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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و 
اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. 
از جمله به نقش هنرآموز از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب 
بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  برنامه محوری  به  آموزشی  تنها رسانه  به عنوان  درسی 
یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای 
تدریس هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... است که با هم در تحقق اهداف 
یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و 
مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز 
هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، 
تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی 
و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه 
بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، 
نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در 
فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي 

هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان



بخش 1: کلیات

1

بخش 1

کلیات



2

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

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

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

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

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

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

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

آموزش و تربيت فني و حرفه اي است.

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

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

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

كارها، دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد.

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

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

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

سيستم جرقه است.

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

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

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

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

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

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

EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مورد توجه قرار مي گيرد.

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

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

حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.

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

تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

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

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

مي شوند.

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

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

چهارگانه گفته مي شود.

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

يا روحاني( صورت گيرد.

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

نمودن هنرجويان استوار است.

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

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

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



بخش 1: کلیات

7

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

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

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

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

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

پايه دهمپايه دوازدهم

گرافیك

فتوگرافیك

پويانمايی )انیمیشن(

تولید برنامه تلويزيونی

صنايع دستی ـ فرش

صنايع دستی ـ چوب

صنايع دستی ـ طال و جواهر

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

طراحی و دوخت

نقاشی

موسیقی ساز ايرانی

موسیقی ساز خارجی

سینما

نمايش

ش عمومی
دوره اول متوسطه ـ آموز

دوره دوم متوسطه شاخه فنی وحرفه ای

پايه يازدهم
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مسیر يادگیری حرفه ای بین دروس

پاية دوازدهم

پاية يازدهم

پاية دهم

رشته تولید 
برنامه تلويزيونی

نگارش متن 
برنامه های 
تلويزيونی

تدوين و صداگذاری 
برنامه های 
تلويزيونی

دانش فنی 
تخصصی

ساخت و اجرای 
دکور، لباس، 
ماسك و گريم

گويندگی، اجرا 
و بازيگری

تصويربرداری و 
صدابرداری

ساخت و  بازی دهندگی 
دانش فنی پايهعروسك های نمايشی

طراحی و سازماندهی درس

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

دانش فنی تخصصی كه قابليت انتقال دارد محقق می شود.



10

شايستگی های مورد انتظار
شايستگی های فنی:

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

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

  مسئوليت پذيري تعهد كاري
  جمع آوري و گردآوري اطالعات

  امانت داري و رازداري
  يادگيري مادام العمر

  ارتباط مؤثر و كار تيمي
  مديريت كار ها و پروژه

  اجتماعي بودن
  مذاكره

  كارآفريني
  درستكاري

  به كارگيري فناوري هاي مناسب
  كاربرد فناوري اطالعات

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

  تفكر و اخالق
  نگرش سيستمي
  اخالق حرفه اي

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

سازماندهي محتوا
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لیست استاندارد تجهیزات

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

www.tvoccd.oerp.irبه نشاني

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

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

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

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

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

1  مراکز يادگیري

هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی

2  رسانه هاي يادگیري

3  منابع يادگیري

  كتاب هاي مرجع
  جداول استاندارد 

  استاندارد های تحليل و ارزشيابی حرفه 
  رسانه های يادگير

هنر

هنر

کتاب

سمینارکارگاه

کارپوشهنرم افزار

کتابفیلمکارپوشه

بازديد
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بخش 2

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

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

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

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

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

تلويزيونی ـ4رسانه 

ـ4توليد برنامه های تلويزيونی1تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونیجلسه 4

ـ4ساختار توليدات تلويزيونی1تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونیجلسه 5

ـ4مراحل ساخت توليدات تلويزيونی1تحليل فرايند ساخت برنامه تلويزيونیجلسه 6

جلسه 7
در  برنامه   ساخت  و  رسانه  تحليل 

تلويزيون
هدف 1 با  مكتوب  پژوهش  ارزشيابی، 

6ـشناسايی انواع رسانه های ارتباط جمعی.

فصل اول: تحلیل رسانه و ساخت برنامه در تلويزيون

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

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

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

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

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

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

ـ جلسه ششم: تشريح فرايند توليد برنامه تلويزيونی
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واحد يادگیری 

)1(
تحلیل وسايل ارتباط جمعی و رسانه تلويزيونی

جلسه 1: جايگاه و نقش وسايل ارتباط جمعی

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

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

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

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

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

هنرجويان قرار بگيرد.( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ميان همه ويرانه ها و خرابی ها.

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

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

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

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

كه او سعی دارد با دست جلوی خونريزی را بگيرد. 

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

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

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

آغوش گرفته است.
تأثیرات و کوبیسم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افزوده  آن  اهميت  بر  روزبه روز  و  بوده  واضح  امری  افكار عمومی،  ارشاد  و  بيداری 
می شود، در نظام های دموكراسی، وسايل ارتباط جمعی می توانند در راه گسترش 
و  دهد  انجام  را  مهمی  رهبری شوندگان، خدمات  و  رهبری كنندگان  ميان  ارتباط 
به عنوان آيينه تمام  نمای افكار عمومی در جلب همكاری مردم و شركت دادن آنها در 
امور اجتماعی، تأثير فراوانی به جای بگذارند. البته رسانه های گروهی با انگيزه  سازی در 



26

مخاطب، می توانند ايجاد مشاركت اجتماعی كه از عمده ترين نقش های رسانه هاست، 
را به دنبال داشته باشند. اين مهم، يعنی انگيزه سازی برای مشاركت، نيازمند شناخت 
درست از نيازهای مخاطبان است. توجه به فرهنگ های محلّی مناطق گوناگون يك 

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

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

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

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

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

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

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

11   نقش و کارکرد بیان عقايد

12   ايجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی

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

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

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

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

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

محتويات مورد بحث تهيج نمايد.(

جلسه 2: ويژگی های وسايل ارتباط جمعی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2  اختراع خط، شروع 2500 سال قبل از ميالد

3  اختراع چاپ، سال 1465 ميالدی

4  شروع چاپ انبوه روزنامه اوايل دهه 1830

5  تلگراف الكتريكی سال 1844

6  پيدايش صنعت سينما حدود سال 1900

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

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

كرده اند.
ويژگی ارتباطات جمعی

1  وجود افراد حرفه ای
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2  وسيله ارتباطی قدرتمند

3  پخش پيام وسيع و گسترده

4  پخش سريع

5  فعاليت پيوسته

6  مخاطبان انبوه و ناهمگون و پراكنده

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

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

2  محدود شدن دامنه تأثيرات پيام به دليل شرايط مسير

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

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

3  قابل حمل بودن

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

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

6  قابليت دسترسی رسانه به بازخوردها

ويژگی های انواع رسانه ها
الف( رسانه های چاپی

1  وسعت اخبار

2  دوام اخبار

3  تنوع اخبار

ب( رسانه های الكترونیكی
1  نزديكی و بی واسطگی؛

2  تعامل و واكنش دوسويه؛

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

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

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

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

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

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

1  ديجيتال شدن در تمام عرصه ها

2  همگرايی رسانه های گوناگون

3  جداشدن اينترنت از ارتباطات جمعی

4  به كارگيری نقش های انتشاراتی

5  درون گرايی بيشتر نقش مخاطب

6  هم پاشيدگی »نهاد رسانه«

7  كاهش كنترل اجتماعی

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

2  هزينه استفاده از ايتنرنت

3  هزينه های توليد

4  فقدان زير ساخت های مخابراتی و فناوری اطالعات

5  فقدان قوانين الزم

6  سواد رايانه ای

7  تخصص فنی برای عوامل

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

الزم در ارتباط با موضوعات درس، بپردازد.

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

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

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

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

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

محتويات رسانه ای بپردازند مانند:
آيه 92 سوره نحل:

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

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

خواهد ساخت. )92(
زيرمتن: عهد شكن نباشيد

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

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

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

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

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

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

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

امكانات مورد نياز برای اين جلسه است.
3  دانش افزايی

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

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

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

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

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

مختصر به نحوه پيدايش اين رسانه قدرتمند و رواج آن در كشور ايران پرداخته ايم. از 
آنجا بنيان مباحث اين پودمان و پودمان های بعدی بر موضوع تلويزيون و برنامه سازی 
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تلويزيونی استوار است، هنرآموز می بايست فرايند تكامل رسانه ها را به نحوی تشريح 
نمايد كه جايگاه رسانه تلويزيون بيش از ساير رسانه ها نمود داشته باشد و هنرجويان 

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

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

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

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

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

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

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

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

از پيام های رسانه، بهره برداری نمايد. 
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واحد يادگیری 

)2(
تحلیل فرايند ساخت برنامه تلويزيونی

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

جلسه 4: تولید برنامه های تلويزيونی

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

می پردازيم. برنامه سازی 

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

1   نمايشگر مجهز به گيرنده شبكه های تلويزيونی 

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

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

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

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

جامع تری از نحوه كار سازندگان آثار داشته باشند.

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

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

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

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

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

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

تهيه گزارش و كار پوشه

جلسه 5: ساختار تولیدهای تلويزيونی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تهيه گزارش و كار پوشه

جلسه 6: مراحل ساخت تولیدات تلويزيونی

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

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

گرفته شده است.
2 مواد و تجهیزات

1   وايت برد يا تخته سياه 

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

كارخانه ای 
3 شیوه تدريس

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

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

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

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

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

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

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

عنوان 
فصل 1

تكالیف 
عملكردی

)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتايج)کیفیت(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل 
رسانه و 
ساخت 

برنامه  در 
تلويزيون

تحليل وسايل 
ارتباط جمعی و 
تحليل و ساخت برنامه تلويزيونی،  رسانه تلويزيونی

با  مرجع؛  قالب های  براساس 
استفاده از نمايش فيلم و بررسی 
نمونه آثار و تجزيه و تحليل آراء 
و نظرات صاحب نظران در حوزه 

رسانه

باالتر از 
حد انتظار

توصيف ويژگی های اختصاصی رسانه فراگير 
تلويزيون

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

3

در حد 
انتظار

توصيف ويژگی های اختصاصی رسانه فراگير 
تلويزيون

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

شده( تدريس 

2

تحليل فرايند 
ساخت برنامه 

پايين تر از تلويزيونی
انتظار

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

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی فصل از 3

نمره فصل از 20
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رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

و جلسه 1 نگارشی  متون  طرح ها،  تبیین 
اجرا بر  مبتنی  روایت 2روایت  و  نگارشی  متون  و  طرح ها 

اجرا بر  ٣١مبتنی 

و جلسه 2 نگارشی  متون  طرح ها،  تبیین 
اجرا بر  مبتنی  2١تفکیک و دسته بندی برنامه ها2روایت 

و جلسه 3 نگارشی  متون  طرح ها،  تبیین 
اجرا بر  مبتنی  ٣١تفکیک و دسته بندی طرح و متن2روایت 

٣١انواع ساختارهای برنامه تلویزیونی2تحلیل فرایند طرح و متنجلسه 4

فرایند طرح و متن به شبکه و تصویب 2تحلیل فرایند طرح و متنجلسه 5
٣١نهایی

22فرایند برآورد مالی2تحلیل فرایند طرح و متنجلسه 6

2فرایند طرح و متنجلسه 7

ارزشیابی، تحلیل یک برنامه تلویزیونی 
از نظر روایت متنی و روایت اجرایی.

برآورد مالی یک سکانس )به صورت 
گروه های چهارنفره(.

6ـ

نمونه جدول بودجه بندی: فرایند طرح و متنـ  فصل 2

فصل دوم: فرایند طرح و متن

واحد یادگیری 1ـ تبیین طرح ها، متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا
واحد یادگیری2ـ تحلیل فرایند طرح و متن
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واحد یادگیری 

)1(
تبیین طرح  ها و متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا

فصل دوم: فرایندطرح ومتن

جلسه1: طرح ها، متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا

1  مقدمه
و  تلویزیونی  برنامه های  متن  و  طرح  نگارش  شیوه های  با  هنرجویان  آشنایی  هدف، 
همچنین روش های تحقیق جهت نگارش متن یا تهیه محتوا برای برنامه ها )غیروابسته 
به متن نگارشی( است. »طرح اولیه« و »نگارش فیلمنامه یا متن برنامه تلویزیونی« شاید 
نخستین گام و مهم ترین مرحله برای آغاز برنامه سازی تلویزیونی محسوب شود. با وجود 
آنکه برخی از انواع برنامه های تلویزیونی، وابسته به متن نگارشی نیستند، اما اجرای آنها 

به طراحی اولیه و تحقیق محتوایی نیازمند است عماًل جایگزین متن می شود. 
فیلمنامه  نگارش  یا  طراحی  اصول  به هنرجویان  ندارد  قصد  وجه  به هیچ  پودمان  این 
آموزش دهد، اما سعی دارد تا جایگاه و نقش واقعی نویسندگان و محققین برنامه ها 
را تشریح سازد و مهم ترین شیوه های نگارش طرح و متن انواع برنامه های نمایشی و 
غیرنمایشی را توصیف نماید. هنرآموز برای تدریس این مباحث، باید شناخت کاملی از 
اصول نگارش طرح و فیلمنامه داشته باشد و درصورت نیاز، بتواند سؤاالت هنرجویان 
را درخصوص ریزه کاری های متن پاسخ دهد. ضرورت دارد هنرآموز با مفاهیم تخصصی 
در حوزه »روایت« اعم از »روایت نگارشی« یا »روایت مبتنی بر اجرا« و یا »کارگردانی 
بدون متن مکتوب« آشنا باشد؛ بسیاری از برنامه های تلویزیونی، بدون متن نگارشی 
تولید می شوند و عوامل مؤثر در روایت، مانند: کارگردان، مجری، تدوین گر و تصویربردار، 

مسئولیت ساماندهی محتوای برنامه را برعهده دارند. 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 
جذاب و مؤثری ارائه نماید. برای مبحث آماده سازی، خالصه ای از فیلم مستند درباره 

جنگ دنیاها بسیار مفید است. 
هنرآموز می تواند با نمایش انواع برنامه های نمایشی، خبری، مستند، ورزشی و... به جایگاه 
متن و جایگاه اجرای بدون متن اشاره کند و هنرجویان را نیز در کشف این تفاوت ها 
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به چالش بکشد. همچنین در مبحث دوم، هنرآموز قادر است با نمایش برخی برنامه ها 
موضوع روایت را تشریح کند و قابلیت ها و کارکردهای روایی را ترسیم نماید.

میزگرد،  مستند،  نمایشی،  برنامه های  )مانند:  برنامه سازی،  گانه  انواع 9  سازی  آماده 
سخنرانی، گزارشی ـ خبری، مسابقه، انیمیشن، ترکیبی، موسیقی تصویر( و توصیف 
بخشی از محتوای تحقیقی در هریک از برنامه ها، می تواند در فهم و ادراک مطالب درس 

نقش مؤثری ایفا نماید.
ارائه فهرستی از کتاب های در حوزه روایت و یا روش های تحقیق همراه با عکس و تصویر 
و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در فراگیری بهتر این درس 
ایجاد می کند. آدرس چندسایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی در حوزه روایت را 

به هنرجویان ارائه دهید.

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

1   جایگاه و اهمیت طرح و طراحی با توجه به انواع ساختار برنامه

2   جایگاه و اهمیت متن )روایت نگارشی و روایت اجرایی( با توجه به انواع ساختار برنامه

3   جایگاه و اهمیت تحقیق با توجه به انواع ساختار برنامه

1   در این بخش با ارائه یک مثال از برنامه رادیویی »جنگ دنیاها« )به کارگردانی 

اورسن ولز، که در سال ١9٣8 موجب بروز وحشت گسترده در یکی از ایالت های 
آمریکا شد( به تبیین نقش و جایگاه رسانه پرداخته ایم. تشریح این مثال، به خوبی 
نشان می دهد که رسانه ها در برابر افکار عمومی مسئولیت سنگینی برعهده دارند و 
کوچک ترین سهل انگاری موجب بروز سوء تفاهم های فراوانی در میان مردم خواهد 
شد. بر همین اساس، موضوع »طراحی« برنامه و »نگارش قبل از تولید« عالوه بر 
نقش کنترلی، می تواند سهم به سزایی در افزایش کیفیت برنامه ایفا نماید و با ایجاد 
امکان برنامه ریزی دقیق تر برای عوامل تولید، نقش چشمگیری درکاهش هزینه ها و 

زمان تولید ایفا نماید.
سپس به جایگاه »واحد طرح و برنامه« که اغلب یک شورای کارشناسی جهت بررسی 
طرح های و متن های تلویزیونی است، می پردازیم. البته سازو کار این شورا در جلسات 
بعدی به شکل مبسوط تری توضیح داده می شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، »طرح« 
یکی از مهم ترین محصوالت برنامه سازی است و درگاه ورودی به مراحل بعدی محسوب 
می شود. بدون طرح، امکان تولید برنامه تلویزیونی بسیار دشوار است و تمام کسانی که 
خود را واجد سواد رسانه ای می دانند، باید توانایی نگارش طرح و یا توانایی تجزیه و تحلیل 
آن را  داشته باشند. در پایان نیز به حداقل سه کارکرد اساسی طرح اشاره شده است. 
هنرآموز باید با ارائه مثال های روشن از کارکرد طرح، نمونه های مختلفی از طرح را به 

هنرجویان ارائه دهد و قابلیت ها و کارکردهای طرح را به خوبی تشریح نماید.
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2   مبحث دوم، مربوط به فرایند نگارش متن برنامه های تلویزیونی است. در این درس 

به تشریح دو گونه برنامه سازی اشاره شده است که عبارت اند از »برنامه های مبتنی بر 
متن نگارشی یا فیلمنامه« و »برنامه های بدون اتکاء به متن« هنرآموز باید با نمایش 
انواع برنامه های تلویزیونی تفاوت این دو گونه را به هنرجویان نشان دهد. هنرجویان 
با دیدن این برنامه ها می توانند به نقاط اشتراک و یا تفاوت های برنامه سازی پی ببرند 
و در مورد این مطالب به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند. اغلب برنامه های زنده نظیر: 
گزارش های ورزشی، سخنرانی ها و برنامه های گفت وگو محور، نیاز کمتری به متن 
مکتوب دارد درحالی که برنامه های نمایشی و برخی از برنامه های مستند و خبری، 
وابسته به متن است. هنرآموز در خالل نمایش این گونه آثار می تواند به برخی مزایا و 

معایب گونه های مذکور اشاره نماید.
در موضوع »روایت« هنرآموز می بایست با تشریح این کلید واژه، عالوه بر تعریف آن، 
کارکردهای روایی را در متن و در اجرا نشان دهد. در ادامه این مبحث به حداقل سه نوع 
روایت »نوشتاری، شنیداری و دیداری« اشاره شده است. مفهوم روایت اندکی پیچیده 
است، اما اگر هنرآموز بتواند با ذکر مثال های مختلف و روشن، این مفهوم را در ذهن 
هنرجویان روشن سازد، کار خود را برای ادامه مباحث بعدی بسیار ساده خواهد کرد. 
مبحث سوم به موضوع تحقیق برنامه ای و انواع آن مربوط است. هنرآموز باید بتواند 
اهمیت تحقیق را در انواع برنامه های تلویزیونی نشان دهد و به ویژه نقش تحقیق را در 

برنامه های بدون اتکاء به متن مکتوب را تشریح سازد.
»هنر آموز می تواند برای تشریح مفهوم طرح از متن زیر استفاده کند«

تحقیق به مثابه محتوای برنامه محسوب می شود.توجه

»هنرآموز می تواند برای تشریح مفهوم طرح از متن زیر استفاده کند«
پیرنگ، طرح یا پالت چیست؟

پِیرنگ یا طرح یا پالت )Plot( در اصطالح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به توالی 
منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطه علت و معلولی است، اطالق می شود. 
در یک اثر داستانی ممکن است عالوه بر پیرنگ اصلی، یک یا چند پیرنگ فرعی نیز 
یک پیرنگ اصلی و یک  باشد. در فیلم های سینمای کالسیک معموالًً  وجود داشته  
پیرنگ فرعی مشاهده می شود، اصطالح پِیرنگ در اصل متعلق به نقاشی است و معنی 

آن، طرح اولیه ای است که نقاشان می کشند و سپس آن را تکمیل می کنند.
»فورستر« تفاوت میان داستان و پِیرنگ را این گونه بیان می دارد: »پیرنگ نقل حوادث 
است، اما نقلی که در آن وجود رابطه علت و معلولی اهمیتی خاص دارد. »شاه مرد و 
سپس ملکه نیز مرد.« داستان است اما »شاه مرد و سپس ملکه از غصه دق کرد.« پیرنگ 



بخش 2: دروس و جلسات

43

است زیرا ضمن آنکه ترتیب تقدم و تأخر رخدادها در آن حفظ شده، رابطه علّی دو 
رخداد نیز در آن بیان شده  است.

