد. گروه بندي تحصيلي ـ حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و 

تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

  رشته تحصیلیـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است كه 
آموزش و تربيت براساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.

  اهداف توانمندسازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط 
هنرجويان تدوين مي گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط مربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين 

مي شوند.

ـ باتوجه به  اينكه آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي هويت 
حرفه اي مربيان است و هويت مربيان برايند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت 
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با توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود، اين  بنابراين اهداف تربيت  مي باشد، 
عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و منطقي كليه  ساحت هاي تربيتي1 را در بر مي گيرد.

  يادگیري يك پارچه و کل نگر: يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد 
مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي 

چهارگانه گفته مي شود.

پايدار در رفتار يادگيرنده، يادگيري ممكن    يادگیري: فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً 
است از طريق تجربه  عيني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق 
اشكال، اعداد و نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  شهودي )ذهني 

يا روحاني( صورت گيرد.

  فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته: فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته براساس اصول 
فنی وحرفه اي طراحي  يادگيری در شاخه  ـ  ياددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم 
مي گردد. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه فني وحرفه اي 
براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، ديدگاه فناورانه حاكم 
خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهی ـ يادگيری در فرايند آموزش به كمك مواد 
و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصولي از قبيل تقويت 
انگيزه هنرجويان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های واقعی دنياي كار و فعال 

نمودن هنرجويان استوار است.

  محتوا: محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعاليت هاي يادگيري ساخت 
يافته مي باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازوار با آموزه های 
يادگيری  از فرصت ها و تجربيات  قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ  دينی و 
است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا در برگيرنده مفاهيم و مهارت های 
اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد انتظار از هنرجويان است و 
بر گرفته از يافته های علمی و معتبر بشری مي باشد. تناسب محتوا با نياز های حال و 
آينده، عاليق، ويژگی های روان شناختی هنرجويان، انتظارات جامعه اسالمی  و زمان 

آموزش از الزامات محتوا است.
  بسته تربیت و يادگیري: بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، 
مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت اجزايي 

از: اعتقادی، عبادی  1ـ ساخت های تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند 
و اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای  و علمی و فناورانه.



بخش 1: کلیات

7

هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليدكننده تهيه و براي يك يا چند پايه تحصيلي 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين و ICT، بسته 
آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تكميل مي شود. 
طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.

بسته تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا حاوي 
تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي برخي وسايل 
كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات نرم افزاري 

و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تكميلي 
تقسيم نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، كتاب كار هنرجو 

و كتاب ارزشيابي مي شوند.
3 كتاب  2 راهنماي هنرآموز؛  1 كتاب درسي؛  لذا بسته تربيت و يادگيري شامل 
 8 7 شبيه سازها؛  6 فيلم هنرجو؛  5 نرم افزار هنرجو؛  4 كتاب كار؛  همراه هنرجو؛ 

9 پوستر و... است. فيلم هنرآموز؛ 
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مسیرهای هدايت تحصیلی در گروه هنر

پايه دهمپايه دوازدهم

گرافیك

فتوگرافیك

پويانمايی )انیمیشن(

تولید برنامه تلويزيونی

صنايع دستی ـ فرش

صنايع دستی ـ چوب

صنايع دستی ـ طال و جواهر

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

طراحی و دوخت

نقاشی

موسیقی ساز ايرانی

موسیقی ساز خارجی

سینما

نمايش

ش عمومی
دوره اول متوسطه ـ آموز

دوره دوم متوسطه شاخه فنی وحرفه ای

پايه يازدهم
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مسیر يادگیری حرفه ای بین دروس

پاية دوازدهم

پاية يازدهم

پاية دهم

رشته تولید 
برنامه تلويزيونی

نگارش متن 
برنامه های 
تلويزيونی

تدوين و صداگذاری 
برنامه های 
تلويزيونی

دانش فنی 
تخصصی

ساخت و اجرای 
دکور، لباس، 
ماسك و گريم

گويندگی، اجرا 
و بازيگری

تصويربرداری و 
صدابرداری

ساخت و  بازی دهندگی 
دانش فنی پايهعروسك های نمايشی

طراحی و سازماندهی درس

درس دانش فنی تخصصی از تركيب سازوار 10 تكليف كاری در قالب پنج پودمان 
شايستگی تشكيل شده است كه هر پودمان نماينده يك شغل در حوزه توليد برنامة 
تلويزيونی است. سازماندهی درس به نحوی است كه تكاليف كاری در يك مسير افقی از 
ساده به پيچيده در طول سال تحصيلی به صورت مرحله ای ارائه می شود و شايستگی ها 
به صورت تدريجی كسب و ارزيابی می شود و در نهايت در پايان درس شايستگی كالن 

دانش فنی تخصصی كه قابليت انتقال دارد محقق می شود.
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شايستگی های مورد انتظار
شايستگی های فنی:

 تحليل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون
 فرايند طرح و متن
 فرايند پيش توليد

 فرايند مرحله توليد
 فرايند پس توليد و پخش
شايستگی های غیر فنی:

  مسئوليت پذيري تعهد كاري
  جمع آوري و گردآوري اطالعات

  امانت داري و رازداري
  يادگيري مادام العمر

  ارتباط مؤثر و كار تيمي
  مديريت كار ها و پروژه

  اجتماعي بودن
  مذاكره

  كارآفريني
  درستكاري

  به كارگيري فناوري هاي مناسب
  كاربرد فناوري اطالعات

  احترام گذاشتن به ارزش هاي ديگران
  انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب

  تفكر و اخالق
  نگرش سيستمي
  اخالق حرفه اي

هر  است  تكليف كاري   2 يا   1 شامل  پودمان  هر  كه  است  پودمان  پنج  شامل  درس 
تكليف كاري به صورت مستقل داراي يك پروژه مستقل است كه در برخي موارد دو 
تكليف كاري در يك پيمانه به صورت پروژه مشترک تعريف مي شود كه عبارت اند از: 
پودمان1: تحليل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون )تحليل ارتباط جمعی و رسانه 

سازماندهي محتوا
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لیست استاندارد تجهیزات

مطابق با جدول تجهيزات آموزشي در سايت دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي 
و كاردانش.

www.tvoccd.oerp.irبه نشاني

تلويزيونی ـ تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونی(
پودمان2:فرايند طرح و متن )تبيين طرح ها، متون نگارشی و روايت مبتنی بر اجرا ـ 

تحليل فرايند طرح و متن( 
پودمان3: فرايند پيش توليد )تحليل نقش پيش توليد در برنامه سازی تلويزيونیـ  فرايند 

برنامه ريزی و توليد(
پودمان4: فرايند مرحله توليد )تحليل مراحل توليد برنامه تلويزيونی ـ تحليل نقش 

تلويزيونی( برنامه  توليد  مديريت 
پودمان5: فرايند پس از توليد و پخش )تحليل فرايندهای پس از توليد ـ تحليل فرايند 

مراحل پخش و بايگانی برنامه(
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رسانه ها، مراكز، مواد و منابع يادگیري

1  مراکز يادگیري

هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی

2  رسانه هاي يادگیري

3  منابع يادگیري

  كتاب هاي مرجع
  جداول استاندارد 

  استاندارد های تحليل و ارزشيابی حرفه 
  رسانه های يادگير

هنر

هنر

کتاب

سمینارکارگاه

کارپوشهنرم افزار

کتابفیلمکارپوشه

بازديد
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بخش 2

دروس و جلسات
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نمونه جدول بودجه بندی: تحلیل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون فصل 1

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

تحليل وسايل ارتباط جمعی و رسانه جلسه 1
ـ4جايگاه و نقش وسايل ارتباط جمعی1تلويزيونی

تحليل وسايل ارتباط جمعی و رسانه جلسه 2
ـ4ويژگی های وسايل ارتباط جمعی1تلويزيونی

تحليل وسايل ارتباط جمعی و رسانه جلسه 3
ظرفيت 1تلويزيونی و  رسانه ای  سواد  كلی  اصول 

تلويزيونی ـ4رسانه 

ـ4توليد برنامه های تلويزيونی1تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونیجلسه 4

ـ4ساختار توليدات تلويزيونی1تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونیجلسه 5

ـ4مراحل ساخت توليدات تلويزيونی1تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونیجلسه 6

جلسه 7
در  برنامه   ساخت  و  رسانه  تحليل 

تلويزيون
هدف 1 با  مكتوب  پژوهش  ارزشيابی، 

6ـشناسايی انواع رسانه های ارتباط جمعی.

