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واحد یادگیری 

)1(
تحلیل نقش پیش تولید در برنامه سازی تلویزیونی

فصل سوم: فرایند پیش تولید و تهیه مقدمات ساخت 
برنامه تلویزیونی

جلسه 1ـ پیش تولید و ساختارهای آن 

1  مقدمه
الف( تحلیل فرایند پیش تولید در ساخت برنامه های تلویزیونی

ب( فرایند برنامه ریزی تولید )استخدام عوامل، تهیه و تست تجهیزات(
مرحله پیش تولید یا productionـper به مرحله ایی اطالق می شود كه طی آن عوامل 
و امكانات مورد نیاز برای شروع تولید یك برنامه تلویزیونی، تهیه و تدارک دیده می شود. 
با توجه به هزینه های سنگین در مرحله تولید، تهیه كننده و مدیر تولید موظف اند قبل 
از شروع فیلم برداری، برنامه ریزی بسیار دقیقی آماده نمایند و تجهیزات و امكانات را 
به نحوی تدارک ببینند كه با هزینه كمتر و كارایی باالتر در خدمت عوامل برنامه قرار 
دهند. مرحله پیش تولید نوعی برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برای تمام فعالیت ها 
محسوب می شود و هنرآموز باید در تشریح این مرحله چنان عمل كند تا هنرجویان از 

محتویات آن برای برنامه ریزی در امور شخصی خود بهره ببرند.
میزان  و  كیفیت  می توانند  كه  دارد  وجود  مختلفی  عوامل  تولید  پیش  فرایند  در 
برنامه ریزی را تعیین نمایند. از جمله این عوامل می توان به میزان بودجه و طبقه كیفی 
تلویزیونی می تواند  برنامه  تولیدی بودن  یا  اشاره كرد. همچنین ساختار زنده  برنامه 
قرار دهد. هنرجو  نیز تحت الشعاع  را  برنامه  به كارگیری عوامل و كیفیت پخش  نوع 
تهیه كننده،  از كارگردان،  اعم  برنامه سازی  تمام عوامل كلیدی  با  باید  این درس  در 
كارگردان،  دستیاران  مانند  تولید  زیرگروه های  عوامل  شود.  و...  صدابردار  فیلم بردار، 
و وظایف گروه های  با مسئولیت ها  نیز آشنا شود. آشنایی  و...  تداركات  فنی،  عوامل 
مختلف تولید گاهی تا 20 گروه و بالغ بر 100 وظیفه و شغل را دربر می گیرد( یكی از 
مهم ترین مباحث در این پودمان محسوب می شود. در این درس به نحو انتخاب مكان 
فیلم برداری و چگونگی ساخت دكور و آماده سازی صحنه ها و همچنین خرید و كرایه 
اقالم مورد نیاز اشاره می كنیم. هنرجو باید بداند كه عوامل تولید و به خصوص بازیگران 
و مجریان چگونه در مرحله پیش تولید فراخوان شده و طی چه فرایندی به استخدام 
برنامه در می آیند و اساساً چه تعهداتی مابین آنها و تهیه كننده و سایر گروه های تولید 
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شكل می گیرد. 
تهیه  و  تولید  مرحله  برنامه ریزی  نحو  به  پودمان  این  بخش های  مهم ترین  از  یكی 
جداول مختلف برنامه ریزی نظیر: گانت چارت و نقشه راه اجرایی مربوط است. هنرآموز 
بتواند  تا  باشد  نزدیك تجربه كرده  از  را  تلویزیونی  برنامه های  تولید  می بایست پیش 
اطالعات مفیدی به هنرجویان بدهد. البته مشاهده پشت صحنه برخی از آثار تلویزیونی 
كه اغلب با آماده سازی امكانات و تجهیزات همراه است و مصاحبه های نسبتاً خوبی با 
عوامل تولید در آنها وجود دارد، می تواند درک هنرجویان را از مرحله پیش تولید بسیار 

افزایش دهد.

2  مواد و تجهیزات
را  نظر خود  مورد  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  برد  وایت  از  استفاده  با 

نماید.  ارائه  مؤثری  و  جذاب  به صورت 

3  دانش افزایی
در این جلسه حداقل دو موضوع محوری مطرح گردیده است كه عبارت اند از:

تفكیك و دسته بندی پیش تولید / عوامل مؤثر بر پیش تولید
اهمیت مرحله پیش تولید را با ذكر یك مثال قابل لمس مانند: تهیه مقدمات برای یك 
سفر خانوادگی، توصیف كنیم. توانایی مدیریت و برنامه ریزی والدین و قدرت پیش بینی 
آنها از شرایط سفر می تواند ضامن سفری خوب و به یادماندنی باشد، اما هرگونه اشتباه 

در مرحله تدارک و مقدمه چینی ممكن است مشكالت بغرنجی را به وجود آورد. 
هنرآموز باید با نمایش برنامه های مختلف تلویزیونی و یا نمایش پشت صحنه این آثار به 
هنرجویان نشان دهد كه چگونه ساختار فنی برنامه مانند: مستند یا خبری و گزارشی 
بودن برنامه، پیش تولید را دستخوش تغییر می كند. یا میزان بودجه و درجه كیفی 

برنامه در سرعت و كیفیت نهایی برنامه نقش دارد.
»هنرآموز می تواند برای تشریح درس نخست از متن زیر استفاده كند«

تهیه كنندگی انیمیشن
مؤلف: كاترین ویندر، زهرا دولت آبادی

مترجم: فاطمه نصیری فرد

این كتاب مجموعه ای آموزشی و حرفه ای در زمینۀ تولید صنعتی انیمیشن است و در 
شرایط كنونی نقش مفید و مؤثری در باال بردن دانش و آگاهی فعاالن این عرصه دارد.
هدف نویسندگان از خلق این اثر، كمك به كسانی است كه از تجربه كافی برخوردار 

نیستند و همچنین ساختن افرادی مجرب و زیرک در تولید انیمیشن، است.
تهیه كنندة انیمیشن، بر اساس پارامترهای مالی و خالقیت هایی كه یك پروژه دارد اعضای 
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تیم انیمیشن را مشخص می كند. تهیه كننده كار برنامه ریزی تولید و بودجه مناسب را به 
منظور ارزیابی و تحویل كاری مناسب در سطحی قابل قبول از نظر كیفی بر عهده دارد؛ 
همچنین تهیه كننده باید هیئت اجرای خریداران تیم تولید را تشویق و ترغیب نموده، 

انگیزة الزم را در آنان به وجود آورد نقش تهیه كننده همه جانبه و فراگیر است. 
در ادامه مقدمه كتاب حاضر آمده است: تجربه فراوان ما در صنعت انیمیشن نسبتاً متنوع 
بوده است این حرفه دارای بخش های هماهنگ كننده، مدیر تولید، مدیر تولید خارجی، 

دستیار تهیه كننده، تهیه كننده، مدیر اجرایی، معاون تولید تهیه كننده و...( است.
اول سؤاالت متداول در مورد  اثر در 12 بخش تنظیم شده است. كه در بخش  این 
تولید انیمیشن، فعالیت به عنوان هنرمند، كاركنان تولید، كار در بخش صداگذاری و 
دوبله، تأثیر كامپیوتر بر صنعت انیمیشن و... بررسی می شود: بهترین مدرسه برای یك 
تهیه كنندة تازه كار، شروع با عنوان دستیار تولید و آشنا شدن با سلسله مراتب در تیم 

تولید است. 
یا  تولید  ناظر  )هماهنگ كننده مدیریت(،  تولید، كوردیناتور  از دستیار  باالتر  مرحلۀ 
معاون مدیر تولید نامیده می شود. این عناوین به چهارچوب استودیوهای فیلم سازی، 
طرح و فرمت چهارچوب( پروژه بستگی دارد. در اینجا شما هماهنگ كنندة بین مدیر 
تولید، ناظر بخش های مختلف و هنرمندان هستید. این وظیفۀ شماست كه گروه هنری 

را طبق جدول زمان بندی شده كنترل كنید و كار مربوط را در جریان قرار دهید...

4  شیوه تدریس
آماده سازی فیلم های تلویزیونی با ساختارهای 9 گانه و تشریح پیش تولید هریك از آنها، 

در تفهیم محتویات این درس نقش مؤثری خواهد داشت. 
ارائه فهرستی از كتاب های تولید و تهیه كنندگی همراه با عكس و تصویر و توصیف 
ایجاد  درس  این  بهتر  فراگیری  در  كلیدی  نكات  از  یكی  مذكور  كتب  از  خالصه ایی 

می كند. 

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعالیت های كالسی و كارگاهی، 

تهیه گزارش و كار پوشه
)هنرجو در پایان باید بتواند توصیف روشنی از فرایند پیش تولید ارائه نماید. میزان 
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به  افزودن  در  هنرجویان  هوشمندی  نیز  و  كالسی  مباحث  در  هنرجویان  مشاركت 
فهرست اقدامات اساسی در مرحله پیش تولید، هنرآموز را قادر می سازد تا ارزشیابی 

نسبتاً شفافی از هنرجویان به عمل آورد.( 

جلسه2: عوامل برنامه ساز

1  مقدمه
در این جلسه به دسته بندی و تشریح مراحل انتخاب عوامل برنامه ساز، پشت دوربین، 
جلسات  برگزاری  بازیگران،  مجریان،  تولید،  عوامل  با  قرارداد  عقد  دوربین،  جلوی 

اشاره شده است. برخی عوامل كلیدی  با  اولیه  هماهنگی 

2  مواد و تجهیزات
را  نظر خود  مورد  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  برد  وایت  از  استفاده  با 

نماید.  ارائه  مؤثری  و  جذاب  به صورت 

3  دانش افزایی
در جلسه دوم حداقل سه موضوع محوری مطرح گردیده است كه عبارت اند از:

  تشریح مراحل انتخاب عوامل/ عقد قرارداد / برگزاری جلسات هماهنگی 
برنامه سازی و عقد  انتخاب عوامل  تولید،  اقدامات در مرحله پیش  از مهم ترین  یكی 
قوانین  از  تابعی  هر كشور،  در  عوامل  موقت  استخدام  روند  آنهاست.  با  مالی  قرارداد 
مبحث  این  در  نكته  برجسته ترین  ندارد.  ثابتی  فرمول  و  است  اجتماعی  و  اقتصادی 
آشنایی هنرجویان با فهرست كامل عوامل تولید است. قطعاً هنرجویان تمایل دارند تا 
بدانند هریك از عوامل چه وظایفی بر عهده دارند و در سلسله مراتب تولید به چه شكل 
آرایش می گیرند و همچنین دستمزد هر یك از آنها چقدر است؟! هنرآموز می تواند 
این اطالعات را با دعوت از یك تهیه كننده یا مدیر تولید در اختیار هنرجویان قراردهد. 
برای  شغل،  یك  مثابه  به  را  تولید  عوامل  از  هریك  وظایف  باید  همچنین  هنرآموز 
هنرجویان توضیح دهد و فهرستی از امكانات و تجهیزات مورد نیاز آنها را بیان نماید
»هنرآموز می تواند از برخی فرمه ای قرارداد برای تشریح بخشی از مباحث استفاده نماید.«
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4  شیوه تدریس
دعوت از برخی عوامل تولید از جمله تهیه كننده، مدیر تولید، كارگردان، تصویربردار 
و.... می تواند به شكل بهتری، اطالعات دسته اولی را به هنرجویان انتقال داد. همچنین 
ارائه فهرستی از كتاب هایی در حوزه تهیه و تولید همراه با عكس و تصویر و توصیف 
ایجاد  درس  این  بهتر  فراگیری  در  كلیدی  نكات  از  یكی  مذكور  كتب  از  خالصه ایی 

می كند.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
هنرجو در پایان این درس باید بتواند توصیف روشنی از شرح وظایف عوامل كلیدی تولید 
ارائه نماید. میزان مشاركت هنرجویان در مباحث كالسی و نیز هوشمندی هنرجویان در 
افزودن به فهرست فعالیت ها و شرح وظایف، هنرآموز را قادر می سازد تا ارزشیابی نسبتاً 

شفافی از هنرجویان به عمل آورد. 

جلسه3: لوكیشن های داخلی و خارجی

1  مقدمه
از مهم ترین مؤلفه های انتخاب مكان و مقدمات ساخت دكور مطرح می شود. هنرجویان 
در خالل این مبحث می آموزند عالوه بر نكات هنری و زیبایی شناسانه در انتخاب یك 
مكان، باید به نكات فنی دیگری نظیر: نكات ایمنی، موضوع تأمین برق، سر و صدای 

مزاحم و... هم توجه كنند. 

2  مواد و تجهیزات
را  نظر خود  مورد  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  برد  وایت  از  استفاده  با 

نماید.  ارائه  مؤثری  و  جذاب  به صورت 

3  دانش افزایی
در این جلسه حداقل سه موضوع محوری مطرح گردیده است كه عبارت اند از:

  اجرای دکور و انتخاب مكان/ آماده سازی مكان داخلی و خارجی / مجوزها 
و هماهنگی ها

اخذ مجوز برای فیلم برداری یكی دیگر از مباحث این درس است. هنرآموز می تواند با 
برگزاری یك تور بازبینی از لوكیشن های یك فیلم یا بازدید از شهرک غزالی و یا شهرک 
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دفاع مقدس، هنرجویان را از نزدیك با مهم ترین مسائل مربوط به انتخاب مكان آشنا 
سازد.

»هنرآموز می تواند برای تشریح مباحث جلسه سوم از متن زیر استفاده كند«
ویژگی های طراحی صحنه یك فیلم، نشان دهنده سبك، روش و نوع جهان بینی خاص 

كارگردان آن است.

 کارکرد طراحی صحنه در سینما 
1  برای القای احساس بیشتر مثاًل در یك نمای خارجی جاده فلینی شهر و كوهستان، 

آسمان و درختان بیانگر احساس تنهایی بازیگر دختر است.
نشان دادن زیبایی زندگی در هر جزء واحد تصویر فریم(: با نشان دادن خطوط عمودی، 

افق و مورب برای القای حالت روحی و روانی بازیگر و یا اشیا. 
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كه  ـ1372(  نژاد  داوود  علیرضا  »نیاز«  فیلم  در  مثاًل  شخصیت پردازی:  به  2  كمك 

درطراحی صحنه خانه رقیب بازیگر اصلی حتی، بدون وجود بازیگر و تنها از طریق 
نمای نقطه نظر)P.O.V( و با پَن 360 درجه به شخصیت او پی می بریم. 

3   به عنوان یك شخصیت: مثاًل: قصر مجلل كین در فیلم همشهری كین ساخته 

اورسن ولز و یا ناحیه صنعتی شهری راونا در فیلم صحرای سرخ ساخته آنتونیونی كه 
می توان به عنوان شخصیت اصل فیلم از آنها یاد كرد. 

4   برای نشان دادن یا رساندن یك مفهوم: پلكان در فیلم پیش خدمت فرانچسگو لوزی 

به مثابه گونه ای میدان نبرد برای بیان مفاهیم روان شاختی موقعیت نسبی هر یك 
از دو مرد ارباب و مذكر(

 تفاوت های طراحی صحنه در تئاتر و سینما 
1   مالحظات مكانی و فضایی: صحنه های تئاتری منحصراً النگ شات هستند؛ اندازة 

در  متوسل شود  تماشاگران  با  قرارداد گذاری  به  باید  این صورت  غیر  در  و  ثابت 
صورتی كه اندازة نمای تصویر در سینما متفاوت، متنوع و متكثر است.

2   در طراحی صحنه تئاتر فقط در مدت كوتاهی می توان ناحیه محدود و كوچكی را 

منعكس كرد؛ چون تماشاگران بی طاقت می شوند اما در سینما، با دكوپاژ )نمابندی( 
و كادربندی تصاویر می توان نماهای بسته )مدیوم شات(، كاماًل بسته )كلوزآپ( و 
بسیار بسته تر )اگستریم كلوزآپ( را به تماشاگران در طول مدت فیلم بارها و بارها 

نشان داد. 
3   در تئاتر از خطوط عمودی، افقی و مورب در یك صحنه برای القای حاالت روحی 

و روانی در تئاتر استفاده می شود؛ نمای النگ شات، در سینما در میانه صحنه ها و 
گفتارها نیز می توان از آنها برای همین منظور بهره برد.

