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مقدمه

نیازهای  تحقق  جهت  آموزشی  محتوای  وجود  درسی،  برنامه  اجرای  الزامات  از 
تغییرات  به  توجه  با  می باشد.  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهداف  و  اجتماعی  و  فردی 
انجام شد  و پرورش  بنیادین آموزش  آموزشی که حول محور سند تحول  نظام 
به  جمله  از  پذیرفت.  صورت  مطلوب  به  موجود  وضع  از  جدیدی  چرخش های 
از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری  نقش هنرآموز 
و نقش هنرجو از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر 
و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و 
از  متنوعی  رسانه های  شامل  یادگیری  بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته 
جمله کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای تدریس هنرآموز، 
تحقق  در  هم  با  که  است  و...  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای 
ایفاي نقش  ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت  اهداف یادگیری 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 هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

مقدمه



دوازدهم  پایه  هنرجویان  براي  تلویزیونی  برنامه های  متن  نگارش  درسي  کتاب 
رشته برنامه تلویزیونی با رویکرد شایستگي محوري، طراحي و تدوین شده است. 
تا  فرایندي و در 3  به صورت  ارائه شده  یادگیري، شایستگي فني  در هر واحد 
6 مرحله کاري، شامل حداکثر بیست هدف دانشي و مهارتي به صورت متوالي 
سازمان دهي شده است. براي مشارکت بیشتر فراگیران در امر آموزش و یادگیري، 
اهداف دانشي و مهارتي با رویکرد سؤال محوري براي ایجاد انگیزش در هنرجویان 

و همراه با فعالیت هاي عملي ساخت یافته طراحي شده اند. 
گرچه در وضعیت مطلوب، تحقق یادگیري مؤثر با آموزش توأمان اهداف دانشي 
و مهارتي در محل کارگاه یا آزمایشگاه صورت مي پذیرد ولي با توجه به پیوستگي 
مراحل تولید و فسادپذیري مواد اولیه، پیشنهاد مي شود آموزش اهداف مهارتي به 
صورت متوالي بعد از ارائه اهداف دانشي مربوطه، با توجه به جدول بودجه بندي و 
زمان آموزش در یك یا دو جلسه )بسته به زمان اختصاص داده شده( انجام پذیرند. 
به صالحدید  آموزش  زمان  و مهارتي در  اهداف دانشي  تلفیق  یا  توالي  بنابراین 

هنرآموزان محترم و با توجه به شرایط و امکانات مي تواند متغیر باشد. 
براي انجام کلیه فعالیت هاي کارگاهي و آزمایشگاهي، هنرجویان را به چند گروه 
تقسیم نموده و تحت نظارت و راهنمایي خود و با رعایت اصول ایمني و بهداشتي، 
نظر  مورد  فعالیت  سپس  و  پرداخته  مربوطه  تجهیزات  و  ابزار  معرفي  به  ابتدا 
از  همچنین  نمایند.  اجرا  را  عملیات  تا  بخواهید  هنرجویان  از  و  داده  انجام  را 
پوستر  افزار،  نرم  فیلم،  هنرجو،  همراه  کتاب  مانند:  آموزشي  بسته  اجزای  سایر 
استان،  و سیمای  مراکز صدا  از  بازدید  با  امکان  و در صورت  استفاده کنید  و... 

واقعي کار آشنا کنید.  با محیط هاي  را  هنرجویان 
در فعالیت هاي کارگاهي به موارد زیر توجه کنید:

ابزار و تجهیزات  بر رعایت بهداشت فردي، نظافت کارگاه،  1 هنرجویان عالوه 
را نیز انجام داده و پس از اتمام کار وسایل را مرتب و در جای خود قرار دهند. 
نکته: بدیهی است رعایت این نکات از جانب هنرآموزان به عنوان الگوهای آموزشی 

در محیط کارگاه الزامی است.
٢ فعالیت هاي کارگاهي باید به ترتیب و به صورت مجزا انجام شوند یعني در هر 
جلسه آموزش، تنها به یك فعالیت پرداخته شود حتي اگر مدت زمان آن کوتاه باشد.