طرح فیلمنامه چیست؟
طرح فیلمنامه به سلسله رخدادها و حوادث روایی فیلمنامه اطالق می شود که توسط 
فیلمنامه نویس و بدون اشاره به جزئیات، معموالً در١ تا 4 الی ١5 صفحه تنظیم شده 
و تهیه کنندگان معموالً بر اساس آن تصمیم به سفارش نگارش فیلمنامه یا ساخت فیلم 
از اهمیت  از منظر فیلمنامه نویس روش تهیة طرح، خود  این رو  از  مذکور می گیرند. 

خاصی برخوردار است. 
پیرنگ اصطالحی است برآمده از نقاشی و معادل انگلیسی Plot. شاید شنیده باشید که 
هر داستان باید دارای پی رنگی برای خود باشد. اما شاید تشخیص اینکه پی رنگ اساساً 
چیست دشوار بنماید. در این ُجستار ما سعی داریم با آوردن تعریف پیرنگ، و برشمردن 
مشخصات آن کمک کنیم تا ساده تر بتوان تشخیص داد آیا داستان هایی که می خوانیم 

از پیرنگ درستی برخوردار هستند یا فاقد آن هستند، یا پی رنگ قانع کننده ای دارند.
فن  در  ارسطو  می گردد.  باز  ارسطو  شعر«  »فن  رساله  به  پی رنگ  از  استفاده  سابقه 
شعر وقتی عناصر تراژدی را برمی شمارد، از باب هفت به بعد به تشریح دقیق پی رنگ 
می پردازد. او برای طرح داستان یا همان پی رنگ اصطالح Mythos را برگزید، و در باب 
شش پیرنگ را توالی یا ترتیب رخدادها تعریف می کند. ازنظر ارسطو پیرنگ که خود 
همراه با پنج عنصر دیگر سازنده تراژدی است، از سه بخش تشکیل شده است. آغاز، 
میانه و پایان. ارسطو در فصل هفت به هنگام شروع تعریف پی رنگ آن را نخستین و 
مهم ترین عنصر تراژدی معرفی می کند. الزمه تراژدی ازنظر ارسطو یکپارچگی و کامل 

بودن است. یعنی باید آغاز وسط و پایان داشته باشد.
وقتی قرار است داستانی نقل شود، این داستان باید از سلسله حوادثی تشکیل شده باشد. 
درست مانند دانه های تسبیح در رشته تسبیح. یعنی حوادث یا رخدادهایی که داستان 
را شکل می دهند به مانند دانه های تسبیح هستند. اما دانه های تسبیح به خودی خود 
تسبیح نمی سازند، باید رشته  یا نخی آنها را به هم متصل کند. این رشته چیست؟ رشته 
مزبور رابطه علت و معلولی است. یعنی هر رخدادی باید معلول رخداد دیگری باشد و از 
آن ناشی شده باشد. بدین گونه بین این عناصر که همان دانه های تسبیح باشند پیوند 
برقرار می شود و پی رنگ داستان شکل می گیرد. فورستر نویسنده بریتانیایی در اثر خود 
موسوم به »اصول رمان« داستان را روایت رخدادهایی می داند که توالی زمانی دارند. با 
نگاه به همین تعریف پیرنگ داستان را هم روایت می داند که در آن علیت )رابطه علت و 

معلولی( مورد تأکید و اهمیت است.
وقتی می گوییم پادشاه مرد، و بعد ملکه مرد دو حادثه را که از توالی زمانی پیروی 
این دو  بین  باید  را شکل دهیم  پیرنگ داستان  آنکه  برای  اما  بیان کرده ایم  می کند 
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حادثه رابطه علت و معلولی ایجاد کنیم. پادشاه مرد و ملکه نیز از فراق  او دق کرد. حال 
می توان پرسید ملکه چرا دق کرد؟ از فراق  پادشاه. توالی زمانی هم در این پی رنگ 

رعایت شده است. یا بهتر است بگوییم منطق زمانی.
همان جا می خوانیم، »ملکه مرد و کسی نمی دانست چرا، تا آنکه بعدها مشخص شد 
از فراق  شاه ملکه دق کرده بود.« در این پی رنگ، راز و رمزی نهفته است که به ما 
کمک می کند تا داستان را بسط دهیم. با چنین پیرنگی می توان در داستان تعلیق 
نیز ایجاد کرد و خواننده را تا پایان داستان مشتاق نگاه داشت. ارسطو در بحث عناصر 
تشکیل دهنده تراژدی از پیرنگ به عنوان عنصر اصلی نام می برد و سه بخش را در آن 
ضروری بر می شمارد. به همین منوال نمایشنامه نویس آلمانی، گوستاو فرای تاگ در اثر 
خود موسوم به »فن نمایشنامه« پیرنگ را به تفصیل و تقسیم بیشتری یعنی در 5 بخش 
تعریف و تقسیم می کند. این ساختار که برای نمایشنامه پیشنهاد شده، بعدها به »هرم 

فرای تاگ« موسوم شد.
هرم مزبور از پایین شامل آشناسازی یا مقدمه چینی است که طی آن شخصیت های 
داستان )قهرمان و ضدقهرمان( معرفی می شوند، و مقدمه برای طرح کشمکش پرداخت 
می شود. پس از این مرحله به تدریج باید داستان اوج بگیرد و خواننده را به نقطه اوج 
هیجان برساند. یعنی جایی که خواننده می خواهد بداند پس از این تعلیق، موجود پشت 
این جریان چیست و تعارض یا کشمکش به کجا می رسد. سپس مرحله نقطه فرود است، 
که دیگر اوج به پایان خود رسیده و به سوی نتیجه نزدیک می شویم و دست آخر نیز 

نتیجه است.
”Plot“ پیرنگ، پالت

واژه و کارکرد پیرنگ از قرن هجده به بعد در داستان پذیرفته شده است. پیرنگ بستگی 
به این دارد که آغاز و میانه و پایان داستان ما چگونه باشد.

»پیرنگ، مرکب از دو کلمه پی + رنگ است، پی به معنای بنیاد، شالوده و پایه آمده و 
رنگ به معنای طرح و نقش است. بنابراین روی هم )پیرنگ( به معنی )بنیاد نقش( و 
)شالوده طرح( است. معنای دقیق و نزدیک برای )Plot( اصطالح plot را به )طرح( و 
)طرح و توطئه( و )چهارچوب( ترجمه کرده  اند که به نظر دقیق نیست و خواننده این دو 
مفهوم گوناگون را به هم می  آمیزد و ذهنش آشفته می  شود و گاهی هم معادل )داستان( 
و )خالصه داستان( را برای آن عنوان کرده  اند که کاماًل نادرست است. دکتر محمدرضا 

شفیعی معتقد است که پیرنگ همان )بیرنگ( است که در فرهنگ معین آمده است.
)طراحی که نقاشان روی کاغذ می  کشند و بعد آن را کامل می  کنند، طرح ساختمانی که 
معماران می  ریزند و از روی آن ساختمان بنا می  کنند( ارسطو پیرنگ را ترکیب  کنندۀ 
حوادث و تقلید از عمل )action( دانسته است. کوتاه  ترین تعریف پیرنگ واژۀ )الگو( 

است که خالصه شده )الگوی حوادث( است.
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پیرنگ وابستگی موجود بین حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می  کند و از این 
نظر، پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست، بلکه مجموعة سازمان یافته وقایع است. 
این مجموعة  وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و 

نقشه  ای مرتب شده است.« 
وضعیت،  نوع  یک  باید  همیشه  است.  کشمکش  و  حاصل شخصیت پردازی  »پیرنگ 
دشوار، با یک موقعیت حساس و پرشور و هیجانی دم دست داشته باشیم، حتی اگر این 
وضعیت فقط یک خیال باطل در ذهن یکی از شخصیت های داستان باشد. شکل گرفتن 
تدریجی وقایع تقریباً مثل عبور از روی یک ردیف سنگی است که در عرض رودخانه 

کم عمقی چیده  اند.
ساحلی که در آن سو قرار دارد پایان کار است. پیرنگ شرح وقایع است که توجه خاصی 

بر حادثه و سانحه دارد. زمان باید حفظ شود، اما حس و حال بر آن سایه افکنده باشد.
پیرنگ آمیخته با ابهام، با فرمی که توان رشد و توسعه  ای بسیار باال دارد و بستگی 
به هوش و ذکاوت و نیز حافظه  ای کارا دارد. نویسنده باید از بطن وجودش سخن بگوید 
و نباید به پیرنگی تصنعی بیندیشد. پیرنگ مسئله بزرگی است و باید عمیقاً به مضمون و 
درونمایه، شخصیت  ها و صحنه دقت کرد تا قابل باور باشد و سلسله وقایع راحت  تر ظاهر 

شوند و افراط و تفریط نیز در کار صورت نگیرد.« 
پیرنگ ایجاد یک سؤال است که سؤاالت دیگر را به همراه دارد و محصول شخصیت پردازی 
و حادثه است، رشته حوادثی است که نویسنده انتخاب می  کند یک داستان ساده باید 
نقشة منظمی داشته باشد و پیرنگ نقل حوادث با وجود رابطه علّی اهمیت دارد و باید 
حس تعلیق داشته باشد و محتوای آن مدام در جنبش است و احساس آن لحظه به 

لحظه شدت می  یابد.
پیرنگ، نقشه، طرح یا الگوی حوادث در داستان است و چونی و چرایی حوادث را نشان 
می  دهد. حوادث باید چنان تنظیم و ترکیب شود که درنظر خواننده منطقی جلوه کند. 
یا وضعیت و  یافته حوادث  بلکه مجموعه سازمان  پیرنگ فقط توالی حوادث نیست، 

موقعیت  ها است.
نقل حوادث بر تکیه روابط علت و معلولی در اثر است. هر حادثه به چه دلیل اتفاق 
افتاده؟ چه حوادثی و به چه دلیل اتفاق می  افتد؟ یعنی وابستگی موجود میان حوادث را 
به طور عقالنی تنظیم می  کند. فورستر معتقد است که حوادث و وقایع باید از یکدیگر 

ناشی شوند و با هم ارتباط منطقی و سببی داشته تا پیرنگ را به وجود آورند.« 
پیرنگ را می  توان به دو نوع تقسیم نمود: پیرنگ باز )Open Plot( و پیرنگ بسته 

برد. نام   )Close Plot(
در پیرنگ باز ترتیب طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی غلبه می  کند و دارای 
نتیجه  گیری و پایانی باز است و قطعیتی در آن وجود ندارد و اگر هم موجود باشد مهم 
نیست. مخاطب باید پایان کار را پیدا کند یا به عمق آن پی ببرد و اما پیرنگ بسته از 



46

ویژگی پیچیده و تو در تو برخوردار است و نتیجه  گیری و گره  گشایی قطعی دارد که 
بیشتر در داستان  های اسرارآمیز دیده می  شود و به کار می رود و ترتیب ساختگی حوادث 
بر نظم طبیعی آن غلبه می  کند. در کتاب ها و مرجع  های مختلف عناصر پیرنگ با هم 
متفاوت هستند. مثاًل در یکی تعداد عناصر نُه و در دیگری هشت یا دوازده مورد است که 
در این متن به نُه مورد آن اشاره می  کنم که عبارت اند از: کشمکشـ  بحرانیـ  گسترش 

ـ نقطه اوج ـ گره گشایی ـ مضمون ـ صحنه ـ گفت و گو ـ گره افکنی است.
هنر آموز می تواند برای تشریح بحث روایت از متن زیر استفاده کند:

روایت  ارائه یک داستان در یک قالب ساختاری است )به صورت سخن، نوشتار، سرود، 
فیلم، تلویزیون، بازی کامپیوتری، عکاسی یا تئاتر( که سکانسی از یک رخداد قصه ای یا 

غیر قصه ای را توصیف می کند.
داستان فراورده ای تخیلی است که در جهان خود، واقعی نمایانده می شود. واژه داستان 
ممکن است به عنوان مترادفی برای روایت استفاده شود. همچنین می تواند به عنوان 
کلمه ارجاعی به سکانس های توضیح داده شده در روایت تلقی گردد. یک روایت ممکن 
است توسط یک شخصیت در خالل روایت بزرگ تر نقل شود. یک بخش مهم از روایت، 
شیوه روایت است. شیوه های به کاررفته برای برقراری ارتباط در روایت به عنوان یک 

عملکرد را روایت گری می نامند.
تعریف  کالم  در  بیان  شیوه  چهارم  جزء  نیز  روایت  توصیف  استدالل،  بیان،  کنار  در 
می شود در تعریف دقیق تر روایت شیوه قصه نویسی است که در آن راوی مستقیماً با 

می کند. برقرار  ارتباط  خواننده 
داستان ها یک جنبه پراهمیت فرهنگ به شمار می آیند. به بسیاری از کارهای هنری و 
اکثر کارهای ادبی داستان می گویند در حقیقت بشریت از داستان ها شکل گرفته است. 
اون فالنگان از دانشگاه دوک استاد تحقیقات حس آگاهی می نویسد: »شواهد قویاً نشان 
می دهند که انسان در تمام فرهنگ ها برای ارزش گذاری هویت خود از نوعی فرم روایتی 

استفاده می کند. ما داستان سرایان دیرینه هستیم.«
خاستگاه روایت

داستان ها خاستگاه باستانی دارند که در فرهنگ های مصر باستان، یونان باستان، چین 
و هندوستان وجود دارند. داستان ها یک مؤلفه بارز از ارتباطات انسانی است که به عنوان 
تمثیل و نمونه، برای روشن کردن اهداف مورد استفاده قرار می گیرد. داستان سرایی 
احتماالً یکی از ابتدایی ترین فرم های سرگرمی است. روایت ممکن است به پروسه های 

روان شناختی شخصی، حافظه و معناسازی اشاره کند.
    به نظر پژوهشگران منشأ روایت  هایی که از جهان وجود دارد عواملی مانند: اساطیر، 
که  دارند  باور  نظریه پردازان  از  بعضی  است.  علمی  یافته های  و  ادبیات  تاریخ،  ادیان، 
نخستین روایت ها از اساطیر سرچشمه گرفته اند. روایت های اساطیری سعی داشتند 
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چیستی و چرایی جهان را برای انسان توضیح دهند. بسیاری از محققان انسان را ذاتاً 
حیوانی قصه گو می دانند که می کوشد هرچه را که پیرامونش وجود دارد در قالب داستان 
بریزد تا آشفتگی ها و پراکندگی های دنیایش را سر و سامان دهد. گروهی نیز معتقدند، 
نیاز ناگزیر ما به ارتباط انسانی، موجب شده که داستان گویی بخش جدایی  ناپذیری از 
هویت انسانی شود. انسان با داستان دنیایی پیدا می کند که می تواند آن را با دیگران به 

اشتراک بگذارد.
صرف نظر از میزان درستی و اعتبار هریک از این ادعاها، انسان  همواره مشغول بازگویی 
و بازسازی داستان هایی است که پیش تر شنیده است. در گذر زمان، بازگویی و بازسازی  
روایت های اولیه، گاه در ساحت خیال و گاه در فضای واقعی و تاریخی دنبال شده و 
داستان های جدیدی از جهان به وجود آمده  است. راویان داستان ها دانسته و ندانسته 
و تحت  تأثیر تجربه های فردی یا خیال پردازی محض یا متأثر از رخدادهای تاریخی، 
سمت  و  سوی داستان  ها را تغییر می دهند. بعضی از این داستان ها به روایت های جمعی 
تبدیل می شوند. روایت های جمعی به تعبیر »ژان فرانسوا لیوتار« ابر روایت هایی هستند 
که روایت های کوچک تر را در دل خود جای می دهند و افراد زیادی قطعیت و حقیقت 
آنها را می پذیرند. بعضی از روایت ها هم فردی هستند و در مقیاس کوچک تری فقط به 

راوی تعلق دارند و منحصر به او باقی می مانند.
تئوری ادبی

از منظری متداول در نشانه شناسی و تئوری ادبی، روایت یک داستان یا بخشی از یک 
داستان است. ممکن است به زبان آورده شود، نوشته شود یا تصور شود و یک یا چند 
زاویه دید را برای برخی نقش ها و ناظرها یا همه آنان ارائه می دهد. در داستان هایی که 
به صورت شفاهی بیان می شوند، یک نفر داستان را بیان می کند، یک راوی که مخاطبان 
یا او را می بیند یا صدایش را می شنود کسی که الیه های معنایی غیر زبانی را به متن 
را  داستان  برابر  در  واکنش مخاطب  تا  دارد  را  فرصت  این  راوی همچنین  می افزاید. 
مشاهده کند، تا روش بیان خود را با مضمون های روشن با باالبردن میل مخاطب اصالح 
با قالب نوشتاری که درآن نویسنده واکنش های محتمل  این روش  کند. تفاوت های 
خوانندگان را در حال رمزگشایی متن می سنجد تا انتخاب نهایی کلمات به امید رسیدن 
به واکنش مطلوب را انجام دهد، قابل تمیز است. قالب هرچه که باشد، ممکن است 
تجربه های  روایتگر  نام  با  که  باشد  مربوط  واقعی  جهان  اتفاقات  و  مردم  به  مضمون 
شخصی شناخته می شود. زمانی که مضمون ساختگی باشد، روش های دیگری اعمال 
می شوند. متن صدای روایتگر است، درحالی که راوی متعلق به جهانی ساختگی یا 
خیالی و نه واقعی است. راوی می تواند یکی از شخصیت های داستان باشد. روالن بارت 
این بخش از شخصیت ها را با عنوان »موجود کاغذی« تعریف می کند و داستان شامل 
روایتگر های تجربه شخصی که توسط نویسنده خلق شده اند، می شود. زمانی که افکار 
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آنان نیز دخیل باشند با عنوان کانونی سازی درونی )internal focalization( شناخته 
متن  متمرکز می شود،  رویداد خاص  روی  که ذهن هر شخصیت،  هنگامی  می شود، 
واکنش های او را بازتاب می کند. در قالب های نوشتاری، خواننده صدای راوی را هم از 
طریق مضمون و هم سبک نگارش می شنود. نویسنده می تواند صداها را برای حاالت 
و مواقع مختلف رمزگذاری کند و صداها می توانند هم آشکار و هم پنهان باشند و از 
نشانه هایی که عقاید، ارزش ها و نظرات آرمانی راوی را آشکار می سازند می توان وضعیت 

نویسنده را نسبت به مردم، رویدادها و چیزها بازشناخت.
 زیبایی شناسی روایت

هنر روایت به خودی خود یک امر بسیار مهم زیبایی شناسانه است. معموالًً تعداد زیادی 
از المان های زیبایی شناسانه در داستان های خوب پرداخت شده، وارد عمل می شوند. 
این المان ها شامل ایده های ضروری ساختار روایت با شروع و میانه و پایان یا شرح، 
توسعه، نقطه اوج ، پایان، با رویدادهای مهم و محرک که در خطوط پیرنگ به صورت 
منسجم ساختار بندی شده اند، قابل تشخیص اند. با تمرکز ویژه روی بی ثباتی که شامل 
یادآوری گذشته، توجه به اتفاقات حال و پیش بینی آینده یا پس آمد می شود، تمرکز 
قابل توجه به شخصیت ها و شخصیت پردازی که »تقریباً مهم ترین مولفه رمان است«.