فصل اول: تحلیل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون

واحد يادگیری1ـ تحلیل وسايل ارتباط جمعی و رسانه تلويزيونی
واحد يادگیری2ـ تحلیل فرايند ساخت برنامه تلويزيونی

مقدمه
و شناخت  آگاهی  افزايش  تلويزيونی«  برنامه های  »توليد  به  مربوط  در فصل های  اصلی  هدف 
هنرجويان با موضوعی به نام »سواد رسانه ای« )Media Literacy( است. سواد رسانه ای، مجموعه ای 
از مهارت های قابل يادگيری است كه مخاطبان را در دسترسی، تجزيه و تحليل و ايجاد انواع 
پيام های رسانه ای ياری می دهد. در واقع هنرجويان، با كمك سواد رسانه ای، قادر به كشف پيام های 
پيچيدة موجود در محتوای انواع رسانه های ارتباط جمعی نظير: تلويزيون، راديو، روزنامه ها، كتاب ها، 
اينترنت و ساير رسانه های مستقل خواهند شد. آنها همچنين می توانند در شكل گيری فرهنگ 

رسانه ای مشاركت داشته باشند و در توليد يا توزيع محتوای رسانه ای نقش فعالی ايفا نمايند.
فصل اول كه با هدف آشناسازی هنرجويان با رسانه های ارتباط جمعی و انواع برنامه سازی در 

تلويزيون است شامل 6 جلسه درسی است كه به ترتيب به موضوعات ذيل می پردازد:
ـ جلسه اول: جايگاه و نقش وسايل ارتباط جمعی

ـ جلسه دوم: ويژگی های وسايل ارتباط جمعی
ـ جلسه سوم: اصول كلی سواد رسانه ای و ظرفيت رسانه تلويزيونی

ـ جلسه چهارم: تفكيك برنامه های تلويزيونی از نظر محتوا و دسته بندی مخاطبان 
ـ جلسه پنجم: تفكيك برنامه های تلويزيونی از نظر ساختار

ـ جلسه ششم: تشريح فرايند توليد برنامه تلويزيونی
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واحد يادگیری 

)1(
تحلیل وسايل ارتباط جمعی و رسانه تلويزيونی

جلسه 1: جايگاه و نقش وسايل ارتباط جمعی

1   مقدمه
افراد شاغل در  تلويزيونی يك فعاليت پيچيده و چندبُعدی است و  برنامه های  توليد 
از  برنامه سازی، شناخت خوبی  مهارت های  و  فنی  بر تخصص  بايد عالوه  اين حرفه، 
»رسانه های ارتباط جمعی« داشته باشند. به همين منظور نخستين درس از فصل اول 

را به موضوع جايگاه و نقش وسايل ارتباط جمعی اختصاص داده ايم.
هدف از ارائه اين درس، آشناسازی هنرجويان با ماهيت و چيستی رسانه، و كاركردهای 
رسانه های ارتباط جمعی است. ما در اين بحث قصد نداريم به سير تاريخچه ارتباطات 
بپردازيم و ذهن هنرجو را با محفوظات عمومی پر نماييم. )اگرچه هنرآموز می تواند با 
تشريح اهميت سير تاريخی وسايل ارتباط جمعی، هنرجويان را به مطالعه و تحقيق 

پيرامون سير تاريخی و نكات آموزشی ديگر هم سوق دهد(.

2  مواد و تجهیزات
هنرآموز عالوه بر كتاب درسی و كتاب راهنمای هنرآموز می تواند با استفاده از وايت برد 
و رايانه و نرم افزار پاورپوينت و... اطالعات مورد نظر خود را به صورت جذاب و مؤثری 
ارائه نمايد. آماده سازی خالصه ای از فيلم دور افتاده يا سريال های تلويزيونی اقتباس 
شده از رمان رابينسن كروزوئه، و همچنين نمايش قسمت هايی از رمان مذكور و يا 
حتی ارائه نسخه pdf از اين داستان، برای هنرجويان می تواند نقش بسزايی در فعاليت 
مطالعاتی آنها ايفا نمايد. همچنين ارائه فهرستی از كتاب ها، در حوزه ارتباطات و سواد 
رسانه ای همراه با عكس و تصوير و توصيف خالصه ای از كتب مذكور يكی از نكات 
كليدی در فراگيری بهتر اين درس ايجاد می كند. هنرآموز می تواند آدرس چند سايت 
اينترنتی يا كانال های اطالع رسانی در حوزه وسايل ارتباط جمعی و سواد رسانه ای را به 

هنرجويان ارائه دهد.
)تمام اين مباحث می تواند در قالب يك dvd به عنوان نرم افزار كمك آموزشی در اختيار 

هنرجويان قرار بگيرد.( 

فصل اول: تحلیل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون
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3  دانش افزايی
در جلسه اول حداقل پنج موضوع محوری مطرح گرديده است كه عبارت اند از:

1   اهميت ارتباط جمعی و ماهيت اجتماعی انسان با تشريح يك فيلم جذاب داستانی 

به نام »دورافتاده« كه اثری اقتباسی از روی رمان مشهور »رابينسن كروزوئه«است. 
شايسته است هنرآموز با مطالعه اين فيلم و رمان مذكور، عالوه بر كشف نكات محتوايی 
و ساختاری، به فلسفه اجتماعی بودن انسان ها كه در بطن آثار مذكور درج گرديده 
بپردازد و زمينه ای برای درک و فهم عميق تر از موضوع جايگاه و نقش وسايل ارتباط 
جمعی ايجاد نمايد. در پايان اين مبحث، تعريفی از كليد واژه »  ارتباطات« ارائه شده 
است كه به مثابه نوعی جمع بندی برای موضوع محوری نخست محسوب می شود. )در 

بخش های بعدی، محتويات الزم برای تحليل فيلم دور افتاده ارائه می شود(
2   در مبحث بعدی به عناصر اصلی ايجاد ارتباط اشاره شده است تا هنرجو به تدريج با 

مفاهيم علمی ارتباطات آشنا شود و دريابد كه اصحاب رسانه برای انتقال محتويات 
خود قادرند از رسانه های متنوعی بهره بگيرند. 

در اين بحث به حداقل سه عنصر كليدی ارتباط يعنی پيام دهنده، پيام و پيام گيرنده، 
اشاره شده است. هنرآموز می تواند با مطالعه كتاب های تخصصی در حوزه ارتباطات با 
عناصر فراوانی كه در ايجاد ارتباط سهيم هستند اشاره كند و در عمق بخشيدن به ذهن 
هنرجويان، نقش ويژه ای ايفا نمايد. در اين بخش تصويری از تابلوی مشهور گرونيكا اثر 
نقاش معروف پابلو پيكاسو است، اشاره شده است و فرصت بسيار خوبی است تا هنرآموز 
با تشريح ابعاد محتوايی و فنی اين تابلو به هنرجويان نشان دهد كه سواد رسانه ای 
چيست و چه قابليت هايی دارد. )البته در بخش های بعدی، محتويات الزم برای تحليل 
اين تابلو آمده است كه در نوع خود می تواند برای هنرجويان نيز جذاب و آموزنده باشد.(

3   مبحث سوم به تقسيم بندی و تفكيك عمومی رسانه ها پرداخته است. البته در اين 

مبحث نيز نكات فراوانی در كتاب های تخصصی وجود دارد كه هنرآموز می تواند 
ابعاد  به  را  آورد و هنرجويان  به وجود  برآنها بحث عميق تری  اشراف  و  با مطالعه 
پيچيده تری رهنمون سازد. اما تفكيك ارائه شده كنونی نيز به قدر كافی روشنگر 
است و به هنرجويان كمك می كند تا بتوانند ميان انواع رسانه ها و برخی از قابليت های 

آنها تمايز قائل شوند.
4  در مبحث بعدی به طبقه بندی »نقش و كاركرد رسانه ها« پرداخته ايم كه شايد بتوان 

اين بحث را تخصصی ترين بخش اين درس قلمداد نمود. هنرآموز در اين مبحث بايد 
با ارائه شاهد مثال های متنوع و جذاب، هنرجويان را با قابليت های عمومی رسانه ها 
آشنا سازد. هنرجويان از طريق اين مبحث بايد به مهم ترين كاربردهای رسانه آشنا 
به  مربوط  تعمق در مباحث  و  تدبر  يا  و  آزاد،  و مقاالت  و در مطالعه كتب  شوند 
رسانه های ارتباط جمعی، بتوانند فهرست جامع تری از نقش های رسانه ارائه نمايند.
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در آخرين مبحث از جلسه اول، به شكل نسبتاً موجز به »عوارض رسانه ها و موضوع 
آسيب شناسی رسانه« اشاره شده است. اين مبحث شايد يكی از مهم ترين موضوعات 
در حوزه سواد رسانه ايی است كه متأسفانه مخاطبان رسانه به ويژه هنرجويان جوان، 
اطالعات اندكی نسبت به آن دارند و هنرآموز بايد همواره به اين نكته تأكيد نمايد كه 
علی رغم سيطره رسانه های جمعی بر افكار عمومی مردم، اما پذيرش چشم و گوش بسته 
محتويات رسانه ها و انفعال در برابر آنها، درست نيست و می تواند در بلند مدت عوارض 
و آسيب های جبران ناپذيری را ايجاد نمايد. اين مبحث می تواند يكی از شيرين ترين و 
چالش برانگيزترين مباحث اين درس باشد و هنرجويان می توانند نتيجه مطالعات و 

تجارب شخصی خود را در قالب گفت وگو يا ارائه مقاالت مطرح نمايند.
»هنر آموز می تواند برای تحليل محتوای فيلم دور افتاده از متن زير استفاده كند«

»چاک نوالند فردی متعهد به كار و زندگی است و اعتبارخاصی نزد همكاران و دوستانش 
دارد. بيننده در 20 دقيقه ابتدايی فيلم درمی يابد، كه نوالند همسرش را بسيار دوست 
دارد و از نظر شخصيتی، فردی باتجربه و مورد اعتماد است. با سقوط هواپيمای مسافری 
به داخل اقيانوس، نوالند به شكل معجزه آسايی نجات می يابد و مجبور می شود برای 
بقا و ادامه حيات خود تالش نمايد. نياز شديد نوالند به ارتباط انسانی موجب می شود 
تا او با يك توپ واليبال، ارتباط عاطفی برقرار كند و اميد خود را به زندگی افزايش 
دهد. البته در داستان اصلی يعنی ماجرای رابينسون كروزوئه، قهرمان جدا افتاده در 
اين جزيره، تالش می كند با خواندن كتاب مقدس، ارتباط خود را با خداوند استحكام 
ببخشد. رابينسن حتی تنهايی خود را به مثابه يك عقوبت الهی می داند و تالش می كند 
از اين فرصت برای خودسازی خويش بهره بگيرد. اما اين مفاهيم در فيلم دورافتاده به 

شكل عامدانه حذف شده است!
تقديرها  آرام  از ساحل  بايد  پس  تقدير،  نه  است  تغییر  زندگی  می گويد:  تولستوی 
گذشت و به اقیانوس متالطم و نا آرام پیش رو شتافت. نوالند نيز برای نجات خودش از 
تنهايی و انزوا به دل اقيانوس می زند و توپ واليبال را از دست می دهد كه نشان از دل 

