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نمونه جدول بودجه بندي: انتخاب و آماده سازي تجهیزات فني صدا واحد یادگیری 1ـ پودمان 5 
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4ـصدابرداري با شيوه هاي بوم مني ، تداوم صوتي5جلسه 8
2ـارزشيابي، مهارت صدابرداري و بوم مني در فضاي مختلفجلسه 9
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مقدمه  

امروزه يكي از جذابيت هاي شبكه هاي تلويزيوني توليد فيلم هاي داستاني به  صورت 
سريال و تله فيلم است كه مباني صدا در آنها تقريباً شيوه هاي سينمايي داشته و 
در همان راستا حركت مي كند و با اندك تفاوتي از نظر تجهيزات و محتوا، شيوه  
كار تقريباً به همان شكل است و چون حجم مخاطبان تلويزيون در كشور ما بيش 
از سينماست گونه هاي مختلف فيلم اعم از مستند هاي مختلف و انواع برنامه هاي 
فيلم هاي  انواع  و  پژوهشي  علمي  كارهاي  و  مسابقات  و  داستاني  مستند  خبري، 

داستاني را دربر مي گيرد.
مي بينيم  كه  را  اشيايي  و  اشخاص  تصوير  كه  نظر مي رسد  به  فيلم ها  در  معموالً 
هركدام داراي اصواتي هستند. در فرايند فيلم سازي، باند صدا از تصاوير جدا است 
و مي توان به طور مستقل دخل و تصرف هايي را بر روي آن انجام داد. صدا مانند 
ساير تكنيك هاي فيلم تغيير پذير و متنوع است. مطالعه صدا مشكل تر از مطالعه 

ساير تكنيك هاست. 
براي  بماند.  پنهان  عين حال  در  و  باشد  داشته  نيرومندي  تأثيرات  مي تواند  صدا 

شناخت قدرت صدا الزم است، ابتدا ياد بگيريم كه خوب گوش دهيم.
صدا جنبه  هاي سمعي، بصري و ذهن مخاطب را درگير مي كند و تجربه ادراكي 
كامل تري را به بيننده ارزاني مي دارد. صدا فعاالنه نحوه درك و تفسير تصاوير را 

در بيننده شكل مي دهد.

مواد و تجهیزات  

لوازم التحرير، فازمتر،انواع دستگاه های ضبط صدا، ريكوردر، انواع ميكروفون ها، بوم، 
كابل صدا، بادگيرها، گيره ميكروفون ها، پايه ميكروفون ها، هدفون. انواع دستگاه های 

ضبط صدا، ريكوردر، بوم، كابل، دسته ميكروفون ها.

انتخاب و آماده سازی تجهیزات فنی صدا واحد 
یادگیری

 ضبط صدا 1 و 2

پودمان 5 : دستیار صدا
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دانش افزایی  

ویژگي هاي صوتي
بررسي ويژگي هاي صوتي مبحثي مفصل است كه مطالعه آن خارج از اهداف اين 
كتاب است. با اين حال برخي از ويژگي هاي ضروري آن را به شيوه اي كه درك 

مي كنيم مطالعه خواهيم كرد.

بلندي صدا
 صدايي را كه مي شنويم نتيجه ارتعاشاتي در هواست. دامنه يا وسعت اين ارتعاش ها 
باعث مي شود كه بلندي يا حجم صدا را حس كنيم. حجم صدا در فيلم هميشه 
مي تواند دستكاري شود. به عنوان مثال: در يك نماي دور )النگ شات( از فضاهاي 
گفتگو  به  شروع  و  مالقات  را  يكديگر  نفر  دو  ترافيك،  و  آمد  و  رفت  پر  شلوغ، 

مي كنند. در هنگام گفت وگو بلندي سر و صدا و ترافيك افت مي كند.
گاهي اوقات بلندي صدا به فاصله مربوط مي شود به  گونه اي كه هرچه صدا بلند تر 

شود فاصله منبع صدا با ما كمتر است.
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دانگ
دانگ يا همان »زيري« و »بمي« صدا، توسط 
اغلب  مي شود.  تعيين  صوت  ارتعاش  فركانس 
مي شنويم  روزمره  زندگي  در  كه  صداهايي 
صداهاي  همانند  هستند.  مركب«  »صداهاي 
فركانس هاي  از  مجموعه اي  كه  فيلم  يك 
در  مهمي  نقش  صدا،  دانگ  است.  مختلف 
تشخيص و تمييز دادن اشيا و صدا هاي مختلف 
در يك باند صداي فيلم دارد. مثاًل صداهايي با 
دانگ پايين، اشيای تو خالي را به ذهن متبادر 
باالتر  دانگ  با  در حالي كه صداهايي  مي كند، 
)مانند كشيدن صداي ناخن روي تخته( سطوح 

نرم تر، فشرده تر و زبرتر را القا مي نمايد. 