تعریف روایت
واقعه،  پی درپی  بازگویی  مفهوم  به  روایت  است.  روایت  داستان،  عنصر  »بنیادی ترین 
کاشف توالی، تسلسل و زنجیره وار بودن گفتاری است که راوی آن را بازگو می کند. 
نمی شود.  اطالق  خارجی  ماجراهای  و  عینی  حوادث  به  لزوماً  واقعه  که  است  واضح 

نوعی روایت است«. باشد  توالی و پیوستگی همراه  با  اگر  بازگویی ذهنیات هم 
در واقع روایت همان بازگو کردن داستان است. اسکولز و کالگ در کتاب ماهیت روایت، 

روایت را این گونه تعریف می کند:
»کلیة متون ادبی که دارای دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه گو است، می توان 

یک متن روایی دانست«.
بدون تردید، روایت یک متن نیاز به یک راوی دارد و راوی درصدد بیان داستانی است. 
در نتیجه یکی از ویژگی های بدیهی یک روایت وجود راوی و وجود داستانی است که 

قرار است روایت شود.
برای اینکه با روایتی داستانی روبه رو باشیم غیر از راوی و داستان به چه چیزهای دیگری 

احتیاج داریم؟
مایکل توالن برای روایت، این تعریف را درنظر گرفته است:

»]روایت[ توالی ملموسی است از حوادثی که به صورت غیر تصادفی در کنار هم آمده اند. از 
این تعریف این گونه استنباط می شود که روایت توالی سلسله ای از حوادث است با این همه 
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نباید تصور کرد که فقط اگر سلسله ای از حوادث کنار هم زنجیر شوند، تشکیل روایت 
می دهند بلکه از شرایط عمدۀ این توالی به هم مربوط بودن حوادث است. اینکه به شکل 
اتفاقی با هم تالقی پیدا نکرده باشند. توالن می گوید مقصود از غیر اتفاقی بودن حوادث این 
است که ارتباط میان حوادث باید مشخص و با انگیزه باشد. به عبارت دیگر روایت توالی 

منظم حوادثی است که دارای ارتباط استنتاجی باشد و یکی از دیگری منتج شود«.
با  طراحی شده  قبل  از  و  روشن  )حوادث  یاد شده  با مشخصات  که  حوادثی  از  غیر 

داشت. توجه  نیز  روایت  در  واقعه  مفهوم  به  باید  شد،  منطقی(عنوان  انگیزه ای 
تا وقتی که واقعه به معنای داستانی خود به متن وارد نشده باشد داستان آغاز نمی شود 

و تا وقتی داستان آغاز نشده باشد با روایت داستانی نیز مواجه نیستیم.
»منظور از واقعه، موقعیت یا وضعیتی است که از تعادل برخوردار نیست«.

حتماً برای تان پیش آمده است، متنی را بخوانید که صفحات ابتدایی آن سرشار از توضیح 
و گزارش است. توضیح دربارۀ گذشتة شخصیت و یا شرایط اکنون او و یا گزارش از 
موقعیت مکانی داستان. مثاًل نویسنده با وسواس تمام، جزئیات خانه و یا محل کاری را 
به تصویر می کشد. توضیحات، شما را خسته می کند و شما با خودتان می گویید پس 
داستان کی شروع می شود؟ مثل وقتی که توی اتوبوس نشسته اید و عجله دارید ولی 
راننده بیرون از اتوبوس گرم صحبت با یکی از دوستانش است. شما می خواهید اتوبوس 
حرکت کند؛ این برای تان مهم است. در داستان نیز خواننده می خواهد زودتر  وارد 
داستان شود و در واقع می خواهد با روایتی داستانی روبه رو شود. تا وقتی که حرکت 
داستان ُکند باشد و یا حرکتی احساس نشود، داستان شروع نشده است. منظور از واقعه، 
تزریق حالتی ناپایدار به داستان است. فرض کنید با ترسیم فضای محل کار با شخصیتی 
روبه رو هستید؛ تا وقتی که این جمالت را می خوانید داستان شروع نشده است یعنی 

واقعه ای رخ نداده است:
او هر صبح ساعت هشت وارد اتاق کارش می شد با همکارانش صبحانه می خورد و بعد 
از آن چایش را در اتاق با دو حبه قند می نوشید. رئیسش مردی تنومند با صدایی خشن 

بود که وقتی در راهروها قدم می زد توجة همه را به خود جلب می کرد...
اما به محض اینکه راوی دربارۀ شخصیت داستان این مطالب را عنوان کند، اتفاقی که 

منتظرش هستیم می افتد:
تا دیروز اهمیتی نمی داد که خانم به منش با آنها صبحانه بخورد یا نه؛ ولی وقتی دیروز 
او را با روسری سبز رنگ در خیابان مشغول خرید دیده بود و با لبخند با یکدیگر سالم 
کرده بودند و او رنگ چشم های خانم به منش را بسیار زیبا دیده بود، متوجه شده بود 

خیلی وقت است به خانم به منش عالقه مند است.
در این روایت راوی مسئلة عشق را به میان می کشد. مسئله ای پیچیده با سرانجامی 
نامعلوم. از این جاست که داستان شروع می شود و خواننده با یک روایت داستانی روبه رو 

است.
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انواع روایت
روایت در حالت کلی سه نوع است:

روایت نوشتاری که ادبیات را خلق کرده است و روایت شنیداری مانند: نقالی و روایت 
تصویری که سینما و تئأتر جزء آن به شمار می آیند.

ویژگی های روایت
ویژگی های روایت مشخصاً ارتباط تنگاتنگی با تعریف روایت دارد. از دیدگاه مایکل توالن 

روایت پنچ ویژگی دارد:
1   مصنوعی بودن: تفاوت روایت با زبان طبیعی و روزمره مثاًل گفت وگوی بین دو 

نفر دریک قهوه خانه در این است که از قبل دارای طرح و برنامه ای است و طبق آن 
طرح ساخته می شود. حتی در روایت شفاهی هم از آن رو که قصه گو قباًل روایتی را 
که می خواهد تعریف کند تمرین کرده  است، این حالت تصنع وجود دارد در این جا 

همه چیز در خدمت داستان نویس و یا قصه گو و داستان اوست.
به نظر  که  هست  چیزی  داستانی  روایت  به خصوص  روایت  در  بودن:  تکراری     2

تکرار  قباًل خوانده ایم  یا قصه هایی که  و  تکراری می رسد، چیزی که در داستان 
شده است. این حالت تکرار و یا بهتر بگوییم آشنایی، تنها منحصر به قصه نیست 
بلکه در داستان هم با حال و فضا و شخصیت هایی روبه رو می شویم که اگر عیناً 
مثل هم نیستند دست کم خصایص و وجوه مشترکی دارند که برایمان آشنا است 

و قباًل هم در آثار دیگران آنها را دیده ایم.
3   هر روایت سیر مشخصی دارد: هر روایت از جایی شروع می شود و به جایی 

و  می کند  شروع  جایی  از  را  قصه اش  قصه گو  یا  و  داستان نویس  می شود.  ختم 
می داند یا دست کم انتظار دارد که داستانش باید به کجا ختم شود و چه نتایجی 
به دست آورد. )البته تشخیص این روند در داستاِن امروز با همة پیچیدگی هایش 

کمی مشکل است و نیاز به دقت و تأمل دارد(
4   هر روایتی یک راوی و قصه گو دارد.

5   در هر روایت با نوعی جابه جایی روبه رو هستیم

راوی  بلکه  قطار شوند؛  نیست که پشت سرهم  از حوادث هم زمان  روایت سلسله ای 
می تواند حادثه ای را جابه جا کند و به دلخواه خود دست به ترکیب های تازه ای بزند و یا 

در سیر زمانی وقایع دست ببرد«.)اخوت،١٣۷١ :١2تا١4(
هر روایت خط سیری دارد؛ درحالت کلی با توجه به سبک نگارش،دو خط سیر برای 

روایت وجود دارد: روایت خطی و روایت غیر خطی.
روایت خطی

اگر در داستان، با ترتیب وقایع و رویدادها طبق زمان تقویمی روبه رو باشیم، سیر روایت 
خطی است؛ یعنی تمام رویدادها پشت سرهم و با تبعیت از تقدم و تأخر زمانی و مکانی 
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خود در داستان روایت شده اند.
روایت غیرخطی

زمانی که رویدادهای داستانی برای وقوع شان نظم زمانی و مکانی را به هم بریزند و از 
زمان تقویمی تبعیت نکنند، آن وقت شاید، رویدادی که در پایان داستان اتفاق می افتد 
به آغاز روایت داستانی تعلق گیرد و وقایِع پیش و پس داستان با نقشه ای که نویسنده 

کشیده است در طول داستان روایت شوند.
خالصۀ مطلب

1   روایت به معنای بازگو کردن داستان است.

2   زمانی با روایت داستانی رو به رو هستیم که واقعه ای در کار باشد. منظور از واقعه 

حالت ناپایداری است که به متن ورود پیدا می کند و داستان را به حرکت می اندازد.
3   روایت در حالت کلی یا نوشتاری است یا شنیداری و یا تصویری.

4   روایت ویژگی هایی دارد که مرتبط با تعریف آن است:

الف( تصنعی است.
ب( تکراری است.

ج( هر روایت سیر مشخصی دارد.
د( هر روایت راوی دارد.

و( در هر روایت با نوعی جابه جایی روبه رو هستیم.
خط سیر روایت یا با توجه به تقدم و تأخر زمانی و مکانی حوادث پیش می رود     5

)روایت خطی( و یا در آن حوادث بدون رعایت و تبعیت از زمان و مکان وقوع شان در 
داستان روایت می شوند )روایت غیرخطی(.

4  شیوه تدریس
هنرآموز باید برای هر مبحث مثال های متنوعی در قالب فیلم و عکس ارائه نماید.

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان این درس باید بتواند توصیف روشنی از جایگاه و اهمیت طرح و متن 
و نیز روایت ارائه نماید و کارکردهای طرح و روایت را تشریح نماید. هنرآموز قادر است 
الگو( و مشخص نمودن چند موضوع اجتماعی  ارائه چند طرح حرفه ای )به عنوان  با 
نمایند. همچنین  ارائه  الگوی حرفه ای  به  نزدیک  تا طرح هایی  بخواهد  هنرجویان  از 
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میزان مشارکت هنرجویان در مباحث کالسی و نیز هوشمندی هنرجویان در افزودن به 
فهرست کارکردهای طرح و متن و یا روایت، هنرآموز را قادر می سازد تا ارزشیابی نسبتاً 

شفافی از هنرجویان به عمل آورد.(

جلسه2: تفكیك و دسته بندی برنامه ها

1 مقدمه
در این جلسه  به تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر متن )روایت نگارشی(، 
برنامه های مبتنی بر اجرا )روایت اجرایی( و اهمیت تحقیق در برنامه های مبتنی بر اجرا 

اشاره خواهیم کرد.

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 
برنامه های  برنامه سازی، )مانند:  انواع 9 گانه  نماید. آماده سازی  ارائه  جذاب و مؤثری 
ترکیبی،  انیمیشن،  مسابقه،  ـ خبری،  گزارشی  میزگرد، سخنرانی،  مستند،  نمایشی، 

موسیقی تصویر( می تواند در فهم و ادراک مطالب درس نقش مؤثری ایفا نماید.
ارائه فهرستی از کتاب های در حوزه روایت همراه با عکس و تصویر و توصیف خالصه ای 
از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در فراگیری بهتر این درس ایجاد می کند. عالوه بر 
آن، هنرآموز می تواند آدرس چندین سایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی در حوزه 

روایت را به هنرجویان ارائه دهد.

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

تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر متن )روایت نگارشی(
تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر اجرا )روایت اجرایی(

اهمیت تحقیق در برنامه های مبتنی بر اجرا
1   در مبحث اول دسته بندی مختصری از برنامه های مبتنی بر متن نگارشی صورت 

گرفته است، تا هنرجو بتواند به طور اختصاصی نقش متن را در این نوع برنامه ها 
ارزیابی نماید. هنرآموز باید با نمایش برنامه های مختلف تلویزیونی که برپایه تحقیق و 
متن مکتوب ساخته شده اند، ساختار روایی و پیچیدگی های محتوایی آنها را توصیف 
و  دبیرخانه مرکزی خبر صدا  از  بازدید  این مطلب،  به  برای عمق بخشیدن  کند. 
سیما یا مشاهده پشت صحنه یک برنامه مستند یا داستانی بسیار مفید خواهد بود. 
همچنین می توان با دعوت از نویسندگان حرفه ای در کالس درس، امکان گفت وگو و 
تبادل نظر را درخصوص موضوع درس فراهم کرد. در این مبحث به انواع روش های 
نگارش متن مانند: روش انفرادی، گروهی و کارگاهی و صنعتی اشاره  شده است. 
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هنرآموز برای ملموس شدن این بحث می تواند هنرجویان را در گروه های مختلف 
سازماندهی نماید و آنها را موظف به تقسیم کار برای انجام یک تحقیق یا نگارش یک 

متن تحقیقی نماید.
2   در بحث دوم، برنامه های مبتنی بر اجرا و بدون اتکاء به متن مکتوب مورد ارزیابی 

قرار گرفته است. در این مبحث جایگاه افرادی که می توانند نقش کلیدی در روایت 
اجرایی برعهده بگیرند مشخص شده است. هنرآموز می تواند با نمایش آثاری مانند: 
برنامه ترکیبی خندوانه، ماه عسل و یا برخی مستندهای شهید آوینی و یا سریال 
مستند سیره عملی امام روح اهلل به صورت عملی نشان دهد که روایت های مبتنی بر 

اجرا توسط چه افرادی محقق می شود.
3   در مبحث سوم نیز موضوع تحقیق و جایگاه آن در انواع برنامه ها مورد بحث قرار 

گرفته است. هنرآموز می تواند با نمایش برخی آثار تلویزیونی که سهم تحقیق در آنها 
بسیار برجسته تر است، این موضوع را به بهترین شکل کالبدشکافی نماید. مقایسه 
دو برنامه مستند با یک موضوع مشخص مثل، موضوع اعتیاد )یا هر موضوع دیگری( 

می تواند نقش تحقیق و حتی تأثیر روایت را به خوبی نشان دهد.

4  شیوه تدریس
انواع برنامه های نمایشی، خبری، مستند،  هنرآموز می تواند در مبحث اول با نمایش 
ورزشی و... به جایگاه متن و جایگاه اجرای بدون متن اشاره کند و هنرجویان را نیز در 
کشف این تفاوت ها به چالش بکشد. در مبحث دوم، هنرآموز با نمایش برخی برنامه ها 

موضوع روایت را تشریح کند و قابلیت ها و کارکردهای روایی را ترسیم نماید.

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه

جلسه 3: تفكیك و دسته بندی طرح و متن

1 مقدمه
در این قسمت به تفکیک و دسته بندی طرح، الزامات نگارش طرح، شناسنامه طرح، 
دسته بندی روش های تحقیق، تفکیک و دسته بندی متن نگارشی، تبیین تصویرنامه و 

استوری برد و روایت های مبتنی بر اجرا اشاره خواهد شد. 
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2 مواد و تجهیزات
را  خود  موردنظر  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  وایت برد  از  استفاده  با 
تلویزیونی جهت  نماید. آماده سازی فیلم های مختلف  ارائه  به صورت جذاب و مؤثری 
بررسی شیوه دکوپاژ یا نمایش پشت صحنه برخی فیلم ها و انیمیشن ها که از استوری 
برد های حرفه ای بهره می گیرند. آدرس چند سایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی 

در خصوص موضوع این درس را به هنرجویان ارائه دهد.

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

1ـ تفکیک و دسته بندی طرح و الزامات نگارش طرح 
2ـ دسته بندی روش های تحقیق

3ـ تفکیک و دسته بندی متن نگارشی
4ـ تبیین تصویرنامه – استوری برد و روایت های مبتنی بر اجرا  

1   مبحث اول، علیرغم آنکه فرمول مشخصی برای نگارش طرح وجود ندارد اما اغلب 

نویسندگان از دو شکل عمده برای نگارش و ارائه طرح استفاده می کنند که عبارتند 
از »طرح نمایشی« و »طرح غیرنمایشی« همچنین در اکثر شوراهای طرح و برنامه 
تلویزیونی، فرم های خاصی به عنوان »شناسنامه طرح« وجود دارد که نویسندگان 
برای ارائه طرح خود باید از آن استفاده کنند. اطالعات مندرج در این فرم ها به نحوی 
است که حتی هنرجویان نیز با اندکی تمرین و افزایش اطالعات، می توانند از نظر 
شکلی، طرح های موردنظر خود را به درستی در این فرم ها منعکس نمایند. هنرآموز 
می تواند با تشریح این شناسنامه ها و ارائه چند نمونه طرح حرفه ای، هنرجویان را با 

مهم ترین الزامات نگارش طرح آشنا سازد.
2   مبحث دوم، تبیین انواع روش تحقیق؛ اگرچه در روند نگارش یا تولید برنامه های 

تلویزیونی، برخی روش های متداول تحقیق و پژوهش کارایی ندارد، اما هنرآموز باید 
با اصول تحقیق کامالً آشنا باشد و بتواند هنرجویان را در این زمینه راهنمایی نماید. 
متن  نگارش  برای  نویسندگان  اغلب  نگارشی،  متون  دسته بندی  سوم،  مبحث     3

نگارش  مثال:  برای  می کنند.  استفاده  معینی  الگوهای  از  تلویزیونی  برنامه های 
اوت الین Outline، چیست؟! و چه تفاوتی با نگارش تریتمنت Treatment دارد؟! 
خالصه نویسی سکانس با نگارش صحنه ها چه تفاوت هایی دارد؟! و..... هنرآموز با 
استفاده از متن های حرفه ای و نمونه های چاپ شده، می تواند اطالعات بسیار مفیدی 

را به هنرجویان ارائه دهد.
 )storyboard( برد  استوری  تلویزیونی و  آماده سازی تصویرنامه  مبحث چهارم،     4

فرایند طراحی استوری برد، نوعی نگارش متن اجرایی محسوب می شود و می تواند 
متن فیلمنامه را به مدل اجرایی تبدیل کند و یا حتی بدون متن مکتوب یا فیلمنامه 
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می تواند روایت اجرایی را تجسم ببخشد. به همین دلیل آشنایی با این بحث بسیار 
حائز اهمیت است. هنرآموز حتی می تواند با بررسی نما به نمای برخی آثار تلویزیونی 
شیوه طراحی استوری برد یا نحوه تقطیع و دکوپاژ را برای هنرجویان تشریح نماید و 

جایگاه و اهمیت طراحی استوری برد را تشریح سازد.

4 دانش افزایی:
»هنر آموز می تواند برای تشریح مبحث نخست از متن زیر استفاده کند«

آشنایی با چارچوب یک طرح نمایشی و یا غیرنمایشی، بهتر است برخی از مندرجات 
شناسنامه طرح را با تفصیل بیشتری بیان کنیم. در این بخش شناسنامه طرح غیرنمایشی 

را با دقت بیشتر کالبد شکافی می گردد.

از عناصر  از سوابق نویسنده طرح و برخی  در صفحه اول شناسنامه طرح، اطالعاتی 
کلیدی مانند: تهیه کننده و کارگردان اخذ می شود تا در همان گام نخست، کارشناسان 
شورای طرح و برنامه را با چکیده ای از سوابق حرفه ای و نمونه برنامه های قبلی آنها 
آشنا سازد. )در شناسنامه طرح نمایشی، اطالعات نویسنده و یا سرپرست نویسندگان 
در اولویت قرار می گیرد.( آگاهی از این سوابق به کارشناسان کمک می کند تا در هنگام 
بررسی طرح، روش اجرایی و سبک روایی نویسنده یا کارگردان را مدنظر قرار دهند و به 

ارزیابی دقیق تری از توانایی ها نائل شوند.
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در صفحه دوم شناسنامه طرح، اطالعات کّمی و کیفی طرح از جمله: مشخصات کلی 
طرح و ساختار و طبقه کیفی برنامه و محورهای موضوعی اصلی و فرعی درج می شود. 
منظور از »ساختار« تعیین یکی از ساختارهای 9 گانه است که در پودمان اول به آن 
اشاره شد. طبقه برنامه نیز ناظر بر سقف بودجه و کیفیت مورد انتظار از برنامه است. 