4   آزادی بیشتری برای صحنه پردازی در سینما وجود دارد: نماهای خارجی )لوكیشن خارجی(

5  در سینما صحنه به عنوان یك شخصیت مطرح می شود. همشهری كین.

6  در سینما پرداخت به جزئیات صحنه عملی است، یعنی: امكان طراحی های گوناگون 

از یك صحنه برای نماهای گوناگون از همان صحنه وجود دارد.
7   در سینما صحنه می تواند به عنوان كانون توجه اصلی فیلم جلب توجه كند. مثاًل 

در فیلم اودیه فضایی 2001 استانلی كوبریك كه در حقیقت اجزای یك كشتی 
می دهد  تشكیل  را  فیلم  اساساً  فضا  خود  پهناور  گستره  و  فضایی  ایستگاه های 

است. تصادفی  تقریباً  فیلم  انگشت شمار  آدم های  به گونه ای كه حضور 
 طراح صحنه سینما کیست؟

در ساده ترین تعریف، خالق اصلی فضای بصری و مسئول و ناظر ساخت و اجرای دكور 
و همچنین تهیه لباس براساس طرح های از پیش تهیه شده است. او به انتخاب شكل 
معماری لوكشین های فیلم می پردازد و طراحی دكور، لباس ها و لوازم صحنه و همچنین 
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نظارت بر ساخت و اجرای آنها را بر عهده دارد.
طراح صحنه برای تبدیل و برگرداندن متن ادبی و مكتوب )فیلم نامه( به تصویر و در 
نهایت به سینما باید شیوه های خاص خود را با هر نوع فیلم و مختصات آن منطبق كرده 

و سعی كند در تمام مراحل كاری، روشی تازه را برای خلق مناسب فیلم بیابد.
می آید.  به شمار  مطلوب  فضایی  خلق  برای  طراح  پرش  سكوی  نظر  هر  از  فیلم نامه 
فیلم نامه خوب، متنی است كه بالقوه از كیفیت و ارزش های دراماتیك و فكری برخوردار 
بوده و قابلیت تبدیل شدن به تصاویر ناب از طریق مشورت، بحث و تبادل نظر بین طراح 
و كارگردان و فیلم نامه نویس و با توجه به پیشنهادهای آنان درباره فضا، مكان دست 

یافته های نو و بدیع و نحوه اجرای آنها داشته باشد.
طراح صحنه با تحلیل مجموعه برداشت های كارگردان از فیلم نامه و نظرات شخصی 
و سبك خود در مرحله پیش تولید مهم ترین، جذاب ترین و حساس ترین لحظه های 
برای تجسم فضای  را  اساس طرح های خویش  و  پایه  فیلم(،  )خلق یك  شكل گیری 

مطلوب به دست می آورد.
 مراحل کار طراح صحنه در سینما:

الف( مرحله پیش تولید
1   با بررسی و گفت وگو و مشورت دائمی با كارگردان و فیلم نامه نویس كه طرح ها و 

سیاه مشق های اولیه شكل می گیرد.
2   طرح های نهایی دكورها و لباس ها براساس حركت بازیگران و دوربین، تحرک درونی 

فیلم، نیازهای دوربین، میزانسن ها و سبك كارگردان با مشورت مدیر فیلم برداری، 
طراح صحنه و كارگردان شكل واقعی و اجرایی می گیرد.

3   مرحله ساخت و اجرای طرح های نهایی سرو كله زدن با مدیر تولید و تهیه كننده 

برای تأمین حداقل بودجه الزم )باال بردن كیفیت اجرایی دكور و لباس ها(
ب( مرحله تولید 

طراح صحنه در این مرحله در كنار فیلم بردار و كارگردان قرار دارد و در انتخاب زوایای 
اگر  می دهد؛  ارائه  را  خود  پیشنهادهای  غیره  و  تصویر  تركیب بندی  و  كادر  دوربین، 
صحنه ای به دالیلی به تغییراتی نیاز داشت، خیلی سریع و با قوه تخیل و ارائه فكری 
جدید، راه حلی برای شكل می یابد. با سعه صدر و خونسردی در هر زمینه ای نظرهای 

درست و مفید را به كارگردان منتقل كند، )حتی با حیله!(
 ویژگی های یك طراح صحنه موفق سینما

1   هنرمندی است درون گرا، خلوت گزین، با اخالق و روحیه ای آرمان گرا كه در فضایی 

تخیلی، مرموز و انتزاعی، در »دنیای واقعی« زندگی می كند.
2   به دلیل نوع كارش باید با زبان و كاربرد مفاهیم و سبك های سایر هنرها )معماری، 

نقاشی و...( آشنایی داشته باشد.
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3   به علت سروكار داشتن با فیلم نامه، می بایست با اصول نمایش، ادبیات نمایشی، 

تاریخ،  روان شناسی،  و  هنر  جامعه شناسی  نمایش،  تحلیل  و  تجزیه  روش های 
بشناسد. درستی  به  نیز  را  اساطیر  حتی  و  باستان شناسی 

4   او باید مسائل فرهنگی و اجتماعی هر دوره و قرنی را مطالعه، بررسی و نقد كند و از 

دیدگاه شخصی خود سبكی ویژه را در كارش رعایت نماید و همچنین باعث اعتالی 
سطح فرهنگ عمومی مخاطبانش شود.

5   طراح صحنه بنا به ضرورت اجرای فیلم نامه و رعایت اصول اجرای دكور و با نوآورهای 

هنرمندانه، باید به عنوان یك صنعتگر مبتكر نیز با مواد و امكانات ساخت دكور آشنا 
باشد و جنبه های اقتصادی تولید را در نظر بگیرد.

6   یك طراح صحنه موفق گاه شبیه یك جادوگر و شعبده باز تردست با ساده ترین 

ترفندهای صحنه ای و تلفیق آن با مكان واقعی یا ساختگی )ویرانه های رم، تخت 
جمشید( می تواند با حداقل بودجه و مواد خام و در زمانی سریع، بهترین كیفیت 

هنری را ارائه دهد.
7   طراح صحنه، برای طراحی فضای مناسب هر نوع فیلم باید از اطالعات كافی در مورد 

زمان، فرهنگ و... ویژه فیلم بهره مند باشد، تا بتواند روش و سیستم اجرایی مناسب با 
هر نوع فیلم رابا دقت و با اندیشیدن به تمام جوانب كار انتخاب كند.

8   طراح صحنه درباره فیلم های تاریخی عالوه بر آنكه باید مانند یك معمار و یا تحلیل گر 

تاریخ یا باستان شناس در دوره تاریخی مورد نظرش مطالعه و تحقیق گسترده انجام 
دهد؛ او از طریق طراحی فضای فیلم همراه با تخیل بر مبنای دیدگاه خود، از البه الی 
غبار تاریخ كشف شده تمام ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره را به 
تماشاگر مستقل كند. در نتیجه باید با سبك های معماری از نظر تاریخ و ساختاری 
و نیز با دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی مردم، آداب و رسوم و سنن بومی، تاریخ 

اساطیر، مذهب، تاریخ لباس و... آشنایی داشته باشد.
9   طراح صحنه درباره فیلم های معاصر )زمان حال( تمام عناصری كه در صحنه قرار 

دارد و یا قرار داده می شود، می بایست جدا از نقش واقعی خود در زندگی روزمره 
نشان دهنده حس كلی فضای فیلم نامه، حتی در خاص ترین شكل خود باشد. پس او 
باید از بین هزاران طرح، طرح هایی كه موجزتر و كامل تر از بقیه باشد، انتخاب كند. 
مثاًل در طراحی اتاق یك نقاشی معاصر( می بایستی در نهایت با ساده كردن فضا و 
حذف اشیای اضافی كه كاربردی در مفهوم و معنی فضا ندارند، استلیزه كردن فضای 
دكور )فضای خاص فیلم نامه را براساس ویژگی های روانی شخصیت فیلم نقاش( 

بسازد كه با همان فضا در واقعیت بیرونی متفاوت باشد.
و  دقت  با  خود  پیرامون  دنیای  عناصر  به  حال  همه  در  و  همیشه  طراح صحنه     10

حساسیت نگاه می كند و آنها را مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار می دهد 
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تا بتواند دنیایی را كشف و لمس كند كه فرد عادی تاكنون وارد آن نشده باشد او 
سعی می كند با بیرون كشیدن واقعیت از پس پرده ظاهر، به حقیقت نهفته زندگی 
آدمی و اشیای پیرامون او پی ببرد و فضایی بر اساس توهم و خیال از الگوهای واقعی 

خلق كند.
 سیر تاریخی طراحی صحنه در سینما

دوران طالیی طراحی صحنه: این دوران از زمان پیدایش سینما تا اواخر دهه 1920 
است كه بهترین و برجسته ترین دوران طراحی صحنه از نظر خلق فضاهای ناب هنری 
است این دوره از نظر بیان و سبك، تأثیری عمیق و بنیادین بر كارگردانان و طراحان 

صحنه در دهه های بعدی تاریخ سینما می گذارد.
هم زمان با تولد و رشد تدریجی »سینماتوگراف« صحنه آرایی تئاتری قرن نوزدهم در 
مسیر تحوالت فكری و شیوه اجرای صحنه، ابتدا برای رقابت با سینما )پدیده جدید آن 
دوران( از نظر تكنولوژی ساخت دكور و پیشرفت های فنی به جایی رسید كه انجام هر 
نوع كاری را در صحنه ممكن می نمود. اما این مبارزه به دلیل امكانات فنی و قدرت زبانی 
سینما، تئاتر را به سوی تفكرات عمیق و ناب تئاتری و نوآوری در طراحی فضا و صحنه 
رهمنون كرد. البته از سویی دیگر بیشتر طراحان صحنه و تكنیسین های با تجربه، تئاتر 
را رها كردند و جذب كار در استودیوهای فیلم سازی شدند كه دارای طرح های گسترده 

و بلند مدت بودن.
سینما از بدو پیدایش، با دو نوع نگاه به تفكر و گرایش روبرو بوده است:

الف( فیلم های واقع گرایانه » لومیر« با ماجراهایی از زندگی روزمره در فضای واقعی به 
عنوان دكورپس زمینه(

ب( فیلم های خیالی » ژرژمه لیس« با داستان های تخیلی در فضایی براساس توهم و 
تخیل با دكورهای نقاشی شده و ترفندهای تصویری كه همه در پالتو خلق شده اند.

در حقیقت » ژرژمه لیس« از اولین طراحان صحنه در سینما بود كه كل فضای فانتزی 
فیلم هایش را از طریق نقاشی خلق می كرد. دكورهای كه از لحاظ سبك رنگ آمیزی و 

بافت به شیوه صحنه آرایی تئاتر همان سال ها بود.
در آغاز قرن 20، »ادوین. اس. پورتر« با فیلم سرقت بزرگ قطار )برای نخستین بار در 
سینمای نوپا نقش تدوین و هم خوانی مكان های واقعی دكورها( را در مسیر پرورش و 
پیشبرد داستان مطرح كرد. برای اولین بار در این فیلم فضاهای واقعی به صورت پیوسته 

و در ارتباط با هم، زمان و مكان وقوع و پیشرفت داستان را بازگو می كردند.
در ایتالیا دهه 1920، »جووانی پاسترونه« با همكاری طراحان بزرگ هم وطنش از جمله 
»كامیلو اینوچنتی« برای نخستین بار با استفاده از دكور و صحنه آرایی عظیم به سبك 
صحنه پردازی های با شكوه شبه اپرایی و نیز نورپردازی رومانتیك، داستان های حماسی 
روم باستان را با تمامی جزئیات معماری و در نهایت دقت و ریزه كاری های آن بازسازی 

كرد و تحولی در دكور سینمایی را به وجودآورد. )دكورهای غول آسا(.
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»دیوید وارک گریفیث« در فیلم هایش به خصوص دو فیلم تعصب )1916( و پیدایش 
یك ملت 1915(، با استفاده از قواعد سینمایی تازه و نقش دراماتیك و خالقانه عناصر 
یك فیلم، یعنی تدوین موازی، نماهای نزدیك، قاب بندی تصاویر، گونه های جدید از 
سینمای هنری را با طراحی دكور، لباس و نورپردازی خاص آن پایه ریزی كرد. دكورهای 
عظیم و باشكوه فیلم »تعصب« در مقایسی واقعی و اندازه های طبیعی و در نهایت دقت 
و وسواس در اجرای آن بر مبنای بررسی های تاریخی و باستان شناسی طراحی و ساخته 

شد. این دكورها تحت تأثیر نقاشی رومانتیك )از نظر فضا( بود.
در آلمان 1920، طراحی صحنه فیلم های اكسپرسیونیستی، در موفق ترین شكل بیانی 

خود در طول تاریخ تحوالت دكور جلوه گر شدند.
ویژگی های دكورهای اكسپرسیونیستی:
1   بسیار ساده شده )استرلیزه( هستند.

2   فضایی غیر واقعی و تغییر شكل یافته و به دور از ظواهر واقعی را خلق می كنند. 

3  استفاده از سطوح كج، خطوط سیاه و مورب و شكسته در آن بسیار دیده می شود.

4   نورپردازی و رنگ آمیزی تاریك و روشن دارند.

در كل این نوع دكورها فضایی مالیخولیایی و كدر را در برابر چشمان تماشاگر مجسم 
می نمایند و فیلم های این سبك در حقیقت مانند یك آینه منعكس كننده فضای سیاه 
و ناامیدانه آلمان ورشكسته و مغلوب )پس از جنگ جهانی اول( است. فیلم دفتر دكتر 

كالیگاری با طراحی هرمان وارم و والتر رایمان(
در دانمارک، »كارل تئودور دریر« در دكور فیلم های خود كه از سبك اكسپرسیونیسم 
و »نوع« صحنه آرایی »  ادوارد گوردون كریگ« و »آدولف آپیا« در تئاتر متأثر بود، با 
فضاهای خالی از اشیا غیر ضروری و با مایه رنگ خاكستری، در نهایت ایجاز و اختصار 
در تزئینات صحنه و با زبانی نو، انسان را به عنوان موضوع اصلی فیلم خود برمی گزیند و 
از تمام عوامل بصری با معانی درونی شان برای تحقق این ایده استفاده می نماید. )فیلم 

مصائب ژاندارک با طراحی هرمان وارم و ژان هوگو(
در فرانسه هم زمان با تكوین اصول هنر معماری مدرن و مكاتب نقاشی و پدیدار شدن 
»آرت دكو « در تزئینات داخلی، زبان و قواعدی نو در هنر طراحی صحنه و زیباشناسی 
به وجود آمد كه تأثیر آن به طور عمیق و عظیم در دید و سبك طراحی صحنه باقی 

مانده است. از جمله:
ـ فیلم »غیر انسانی« )اثر مارسل لربیه 1924(: كه در این فیلم فضای شیك و مد روز 

آن یادآور ویژگی های فكری زمان خودش است.
ـ فیلم »آقایان جدید« )اثر ژاک فدر 1928( با طراحی الزار میرسون 1938ـ1900 
مهم ترین طراح صحنه صاحب سبك و نابغه سینمای بین دو جنگ جهانی( كه در آن از 
شكل های معمار مدرن و آرایش صحنه به سبك »آرت دكو« استفاده شده، دارای دیدی 
زیبایی شناسانه، سبك دار و خوش ساخت است. شیفتگی این طراح صحنه به طراحی 
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صحنه در سینما باعث شد تا او سبك »رئالیسم شاعرانه« را در طراحی فیلم به اوج 
برساند كه تأثیر بسیاری بر دیگر طراحان صحنه گذاشت. 