طنین
تركيبات هارمونيك هر صدا به آن لحن خاصي مي دهد كه در موسيقي آن را طنين 
مي گويند. طنين نسبت به دامنه و فركانس، اهميت كمتري دارد؛ اما در حس صدا 
ضروريست. مثال: وقتي در مورد كسي مي گوييم صداي تو دماغي دارد، به طنين 

صداي او اشاره مي كنيم. 
بلندي، دانگ و طنين به عنوان اجزاي تشكيل  دهنده صداي فيلم معموالً در كنش 
به  شود.  پرداخته  و  ساخته  فيلم  يك  صوتي  بافت  تا  هستند،  متقابل  واكنش  و 
بياني ساده تر باعث مي شود كه بين صداهاي فيلم تمايز قائل شد. مي توان صداي 

شخصيت هاي مختلف فيلم را از طريق اين ويژگي ها تشخيص داد.
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تنوع صدا
)افكت(.  به سه وجه وجود دارد: گفتار، موسيقي و جلوه هاي صوتي  صدا در سينما 
امروزه به تنوع صدا باند بين الملل گفته مي شود. در باند بين الملل گفتار يا ديالوگ، 
باند جدايي دارد كه در صورت نمايش در كشور هاي ديگر امكان دوبله داشته باشد. 
در  تكنيك صدا  اصلي  قرار مي گيرد. هدف  مقوله  در چند  گاهي يك صدا هم زمان 
سينما، جهت دادن به توجه بيننده است. يعني ايجاد وضوح و سادگي در باند صدا، به 
گونه اي كه عناصر مهم برجسته شوند. معموالً ديالوگ هايي كه جنبه اطالعات داستاني 
را دارند با حداكثر وضوح ضبط مي شوند و در چنين شرايطي موسيقي و جلوه هاي 
صوتي پس زمينه نبايد از نظر قابليت شنود با ديالوگ هاي مهم يكسان باشد. در اين 
ميان، جلوه هاي صوتي معموالً از اهميت كمتري برخوردار است. در چنين شرايطي 
القا نمود. فراموش نكنيم  مي توان يك حس كلي و تأثيرگذار از محيط رئاليستي را 
كم اهميت  بودن جلوه هاي صوتي به معناي بي اهميت بودن آن نيست؛ چرا كه حذف 
آسيب  قطعاً  صدا  دراماتيكي  تأثير  و  خواهدشد  آزاردهنده  سكوت هاي  به  منجر  آن 
خواهد ديد. در واقع جلوه هاي صوتي تحت الشعاع صداي اصلي و ديالوگ ها خواهد بود 
به طوري كه در  قرار مي گيرد.  ديالوگ ها  گونه كه موسيقي هم تحت الشعاع  همان 
مكث هاي ديالوگ ها يا جلوه هاي صوتي، وارد ميدان مي شود. اما با توجه به شرايط و 
فضاي دراماتيكي صحنه اين سلسله مراتب مي تواند دستخوش تغييرات شود. مثاًل در 
صحنه هاي پرتحرك، اصوالً جلوه هاي صوتي اولويت پيدا مي كند؛ همان طوري كه در 

صحنه هاي احساسي بدون ديالوگ، موسيقي غالب است.

ریتم
يكي از پيچيده ترين خصوصيات صدا، ريتم است. ريتم شامل يك ضرب يا ضرباهنگ، 
يك سرعت يا تمپو و الگويي از تأكيدها يا ضرب هاي قوي و ضعيف است. اين ويژگي ها 
در موسيقي فيلم به وضوح قابل درك است چرا كه ضرب، تمپو و تأكيد، خصوصيات 
بنيادي تركيب بندي موسيقايي تلقي مي شود. گفتار هم داراي ريتم است. هر شخصيت  
را مي توان از روي »اثرصدا« شناخت كه نه فقط فركانس ها و د امنه هاي ويژه، بلكه 
بازيگر،  گفتار  ريتم  مي دهد.  نشان  را  متمايز  هجايي  تأكيد هاي  و  سرعت  الگوهاي 
عاملي براي كنترل بازي است هرچند كه تدوينگر صدا مي تواند در مرحله صداگذاري 
هم آن  را دستكاري نمايد. جلوه هاي صوتي نيز داراي كيفيت هاي ريتميك هستند. 
صداي لك و لك شروع حركت يك قطار با صداي سرعت گرفتن آن متفاوت است. 
بدانيم حركت هاي درون  پيچيده تر مي شود كه  زماني  فيلم  ريتم صداي  اما مطالعه 
تأكيد(  و  سرعت  )ضرب،  ويژگي ها  همان  با  كه  است  خاص  ريتم  داراي  هم  تصوير 
تصويري  و  صوتي  ريتم هاي  هماهنگ سازي  شرايطي  چنين  در  مي شوند.  مشخص 