این طبقه بندی نیز در پودمان اول تشریح گردیده است و صرفاً جهت یادآوری به رئوس 
آنها اشاره می کنیم:

1   برنامه های گروه »الف ویژه یا الف ستاره دار« )مختص برنامه های با کیفیت ممتاز 

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

3   برنامه های گروه »ب« )مختص برنامه های با امکانات و بودجه متوسط( 

4   برنامه های گروه »ج« ) مختص برنامه های با امکانات کمتر و بودجه زیر متوسط(

5   برنامه های گروه »د« ) مختص برنامه های با حداقل امکانات تولید و بودجه بسیار ارزان(

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

در مقایسه با طرح های مشابه، معلوم سازند.  
در صفحه سوم، نکات بسیار مهمی درج شده است که اگر نویسنده طرح، در توصیف آنها 
دقت بیشتری مبذول نماید، عماًل زمینه تصویب طرح خود را سرعت می بخشد. درواقع 
در این صفحه از شناسنامه طرح نویسنده قادر است به مهم ترین دالیل خود برای ارائه 
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طرح اشاره نماید )موضوعی که شاید در خالصه طرح ضمیمه شده به این شناسنامه 
وجود نداشته باشد.( همچنین نویسنده موظف است، به برجسته ترین نوآوری محتوایی 
در طرح و یا حتی خالقیت هایی که در مرحله اجرا، مدنظر قرار دارد اشاره کند. سایر 
اطالعات مندرج در این صفحه نیز شیوه های اجرایی و عملیاتی را معین می سازد که 

البته در شناسنامه طرح نمایشی با اندکی تفاوت ارائه می شود.

در اغلب مواقع، نویسنده یا تهیه کننده خالصه دست نویس یا تایپ شده از طرح اولیه 
را هم به شناسنامه طرح ضمیمه می کند و کارشناسان شورا عالوه بر مطالعه شناسنامه 
طرح، وظیفه اکید دارند تا طرح ضمیمه شده را نیز مطالعه کنند و به مقایسه ادعای 
نویسنده در خالصه طرح و شناسنامه طرح نمایند. چه بسا نویسنده در خالصه طرح 
به تشریح نکاتی پرداخته باشد که بخشی از آنها قابل درج در فضای محدود شناسنامه 

طرح نیست و..
صفحه چهارم شناسنامه طرح نیز مربوط به شورای طرح و برنامه و نظر نهایی کارشناسان 
است که نتیجه ارزیابی خود را به صورت رسمی در سه حالت )مردود، اصالح و مصوب( 

ابالغ می کند. 
هنرآموز می تواند برای تشریح بیشتر مبحث دوم یعنی روش های تحقیق از 

متن زیر بهره برداری نماید:
دسته بندی روش های تحقیق

ماهیت  و  دو مالک هدف  به  توجه  با  معموالً  را  رفتاری  علوم  در  پژوهش  روش های 
تقسیم بندی می کنند.
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به  پژوهش ها  هدف  براساس  هدف:  اساس  بر  تحقیق  روش های  دسته بندی 
پژوهش ها  معتقدند  نیز  برخی  می شوند.  تقسیم  کاربردی  و  بنیادی  پژوهش های 
و  کاربردی  تحقیق  بنیادی،  تحقیق  می شوند:  تقسیم  دسته  سه  به  هدف  براساس 
تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک 

نوع تحقیق کاربردی است.
   تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابط بین 
متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ها و نظریه ها می پردازد و به توسعه 
مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین 
روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص 
است. برای مثال »بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی« یک نمونه تحقیق 
بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی 
می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش های استدالل عقالنی و 
قیاسی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود. تحقیق بنیادی 
تجربی از روش های استدالل استقرائی استفاده می کند و بر پایه روش های میدانی 

انجام می شود.
    تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور 
بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و 
الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه 
دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی 

اما در یک زمینه خاص است. 
برای مثال »بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی« یک نوع تحقیق کاربردی 

است.
پژوهش ها  داده ها:  گردآوری  نحوه  اساس  بر  تحقیق  روش های  دسته بندی 
و  توصیفی  تحقیق  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  داده ها  گردآوری  نحوه  براساس 

تحقیق آزمایشی
1   تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس 

بررسی موردی اقدام پژوهی،  رویدادی، 
2   تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه 

آزمایشی
1  تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی عبارت اند از:

1ـ1ـ تحقیق پیمایشی )Survey Research(: در این نوع تحقیق هدف بررسی 
توزیع ویژگی های یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع هستند. 
در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شود. در اینجا پژوهشگر با انتخاب 
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پژوهش  می پردازد.  پژوهش  متغیرهای  به بررسی  است  جامعه  معرف  که  نمونه ای 
پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

یا چند  1ـ1ـ1ـ روش مقطعی )Cross Sectional(: گردآوری داده ها درباره یک 
صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال: بررسی میزان عالقه دانشجویان سال اول 

دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص.
1ـ1ـ2ـ روش طولی )Longitudinal(: در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول 
زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال: »سیر 
تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیالت تکمیلی« یا »بررسی تحول 
مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدایی« )تحقیقات تحولی که به بررسی 

روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند(.
1ـ1ـ3ـ روش دلفی )Delphi Technique(: جهت بررسی دیدگاه های یک جمع 
صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند: »بررسی 

دیدگاه اساتید دانشگاه درباره یک طرح جدید آموزشی«.
1ـ2ـ تحقیق همبستگی )Correlational Research(: در این نوع تحقیقات 
رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی 
متغیر  به  باشد  مستقل  متغیرهای  براساس  وابسته  متغیرهای  پیش بینی  هدف  اگر 
وابسته متغیر مالک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز 
تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که متغیرهای مستقل دستکاری 

نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
1ـ1ـ1ـ همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است، به عبارت 
دو  همبستگی  تحقیقات  بیشتر  در  است.  متغیر  دو  تغییرات  هماهنگی  میزان  دیگر 
متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی 
پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد

1ـ1ـ2ـ تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر 
مالک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر مالک از 
یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر 
مالک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه )Multiple( استفاده 
می شود. اگر همزمان چند متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از 

رگرسیون چند متغیری )Multivariate( استفاده می شود.
از  مجموعه ای  بررسی  هدف  بررسی ها  برخی  در  کوواریانس:  تحلیل  1ـ1ـ3ـ 
همبستگی های دو متغیر، متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس 
است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل 

معادالت ساختاری از این دسته هستند.
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1ـ3ـ تحقیق پس رویدادی )Post FactoـEx(:به تحقیق پس رویدادی تحقیق 
علیـ  مقایسه ای نیز گویند. تحقیق پس رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر 
علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و وابسته در 
گذشته رخ داده اند؛ لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

2 تحقیق آزمایشی
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه 
آزمایشی در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش 
بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف 
در حیطه پژوهش های کاربردی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش 
از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده 
است، می توان بیان  کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، 

یک پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است.
تحقیق و پژوهشی برای آگاهی و شناخت مجهوالت و پی بردن به مسائل ناشناخته 
صورت می گیرد، در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین 
امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده است، 
انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکالت، راه های مختلف را تجربه می کند و 
مناسب ترین راه و روش را انتخاب می نماید. بنابراین روش تحقیق عبارت از به کارگیری 
راه و روش خاص، که اطالعات مناسب تر و بیشتر را در مورد موضوع مطالعه فراهم نموده 

و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید.
در علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می شود، 
تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند درعلوم انسانی نیز روش های تحقیق 
به صورت های گوناگون تقسیم بندی شده اند که رایج ترین آنها به قرار زیر است )الزم به 
توضیح است که تعیین کننده نوع روش تحقیق مربوط به ماهیت سؤال مورد بررسی و 

نوع اطالعاتی است که برای شناخت موضوع، جمع آوری می شود(.
                                                  Historical Method  روش تاریخی

   DescriptiveMethod روش توصیفی
   Experimental Method روش تجربی

در زیر به توضیح مختصر هر یک از این روش ها می پردازیم:
   تحقیق تاریخی: تحقیق تاریخی فعالیتی است، برای شناخت واقعیت های گذشته 
و یکی از دشوارترین انواع پژوهش است این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد 
تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می دهد. در این روش، وقایع گذشته دقیق و درست 
شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر درک گردد در روش های دیگر مانند توصیفی 
یا تجربی محقق می تواند نمونه مورد مطالعه را با میل خود انتخاب نماید، اما در 
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تحقیق تاریخی مجبور است فقط اطالعات و اسنادی را که از گذشته باقی مانده اند؛ 
مورد بررسی قرار دهد. بررسی وضع تعلیم و تربیت ایران در دوران قاجار نمونه ای از 
تحقیق تاریخی است بررسی روند آموزش عالی ایران از تشکیل دانشگاه جندی شاپور 

تا تأسیس دارالفنون مثال دیگری از این نوع تحقیق است.
   تحقیق توصیفی: مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال 
به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود  این نوع تحقیق  به بررسی می پردازد. 
می پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار 

می دهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است:
الف(  تحقیق برآوردی: موقعیت یک پدیده را در یک زمان توصیف می کند این روش 
قرار  مطالعه  مورد  را  متغیرها  روابط  نمی کند  پیشنهاد  را  فرضیه ای  هیچ گونه 
موقعیت موجود  بلکه صرفاً  نمی کند  توصیه ای  بعدی  اقدامات  برای  و  نمی دهد 
را توصیف می کند. مثال: توصیف پیشرفت دانشجویان در جهت اهداف آموزشی 
دروس در یک زمان معین یا سرشماری عمومی برای مشخص نمودن وضعیت 

کشور. جمعیت 
ب(  تحقیق ارزشیابی: این روش به ارزش گذاری درباره فوائد اجتماعی، مطلوب بودن یا 
مؤثر بودن یک فرایند، محصول، یا برنامه می پردازد و به کاربرد یافته های خود توجه 
دارد. این نوع تحقیق اغلب با توصیه هایی در جهت اقدامات سازنده همراه است و 
درپی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش به سایر موقعیت ها نیست. مثال: بررسی 
میزان ثمربخشی برنامه های آموزشی دانشگاه ها، اجرای برنامه رشته های علوم پایه تا 
چه اندازه صالحیت هایی را که کمیته برنامه ریزی دانشگاه ها تدوین نموده اند، عملی 

می سازد، یا آیا وسایل و امکانات یک کتابخانه معین مناسب است؟
ارزشیابی  انواع تحقیق  از  را یکی   )followـ up study( می توان مطالعات پی گیری
دانست این نوع تحقیق افراد را پس از گذراندن یک دوره آموزشی یا یک دوره درمانی 
و یا دوره تحصیلی مورد مطالعه قرار می دهد. هدف این نوع مطالعه که مشخص نمودن 
تأثیر مؤسسه یا دوره خاص بر افراد است. این نوع مطالعه می تواند اطالعات مفیدی را 
در مورد دوره های آموزشی یا کار مؤسسات در اختیار قرار دهند تا بتوان تغییرات الزم 
را در برنامه ها به عمل آورد مثال: مطالعه موفقیت در شغل و یا موفقیت در یافتن شغل 
اعضای هیأت  آموزش ضمن خدمت  پیامدهای  ارزیابی  یا  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 

علمی دانشگاه ها. 
ج(  مطالعه مورد: عبارت از مطالعه عمیق و گسترده یک مورد، در مدت زمان است. در 
این روش یک فرد یک خانواده، یک گروه و یا یک دانشگاه مورد مطالعه دقیق و همه 
جانبه قرار می گیرد. هدف مطالعه شناخت کلیه متغیرهای مربوط به آن مورد است 
بهترین مثال در این مورد مطالعه پزشکی یا روانکاوی روی یک فرد است. این روش 

می تواند به عنوان زمینه ای برای مطالعات وسیع بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
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د(  مطالعه پیمایشی: این روش شامل جمع آوری اطالعات به طور مستقیم از گروهی از 
افراد است نمونه مطالعات پیمایشی معموالًً بزرگ است )از ١00 تا 250 میلیون نفر( 
به وسیله این روش اطالعات مختلفی را می توان بدست آورد که کالً شامل ٣ نوع است:
اطالعات در مورد واقعیت ها، عقاید و رفتارها، واقعیت عبارت است یک پدیده یا ویژگی 
و  درآمد  نژاد جنس،  نظیر سن،  متغیرهایی  شامل  و  نمود  مشاهده  را  آن  بتوان  که 
سال های تحصیل است. به طور کلی واقعیت ها شامل هر چیزی هستند که بتوان آن را 
مورد رسیدگی قرار داد. عقیده عبارت از بیان یک پاسخ احساس و یا یک رفتار عمدی 
است. عقاید را می توان به طور عینی اندازه گرفت، اما نمی توانند مورد رسیدگی قرار 

گیرند. رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می گیرد.
تحقیق پیمایشی متغیرهای محدودی را در مورد تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه 
قرار می دهد. مؤسسه کالوپ از این روش برای بررسی عقاید مردم در سیاست وتجارت 
استفاده می کند. پژوهشگران در اقتصاد، مردم شناسی، روان شناسی، بهداشت و تعلیم 
با  از این روش استفاده می کنند. تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی  وتربیت 

پدیده هایی که در زمان حال اتفاق می افتد سروکار دارد.
هـ (  تحقیق تکاملی )توسعه ای(: شامل داشتن اطالعات دقیق در زمینه های توسعه 
برنامه ها و رشد و تکامل افراد است. این نوع مطالعه به بررسی میزان تغییرات و 
الگوهای برنامه ها و یا رشد افراد در طول مدت زمان می پردازد و ممکن است به 

دو روش طولی )تداومی( و عرضی)مقطعی( صورت گیرد.
و(  مطالعات همبستگی: یکی از روش های بسیار متداول در تحقیقات توصیفی است، 
که به بررسی روابط دو متغیر می پردازد. در مطالعاتی که به منظور تدوین فرضیه و 
یا آزمون آن تدوین شده اند، می توان از روش همبستگی استفاده نمود. برای محاسبه 
همبستگی بین دو متغیر از ضریب همبستگی استفاده می شود چون ممکن است 
متغیرهای تحقیق از نوع مقیاس های مختلف اندازه گیری )اسمی، رتبه ای، فاصله ، 
نسبی( باشد. بنابراین برای محاسبه میزان ارتباط بین دو متغیر از ضرایب مختلف 

همبستگی استفاده می گردد. ضریب همبستگی بین ١+ تا ١ـ در تغییر است.
ز(  تحقیقات پس از وقوع: این نوع تحقیقات به بررسی روابط علت و معلولی به وسیله 
بررسی پی آمدهای موجود می پردازد. اگر سؤال تحقیق هنگامی مطرح گردد که مقدار 

طبیعی  به طور  و  قباًل  مستقل  متغیر 
بعد  را  تحقیقی  باشد، چنین  مشخص 
از وقوع می نامند. محقق کار خود را با 
مشاهده و بررسی متغیر یا متغیرهای 
به  بتواند  تا  می کند  شروع  وابسته 
از  برسد.  مستقل  متغیرهای  یا  متغیر 
معلول شروع می کند تا بتواند علت را 
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جستجو کند. بررسی علل خودکشی، علل حوادث رانندگی، یا علل طالق مثال هایی 
از تحقیقات پس از وقوع هستند. الزم به تذکر است که برخی از دانشمندان این 
تحقیق را از نوع توصیفی جدا نموده و آن را در طبقه بندی مجزایی به همین اسم 

می دهند. قرار 
کارآمدترین  و  دقیق ترین  از  یکی  آزمایشی  یا  تجربی  تحقیق  تجربی:      تحقیق 
روش های تحقیق است که برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد هدف 
این تحقیق بررسی تأثیر محرک ها، روش ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک 

گروه آزمودنی می باشد. 
در این تحقیق، پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را 
به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص )متغیر مستقل( قرار می دهد و نتایج را )متغیر 
وابسته( با گروه و یا گروه های گواه که تحت چنان شرایطی هستند، مقایسه می کند. 
بررسی اثرات دو روش مختلف تدریس )متغیر مستقل( در پیشرفت تحصیلی )متغیر 
وابسته( دانشجویان دانشگاه با استفاده از گروه های تجربی و گواه، با بررسی اثرات یک 

برنامه آموزشی استعمال موادمخدر نمونه هایی از تحقیقات تجربی هستند.
نتوان  یا  و  نباشد  ممکن  تصادفی  به صورت  تجربه  تحت  افراد  انتخاب  که  هنگامی 
متغیرهای مستقل را کاماًل دست کاری و یا در آنها مداخله نمود از روش تحقیق نیمه ـ 
تجربیExperimentalـQuasi  یا شبیه تجربی استفاده می شود. اغلب تحقیقاتی که 
در مورد انسان و به شیوه تجربی انجام می گیرد، معموالًً از نوع شبیه تجربی هستند.

هنرآموز برای تشریح مبحث چهارم یعنی استوری برد می تواند از مطالب زیر 
بهره برداری کند.

استوری بورد چیست؟
استوری بورد، تصویری از تمام عناصری است که می خواهید در ویدیوی خود داشته 
است، و صحنه های  فیلم کمدی  از یک قطعه  به نظر می رسد تصویری  اغلب  باشید. 

کلیدی فیلم یا تبلیغات، یا حتی فیلم را تصویر به تصویر، نشان می دهد.
استوری بورد شامل رویدادها، مجموعه ها و شخصیت هایی می شود که در ویدیو شما 
حضور دارند. استوری بورد می گوید که چه کسی یا چه چیزی در قاب دوربین شما 
خواهد بود و هدف اصلی نقشه و جریان تولید فیلم را مشخص می کنید. بنابراین همان 

فرایند آماده سازی سیر داستانی فیلم ویدیویی است.
استوری بورد به چه دردی می خورد؟

استوری بورد، روشی سریع و آسان برای نمایش و به اشتراک گذاری تصورات و ایده هاست. 
یک روش بصری برای ارائه یک داستان است که قبل از ساخت یک ویدیوی واقعی انجام 

می گیرد.
استوری بورد فضایی مناسب برای پرورش ایده و توسعه کار است. تولیدکنندگان، مدیران 
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و سایر اعضای تیم می توانند به راحتی صحنه های داستان را ببینند و آن را مورد بحث 
و بررسی قرار دهند. اگر اختالف نظر وجود داشته باشد، قبل از ساخت ویدیو، به آسانی 
به  و  می شود  انرژی  و  وقت  در  صرفه جویی  موجب  امر  این  می کنند.  برطرف  را  آن 
صرفه جویی در بودجه کمک می کند. بنابراین روشی عالی برای پرورش ایده های جدید 

و جذاب است.
یکی از طرفداران پر و پاقرص یا حتی متعصب استوری بورد، آلفرد هیچکاک بود. او قبل 
از اینکه تولید فیلم را آغاز کند، در هر بخش از فیلم کار می کرد. پرداختن به استوری بُرد 
و سناریو برایش جزئی از فرایند فیلمسازی بود نه تولید فیلم. سپس فیلم برداری را آغاز 
می کرد و این جریان بهانه ای می شد برای جان بخشیدن به استوری بُردی که تهیه کرده 

بود.
چه چیزی باعث می شود که یک استوری بورد خوب ساخته شود؟

قبل از اینکه شروع به ایجاد استوری بُرد کنید، تکنیک هایی وجود دارد که می توانید از 
آنها استفاده کنید.