چارلز چاپلین با همكاری طراح نابغه اش )یعنی چارلزد هال 1959ـ1899(، در فیلم هایی 
همچون سیرک 1927(،جویندگان طال )1925(، عصر جدید)1936( و روشنایی های 
شهر )1931( به فضای یكنواخت و بی روح دكورهای ناتورآلیستی فیلم های اولیه اش، 
با حالتی شاعرانه، مفهومی تازه از نقش و عملكرد دكور و لباس به خلق فضایی واقع 
گرایانه بخشید و باعث شد كه فضا در شكلی خالقانه در خدمت به تصویر درآوردن 

مفاهیم فیلم درآید.
سینمای دهه 1920 آمریكا، شاهد تولد فیلم های بزرگ و صاحب سبكی بود كه همه را 
مدیون حضور هنرمندان نابغه و مهاجر اروپایی در تمام زمینه ها از جمله طراحی صحنه 

و طراحان صحنه مهاجر اروپایی االصل )كه در فاصله دو جنگ به آمریكا رفتند( است.
به خصوص در زمینه كارگردانی، هنرمندانی بزرگی چون اریك وان اشتروهایم، مورنا، 
ارست لویچ، ژوزف وان اشترنبرگ و... هر یك بر تمامی عناصر سازنده یك فیلم، از شیوه 
كارگردانی گرفته تا طراحی صحنه، تأثیر دیدگاهی و فكری عمیقی گذاشته اند از جمله:

1   در فیلم حرص )1923( اریك وان اشتروهایم كارگردان و طراح صحنه و لباس( 

و  تازه  دیدگاهی  تصویری،  زیباشناسی  نگاه  در  جدید  اصولی  رعایت  با  توانست 
هنرمندانه در عرصه طراحی فضا ایجاد كند، به طوری كه دكور و صحنه آرایی او از 
نظر ارزش های تصویری، محكم و از نظر بیانی، درخشان و بی نظیر بود تا آنجا كه 
طی چندین دهه پس از آن بر طراحی صحنه فیلم های آمریكایی و كارگردانانی چون 

چاپلین تأثیری عمیق و نمایان گذاشت.
از شاگردان او كه تجربیات فراوانی در همكاری با او كسب كرد ریچاردی )1972ـ1896( 
بود كه طراحی صاحب سبك بود كه توانست از طریق نوعی طراحی صحنه نو واقع 
گرایانه تئاتری، با حالتی مستند گونه به فیلم های بزرگانی چون »جان فورد«، »راشول 
والش«، »كلینگ ویدور«، »ویلیام وایلر«، »ژان رنوار« و »الیاكازان« دارای سبك كاری 

خاص خود شود.
2   مورنا، با تجربۀ دگرگونی فضای اكسپرسیونیستی از اصول و قواعد نخستین آن به 

سوی واقع گرایی، و تلفیق چنین فضایی با مكان های و هم انگیز طبیعی، در آمریكا 
با تجربه فیلم درخشان »طلوع« 1927، افقی تازه در نوع بیانی زبان سینما به وجود 

آورد. 
و  ساختمان   ،)1891(  1978 »روشوگلیس«  توسط  طلوع،  فیلم  صحنه  طراحی  در 
مكان ها نشان دهنده گوشه ای از ذهنیت و هراس مورنا از اشباح و ارواح هول انگیز است. 
دكور و اشیای »واقعی شده« در این فیلم، جنبه عقالنی داستان های او را تقویت كرده 
و آنها را به واقعیت نزدیك تر می كند و در نهایت با زبانی جهانی، موقعیت انسان امروز را 

در دنیایی هولناک و نا امن نشان می دهد.
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 سینمای صامت
در این سینما، با یكی از دو عنصر اصلی، یعنی صدا بیگانه ایم، بنابراین در این دوران، 
نقش تصویر، بسیار پراهمیت و تعیین كننده بود. در سینمای صامت فضا به تنهایی، در 
سریع ترین زمان و بال واسطه ترین شكل، مفهوم درونی، زمان و بعد از عبور از صافی 
ذهن، تخیل و دیدگاه طراح به یك فضای واقعی ویژه و نو تبدیل شد. اهمیت فضای 
بصری این فیلم ها در به تصویر درآوردن حالت دراماتیك اثر ادبی، به ضرورت و نیاز 

ظاهری و درونی فیلم نامه بستگی داشت.
در سینمای صامت، ارزش و نقش دكور، چه در شكل انتزاعی و چه درشكل واقعی خود 
همراه با تمامی عناصرش در خلق یك اثر سینمایی نمایان شد و دكور از نظر انعكاس 
مكانی و مفاهیم هنرمندانه به عنوان یك اثر هنری، اهمیت یافت. )مانند: یك اثر نقاشی(

با ورود صدا به سینما و پیدایش سینمای ناطق، از نقش و قدرت بیانی تصویر محض 
و دكور تا حدودی كاسته شد. فیلم ها از نظر بصری، واقع گرایانه شدند؛ اما به تدریج 
هنرمندانی صاحب سبك نظیر »هانس دریر« )1966ـ1855( با تأثیرپذیری از تجربه های 
فیلم های اكسپرسیونیستی گذشته در زمینه طراحی صحنه و دكور، بار دیگر به فضای 

فیلم ها، مفهوم و ارزش عمیق بصری بخشیدند.
مثل طراحی »درایل سیلورا« و »ون لنت پولگالس« در فیلم همشهری كین )اورسن 
سبك  تأثیر  تحت  دكور  بیانی  شیوه  و  اجرایی  تكنیك  نظر  از  كه   1941 در  ولز( 
اكسپرسیونیستی بود كه زبانی نو در فضاسازی و استفاده از عناصر صحنه خلق كرد.

 طراحی صحنه و تأثیر معماری در آن
اساس  بر  زیست  فضای  ایجاد  و  طراحی  هنر  كردن،  خلق  و  ساختن  هنر  معماری: 
آرمان ها و نیازهای انسان و جامعه اوست. یك اثر معماری از طریق اجزای شكل و سبك 

خود منعكس كننده، خصوصیات و حال و هوای انسان و جامعه و دوران اوست.
انتخاب یا خلق هر »نوع« یا »سبك« معماری، مهم ترین عامل الهام دهنده طراح صحنه 

سینما، در تجسم فضای مطلوب هر فیلم است.
یك طراح صحنه )مانند یك معمار( عالوه بر آشنایی با تاریخ تحول سبك های معماری و 
نیز كاربرد فنی و هنری آن، می بایست فضای خلق شده را از نظر كاربرد نمایشی تجزیه 
و تحلیل كند، زیرا هر اثر ادبی نمایشی )فیلم نامه( بر حسب ضرورت های مضمونی خود، 
به فضای معماری خاصی از لحاظ سبك و شكل بیانی نیاز دارد كه برای اجرای فیلم نامه 

مناسب باشد.
شكوفاترین دوران هنری طراحی صحنه از نظر زیبایی شناسی تصویر و مفاهیم جدیدی كه 
عرضه می دارد به زمانی برمی گردد كه این هنر تحت تأثیر »نهضت معماری مدرن« بوده است
معماری  صنعتی،  انقالب  و  جمعیت  رشد  و  شهرها  توسعه  با  بیستم  قرن  اوایل  در 
نئوكالسیسم )معماری عصر ویكتوریایی یا تجمل گرایی( دیگر نمی توانست جواب گوی 
دگرگونی های جامعه صنعتی باشد، لذا معماری مدرن به عنوان یك نیاز و براساس اصول 
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و قواعد مكتب عقل گرایی و مبتنی بر فلسفه علمی جدید ظهور پیدا كرد.
)با  قائل است.  اهمیت بسیاری  بر نقش عملكرد در معماری  نوگرا مدرنیست،  معمار 
وجود اهداف ایده آلیستی و شكل های جبری كه با آن سروكار داشت( و در عین حال با 
تجمل گرایی، شكل های تزئینی بی مصرف و نمادگرایی به مخالفت برخاسته و بنا را در 
نهایت سادگی و بر پایه نیاز انسان خلق می شود. )انسان گرایی = اومانیسم( و در نهایت 
از طریق خلق »معماری كاربردی« )یكی از وجود مشترک معماری و طراحی صحنه( به 

سبك زیبایی شناسی خاصی خود كه تجسمی از معماری »ناب« است می  رسد.
»جان  بارشاک«،  »لئون  آدام«،  »كن  اسیتونس«،  »ماله  همچون:  بسیاری  معماران 
باكس«، »هانس دریر«، »ون سنت پولگالس«، »پل شریف«، »رالف برینتون« از جمله 

كسانی هستند كه از معماری به طرف سینما و حرفه طراحی صحنه روی آوردند.
فیلم ها، نشان دهنده  پود طراحی صحنه  و  تار  تبلور سبك های گوناگون معماری در 
ارزشی در كار  با  و  اساسی  الهامات  این هنر در سینماست كه موجب  حضور خالقه 
طراحان صحنه و حتی فیلم نامه نویسان و كارگردانان شده تا حدی كه گاه اصول و 

كاربرد این سبك ها پایه تفكر اصلی فیلم را به وجود آورده است از جمله:
و  انسان  حضور  دلیل  به  )اگراندیسمان(  »آنجلوآنتونیونی«  سبك  فیلم های  در 
به صورت  مدرن  معماری  سبك  آنها،  تحلیل  و  شناخت  نیز  و  معاصر  شخصیت های 
هنرمندانه و خودآگاه در تبیین معانی درونی و ظاهری و كشف آن به صورت هماهنگ 

است. افتاده  جا  موضوع  با 
از ویژگی های هنر و معماری سنگین و پرحجم  استفاده  ولز«  فیلم های »اورسن  در 
باروک در شكل ساختمان ها و نیز آرایش صحنه با اشیای موجود در آن، ویژگی های 

طبقه خاصی سرمایه داری را به تصویر كشیده است.
»پی یرپائولو پازولینی« در فیلم هایش با استفاده از معماری سنتی و بومی )بدوی( ملل 
مختلف و تلفیق آنها با هم، براساس تفكرات شخصی و سیاسی اش، در ایجاد فضاهای 
ناشناخته و غریب و با سبك زیباشناسی خاص خود فضای تراژدهای یونان را با تمام 
گستردگی فرهنگی آن بسیار و كاماًل بدوی نشان می داد )از جمله فیلم های: انجیل به 

روایت متی یا اودیپ شهریار(
در فیلم های »فدریكوفلینی«، كاربرد سبك های معماری در طراحی صحنه، به صورت 
تخیلی و نمادگونه »طنز«، »غم و غربت« و »توهم و خیال« را در ذهن تماشاگر زنده 
می كند. از جمله در فیلم »ساتریكون« كه با نوعی معماری كاماًل تخیلی، ساده شده 
)استرلیزه( و خاص از نظر زیبایی شناسی بصری، فضای كهن رم باستان )رم بت پرست( 

را با تمام ابهام ها و شكل های اسرارآمیزش، به صورت یك »رویا« تجسم می بخشد.
»نیكالس ری« در فیلم وسترن »جانی گیتار« نیز به كمك طراح صحنه اش »جیمز 
سالیوان« با استفاده جسورانه از معماری مدرن، تحت تأثیر بناهای سنگی فرانك لوید 

رایت، بدعتی در فضای فیلمی و سترن پدید می آورد.
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 معماری پست مدرنیسم در طراحی صحنة سینمای معاصر
در دهه های 1980 و 1990 تولید انبوه فیلم های تاریخی، افسانه ای علمی آینده نگر 
و نیز بازسازی جدید مضامین قدیمی، بر مبنای نظریه ها و تفكرهای تازه و بكر اوج 
می گیرد. از جمله نظریه هنری »پست مدرنیسم« كه در ظاهر كاربردی صرفاً تزئینی در 
حد یك رسم جدید روشنفكرانه دارد، اما از مفاهیمی متأثر از عصر حاضر برخوردار است.

انتقاد  دلیل  به  هم  آن  است  مدرنیسم  پست  الهام دهنده  و  فیلسوف  رهبر،  »نیچه« 
ویرانگری كه از مدرنیسم و فلسفه عقل گرایی ذهنی و اخالقی »كانت« به عمل آورد.

یكی از اصول مورد توجه معماری پست مدرن هم برای هنرمندان معمار و نخبگان فكری 
جامعه و هم برای توده مردم كه مضمونی »نیچه ای« دارد، مسئله زیبایی بخشیدن به 

زندگی است.
ویژگی های معماری پست مدرن:

1   دستورالعمل جدی و الزم االجرا صادر نمی كند.

2   اصول زیربنایی معماری مدرن را می پذیرد اما برخی از اجزای آن را نقد می كند.

3   ضد تاریخ، ضد طنز یا نمایش نیست.

4   به گذشته های دور و اساطیر توجهی خاص دارد.

5   از عناصر معماری گذشته صرفاً به عنوان تزئینات چشم گیر استفاده می كند.

6   ضد نمادگرایی و شكل نمایشی قالب ها نیست.

7   به قصه پردازی،تجسم رویا و اسطوره و فضاهای تخیلی گرایشی دارد.

8   اهمیت ویژه به تصویر پردازی و شمایل سازی دارد.

9   در حال تحول به سوی بناهای استعاره ای است كه  نوعی فضای جدید و پرابهام را 

می سازد.
در دهه 1980 این سبك معماری )پست مدرن( به عنوان یك دیدگاه جدید درشیوه 
فكری  اصلی  بنای  زیر  كه  جایی  تا  شد  نمایان  كاماًل  فیلم،  دكور  و  صحنه  طراحی 

داد. را تشكیل  سینماگران جوان نسل حاضر 
در فیلم هایی از نوع نابودگر )جیمز كامرون(، بیگانه )ریدلی اسكات(، یادآوری مطلق )پل 
ورهوون( كه به فیلم های افسانه ای علمی )آینده نگر( معروف اند، فضاهای تلخ و بدبینانه 
»فیلم نوار« و نئواكسپرسیونیستی دهه های 1930 و 1940 با شكلی نو و كاماًل تخیلی 
به صورت كابوس رنگی خلق می شوند. معماری و طراحی صحنه این فیلم ها با وجود 
شكل خیالی و مبتنی بر تحقیقات دقیق و وسیع علمی شان، فضای آینده و موقعیت بشر 
را به صورت كابوسی ترسناک و هشداردهنده می نمایاند. كابوس تسلط ماشین بر انسان 
به شكلی گستاخانه و به صورت همیشگی انسان حیوان )در مقابل چشمان تماشاگر( به 

بیان دیگر: معماری و فضا = محل نبرد انسان حیوان. 
فضای این فیلم ها در مقایسه با نسخه های قدیمی و كالسیك گذشته دارای شكلی كاماًل 
الهام یافته از سبك های گوناگون معماری گذشته، حال و فضاهای  »فوتوریستی« و 
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آینده نگر هستند كه حضور روح حیوانی و درنده خوئی )Modern brutalaism( عصر 
حاضر در آن دیده می شود. از جمله: 

در فیلم »دراكوالی برام استاكر« اثر »فراسیس فورد كاپوال« به كمك »توماس ساندرز« 
)طراح صحنه معمار و هنرشناس( و گروهش، متأثر از نظرها و دیدگاه های سبك »پست 
و  تكنولوژی  امكانات  آخرین  از  استفاده  با  و  نمایش  عنصر  اهمیت  مورد  در  مدرن« 
ترفندهای بصری در هر زمینه، فضایی كوالژ گونه را از كلیه عوامل و اجزای گیرا و 
آرمانی بصری هنری گذشته، به وجود آورد تا به فضای تخیلی، مرموز و توهم زای اثرش 
كمك كند. فضای فیلم متأثر از زبان بیانی تصویر در داستان های مصور و با انتخاب 
آگاهانه سبك »معماری« رومانتیك گونه و نیز متأثر از طراحی فضا و نور فیلم زشت و 
زیبا )ژان كوكتو( در شكل تندیس ها و مجسمه های مرمری و... كه احساس دلتنگی و 
یأس از مرگ و گذشته ای فنا شده را در انسان زنده می كند، به عنوان ایده اصلی فیلم 

بیان می شود.
»تیم برتون« كارگردان آثاری چون »ادوارد دست قیچی«، »بت من های یك  و دو« و 
»بیتل جویس« با همكاری و به لطف قدرت تخیل و نبوغ سرشار طراحان صحنه خود 
)آنتوان فرست و بوولش( موفق به خلق فضاهای كابوس گونه تخیلی و مملو از توهم 
می شود. او با استفاده از سبك نقاشی و قصۀ داستان های مصور و با ایجاد تحول در 
گردش تصویر پردازی آنها، ریتمی پرشتاب ویژگی فیلم های )پست مدرن( را به وجود 

می آورد.
او در فضا سازی فیلم »ادوارد دست قیچی«، خواب پریشان بچه ای را تجسم می بخشد كه 
با محیط اطراف خود سازگار نیست. طراحی صحنه این فیلم تركیبی است از افسانه ها و 
نقاشی های كتاب های قدیمی كودكان، با همان ساختمان های رویاگونه )مانند فیلم های 

كارتون( و همان رنگ های نرم و لطیف بچگانه به صورت ماكت های اسباب بازی... !
در فیلم بت من دو )بازگشت بتن من( طراح صحنه با استفاده از سبك های گوناگون 
هنری معاصر و تلفیق آنها با معماری دهه 1920 و ویژگی های معماری »پست مدرن« 
در نهایت شهری خیالی و رویایی را خلق می كند كه ساخته تخیالت و عالیق شخصی 

اوست.
طراحی صحنه فیلم با استفاده از كلیه عوامل بصری و تزیینی گذشته و حال، لباس 
تخیلی برای شخصیت های در عین حال عروسكی، وسایل و لوازم صحنه ای كه به شكل 
اسباب بازی های كودكانه در اندازه های بزرگ طراحی شده اند، حالتی از ترس، طنز و 

افسردگی را به انسان القا می كند.
طراحی شهر »گاتهام سیتی« به سبك معماری هولناک و فاشیستی، با كمك نورپردازی 
و تصویربرداری اكسپرسیونیستی خود، به تنهایی توانسته است هماهنگ با ایده اصلی 
فیلم، حس وحشت و هراس از آینده را در قالب یك داستان عامه پسند به انسان منتقل 

كند.
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در »فیلم نابودگر« )جیمزكامرون(، صرف نظر از شكل ظاهری آنكه برداشتی جدید از 
داستان های قدیمی و مصور است( در بطن خود تحت تأثیر مضامین نیچه ای در مورد 
با نهیلیسم منفی و مخرب است و  اراده »معطوف به قدرت« برای مبارزه و برخورد 

تصوری از عینیت پیدا كردن »ابر انسان« است در شكلی كاماًل پست مدرنیستی!
ویژگی های سبك فیلم های آینده نگر افسانه ای، علمی تخیلی(:

1   این گونه فیلم ها بیشتر در سنت فیلم سازی »نوآر« و سبك نئواكسپرسیونیستی 

شكل هایی  در  جدید  دیدگاه های  با  كه  دارند  ریشه   1940 و   1930 دهه های 
می شوند(. خلق  و  بازسازی  جنون آمیز 

2   وجود حس حسرت به گذشته نوستالوژی( درون مایه فیلم نامه و فیلم. 