سخنی با هنرآموز



3 رسم فلوچارت از مراحل آزمون را به هنرجویان آموزش دهید.
4 در راستاي اصول مستندسازي به هنرجویان آموزش دهید که در تمام مراحل، 
اطالعات به دست آمده را در همان زمان ثبت کنند و از به خاطر سپردن اعداد 

خودداري کنند. 
5 در ابتدای هر آزمون وسایل و تجهیزات مورد نیاز را معرفی کنید )هنرجویان 

براي کسب اطالعات تکمیلي به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(.
6 رعایت نکات ایمني در کارگاه، اصلي حیاتي است. در ابتداي هر آزمون نکات 
ایمني مربوطه را بیان کرده و بر اجراي آن تأکید کنید )هنرجویان براي کسب 

اطالعات تکمیلي به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(. 
روحیه  تقویت  مهارت آموزي  بر  عالوه  کارگاهي  فعالیت های  اهداف  از  یکي   7
علت  همین  به  است.  هنرجویان  بین  گروهي  صورت  به  کار  انجام  و  همکاري 
کند. نظارت  گروه  افراد  تمام  توسط  کار  انجام  نیز  و  گروه بندي  بر  باید  هنرآموز 

 در بازدیدهاي علمي به منظور یادگیري بیشتر الزم است هنرجویان گزارشي 
از بازدید به عمل آمده به ویژه از فرایند تولید تهیه و در جلسه بعد به کالس 
ارائه نمایند. بنابراین الزم است روش صحیح گزارش نویسي به هنرجویان آموزش 

داده شود.
در پایان هر مرحله کاري و هر واحد یادگیري ارزشیابي از شایستگي هاي فني و 
غیرفني مطابق نمونه چك لیست ارائه شده )پیوست( انجام داده و هنرجویان را 

از نتیجه آن مطلع نمایید. 
 قبل از انجام آزمون با توجه به محدودیت زمان مقدمات کار را آماده کنید.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي:
 مشاهده عملکرد با تمرکز بر فرایند انجام کار و با استفاده از چك لیست 

توجه  مورد  بایستی  بر شایستگی  مبتنی  ارزشیابی  در  که  نکاتی  برخی 
از: عبارت اند  گیرد  قرار 

 زمانی یك هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه ای می شود که در 
زمانی  پودمان  در  و  باشد.  دریافت کرده  گواهینامه شایستگی  پودمان ها  تمامی 
گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را 

با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.



 هر درس شامل پنج پودمان )فصل( است که باید برای هر یك از آنها توسط 
هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یك نمره 
مستقل برای هر پودمان  ثبت شود. شرط قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

12 است.
 نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می شود و فقط یك نمره بر اساس 0 تا 

20 ثبت می شود. 
بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
پودمان مورد نظر که با سه نمره 1، 2 و 3 مشخص می شود و نتیجه آن با ضریب 

5 منظور می شود. 
بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت های کالسی 
و کارگاهی، نظم، مشارکت در فعالیت های آموزشی و تربیتی، ابتکار در تکالیف 

عملکرد درسی و... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد کرد.
 هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
مطابق با شیوه مندرج در کتاب های درسی صورت خواهد گرفت و نتیجه آن در 
دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت خواهد شد و براساس نتیجه حاصل از 

ارزشیابی واحدهای یادگیری نمره پودمان به دست خواهد آمد.
 زمانی هنرجو در دروس شایستگی قبول اعالم می شود که در هر 5 پودمان، 
نمره باالی 12 کسب کند. در این صورت میانگین 5 نمره پودمان به عنوان نمره 
کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در صورتی که فرد در 
یك یا چند پودمان حداقل نمره 12 را کسب نکند در آن درس قبولی را به دست 
نمی آورد. ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد 
نظر در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 

حداقل برای یك بار امکان پذیر خواد بود.
گواهی  عنوان  به  کاربرگ  یك  در  پودمان ها  در  شده  کسب  نمرات  خالصه   
شایستگی های حرفه ای تنظیم و همراه با مدارک تحصیلی دیگر به هنرجو تحویل 

داده خواهد شد.
همراه  کتاب  مدار،  نتیجه  و  مدار  فرایند  ارزشیابی  در  می توانند  هنرجویان   

باشند. داشته  همراه  به  خود  با  ارزشیابی  اجرای  زمان  در  را  هنرجو 
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تعاريف و اصطالحات
 رويكرد برنامه  درسي مّلي

منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي بر اساس 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 خليفه̈ اهلل است.
 دنیاي کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پيگيری  مزدی،  كار  شامل 
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 فضاها از خانه تا 
كارخانه بزرگ را شامل می شود.