كندن از عاليق گذشته و رهايی به سمت آينده است. 
زمانی كه نوالند بار ديگر نجات می يابد و به شهر خويش باز می گردد، درمی يابد خيلی 
چيزها تغيير كرده و برخالف تصور او، حتی همسرش با فرد ديگری ازدواج كرده است. 
درواقع نوالند حاال در ميان شهر خود تنهايی و انزوای جديدی را تجربه می كند! نوالند 
حتی يك بسته پستی را كه از جزيره با خود آورده به صاحبش می رساند. صحنه پايانی 
فيلم يك صحنه نمادين و زيباست. او در ميان مزارعی قرار می گيرد كه چهار طرفش 
جاده هايی نامحدود است، او به هر چهار طرف نگاه می كند، اما نمی داند كدام طرف را 
می خواهد. از دنيايی آمده كه بقا بزرگ ترين هدف بوده، و به دنيايی پا گذاشته كه بقا 

ساده است اما انسان ها به تعهدات خود شايد خيلی هم وفادار نيستند... 
در مبحث مربوط به نقاشی مدرن كه تصوير تابلوی نقاشی هنرمند معروف پابلو پيكاسو 
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ارائه شده است، هنرآموز می تواند از متن ذيل جهت تشريح نكات بصری نقاشی استفاده 
كند تا هنرجويان بدانند، اهميت ترجمان مفاهيم مندرج در بطن يك تصوير تا چه 
ميزان در ادراک مخاطب مهم است و بدون آگاهی و شناخت، و بدون سواد رسانه ايی 

امكان ادراک محتوای رسانه ها چقدر دشوار و گاه ناممكن است.
تابلوی گرونيكا، توسط پابلو پيكاسو در سال 1937 ترسيم شد. تابلويی كه از بمباران 
دهكده ِگرونيكا در شمال اسپانيا و در خالل جنگ داخلی اسپانيا الهام گرفته است. 
گرونيكا در واقع تابلويی ضدجنگ، يا به اعتبار بهتر، به عنوان نمادی برای صلح است. 
به اعتقاد بسياری از كارشناسان اين تابلو مهم ترين و مشهورترين نقاشی پابلو پيكاسو 
به شمار می آيد. اين اثر در حال حاضر در مادريد )موزه ملكه سوفيا( نگهداری می شود. 
بسياری معتقدند، فقدان رنگ در اين تابلو باعث می شود حالتی مجازی از يك عكس 
سياه و سفيد از حادثه ای واقعی به ذهن متبادر شود. اهميت نمادين اين نقاشی در 
حمايت از صلح و نشان  دادن چهره كريه جنگ و فاشيسم آن  قدر باالست كه يك كپی 
فرش  بافته  شده از گرونيكا بر سردر ورودی سالن شورای امنيت سازمان ملل متحد 

نصب شده بود.
توصیف اثر: از چپ به راست يك مادری را نشان می دهد كه باالی جسد بيجان دختر 
كودكش زانو زده و سرش را به آسمان گرفته و درد خودش را فرياد می زند. كنار زن 
كله يك گاو نر است كه سمبل فاشيسم و ديكتاتوری ژنرال فرانكو است. پايين تصوير 
در سمت چپ جسد يك سرباز مدافع ديده می شود كه هنوز در دست راستش يك 
شمشير شكسته گرفته. در وسط تابلو يك اسب قرار دارد )سمبل طبقه كارگر( كه يك 
دست يك نيزه را از باال به تنش فرو كرده است. سمت راست اسب يك دختر جوان در 
حال فرار از سمت راست تابلو به طرف سمت چپ تابلو است. در قسمت راست تصوير 
يك زنی كه در ميا  ن شعله های آتش در حال سوختن است و دستهايش را سوی آسمان 

دراز كرده است... .
در سال 1936، پيكاسو توسط دولت جديد جمهوری 
سال  بين المللی  نمايشگاه  در  تا  شد  مأمور  اسپانيا 
نقاشی  اسپانيا يك  غرفه كشور  برای  پاريس   1937
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بكشد. موضوع اصلی نمايشگاه جشنواره تكنولوژی های مدرن بود، اما پيكاسو نقاشی با 
موضوع كاماًل واضح سياسی كشيد، موضوعی كه او تا آن زمان عالقه كمی به آن نشان 

داده بود. 
در همان سال، بين دولت جمهوری خواه دموكرات و نيروهای فاشيست به رهبری ژنرال 
فرانسيسكو فرانكو يك جنگ داخلی در اسپانيا شروع شد كه قصد براندازی آنها را داشت. 
نقاشی پيكاسو براساس واقعه 27 آپريل 1937 است، زمانی كه نيروهای قدرتمند هوايی 
به رهبری هيتلر برای حمايت از ژنرال فرانكو، دهكده كوچك گرونيكا در شمال اسپانيا 
را بمباران كردند. شهری كه هيچ جايگاه استراتژيكی نداشت. اين اولين بمباران كامل 
هوايی مردم غيرنظامی بود. يك مأموريت آموزشی وحشيانه كه برای آزمايش روش ها 
و تاكتيك های جديد نظامی و برای ترساندن و ارعاب نيروهای مقاومت بود. برای بيش 
از سه ساعت، 25 جنگنده حدود 11000 پوند بمب های منفجره و آتش زا را بر روی 
دهكده ريختند و آن را به ويرانه ای تبديل كردند. بيش از 20جنگنده، مردم غيرنظامی 
بی دفاعی را كه در حال فرار بودند به توپ بستند. خرابی و ويرانه ها وحشتناک بود. 
آتش سه روز شعله ور بود. هفتاد درصد شهر نابود شد و يك سوم جمعيت يعنی حدود 

1600نفر از افراد غيرنظامی مجروح و يا كشته شدند.
در اول ماه می سال 1937، اخبار اين جنايت به پاريس هم رسيد. گزارش های شاهدان 
عينی در صفحات اول همه روزنامه های داخلی و بين المللی قرار گرفت. پيكاسو نيز از 
خبرهای خرابی و مرگ وحشت زده و شوكه شده بود و با دولت همدردی می كرد. در 
واقع گرونيكا واكنش عملی او و همين طور لوح يادبودی از اين قتل عام وحشيانه است. 
بعد از صدها طرح و تصوير، سرانجام اين نقاشی در عرض يك ماه آماده و به غرفه اسپانيا 
در نمايشگاه پاريس ارسال شد تا در معرض ديد عموم قرار بگيرد. همراه اين نقاشی چند 
فيلم مستند و خبری و عكس هايی از وحشيگری های فاشيست در خالل جنگ داخلی 
ارسال شد. در غرفه اسپانيا، مردمی كه انتظار اخبار تكنولوژی را داشتند با ديدن مردم 
رنج ديده شوكه شدند. بعدها در سال 1940 وقتی كه پاريس توسط آلمان ها اشغال شد، 
يك افسر نازی كارگاه پيكاسو را ديد و وقتی در مقابل اين نقاشی ايستاده بود، پرسيد چه 

كسی اين اثر را خلق كرده است؟ پيكاسو در پاسخ گفت:  شما خلق كرديد.
بعد از پايان نمايشگاه پاريس، دولت اسپانيا اين نقاشی را با يك تور بين المللی به دور 
دنيا فرستاد تا هم مردم جهان را از اين جنگ آگاه كند و هم برای آوارگان اين كشور و 
كسانی كه در اين جنگ آسيب ديده بودند، كمك های مالی جمع آوری كند. اين نقاشی 
تمام دنيا را گشت و حتی به موزه هنرهای مدرن نيويورک هم به امانت سپرده شد. 
سرانجام در سال 1981 گرونيكا به اسپانيا بازگشت و تاكنون در موزه ملی هنرهای زيبا، 

ملكه سوفيا، نگهداری می شود.
پيكاسو اين نقاشی را در طيفی از رنگ های خشك و سرد، خاكستری و سفيد و سياه 
كشيده است. اين تركيب رنگ ممكن است بازتاب نخستين مواجه او با اين اخبار در 
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صفحه اول روزنامه ها و عكس های سياه و سفيد باشد و يا شايد از نگاه يك شاهد ماجرا 
اينگونه به ذهنش خطور كرده باشد. ويژگی مستند بودن اين اثر بيشتر مورد تأكيد 
قرارگرفت و توسط الگوهای بافت در مركز نقاشی حس يك دستگاه چاپ روزنامه را ايجاد 
كرده است. در سرتاسر سطح نقاشی تداوم تضاد بين رنگ های سفيد و سياه به طور واضح،  

قدرتی چشمگير و انرژی جنبشی بصری را از حركات ناهموار ايجاد كرده است.

در كل تركيب گرونيكا در نگاه اول، گيج كننده و بی نظم 
است و بيننده را به قلب اتفاقات سخت و ظالمانه پرتاب 
و  نظر می رسد همه چيز در حال گداختن  به  می كند. 
انتقال  با  است.  تاريك  و  فشرده  فضا  است.  ذوب شدن 
خطوط فكری و چندين ديد و نقطه نظر كه ويژگی سبك 
اشكال روی هم  و  تصاوير  است،  پيكاسو  قبلی  كوبيسم 
افتاده و متقاطع و نامفهوم هستند و اين تشخيص مرز 
از شكل  را مشكل ساخته است. بدن ها خارج  آنها  بين 
تكه  تكه  و  آنها منفصل  نيمه اند. شكل  طبيعی و نصفه 
است. به نظر می رسد كه همه چيز در هم آميخته و روی 
هم سوار شده اند. به نظر می رسد كه خطوط زاويه دار و 
تند و تيزی كه به كار رفته در بدن بقيه نفوذ كرده  است. 
اما با اين حال نظم و ترتيب بصری خاصی دارد. پيكاسو 
با سازمان دادن آنها در سه گروه عمودی، بين اين اشكال 
توازن ايجاد كرده است. در حالی كه اشكالی كه در مركز 
تصوير هستند با يك مثلث بزرگ نورانی تثبيت شده اند.