اهميت مي يابد.
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فضا
 از آنجا كه صدا از يك منبع صوتي صادر مي شود، داراي بعد فضايي است. چنانچه در 
درون فضاي داستاني فيلم منبع صدا، يك شيء يا شخصيت باشد، آن صدا را داستاني 
مي ناميم. صداي شخصيت ها، صداي حاصل از اشيای موجود در داستان و يا موسيقي اي 
كه از طريق سازهاي موجود در فضاي داستان ايجاد مي شود، همه، صداهاي داستاني 
هستند. صداي داستاني مي تواند هم بيرون از قاب تصوير باشد و هم درون قاب تصوير. 
به عنوان مثال: اگر از قبل مي دانيم كه چند نفر در يك اتاق حضور دارند، از ديدن نمايي 
كه فقط يك نفر از آنها را نشان مي دهد، استنباط نخواهيم كرد كه بقيه رفته اند؛ بلكه 
مي دانيم آنها در بيرون قاب حضور دارند و اگر يكي از آن چند نفر بيرون قاب حرف بزند، 
باز هم فرض ما بر آن است كه آن صدا مربوط به بخشي از فضاي داستان است. بنابراين 
صداي داستان مي تواند هم بيرون قاب و هم درون قاب باشد، متناسب با منبع بيرون يا 
درون قاب. فراموش نكنيم كه فضاي بيرون قاب قابليت آن را دارد كه به اندازه فضاي 
درون قاب اهميت داشته باشد. بنابراين صداي بيرون قاب مي تواند فضايي را كه تا آن 
سوي كنش قابل ديدن، فرا رفته است القا كند. گاه صداي بيرون قاب زمينه ساز كشف 
فضاي جديدي مي شود. به عنوان مثال در تصوير، چند نفر را در حين گفت وگو پشت 
ميز مي بينيم كه ناگهان صداي شليك اسلحه از فضاي بيرون قاب به گوش مي رسد. افراد 
پشت ميز به سمت منبع صدا نگاه مي كنند و بالفاصله فضاي جديدي وارد حوزه ديد 
ما مي شود. امكانات صداي داستاني بسيار است. معموالً فيلم سازان از صدا براي تجسم 
بخشيدن به افكار كاراكترها استفاده مي كنند. بسيار با اين صحنه مواجه شديم كه صداي 
كاراكتر در حالي كه افكارش را بيان مي كند، شنيده مي شود بدون اينكه لب هايش تكان 
اين  نمي توانند  براين است كه كاراكتر هاي ديگر  بخورد. در چنين صحنه هايي فرض 
افكار را بشنوند. در چنين مواردي روايتگر، از صدا براي دستيابي به ذهنيت كاراكتر 
استفاده مي كند و اطالعاتي از ذهنيت او به تماشاگر مي دهد. به طور كلي صدا ممكن 
است داستاني )در فضاي داستان( يا غير داستاني )خارج از فضاي داستان( باشد. اگر 
صدا داستاني است، ممكن است درون قاب يا بيرون قاب و يا دروني )ذهني( يا بيروني 
)عيني( باشد. از شاخص ترين ويژگي هاي صداي داستاني، توانايي آن در القای پرسپكتيو 
صوتي است. پرسپكتيو صوتي عبارت است از حس فاصله فضايي و محل استقرار. گاهي 
پرسپكتيو صوتي مي تواند از طريق حجم صدا القا شود. مثالً صداي بلند به نظر نزديك و 