 بنگاه اقتصادي
محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي فعاليت هاي 

اقتصادي صورت مي گيرد.
 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.

)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي 
و  نگهداشت  آمادگي،  زمينه سازي،  جهت  كار  دنياي  قلمرو  در  تربيت  و  آموزش 
ارتقاي شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع 
است كه به جنبه هاي از فرايند آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده 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 فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي 
و سازمان نيافته است. همچنين اين آموزش ها 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  فني  تربيت  و  آموزش  جدايی ناپذير  مؤلفه های  از  نيز  شهروندی  مهارت های  و 

حرفه اي است.
)Job( شغل 

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

كارها،  نظر  از  معقوالنه اي  شباهت  كه  است  كار  دنياي  مشاغل  از  اي  مجموعه 
زندگي  فرد در طول  اصلي  دارد. حرفه مشغوليت  نياز  مورد  توانايي هاي  و  دانش 
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 توانايي هاي مورد نياز دارد.
)Duty( وظیفه 

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.
)Task( تكلیف کاري 

يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها است 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، 
بر اساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و 

حرفه 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 ارزشيابي است. 
اما  دارد،  گوناگوني وجود  نظام سطح بندي شايستگي  بين كشورهاي مختلف  در 
Competency ـ1
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نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.
)NQF(چارچوب صالحیت ملي 

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.
)Level of Qualification( سطح صالحیت 

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 تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار 

مي باشد. صالحيت حرفه اي در اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.
 برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي

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

و حرفه اي، دنياي كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

مي شوند:
1 استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت، كه توسط متوليان صنعت، 
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.
٢ استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي 

گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
حرفه  شايستگي  استانداردهاي  اساس  بر  درسي(؛  )برنامه  آموزشي  استاندارد   ٣
ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد. در  و ارزشيابي توسط 
اين استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات 

آموزشي و ... در اولويت قرار دارد.
 آموزش مبتني بر شايستگي

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

براي  را  فراگير  تا  قرار مي گيرند  حرفه اي كه در كنار هم  چند رشته تحصيلي ـ 
انتخاب مبتني بر عالئق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير 
زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت 
امكانات  و  شرايط  به  توجه  با  است  ممكن  رشته اي ها  چند  رساند.  ياري  منطقي 
گروه هاي  بر  مبتني  بزرگ  شايستگي هاي  غيرهم خانواده،  خانواده،  هم  منطقه اي 
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 تحصیلی ـ حرفه اي
مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي است كه آموزش و تربيت بر اساس 

آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
 اهداف توانمندسازي

اهداف توانمندسازي اهدافي است كه بر اساس 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 و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي 
هويت حرفه اي مربيان است و هويت مربيان برآيند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، 
خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين 
كليه  ساحت هاي  منطقي  و  يكپارچه  جامع،  گونه اي  به  عرصه ها  اين  بود،  خواهد 
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تربيتي1 را در برمي 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.