نمادگرايی
گرونيكا يك نقاشی بزرگ با ابعاد 3/5 متر در 7/5 متر است. با رنگ روغن و تم رنگ های 
خاكستری و سفيد و مشكی. نقاشی پر از نمادهايی است كه نشان دهنده رنج و عذاب 

هستند. عذاب مردم و حيوانات بی گناه. نماد ها از چپ به راست تصوير عبارت اند از:
گاو نر: گاو نر در تصوير با بدن سياه و سر سفيد كشيده شده است. به خاطر وحشت 
و ترسی كه اطرافش را فرا گرفته، سراسيمه و حيرت زده به نظر می رسد. پيكاسو در 
جواب اين سؤال كه قصد او از حضور حيوانات در نقاشی چيست، گفته است كه حضور 

حيوانات به معنی نماد خوی وحشی گری و بی رحمی و ظلمت است.
مادری با کودک مرده اش: پايين گاونر، زنی نشسته كه كودک مرده خود را محكم 
در آغوش گرفته و صورتش را رو به آسمان و گريه می كند. چشمان او به شكل اشك 
است. در واقع اين تصوير تشبيهی است از مريم مقدس و مسيح هرچند كه با جنگ 

لكه دار شده است.
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تاريكی محو شده  پرنده ای در  و اسب،  نر  بين گاو  پرنده: 
است كه چندان واضح نيست و فقط روشنايی مختصری از 
نقض  از صلح  نمادی  پرنده می تواند  اين  دارد.  رنگ سفيد 

باشد. شده 
سرباز مرده: سربازی در اين تصوير با بدن تكه تكه كشيده 
شده است. سر او ، يكی از بازوها و ساعد چپش در تصوير 
مشخص است. در يكی از دستانش يك شمشير و يك گل 
نگه داشته است. تفسير گل می تواند روزنه اميدی باشد در 

ميان همه ويرانه ها و خرابی ها.

المپ: المپ در تصوير نماد دسيسه و توطئه و فريب است. 
همچنين نشانی از پيشرفت تكنولوژی است. به اين معنا كه 
بمباران  اين  در  را  خود  جنگی  تكنولوژی  پيشرفت  آلمان، 
آزمايش كرد. اگر شما زبان اسپانيايی بلد باشيد می دانيد كه 
كلمه »بامبيال« كه برای المپ به كار می برند بسيار شبيه 

كلمه »بمبا« كه برای بمب به كار می برند.

اسب: اسبی كه در مركز نقاشی وجود دارد، در حال افتادن 
است. سر اسب با دهان بازش واضح تر است اما انتهای بدنش 
با ساير شكل هايی همانند جمجمه انسان پوشانده شده است.

زن زانو زده: اين تصوير نماد يك زن آسيب ديده و رنجور 
است. پای او شكسته است. زانوی او خونريزی دارد در حالی 

كه او سعی دارد با دست جلوی خونريزی را بگيرد. 

زنی در چراغ: صورت اين زن كه به شكل چراغی درآمده 
و  را روشن كرده است. ظاهرش حيرت زده و گيج  تصوير 
سردرگم است. اين زن نمادی از روح جامعه اسپانيا است.
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مرد التماس کننده: مردی كه در انتهای سمت راست 
التماس كردن رو به آسمان  تصوير وجود دارد در حال 
التماس می كند كه  است. شايد به جنگنده های آلمانی 
بمباران را متوقف كنند. تصوير او نمايش قدرتمندی است 

از احساس ضدجنگی كه در نقاشی وجود دارد.
پيكاسو در جايی می گويد: »به عنوان يك هنرمند، در 
تمام زندگی ام به طور پيوسته مشغول مقابله با مرگ هنر 
بودم. در نقاشی گرونیكا به دنبال نمايش ترس و وحشت 

خود از حمالت نظامی هستم كه اسپانيا را وارد دريای مصيبت و مرگ می كند.«
گرونیكا اساساً يك نقاشی ضدجنگ است و به شكلی بصری، تأثير ويرانگر و پرهرج و مرج 
جنگ را بر روی مردان و زنان به نمايش می گذارد. به ويژه در اين نقاشی، هدف نقاش 
نمايش مردم عادی و شهرنشين معمولی است. پيكاسو گرونیكا را در سال 1937 به 
اتمام رساند، زمانی كه نه تنها اسپانيا، بلكه كل دنيا درگير تنش های سياسی بود. جنگ 
جهانی دوم تنها چند سال بعد آغاز می شد و مصيبت بزرگ تری دامن اروپا را می گرفت. 
در گرونیكا قربانيان اين بمباران به دو دسته تقسيم می شوند، عده ای مرده اند و عده ای 
ديگر هنوز زنده هستند. جسد يك فرد بر روی زمين افتاده است و دو طرف آن را 
قربانيان زنده ای تشكيل می دهند كه سرهای خود را عقب گرفته اند و آه و ناله می كنند. 
در سمت چپ تابلو مادری فرزندی را كه در اثر بمباران كشته شده است، خود را در 

آغوش گرفته است.
تأثیرات و کوبیسم

اروپا  در  سياسی  ناآرامی های  اثر  در  كه  مرجی  و  هرج 
به وجود آمده بود، به وضوح در تركيب بندی گرونیكا ديده 
می شود. انسان ها و حيوان ها در هم ادغام شده اند. پشت 
سر آنان، با پس زمينه ای طرفيم كه از اشكال هندسی 
است.  شده  تشكيل  تيز  حاشيه های  با  شكسته  هم  در 
از جاهای  بعضی  در  يادآور كوبيسم هستند.  اينها همه 
نقاشی پس زمينه ای از جنس روزنامه ديده می شود. آن 

را می توان به عنوان بازگشت پيكاسو به كوبيسم ژورنالی در نظر گرفت كه پيش تر در آن 
حوزه فعاليت می كرد. منتقدان هنری در كارهای پيكاسو معموالً اول از همه به سراغ نقد 
و بررسی رنگ ها می روند. ولی در گرونیكا با نقاشی عمدتاً سياه و سفيد طرف هستيم 
كه عمده رنگ های آن را سياه تشكيل می دهد. اين ميزان استفاده از رنگ سياه شايد 
با هدف نمايش مرگ باشد. گرونیكا بسيار تحت تأثير نقاشی های فرانسیسكو گويا، 
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يك هنرمند اسپانيايی ديگر قرار دارد. گويا عالقه زيادی به نقاشی های مربوط به جنگ 
و گاوبازی داشت. 

در گرونیكا، پيكاسو انسان و حيوان را به گونه ای ترسيم كرده است كه گويی جايگاه 
يكسانی دارند. به اين ترتيب، نقاش هم وحشی گری كارهای غيرانسانی بشر در طول 
جنگ را نمايش می دهد، و هم به نمايش واكنش های غريزی و به نوعی حيوان مانندی 
می پردازد كه تمام موجودات زنده هنگام مواجهه با ترس و مرگ از خود نشان می دهند، 
ولی دو حيوان در اين نقاشی وجود دارند كه شايد معنايی فراتر از اينها داشته باشند: 

گاو و اسب. 
آيا گرونیكا واقعاً از نظر معنايی ارتباطی با گاوبازی دارد؟ اين نقاشی را بايد در دسته 
نقاشی های جنگ قرار دهيم، ولی اين اثر هم چنين دارای نمادهای متعددی همچون 
گاو، اسب و انسانی با يك شمشير است. به همين دليل اين نقاشی را می توان با هنر 
سنتی گاوبازی هم مرتبط دانست. پيكاسو بعداً در سال 1937 نمونه هايی از گاوبازی 
را طراحی كرد. گاو به طور غيررسمی، نماد ملی اسپانيا است. گاو بازی هم هميشه به 
عنوان يكی از ورزش های سنتی اسپانيا در نظر گرفته می شود. به اين ترتيب، با ربط 
دادن گاو بازی به گرونیكا، می توان به معناهای ناسيوناليستی مد نظر نقاش دست پيدا 

كرد. 
ولی نبايد انتظار داشته باشيد كه پيكاسو همچون يك نقاشی ناسيوناليستی با مسئله 
گاوبازی برخورد كند. به جای اينكه نظاره گر ماتادوری باشيم كه در كنار گاو مغلوب رو 
به جمعيت تعظيم می كند، در گرونیكا گاو در سمت چپ تصوير سالم و سرحال ايستاده 
است. اين بار اين ماتادور است كه كشته شده و در پيش زمينه روی زمين افتاده است. 
شمشير يا نيزه ای كه احتماالً می خواسته برای كشتن گاو استفاده كند، شكسته و از 
دستش رها شده است. همچون ماتادور مغلوب، اسب او هم رنجور و ناراحت و رو به 
مرگ است. تنها فرد آرام اين نقاشی، گاو است. بقيه افراد و كل تركيب بندی نقاشی به 
سمت گاو در حركت هستند. گاو، كانون توجه آرام و ناخوشايند اين نقاشی ضدجنگ، 

در سمت چپ تابلو قرار گرفته است. 
تفسیر و معنای گرونیكا

پيكاسو هيچ گاه تمايل نداشت درباره معنای كارهايش صحبت كند. ولی نماد ملی گرايی 
كه در گرونیكا به كار رفته چيزی نيست كه بتوان به راحتی ناديده گرفت. گاو به عنوان 
نماد ملی غيررسمی زادگاه پيكاسو و قابل توجه ترين كالبد به كار رفته در اين نقاشی را 
به نوعی می توان نماد خود اسپانيا در نظر گرفت. كشوری كه حتی بعد از چنين حمالت 
خونباری، محكم و استوار بر جای خود ايستاده است. در گرونیكا اگرچه گاو خوشحال 
و راضی به نظر می رسد، ولی خود نقاشی درباره بحران و وحشی گری است كه در اين 

شهر رخ داده و آنچنان كه بايد خوش بينانه نيست. 
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رسانه ها دارای كاركردهای ديگری هستند، كه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1  کارکرد نظارتی؛ يكی از مهم ترين كاركردهای رسانه خبری، نظارت بر محيط است. 