3   تعلقات ذهنی آنها به شاهكارهای كالسیك كه در تاروپود فیلم هایشان نمایان و 

مجسم است كه این تأثیرات بیشتر در سبك بصری این فیلم ها دیده می شود.
با  كه  ایتالیا در طراحی صحنه  فاشیستی  و  فوتوریستی  معماری  نوع  دو  4    ظهور 

پرداختی نئواكسپرسیوئیستی، )كاًل تفكر سبك پست مدرنیسم( در تمامی عناصر 
فیلم كه حالتی نمادگونه و استعاری را به اجزای دكور و كل فضا می دهد.

 تاریخچه و سیر تحول و تغییرات حرفه طراحی صحنه در سینما
در ابتدای كار تولید فیلم های پرخرج و باشكوه در نخستین استودیوهای بزرگ سینما، 
برای طراح صحنه )طراح دكور و لباس( واژه »مدیر هنری« )Art Direction( به عنوان 

مسئول بخش طراحی فیلم انتخاب شد كه كارش: 
1   نظارت بر طراحی و ساخت دكورهایی بود كه بر اساس طرح های اولیه شان به وسیله 

گروه و یا واحد ساخت دكورتهیه و اجرا می شدند.
یكدست كردن و هماهنگ كردن كار طراحان صحنه )Set Decorators و طراحان لباس 

Costume Designers( از نظر سبك و شیوه بیانی بود.
مدیر هنری مغز متفكر و خالق فضای كلی فیلم از نظر ساختمان فكری، سبك تصویری 

و بافت فیلم بود.
 مراحل کار مدیر هنری

1   مرحله تجزیه و تحلیل اثر: با فیلم نامه نویسی و كارگردان ارتباط تنگاتنگ داشت با 

در نظر گرفتن خواسته های آنها و ارزش های بالقوه فیلم نامه و پس از انبوه طرح های 
اولیه به یك زبان بینی خاص می رسد و فضای كلی را خلق می كند.

2   فكرهای خام و اولیه در مورد فضای كلی فیلم معماری، )دكورها و لباس ها و...( به 

دست طراحان دكور و لباس به طرح هایی با شكل و جزئیات نهایی تبدیل می نماید. 
واقعی توسط  به دكورهای  آنها  تبدیل  اجرایی و ساخت و  نقشه های فنی و  تهیه 
و  دكورساز  كارگران  و  فلزكاران  و  نقاشان  و  بناها  نجاران،  به دست  و  تكنیسین ها 
سازندگان لوازم صحنه و دیگر گروه ها انجام می شود. طرح های مربوط به لباس نیز 
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پس از بررسی های نهایی و تهیه پارچه و لوازم كار به دست خیاطان و با نظارت طراح 
لباس، لباس دوخته و مورد استفاده قرار می گیرد.

با سپری شدن تدریجی دوران فیلم های عظیم و پرخرج با دكورهای استودیویی دوران  
)طالیی سینما( و به لطف كار نبوغ آمیز »مدیران هنری«كه فیلم های با ویژگی ها و سبك های 
خاص یك شكل )از نظر ارزش های زیبایی شناسی و بیان تصویری( تولید كردند، در سینمای 

امریكا و انگلیس مسئولیت مدیری هنری به دو بخش مجزا و مستقل تحت عناوین:
 )Production Desigor( 1   طراح تولید هنری

2   طراح لباس )Costume Designer( با وظایفی متفاوت ولی در نهایت هماهنگ 

تقسیم شد.
بیشتر دكورها از مجموعه قطعات و مواد خام مخصوص صحنه آرایی ساخته می شوند. این 
واحدهای پیش ساخته جهت ایجاد فضاهای مناسب برای صحنه تلویزیون در شكل های 
گوناگون انتخاب، تزیین و تنظیم می گردند. انواع وسایل ضروری از قبیل پوشش ها و 
پارچه های آویزان به عنوان پوشش دیوارهای استودیو كه در كشورمان به طور معمول به 
آن سیكلو می گویند، پرده های نقاشی و تزیین شده و لته های در اندازه های مختلف را به 

دكور صحنه می توان اضافه كرد.
 وظیفه و عملكرد دکور

طراحی صحنه مؤثر، سهم عمده ای در موفقیت هر برنامه تولیدی دارد، چرا كه می تواند 
بیننده را درون محیط مورد نظر ببرد و به برنامه قدرت دهد.

طراحی صحنه ممكن است به شكل و حالت های گوناگونی باشد؛ محیط طبیعی را برای 
بازیگران فراهم كند، قادر است با استفاده از مواد اولیه تصنعی، واقعیت را تجسم بخشد. 
طراحی صحنه در كل تمام نكات صحنه آرایی انتخاب،  تنظیم یا ساخت اسباب و اثاثیه 
و مبلمان صحنه،  تزیینات دكور و وسایل صحنه و...( را دربر می گیرد؛ شامل كارهای 

گرافیكی و عنوان بندی برنامه نیز می شود.
 طراحی صحنه آرایی

طراحی صحنه آرایی ممكن است از سوی نویسنده متن، كارگردان یا طراح صحنه ارائه 
شود.

گاهی كارگردان درخواست می كند كه طرح و ترتیب خاصی برای برنامه اش تدارک 
دیده شود. به نوعی كه برای او برنامه به این صورت درست است.

بیشتر اوقات، طراح صحنه پس از خواندن متن برنامه و انجام صحبت های مقدماتی با 
كارگردان، طرح صحنه )شاید به شكل طرح های كشیده شده روی كاغذ( و وسایل مربوط 
به آن را تهیه نموده، و  به صورت طرح اولیه به كارگردان عرضه می كند. كارگردان روی 
طرح كارمی كند و بر اساس فرصت ها وامكاناتی كه طراح برایش درنظر گرفته،  نماهای 

ویژه رابه ذهن می سپارد.
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 شرح تصویر
تولید  پیش ساخته  واحدهای  از یك مجموعه  معمول  به طور  تلویزیون  دكور صحنه 
می شود. این واحدها، براساس طراحی های انجام شده، به هم متصل می شوند و فضاهای 
پنجره  2ـ  تخت  لته  می آورند.1ـ  وجود  به  تلویزیون  برنامه های  تولید  برای  متنوعی 

3ـ  پرده اطراف استودیو 4ـ گیره حفاظ دكور 5  ـ  وزنه و حفاظ دكور.
 نكات برجسته طراحی صحنه 

دوربین به طور معمول ظاهر طرح هنری و ویژگی های نمایان دكور رانمایش می دهد. اما 
درپشت صحنه ساخت و تولید این ظاهر زیبا، مجموعه ای از تالش و فعالیت های بسیار 
پردردسر، با بهره گیری از فنونی كه متخصصان ویژه این كار عرضه كرده اند، درجریان 
بوده است. گذشته از اینكه طرح صحنه باید با موضوع و اهداف برنامه مناسبت داشته 
باشد، باید از نظر نیازهای ضروری و جنبه های عملی برنامه، خواست كارگردان و گروه 

تولید، و در نهایت خواست بینندگان، را با توجه به مسائل زیر فراهم سازد:
1   هزینه تعیین شده با به كارگیری ابتكار و خالقیت، می توان آثار شگفت انگیزی از 

طرح های صحنه را، حتی با بودجه ای محدود، خلق كرد.
2   دكور صحنه باید به قدر كافی محكم و استوار باشد و آسان قابل حمل باشد.

3   دكور باید متناسب با ابعاد و اندازه های استودیو ساخته شود و اگر نتوان آن را از 

درهای استودیو به داخل برد، كارایی نخواهد داشت.
4   طرح دكور نباید صرفاً به خاطر زیبایی ساخته شود و باید درنظر بگیرد كه بازیگر 

چه كارهایی باید انجام دهد. مثاًل در نمایش رومئو و ژولیت اثر شكسپیر كه رومئو 
از بالكن خانه ژولیت باال می رود، بالكن باید طوری طراحی شود كه این عمل برای 

بازیگر شدنی باشد.
5   طراحی صحنه باید، جای مناسب و كافی برای حركت دوربین ها،  بوم های صدا و... 

در داخل،  اطراف و جلو صحنه،  در نظر بگیرد.
6   دكور صحنه باید طوری ساخته شود كه نورپردازی و صدابرداری مناسب به راحتی 

انجام شود.
دكور،  ساختمان  بودن  ایمن  شامل  نكات  )این  شود.  رعایت  باید  ایمنی  نكات     7

آتش سوزی ها،  نشت آب، تأمین سالمتی بازیگران، مجریان وگروه تولید و سازندگان 
نیز می شود.( برنامه 

4  شیوه تدریس
آماده سازی فیلم از پشت صحنه برخی برنامه های تلویزیونی و نیز بازبینی هنرجویان از 
شهرک سینمایی غزالی، یا شهرک دفاع مقدس و یا حضور در هنگام فیلم برداری یك 
برنامه تلویزیونی، می تواند در تعمیق این مبحث كمك نماید. همچنین ارائه فهرستی 
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از كتاب هایی در ارتباط با ساخت دكور و مسائل زیبایی شناسی دكور، همراه با عكس و 
تصویر و توصیف خالصه ایی از كتب مذكور یكی از نكات كلیدی در فراگیری بهتر این 

درس ایجاد می كند. 

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهده عملكرد، فعالیت های كالسی و كارگاهی، 

تهیه گزارش و كار پوشه
)هنرجو در پایان باید بتواند توصیف روشنی از نحوه انتخاب مكان برای فیلم برداری ارائه 
نماید. از هنرجویان بخواهید تا برای یك سكانس از فیلم نامه، ایده ها و طرح های خود 
را جهت ساخت دكور ارائه نمایند. توجه هنرجویان به مباحث زیبایی شناسانه در دكور 
پیشنهادی و توصیف ابعاد فنی می تواند عیار مناسبی برای ارزیابی ایجاد كند. هنرآموز 
می تواند با نمایش قسمتی از یك برنامه تلویزیونی هنرجویان را در مورد تحلیل دكور آن 

برنامه به بحث و گفت وگو بكشاند.( 
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جلسه 4: طراحی صحنه و لباس

1  مقدمه
در این قسمت به پیش بینی و تهیه تجهیزات بر اساس سفارش گروه های تخصصی، 

طراحی صحنه و لباس، تهیه لوازم صحنه و لوازم مصرفی می پردازیم.

2  مواد و تجهیزات
را  نظر خود  مورد  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  برد  وایت  از  استفاده  با 

نماید.  ارائه  مؤثری  و  جذاب  به صورت 

3  دانش افزایی
در این جلسه حداقل دو موضوع محوری مطرح گردیده است كه عبارت اند از:

 تهیه لوازم مصرفی و غیر مصرفی/ تست و آماده سازی امكانات
خرید یا كرایه لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای فیلم برداری، گریم، دكور و صدها اقالم 
مورد نیاز دیگر، یكی از اقدامات دیگری است كه بخشی از آن در مرحله پیش تولید 

انجام می شود و بخشی از آن هم در فرایند تولید شكل می گیرد. 
اگرچه حجم مطالب این مبحث اندک است، اما هنرآموز می تواند همانند مبحث »تجزیه 
اقالم  هزینه های  میزان  شد،  مطرح  دوم  پودمان  در  كه  تولید«  هزینه های  تحلیل  و 
مصرفی و غیر مصرفی را از طریق نمایش صحنه هایی از برنامه های مختلف تلویزیونی، 
نشان دهد. همچنین می توان با دعوت از برخی عوامل تولید مانند دكوراتور و طراح 
صحنه یا گریمور و... با نوع نیازهای آنها آشنا شد. هنرآموز می تواند هنرجویان را برای 
بازدید از برخی برنامه های درحال ساخت ببرد و هنرجویان از نزدیك با موضوع تهیه 

لوازم مصرفی و غیر مصرفی یا تست و آماده سازی تجهیزات و امكانات آشنا شوند.

4  شیوه تدریس
آماده سازی فیلم های پشت صحنه یا همراه بردن هنرجویان به سر صحنه فیلم برداری 

برخی برنامه ها برای تشریح و تفهیم این درس بسیار ضروری است.

واحد یادگیری 

)2(
فرایند برنامه ریزی تولید

فصل سوم: فرایند پیش تولید و تهیه مقدمات ساخت 
برنامه تلویزیونی
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5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، آزمون شفاهی، تهیه گزارش و كارپوشه

)هنرجویان در پایان باید بتوانند توصیف روشنی از اقالم مورد نیاز مصرفی و غیرمصرفی 
ارائه نمایند. میزان مشاركت هنرجویان در مباحث كالسی و نیز هوشمندی هنرجویان 
در افزودن به فهرست مواد مصرفی در هریك از مشاغل تولید، هنرآموز را قادر می سازد 

تا ارزشیابی نسبتاً شفافی از هنرجویان به عمل آورد.(

جلسه5: دسته بندی مراحل تست و تمرین

1  مقدمه
در این قسمت به دسته بندی مراحل تست، تمرین و آموزش عوامل جلوی دوربین، 

تجهیزات می پردازیم. آزمایش  و  همچنین تست 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و...

اطالعات مورد نظر خود را به صورت جذاب و مؤثری ارائه نماید. آماده سازی فیلم های 
پشت صحنه یا همراه بردن هنرجویان به سر صحنه فیلم برداری برخی برنامه ها برای 

تشریح و تفهیم این درس بسیار ضروری است. 

3  دانش افزایی
در این جلسه حداقل سه موضوع محوری مطرح گردیده است كه عبارت اند از:

 تمرین و آموزش عوامل جلوی دوربین/ دکوپاژ و استوری برد و../ رج زدن
تمرین و آماده سازی بازیگران و سایر عوامل تولید، قبل از شروع فیلم برداری، یكی از 
مهم ترین اهداف مرحله پیش تولید است. دورخوانی متن و تعیین زمان بندی و ضرب و 
ریتم سكانس ها و صحنه های فیلم نامه، از جمله ساده ترین مراحل تمرین و آماده سازی 
بازیگران است. همچنین تست های بازیگری كه به منظور انتخاب بازیگران مورد نیاز 
برای برخی نقش های كوچك تر صورت می گیرد، یكی دیگر از فعالیت های این مرحله 
است. هنرآموز باید با دسته بندی فعالیت های تمرین و آماده سازی عوامل تولید، در این 
از اجرا را یادآوری كند. همچنین كارگردان و گروه  مرحله، اهمیت تمرین های قبل 
كارگردانی موظفند در این مرحله دكوپاژ نهایی را آماده سازند و استوری بُرد یا تصویرنامه 
الزم را برای مرحله بعد، مهیا نمایند. بر همین اساس، برنامه ریزان تولید، اقدام به رج 
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زدن پالن ها و صحنه ها می كنند و برنامه ریزی اجرایی را با دقت تهیه كرده و در اختیار 
تهیه كننده و سایر عوامل قرار می دهند.