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

روحاني( صورت گيرد.
 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

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

نمودن هنرجويان استوار است.
 محتوا

محتوای 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 دينی 
يادگيری است  از فرصت ها و تجربيات  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا دربرگيرنده 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 نيازهای 
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 
با نشان و  يا به صورت اجزايي هماهنگ  اطالق مي شود كه در يك بستة واقعي 
برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يك يا چند پايه تحصيلي مورد استفاده قرار 
1ـ ساخت های تعليم و تربيت براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی 
و اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه
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با  ICT، بسته آموزشي  نوين و  فناوري هاي  با گسترش  مي گيرد. در حال حاضر 
نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تكميل مي شود. طراحي و 

تهيه بسته يادگيري بر اساس 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.
منابع  و  اصلي  منابع  دو گروه كلي شامل  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  مي توان 
راهنماي هنرآموز، كتاب درسي،  اصلي شامل كتاب  منابع  نمود.  تقسيم  تكميلي 

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

8ـ فيلم هنرآموز؛ 9ـ پوستر و... است.
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مسیرهای هدايت تحصیلی در گروه هنر ـ رشته تولید برنامه تلويزيونی

مسیر يادگیری حرفه ای بین دروس در رشته تولید برنامه تلويزيونی

ش عمومی
دوره اول متوسطه ـ آموز

        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

دوره دوم متوسطه شاخه فني و حرفه اي

پايه
 دوازدهم

پايه
 يازدهم

پايه
 دهم

رشته تولید برنامه 
تلويزيونی

سال دوازدهم  

   
سال يازدهم        

       
سال دهم

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
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بخش 1: کلیات

اهداف درس

درس نگارش متن برنامه های تلويزيونی

رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا )ساير 
انسان ها( رابطه با خدا رابطه با خويشتن

)روح، روان و جسم(
عرصه
عناصر

استفاده  اهميت  به  توجه  3ـ 
تهيه  فرايند  در  كاغذ  از  بهينه 

متن  يك 
4ـ تفكر و انديشه در زيبايي هاي 
طبيعت در بهره گرفتن از آن در 

نگارش يك متن
5  ـ درک و توجه در به كارگيري 
مواد و ابزارهاي دوستدار طبيعت 
نگارش  و  نويسندگي  حرفه  در 

متن

3ـ درک اهميت ارائه نگارش 
متن هنري صحيح، درست و 

شفاف
4ـ توجه به حقوق افراد و قانون 
متن  نگارش  تهيه  در  مداري 
برنامه هاي تلويزيوني ) هنري، 

مستند، آموزشي و...(
5  ـ تدبير و توجه در حفظ حريم 
شخصي افراد در تهيه نگارش 

متن 

اخالق  در  تفكر  و  توجه  3ـ 
حرفه اي با در نظر گرفتن احكام 
الهي در نگارش متن برنامه هاي 

تلويزيوني
ديني  آموزه هاي  در  توجه  4ـ 
در اجرا و ارائه باكيفيت در متن 

نگارش برنامه هاي تلويزيوني 
5  ـ تفكر و تأمل در آيات الهي 
و نظام آفرينش در متن نگارش 

آموزشي

براي  خود  توانايي  درک  ـ  3
برنامه ريزي مدون و دقيق براي 
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني
4ـ درک توانايي خود در توجه 
به تأثير مخاطب در فن نگارش 

متن 
در  خود  توانايي  درک  5  ـ 
پرداختن به فرهنگ جامعه در 
نگارش متن برنامه تلويزيوني 

تعقل،تفكر و 
انديشه ورزي

3ـ باور به اهميت استفاده بهينه 
متن  نگارش  فرايند  در  كاغذ  از 

تلويزيوني  برنامه هاي 
از  استفاده  ضرورت  به  باور  4ـ 
روش هاي خالقانه در به كارگيري 
در  رايانه اي  و  ديجيتالي  ابزار 
برنامه هاي  متن  نگارش  فرايند 

تلويزيوني 
در  متن  مؤثر  نقش  به  باور  5  ـ 

محيط زيست حفظ 

اخالق  رعايت  به  ايمان  3ـ 
حرفه اي در فرايند نگارش متن 

تلويزيوني  برنامه هاي 
4ـ باور و ايمان به ناظر بودن 

خداوند در تمام مراحل كار 
5  ـ ايمان به حفظ حقوق مادي 
نگارش  در  ديگران  معنوي  و 