كاركرد نظارت و حراست از محيط، شامل رساندن اخبار توسط رسانه ها می شود؛ كه 
برای اقتصاد و جامعه ضروری است. مانند گزارش اوضاع سهام، ترافيك و شرايط آب و 
هوايی. البته كاركرد نظارتی و مراقبتی، می تواند موجب چندين »كژكاركرد« هم بشود؛ 
مانند به وجود آمدن وحشت از تأكيد بيش از حد بر خطرات و تهديدها در جامعه. 
»الزارسفلد و مرتون« از كژكاركردی تخديری نام برده اند، كه در اثر جذب بيش از حد 
اطالعات، افراد دچار بی اعتنايی و رخوت می شوند. ارائه بيش از حد اخبار خارق العاده، 

احتمال دارد ارتباط مخاطبان را با آنچه واقعی و معمول است، كاهش دهد.
2  کارکرد انتقال فرهنگ؛ آموزش براساس تعريفی كه سازمان علمی و فرهنگی ملل 

متحد )يونسكو( بيان داشته، عبارت است از: »تمام كنش ها و اثرات، راه ها و روش هايی 
كه برای رشد و تكامل توانايی مغزی و معرفتی و همچنين مهارت ها، نگرش ها و رفتار 
انسان به كار می روند. البته به  طريقی كه شخصيت انسان را تا ممكن ترين حد آن، 
تعالی بخشند.« چنين كنش هايی از آغاز تولد تا واپسين دم حيات همراه انسان است. 
از اين رو آموزش، يك فرايند فراگير است كه تداوم آن تمامی حيات انسانی را در 
برمی گيرد و از اين رو برای آموزش نه زمانی معّين وجود دارد و نه مكانی مشخص. در 
اين ميان رسانه های ارتباطی خواه برای اين كار برنامه ريزی شده باشند و خواه نشده 
باشند، آموزش دهنده اند. رسانه ها فراهم  آورنده دانش و شكل دهنده ارزش ها هستند 
و مردم همواره از آنها تأثير می پذيرند و می آموزند. اهميت وظيفه آموزشی وسايل 
ارتباطی در جوامع معاصر، به حدی است كه بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات 
و راديو و تلويزيون و سينما نقش »آموزش موازی« يا »آموزش دائمی« قائل هستند. 
جامعه شناسان معتقدند كه وسايل ارتباطی با پخش اطالعات و معلومات جديد، به 
موازات كوشش معلمان و اساتيد، وظيفه آموزشی انجام داده و دانستنی های عملی، 

فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجويان را تكميل می كنند.
برخی معتقدند ورود رسانه جمعی به عرصه آموزش موجب كاستن خرده فرهنگ ها و 
تقويت جامعه توده وار می شود. معنی جامعه توده دار اين است كه ما به خاطر رسانه های 
به  كنيم،  يكسانی صحبت  به شيوه   اينكه  به  می كنيم  پيدا  بيشتری  گرايش  جمعی 
شيوه يكسانی فكر كنيم و كنش و واكنش ما مثل هم باشد. در كنار اين گرايش به 
يكدست سازی ها، اين اتهام وجود دارد كه رسانه های جمعی مانع رشد فرهنگی می شوند.
با تعامل ميان مردم و  3  کارکرد نوگرايی و توسعه؛ فرايند توسعه رابطه پايداری 

مشاركت فعال گروه های اجتماعی دارد كه اين امر صورت نمی گيرد، مگر در پرتو 
و  اختالفات  رفع  در  زيادی  حّد  تا  می تواند  كه  اطالعاتی؛  ـ  ارتباطی  جامع  نظام 
تضادهای موجود در ارزش ها و رفتارهای مردم و فراهم آوردن محيط مساعد برای 
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توسعه ملی مؤثر باشد. از جمله نخستين كسانی كه در بحث از توسعه به موضوع 
ارتباطات و رسانه ها و نقش آنها در فرايند تغيير و نوگرايی توجه كرده اند، دانيل لرنر 
عنوان  را در سال 1958، تحت  پژوهشی  است كه  آمريكايی   )Daniel Lerner(
»گذر از جامعه سنتی: نوسازی خاورميانه« ارائه كرده است. الگوی نوگرای »لرنر« كه 
الگوی قديمی عرصه ارتباطات و توسعه به شمار می رود، چهار متغير را در برمی گيرد: 

شهرنشينی، سوادآموزی، استفاده از رسانه ها و مشاركت.
او با ارائه يك رابطه خطی نشان داد، كه افزايش شهرنشينی موجب اشاعه سواد شده و 
سواد هم با استفاده از رسانه ها، رابطه داشته و در شهرهايی كه تجّمع مهارت ها و منابع، 
شكل اقتصاد صنعتی جديدی را به وجود می آورند، با افزايش جمعّيت تعداد باسوادان 
افزايش می يابد. هرچه ميزان سطح سواد باال می رود، بر سطح استفاده از رسانه ها و 
در نتيجه سطح معلومات و دانش افراد افزوده می شود و اين فرايند به افزايش حس 
مشاركت )اقتصادی و سياسی( در مردم می انجامد. سپس لرنر با تجديدنظر در مدل 
كاماًل خطی خود، به سوی نوعی سير خطی مركب تمايل يافت كه در آن رابطه رسانه ها 
 Herbert( و سوادآموزی، وضعيت متقابل به خود می گيرند. هربرت مارشال مك لوهان
 Hamid Mowlana:( موالنا  سيدحميد  و   )Marshall McLuhan: 19111980ـ

ـ  1315( نيز در زمرة دانشمندانی هستند كه به اين مقوله توّجه كرده اند.  Live

4   کارکرد همگن سازی؛ وسايل ارتباط جمعی، موجب نزديكی سليقه ها، خواست ها و 

انتظارات تمامی ساكنان يك جامعه شده و جوامع را از عصر محدوده های جدا خارج 
می گردانند. ورود وسايل ارتباط جمعی به جامعه، خرده  فرهنگ ها و فرهنگ های خاص 
و مجزا را ناپديد كرده و به  نوعی تشابه ميان تمامی ساكنان يك جامعه به  وجود می آورد 
و مردم آن جامعه، از سبك زندگی و عاليق و خواسته هايی كه رسانه های جمعی 
ارائه می دهند، پيروی می كنند. براساس جامعه شناسی ارتباطات، مخاطبان، توده های 
عظيمی از انسان های پراكنده با ويژگی های ناشناخته هستند؛ كه هيچ گونه پيوندی 
باهم ندارند و وجه مشترک آنها همان اثری است كه از رسانه  می گيرند. اين رسانه ها 
هستند كه عامل پيوند دهنده انسان ها با يكديگر بوده و به آنها هويت جمعی می بخشند. 
بر اين مبنا، كاركرد اصلی وسايل ارتباط جمعی، همان مخاطب قراردادن توده ها و نه 

گروه های خاص است. به بيان »ژان كازنو«، رسانه ها به توده سازی می پردازند.
اثر آنها در  ارتباطی و  5   کارکرد راهنمايی و رهبری؛ نقش رهبری كننده وسايل 

افزوده  آن  اهميت  بر  روزبه روز  و  بوده  واضح  امری  افكار عمومی،  ارشاد  و  بيداری 
می شود، در نظام های دموكراسی، وسايل ارتباط جمعی می توانند در راه گسترش 
و  دهد  انجام  را  مهمی  رهبری شوندگان، خدمات  و  رهبری كنندگان  ميان  ارتباط 
به عنوان آيينه تمام  نمای افكار عمومی در جلب همكاری مردم و شركت دادن آنها در 
امور اجتماعی، تأثير فراوانی به جای بگذارند. البته رسانه های گروهی با انگيزه  سازی در 
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مخاطب، می توانند ايجاد مشاركت اجتماعی كه از عمده ترين نقش های رسانه هاست، 
را به دنبال داشته باشند. اين مهم، يعنی انگيزه سازی برای مشاركت، نيازمند شناخت 
درست از نيازهای مخاطبان است. توجه به فرهنگ های محلّی مناطق گوناگون يك 

كشور نيز در انگيزه سازی حائز اهميت است.
6   کارکرد بحران زدايی؛ رسانه های گروهی می توانند در عرصه مقابله با بحران های 

اجتماعی، به ايفای نقش بپردازند و دركاهش بحران های مختلفی مانند: بحران  هويت 
يا حوادث تهديدكننده ثبات اجتماعی، كاركرد مؤثری داشته باشند.

7  کارکرد آگاه سازی؛ هرچند اين وظيفه با مقوله آموزش از طرفی و مقوله خبررسانی 

جمعی از طرف ديگر، تداخل دارد، اما رسانه ها بايد عالوه بر انتقال اخبار و اطالعات، 
به تحليل درست اخبار و تشريح آنان نيز بپردازند. تحليل ِعلّی پديده های خبری 
می شود.  انسان ها  در جهان بينی  تغيير  موجب  علل،  اين  از  انسان ها  آگاه سازی  و 
به همين سياق وسايل ارتباط جمعی بايستی موجبات آگاهی انسان ها از كاالهای 
مورد نياز را فراهم سازند. اين وظيفه، يعنی آگاه سازی، از آن رو از تبليغ متمايز است 
كه در آن، هيچ كوششی برای خريد كااليی خاص وجود ندارد، همان گونه كه هيچ 

كوششی برای ايجاد گرايش به سوی ديدگاه خاص وجود ندارد.
به  و گروه ها  اشخاص  به  معروفّيت  دادن  با  اين وسايل  پايگاه اجتماعی؛  8  اعطای 

می پردازند. آنان  پايگاه های  ارتقای  يا  آشكاركردن 
9   حمايت از هنجارهای اجتماعی؛ )وظيفه اخالقی(

10   انتقال میراث های فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل ديگر

11   نقش و کارکرد بیان عقايد

12   ايجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی

4  شیوه تدريس
هنرآموز می تواند با نمايش خالصه ای از فيلم دور افتاده و نيز تجزيه و تحليل عناصر 
بصری تابلوی گرونيكا و يا ايجاد بحث و گفت وگو ميان هنرجويان و بيان پرسش و 

پاسخ های الزم در ارتباط با موضوعات اين درس، بپردازد.
5  نكات ايمنی و بهداشت

ايمنی و دقت در كار با ابزار استوديويی، رعايت نكات فنی و ايمنی در كار با ابزارهای 
مكانيكی و الكترونيكی، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، 