4  شیوه تدریس
هنرآموز می تواند با ایجاد جلسه دورخوانی، قسمتی از یك فیلم نامه نمایشی را میان 
هنرجویان توزیع كند و عالوه بر بازسازی شرایط دور خوانی از عالقه مندان به بازیگری، 

تست بازیگری بگیرد تا آنها با شیوه های عملی تست زدن آشنا شوند.
» هنرآموز می تواند از متن زیر جهت تشریح بیشتر درس پنجم بهره برداری نماید.«

 نكات مهم در تست بازیگری
   نكته اول: بیش از حد، بازیگر را جهت تست دعوت نكنید!

یكی از متداول ترین اشتباهاتی كه فیلم سازان در این زمینه انجام می دهند، این است 
كه افراد زیادی را جهت تست به جلسات دعوت می كنند؛ به جای داوری اولیه بر اساس 
سوابق و شایستگی افراد، همه كسانی را كه درخواست می دهند، جهت تست دعوت 

می كنند كه مبادا بازیگر مناسب این نقش را از دست بدهند!
هرچقدر افراد زیادتری را برای تست بیاورید، بدین معناست كه وقت كمتری را جهت 
ارزیابی هر كدام خواهید داشت. چرا از قبل، داوری را شروع نكرده و با بررسی عكس ها 
و رزومۀ بازیگران، فقط افرادی را دعوت نمی كنید كه گمان می كنید، می توانند گزینۀ 
مناسبی باشند؟ این به معنای زمان بیشتری برای ارزیابی افراد مناسب و جلوگیری از 

جلسات بهم ریخته و شلوغ است.
   نكته دوم: آنها را کارگردانی کنید!

اگر بازیگری در برداشت اول تست شما موفق نمی شود، تا بهترین اجرای ممكن را ارائه 
دهد، او را از اتاق تست بیرون نیاندازید! بیشتر مواقع بازیگر روبه روی شما از چیزی 
كه به نظر می رسد توانمندتر است؛ فقط موضوع این است كه آنها متوجه صحنه مورد 
نظر نشده اند. آیا واقعاً می توان او را سرزنش كرد؟ معموالً به بازیگران جهت تست فقط 
چندین صفحه كوتاه از فیلم نامه را می دهند و انتظار دارند چنان بازی ارائه دهند گویی 

كه فیلم نامه و شخصیت را به خوبی شناخته و تسلط دارند.
آنها را كارگردانی كنید و از اینكه دو یا چند بار برداشت داشته باشید نترسید. این 
توصیه در مورد بازیگرانی كه در برداشت اول هم خوب ظاهر می شوند صادق است، آنها 
را كمی كارگردانی كنید و به سمت های متفاوتی ببرید و ببینید كه چطور واكنش نشان 
می دهند؛ این گونه می توانید انعطاف پذیری و تنوع بازی آنها را هم ارزیابی كنید. بعضی 
مواقع پیش می آید كه بازیگری را می بینید كه برای آن صحنه، فوق العاده است؛ اما به 

دلیل نداشتن انعطاف و تنوع بازی، برای نقش مورد نظر مناسب نیست.
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   نكته سوم: از دو بازیگر با هم تست بگیرید!
معموالً جلسات تست بازیگری می توانند بسیار شلوغ شوند، حتی اگر در مورد انتخاب ها 
و داوری اولیه برخورد گزینشی داشته باشید؛ زمانی پیش می آید كه از برنامه عقب مانده 
و تعداد زیادی بازیگر در اتاق انتظار نشسته اند. بدترین كار در این زمان می تواند عجله 
در فرایند تست ها باشد كه باعث می شود، نتوانید بازیگران را كارگردانی كنید و توانایی 
واقعی آنها را ببینید. بهترین كار در این زمان این است كه چند بازیگر را با هم برای 
تست به اتاق بیاورید. اگر یك صحنۀ سه نفره را تست می گیرید و برای هر سه نقش 
در اتاق انتظار، بازیگران هستند، هر سه نفر را با هم تست بگیرید! این گونه هم فرایند 
كارآمدتر می شود و هم به شما نشان می دهد كه چگونه هر بازیگر با دیگر بازیگران بازی 

و ارتباط خواهد داشت.
   نكته چهارم: دومین سری تست ها تعیین کننده هستند!

هیچوقت فرض نكنید كه بازیگر مورد نظر خود را می توانید در یك روز پیدا كنید، بسیاری 
از كارگردان ها اینقدر نسبت به فردی خوش بین هستند كه ممكن است مرتكب، اشتباه 
شده و دومین سری تست )Call Backs( را برگزار نكنند. در فراخوان های بازیگری 

پیشنهاد شود، برگزاری دومین سری از تست را انجام دهید.
دعوت دوباره از منتخبان اولین سری تست، می تواند این فرصت را به شما بدهد كه 
وجوه متفاوت بازیگری را كه پسندیده اید شاهد باشید، صحنه های دیگری از فیلم نامه را 
با آنها تست و تمرین كنید و یا شاید به بازیگرانی كه در روز اصلی تست، فرصت نداشتند 
مراجعه كنند؛ شانسی، جهت تست بدهید. در نهایت شاید برگزاری دومین سری یا حتی 
سومین سری تست های بازیگری كمی سخت و خسته كننده به نظر برسد، اما بهتر از آن 
است كه در یك روز با عجله، بازیگری را كه برای فیلم شما مناسب نیست، انتخاب كنید.
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   نكته پنجم: یك مسئول انتخاب بازیگران داشته باشید!
برگزاری یك جلسه تست بازیگری توسط خودتان زیاد كار سختی نیست؛ بسیاری 
جهت  مسئول  فرد  یك  از  استفاده  كم  بودجه  و  متفاوت  دالیل  به  فیلم سازان  از 
انتخاب بازیگر، صرف نظر می كنند. با این وجود در بعضی اوقات، صرف نظر از بودجه 
فكر  بازیگر  انتخاب  مسئول  یك  از  استفاده  شاید  فیلم تان،   )Casting Director(

باشد.  هوشمندانه ای 
به عنوان مثال اگر شما چند جلسه تست برگزار كرده اید و بازیگر خاصی، توجه شما را 
جلب نكرده است، استخدام یك فرد مسئول جهت انتخاب بازیگر، می تواند همه چیز 
را تغییر دهد. آنها می توانند راهی برای دسترسی شما به بازیگران نام آشنا باشند و در 

نهایت نقش مهمی در موفقیت فیلم شما ایفا كنند.
در این مطلب، قصد گفتن چند نكته طالیی را برای مبتدی ها داریم كه بسیار می تواند به 
زیبایی اجرای آنها كمك كند. بازیگری یعنی اینكه خود را به مدت كوتاهی از خود دور 
كنیم و كسی باشیم كه هیچ وقت نخواهیم بود و در آن موقعیت به ضعف ها و اشكاالت 

خود پی برده و خود را اصالح كنیم. )بازیگری یعنی زندگی كردن در دنیای مجازی( 
در مبانی و اصول بازیگری چند نكته طالیی وجود دارد كه در اولین اجرا برای مبتدی ها 
خیلی مهم است و می تواند اجرای آنها را تا چندین برابر زیبا و قوی تر كند. این نكات هم 
برای بازیگری سینما و هم برای بازیگری تئاتر كاربرد دارد اما برای تئاتر مفیدتر است. 
زیرا در سینما چیزی به نام تصویربرداری وجود دارد. در صورت زیبا بازی نكردن قابلیت 
اجرای دوباره نقش وجود دارد، اما در تئاتر فقط در آن زمان، شما یك بار در عمرتان 
می توانید آن نقش را ایفا كنید و در صورت اجرای بد آن، راه برگشتی وجود ندارد. برای 

همین اجرای قوی تر و بی عیب بسیار حائز اهمیت است. 
1ـ نترسید!

اولین چیزحائز اهمیت قطعاً روبه رو شدن و دست و پنجه نرم كردن با صحنه و ترس 
اولیه از آن است. از صحنه نترسید. برای فراموش كردن موضوع و كنار آمدن با آن كافی 
است فقط روی نقش خود تمركز كنید و به هیج چیز دیگری توجه نكنید. فقط نقش 
خود را به خوبی ایفا كنید و از نوری كه روی شما متمركز است لذت ببرید و كاری كنید 
كه باید بكنید. البته ترس از صحنه قطعاً بعد از چندین بار رفتن به روی صحنه از بین 
می رود و راحت تر با آن كنار می آیید. ناگفته نماند كه همیشه بخشی از ترس در صحنه 
در شما باقی خواهد ماند كه باعث هوشیاری شما و اجرای بهتر بر روی صحنه می شود.

2ـ ماشینی نباشید!
شما ربات نیستید. قرار نیست شما از روی فیلم نامه و نمایش نامه برای بینندگان خود 
بخوانید. قرار نیست آنها را حفظ كرده و مانند یك ربات و ماشین آنها را بازگو كنید. 
چیزی كه بازیگران خوب را از بقیه جدا می كند، حس و باور كردن اجرا است. شما باید با 



120

حس نقش خود را ایفا كنید، نه اینكه مانند یك ربات خشك و ساده ایستاده و دیالوگ ها 
را بازگو كنید. برای اینكار نقش خود را باور كنید و همان طور كه گفتم در زمان اجرا در 

آن نقش زندگی كنید.
بینندگان به راحتی و سرعت متوجه حالت ماشینی و بد بودن اجرا شده و از آن لذت 
نمی برند. هیچ وقت تا وقتی كه واقعاً بازی و نقش خود را درک نكرده اید، حتی یك كلمه 
هم چیزی نگویید. سعی كنید چندین بار فیلم نامه و نمایشنامه را خوانده و نقش را باور 

و درک كرده و سپس برای اجرای آن به روی صحنه بروید.
3ـ بازیگری تمام باور و خالقیت است!

بازیگری یعنی زندگی كردن در یك دنیای مجازی دوم؛ همش باور است. برای داشتن 
یك اجرای خوب كافی است كه بینندگان شما، این را باور كنند كه شما همان كسی 
هستید كه در نمایش نامه و فیلم نامه نوشته شده است. برای این كار كافی است ابتدا 
خودتان این را باور كنید. برای سفر، بین دنیای واقعی خود و دنیای نقشی كه هستید 
كار سختی نیست. كافی است كه فقط این را باور كنید و كمی خالقیت داشته باشید تا 

نقش را به زیباترین شكل ممكن اجرا كنید.
4ـ یك بازیگر باید یك فیلسوف ورزشكار باشد!

یك بازیگر باید از ذهن و بدنش برای اجرای هرچه بهتر نقشش نهایت استفاده را ببرد. 
ذهنش باید قابلیت فهم چیزها را داشته باشد و بدنش باید توانایی به تصویر و اجرا 
با كمك حركات دست و صورت و بدن  بتواند  كشیدن آن موضوع را داشته باشد و 
نهایت اطالعات و حس را به بیننده منتقل كند. منظور از فیلسوف بودن، خالق بودن و 
قوی بودن ذهن شماست كه باید موضوع را درک و به خوبی به اجرا بگذارد و منظور از 
ورزشكار بودن این است كه باید با حركات درست و به جا این ارتباط را با بیننده تكمیل 
كند. نباید خشك و ایستاده باشید و با استفاده از اطالعات ذهنی پیام و موضوع را به 
بیننده انتقال دهید و نباید این ور و آن ور دویده و فقط به حس بینایی تكیه كنید. حتماً 

باید این توازن را در اجرای خود رعایت كنید.
5  ـ فیلم نامه و نمایشنامه را کامل بخوانید و آن را درک کنید!

یك بار نمایشنامه و فیلم نامه را با دقت كامل بخوانید. هر وقت تمام شد، یك بار دیگر آن 
را بخوانید. آنقدر آن را بخوانید كه داستان با روح و جان شما آمیخته شود. اول به خوبی 
آن را درک كنید و بفهمید و سپس با خود فكر كنید كه نویسنده آن خواسته است تا 
چه هدفی را از آن بیان كند. این نگاه بیرونی به داستان بود. دوباره آن را بخوانید. اما این 
بار با یك دید و نگاه جدید از نقشی كه در آن قرار است بازی كنید، با كارگردان پروژه 
درباره حس تان درباره فیلم نامه با نمایشنامه بحث و گفت وگو كنید و در صورتی كه شك 
و تردیدی درباره نقش خود دارید به او بگویید تا برایتان آن را روشن كند. این خیلی 

مهم است، شما باید مكان ها، رمان ها، افراد، داستان و پیام آن را بفهمید.
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6  ـ همه چیز را درباره فرد مورد نظر نقش تان بفهمید!
تا آنجایی كه می توانید درباره نقش مورد نظرتان اطالعات  این است كه  قدم بعدی 
به دست آورید. از كجا آمده؟ كیه؟ روابط اجتماعی اش چطوره و.... پاسخ بخشی از این 
پرسش ها را می توانید در فیلم نامه و نمایشنامه پیدا كنید ولی بیشتر آن می بایست از 
ذهن شما بیرون آید. در فیلم نامه و نمایشنامه جست وجو كنید تا آنجایی كه ممكن 
است نقش مورد نظر را بشناسید. شاید برایتان جالب باشد، اما برخی بازیگران حتی برای 
نقش مورد نظرشان دفترچه خاطرات می نوسیند. شما باید نقش مورد نظر را مانند كف 
دست تان بشناسید. حتی اگر بیشتر اطالعات نقش مورد نظر شما از تفكر خالق و ذهن 
شما بیرون آید و فقط بخشی از آن به فیلم نامه و نمایشنامه مربوط باشد. شما باید وی 

را كامل و با كوچك ترین جزئیات بشناسید.
آرام، آرام بعد از آن شما می توانید بفهمید كه نقش مورد نظر چگونه فكر می كند. درک 
می كنید كه در فیلم نامه و نمایش نامه چرا آن حركت و واكنش ها را انجام می دهد. شما 
می فهمید كه چه بنیاد و اساسی پشت رفتار بازیگر در اجرا است. درباره فلسفه، طرز 

فكر وی و عادات و رفتارهای وی می فهمید. این كار تكلیف یك بازیگر در خانه است.
7ـ با نقش مورد نظر ارتباط حسی و عاطفی برقرار کنید!

هم اكنون شما می دانید كه قرار است نقش چه كسی را بازی كنید. حاال نوبت این است كه 
آن فرد باشید. این بخش هم ساده ترین و هم سخت ترین بخش بازیگری به حساب می آید. 
خوب دیالوگ هایی كه توسط نقش مورد نظر گفته می شود را حفظ نمایید و درک كنید 
كه وی چه حس و حاالتی دارد، وقتی كه آنها را بیان می كند )عصبانی، ناراحت، هیجان 
زده و...(. برای این كار تشابه وضعیت نقش مورد نظر را با خاطرات عاطفی خود پیدا كنید. 
به عنوان مثال: در نقش مورد نظر، شما باید نقش یك دختر را بازی كنید كه بسیار هیجان 
زده است، از اینكه فردا قرار است به سفر برود. به خاطرات عاطفی خود مراجعه كنید و 
زمانی را پیدا كنید كه خودتان حالت این چنینی داشتید و آن حالت را به اجرا در می آورید. 
وقتی كه كامل آن نقش را بگیرید و بفهمید موقع اجرا؛ به جای او فكر می كنید، به جای او 

حس می كنید و به جای او انجام می دهید. این نقطه موفقیت شماست.
8 ـ بازیگری همش تمرین و تمرکز است!