متن برنامه هاي تلويزيوني

اخالقي  جنبه هاي  به  باور  3ـ 
برنامه هاي  متن  نگارش  در 

تلويزيوني
4ـ باور قلبي به حضور پروردگار 

در تمام مراحل نگارش متن 
اخالق  رعايت  به  باور  5  ـ 
گرفتن  نظر  در  با  حرفه اي 
متن  نگارش  در  ديني  احكام 
برنامه هاي تلويزيوني )عدالت، 

امانت داري(

3ـ ايمان و باور به توانايي هاي 
يك  نگارش  خلق  در  خويش 

متن
4ـ باور به توانايي خويشتن براي 
به كارگيري اخالق حرفه اي در 
نگارش متن )مستند، آموزشي، 

خبر و...(
خلق  براي  قلبي  باور  5  ـ 
متن برنامه هاي تلويزيوني در 
ملي رسانه  اهداف  راستاي 

ايمان و باور

3ـ آگاهي از پيامدهاي اسراف در 
استفاده از كاغذ در نگارش متن

4ـ تشريح حفظ و اهميت منابع 
در  زيست محيطي  و  طبيعي 

متن نگارش  فرايند 
 5  ـ ثبت آسيب هاي زيست محيطي

در متن برنامه هاي تلويزيوني

توجه  و  آگاهي  شناخت،  3ـ 
در  مذهبي  و  ملي  ارزش  به 

متن نگارش 
از  آگاهي  و  شناخت  4ـ 
ويژگي ها و توانمندي هاي گروه 
متن نگارش  حيطه  در  كاري 
5  ـ شناخت و توجه به فرهنگ 
نگارش  در  رسوم  و  آداب  و 

تلويزيوني برنامه هاي  متن 

حقايق  بيان  و  توصيف  3ـ 
هستي در حوزه نگارش متن
در  الهي  جمال  توصيف  ـ  4
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني 
در  بصيرت  و  معرفت  5  ـ 
متن نگارش  حوزه  و  حيطه 

3ـ آگاهي از روش هاي نگارش 
متن در برنامه هاي تلويزيوني 

4ـ شناخت استعدادهاي خود 
در تهيه نگارش متن برنامه هاي 

تلويزيوني 
5  ـ افزايش توانايي خويش در 
شناخت استانداردهاي نگارش 

متن 

علم
)کسب معرفت 

شناخت، و 
بصیرت و 

آگاهي(

3ـ رعايت قواعد زيست محيطي 
در فرايند نگارش متن

4ـ الهام از طبيعت براي نگارش 
متن

5  ـ نگارش متن خالق به منظور 
جذب مخاطب 

كيفيت  مطابق  متن  ارائه  3ـ 
و  مشتري  با  توافق شده 

ه  هند د رش  سفا
نمادهاي ملي و  از  استفاده  ـ  4
ميهني در نگارش متن برنامه هاي 

تلويزيوني 
قانوني  تعهدات  به  عمل  5  ـ 

متن  نگارش  سفارش  در 

و  الهي  احكام  به  عمل  ـ  3
آموزه هاي ديني  در نگارش متن 
4ـ به كارگيري اخالق حرفه اي 

در فرايند نگارش متن 
با  شغلي  وظايف  اجراي  5  ـ 

خداوند رضايت  به  توجه 

براي  عملي  مهارت  3ـ كسب 
يادگيري قواعد و ضوابط نگارش 

متن برنامه هاي تلويزيوني
كار  از  فردي  بهره برداري  4ـ 
ثمر  به  در  خويش  تالش  و 
رساندن پروژه هاي نگارش متن 
براي  فردي  مهارت  ارتقاي  ـ    5
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني

عمل )کار، 
تالش، اطاعت، 

عبادت، 
مجاهدت، 

کارآفريني، 
مهارت و...(

اهداف تفصيلی 1 و 2 برای شايستگی های عمومی است.
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3ـ متعهد به انجام كار درست و 
ماندگار در نگارش متن آموزشي 

و...
از  تأثيرپذيري  به  عالقه  4ـ 
متن  نگارش  خلق  در  طبيعت 

تلويزيوني  برنامه هاي 
از  تأثيرپذيري  به  عالقه  5   ـ 
متن نگارش  خلق  در  طبيعت 