صداي آهسته به نظر دور مي رسد.
زمان

به وجود  را  فيلم »صداي هم زمان«  نمايش  و تصوير در هنگام  هماهنگ سازي صدا 
اما اين امكان هم وجود دارد كه  مي آورد. صداي هم زمان متداول ترين حالت است. 
از  بعد   يا  قبل   ثانيه  چند  تأخير  با  داستان  توالي  نظر  از  مي شنويم  كه  را  صدايي 
رويدادهايي باشد كه در تصوير ديده مي شود، در واقع وقتي توالي داستان دستكاري 
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ناهمزمان،  صداي  كاربرد  متداول ترين  خواهدشد.  »ناهم زمان«  صدا  باشد،  شده 
فلش بك هاي صوتي است. مثاًل ما كاراكتري را در قاب تصوير مي بينيم ولي صداي 
كاراكتر ديگري را از صحنه هاي قبل تر مي شنويم. در واقع فيلم به واسطه صداي 
ناهمزمان اطالعاتي درباره رويدادهاي داستان به ما مي دهد بدون آنكه خود آن 
رويدادها را نشان بدهد. صداي ناهمزمان همانند صداي همزمان، ممكن است منبع 
بيروني يا منبع دروني داشته باشد. منظور از منبع بيروني، منبعي در جهان ذهني 

كاراكتر و منبع دروني، همان عالم عيني فيلم است.

روابط زماني صدا در سینما

فضاي منبع تولید صدا

غیرداستان
)فضاي خارج داستان(

داستاني
)فضاي داستان( روابط زماني

صداي مربوط به گذشته روي تصاوير 
مربوط به بعد از آن.

فلش بك صوتي، فلش فوروارد تصويري، 
پل صوتي

صداي ناهمزمان:
صدا در ترتيب داستان قبل تر از تصوير 

است.

به  تصاوير  با  همزمان  صورت  به  صدا 
گوش مي رسد.

جلوه هاي  ديالوگ،  بيروني:  صداي 
صوتي موسيقي

صداي دروني: افكار و ذهنيات كاراكترها 
در قالب كلمات

صداي همزمان:
با  همزمان  داستان  ترتيب  در  صدا 

تصوير است

صداي مربوط به زمان بعدتر از تصاوير، 
روي همان تصاوير

فلش فوروارد صوتي، فلش بك تصويري 
ادامه  حال  زمان  تا  كه  صدايي  با 
پيشين  رويدادهاي  بازگويي  مي يابد، 

توسط كاراكتر، پل صوتي

صداي ناهمزمان:
از تصوير  بعد  ترتيب داستان  صدا در 

است.

همزمانی                                                   دیالوگ                                             صدای ذهنی 
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صدا در ترتیب داستان قبل تر از تصویر است
از  قبل تر  لحظه  به  متعلق  مي شنويم،  حاضر  لحظه  در  كه  حالت صدايي  اين  در 
كنشي است كه در قاب تصوير ديده مي شود. حال اگر نشانه هايي دال بر دروني 
بودن صدا وجود داشته باشد )كاراكتري در تصوير ديده شود كه آن را به خاطر 
بياورد( صدا به اين شيوه تمام و كمال متعلق به گذشته نيست، چون يادآوري صدا 
در زمان حال صورت گرفته است. اما چنانچه كاراكتري موجود نباشد كه صحنه 
به طريق  با »فلش بك صوتي« مواجهيم. صدا  اين صورت  بياورد، در  به خاطر  را 
ديگري هم مي تواند به زمان قبل تر از تصوير تعلق داشته باشد. صداي يك صحنه 
ممكن است مدت كوتاهي روي تصوير صحنه بعدي ادامه يابد. اين پديده را »پل 
صوتي« مي نامند. پل صوتي مي تواند از طريق ايجاد انتظاراتي كه به سرعت برآورده 

مي شود، انتقال نرم از يك صحنه به صحنه بعد را ممكن سازد.

صدا در ترتیب داستان همزمان با تصویر است
 اين شيوه معموالً رايج ترين رابطه اي است كه صدا و تصوير در فيلم هاي داستاني 
نشئت  داستاني  فضاي  از  كه  گفتارهايي  يا  موسيقي  صوتي،  جلوه هاي  دارند. 
مي گيرند تقريباً همزمان با تصاوير به گوش مي رسند. صداي همزمان نيز مي تواند 

هم به صورت بيروني )عيني( و هم به صورت دروني )ذهني( باشد.

صدا در ترتیب داستان بعد تر از تصویر است
صداي ناهمزمان داستاني مي تواند در زماني بعد از آن كه تصوير ديده شد، شنيده 
شود. دراين حالت ما تصاوير را به عنوان تصاوير مربوط به گذشته مي بينيم و صدا را به 
صورت صداهايي كه در زمان حال يا آينده حادث مي شوند، مي شنويم. نمونه ساده آن 
را در درام هاي دادگاهي مي بينيم. شهادت شاهد در زمان حال روي باند صدا شنيده 

مي شود. ولي باند تصوير، فلش بكي از يك رويداد پيشين را نشان مي دهد. 