بعد از اینكه شما به خوبی نقش مورد نظر را درک كردید، باید آن را تمرین و به درستی 
اجرا كنید. برای اینكه روی صحنه، جلوی دوربین جوری نقش خود را اجرا كنید كه 
بیننده باور كند كه شما آن فرد )نقش مورد نظر( هستید. باید هر آنچه كه در نقش 
مورد نظر می بینید و حس می كنید را ببینید و حس كنید كه برای این كار شما باید 
تمركز باال و تمرین زیادی داشته باشید تا به این مرحله برسید. پس به یاد داشته باشید 
كه تمرین مكرر و تمركز بر روی نقش یكی از مهم ترین بخش های بازیگری است كه 
اگر آن را نداشته باشید، ممكن است در یك لحظه كل بازی شما خراب شود. پس این 

نكته را هیچ وقت فراموش نكنید.
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9ـ خودتان را در داخل نقش فرو برده و گم کنید، اما هوشیار باشید!
شما وقتی در حال اجرا هستید باید در آن فضا گرفتار باشید و خودتان را در آن نقش 
فرو ببرید. اما یادتان باشد كه باید هوشیار باشید؛ شما بازیگر هستید، باید گرفتار باشید؛ 
اما نه اینكه اینقدر در نقش فرو رفته باشید كه باعث خراب شدن كار شوید. این یك 
فاجعه در زمینه بازیگری است كه شما اینقدر در نقش فرو رفته باشید كه ناخواسته 
كاری را انجام دهید كه در فیلم نامه و نمایشنامه نبوده. برای همین همیشه یادتان باشد 
كه شما بازیگر هستید و دارید آن نقش را اجرا می كنید و بدانید كه اجرای یك نقش با 

تبدیل شدن به یك شخصیت دیگر خیلی فرق دارد.
10ـ با نقش خود همدردی کنید!

یكی از نكات مهمی كه بازیگران حرفه ای آن را انجام می دهند، همدردی با نقش مورد 
نظر است. چرا همدردی؟ همدردی بهترین روش برای درک نقش مورد نظر است كه 
باعث می شود كه اجرای شما تا چندین برابر حرفه ای تر از قبل شود. شما با همدردی 
می توانید عذاب، سعادت، پیچیدگی، حال و حس نقش مورد نظر را به راحتی درک 
كنید. پس یادتان نرود كه همدردی یكی از بهترین كلیدها برای درک كردن، صاحب 
شدن و به تصویر كشیدن یك نقش است. همین حاال شروع كنید؛ با نقش مورد نظر 
خود هم دردی كنید. حالش چگونه است؟ چی كارها می كند؟ ناراحت است؟ خوشحال 

است؟ جدی! منم همین طور...
11ـ از جریان کار لذت ببرید.

آخرین نكته این است كه از جریان كار لذت ببرید. لذت ببر كه هم اكنون بر روی صحنه 
هستی و داری اجرا می كنی. از نوری كه از نورافكن بر روی تو متمركز است لذت ببر 
و بدان بازیگری یك كار گروهی است. پس باید با همكاران بازیگر خود ارتباط دوستانه 
برقرار كنید. زیرا مقداری كه اجرا لذت بخش است، دقیقاً به حس و روحیه كاری گروه 
بستگی دارد. پس اگر همه بازیگرها با هم رابطه نزدیك و دوستانه داشته باشند و با هم 
راحت باشند از جریان كار لذت می برند. نه اینكه هر لحظه آرزوی تمام شدن اجرا را كنند. 
پس صد در صد با روحیه باال و حس خوب نقش را به بهترین نحو ممكن اجرا می كنند.

حتماً این نكات را در هنگام بازیگری به یاد داشته باشید و به آن عمل كنید... چه كسی 
می داند؟ شاید شما هم روزی به روی پرده های 35 میلی متری سینما رفتید و به یك 
بازیگر خوب و قوی تبدیل شدید. هیچ وقت ناامید نشوید و از شكست ها نتیجه نگیرید، 
از شكست خود درس بگیرید و با روحیه جدید و قوی تر به كار خود ادامه دهید. موفق 

خواهید شد؛ نگران نباشید...

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی
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6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
مشاهده و عملكرد، آزمون عملكردی و فعالیت كالسی

)هنرجویان در پایان باید بتوانند توصیف روشنی از انواع تمرین بازیگران و سایر عوامل 
تولید در مرحله پیش تولید، ارائه نمایند. همچنین باید با روش های درست تست زنی و 
انتخاب بازیگران و یا روش های انتخاب عوامل فنی آشنا شوند و مهم تر از همه، روش های 
رج زنی در سطح كالن و خرد را بیاموزند. هنرآموز می تواند با ارائه یك فیلم نامه كوتاه 
یا نمایش یك فیلم كوتاه از هنرجویان بخواهد به تجزیه و تحلیل اطالعات صحنه ها 
و سكانس ها بپردازند و انواع رج زنی را به شكل عملی، اجرا نمایند. این اقدامات قطعاً 

می تواند معیار مناسبی از ارزیابی هنرجویان به وجود آورد.(

جلسه6: برنامه ریزی تولید و مدیریت 

1  مقدمه
برنامه ریزی تولید بر اساس متن، مدیریت هزینه و زمان،  این قسمت به مباحث  در 

اشاره خواهد شد. برد  استوری  و  دكوپاژ 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و...

كتاب های  معرفی  نماید.  ارائه  مؤثری  و  به صورت جذاب  را  خود  نظر  مورد  اطالعات 
برنامه ریزی و مدیریت زمان و نیز تشریح روش های برنامه ریزی مانند: pert ،cpm و 

آشنا سازد. برنامه ریزی  متداول ترین روش های  با  را  gert می تواند هنرجویان 

3  دانش افزایی
در این جلسه حداقل دو موضوع محوری مطرح گردیده است كه عبارت اند از:

 برنامه ریزی تولید ـ جداول گانت چارت و پالن کاری/ رج زنی و مدیریت 
هزینه و زمان

برای برنامه ریزی یك پروژه، روش های مختلفی وجود دارد و برای اینكار افراد متخصص 
و حتی نرم افزارهای متنوعی وجود دارد. اگرچه در این مبحث نیز قرار نیست، هنرجویان 
با اصول و روش های برنامه ریزی به صورت تخصصی آشنا شوند. اما الزم است رئوس و 
سرفصل های برنامه ریزی را بدانند و حتی از آن برای امور شخصی خود مانند: برنامه ریزی 
درسی و تحصیلی و سایر فعالیت هایی كه نیاز به برنامه ریزی دقیق دارند، بهره بگیرند. 
در این مبحث حداقل به دو جدول برنامه ریزی مانند: جدول گانت، و جدول كاری اشاره 
شده است كه طی آن فهرست فعالیت هایی كه باید انجام شود اولویت بندی شده و 

مقدمات هر فعالیت روشن می گردد.
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در ادامه بحث نیز نكات بیشتری در خصوص رج زنی و مدیریت هزینه و زمان مطرح 
گردیده است.

» هنرآموز می تواند برای تشریح این مبحث از متن زیر بهره برداری نماید«
نمودار گانت یكی از محبوب ترین و مؤثرترین روش های مدیریت پروژه است كه روند 
پیشروی فعالیت ها، برنامه ها و حتی حوادث را در طول زمانی مشخص به نمایش می گذارد.

و...
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ففهرست فعالیت های پیش تولیدرو
ردی

1استقرار در دفتر مدیریت پروژه

2تهیه ملزومات دفتری

3جمع آوری شماره تماس فهرست عوامل و كاندیدها

4برقراری تماس و قرار مالقات با عوامل كلیدی

5ارسال فیلم نامه یا متن برای بازیگران و مجریان

6ساخت گروه های تولید

7عقد قرارداد با عوامل اصلی

8دریافت لیست نیازمندی های هر گروه

9كرایه و خرید تجهیزات

10تست بازیگر ـ گریم ـ لباس

11مكانیك و اخذ مجوزها

12و...

در نمودار گانت یا گانت چارت، در سمت چپ نمودار مجموعه ای از فعالیت ها نوشته 
می شود و روبه روی هر كدام نواری وجود دارد كه زمان شروع و پایان پروژه را مشخص 

می كند. پس از هربار نگاه كردن به نمودار گانت موارد زیر مشاهده می شود:
 لیست فعالیت های مختلف

 زمان شروع و پایان هر فعالیت
 مدت زمان سپری شده

 هم پوشانی زمانی فعالیت های مختلف
نمودار گانت به شما نشان می دهد كه در چه زمانی چه كاری باید انجام شود.

  تاریخچة نمودار گانت
نخستین نمودار گانت در اواسط دهۀ 1890 توسط کارول آدامایكی، مهندس لهستانی 
كه در جنوب لهستان كار فوالدسازی انجام می داد و عالقه مند به ایده ها و تكنیك های 
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مدیریت بود، ابداع شد. حدود 15 سال پس از او، هنری گانت یك مهندس آمریكایی 
و مشاور مدیریت پروژه، نسخۀ خود از این نمودار را طراحی كرد و این نمونۀ شخصی 
به طور گسترده ای در كشورهای غربی شناخته و محبوب شد. نام این نمودار نیز برگرفته 

از ابداع كنندة آن است.
 آموزش اصول کلی مدیریت پروژه در کسب و کار: در ابتدا نمودارهای گانت 
به صورت دست نویس آماده می شدند و با توجه به اینكه تغییرات مداوم در بسیاری از 
پروژه ها امری عادی است، هر بار الزم بود در طرح نمودارها نیز اصالح یا تجدید نظر 
صورت گیرد كه این محدودیت، كیفیت نمودار را كاهش می داد. امروزه به دلیل ظهور 
كامپیوتر و نرم افزارهای مدیریتی، این مشكل برطرف شده و ترسیم، بروزرسانی و چاپ 

نمودار گانت به راحتی امكان پذیر است.
انجام دادن یك پروژه و  برای    برنامه ریزی و زمان بندی در پروژه های تیمی: 
رساندن آن به موفقیت، الزم است كه موارد زیادی كنترل و مدیریت شوند. اگر بعضی 
موارد از قلم بیفتند یا به درستی پیش نروند، بر نتیجۀ كلی اثر سوء خواهند داشت و 
هزینه هایی را برای شما به جای خواهند گذاشت. به همین دلیل مهم است كه تمامی 
مراحل الزم برای اجرای یك پروژه را هم زمان تحت نظر بگیرید و به طور منظم آنها را 
دنبال كنید. نمودارهای گانت امكان مرور سریع و بصری روند یك پروژه را فراهم می كند 

تا وظایف در زمان معین به انجام برسد. 
  نحوة ترسیم نمودار گانت

مرحلة اول: شناسایی وظایف اصلی: برای باال بردن كارایی این نمودار الزم است كه 
مراحل مربوط به یك پروژه را لیست كنید. سپس برای هر وظیفه تاریخ شروع، مدت 

زمان الزم و تاریخ پایان مشخص كنید.
برای مثال: شركت شما تصمیم به برگزاری برنامه ای آموزشی در رابطه با مدیریت كسب  
وكار دارد و شما مدیر این پروژه هستید. برای انجام این مسئولیت قطعاً به یك نمودار 
گانت احتیاج دارید كه تمامی مراحل كار را سازماندهی كند. در قدم اول تمامی وظایف 

الزم را با مدت زمان معین تخمین می زنید.
نگاه می كنید،  لیست تان  به  زمانی كه  مرحله دوم: شناسایی رابطة بین وظایف: 
باید بدانید كه رابطۀ بین وظایف مختلف چیست؟ آیا مراحل را می توان باهم پیش 
برد یا مرحلۀ بعدی ملزم به تكمیل مراحل قبل است؟ وظایف به دو دستۀ »متوالی« 
بر طبق  را  پروژه، وظایف  نوع  به  توجه  با  تقسیم می شوند كه می توانید  و »موازی« 
كه  است  این  مهم  نكتۀ  ببرید.  پیش  موازی  و حتی  پراكنده  به صورت  اولویت بندی، 
وضعیت اجرایی  هر پروژه را تعیین كنید. سپس نموداری دارید كه وضعیت لحظه به 

لحظه را برایتان ثبت می كند.
در ارتباط بین وظایف، 4 حالت وجود دارد:



126

تا  تمام شود  قبلی  وظیفۀ  است  الزم  ارتباط  این  در   :FSاFinishـStart  حالت 
بتوانیم مرحلۀ بعد را آغاز كنیم.

  حالت StartـStartاSS: در این حالت نمی توانیم وظیفۀ جدید را شروع كنیم، مگر 
اینكه وظیفۀ قبلی را آغاز كرده باشیم.

  حالت FinishـFinishاFF: قبل از پایان دادن به وظیفۀ قبلی، اجازة پایان پروژة 
جدید وجود ندارد.

  حالت FinishـStartاSF: قبل از شروع پروژة قبلی اجازة پایان دادن به پروژة 
جدید را نداریم. كه این حالت بسیار نادراست.

مرحله سوم: انتقال اطالعات نمودار به نرم افزار: اگر نمودار خود را به صورت دستی 
یادداشت كرده اید، حال وقت آن است كه اطالعات تان را به نرم افزارهای مدیریتی گانت 
وارد كنید. برخی از این ابزارها به صورت آنالین در اختیار تمام اعضای تیم قرار می گیرند 

و می توانند شاهد روند پیشروی كار باشند.
مرحلة چهارم: بروزرسانی نمودار: از اعمال تغییرات و نمایش روند كار روی نمودار 
غافل نشوید تا بتوانید ذهن خود را منسجم نگاه دارید و تیم كاری تان را به انجام وظایف، 

اهداف و برنامه ها پایبند كنید.

4  شیوة تدریس
 pert ،cpm هنرآموز همچنین می تواند با آموزش اصول برنامه ریزی به روش های علمی
و gert هنرجویان را در معرض آزمون و خطای برنامه ریزی قرار دهد و از ایشان بخواهد 
تا یك پروژه كوچك را كه فهرست فعالیت های آن تقریباً مشخص است، برنامه ریزی 
نمایند. ممكن است در نگاه نخست انجام چنین درخواستی از هنرجویان كمی سنگین 
به نظر برسد اما اگر هنرآموز بتواند موضوع برنامه ریزی را به زبان ساده تشریح نماید، 

چنین هدفی دور از دسترس نخواهد بود.
5  نكات ایمنی و بهداشت

ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 
مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردی و تهیه گزارش 
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ارزشیابی شایستگی فرایند پیش تولید ـ فصل3

عنوان
فصل3

تكالیف عملكردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملكرد
نتایج)کیفیت(

استاندارد
داوری،  )شاخص ها، 

نمره دهی(
نمره

فرایند 
پیش تولید

تحلیل نقش پیش تولید 
در برنامه سازی 

تحلیل پیش تولید تلویزیونی
برنامه سازی تلویزیونی 
و برنامه ریزی تولید، بر 
اساس متن انتخابی؛ 
با استفاده از نمایش 

پشت صحنه از مرحله 
پیش تولید برخی 
برنامه های تلویزیونی

باالتر از 
حد انتظار

نحوه  دقیق  توصیف 
برنامه  دو  پیش تولید 
)نمایشی و غیر نمایشی( 
همه  دقیق  پیش بینی  و 
عناصر در تولید و كسب 
آزمون  در  مطلوب  نمره 
محتویات  )از  كتبی 

تدریس شده(

3

در حد 
انتظار

تولید  نحوه  توصیف 
و  )نمایشی  برنامه  یك 
كسب  و  غیر نمایشی( 
آزمون  در  متوسط  نمره 
محتویات  )از  كتبی 

تدریس شده(

2

فرایند برنامه ریزی
تولید

پایین تر از 
انتظار

مهم  فعالیتهای  تفكیك 
تولید  پیش  مرحله  در 
ضعیف  نمره  كسب  و 
)از  كتبی  آزمون  در 
محتویات تدریس شده(

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از 20



128

نمونه جدول بودجه بندی: فرایند مرحله تولید فصل4

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

فرایند شروع تولید، روش تولید، 4تحلیل مراحل تولید برنامه تلویزیونیجلسه 1
ـ4تولید و زمان بندی

تحلیل مراحل تولید برنامه جلسه 2
و 4تلویزیونی رج زنی  مفهوم  با  آشنایی 

31دسته بندی و انواع آن

تحلیل مراحل تولید برنامه جلسه 3
تمرین و اجرا و ضبط، ذخیره سازی 4تلویزیونی

31و بازبینی روزانه جهت تأیید ضبط

تحلیل نقش مدیریت تولید برنامه جلسه 4
هنگام 4تلویزیونی در  تولید  مدیریت  فرایند 

ـ4ضبط برنامه

تحلیل نقش مدیریت تولید برنامه جلسه 5
مدیریت و كنترل بحران،گزارش 4تلویزیونی

ـ4ادواری و مدیریت كنترل

تحلیل نقش مدیریت تولید برنامه جلسه 6
تأیید ضبط 4تلویزیونی تولید،  پایانی  فرایند 

31نهایی و تسویه حساب

تحلیل 4فرایند مرحله تولیدجلسه 7 اساس  بر  ارزشیابی، 
6ـبرنامه های مشاهده شده

فصل چهارم: فرایند مرحله تولید

واحد یادگیری1ـ تحلیل مراحل تولید برنامه تلویزیونی
واحد یادگیری2ـ تحلیل نقش مدیریت تولید برنامه تلویزیونی
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پیشگفتار
به راهنمای  نیازی  مطالب فصل های چهارم و پنجم به نحوی تنظیم شده است كه 
هنرآموز به صورت تخصصی و حرفه ای ندارد، راهنمای ضمیمه فقط به منظور آشنایی 

هنرآموزان با مطالب و پیشنهادات براساس تجربه تدریس، تهیه و ارائه شده است.