سعی کنید تصاویر ساده ای در نظر بگیرید. با استفاده از تصاویر ساده، می توانید 
مشتریان و همکاران را به آسانی به خود جذب کنید. یک استوری بورد ساده، فرصتی 
فرایند  همچنین  و  کند  تغییر  کمتری  تالش  با  چیزها  خیلی  که  می کند  فراهم  را 

فیلمسازی را آسان و انعطاف پذیر می کند.
ایجاد می کنید،  استوری بورد  هنگامی که یک  بر ایده های بزرگ متمرکز شوید. 
ممکن است به راحتی غرق جزییات شوید. توجه داشته باشید که تمرکز خود را از 
دست ندهید. اطمینان حاصل کنید که قبل از هر چیز جزئی، روی ایده اصلی متمرکز 

شده اید. پس از آنکه به ایده اصلی پرداختید، می توانید به جزئیات برسید.
تصویرساز باشید نه متن پرور به نظر شما وقتی تصاویر زیادی برای تماشا موجود 
باشد کسی تمایل به خواندن متن خواهد داشت؟ بنابراین به جای استفاده از متن، 
می توانید از تصاویری برای داستان نویسی خود استفاده کنید. به طور خاص، استعاره ها 
و مقایسه ها راهی عالی برای بیان داستان هستند. استعاره ها کمک می کنند تا جهان 
را درک کنیم. آنها راهی مناسب برای برقراری یک پیام بصری هستند، زیرا تصاویر را 

در ذهن ناظران، درست مانند یک ویدیو ترسیم می کنند.
چگونه قدم به قدم سناریویی کارآمد ایجاد کنیم؟

    مرحله 1: سناریو خود را بسازید.
در مورد صحنه های کلیدی در داستان خود فکر کنید. اولین چیزی که باید 
در  کلیدی  صحنه های  شناسایی  دهید،  انجام  داستان  ساخت  و  شروع  هنگام  به 
داستان است. مهم ترین تصاویر چیست؟ چه زمانی دچار پیچیدگی یا تغییرات مهمی 
می شوید؟ آیا در لوکیشن خود تغییری خواهید داشت؟ یک راه مناسب این است که 
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لیستی از تمام لحظات کلیدی داستان خود بسازید. داشتن این لیست باعث می شود 
به راحتی تصمیم بگیرید چگونه می خواهید چیزی را کم یا اضافه کنید.

سیر داستانی خود را بسازید. پس از اینکه صحنه های کلیدی را شناسایی کردید، باید 
اتفاقات را به درستی پشت سرهم چیدمان کنید. این امر باعث می شود که داستان خود 
را دنبال کنید و مانع از سردرگمی تیم شوید. عالوه بر ترتیب زمانی، باید پارامترهایی 

مانند موقعیت مکانی و زمانی که در داستان اتفاق می افتد را اضافه کنید.
از  بسیاری  نیستند.  خطی  کاماًل  خلقت«  »داستان   Pulp Fiction مانند  فیلم هایی 
فیلم ها از عناصری مانند سفر به زمان، تغییر دیدگاه ها، آشنا پنداری و یا اتفاقات در 
آینده استفاده می کنند. حتی در این مورد، می توانید با یک جدول زمانی داستانی کار 

کنید.
جزییات  مورد  در  است  ممکن  گاهی  بگیرید.  تصمیم  جزییات  سطح  مورد  در 
اضطراب داشته باشیم که باید به آنها اهمیت دهیم. اگر به حد کافی در مورد جزییات 
سعی  بگذارید.  زمان  صحنه  هر  تماشای  برای  ساعت ها  می توانید  نباشید،  متعصب 
کنید دیدگاه عملی در داستان نویسی خود را داشته باشید. قطعا نمی خواهید گروه 
شما هنگام ساخت ویدیو سردرگم شوند و نتوانند درک درستی از صحنه های متفاوت 
داشته باشند. بنابراین بهتر است در اولین نسخه آن را ساده نگه دارید. بعداً می توانید 
جزئیات بیشتری را اضافه کنید. در حالت ایده آل، داستان شما حاوی تمام اطالعات 

الزم است، اما هنوز هم درک آن آسان است.
درصورتی که یک فیلم کامل تولید می کنید و تمایل دارید توضیحات بیشتری را در 
آن بگنجانید، می توانید آن را به صحنه های جداگانه ای تقسیم کنید. برای هر صحنه، 
داستانی جداگانه ایجاد کنید. این امر به شما اجازه می دهد، جزئیات مهمی را وارد کنید 

که بتوانید آن را واضح و روشن حفظ کرده و سازماندهی کنید.
یک توصیف مجزا بنویسید. قدم آخر این است که عملی که درحال اتفاق افتادن 
است را در هر بخش از نمایش توصیف کنید. بهترین کار این است که بر مهم ترین 
عناصر هر تصویر، جداگانه تمرکز کنید. چه نوع لوکیشنی دارید؟ چه اقداماتی انجام 

می شود؟ چه احساساتی را شخصیت های شما باید بیان کنند؟
    مرحله 2: روی طراحی استوری برد زمان صرف کنید

خودکار و کاغذ یا سناریو دیجیتالی. اکنون وقت آن رسیده است تا سناریو خود 
را طراحی کنید. دو گزینه برای طراحی تصاویر دارید:

1   می توانید به صورت دیجیتالی یا آنالوگ کار کنید. اگر ترجیح می دهید دیجیتالی 

بسیار  الگوهای  استفاده کنید. می توانید  آماده  الگوی  از یک  کار کنید، می توانید 
زیادی برای powerpoint و InDesign و یا حتی Word را پیدا کنید.

الگوی مناسب خود را دانلود کنید و طراحی را شروع کنید. یک صفحه طراحی دیجیتال 
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قطعاً اثرات مثبتی به همراه دارد. همچنین می توانید از بعضی از ابزارهای آنالین مانند 
Storyboardthat.com استفاده کنید.

2   می توانید برای ساخت سناریو از قلم و کاغذ استفاده کنید، پیشنهاد می شود، الگوی 

مناسبی را دانلود و چاپ کنید. به این ترتیب، می توانید زمانی را که می خواهید برای 
ایجاد الگوی خود صرف کنید، ذخیره کنید.

ابعاد تصویر را مشخص کنید. فیلم ها  باید نسبت  از شروع به کار روی سناریو،  قبل 
است.  4:٣ تلویزیون  است.   ١6:9 فرمت  دارای  معموالً 

ساخت یا خرید یک فیلمنامه؟
درصورتی که احساس می کنید قادر به ایجاد تصاویر و سناریوی خود نیستید، می توانید 
توصیه  ندارید،  طراحی  در  استعدادی  هیچ  اگر  کنید.  استخدام  را  سناریونویس  یک 

می شود حتماً اولین نسخه استوری بُرد خود را ترسیم و طراحی کنید.
بورد خود  استوری  از  زیادی  بازخوردهای  دارد:  وجود  کار  این  برای  دلیل ساده  یک 
خواهید گرفت. تصور کنید که یک طراح دارید و او هر بار مجبور است داستان شما 
را دوباره پردازش و طراحی کند. زمان زیادی را صرف برقراری ارتباط با طراح خود 
می کنید و هر بار لیستی از تغییرات به او می دهید. عالوه بر این، شما برای هر درخواست 
تغییر باید مبلغی پرداخت کنید. اگر اولین نسخه های استوری بُرد را خودتان طراحی 

کنید، می توانید به میزان بسیار زیاد در زمان و هزینه صرفه جویی کنید.
نسبت  خوشایندی  احساس  اگر  کنید.  خود  بورد  استوری  ساخت  به  شروع   
به طراحی ندارید و همچنین هزینه ای برای تصویرسازی نمی توانید پرداخت کنید، 
یک سری ترفندهای ساده وجود دارد که هرکسی می تواند برای ایجاد تصاویر بهتر 
استفاده کند و یک استوری بُرد حرفه ای که شباهت زیادی به صحنه های فیلم دارد، 
ایجاد کند. شرکت Dreamworks نکات و ترفندهایی برای راهنمایی بیشتر در وب 
سایت nofilmschool.com منتشر کرده که کمک می کند تا داستان های بهتری 

را بسازید.
 برای به دست آوردن چشم انداز مناسب شبکه ای کار کنید. یکی از راه های 
طراحی  بُرد،  استوری  رسم های  و  انداز،  بر چشم  بیشتر  کنترل  داشتن  برای  آسان 
شبکه ای است. با استفاده از یک شبکه، فرایند طراحی شما ساده تر می شود و به شما 

کمک می کند تا به راحتی از منظره های دقیق تری استفاده کنید.
هنگام طراحی شبکه ای، از کف زمین صاف اجتناب کنید. کار با یک چشم انداز سه 
جانبه به نظر طبیعی تر می آید. علت این است که تحرک باالتری در طراحی تصاویر 
عمیق تر وجود دارد. البته این نتیجه در پایان طراحی با نمایش عکس های بهتر، مشخص 

خواهد شد.
مبحث  این  کنید.  اضافه  چشم انداز  از  سطوحی  و  کنید  رنگ  را  منظره ها   
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مربوط به یکی از درس های اساسی در عکاسی و فیلم برداری است. اما در مورد طراحی 
به راحتی این ترفند فراموش می شود و آن در رابطه با عمقی است که در پیش زمینه و 
پس زمینه به دست خواهد آمد. این اتفاق تار و پودی به لوکیشن و پویایی به طراحی 

شما خواهد داد.
بنابراین، به جای اینکه شخصیت های خود را در یک خط افقی تکمیل کنید، می توانید 

آنها را در سطوح مختلف قرار دهید تا چشم انداز بیشتری اضافه کنید.
ترفند عالی و ظریف دیگر برای دریافت چشم انداز بیشتر، رنگ کردن اشیاء است. این 

تماشاچی  که  کرد  امر کمک خواهد 
دهد  تشخیص  زمینه  پس  از  را  آنها 
برای  سینمایی  نگاهی  به سرعت  تا 

آورد. به دست  خود  طرح های 
اضافه کردن چشم انداز باعث افزایش 
سطح کیفی طرح ها، ویدیوها، فیلم ها 
هرچه  شد.  خواهد  تبلیغات تان  یا 
چشم انداز شما در تصویرسازی بیشتر 
باشد، به طور حتم فرایند فیلمسازی 

بهتری نیز خواهد داشت.
   مرحله 3：اطالعات و جزییات اضافی

بعد از قسمت تصویرسازی، وقت آن است که اطالعات مهمی را به استوری بُرد خود 
اضافه کنید.

 توصیف منظره فیلم برداری. یک روش عالی برای شروع این است که توصیفاتی 
از چیزهایی که قرار است در قاب فیلم برداری رخ دهد، اضافه کنید. باید بدانید که 
ساخت هر تصویر چه مدت زمانی را خواهد گرفت. اگر دیالوگی در این صحنه وجود 
دارد شامل اطالعاتی از صحنه نیز هست یا خیر. همیشه به خاطر داشته باشید که 

این توصیفات را مختصر و مفید باشید.
داستان  خالصة  نگه داری  برای  کنید.  استفاده  گر  شمارش  سیستم  یک  از   
خود، مهم است که هریک از صحنه ها را بشمارید. هنگامی که عکس هایی دارید که 
فریم های مختلفی را می گیرند، می توانید با عدد ثانویه مانند a2 یا b2  و c2  کار 
با  بماند.  باقی  برایتان شفاف  به شما کمک می کند که همه چیز  این جریان  کنید. 

استفاده از فلش حرکت دوربین را تعیین کنید.
 حرکت دوربین را اضافه کنید. اگر می خواهید حرکت دوربین در ویدیوی نهایی را 
مشخص کنید، می توانید در تصاویر خود از فِلش استفاده کنید. فِلش به سادگی اشاره 

به جهتی می کند که شما می خواهید دوربین در آن جهت حرکت کند.
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برای نشان دادن حرکت دوربین، خطوط حرکتی است. خطوط  یک روش ظریف تر 
بر سرعت حرکت به سمت یک هدف تمرکز می کند. حرکتی 

راه دیگر برای نمایش حرکت دوربین، کار با فریم های متعدد است که یک شیء را از 
زاویه های متفاوت نشان می دهد.

شخصیت ها را به صورت منطقی گروه بندی کنید. در صورتی که با چند شخصیت 
به مرحله  زمانی که  را گروه بندی کنید.  آنها  به طور منطقی  باید  برخورد می کنید، 
از  مانع  بود. داشتن یک نظم خاص،  بسیار مفید خواهد  اینکار  ویرایش می رسید،  
اشتباه تیم شما می شود. استراتژی دیگر این است که بطور مثال شخصیت هایتان را 

از A تا D نامگذاری کنید.
   مرحله 4: بازنگری و تنظیم دقیق

گام آخر در ایجاد یک استوری بُرد، قسمت بازبینی و تجدید نظراست. قطعاً زمانی که 
اولین پیش نویس داستان خود را آماده می کنید، احساس بسیار خوبی خواهید داشت، 

اما حاال بهترین زمان برای دریافت بازخوردهای با کیفیت است.
بُرد شما مدتی دست  استوری  بگذارید  اگر  کنید،  نظرسنجی  از کسی  اینکه  از  قبل 
نخورده و در حال سکون بماند، مؤثرتر خواهد بود. شخصاً تجربیات خوبی در این رابطه 
داشتم، برای مدتی کوتاه فراموشش کردم و بعد با ذهن بازتر به سراغ آن برگشتم. گاهی 
اوقات، حتی یک شب فاصله می تواند برای این کار کافی باشد و نتیجه ای شگفت با 

خود رقم بزند.
هنگامی که بررسی های شخصی خود را انجام دادید، باید نظرات دیگران را هم دریافت 

کنید.
نتیجه گیری

هنگامی که آماده اید تا استوری بُرد خود را به مرحله تولید ویدیو ببرید، استوری بورد 
شما کمک بزرگی برایتان خواهد بود. حتی اگر زمان و خالقیت زیادی برای ساختن 
داستان خود صرف کنید، هنوز جای کار بیشتری وجود دارد و باید منتظر ایده های 
جدید دیگر هم باشید. برای صحنه هایی که قباًل هیچ ذهنیتی از آنها ندارید، همیشه 
ایده های جدید به ذهنتان خطور خواهد کرد. این همان چیزی است که فیلم برداری را 

این گونه شگفت انگیز کرده است.
اما همیشه داشتن فردی مورد اطمینان و با تجربه در هر کاری باعث بهتر انجام شدن و 

افزایش بازدهی آن کار می شود. 
بیان مواردی که در کشیدن استوری بُرد باید توجه الزم را به آنها داشت.

استوری بُرد،  باشد. درحال کشیدن  باید در خدمت یک هدف  هر صحنه ای     1

بی دلیل یک صحنه را به صحنه دیگر کات نزنید. گاهی اوقات، این کات زدن های 
بی مورد بیننده را گیج می کند. کات دادن به دالیل مختلف اتفاق می افتد و تنها 
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دلیل اکشن بودن صحنه نمی تواند باشد. مثاًل: در صحنه ای می تواند فوکوس بر روی 
یک پا باشد که به صورت کاراکتر دیگر برخورد می کند، و سپس کات به صحنه ای 
که صورت کاراکتر به زمین برخورد می کند، و کات به فرد مهاجم که به حمله خود 
ادامه می دهد و... همیشه دلیلی برای کات دادن در صحنه وجود دارد: چیزی برای 

نشان دادن.
کات دادن برای تغییر و عوض کردن تمرکز بیننده به یکی از جنبه های مهم داستان 
میز  برروی  را  لیوان  آب،  نوشیدن  از  بعد  کاراکتر  یک  مثال،  به عنوان  می رود.  به کار 
می گذارد. زیاد هیجان انگیز نیست؟ پس چرا ما به لیوانی که بر روی میز گذاشته شد 
کات می زنیم؟ پس باید نمای باز کاراکتر خود را حفظ کرد. اگر َسم در لیوان وجود 
داشته باشد که قابل مشاهده هم باشد )به عنوان مثال( و بیننده آن را ببیند، وقت آن 
است که نمای بسته از لیوانی که روی میز قرار دارد را نشان دهید و این کات زدن در 

خدمت یک هدفی قرار گرفته است.
مطمئناً در یک فیلم و یا یک شوی تلویزیونی کاراکترها باهم درحال گفت وگو هستند. 
آنها در صحنه حضور دارند و  باشند. هر دوی  قابل مشاهده  باید  این دو کاراکتری 
ممکن است کات هایی به نمای نزدیک تر به کاراکترها زده شود و سپس حتی این 
کات ها نزدیک تر هم شوند. چیزی اتفاق نمی افتد، شاید هنرمند و یا کارگردان به دلیل 
اینکه شات طوالنی، می خواهد آن را از یکنواختی در بیاورند. در هر صورت این شیوه 
درستی برای این کار نیست. کات را به نمای نزدیک می زنید تا مثاًل حاالت چهره 
بازیگر را با وضوح بیشتر نشان دهید و یا چیزی شبیه این مسئله، صرفاً کات زدن، 
آرتیست ها و هنرمند های جوان است که  رایج  اشتباهات  از  این یکی  انجام ندهید. 

نتیجه آن سردرگمی بیننده است.
2   دوربین را فقط در صورت لزوم حرکت دهید. آرتیست های جوان تمایل زیادی 

به حرکت دوربین در تمام صحنه ها دارند. مطمئناً این کار به فیلم شما کمک نمی کند 
و برای چشم بیننده خوشایند نیست و چشم او را خسته می کند. سعی کنید حرکت 
دوربین را به حداقل ممکن برسانید. برای آغاز یک شات ممکن است از این تکنیک 
استفاده شود، اما بیشتر از آن تا حدودی آزاردهنده است. حرکت دوربین را برای 
فاش شدن چیزی استفاده کنید و یا برای تغییر تمرکز و فوکوس تماشاگران به چیز 

مهمی در داستان از آن استفاده کنید.
این معموالً اشتباهی است که در فیلم های انیمیشن ٣ بُعدی رایج است. انیماتورهای 
٣ بعدی دوست دارند تا دوربین را در تمام صحنه ها به حرکت در بیاورند. شاید به این 
خاطر باشد که آنها زمان زیادی را صرف مدلینگ و صحنه آرایی شات خود کرده اند و 
نمی خواهند زحمت و کار آنها هدر رود، دوربین را حول موضوع اصلی داستان نگه دارید 
و آن را کاماًل در خدمت داستان قرار دهید، در این صورت است که بیننده متوجه کار 
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سختی که شما انجام داده اید، می شود.
3   مراقب جامپ کات ها )برش تصویری( باشید. برشی بین دو نما، که غیر منتظره 

و پرشی به نظر آید و پرش آشکار در زمان یا مکان، توجه را به خود جلب کند. معموالً 
جامپ کات ها در مواقعی اتفاق می افتند که کات از یک زاویه و یا یک فریم به فریم 
و یا زاویه تقریباً مشابه زده می شود. این کار به چشم می آید و کار ما را تا حدودی 

خراب می کند.
باید  استوری ُبرد  هنرمند  یک  می زنیم،  بازیگر  زاویه جدید  یک  به  را  کات  که  وقتی 
مطمئن شود که دوربین در صحنه جدید به صورت واضح، نزدیک تر و یا دورتر از بازیگر 
است. اگر سایز کاراکتر ما در هر دو کات اندازه هم باشد، جامپ کات در سکانس شما 

به وجود می آید. چرخش دوربین هم این مشکل را به هیچ وجه حل نمی کند.
خط پایین و )یا باتم الین( صحنه هم بسیار مهم است.

4   به ترکیب بندی کار دقت کنید. فضاهای منفی کار خود را به خوبی پوشش دهید. 