قبال  در  مسئوليت  قبول  ـ  3
خسارت هاي احتمالي در نگارش 

متن برنامه هاي تلويزيوني 
4ـ تعهد به انجام به موقع و 

متن  نگارش  در  تحويل 
5  ـ داشتن روحيه يادگيري و 
ياددهي در روند نگارش متن 

غير  آموزه هاي  از  پرهيز  3ـ 
ديني در فرايند نگارش متن 

تلويزيوني  برنامه هاي 
4ـ رعايت اصول و ارزش هاي 
نگارش  در  اسالمي  اخالق 
تلويزيوني  برنامه هاي  متن 

در  حرفه اي  اخالق  ترويج  ـ    5
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني 

اخالق  به  ارزش گذاري  3ـ 
متن  نگارش  در  حرفه اي 

تلويزيوني   برنامه هاي 
كسب  به  ارزش گذاري  4ـ 
روزي حالل از راه نگارش متن 
5  ـ ارجحيت دادن ارزش هاي 

انساني در حيطه كاري

اخالق )تزکیه، 
عاطفه و ملكات 

نفساني(

طراحی و سازماندهی درس
درس نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني از تركيب سازوار 10 تكليف كاري در قالب 
پنج پودمان شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان نماينده يك شغل در حوزه 
توليد برنامة تلويزيوني است. سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در 
يك مسير افقي از ساده به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه 
مي شود و شايستگي ها به صورت تدريجي كسب و ارزيابي مي شود و در نهايت در 
پايان درس شايستگي كالن نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني كه قابليت انتقال دارد 

محقق مي شود.

شايستگی های مورد انتظار
شايستگی های فنی:

 نگارش داستان
 نگارش فيلمنامه

 نگارش متن برنامه مستند
 نگارش متن برنامه آموزشی

 نگارش متن برنامه گفت وگو محور
 نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی

 نگارش متن برنامه خبری
 نگارش متن برنامه ورزشی

 نگارش متن نماهنگ
 نگارش متن تبليغاتی

شايستگی های غیر فنی:
 مسئوليت پذيري تعهدكاري

 جمع آوري و گردآوري اطالعات
 امانتداري و رازداري
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بخش 1: کلیات

 يادگيري مادام العمر
 ارتباط مؤثر وكار تيمي
 مديريت كارها 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

سازماندهي محتوا
درس شامل پنج  پودمان است كه هر پودمان شامل 1 يا 2 تكليف كاري است هر 
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:

پودمان 1: فيلمنامه نويسی )نگارش داستان ـ نگارش فيلمنامه(
برنامه  متن  نگارش  ـ  مستند  برنامه  متن  )نگارش  آموزشی  مستند   :2 پودمان 

آموزشی(
پودمان 3: ميزگرد، مسابقه و سرگرمی )نگارش متن گفت وگومحور ـ مگارش متن 

مسابقه و سرگرمی(
پودمان 4: متن خبر ورزشی )نگارش متن برنامه خبری ـ نگارش متن برنامه برنامه 

ورزشی(
پودمان 5: نماهنگ و تبليغات )نگارش متن نماهنگ ـ نگارش متن تبليغاتی(

ليست استاندارد تجهيزات
مطابق با جدول تجهيزات آموزشي در سايت دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و 

حرفه اي و كاردانش.
www.tvoccd.oerp.ir به نشاني
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٣ منابع يادگیري
 كتاب هاي مرجع