صداي غیرداستاني
غيرداستاني  از صداها، صداي  ديگري  دسته   
داستان  با  زماني  رابطه  هيچ  عموماً  كه  است 
ندارد. وقتي يك موسيقي »رمانتيك« را روي 
بي ربط  كاماًل  مي شنويم،  پرتنش  صحنه  يك 
در  موسيقي  كه  كنيم  تصور  اگر  خواهدبود. 
تصاوير  كه  است  شده  نواخته  زماني  همان 
هيچ  موسيقي  اين  افتاده اند،  اتفاق  پرتنش 

ربطي با فضاي داستان ندارد.
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شیوه تدریس   

كاربرد هاي  با  را  فيلم، شما  كاركردهاي صداي  و  انواع صدا  از  آگاهي  و  شناخت 
اساسي صدا در فيلم آشنا خواهدكرد. پاسخ به پرسش هاي ذيل شما را در تجزيه و 

تحليل صداي فيلم ياري خواهد نمود:
يا  است  گفتار  است،  موسيقي  هستند،  نوع  چه  از  مي شنويم  كه  صداهايي     1

جلوه هاي صوتي؟
2   بلندي، دانگ و طنين صداها به چه نحوي به كارگرفته شده اند؟

3   آيا صداها ارتباط ريتميك با تصاوير دارند؟
4   صدا مربوط به كدام فضاست؟ فضاي داستان يا بيرون از آن؟

نکات ایمنی و بهداشت   

 رعايت نكات ايمنی مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی 
مختلف، لباس كار مناسب، كفش مناسب

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي  

فعاليت كالسي و كارگاهي، تحقيق و پژوهش، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی انتخاب و آماده سازي تجهیزات فني صدا 

شرح کار:
بررسی دكوپاژ، بررسی فنی مكان صدابرداری، انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا

استاندارد عملکرد: 
انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا برای صدابرداری، يك برنامه كوتاه تلويزيونی 15دقيقه اي بر اساس طرح 

برنامه

شاخص ها:
انتخاب تجهيزات صوتی استاندارد با توجه به ويژگی های موجود در طرح و تصوير مورد نظر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 30 ساعت

مکان: كارگاه صدابرداري
ابزار و تجهیزات: 

گيره  بادگيرها،  صدا،  كابل  بوم،  ميكروفون ها،  انواع   ، ريكوردر  صدا،  ضبط  دستگاه های  انواع  فازمتر،  لوازم التحرير، 
ميكروفون ها، پايه ميكروفون ها، هدفون

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1بررسی دكوپاژ1

2بررسی فنی مكان صدابرداری2

2انتخاب و آماده سازی تجهيزات فنی صدا3

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
ارتفاع،  برق،  از جريان  استفاده  به  مربوط  ايمنی  نكات  نگرش: رعايت 
عدم  مناسب  كفش  مناسب،  كار  لباس  مختلف،  هوايی  و  آب  شرايط 
روحيه  باتری ها،  همچون  مصرفی  مواد  با  زيست  محيط  كردن  آلوده 

جمعی كار 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ارزشیابی شایستگی ضبط صدا 

شرح کار:
ميكروفون گذاری، آزمودن صدای صحنه، بوم گردانی، ضبط صدا

استاندارد عملکرد: 
ضبط صدای يك برنامه كوتاه تلويزيونی در حد 10 دقيقه بر اساس طرح مورد نظر

شاخص ها:
1  ضبط صدای مناسب با جهت گيری مناسب ميكروفون به جهت ضبط كامل صدای شخصيت ها و همچنين صدای 

صحنه
2  عدم وجود نويز و صدای مزاحم در صدای ضبط شده

)pistrotion( 3  تنظيم كردن سطح شنيداری صدا برای دوری از خراب شدن و درهم تنيدگی صدا

4  عدم ورود ميكروفون ها به محدودۀ قاب تصوير

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: 30 ساعت

مکان: كارگاه صدابرداري
ابزار و تجهیزات: انواع دستگاه های ضبط صدا، ريكوردر، ميكروفون ها، بوم، كابل، بادگيرها، دسته ميكروفون ها، پايه 

ميكروفون ها، هدفون

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2ميكروفون گذاری1

2آزمودن صدای صحنه2

2بوم گردانی3

2ضبط صدا4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: مديريت كار و كيفيت )63   ـN62(، استفاده از لباس و كفش 
همچون  مصرفی  مواد  با  زيست  محيط  كردن  آلوده  عدم  مناسب، 

جمعی كار  روحيه  و...  باتری ها 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