یک کاراکتر کوچک در فریم خود نکشید و فقط بک گراند را به نمایش بگذارید، مگر 
اینکه برای منظور خاصی این کار را انجام دهید، به عنوان مثال برای نشان دادن 
تنهایی یک کاراکتر. اگر تمرکز بر روی تمام کاراکتر است، مطمئن شوید که کاراکتر 
در قاب بندی فیت می شود )تمام کاراکتر و حرکات او(. اگر می خواهید شات به اندازه 

ممکن جذاب به نظر برسد.
اوقات  نشان دهید. گاهی  به خوبی  را در هر شات  مقداری عمق  تا  باید تالش کنید 
به وسیله اشیایی که در جلوی صحنه )فورگراند( وجود دارد، می توانید این کار را انجام 
دهید. به وسیله صحنه آرایی مناسب مثاًل وقتی که کاراکتر را درحالت نمای کامل و یا 
نیم رخ نشان می دهد، می توان کات را انجام داد. اگر از این دو زاویه برای هدفی جزء 
آرتیستیک صحنه استفاده شود باید از آن اجتناب کنید، نمایش بی دلیل نیم رخ و یا 

تمام رخ بازیگر ممکن است به کار شما لطمه بزند.
استفاده از نمای اُور شولدر )نمای از پشت بازیگر( بازیگری که درحال صحبت کردن 
است بسیار می تواند جذاب تر از یک نمای بسته و کلوز آپ باشد. نمای اُور شولدر ارتباط 
بین فضای بین دو کاراکتر را نشان می دهد و از آن می توان برای عمق دادن به تصویر 

استفاده کرد.
5   محور تصویر را حفظ کنید. در هر صحنه ای یک خط فرضی وجود دارد که به آن 

یک محور می گویند. خطی است که دوربین هیچ گاه نمی تواند از آن عبور کند. اگر 
در صحنه دو کاراکتر در حال گفت وگو هستند خط محور می تواند به صورت مستقیم 
و دقیقاً در وسط این کاراکترها در نظر گرفته شود. از این خط نمی توان عبور کرد، 
اگر مجبور هستید، ابتدا باید کات بزنید، دوربین خود را در خط محور قرار دهید و 

سپس می توانید به سمت دیگر کات بزنید.
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در  را  خود  دوربین  که  می شود  توصیه  کنید.  اجتناب  پیچیده  زاویه های  از     6

زاویه های بسیار پیچیده استفاده نکنید. این کار باعث می شود که حرکت در صحنه 
را  می توانید منظور خود  انجام شود. شما معموالً  با سختی  و  بسیار محدود  شما 

به صورت بصری و بدون پیچیده کردن شرایط بیان کنید.
7    مطمئن شوید که دستورالعمل های دوربین و انیمیت شما به صورت واضحی 

بیان شده است. احتماالً کاری که شما می خواهید انجام دهید با همکاری تعداد 
افراد بیشتری انجام خواهد شد، باید همه چیز برای آنها واضح و قابل درک باشد. 
این قضیه خصوصاً زمانی نمود پیدا می کند که شما و گروه تولید به زبان دیگری 
صحبت می کنید، پیش می آید که انیماتور ها خارجی زبان باشند و به همین خاطر 

باید ساختار کار شما واضح و قابل درک باشد.
8   پیوستگی را در کار رعایت کنید. یکی از اشتباهات رایج در استوری ُبرد، عدم 

پیوستگی است. سکانس پیوستگی خود را حفظ کند. کاراکترها نیاز دارند وقتی از 
صحنه ای به صحنه دیگر می روند، پوزیشن و موقعیت خود را حفظ کنند و شما باید 
حرکات آنها را به درستی دنبال کنید. به متعلقات صحنه باید توجه شود، و اندازه ها و 

کاراکترها و اشیایی که در بک گراند وجود دارد باید به درستی رصد شوند.
درحال حاضر و در انیمیشن ٣ بعدی این مشکل به ندرت اتفاق می افتد، چون از یک 
صحنه آرایی و لی اوت برای تمام سکانس استفاده می شود و اگر اشتباهی در استوری ُبرد 
باشد به راحتی قابل تشخیص است. ولی در کارهای 2 بعدی هنرمند تمایل دارد آن 
چیزی را که در استوری ُبرد می بیند را بکشد، این کار ممکن است او را به مسیر اشتباه 
بکشاند. بیشتر کارهایی که در آسیا انجام می شود از این قیبل است و پیوستگی کار 
بسیار در استوری برد مهم می شود. در این مورد، شما باید در استوری برد خودتان 
مطمئن شوید تا وقتی که کار به انیمیت رسید شما را سورپرایز نکند و در آنجا تازه 
چون  ندارید  را  کاری  انجام  زمان  دیگر  و  نیست،  درست  سکانس  که  شوید  متوجه 
انیماتورها دقیقاً طبق استوریُ برد کار خود را انجام داده اند و زمان زیادی برای انیمیت 

کردن آنها صرف کرده اند.
9    در کشیدن پوز ها تنبلی نکنید. بسیاری از افراد در زمان کشیدن استوری برد 

از شورت کات ها استفاده می کنند و تعداد محدودی پوز را در کار خود استفاده 
می کنند. آنها تصور می کنند که انیماتورها از تخیل خود برای حرکت مورد نظر 
بسیاری  می کشند.  تصویر  به  طبیعی  به صورت  را  حرکت  و  می کنند  استفاده 
انیماتورها از استوری برد تبعیت می کنند و به آن اعتماد دارند و زیاد برای حرکات 
از تخیل خود استفاده نمی کنند: مخصوصاً زمانی که با انیماتورهای خارجی سر و 

کار دارید و حقوق حداقلی به آنها پرداخت می کنید.
اینکه  پایان در نظر گرفته اید برای  مطمئن شوید که برای پوزتان یک شروع و یک 
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سکانس شما انسجام خود را به درستی حفظ می کند. تمام حرکاتی که در مورد کاراکتر 
خود درنظر دارید را به دقت اشاره کنید به خصوص زمانی که کاراکتر شما پوز خود را به 
فراخور صحنه تغییر می دهد. اگر می خواهید پوزی را به صحنه اضافه کنید، می توانید از 
تایم نیل )آیکن تصاویر( برای این کار استفاده کنید، آنها را با شماره عالمت گذاری کنید 

و در دیالوگ به آن اشاره کنید که کدام پوز مربوط به کدام شماره است.
10   در موقع لزوم، مطمئن شوید که به منبع نور اشاره شده است. اگر در فیلم 

شما افکت های سایه وجود دارد و می خواهید به آن اشاره کنید باید به منبع نور و 
جهت تابش آن به درستی اشاره شود. اگر شما این کار را انجام ندهید، ممکن است 
که انیماتور سایه را در هرجا که بخواهد قرار دهد و حداقل باعث می شود که مقداری 
از زحمتی که کشیده است به هدر رود. این کار باعث می شود که مقداری سردرگمی 
در کار به وجود آید و سایه های شما تأثیر الزم را در بیان روند داستان نداشته باشند.
محل سایه را مشخص کنید و یا به سادگی و با یک فلش جهت تابش نور را در استوری 

بُرد مشخص کنید  کشیدن سایه بهترین نتیجه را در کار شما دارد.
11   مطمئن شوید که بازی کاراکتر شما در جهت دوربین درست انجام می شود. 

وقتی کاراکترها درحال صحبت هستند و کات های مختلف را  از این کاراکتر به 
کاراکتر دیگر و یا چیز دیگری می زنید باید مطمئن شوید که این موضوع که این 
دو کاراکتر درحال گفت وگو با هم هستند در کار حفظ شود. اگر کاراکتری در سمت 
چپ تصویر صحبت می کند کاراکتر مقابل باید جواب او را در سمت راست تصویر 
دهد. در غیر این صورت ما متوجه نمی شویم که این دو کاراکتر درحال گفت وگو 
با هم هستند و تماشاگران دچار سردرگمی می شوند. این زمانی اتفاق می افتد که 
کات زدن ما در حالت نمای نزدیک و یا کلوز آپ انجام می شود و یک جامپ کات در 

تصویر اتفاق می افتد. 
در مورد جهت دوربین و تعامل کاراکترها با دوربین مطمئن شوید که اگر به عنوان مثال 
کاراکتر شما در سکانس بعدی نیز وجود دارد حرکت او در جهت مشابه باشد و این اتفاق 
بسیار مضحک است که کاراکتر شما از جهت راست تصویر خارج شود و در نمای بعدی 

از سمت چپ وارد کادر شود.
12   در نظر داشته باشد که حرکات مهم شما باید در وسط تصویر اتفاق بیفتد. 

حرکات مهم باید در محل امن کادر اتفاق بیفتد که همان مرکز کادر است. برخی 
تلویزیون ها کادر بندی متفاوتی برای نمایش تصویر دارند و اگر اتفاق مدنظر شما در 
خارج از این کادر باشد بیننده را گمراه می کند. شما کادر بندی را در استوری برد 

خود درنظر بگیرید و آن را در تمام کار خود حفظ کنید.
خیلی از افراد تمایل دارند که چشم های کاراکتر خود را دقیقاً در وسط تصویر نمایش 
دهند و این یک کار اشتباه است. تمایل کاراکتر باید به گوشه ای از تصویر باشد، در این 
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صورت است که مقدار کمتری فضای منفی )پرت( خواهید داشت.  
13   مطمئن شوید که پوز شما به اندازه کافی قدرتمند است. پوزها باید به درستی 

باید  کاراکتر  پوزهای  باشند،  داشته  محکمی  وخط حرکت  شود  کشیده  قدرت  و 
به خوبی سیلوئت شده باشند. بدین معنی که اگر تمام کاراکتر خود را سیاه کشیده 
باشید شما باید همچنان قادر باشید تا بگویید کاراکتر درحال انجام دادن چه کاری 

است. 
4  شیوه تدریس

هنرآموز با ارائه فهرستی از کتاب ها در حوزه فیلمنامه نویسی و طراحی استوری برد 
همراه با عکس، تصویر و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در 

فراگیری بهتر درس ایجاد کند.
5  نکات ایمنی و بهداشت

ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 
مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجویان در پایان این درس باید بتوانند توصیف روشنی از مفاهیم نظری ارائه کنند و 
همچنین با استفاده از فرم های مخصوص شناسنامه طرح، باید بتوانند برخی موضوعات 
اجتماعی یا فرهنگی را در غالب طرح ارائه نمایند. همچنین توانایی عملی آنها برای 
نگارش یک سکانس با چند صحنه کوتاه همراه با دیالوگ و توضیح صحنه فرصتی فراهم 

می کند تا هنرآموز به ارزشیابی توان آنها و میزان مهارت هنرجویان پی ببرد.(
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جلسه 4 : انواع ساختارهای برنامه سازی

1 مقدمه
فرایند ارائه طرح و متن به »شوراهای طرح و برنامه«که گلوگاه اصلی تصویب یک متن 
تلویزیونی در شبکه های مختلف تلویزیونی محسوب می شوند مورد بحث قرار می گیرد. 
مطابق با اصول حاکم بر سواد رسانه ای، هنرجویان باید بدانند که روند تولید متن و 
ساخت یک برنامه تلویزیونی یک فعالیت پیچیده و وقت گیر است و در تعامل مستمر با 
کارشناسان و مدیران رسانه شکل می گیرد. همچنین هنرجویان آموزش می بینند که 
چگونه متن مصوب و نهایی را برای ورود به مراحل تولید، تجزیه و تحلیل نمایند و برآورد 

مالی و برنامه ریزی اولیه را بر اساس متن نهایی آماده سازند.

2 مواد و تجهیزات
را  خود  موردنظر  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  وایت برد  از  استفاده  با 
به صورت جذاب و مؤثری ارائه نماید. آماده سازی انواع سریال های تلویزیونی، آثار مستند 
با نمایش  ازآنها. هنرآموز  الگوی ساختاری هریک  با هدف بررسی  و نمونه های دیگر 
این آثار به تشریح ساختارهای کالسیک و غیر کالسیک بپردازد و همچنین گره های 

دراماتیک را به روشنی توصیف نماید. 
هنرآموز با ارائه فهرستی از کتاب ها در مورد الگوهای پرده بندی همراه با عکس و تصویر 
و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در فراگیری بهتر این درس 
ایجاد کند. آدرس چند سایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی در موضوعات درسی 

را به هنرجویان ارائه دهد.

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

1ـ ساختار کالسیک و غیرکالسیک در طرح و متن و روایت اجرایی
2ـ کاربرد گره های دراماتیک در انواع ساختارهای برنامه سازی

واحد یادگیری 

)2(
تحلیل فرایند طرح و متن

فصل دوم: نگارش متن و روایت مبتنی بر 
اجرا و تنظیم پروژه
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در  صرفاً  را  غیرکالسیک  و  کالسیک  ساختارهای  کارشناسان  برخی  اول  مبحث  در 
برنامه های نمایشی جستجو می کنند و این سلسله از مباحث را محدود به ساختارهای 
و  کالسیک  الگوهای  با  می تواند  برنامه سازی  ساختارهای  تمام  اما  می دانند  نمایشی 
غیرکالسیک مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال: پرده بندی در ساختارهای نمایشی یک 
روش کارآمد برای تقسیم اطالعات و محتوای داستانی و روشی برای تفکیک حوادث و 
وقایع داستان محسوب می شود. اما در آثار غیر داستانی نیز موضوع تقسیم اطالعات و 
محتوای برنامه یک ضرورت است و می توان با بهره گیری از الگوی پرده بندی داستانی، 
در برنامه های غیر نمایشی، نوعی انسجام دراماتیک خلق نمود. در این درس به بررسی 
انواع ساختارهای غیرکالسیک نیز پرداخته شده است و هنرآموز می تواند با نمایش آثار 
مختلف تلویزیونی اعم از نمایشی و غیرنمایشی، هریک از ساختارها را به دقت تجزیه و 

تحلیل نماید.
در مبحث دوم، گره های دراماتیک گره هایی نظیر: کشمکش و تضاد، غافلگیری، معما و 
کنجکاوی، تعلیق و کنایه دراماتیک. کاربرد این طیف از ابزار دراماتیک فقط مختص آثار 
نمایشی و داستانی نیست و هنرمندان نمی توانند از این ابزار برای افزایش جذابیت آثار 

غیر داستانی نیز بهره بگیرند..
»هنر آموز می تواند برای تشریح مبحث نخست از متن زیر استفاده کند«

ساختار کالسیک خطی سه پرده ای
وقتی فیلمنامه ای را می خوانید، به طور غریزی می دانید هر چیزی کجا باید اتفاق بیفتد. 
در یک فیلم سینمایی، وقتی پرده اول در کمتر از 20 صفحه تمام می شود، متوجه 
را رعایت  باید همیشه ساختار  به همین دلیل  ایراد دارد.  می شوید که یک جای کار 
کنید. هر چقدر هم که فیلمنامه آوانگارد باشد؛ در هر صورت باید ساختار سه پرده ای را 
رعایت کرد، حال، هنگامی از ایده فیلمنامه خود مطمئن شدید، به قصه کار فکر کنید و 
شخصیت هایتان را پرداخت نمایید، نوبت به شکل دادن به ساختار داستانی اثر و به تبع 
آن فیلمنامه می رسد. )فراموش نکنید که پرداخت شخصیت ها و شکل دادن به ساختار 
پیرنگ اثر، دو فعل هم زمان هستند و در کنار هم معنا پیدا می کنند. این دو مسئله 

یکدیگر را تقویت کرده و باعث پیشبرد، تکمیل و شفافیت هم می شوند.(
هر فیلمنامه از مجموعه ای از آشفتگی ها و به هم ریختگی ها تشکیل شده که سیر حرکتی 
آنها از مسائل کلی به جزئیات است. وقتی برای اولین بار موقعیت باثبات داستان به هم 
می ریزد: پرده اول، دوم و سوم شکل می گیرد. موقعیت به هم ریخته و ناپایدار بعدی 
آغاز، میانه و پایان هر پرده را برای ما معلوم می سازد. سپس هر پرده را به سکانس ها، 

نماها و در نهایت کنش ها و دیالوگ ها تقسیم کنید. 
اغلب فیلمنامه هایی که از ضعف ساختار رنج می برند، به دو گروه تقسیم می شوند:

فیلمنامه ها  این  در  )داستان  تفریطی هستند.  دارای ساختار  که  فیلمنامه هایی  الف( 
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به طور  و  اتفاق می افتد  واقعی  زندگی  روایت می شود که در  به همان شکلی  درست 
زندگی، خسته کننده هستند.( مثل  فیلمنامه ها درست  از  نوع  این  طبیعی 

ب( فیلمنامه هایی که ساختار افراطی دارند. )این نوع از فیلمنامه ها ملغمه ای از سبک های 
مختلف اند، پیرنگ فوق العاده و پیچیده ای دارند، از جلوه های ویژه به حد وفور در آنها 
استفاده شده و... اما در مقابل از ضعف قصه رنج می برند.( در موقع خلق یک فیلمنامه 
برای اینکه بتوانید مخاطب را درگیر یک تجربه احساسی کنید و او را با خود به نقطه اوج 
داستان برسانید، الزم است که از حوادث کاماًل دراماتیک بهره ببرید و به دنبال لحظات 

دراماتیکی باشید که داستانتان را پیش ببرد.
یک فیلمنامه در حکم نقشه برای فیلم است و می تواند راه را به ما نشان دهد. مهم تر از 
همه اینکه فیلمنامه، ساختار اثر را برای ما مشخص می کند: همان چیزی که می توان 
مثل ستون فقرات، باقی اندام اثر، یعنی تصاویر و دیالوگ ها را بر روی آن استوار کرد. کار 

فیلمنامه نویس است که نقشه را به درستی ترسیم کند.
از زمانی که برای نخستین بار سید فیلد دستورالعمل فیلمنامه نویسی با ساختار سه 
پرده ای را در روزهای آغازین رشد صنعت سینما مطرح ساخت، این قواعد توسعه یافته 
و مورد بازنگری بسیار قرار گرفت. تقریباً 90 درصد فیلم ها )به ویژه فیلم های جریان 
اصلی هالیوود( به شکل بارزی تابع این ساختار بوده است. به عنوان آزمایش می توانید 
به طور تصادفی برخی از فیلم هایی را که در تلویزیون نمایش داده می شوند و یا در ویدیو 
کلوب ها توزیع می شوند، انتخاب کنید و آنها را با نمودار ٣ که در ادامه می آید، مقایسه 

کنید. آیا این نمودار در مورد فیلم هایی که بررسی کردید، مصداق دارد یا خیر؟
قانون ساختار سه پرده ای، یک حکم مطلق نیست. رعایت این قانون، ایده آل است. اما 
آنچه که بیش از هر چیز به موفقیت فیلمنامه و ساختار درست روایت کمک می کند، 

داشتن یک قصه قانع کننده و نحوه بیان پذیرفتنی و باورکردنی آن است.

مهم ترین چیزی که باید همواره برای رعایت یک ساختار درست در ذهن داشته توجه
برسید که در  نقطه ای  به  نهایت  در  فیلمنامه  نوشتن  موقع  است: که  این  باشید، 
ضمن نوشتن آگاهانه نسبت به آن فکر نکرده اید. فیلمنامه رعایت ساختار بخشی 
از کار است که باید ذاتاً با شما همراه باشد و موقع نوشتن در مرحله دوم اهمیت 

قرار داشته باشد.

نوشتن فیلمنامه مثل بازی خط ـ نقطه یا پیدا کردن ارقام صحیح نیست. باید بگذارید 
تا خود داستان به شما بگوید که چطور باید پیش برود، همه ارقام و اعدادی که درباره 
ساختار سه پرده ای در کالس های متفاوت به شما آموزش داده می شود، یا در کتاب های 
مختلف می خوانید، فقط باید به منظور رشد و تقویت قوه نوشتن فیلمنامه به کار گرفته 

شود و توانایی حدس زدن و الهام را در شما باال ببرد.
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 اغلب فیلم های تلویزیونی )حدود 60 دقیقه( با استفاده از میان برنامه های تبلیغاتی 
به سه بخش یا پرده تقسیم می شوند. 

 یک فیلم داستانی نیم ساعته و یا یک کمدی موقعیت به دو پرده تقسیم می شود.
تبلیغات ممکن  از طریق نمایش  پایان هر پرده  در یک فیلم سینمایی، تشخیص   
نیست، بلکه با تجزیه و تحلیل فیلم هنگام تماشای آن به این بخش بندی پی می بریم. 
)وقتی همین فیلم سینمایی را در تلویزیون نمایش می دهند، اغلب تبلیغات را در پایان 

پرده اول، نیمه پرده دوم و پایان پرده دوم نشان می دهند.(
بد نیست که نسبت های زیر را به خاطر بسپارید:

بنابر نسبت های فوق، اگر فیلمنامه شما دو ساعت یا ١20 دقیقه باشد، تقسیم بندی به 
این شکل درمی آید: ٣0 دقیقه / 60 دقیقه / ٣0 دقیقه.