جلسه 1ـ شیوه های تولید برنامه های تلویزیونی مبتنی بر ساختار

1  مقدمه 
بعد از آشنایی هنرجویان با مراحل اولیه تولید، مطمئناً اشتیاق هنرجو برای یادگیری 
مرحله ساخت یا تولید بیشتر شده است. هنرآموزان در این مرحله نیز باید به صورت 
آكادمیك و سازمان یافته، گام به گام پیش رفته و به صورت دقیق هنرجویان را به لزوم 
شناخت از روش های تولید و رعایت استانداردهای موجود در برنامه سازی ترغیب نمایند.

مسئله مهم در امر تولید، رعایت نكات اساسی در شیوه ساخت، براساس استانداردهای 
علمی و معیارهای جهانی است.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار نمایش تصاویر تلویزیونی، برنامه های ضبط شده منتخب، در 
صورت امكان تهیه یك میكسر ساده تصویری به همراه دو یا سه دوربین جهت آشنایی 

با نحوه كار آنها.

3  دانش افزایی
هدف از مطالب این بخش آشنا كردن هنرجو با روش های تولید و استفاده از امكانات 
تولید  ساختارهای  از  صحیح  شناخت  است.  تلویزیونی  برنامه های  ساخت  برای  فنی 
اولین  نظر كمك می كند،  مورد  برنامه های  برای ساخت  روش  انتخاب  در  را  هنرجو 

است. از روش های ساخت  برای هنرجو، شناخت  یادگیری  مرحله سیستماتیك 

واحد یادگیری 

)1(
تحلیل مراحل تولید برنامه تلویزیونی

فصل چهارم: فرایند مرحله تولید
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هنرآموزان محترم قبل از فرا رسیدن زمان برقراری كالس بهتر است در مورد نمونه های 
اقدام به تهیه آنها نمایند، دقت شود، نمونه هایی كه  مورد نیاز هر قسمت تحقیق و 
نمایش داده می شود تا حد امكان از تولیدات شبكه های تلویزیونی باشد. در زمان آموزش 
مبحث ضبط با چند دوربین، جهت فهم بیشتر موضوع و در صورت امكان، آن قسمت از 
سریال »كیمیا« با موضوع »دفاع مقدس« كه در كتاب مطرح شده، به نمایش گذاشته 

شود.

4  شیوه تدریس
ضمن توجه به متن كتاب و پرسش و پاسخ و تعامل با هنرجویان پیرامون موضوع مطرح 
شده، بهتر است كه یك نمونه مناسب از روش های ساخت مطرح شده در زیر مجموعه 
همان عنوان به نمایش گذاشته شود تا به صورت عینی هنرجویان با تصاویر ضبط شده 

و خصوصیات آن آشنا شوند.
نحوه كار عملی میكسر تصویر و چگونگی  باشد  نیاز موجود  ابزار مورد  در صورتی كه 

دهید. آموزش  عملی  به صورت  را می توانید  آن  از  استفاده 
اگر امكان استفاده از استودیوی تلویزیونی وجود دارد، موارد مهمی كه هنگام ضبط 
با چند دوربین در كتاب مطرح گردیده است، به صورت تمرین با هنرجویان كار شود.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، تهیه گزارش و كار پوشه

جلسه2ـ معرفی و روش های ایجاد تصویر در پس زمینه

1  مقدمه
كروماكی یكی از تكنیك های تولید برنامه های تلویزیونی است كه با توجه به نیاز، در 
زمان ضبط فیلم، پس زمینه سوژه، سبز یا آبی است تا در زمان ویرایش در نرم افزارهای 

كامپیوتر بتوان به راحتی رنگ مربوطه را حذف و تصویر دیگری را جایگزین نمود.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار نمایش تصاویر تلویزیونی، برنامه های ضبط شده منتخب

3  دانش افزایی
هنرجو می آموزد در چه زمانی و به چه دلیلی می تواند در آینده برای كارهای خود از 
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روش های ایجاد تصاویر در پس زمینه استفاده نماید.
چگونگی تهیه و پخش برنامه های زنده دارای اهمیت زیادی است، بنابراین الزم است 
هنرجو، موارد استفاده از پخش برنامه های زنده را به درستی آموزش ببیند، هر چند كه 

این موارد در حال حاضر توسط شبكه های تلویزیونی به خوبی رعایت نمی شود.

4  شیوة تدریس 
هنرآموزان پس از آموزش تئوریك )روش های ایجاد تصویر در پس زمینه(، فیلم هایی را 
نمایش دهید و سپس در مورد مزایا و معایب احتمالی برنامه هایی كه با این روش ساخته 

شده اند با هنرجویان به بحث و گفت وگو بپردازید.
برای تفهیم بهتر موارد ذكر شده در قسمت ضبط با سیستم كروماكی و استودیوی 
مجازی تا حد امكان از نمونه های متفاوت برای نمایش استفاده شود، در این زمینه عالوه 
بر نمایش برنامه های ساخته شده، می توان از برنامه های آموزشی در مورد كروماكی و 

استودیو مجازی استفاده كرد.
باشد،  داشته  وجود  آبی  پرده  با  ضبط  مخصوص  امكانات  به  دسترسی  در صورتی كه 

كرد. تمرین  آن  از  استفاده  چگونگی  مورد  در  هنرجویان  با  می توان 
پخش برنامه های زنده در كالس و تحلیل چرایی استفاده از این روش در شبكه ها طبق 

مطالب عنوان شده در كتاب توصیه می شود.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
مشاهده عملكردی، آزمون عملكردی

)از هنرجویان بخواهیم طراحی یك صحنه برای ضبط به روش كروماكی را انجام دهند 
و دالیل خود را برای استفاده از این روش بیان نمایند.(

جلسه 3ـ زمان بندی تولید و مفهوم رج زدن

1  مقدمه
آشنایی با مفهوم رج زنی بر اساس برنامه ریزی تولید انجام می شود و انواع دسته بندی رج 

زدن در این مبحث به هنرجو آموزش داده می شود.

2  مواد و تجهیزات
منتخب،  شده  ضبط  برنامه های  تلویزیونی،  تصاویر  نمایش  ابزار  تلویزیونی،  نمایشگر 

دوربین
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3  دانش افزایی
از مهم ترین مراحل  یكی  با  آشنا كردن هنرجویان،  این بخش  بیان مطالب  از  هدف 
اجرایی در امر برنامه سازی است، هنرجو باید به خوبی به مسئله رج زدن و اهمیت آن 
در میزان بهره وری، تأثیرات اقتصادی و میزان موفقیت در تولید برنامه های تلویزیونی 

پی ببرد.

4  شیوه تدریس
آموزش رج زدن و مفهوم آن كلیدی ترین بخش تولید یك برنامه تلویزیونی است، بهتر 
است كه با مطرح كردن تمام موضوعات این بخش، نمونه های انتخابی نمایش داده شود، 

سپس به تحلیل و بررسی نوع رج زدن آنها پرداخت.
همچنین با استفاده از دوربین های موجود و نوشتن متن های كوتاه قابل اجرا در كالس 

و محیط تحصیل عمل رج زدن را توسط گروه های مختلف هنرجویان تمرین شود.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
مشاهده عملكرد، فعالیت كالسی

)پیشنهاد می شود، متن یك صحنه از فیلمنامه، یا قسمتی از یك برنامه تلویزیونی را در 
اختیار هنرجویان قراردهید و هر فرد آن متن را با درک و بینش خود رج بزند.(
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جلسه 4ـ تصویربرداری و ضبط
1  مقدمه

تمرین و ضبط تصاویر و صدای برنامه های تلویزیونی براساس برنامه ریزی توسط مدیر 
تولید و كارگردان و با در نظر گرفتن تقسیم بندی صحنه ها، انجام می گیرد و بعد از تأیید 

نهایی فرمان ضبط نهایی توسط كارگردان داده می شود.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار نمایش تصاویر تلویزیونی، دوربین

3  دانش افزایی
بیان چگونگی تصویربرداری بعد از رج زدن، براساس جدول زمانی به صورت مرحله ای و 

ذكر جزئیات آن از اهداف این بخش است.

4  شیوه تدریس
بهترین روش آموزش، برقراری كالس به صورت كارگاهی است. بعد از ارائه مطالب در 
این بخش، صحنه هایی از یك موضوع انتخابی، توسط چند گروه از هنرجویان در كالس 
یا محیط تحصیل تمرین و ضبط شود، سپس در مرحله فرایند بازبینی، تصاویر ضبط 
شده توسط گروه های مختلف به نمایش گذاشته شود و مورد تحلیل بررسی قرار گیرد. 
توجه داشته باشید كه خصوصیات تكنیكی و تصویربرداری تخصصی مد نظر این بخش 

نیست و فقط انجام صحیح تمرین و ضبط مهم است.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
مشاهده عملكرد،آزمون عملكردی

واحد یادگیری 

)2(
تحلیل نقش مدیریت تولید برنامه تلویزیونی

فصل چهارم: تولید برنامه تلویزیونی
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)بررسی تمرین ها و ضبط آن، معیار خوبی برای سنجش میزان توانایی هنر جویان است.(

جلسه 5  ـ مدیریت همزمان با تولید

1  مقدمه
توجه  باید  هنرآموز  دارد.  به عهده  را  وظایفی  برنامه  یك  ضبط  زمان  در  تولید  تیم 
داشته باشد كه انجام درست تكالیف تیم تولید تا چه حد در میزان موفقیت مراحل 

است. مهم  تصویربرداری 

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار نمایش تصاویر تلویزیونی، تخته سفید یا تخته سیاه

3  دانش افزایی و شیوه تدریس
مطالب این بخش به منظور معرفی و آشنایی هنرجو با نحوه مدیریت تیم تولید در 
هنگام ساخت برنامه های تلویزیونی به صورت تئوری است و برای درک بهتر هنرجویان، 
قسمت هایی از برنامه های تلویزیونی مطرح را نمایش دهید و درمورد چگونگی مدیریت 

تولید آنها با هنرجویان به بحث و گفت وگو بپردازید.

4  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، تهیه گزارش، كارپوشه

یك برنامه تلویزیونی تركیبی را نمایش دهید و از هنرجویان بخواهید مهم ترین نكاتی 
كه مدیریت تولید در آن برنامه مد نظر داشته است، بیان نمایند.

جلسه 6  ـ مدیریت بحران و فرایند پایانی مرحله تولید

1  مقدمه
در این قسمت فرایند پایانی تولید، تأیید نهایی ضبط تحویل اقالم تحویل گزارش ها و 

اسناد، تسویه حساب نهایی تا پایان مرحله تولید اشاره شده است.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار نمایش تصاویر تلویزیونی، تخته سفید یا تخته سیاه
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3  دانش افزایی
آشنایی هنرجویان، در مورد چگونگی برخورد با مسائل بحرانی ایجاد شده هنگام ضبط 
و همچنین معرفی مراحل پایانی تولید یك برنامه تلویزیونی، از اهداف تشریح مطالب 

این مبحث است.

4  شیوه تدریس
پیشنهاد می شود كه هنرآموزان بعد از ارائه مطالب و مباحث كتاب، به صورت تئوری، 
در صورت امكان تصاویری از پشت صحنه برنامه های متفاوت را انتخاب و نمایش دهید، 
سپس در مورد مباحث ذكر شده، چگونگی مدیریت صحنه ها، شرایط بحرانی و نحوه 
انجام مراحل پایانی تولید، نحوه جمع آوری تجهیزات و اكسسوار صحنه را تشریح نمایید.
در ادامه برنامه ریزی برای تولید چند برنامه مستند، توسط گروه های تعیین شده از 
هنرجویان پیرامون محیط آموزشی خود را در دستور كار قرار دهید، تا قبل از شروع 
تدریس پودمان پنجم كار تولید عملی را آغاز كنند و در طی آموزش های بعدی بتوانند 

مرحله به مرحله كارهای نهایی را انجام دهند.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، تهیه گزارش، كارپوشه

)از هنرجویان بخواهید فهرستی از اتفاقات مهم و اضطراری كه ممكن است در صحنه 
تصویربرداری، تولیدات مختلف به وقوع بپیوندد، تهیه نمایند.(
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ارزشیابی شایستگی فرایند مرحله تولید ـ فصل4

عنوان
فصل 4

تكالیف عملكردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتایج)کیفیت(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

فرایند مرحله 
تولید

تحلیل مراحل تولید 
برنامه تلویزیونی

تحلیل ساختار و اجرای 
برنامه تلویزیونی، با 
استفاده از نمایش 

پشت صحنه تولید انواع 
برنامه تلویزیونی

باالتر از 
حد انتظار

ساختار  تفكیك  و  تشخیص  توانایی 
نمره  كسب  و  غیر زنده  و  زنده  برنامه های 
محتویات  )از  كتبی  آزمون  در  مطلوب 

تدریس شده(

3

در حد 
انتظار

شناخت تفاوت های تولید براساس ساختار 
برنامه های تلویزیونی و كسب نمره متوسط 
تدریس  محتویات  )از  كتبی  آزمون  در 

شده(

2

تحلیل نقش مدیریت 
پایین تر از تولید برنامه تلویزیونی

انتظار

برنامه  یك  تولید  نحوه  از  درست  تحلیل 
تلویزیونی و كسب نمره متوسط در آزمون 

كتبی )از محتویات تدریس شده(
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از 20
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نمونه جدول بودجه بندی: فرایند پس از تولید و پخش ـ فصل5

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

از 5تحلیل فرایندهای پس از تولیدجلسه 1 پس  فرایند  تفكیك  و  تبیین 
ـ4تولید و برنامه ریزی اولیه تدوین

ـ4تحلیل و تشریح مراحل تدوین5تحلیل فرایندهای پس از تولیدجلسه 2

تبیین مراحل تكمیلی تدوین و 5تحلیل فرایندهای پس از تولیدجلسه 3
ـ4طراحی و ساخت تیتراژ

و جلسه 4 پخش  مراحل  فرایند  تحلیل 
مراحل تكمیلی تدوین )صدا( و 5بایگانی برنامه

ـ4تجزیه تحلیل صداگذاری

و جلسه 5 پخش  مراحل  فرایند  تحلیل 
فرایند پخش، 5بایگانی برنامه تشریح  و  توضیح 

ـ4بازبینی نهایی و نحوه اجرا

و جلسه 6 پخش  مراحل  فرایند  تحلیل 
بازخورد 5بایگانی برنامه و  برنامه  پایانی  فرایند 

ـ4مخاطب

5فرایند پس از تولید و پخشجلسه 7

تحلیل  و  گزارش  ارزشیابی، 
برنامه  یك  تولید  از  هنرجویان 
بررسی و تحلیل یك  تلویزیون، 
برنامه تلویزیونی از منظر تدوین 

آن

6ـ

فصل پنجم: فرایند پس از تولید و پخش

واحد یادگیری1ـ تحلیل فرایندهای پس از تولید
واحد یادگیری 2ـ تحلیل فرایند مراحل پخش و بایگانی برنامه



138

جلسه 1ـ تعریف پس از تولید و معرفی مراحل آن

1  مقدمه
اهمیت مرحله پس از تولید در ساخت برنامه های تلویزیونی بر هیچ یك از دست اندركاران 
حرفه ای تهیه برنامه های تلویزیونی پوشیده نیست، تأثیرات مهمی كه مراحل تكمیلی 
پس از تولید در امر زیبا سازی و انتقال بهتر مفاهیم برنامه های تلویزیونی دارد، باعث شده 

تا متخصصان زیادی با گرایش های مختلف تخصصی در این زمینه به فعالیت بپردازند.
بخشی از مشكالت پیش آمده در زمان تولید نیز با استفاده از امكانات گسترده ای كه 
در مرحله پس از تولید به كار گرفته می شود، رفع یا اصالح می شود، همچنین جایگزین 
امكان پذیر  مرحله  این  در  دیگر  موارد  با  تولید،  زمان  در  احتمالی  كمبودهای  كردن 

می شود.
با در نظر گرفتن این موضوع كه می توان محتوای یك برنامه تولید شده را هنگام تدوین 

تغییر داد، مرحله پس از تولید اهمیت ویژه ای پیدا كرده است.
الزم به یادآوری است، تصویر هایی كه هنرجویان برای ساخت مستند از محل تحصیل 
خود تهیه كرده اند، همزمان با سیر تكاملی كالس و در طی معرفی مراحل پس تولید 

باید تدوین و آماده پخش گردد.
بنابراین پودمان پنجم جایگاه مهمی در امر آموزش تولید برنامه های تلویزیونی پیدا می كند.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار پخش تصویر و صدا، نمونه برنامه های ضبط شده مورد نیاز 
همچنین نمونه تصاویر متحرک از محیط نرم افزارهای معرفی شده، تخته سفید یا تخته 

سیاه

3  دانش افزایی و شیوه تدریس
توجه و یادآوری: آگاهی هنرجویان در زمینه استفاده از امكانات ویژه پس تولید، دلیلی 

بر سهل انگاری هنگام تولید برنامه و به امید اصالح، در مرحله پس تولید نیست.