تهيه گزارش و كار پوشه
)هنرجو در پايان اين درس بايد بتواند توصيف روشنی از جايگاه و اهميت رسانه ارائه 
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نمايد و تحليل مختصری از كاركرد رسانه های مختلف را بيان نمايد. ميزان مشاركت 
فهرست  به  افزودن  در  هنرجويان  هوشمندی  نيز  و  كالسی  مباحث  در  هنرجويان 
طبقه بندی نقش رسانه يا مباحث مربوط به عوارض و آسيب های رسانه، هنرآموز را 
قادر می سازد تا ارزشيابی نسبتاً شفافی از هنرجويان به عمل آورد. توانايی هنرجويان 
در توصيف درست كاركردهای رسانه و خالقيت در كشف آسيب ها و عوارض رسانه 
هدف غايی محسوب می شود و هنرآموز نبايد هنرجويان را به حفظ و بيان طوطی وار 
تحقيقات  و  پژوهش های كوچك  انجام  نمايد. همچنين  موظف  اين درس  محتويات 
برای  مبنايی  و  دهد  افزايش  را  مباحث  غنای  بعدی  جلسات  در  می تواند  كاربردی 
ارزشيابی عينی تر هنرجويان فراهم سازد. هنرآموز می تواند با معرفی چند كتاب يا مقاله 
و نيز معرفی چند سايت اينترنتی و... هنرجويان را به يافتن نتايج تازه تر و هم افزايی 

محتويات مورد بحث تهيج نمايد.(

جلسه 2: ويژگی های وسايل ارتباط جمعی

1  مقدمه
در امتداد مباحث جلسه اول، به تشريح ويژگی های 
ذاتی وسايل ارتباط جمعی می پردازيم. هنرآموز 
بايد با ارائه مثال های متنوع و تفكيك رسانه های 
گوناگون، ويژگی هايی نظير: سرعت، عمق، وسعت، 
نمايد.  تشريح  را  اختصاصات  ساير  و  دسترسی 
هنرجو بر اساس محتوای اين درس قادر خواهد 
بود، قابليت های هريك از رسانه ها را بر محتوای 
ارائه شده ارزيابی نمايد. يكی از مهم ترين مباحث 
مطرح شده در اين درس، به تشريح ابعاد »سواد 

رسانه ای« و كاربرد آن مربوط است. »سواد رسانه ای« مبحث اصلی پودمان است و 
شناخت درست ابعاد آن يكی از رسالت های هنرآموزان محسوب می شود.

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وايت برد و رايانه و نرم افزار پاورپوينت و... اطالعات مورد نظر خود را به 
صورت جذاب و مؤثری ارائه نمايد. ارائه نسخه pdf از مقاالت و كتاب های موجود در 
فضای اينترنت با موضوع سواد رسانه ای، همراه با عكس و تصوير و توصيف خالصه ای از 
كتب مذكور يكی از نكات كليدی در فراگيری بهتر اين درس ايجاد می كند. آدرس چند 
سايت اينترنتی يا كانال های اطالع رسانی در حوزه وسايل ارتباط جمعی و سوادرسانه ای 

را به هنرجويان ارائه دهيد.
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3  دانش افزايی
در اين درس حداقل دو موضوع محوری مطرح شده است كه عبارت اند از:

1  مبحث نخست به طبقه بندی وسايل ارتباط جمعی مربوط می شود. در اين بحث 

محلی بودن،  تداوم،  دسترسی،  وسعت،  عمق،  مانند: سرعت،  متغير  حداقل هشت 
درگيری حواس و اعتبار تشريح شده و هنرآموز بايد با ارائه مثال های مختلف بتواند 
قابليت های هريك از رسانه ها را توصيف نمايد. البته فهرست متغيرهای مذكور قابل 
افزايش است و هنرجويان می توانند با گفت وگو و مطالعه و پژوهش بيشتر بر تعداد 

اين متغيرها بيفزايند و به بحث و گفت وگو بپردازند.
2  موضوع بحث دوم »سواد رسانه ای و كابردهای آن« است.  اين مبحث اگرچه كوتاه 

و موجز ارائه شده است اما هنرآموز می تواند با مطالعه بيشتر پيرامون اين موضوع، 
هنرجويان را با مباحث كليدی فراوانی آشنا نمايد. هنرجويان بايد تحت تأثير اين 
بحث به جايگاه و ضرورت سواد رسانه ای پی ببرند و درک كنند كه بدون فراگيری 

سواد رسانه ای هرگز قادر به توليد محتوای اثرگذار رسانه ای نخواهند بود.
»هنرآموز می تواند برای تحليل محتوای فيلم دور افتاده از متن زير استفاده كند«

نقاط عطف در ارتباطات انسانی و تحوالت آن
1  توسعه و تكميل صحبت و زبان بين 90000 تا 35000 سال قبل از ميالد

2  اختراع خط، شروع 2500 سال قبل از ميالد

3  اختراع چاپ، سال 1465 ميالدی

4  شروع چاپ انبوه روزنامه اوايل دهه 1830

5  تلگراف الكتريكی سال 1844

6  پيدايش صنعت سينما حدود سال 1900

7  شروع پخش برنامه های راديويی دهه 1920 و تلويزيونی اواخر دهه 1940

جديد،  تكنولوژی های  از  منظور  می شود.  آغاز  هفتاد  دهه  در  نوين  رسانه های    8
تكنولوژی  شده اند.  ايجاد  ميالدی   1970 دهه  از  پس  كه  هستند  تكنولوژی هايی 
قابل  اطالعات  كيفيت  و  كميت  كامپيوتری  اطالعاتی  شبكه های  شامل  اطالعاتی 
دسترس را به شيوه ای انقالبی و بی سابقه دگرگون ساخته است. همچنين تكنولوژی 
ماهواره، موجب ظهور رسانه های الكترونيكی درسطح جهان شده است. تأثيرات انقالبی 
فيبر نوری و فناوری ماهواره ای برتحرک انواع اطالعات و تصاوير، نيل به ابر شاهراه های 
نرم افزارهای  رايانه،  قدرت  افزايش  می شود.  شمول  جهان  رسانه ای  چند  اطالعاتی 
رايانه ای، تحوالت در فناوری ارتباطی به گونه های مختلف، به فشرده شدن جهان كمك 

كرده اند.
ويژگی ارتباطات جمعی

1  وجود افراد حرفه ای
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2  وسيله ارتباطی قدرتمند

3  پخش پيام وسيع و گسترده

4  پخش سريع

5  فعاليت پيوسته

6  مخاطبان انبوه و ناهمگون و پراكنده

7  مخاطبان به صورت گزينشی به برنامه ها توجه می كنند.

تفاوت های استفاده از وسايل ارتباط جمعی با ديگر ابزارهای ارتباطی
1  از دست دادن دقت ارتباط به جهت نبود بازخورد

2  محدود شدن دامنه تأثيرات پيام به دليل شرايط مسير

مقايسه ابعاد گوناگون رسانه ها
1  راست نمايی: در ارائه گستره های يك رويداد بكر، گستره هايی همچون: نمادهای 

كالمی، نمادهای تصويری رنگ ها، صدا، حركت
2  سرعت ارسال پيام

3  قابل حمل بودن

4   قابليت بازبينی رسانه، سهولتی كه پيام گيرنده با استفاده از آن بتواند برای رفع نياز 

خود پيام را به تكرار دريافت كند.
5  گستردگی پوشش رسانه از اطالعات محيط پيرامونی

6  قابليت دسترسی رسانه به بازخوردها

ويژگی های انواع رسانه ها
الف( رسانه های چاپی

1  وسعت اخبار

2  دوام اخبار

3  تنوع اخبار

ب( رسانه های الكترونیكی
1  نزديكی و بی واسطگی؛

2  تعامل و واكنش دوسويه؛

3  ابر متن )HTML( برای پيوند خوانندگان با ساير اطالعات همان متن؛

4   وجود امكانات و ابزارهای متفاوت، وقتی گرافيك های متحرک، نوآهنگ ها، نما آهنگ ها 

به عكس ها اضافه می شود، روزنامه الكترونيك به رسانه ای جاندار تبديل می شود.
5  دلخواه كردن، عمل كردن به طرز دلخواه مخاطب از طريق پخش شبكه ای و فناوری، 

تا افراد مثاًل روزنامه خاص خود را داير كنند.
6  شخصی شدن؛ 

7  نسل ها و كادرها، در غرب روزنامه های الكترونيك، كادرها و حتی محتوای روزنامه های 
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چاپی را غارت كرده اند.
يك  گيرنده  سايبر  و  الكترونيك  رسانه های  در  مراتب،  سلسله  بدون  افقی  8  توزيع 

دارد. شركت  اطالعات  توزيع  در  فرستنده  مثل  كه  است  فعال  مشاركت گر 
ويژگی رسانه های نوين

1  ديجيتال شدن در تمام عرصه ها

2  همگرايی رسانه های گوناگون

3  جداشدن اينترنت از ارتباطات جمعی

4  به كارگيری نقش های انتشاراتی

5  درون گرايی بيشتر نقش مخاطب

6  هم پاشيدگی »نهاد رسانه«

7  كاهش كنترل اجتماعی

معايب و کاستی های رسانه های الكترونیك
1  دستيابی محدود به اينترنت

2  هزينه استفاده از ايتنرنت

3  هزينه های توليد

4  فقدان زير ساخت های مخابراتی و فناوری اطالعات

5  فقدان قوانين الزم

6  سواد رايانه ای

7  تخصص فنی برای عوامل

4  شیوه تدريس
هنرآموز می تواند با ايجاد بحث و گفت وگو ميان هنرجويان و بيان پرسش و پاسخ های 

الزم در ارتباط با موضوعات درس، بپردازد.