رعایت یکی از قوانین پذیرفته شده در فیلمنامه نویسی )ر.ک به بخش 2( درباره رمان 
را فراموش نکنید: هر صفحه در فیلمنامه معادل یک دقیقه از زمان نمایش فیلم است. و 
از آنجایی که فیلمنامه شما هم نباید از ١20 صفحه )حداکثر( طوالنی تر باشد، هر پرده 
تقریباً معادل ٣0 صفحه )پرده اول( / 60 صفحه )پرده دوم( / ٣0 صفحه )پرده سوم( 

خواهد بود:
اتفاق  یا تعریف 4/١ / 2/١ / 4/١ هم قانون مطلقی نیست. بسیار  البته تقسیم بندی 
می افتد که در فیلمنامه های 90 دقیقه ای /90 صفحه ای، با تقسیم بندی ١0/20/60 
روبه رو می شوید، اما به هر حال در این مرحله بهتر است که همان الگوی ١20 صفحه ای 

را مالک کار خود قرار دهید.
تمرین: پنج فیلم را تماشا کنید: شاهد، بازی اشکبار، دون ژوان دومارکو، مزرعه رؤیاها و 
مسابقه حضور ذهن. هرکدام از این فیلم ها را با نگاهی کاًل انتقادی و به طور مجزا ببینید، 

اما الزم نیست یادداشت بردارید. در هر پرده چه اتفاقی می افتد؟
تکرار مطالب: به هنگام نوشتن فیلمنامه یک هدف نهایی دارید و آن چیزی نیست جز 
رسیدن به نقطه اوج نهایی در پرده سوم. )البته این نقطه اوج لزوماً در صحنه آخر فیلم 
نیست.( تمام عناصر فیلمنامه از جمله همه توضیحات و تصاویر، هر خط از گفت و گوها، 
جزئیات شخصیت پردازی، همه موانع و هر ضربه ای که به شخصیت وارد شده و هر 
کشمکشی که حل می شود، باید به منظور رسیدن به همین نقطه اوج نهایی و ایجاد 

بیشترین تأثیر احساسی روی مخاطب به کار گرفته شود.
توجه شیوه یا استراتژی نوشتن »از انتها به ابتدا« همان طور که در کل فیلمنامه کاربرد 

دارد، در مورد هر پرده نیز قابل استفاده است. قبل از خلق هر پرده، باید بدانند که 
پایان آن پرده )نقطه اوج( چیست؛ با این کار می توان نوشتن از »انتها به ابتدا« را 
شروع کرد و مطمئن باشید که هر عنصری کارکرد مناسب خواهد داشت و ما را در 

رسیدن به هدف یاری خواهد کرد.
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ساختار خطی سه پرده ای
1   پرده اول )نگاهی اجمالی( فیلمنامه نویس باید در٣0 صفحه نخست فیلمنامه، 

برای داستانش مقدمه چینی کند. اگر که این اتفاق در فیلمنامه نیفتاده، به سراغ 
کار دیگری می رویم. )سید فیلد( 

در پرده اول همه آنچه که قرار است قصه با آنها ساخته شود، به مخاطب عرضه می شود: 
شخصیت های اصلی، بستر داستان )تعیین حدود معمول اجتماعی، محیطی و روانی، 
 Loch Ness لحن اثر )واقع گرایی محض مثل فیلم مخمصه، اسطوره ای مثل فیلم های
و مزرعه رؤیاها؛ عاطفی و احساسی مثل فیلم های حس و حساسیت و قهرمان محلی؛ 
خنده دار و مضحک مثل فیلم در انتظار بازدم؛ داستان شاه پریانی مثل فیلم ادوارد دست 
قیچی و...(، مشکالت، تمایالت، عالیق عاشقانه، مدت فیلم )زمان واقعی یا داستانی آن( 
و محدوده های زمانی )همه کارهایی که باید زمان مشخصی اتفاق بیفتد(. هیچ عنصر 
مهمی نباید بعد از پایان پرده اول )به ویژه در صفحات آغازین پرده دوم( وارد داستان 

شده و به مخاطب معرفی شود.
در همان فضای سی صفحه ای پرده اول، که فضای چندان زیادی هم نیست، موارد 

بسیاری هم هست که باید معلوم شود.
2   ده صفحه اول حیاتی ترین بخش هر فیلمنامه، ده صفحه اول آن است.

تقریباً همه خواننده ها معتقدند که اگر ده صفحه اول یک فیلمنامه آنها را جذب نکند، 
این احتمال وجود دارد که از خواندن باقی فیلمنامه صرف نظر کنند. اگر داستان این ده 
صفحه برای آنها قابل پیش بینی باشد، آنها درست یا غلط با خود این طور فرض می کنند 
که داستان ١00 صفحه بعدی فیلمنامه هم قابل پیش بینی است و دیگر جذابیتی 
برایشان ندارد. مردم معموالًً عادت دارند خیلی زود نتیجه گیری کنند و تصمیم بگیرند، 
به همین دلیل درست بعد از خواندن پنج یا ده صفحه اول یک فیلمنامه با خود می گویند 
که »این فیلمنامه، فیلمنامه خوبی است« یا »کار بدی است«. اگر خواننده ها فیلمنامه ای 
را با نگاه مثبت بخوانند، به احتمال قوی نظر و تصمیم نهایی آنها درباره آن فیلمنامه نیز 
مثبت خواهد بود. بنابراین شما در مقام یک فیلمنامه نویس باید بتوانید تمام توانایی 
خود را در همان ده صفحه اول به خواننده نشان بدهید. این ده صفحه باید منحصر به 
فرد و هیجان انگیز )و یا در مورد فیلمنامه های کمدی، مسخره( باشد و قبل از هر چیز 

بتواند عالقه و توجه مخاطب را جلب کند و او را تا پایان داستان با خود همراه سازد.
نکته عجیب درباره یک فیلمنامه خوب این است که اغلب در همان ده صفحه اول 
می توان به خوبی آن پی برد. اصلی ترین چیزی که باید در صحنه افتتاحیه اتفاق بیفتد، 
معرفی قهرمان است. داشتن صحنه افتتاحیه ای که بتواند مخاطب را میخکوب کند، 
البته نه تا سر حد مرگ، یکی از راه های ظریف و هوشمندانه برای موفقیت فیلمنامه 
است. توجه داشته باشید که همه چیز نباید در همان پنج دقیقه اول تمام شود. )نورما 
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هیمن، تهیه کننده فیلم های روابط خطرناک و کارینگتون(
این منظور  برای  را شکل دهید.  اول، داستان خود  پرده  باید در ده صفحه نخست   

می شود: توصیه  زیر  نکات  کردن  مشخص 
  قهرمان یا شخصیت اصلی خود )ستاره اثر( را معلوم کنید.

  معلوم کنید که داستان شما قرار است درباره چه چیزی باشد.
  فضای دراماتیکی را که داستانتان در آن اتفاق می افتد، روشن کنید.

  معلوم کنید که در چه ژانری کار می کنید.
در همین مرحله و پیش از اینکه تغییر خاصی برای قهرمان اثرتان اتفاق بیفتد، الزم 
است که او را در یک بستر طبیعی و عادی به خواننده معرفی کنید. )در فیلمنامه یک 
فیلم تلویزیونی این موضوع تا حدی سخت تر می شود، زیرا دو یا سه دقیقه اول کار از 
اهمیتی حیاتی برخوردار است و چه بسا همان پنج صفحه نخست کار بتواند موفقیت یا 

شکست کار را رقم بزند.(
می کنند،  فیلمنامه جست و جو  یک  در  خوانندگان  که  چیزی  اولین  افتتاحیه:     3

قالب آن است. قالب چیزی است که توجه مخاطب را به خود جلب می کند و او را 
به درون داستان می کشد و باعث اشتیاق یک خواننده برای خواندن داستان یا یک 
بیننده برای دیدن فیلم می شود. در شرایط ایده آل، باید قالب خود را تا صفحه سه 

فیلمنامه یا در نهایت صفحه پنج فیلمنامه گذاشته باشید.
یک مواجهه پرقدرت بین دو شخصیت اصلی و مخالف یکدیگر، همیشه می تواند به عنوان 
قالبی برای گیرانداختن مخاطب عمل کند. در فیلمنامه ماوریک نوشته ویلیام گلدمن، 
نخست برت ماوریک را بر پشت اسبی می بینیم؛ دست های او بر پشتش بسته شده و 
برگردنش طنابی حلقه شده است. طناب نیز از شاخه درختی آویزان است. اسب آهسته 
به جلو می رود و برت کم کم از شاخه آویزان می شود. آدم های بد در فیلم، کیسه ای 
را جلوی پای اسب می اندازند که از آن ماری بیرون می آید. اسب که وحشت کرده، با 
سرعت به جلو حرکت می کند. تنش صحنه زیاد می شود. اکنون زمانی است که برت 
کاماًل به دار آویخته می شود. اما ما می دانیم که چنین اتفاقی نیفتاده است، چرا که برت 
درحال گفتن روایت فیلم است؛ آن هم به صورت صدای خارج از قاب. اولین جمله ای 
که او می گوید، جمله ای طنزآمیز است: »اون هفته، هفتة کثافتی واسه من بود. همه 
چی از وقتی شروع شد که...« ما می دانیم که اکنون در شرف دنبال کردن روایت سفر 
او هستیم. پس او چگونه فرار کرده است؟ به این پرسش ما پاسخ داده نمی شود تا اینکه 
فیلمنامه تا حدود زیادی به جلو می رود. اما از همان شروع ما آن قدر تحریک شده ایم 
که بخواهیم قصه او را دنبال کنیم و ببینیم که او چگونه این کار را کرده است. بنابراین 

ما در قالب فیلمنامه گیر کرده ایم.
قرار نیست که قالب ما را کاماًل میخکوب کند )مثل سرقت اعجاب آور فیلم مخمصه( 
و تمام فیلمنامه را تحت الشعاع قرار دهد. قالب باید هوشمندانه انتخاب شود و مثاًل 



80

تصویری جذاب باشد؛ در هاواردزاند، لباس یک زن با احساسی کامل روی علف ها کشیده 
می شود. این تصویر ما را به دنبال آن زن می کشد. قالب می تواند گفت و گویی محرک 
باشد؛ مثل قالبی که چهار عروسی و تشییع جنازه طرح ریزی می کند. از این عجیب تر 
قالب فیلم مدرنی چون زن ستوان فرانسوی است؛ باز شدن یک کالکت. در ادامه این 
تصویر، ما زنی را می بینیم که تنها به دریا خیره شده است. تصویر قدم زدن یک جفت 
پا که کفش هایی عجیب و دو رنگ پوشیده اند که به اندازه کافی مخاطب را تحریک 
می کند. این تصویر را ما در فیلم بیگانگان در ترن می بینیم. سؤال ها در ذهن ما جرقه 
می خورند: این مرد کیست؟ او می خواهد به کجا برود؟ تا هنگامی که تمام بدن او آشکار 
می شود، ما دیگر در قالب فیلمنامه گیر افتاده ایم. یکی از تمهیدات مفید برای انداختن 
قالب این است که آدم های عادی کارهایی غیر عادی انجام دهند و یا برعکس؛ آدم های 
غیرعادی کارهایی غیرعادی انجام دهند و یا برعکس؛ آدم های غیرعادی کارهایی عادی 
انجام دهند. باید برای بیننده سؤال مطرح کنید و چیزی در فیلمنامه بگذارید تا انگیزه 

او برای دنبال کردن قصه فیلم بیشتر شود.
برای همه نویسندگان، پیدا کردن نقطه افتتاحیة فیلمنامه شان )لحظه ورود( کاری 
مشکل است. اغلب فیلمنامه ها، افتتاحیه خود را بر شخصیت استوار می  کنند و نه خط 
قصه. در بیشتر موارد، در لحظه ورود، قهرمان را می بینید که به نوعی در یک نقطه 
بحرانی قرار گرفته است؛ یا اینکه بر سر دو راهی گرفتار شده است و یا باید برای مسیر 
زندگی و آینده اش تصمیمی بگیرد. یکی از عوامل تعیین کننده برای بنا کردن افتتاحیه، 
هنگامی آشکار می شود که شما روی زندگینامه شخصیت ها و به خصوص پس زمینه 
داستانی آنها کار می کنید. شما در آخرین لحظه ممکن، فیلمنامه خود را افتتاح می کنید 
و این زمان معموالًً قبل از لو دادن آن دسته از اطالعات حیاتی  است که ما نیازمند 

دانستن آنها هستیم.
4   خط کلیدی: جایی بین صفحات سه تا پنج فیلمنامه، شما باید پرسشی را مطرح 

کنید. 
طرح پرسش، نشان می دهد که فیلمنامه درباره چیست، موضوع آن پرسش را »خط 
کلیدی« می نامیم: این خط توسط یک شخصیت گفته می شود و به مخاطب کلیدی 
می دهد تا او ایده اصلی فیلمنامه را کشف کند. برای مثال می توانیم به جمالت زیر 

اشاره کنیم:
»اون قدر نرو باال.داری خیلی به خدا نزدیک می شی. شاید اون درخت رو تکون بده. « 

)افشاگری(
»بین اون انگلیسی ها، مواظب خودتون باشین.« )شاهد(

خط کلیدی فیلمنامه شاهد، یادآور حقیقت بنیادین آن است: بین دنیاهای مختلف 
کلیدی  اوقات خط  گاهی  است.  آنها، خطرناک  از  رد شدن  که  دارد  وجود  مرزهایی 
فیلمنامه تا انتهای آن تکرار می شود )گاهی کلمه به کلمه(، اما در معنای آن مختصر 
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تغییری حاصل می شود )مثاًل در شاهد(. 
داشتن یک خط کلیدی در فیلمنامه چندان هم الزم نیست )اما حتماً به شما کمک 
یا جایی در مقدمه آن  فیلمنامه  را در صفحه سه  می کند(. الزم نیست که شما آن 
بگذارید، اما بدانید که این خط کلیدی به مخاطب شما کمک می کند تا او زیر الیه 
داستان شما را درک کند و به واسطه آن استانداردهای دنیای داستان شما را بسنجد. 
افتتاحیه فیلمنامه های مسابقه حضور ذهن و محله چینی ها را بخوانید. فکر می کنید 

خطوط کلیدی آنها چیست؟ 
می شوید  رو  روبه  مانند(  تیزر  ) صحنه  درآمدی  پیش  با  شما  اوقات  گاهی  تیزرها: 
که قبل از شروع پرده اول و پیش از فصل عنوان بندی قرار گرفته است. این صحنه 
مخلوقات  پیانو،  فیکشن،  )پالپ  می کند  خود  گرفتار  را  مخاطب  که  است  قالبی  نیز 
آسمانی(. این مسئله در درام ها و کمدی های موقعیت تلویزیونی بیشتر اتفاق می افتد 
)شادی ها و پرونده های مجهول(. گاهی اوقات تیزر بعد از فصل عنوان بندی قرار می گیرد 
)دختران طالیی، سال های سرگردانی(. تیزر تمهیدی مفید است که به سرعت مقدمه ای 

را پایه ریزی می کند که کنش داستان شما بر آن بنا خواهد شد.
را  اول، یک تصویر جذاب  نیمه نخست پرده  بتوانید در  اگر  تصاویر تکرار شونده: 
قرار دهید و آن را تا پایان فیلمنامه تکرار کنید، این تصویر حتماً به غنای فیلمنامه 
انگیز و درخشان  شما کمک می کند. لزومی ندارد که این تصویر، خیلی هم خاطره 
باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که مخاطب تنها این تصویر را در ناخودآگاهش 
ثبت کند. )در شاهد، این تصویر زمانی است که افراد جامعه آمیش در خم تپه پدیدار 
می شوند.( وقتی این تصویر تا پایان فیلم تکرار می شود. این مسئله به طور ناخودآگاه به 
مخاطب شما اشاره می کند که ما به پایان داستان نزدیک می شویم. )این تصویر تا پایان 

فیلم، خیلی کم تغییر می کند.( این تصاویر مثل غش گیر کتاب عمل می کنند.
تمرین: پانزده دقیقه نخست فیلم شاهد را ببینید. به این مسائل توجه کنید: خلق فضا، 
مقدمه شخصیت ها )به خصوص قهرمان(، تغییر مکان ها )از روستا به یک شهر بزرگ( و 
قتل. از خود بپرسید: این اثرات مختلف چگونه خلق شده اند؟ انتخاب چنین مکانی، چه 
چیزهایی را به این صحنه اضافه می کند؟ )اطالعات عمومی، ارزش های دراماتیک و...؟( 
آیا قتل )در دقیقه ١٣( خیلی زود اتفاق می افتد؟ یا خیلی دیر؟ در جایی درست اتفاق 
می افتد؟ در مورد مقدمه جان بوک )دقیقه پانزده( چطور؟ خیلی دیر است؟ آیا او باید 

زودتر وارد صحنه شود؟
تمرین: اکنون همان کارها را دربارۀ فیلمنامه بازی اشک بار، دون ژوان دو مارکو، مزرعه 
رؤیاها، مسابقه حضور ذهن، توتسی و چهار عروسی و یک تشییع جنازه انجام دهید. آیا 
این فیلمنامه همه اطالعات الزم را درباره طبیعت فیلم، شخصیت ها، بستر فیلم و ژانر 
آنها به شما می دهد؟ آیا شما با تصمیم هایی که نویسنده گرفته،  موافق هستید؟ قالب 
فیلمنامه ها چیست، چگونه استفاده شده اند و آیا تأثیرگذار هستند؟ آیا متوجه خطوط 
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کلیدی فیلمنامه ها شده اید؟ 
5   پرده اول: صفحات ده تا سی در بیست صفحه باقیمانده )دقیقه بیست( از پرده 

اول، شما باید چند کار دیگر هم انجام دهید:
محیط: دنیایی را که قهرمان شما در آن زندگی می کند، از جزئیات پس زمینه ای پر 

کنید.
اعتقادات: سیستم ارزشی قهرمان را با کنش های رفتاری او تصویر کنید.

زیر قصه ها: آنها را پایه ریزی کنید.
معموالًً از حدود نیمه این بخش )که شامل دو سوم از پرده اول و بیست درصد از کل 
فیلمنامه می شود(، شما باید اولین حادثه مهم پیرنگ اصلی خود را آشکار کنید که ما 
آن را »حادثه محرک« می نامیم: حادثه محرک، صحنه، رویداد یا گفت وگویی است 
که در آن اتفاقی رخ می دهد یا مسئله ای مطرح می شود. این حادثه باعث می شود تا 
قهرمان تصمیمی را عملی سازد و مجموعه ای از کنش ها را دنبال کند؛ مجموعه ای که 
در برگیرندۀ بقیه فیلمنامه شماست. این حادثه بحرانی را سبب می شود که به اولین 

نقطه اوج در پایان پرده اول ختم شود. 
6   صفحات ده تا بیست: شخصیت در کنش بین صفحات ده تا پانزده فیلمنامه، 

تم یا مسیر فیلم باید آشکار شود؛ مخاطب نیازمند آن است تا با استفاده از برخی 
نقاط برجسته، به تم و مسیر فیلم جذب شود، بر آنها تمرکز کند و بداند آنها چه 
هستند و در کجا قرار گرفته اند. اگر مخاطب چنین چیزهایی را به دست نیاورد، 
خسته می شود و فیلم از دست می رود. )استیون ای. دو سوزا. فیلمنامه نویس جان 

سخت ١ و 48.2 ساعت و پلیس بورلی هیلز٣(
این بخش از فیلمنامه، معموالًً بر شخصیت های اصلی متمرکز است؛ شخصیت هایی که 
به کنش اصلی فیلمنامه مربوط می شوند )به خصوص قهرمان(. شما باید در این بخش 
با نشان دادن مشکل شخصیت هایتان، ویژگی های شخصیتی آنها را برجسته سازید: 
ترکیبی از گرایش های آنها و تعامل های شخصی آنها با موقعیت ویژه ای که برای آنها 
طراحی شده است. مثاًل در شاهد جان بوک به عنوان شخصی بی عاطفه و جاه طلب 
تصویر می شود که از مردم سوء استفاده می کند. او باید با یک زن و یک بچه )راشل و 

ساموئل( کار کند که دنیا و سیستم ارزشیشان کاماًل مغایر با یکدیگر است.
این بخش همچنین به عنوان محک و معیاری عمل می کند که مخاطب می تواند به 
واسطه آن رشد شخصیت ها را ارزیابی کند. ) اینکه چطور شخصیت های اصلی در خالل 
پرده های اول و دوم و تا پایان فیلمنامه تغییر می کنند.( در شاهد، آن سه نفری که در 
خیابان ها به جست وجو می پردازند، به احتمال قوی می توانند قاتالن را شناسایی کنند. 