واحد یادگیری 

)1(
تحلیل فرایندهای پس از تولید

فصل پنجم: فرایند پس از تولید و پخش
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معرفی مراحل پس از تولید به صورت تئوری الزم و واجب است؛ پیشنهاد می شود ابتدا 
مراحل به صورت كامل تشریح و سپس برای هر مرحله نمونه تصویری به نمایش گذاشته 

شود.
توسط هنرجویان )محیط  تصاویر ضبط شده  است  بهتر  تدوین،  ابزار  از معرفی  قبل 
تحصیلی خود( مورد بازبینی و در مورد روش تدوین آنها، با توجه به ساختار برنامه 

نمایید. تصمیم گیری 
توصیه می شود برای رسیدن به بحث اصلی در مورد ابزار تدوین دیجیتال، معرفی ابزار 

تدوین قدیمی را فقط در حد شناخت هنرجویان معرفی نمایید.
در معرفی نرم افزارهای تدوین، تصاویر ضبط شده و طرز استفاده با خصوصیات ویژه هر 
نرم افزار به نمایش گذاشته شود. می توان از برنامه های آموزشی شركت های پخش كننده 

نرم افزارهای تدوین كمك گرفت.
هنرجویان را به گروه های چند نفره تقسیم كنید و بعد از آشنایی با ابزارهای تدوین، هر 
گروه، شخصی را از بین خود به عنوان تدوینگر انتخاب نمایید. ضمن تعیین نوع نرم افزار 

مونتاژ، هرگروه، از تصاویر خود كپی پشتیبان تهیه نمایند.

1  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، تهیه گزارش، كارپوشه

)نمونه هایی از برنامه های تلویزیونی را نمایش دهید و هنرجویان مشخص كنند چه 
مواردی در مرحله پس از تولید به برنامه اضافه شده است.(

جلسه 2ـ تدوین و مراحل آن

1  مقدمه
در این قسمت به تحلیل و تشریح مراحل تدوین )راش، گزارش منشی صحنه، شات 

لیست، اسمبل، راف كات، فاین كات( می پردازیم.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار پخش تصویر و صدا، رایانه و نرم افزار تدوین برای اجرای تدوین 

تصاویر تهیه شده توسط هنرجویان

3  دانش افزایی و شیوه تدریس
برنامه تدوین گام به گام پیش می رود و در طی مراحل كار، تولیدكنندگان می توانند 
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ضمن ایجاد تغییراتی در زمان تدوین نهایی، با جابه جایی تصاویر در محتوای مفاهیم 
تغییراتی ایجاد كنند.

الزم به ذكر است كه مباحث فقط در حد آشنایی )مراحل تدوین و تأثیرات هنری آن( 
در كالس مطرح شده است و جزئیات اجرایی و اعمال زیبایی شناسانه در كالس های 

تخصصی تدوین مطرح می شود.
پس از آموزش و معرفی مراحل اصلی تدوین به صورت تئوری، نمونه تصاویر آماده شده از 
نحوه تدوین برنامه های تلویزیونی به نمایش گذاشته شود، سپس با اطمینان از شناخت 
كافی هنرجویان، ادامه مباحث كالسی، به صورت كارگاهی انجام شود. )تدوین تصاویر 

تهیه شده توسط هنرجویان از محل تحصیل خود(

4  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، تهیه گزارش،كارپوشه

)بررسی تصاویر مونتاژ شده توسط هنرجویان مالک خوبی برای سنجش توانایی آنها در 
امر تدوین است.(

جلسه3ـ مراحل تکمیلی

1  مقدمه
در این قسمت به تبیین مراحل تكمیلی تدوین )اصالح رنگ، اضافه كردن تمهیدات 

تصویری( و طراحی و ساخت تیتراژ اشاره خواهد شد.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار پخش تصویر و صدا، نمونه برنامه های ضبط شده در پیرامون 

موضوع درسی، رایانه و نرم افزار تدوین و اصالح رنگ تصاویر

3  دانش افزایی و تدریس
در مراحل تكمیلی، برنامه سازان بعد از تدوین نهایی تصاویر، به موارد زیبایی شناسی یا 

مفهومی تصویر توجه می كنند.
ایجاد جلوه های تصویری و مراحل تكمیلی، با پخش نمونه های تصویر تدریس شود.

تهیه تصاویر مناسب هر عنوان، در شناخت منطقی هنرجویان بسیار مؤثر است.
در قسمت اصالح رنگ یا اضافه كردن جلوه های ویژه می توان از برنامه های آموزشی 
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تهیه شده توسط طراحان، سازندگان نرم افزارهای متفاوت و همچنین نمونه تصاویر 
پخش شده از تلویزیون استفاده كرد.

به طور مثال پخش تصاویر مربوط به بالن سواری در سریال »پایتخت 5« با توجه به متن 
كتاب و یا نمایش تیتراژ سریال »آرماندو« تهیه شده در شبكه اول سیمای جمهوری 

اسالمی ایران، می تواند جهت شناخت بهتر هنرجویان، جهت تولیدات ایرانی باشد.
در مبحث اصالح رنگ، هنرجویان می توانند به صورت كارگاهی تصاویر مونتاژ شده )از 

محیط تحصیل خود( را از نظر رنگ اصالح كنند.
در پایان، برای مستندهای ساخته شده )از محل تحصیل خود( تیتراژ طراحی كرده و 

بسازند.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
مشاهده عملكرد، فعالیت كالسی، آزمون عملكردی

)بررسی اصالح رنگ و چگونگی ساخت تیتراژ برای برنامه های مستند تهیه شده توسط 
هنرجویان، می تواند معیار سنجش خوبی از توانایی آنان باشد.(
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جلسه 4ـ مراحل تدوین و تکامل صدا

1  مقدمه
در این قسمت، به مراحل تكمیلی تدوین )صدا(، تجزیه و تحلیل صداگذاری دوبله، گفتار 

متن، موسیقی و افكت اشاره خواهد شد.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار پخش تصویر و صدا، نمونه برنامه های ضبط شده كه در ساخت 

آنها از صدا، به صورت خالقانه استفاده شده است، رایانه و نرم افزار تدوین و پاالیش صدا

3 دانش افزایی
مقوله صدا در تولید برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی، به خصوص در سال های 
اخیر با گسترش ابزارهای دیجیتال، امر مهمی در تكامل آثار هنری به حساب می آید، 
لذا وقتی از صداگذاری در مرحله پس تولید صحبت می كنیم، عالوه بر موضوع تكمیل 
شدن فرایند ساخت برنامه تلویزیونی، توجه هنرجو را به این مسئله جلب می كنیم كه 
در آینده می تواند با استفاده از امكانات قابل دسترس با دیدی خالقانه به امر صداگذاری 

در مرحله پس تولید بپردازد.

4  شیوه تدریس
پیشنهاد می شود، صحنه ای از یك برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی كه صدا در ساخت 
آنها خودنمایی می كند، یك بار با صدا و بار دیگر بدون صدا به نمایش بگذارید، و در مورد 

اهمیت صدا با هنرجویان گفت وگو كنید.
در طی كالس و با عنوان كردن هر تیتر از مطالب كتاب، سعی كنید برنامه ای به عنوان 

نمونه، نمایش دهید.
در مورد چگونگی انتخاب نماهایی كه احتیاج به نریشن دارند، گفت وگو كنید و با هنرجویان 

جهت تعیین محل هایی از فیلم مستند )هنرجو( برای نریشن گذاری هم فكری  نمایید.

واحد یادگیری 

)2(
تحلیل فرایند مراحل پخش و بایگانی برنامه

فصل پنجم: فرایند پس از  تولید و پخش
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در مورد اهمیت انتخاب گوینده متن و تأثیر نوع صدا و لحن آن در برنامه ها صحبت 
نمایید و از هنرجویان بخواهید، یكی از افراد گروه خود را به عنوان نریتور انتخاب و 
متن فیلم مستند را خوانده و ضبط نمائید. بعد از بیان مطالب در مورد موسیقی متن 
و تأثیرات آن، هنرجویان برای فیلم مستند كه درباره محیط تحصیلی خود ساخته اند، 

موسیقی انتخاب كرده و به فیلم اضافه نمایند.

5  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
فعالیت كالسی، تهیه گزارش، كارپوشه

با بررسی فیلم های مستند  توانایی و درک اهمیت صدا توسط هنرجویان،  )سنجش 
می گیرد.( انجام  شده،  صداگذاری 

جلسه 5: پخش برنامه و آشنایی با مراحل آن

1  مقدمه
در این قسمت به توضیح و تشریح فرایند پخش برنامه، روند بازبینی نهایی، اصالحات 
احتمالی، مجوز پخش، انتخاب زمان پخش، نحوه اجرای تبلیغ اثر، ساخت تیزر برنامه 

اشاره خواهد شد.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار پخش تصویر وصدا، نمونه برنامه های پخش شده 

3  دانش افزایی
چگونگی پخش برنامه ها، آشنایی با واحد پخش شبكه های تلویزیونی و قانون های حاكم 
بر آنها برای صدور مجوز پخش و... عموما برای افراد غیر از پرسنل شبكه ها ناشناخته 
است، هدف از بیان مطالب این بخش برای هنرجویان این است كه قبل از ورود به 

ساخت برنامه، تا حدی با مراحل سیستماتیك پخش آشنایی پیدا كنند. 

4  شیوه تدریس
بهتر است، نمونه های تهیه شده به نمایش درآمده و استفاده به جا و نا به جای موارد 
مطرح شده در كالس گفت وگو گردد. دیدن برنامه های تلویزیونی از چند شبكه درحال 
پخش و تحلیل و بررسي هنرجویان، از نحوه پخش برنامه ها و وظایف هر شبكه مي تواند 

به شناخت بهتر موضوع درسی كمك نماید.
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5 نكات ایمني و بهداشت
ایمني و دقت در كار با ابزار استودیویي، رعایت نكات فني و ایمني در كار با ابزارهاي 

مكانیكي و الكترونیكي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه هاي آموزشي
6- شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي

مشاهده عملكرد، تهیه گزارش، كارپوشه
)هنرجو برنامه اي را انتخاب و فرایند پخش برنامه از قبیل: زمان پخش، زمان تكرار، 
چگونگی استفاده از زیر نویس ها و آگهی های بازرگانی در زمان پخش را تحلیل و بررسي 

نماید.(

جلسه 6  ـ فرایند پایانی

1  مقدمه
برنامه توسط سفارش دهنده یا شبكه،  ارزیابی  برنامه،  پایانی  توضیح و تشریح فرایند 
تحویل به آرشیو و تسویه حساب، بازخورد مخاطبان و نقد و بررسی، توضیح و تشریح 

روند باز پخش، توزیع، جشنواره ها و رسانه های خارجی اشاره خواهد شد.

2  مواد و تجهیزات
نمایشگر تلویزیونی، ابزار پخش تصویر و صدا، تخته سفید یا تخته سیاه

3  دانش افزایی و شیوه تدریس
بازخورد مخاطبان برنامه های تلویزیونی، نقد و بررسی تولیدات تلویزیونی و سینمایی، 
چگونگی ادامه ساخت برنامه های موفق بر اساس نظر مثبت بینندگان، كارشناسان و 
منتقدین و دالیل شركت برنامه ها در جشنواره های متفاوت، موضوع بحث این بخش از 

فصل پنجم است كه باید برای هنرجویان تشریح گردد.
پیشنهاد می شود، برنامه هایی با ساختارهای متفاوت در كالس نمایش داده شود، سپس 
هر كدام را جداگانه به نقد و بررسی بگذارید )هنرجویان به عنوان مخاطب و هنرآموز 

به عنوان كارشناس(
برنامه ها از جهت ساختاری، محتوایی، میزان ارتباط با بیننده، و واجد شرایط بودن برای 

شركت در جشنواره ها بررسی شود.

4  نكات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در كار با ابزار استودیویی، رعایت نكات فنی و ایمنی در كار با ابزارهای 

مكانیكی و الكترونیكی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و كارگاه های آموزشی
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5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
مشاهده عملكرد، تهیه گزارش، كارپوشه

)از هنرجویان هرگروه سازنده مستند، )در مورد محیط تحصیلی خود( بخواهید، فیلم 
مستند گروه دیگری را نقد و بررسی نمایند و به نحوه برخورد هر گروه امتیاز دهید.(

ارزشیابی شایستگی فرایند پس از تولید و پخش ـ فصل5

عنوان
فصل 5

تكالیف عملكردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتایج)کیفیت(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

فرایند پس تولید 
و پخش

تحلیل فرایندهای 
تحلیل وتدوین مرحله پس از تولید

پس از تولید برنامه های 
تلویزیونی؛ براساس 

استانداردهای تعریف 
شده برای ساخت؛ 

با استفاده از نمایش 
پشت صحنه تدوین 
انواع برنامه تلویزیونی

باالتر از حد 
انتظار

دو  حداقل  تولید  پس  فرایند  توصیف 
نمایشی  ساختار  با  تلویزیونی  برنامه  نوع 
و  تخصصی  بررسی  و  غیر نمایشی  و 
برنامه  یك  تولید  نحوه  از  آسیب شناسی 
تلویزیونی نمونه و كسب نمره مطلوب در 

آزمون كتبی )از محتویات تدریس شده(

3

در حد 
انتظار

بررسی  و  تدوین  نحوه  از  درست  تحلیل 
تخصصی و آسیب شناسی از نحوه تولید 
یك برنامه تلویزیونی نمونه و كسب نمره 
محتویات  )از  كتبی  آزمون  در  متوسط 

تدریس شده(

2

تحلیل فرایند مراحل 
پخش و بایگانی 

پایین تر از برنامه
انتظار

توصیف فرایند پس تولید تا مرحله پخش 
و بایگانی برنامه و كسب نمره متوسط در 

آزمون كتبی )از محتویات تدریس شده(
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از 20
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پیوست ها
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بخش 3

پیوست ها
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نمونه فعالیت های كارگاهی

كار عملی اضافی برای كسب مهارت

راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضای آموزشی
راهنمای استفاده از دستگاه های جدید و نرم افزارهای جدید در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابی

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

1

2

3

بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
توجهات زیست محیطی و نگرش:

میانگین نمرات
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بخش 3: پیوست ها

فضای آموزشی

ضبط استودیو
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