5  نكات ايمنی و بهداشت
ايمنی و دقت در كار با ابزار استوديويی، رعايت نكات فنی و ايمنی در كار با ابزارهای 

مكانيكی و الكترونيكی، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، 

تهيه گزارش و كار پوشه
)هنرجو در پايان اين درس بايد بتواند توصيف روشنی از طبقه بندی رسانه ها ارائه 
دهد و تحليل مختصری از سواد رسانه ای و كاربردهای آن بيان نمايد. ميزان مشاركت 
فهرست  به  افزودن  در  هنرجويان  هوشمندی  نيز  و  كالسی  مباحث  در  هنرجويان 
تا  قادر می سازد  را  به سواد رسانه ای، هنرآموز  مربوط  يا مباحث  طبقه بندی رسانه 
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اين درس هنرآموز می تواند  از هنرجويان به عمل آورد. در  ارزشيابی نسبتاً شفافی 
هنرجويان را به گفت وگو و تبادل نظر پيرامون ويژگی های هريك از رسانه ها سوق 
دهد و به تدريج آنها را به كشف و درک اين قابليت ها نايل سازد و يا از آنها بخواهد 
مربوط  بخش  در  ويژه  به  نمايند.  ارائه  كوتاه  تحقيق  يك  قالب  در  را  خود  مطالب 
به كاربرد سواد رسانه ای هنرآموز می تواند فيلم های دروغين و ساختگی در فضای 
مجازی را كه نمونه های آن نيز تقريباً فراوان است به عنوان شاهد مثال، نمايش دهد 
و از هنرجويان نيز بخواهد تا نمونه های ديگری را )كه تشخيص دروغين بودن آنها به 
همين سادگی هم ممكن نيست( مثال بزنيد و در مورد تأثيرات آن و يا نحوه ساخت 
آنها توضيح دهند. )تشخيص اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای. همچنين هنرآموز 
می تواند برخی از برنامه های تلويزيونی، يا مطالب منتشر شده در روزنامه های رسمی 
يا كانال های تلگرامی را مورد نقد و بررسی قرار دهد و از هنرجويان بخواهد تا نقاط 
قوت و ضعف آنها را به بحث بگذارند. و يا با نمايش چند برنامه كوتاه تبليغی، سياسی 
و فرهنگی اهداف القايی برنامه را تشريح نمايد و هنرجويان را نيز موظف به تشخيص 

درست اهداف القايی توسط رسانه ها نمايد.(
هنرآموز برای عمق بخشيدن به مباحث و ارزيابی هنرجويان، بحث پيرامون اليه های 
پنهان و زير متن رسانه هاست. هنرجويان می توانند به تحليل متن و زير متن برخی 

محتويات رسانه ای بپردازند مانند:
آيه 92 سوره نحل:

ةٍ أَنَكاثًا تَتَِّخُذوَن أَيَْمانَُكْم َدَخاًل بَْيَنُكْم أَن  َِّتی نََقَضْت َغْزلََها ِمن بَْعِد ُقوَّ متن: َوالَ تَُكونُواْ َكال
ََّما يَْبُلوُكُم اهلّلُ بِِه َولَُيَبيَِّننَّ لَُكْم يَْوَم الِْقَياَمِة َما ُكنُتْم فِيِه  ٍة إِن تَُكوَن أُمٌَّة ِهَی أَْربَی ِمْن أُمَّ

تَْخَتلُِفوَن )92( 
و مانند آن زن نباشيد كه بافتة خويش را پس از محكم بافتن، رشته رشته می كرد، 
)بدين گونه كه شما( سوگندهای خود را دستاويز ميان خودتان می گيريد به خيال آنكه 
گروهی از گروه ديگری بيشتر است، جز اين نيست كه خداوند شما را با آن سوگندها، 
آزمايش می كند و حتماً آنچه را كه در آن اختالف می كرديد در قيامت برايتان روشن 

خواهد ساخت. )92(
زيرمتن: عهد شكن نباشيد

فرامتن: شرايط تاريخی كه اين آيه نازل شده است. 
متن: افرادی دارند آلودگی ها را مخفی می كنند.

زيرمتن: تصوير بيرون پنجره نماد كشورهای صنعتی است كه با ادامه دادن روند توسعه 
در حال نابودی زمين هستند اما به جای چاره انديشی در حال پنهان كردن هستند، 

ظاهرسازی كشورهای توسعه يافته با شعارهای حفظ زمين
فرامتن: كشورهای توسعه يافته تعهد كرده اند كه تا سال 2020 فعاليت های صنعتی 

خود را كم كنند. نكته ای كه دانستن آن در درک ما از مفهوم تصوير اثرگذار است.
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جلسه 3: اصول كلی سواد رسانه ای و ظرفیت رسانه تلويزيونی
1  مقدمه

هنرجويان چه در مقام توليدكننده محتوای رسانه ای و چه در جايگاه مصرف كننده 
محتويات بايد بدانند اصول كلی حاكم بر دنيای رسانه ها چيست و تغيير اين اصول 
به سادگی ممكن نخواهد بود. همان طور كه می دانيد حتی پيام های به ظاهر خنثی و 
بی طرفانه در دنيای رسانه ها حاوی بار ايدئولوژيك و يا بار سياسی و اجتماعی هستند و 
حوادث مستند و واقعی نيز می توانند ساختگی و تصنعی به نظر برسند. در اين درس، 
به گوشه ای از نقاط عطف رسانه های ارتباط جمعی و سير تكامل آنها اشاره ای می شود و 
ظرفيت رسانه تلويزيون به عنوان رسانه ای فراگير و پر نفوذ با قابليت تركيب و هم افزايی 

با ساير رسانه ها مورد بحث قرار می گيرد.
2  مواد و تجهیزات

با استفاده از وايت برد و رايانه و نرم افزار پاورپوينت و... اطالعات مورد نظر خود را به 
صورت جذاب و مؤثری ارائه نمايد. آماده سازی پشت صحنه چند فيلم مستند با هدف 
نمايش ساختگی بودن برخی آثار واقع نما و يا نمايش عكس های مفهومی، از ديگر 

امكانات مورد نياز برای اين جلسه است.
3  دانش افزايی

در جلسه سوم حداقل سه موضوع محوری مطرح گرديده است كه عبارت اند از:
1    اصول كلی سواد رسانه ايی شامل: ساختگی و سازه ای بودن رسانه ها، اهميت برداشت های 

شخصی مخاطبان از محتوای رسانه و تفسير به رأی شخصی، رسانه ها و اهداف تجاری 
آنها، پيام های ايدئولوژيك و بار سياسی و اجتماعی در رسانه ها و همچنين ويژگی 
از رسانه ها مورد بحث قرار می گيرد. هنرآموز می تواند برای  زيبايی شناسی هريك 
هريك از موضوعات اين بحث، فيلم ها يا سندهايی را ارائه دهد و با تشريح ابعاد مختلف 
اين آثار، مصاديق روشنی از اصول كلی حاكم بر رسانه ها و محتويات رسانه ای ارائه 

نمايد. )در بخش بعدی برخی اقدامات عملی را توضيح خواهيم داد(
2   به خالصه ای از سير تكامل رسانه ها از صنعت چاپ و رواج روزنامه و كتاب، تا اختراع 

راديو و تلويزيون و نيز رسانه های الكترونيكی مدرن مربوط می شود. بديهی است 
كه هنرآموز می تواند با مطالعه شخصی، توضيح جامع تر و كامل تری از سير تطور و 
تكامل رسانه ها ارائه دهد، اما فراموش نبايد كرد كه هدف اين درس بيان محفوظات 
تاريخچه ای نيست و محتويات ارائه شده به هنرجويان می بايست به بينش و سواد 

رسانه ای آنها بيفزايد.
3   جايگاه تلويزيون در ميان ساير وسايل ارتباط جمعی اشاره می شود و به صورت 

مختصر به نحوه پيدايش اين رسانه قدرتمند و رواج آن در كشور ايران پرداخته ايم. از 
آنجا بنيان مباحث اين پودمان و پودمان های بعدی بر موضوع تلويزيون و برنامه سازی 



بخش 2: دروس و جلسات

33

تلويزيونی استوار است، هنرآموز می بايست فرايند تكامل رسانه ها را به نحوی تشريح 
نمايد كه جايگاه رسانه تلويزيون بيش از ساير رسانه ها نمود داشته باشد و هنرجويان 

را به پيگيری و كسب اطالعات بيشتر پيرامون اين رسانه رهنمون سازد. 
4  شیوه تدريس

هنرآموز می تواند با نمايش فيلم و يا نمايش عكس های مفهومی در راستای مبحث 
نخست، به صورت عينی اصول حاكم بر سواد رسانه ای را بيان نمايد. و از هنرجويان 
بخواهد در مبحث سير تكامل رسانه ها، نقاط عطف ديگری را نشان دهند و پيرامون آن 

به بحث و گفت وگو بپردازند.
5  نكات ايمنی و بهداشت

ايمنی و دقت در كار با ابزار استوديويی، رعايت نكات فنی و ايمنی در كار با ابزارهای 
مكانيكی و الكترونيكی، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، 

تهيه گزارش و كار پوشه
)هنرجو در پايان اين درس بايد بتواند توصيف روشنی از اصول كلی حاكم بر سواد 
رسانه ای ارائه دهد و سير تكامل رسانه ها را با ذكر اهميت و جايگاه تلويزيون بيان كند. 
ميزان مشاركت هنرجويان در مباحث كالسی و نيز هوشمندی هنرجويان در افزودن به 
فهرست اصول حاكم بر سواد رسانه ای يا مباحث مربوط به سير تكامل رسانه ها، هنرآموز 

را قادر می سازد تا ارزشيابی نسبتاً شفافی از هنرجويان به عمل آورد.(
»هنرآموز« برای درک درست هنرجويان از مبحث فوق، مطالب ذيل را ارائه نماييد.