بنابراین شما باید سعی کنید که در همه صحنه ها بر قهرمان خود متمرکز باشید.
شما شخصیت های خود را از طریق کنش های آنان تعریف می کنید، بنابراین قهرمان 
شما باید آدمی فعال باشد. این بدان معنی است که او باید تصمیم بگیرد. اگر بتوانید 
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شخصیت های خود را فعال نگه دارید،آن وقت حتم داشته باشید که مخاطبان را گرفتار 
خود کرده اید. اکنون باید پایه ریزی قصه اصلی خود را آغاز کنید و چیزهایی که احساس 
می کنید برای گسترش داستانتان حیاتی هستند. )مثاًل بوک و راشل در دقیقه شانزدهم 

فیلم یکدیگر را مالقات می کنند.(
7   صفحات بیست تا سی تا صفحه بیست باید تقریباً شخصیت خود را معرفی کرده 

باشید؛ باید اطالعات ضروری مربوط به شخصیت را بیرون بریزید و یک محک و 
معیار برای او ارائه کنید. سومین ده صفحه فیلمنامه ما را به سوی حادثه محرک 

)تقریباً بین صفحات بیست و سه و بیست و هشت( و نقطه اوج هدایت می کند.
در »شاهد« ساموئل ردیفی از آدم هایی که به صف شده اند را از نظر می گذراند و بعد مک 
فی قاتل را از یک عکس تشخیص می دهد. پیامد این صحنه به طور خودکار، مالقات 
بین بوک و رئیسش شافر است. بعد او به گاراژ زیرزمینی می رود و آنجا مک فی سعی 

می کند به او شلیک کند.
برای  آفرین  عنصر خطر  یک  معرفی  با  اغلب  فیلمنامه،  یک  تا سی  بیست  صفحات 
شخصیت اصلی، شکلی دراماتیک می یابند. در شاهد خطر وقتی وارد می شود که ما 
می فهمیم قاتل خود یک پلیس است و این بدان معناست که بوک، راشل و ساموئل در 

معرض یک خطر واقعی قرار گرفته اند.
)اولین  بحران  و  و هشت: حادثه محرک  بیست  تا  و سه  بیست  8    صفحات 

نقطه عطف( ما به صحنه های پایانی پرده اول نزدیک می شویم، شما باید یک حادثه 
محرک داشته باشید. این را می توانیم »کاتالیزور«و»نقطه پیرنگ« و »مشکل« نیز 
بنامیم. حادثه محرک، بحرانی می آفریند که به ناگزیر ما را به سوی یک نقطه اوج 

سوق می دهد. )گرفتن تصمیم( اینجا اولین نقطه عطف شماست.
بحران، لحظه ای از یک صحنه است که شما را وادار به  تصمیم گیری یا انتخاب می کند 
و سبب تغییر در شخصیت یا داستان می شود. بحران اصلی )یا بحران پرده( و نقطه 
اوج، یک نقطه عطف به حساب می آیند. در افتتاحیه فیلمنامه شما، زندگی زیبا و کاماًل 
عادی به نظر می آید و تعادل برقرار است. حادثه محرک )معموالًً بین بیست و سه و 
بیست و هشت( ظاهر می شود و تعادل را به هم می ریزد. حادثه محرک مشکلی را 
خلق می کند که قهرمان شما باید در طول فیلمنامه آن را حل کند. قهرمان باید به آن 
آگاه شود )اگرچه ناآگاهی از آن، تأثیری بر او نمی گذارد( و در برابر آن واکنش نشان 
دهد. )حتی امتناع از آن، خود به نوعی یک واکنش به حساب می آید.( حادثه محرک 
به شخصیت شما یک نیاز کلی می دهد یا او را وا می دارد تا تعادل را دوباره برقرار 
کند. یا اینکه یک هدف کلی و انگیزه بیرونی برای رسیدن به هدف شخصیت را پایه 
ریزی می کند.چنین تالش هایی ستون فقرات داستان شما را شکل می دهند و حادثه 
محرک داستانتان را به حرکت می اندازد. هر داستانی به طور کلی دو نقطه عطف اصلی 
دارد؛ در پایان پرده اول و در پایان پرده دوم )لحظه حقیقت(. البته در فیلمنامه شما، 
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چند نقطه عطف فرعی نیز وجود دارد، اما نقطه عطف اول و نقطه عطف دوم، جاهایی 
ثابت دارند. به نقاط عطف می توانید این گونه نیز نگاه کنید: ساختاری که شما برای 
داستان خود خلق می کنید. مثل زدن یک پل بر رودخانه است، نقاط عطف مثل دو 
نقطه اصلی پل هستند که از سقوط آن جلوگیری می کنند. نقطه عطف در فیلمنامه، 

وظایف زیر را به عهده دارد:
ـ نقطه عطف بر پیکره داستان چنگ می زند و آن را زیرورو می کند. بعد آن را در مسیری 
جدید به حرکت در می آورد و مشکلی بر سر راه قهرمان قرار می دهد که قهرمان باید 

در طول فیلمنامه آن را حل کند.
ـ نقطه عطف داستان را به طرف نقطه اوج پرده حرکت می دهد. )و آن نقطه اوج، داستان 

را به طرف نقطه اوج پرده بعدی سوق می دهد.(
ـ نقطه عطف، نقاط خطرآفرین داستان را افزایش می دهد.

ـ  نقطه عطف شتاب حرکت فیلمنامه را به چند طریق بیشتر می کند: یا افزایش نقاط 
خطرآفرین، با انداختن فیلمنامه به یک مسیر جدید خطرناک، با دستیابی به نیازها و 
هدف های دراماتیک و نیات نامعلوم. توجه داشته باشید که واژه »خطرناک« ارتباط 

تنگاتنگی با فیلمنامه شما دارد.
ـ نقطه عطف،یک نقطه بحرانی است که در مخاطب احساس »حاال باید چه کار کنیم« 

به وجود می آورد.
ـ  نقطه عطف، به شکلی دراماتیک انگیزه قهرمان شما را تغییر می دهد. )نقطه عطف 

اول، نیاز، هدف و انگیزه بیرونی را خلق می کند.(
توجه کنید که اگر نیاز به قفل زمانی باشد، باید آن را در حادثه محرک پایه ریزی کنید. 
نقاط عطف همیشه با شخصیت ها ارتباط دارند و برای قهرمان شما اتفاق می افتند و 
باعث بروز کنش از سوی آنها می شوند. قهرمان به ناگزیر و به نحوی در برابر نقطه عطف، 
از خود واکنش نشان می دهد. نقطه عطف اول معموالًً زمانی اتفاق می افتد که داستان 
تمام شده است، چرا که به نظر می رسد قهرمان به ظاهر موفق شده است. در شاهد، جان 
بوک با موفقیت دریافته که قاتل چه کسی است. او یک شاهد دارد و از این موضوع با 
رئیس خود، شافر، حرف زده است. او با احساس رضایت کامل از خود، راه خانه را پیش 
می گیرد. در اینجا به ظاهر داستان به آخر رسیده، چرا که بوک پیروز شده است. از این 
لحظه به بعد، بحران به وجود می آید )نقطه عطف اول(. به ناگهان داستان در مسیری 
جدید، متفاوت و خطرناک تر می افتد. این بحران به وجود آمده، شما را به طور مستقیم 
به سوی نقطه اوج اول سوق می دهد که در پایان پرده اول قرار دارد. )این بحران به 
داستان ضربه ای می زند و آن را به طرف پرده بعد هل می دهد.( نقطه اوج، نمایشی ترین 
و قوی ترین لحظه در اولین پرده است. )در برخی از فیلمنامه ها، شما می بینید که نقطه 

عطف اول بر نقطه اوج منطبق شده یا اصاًل همان نقطه شده است.(
در افشاگری، حادثه محرک جایی است که مایکل داگالس از پیش رفتن در رابطه خود 
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اجتناب می کند. در میزری وقتی است که آنی )کتی بیتس( می فهمد میزری درون 
داستان مرده و او بر سر نویسنده فریاد می کشد: »تو اونو کشتی«، در ماسک، وقتی است 
که استنلی ایپکیس برای اولین بار ماسک را بر صورت می زند. در داستان اسباب بازی، 
ورود باز الیت یر، اولین نقطه عطف است. در پیانو، وقتی اتفاق می افتد که بینز می پذیرد 
برای تبادل آموزش، پیانو را به ساحل بیاورد و در سقوط، جایی است که دی ـ فنس 

برای اولین بار با اعضای باند هیسپانیک روبه رو می شود.
هنگام خلق حادثه محرک، پرسش های زیرا را از خود بپرسید:

ـ  بدتر از مرگ چه اتفاق بدی ممکن است برای قهرمان پیش آید؟
ـ  بهترین اتفاق ممکن برای قهرمان من چیست؟

ـ  آیا حادثه محرک تعادلی را که من پیش از این در زندگی قهرمان برقرار کرده ام، 
ریخت؟ خواهد  به هم 

ـ  آیا حادثه محرک می تواند پایه ای برای نقطه اوج پرده سوم باشد؟
گسترش داستانی

در یک ساختار داستانی شرایط و موقعیت شخصیت اصلی یا شخصیت های داستان از 
شروع تا پایان لحظه به لحظه سخت تر و بغرنج تر می شود. به زبان دیگر داستان یک 
فیلم حرکتی پیش رونده از طریق حوادث تازه، پیچیدگی های جدید و یا افشای اطالعات 
و رمز و رازها دارد و از نقطة شروع تا لحظة پایان با تنش ها و درگیری های بیشتر و 

گسترده تری روبه رو می شود که دائم بر جذابیت آن می افزاید. 
»هواپیمایی با تعدادی مسافر به سوی مقصدی به پرواز در می آید. وضعیت هوا خوب 
نیست. لحظاتی بعد خلبان متوجه می شود که یکی از موتورها خوب کار نمی کند. او و 
همکارانش سعی می کنند، نقص را یافته و آن را برطرف کنند. اما موتور به کلی از کار 
می افتد. وضعیت نگران کننده است. ارتفاع آنها کم می شود و در البه الی ابرها دچار 
وضعیتی نامتعادل می شوند. تکان های شدید هواپیما مسافران را مضطرب کرده است. 
چند لحظه بعد بی سیم و رادار هواپیما هم از کار می افتد خلبان می خواهد هواپیما را به 
فرودگاهی رسانده و آن را روی زمین بنشاند. اما شب است و آنها در منطقه ای کوهستانی 
و پوشیده از برف قرار دارند. بال هواپیما به صخره ای می خورد و خرد می شود. مسافرین 

وحشت زده به پشتی صندلی ها چسبیده اند و....«
این نمونه ای از گسترش یافتگی تنش های فیلمنامه از شروع تا پایان است و به این 
حالت تکامل داستانی گفته می شود. اما اصطالح تکامل برای رشد و تغییر شخصیت ها 
نیز به کار می رود. وقتی شخصی درگیر با مشکلی، تحت فشار قرار می گیرد، رفته رفته 
تغییر شکل می دهد و به دیدگاه جدیدی دست می یابد. ممکن است از ترس به شجاعت 
یا از سازشکاری به مقاومت، عصیانگری، مبارزه یا رابطه ای مبتنی بر احترام متقابل 
برسد. این حالت نیز تکامل شخصیتی نامیده می شود. در این رابطه می توان فیلم های 
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زیادی را مثال زد. از جمله فیلم های »مردی برای تمام فصول«، »کازابالنکا« یا »پرواز 
بر آشیانة فاخته «

4  شیوه تدریس
هنرآموز با نمایش آثار مستند یا حتی آثار گفت وگو محور و مسابقات ورزشی، کاربرد 

این گره های دراماتیک را تشریح نماید. 

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان این درس باید بتواند توصیف روشنی از الگوی کالسیک سه پرده ای 
ارائه نماید و تحلیل مختصری از ساختارهای غیرکالسیک را بیان نماید. میزان مشارکت 
هنرجویان در مباحث کالسی و کشف نکته های ساختاری و یا توضیح گره های دارماتیک 

می تواند ابزار خوبی برای ارزشیابی فراهم سازد.(

جلسه5: فرایند طرح ومتن به شبكه و تصویب نهایی

1  مقدمه
در این درس محور اصلی آشنایی با فرایند ارائه طرح و متن به شبکه تا تصویب نهایی 
است، سعی داریم نحوه مدیریت متن را تا مرحله پیش تولید، تشریح نموده و نکات 
کلیدی مربوط به افزایش سرعت و کیفیت محتوا را بازگو نماییم. روند بررسی در هر 
شبکه تلویزیونی متفاوت است و نباید فرایند تشریح شده از این درس را به مثابه روندی 

استاندارد و غیر قابل تغییر توصیف کرد. 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 

جذاب و مؤثری ارائه نماید. 

3  شیوه تدریس
هنرآموز می تواند برای عمق بخشیدن به مباحث این درس یکی از مسئوالن یا اعضای 
تلویزیونی  متن های  و  طرح ها  بررسی  روند  تشریح  جهت  را  برنامه  و  طرح  شورای 
به کالس دعوت نماید. می توان از دفترچه های سیاست گذاری و فهرست های موضوعی 
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که در دستور کار شبکه ها وگروه های تلویزیونی قرار دارد، برای توضیح و تشریح روند 
برنامه سازی استفاده نمود.

4  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان فرایند طرح باید بتواند توصیف روشنی از روند بررسی طرح در یک 
شبکه را توصیف نماید و یا براساس دفترچه های سیاست گذاری سالیانه شبکه بتواند 

موضوعاتی را پیشنهاد دهد یا حتی طرحی در مورد آنها بنویسد.(

جلسه6: فرایند برآورد مالی

1  مقدمه
برای تولید یک برنامه تلویزیونی که متن آن به صورت کامل نوشته شده است، باید 
و..(  انسانی  نیروی  تعداد  و  زمانی  نظر  از  و هم  مالی  نظر  از  )هم  برنامه ریزی دقیقی 
صورت گیرد. هدف ما در این درس، آموزش شیوه تجزیه و تحلیل متن و انجام برآورد 
مالی تولید است. البته برای برنامه های مبتنی بر روایت اجرایی که فاقد متن مکتوب 
هستند، تهیه کننده می بایست براساس تجربه قبلی و کسب اطالعات از کارگردان و 
سایر عوامل اجرایی، اقدام به تنظیم پیش نویس مالی نماید. در هر صورت، این برآورد در 
قالب فرم های مشخصی به شبکه تلویزیونی ارائه می شود و توسط گروهی از کارشناسان 

اجرایی و مالی مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 
جذاب و مؤثری ارائه نماید. آماده سازی فرم های برآورد مالی و فیلمنامه های کوتاه یا 
فیلم های مناسب با هدف تجزیه و تحلیل مسائل مالی، از جمله الزامات تشریح و آموزش 
این درس محسوب می شود. ارائه فهرستی از کتاب ها در شیوه های تولید و برآورد مالی 
همراه با عکس و تصویر و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در 

فراگیری بهتر این درس ایجاد می کند. 

3  دانش افزایی
»هنر آموز می تواند برای تشریح فرم برآورد مالی از متن زیر استفاده کند«
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4  شیوه تدریس
هنرآموز می تواند یک فیلمنامه کوتاه را در اختیار هنرجویان قراردهد و پس از آموزش 
شیوه تجزیه و تحلیل متن، از آنها بخواهد تا نسبت به ارائه برآورد مالی اقدام نمایند. و 

یا با نمایش یک سکانس، اجزای هزینه ساز را تشریح نمایند.

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان این درس باید بتواند حداقل یک سکانس از فیلمنامه یا فیلم تولید شده 
را از نظر مالی و زمان بندی تولید، تجزیه و تحلیل نمایند. میزان مشارکت هنرجویان 
در مباحث کالسی و نیز هوشمندی هنرجویان در تشخیص عوامل افزایش هزینه و 
افزایش زمان تولید، هنرآموز را قادر می سازد تا ارزشیابی نسبتاً شفافی از هنرجویان 

به عمل آورد.( 
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ارزشیابی شایستگی فرایند طرح و متن ـ فصل 2

عنوان
 فصل2

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
نتایج)کیفیت(

استاندارد
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

فرایند طرح 
و متن

تبیین طرح ها، متون 
نگارشی و روایت 

مبتنی بر اجرا
تحلیل و طراحی و 

نگارش متن بر اساس 
تعیین برآورد مالی و  
دسته بندی روایت ها؛ 
با استفاده از تجزیه 
و تحلیل چند برنامه 
تلویزیونی و نمایش 

نمونه های متنی

باالتر از حد 
انتظار

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

تحلیل و بررسی،  مفاهیم روایت نگارشی 
و روایت مبتنی بر اجرا و الزامات نگارش 
آزمون  در  نمره مطلوب  و کسب  طرح 

کتبی )از محتویات تدریس شده(

٣

در حد 
انتظار

تحلیل و بررسی،  مفاهیم روایت نگارشی 
و روایت مبتنی بر اجرا و الزامات نگارش 
نمره متوسط در آزمون  طرح و کسب 

کتبی )از محتویات تدریس شده(
2

تحلیل فرایند طرح 
و متن

پایین تر از 
انتظار

درک و مفهوم روایت نگارشی و روایت 
یک  تحلیل  و  تجزیه  اجرا،  بر  مبتنی 
برنامه از نظر نوع روایت و کسب نمره 
محتویات  )از  کتبی  آزمون  در  ضعیف 

تدریس شده(

١

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از 20
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نمونه جدول بودجه بندی: فرایند پیش تولید ـ فصل3

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

جلسه 1
تحلیل نقش پیش 

تولید در برنامه سازی 
تلویزیونی

ـ4پیش تولید و ساختارهای آن3

جلسه 2
تحلیل نقش پیش 

تولید در برنامه سازی 
تلویزیونی

ـ4عوامل برنامه ساز3

جلسه 3
تحلیل نقش پیش 

تولید در برنامه سازی 
تلویزیونی

ـ4لوكیشن های داخلی و خارجی3

جلسه 4
فرایند برنامه ریزی 

تولید 
تهیه تجهیزات براساس سفارش 3

گروه های تخصصی 
)صحنه، لباس. لوازم مصرفی(

31

جلسه 5
فرایند برنامه ریزی 

تولید 
دسته بندی مراحل تست و آزمایش و 3

31تجهیزات

جلسه 6
فرایند برنامه ریزی 

تولید 
برنامه ریزی تولید، مدیریت، دكوپاژ و 3

31استوری برد

جلسه 7
ارزشیابی، تحقیق و بررسی پیرامون نحوه 3فرایند پیش تولید

پیش تولید برنامه های تلویزیونی و ارائه 
به صورت یك پژوهش مكتوب

6ـ

فصل سوم: فرایند پیش تولید

واحد یادگیری1ـ تحلیل نقش پیش تولید در برنامه سازی تلویزیونی
واحد یادگیری 2ـ فرایند برنامه ریزی و تولید
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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 



بخش 2: دروس و جلسات

95

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 



102

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.



بخش 2: دروس و جلسات

111

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.



بخش 2: دروس و جلسات

113

 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 
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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...
12

وز 
ر

ز11
رو

10
وز 

ر
9 

وز
ر

8 
وز

ر
7 

وز
ر

6 
وز

ر
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وز
ر

4 
وز

ر
3 

وز
ر

2 
وز

ر
ز 1

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:
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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
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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
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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



بخش 2: دروس و جلسات

139

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



146

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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