نمايش چند عكس مفهومی نظير عكس های ذيل و در خواست از هنرجويان برای اظهار 
نظر و توصيف برداشت شخصی خود. به طور طبيعی هر مخاطب برداشت خاصی از اين 
تصاوير ارائه می كند كه هنرآموز می تواند در فرايند بحث برداشت های شخصی مخاطبان 

از پيام های رسانه، بهره برداری نمايد. 
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واحد يادگیری 

)2(
تحلیل فرايند ساخت برنامه تلويزيونی

فصل اول: رسانه های ارتباط جمعی و برنامه سازی در تلويزيون

جلسه 4: تولید برنامه های تلويزيونی

1  مقدمه
با شناخت و چگونگی شكل گيری و كاربردهای رسانه های جمعی، حال به چگونگی 
امر  به  است،  مهم  و  اصلی  عوامل  از  كه  هنرجو  شناختی  نيازهای  و  برنامه  ساخت 

می پردازيم. برنامه سازی 

2  مواد و تجهیزات
تجهيزات الزم و كمك آموزشی برای يادگيری بهتر هنرجو عبارت اند از:

1   نمايشگر مجهز به گيرنده شبكه های تلويزيونی 

2   لوازم مورد نياز برای پخش تصوير و صدای برنامه های ضبط 

3   نمونه برنامه های ضبط شده )برای اين بخش برنامه هايی كه ويژه اقشار مختلف جامعه 

از نظر سنی، جنسيتی، تخصصی و قومی ساخته شده است آماده گردد، به طور مثال: 
انواع برنامه های كودک و نوجوان، برنامه های آموزشی، برنامه های بزرگساالن و...( 

3  دانش افزايی
دسته بندی اول و مهم برای بينندگان برنامه های تلويزيونی، مبنای سن مخاطب است، 
بنابراين الزم است هنرآموزآگاهی الزم در مورد مبانی روانشناختی افراد جامعه با توجه 
به سن آنها داشته باشد، پيشنهاد می شود، هنرآموزان برای آشنايی بيشتر با نحوه ارتباط 
تماشاگر و تلويزيون، كتب روانشناسی پيرامون خصوصيات سنی انسان ها و كتاب هايی 
در مورد ارتباط تلويزيون با مخاطب را مطالعه نمايند، اين امر كمك می كند كه هنگام 
تحليل  كالس،  در  مخاطب،  سن  اساس  بر  شده  ساخته  تلويزيونی  توليدات  نمايش 

جامع تری از نحوه كار سازندگان آثار داشته باشند.

4  شیوه تدريس
در شروع بحث، با چند سؤال؛ سنجش توانايی های ذهن هنرجويان و ايجاد انگيزه در 
جذب مباحث درسی مطرح گردد. سپس، يك نمونه از برنامه های توليد شده پيرامون 
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موضوع مورد بحث به نمايش گذاشته شود و از هنرجويان بخواهيد ضمن اعالم نظرات 
خود با يكديگر به بحث و گفت وگو بپردازند.

موضوع  تقسيم بندی  نوع  درباره  مقدمه ای  ابتدا  نيز،  مخاطبان  تقسيم بندی  مورد  در 
بيان گردد، سپس با همان شيوه قبلی كالس ادامه پيدا كند، به طور مثال اگر قرار 
است درباره سطح سواد بيننده صحبت كنيد در مقدمه ضروری است، موضوع سواد در 
برنامه سازی را تشريح كنيد، همين طور در مورد، تقسيم بندی های بعدی كه عبارت اند 

از: ميزان سواد، جنسيت، تخصص و شغل و قوميت مخاطبان.

5  نكات ايمنی و بهداشت
ايمنی و دقت در كار با ابزار استوديويی، رعايت نكات فنی و ايمنی در كار با ابزارهای 

مكانيكی و الكترونيكی، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، 

تهيه گزارش و كار پوشه

جلسه 5: ساختار تولیدهای تلويزيونی

1  مقدمه
شناخت درست و دقيق از ساختارهای مختلف برنامه های تلويزيونی برای تعيين آينده 
است  بنابراين الزم  است،  مهم  بسيار  هنرجو  مورد عالقه  و روش های ساخت  شغلی 
هنرآموزان ضمن آموزش مباحث اين قسمت، توجه هنرجويان را به شناخت توانايی 

خود برای انتخاب نوع برنامه سازی بعد از فارغ التحصيلی جلب نمايند.
پيشنهاد می شود كه هنرآموزان مطالعه كتب مختلف را، پيرامون انواع برنامه سازی های 
تلويزيونی، ساخت توليد برنامه های نمايشی و مستندسازی را در برنامه مطالعاتی خود 
ساختارهای  از  هنرجو  منطقی  و  درست  شناخت  هدف  كه  نشود  فراموش  بگنجانند، 
برنامه سازی تلويزيونی است، بنابراين الزم است هنرآموزان از وارد شدن به مباحث تخصصی 
در ساخت برنامه، به دليل تداخل با مباحث مطرح شده در دروس تخصصی ديگر خودداری 
نمايند، زيرا در صورت مغايرت بحث های تخصصی ذهن هنرجو دچار آشفتگی می شود.

2  مواد و تجهیزات
1   نمايشگر مجهز به گيرنده شبكه های تلويزيونی 

2   لوازم مورد نياز برای پخش تصوير و صدای برنامه های ضبط شده 

3  برنامه های ضبط شده و منتخب برای پخش در كالس به عنوان نمونه، مثل: توليدات 

نمايشی، گقت وگو محور، مستند، كليپ و سريال.
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3 شیوه تدريس
در اين قسمت پيشنهاد می شود، ضمن توضيح و تشريح برنامه، توليدهايی كه به طور 
صحيح يا نادرست از همان ساختار استفاده شده است به نمايش گذاشته شود و از 
بحث  به  توليدكنندگان  توسط  برنامه،  انتخاب  ساختار  پيرامون  بخواهيد  هنرجويان 
و  تلويزيونی  انواع ساختارهای  از  استفاده  بپردازند. ضروری است، چرايی  و گفت وگو 

تشريح گردد. برای هنرجويان  به خوبی  متفاوت مستندسازی  ژانرهای  به خصوص 
نكات  به  از وارد شدن  برنامه ساخته شده را ضمن پرهيز  از هنرجويان بخواهيد كه 

نمايند. تحليل  و  تجزيه  نوع ساختار  انتخاب  لحاظ  به  فنی،  تخصصی 

4  نكات ايمنی و بهداشت
ايمنی و دقت در كار با ابزار استوديويی، رعايت نكات فنی و ايمنی در كار با ابزارهای 

مكانيكی و الكترونيكی، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه های آموزشی

5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، 

تهيه گزارش و كار پوشه

جلسه 6: مراحل ساخت تولیدات تلويزيونی

1 مقدمه
برای معرفی مراحل ساخت يك فيلم يا برنامه از تقسيم بندی سه قسمتی تحت عناوين: 
پيش توليد، توليد و پس توليد استفاده می گردد، در صورتی كه برای هنرجويان ضروری 
است بدانند كه جهت توليد يك برنامه تلويزيونی، اين سه قسمت در ميانه راه است و 
قبل و بعد از اين سه قسمت دو مرحله مهم ديگر وجود دارد، هنرآموزان در تشريح اين 
دو مرحله مهم كه عبارت اند از: طراحی و به تصويب رساندن متن، قبل از مرحله پيش 
توليد و مرحله آخر، بعد از مرحله پس توليد، يعنی چگونگی پخش برنامه ساخته شده 

و حواشی آن، اهتمام ورزند.
بنابراين در اين بخش، پنج مرحله اصلی برای توليدات برنامه های تلويزيونی در نظر 

گرفته شده است.
2 مواد و تجهیزات

1   وايت برد يا تخته سياه 

2   نمايشگر و دستگاه پخش كننده تصاوير 
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3  در صورت امكان تهيه فيلم های آموزشی از نحوه طراحی، توليد و پخش محصوالت 

كارخانه ای 
3 شیوه تدريس

هنرآموزان هر يك با استفاده از توانايی های شخصی و شناخت خود از هنرجويان، به 
تشريح موضوعات بپردازند؛ با توجه به اصول توليد، در زمينه فرهنگی، صنعتی تا حدود 
زيادی مشترک است، هنرآموزان در زمان آموزش اين بخش فقط به جنبه سيستماتيك 
توليد توجه داشته باشند و از بحث های مربوط به چگونگی توليد يك اثر هنری خودداری 

نمايند.
به دليل تئوريك بودن اين مبحث و جهت جلوگيری از خستگی هنرجويان، بهتر آن 

است زمان تدريس كمتر باشد و بيشتر هنرجويان در گفت وگو مشاركت كنند.
4 نكات ايمنی و بهداشت

ايمنی و دقت در كار با ابزار استوديويی، رعايت نكات فنی و ايمنی در كار با ابزارهای 
مكانيكی و الكترونيكی، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه های آموزشی

5 شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، 

تهيه گزارش و كار پوشه
)هنرجويان به چند گروه تقسيم و هر گروه، تهيه يك روزنامه ديواری را با در نظر گرفتن 
مراحل توليد، از تصويب موضوع تا تعيين وظايف نفرات، توليد، آماده سازی و نصب آن 

برای محل تحصيل خود، به عهده بگيرند.(
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ارزشیابی شايستگی تحلیل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون ـ فصل 1

عنوان 
فصل 1

تكالیف 
عملكردی

)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتايج)کیفیت(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل 
رسانه و 
ساخت 

برنامه  در 
تلويزيون

تحليل وسايل 
ارتباط جمعی و 
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با  مرجع؛  قالب های  براساس 
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رسانه

باالتر از 
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تحليل انواع رسانه های ارتباط جمعی
در  تلويزيونی  برنامه  توليد  مراحل  تشريح 
قالب پژوهش مكتوب با هدف شناسايی انواع 
رسانه های ارتباط جمعی و كسب نمره مطلوب 
تدريس شده( )از محتويات  آزمون كتبی  در 

3

در حد 
انتظار

توصيف ويژگی های اختصاصی رسانه فراگير 
تلويزيون

شناسايی انواع رسانه های ارتباط جمعی و كسب 
محتويات  )از  كتبی  آزمون  در  متوسط  نمره 

شده( تدريس 

2

تحليل فرايند 
ساخت برنامه 

پايين تر از تلويزيونی
انتظار

رسانه های  و  تلويزيونی  برنامه  انواع  تفكيك 
در  ضعيف  نمره  كسب  و  جمعی  ارتباط 
شده( تدريس  محتويات  )از  كتبی  آزمون 
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