 جداول استاندارد 
 استانداردهای تحليل و ارزشيابی حرفه 

 رسانه های يادگيری

هنر

کتاب     نرم افزار      کارپوشه

کارگاه          سمینار      بازديد

 کارپوشه                           فیلم                              کتاب

هنر

رسانه ها، مراكز، مواد و منابع يادگيري
1 مراکز يادگیري

هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی
٢ رسانه هاي يادگیري



13

بخش 1: کلیات

نمونه جدول بودجه بندی، نگارش داستان ـ واحد يادگیری 1ـ پودمان 1

رئوس محتواپودمانواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

تعريف داستان و خواندن داستان 1نگارش داستانجلسه 1
-4جهت آشنايی

22عناصر تشكيل دهنده داستان1نگارش داستانجلسه 2

شخصيت هاي اصلي و فرعي 1نگارش داستانجلسه 3
22داستان

22انواع داستان1نگارش داستانجلسه 4

13روش هاي ايده پردازي1نگارش داستانجلسه 5

13ساختارپردازي1نگارش داستانجلسه 6

13مراحل نوشتن1نگارش داستانجلسه 7

2-ارزشيابي1نگارش داستانجلسه 8

پودمان اول: فيلمنامه نويسی
واحد يادگيری 1ـ نگارش داستان

واحد يادگيری 2ـ نگارش فيلمنامه
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بخش 2

دروس و جلسات
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1ـ مقدمه
هدف اصلی اين فصل هنرجويان می بايست با شناخت المان های تشكيل دهندة 
داستان و انواع ادبی اقدام به نگارش داستان های كوتاه نمايند. برای رسيدن به اين 
هدف تمركز بر تقويت مهارت های قصه گويی در قالب گزارش نويسی و خاطره نويسی 
از اهميت زيادی برخوردار است. شناخت احساسات شخصی هنرجويان و توانايی 
در بيان آنها از كليدی ترين نكات برای تقويت مهارت های مذكور است. هنرجويان 
و  انسان  روزمرة  زندگی  جدايی ناپذير  جزء  داستان  كه  را  نكته  اين  می بايست 
تشكيل دهندة آرزوها، آمال و احساسات بشری برای ساخت دنيايی بهتر را درک 
كنند و بدانند؛ نويسنده يك آيينه است كه احساسات، برداشت ها، نقدها، نظريات 
و تمايالت خود و گاهی وضعيت موجود جامعه خود را، به لحاظ سياسی، فرهنگی، 

اقتصادی، ادبی و هزاران چيز ديگر منعكس مي كند.

2ـ مواد و تجهيزات
كاغذ، قلم ، ابزار نمايش بزرگ مثل پرده و دستگاه ويدئو پروجكشن، رايانه  

3ـ دانش افزايی
نكاتی دربارۀ پیرنگ يا طرح داستانی:

1 پيرنگ همان ساختار و هسته اوليه شكل گيری داستان است در تعريف پيرنگ 
تعريف های مختلفی نوشته اند، اما به طور كلی پيرنگ وابستگی موجود ميان حوادث 

داستان است. 
٢ پيرنگ خالصه داستان نيست. 

طرح  يك  بنيان  يا  شالوده  معنای  به  رنگ   + پی  كلمه  دو  از  مركب  پيرنگ   ٣
است. يك معمار برای اينكه ساختمانی بسازد نياز به نقشه آن دارد و يك نقاش 
را  پيرنگ  ارسطو  بكشد،  الگو  به عنوان  را  اوليه   است طرح  ممكن  نقاشی،  از  قبل 

تركيب كننده حوادث و تقليد از يك عمل می داند.
٤ پيرنگ يك الگوست برای درک بهتر مفهوم آن و تنها راه آن خواندن داستان است. 

واحد يادگيریپودمان اول: فيلمنامه نويسی
)1( 

نگارش داستان
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بخش 2: دروس و جلسات

٥ پيرنگ حاصل شخصيت پردازی و كشمكش است. هميشه بايد يك نوع وضعيت 
دشوار، با يك موقعيت حساس و پرشور و هيجانی دم دست داشته باشيم، حتی اگر 
اين وضعيت فقط يك خيال باطل در ذهن يكی از شخصيت های داستان باشد و از 
آن به عنوان زيربنا استفاده كنيم . شكل گرفتن تدريجی وقايع تقريباً مثل چيدن 
كتاب ها در قفسه های يك كتابخانه بزرگ يا شبيه بافتن گره های قالی و شكل گرفتن 
آن به تدريج است. نقشی به نقشی و رنگی به رنگی اضافه می شود تا نتيجه كار يك 

قالی شود.
6 انواع پیرنگ يا طرح: 

الف( پیرنگ باز: پيرنگی كه نظم طبيعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن 
غلبه دارد. در اين نوع داستان ها اغلب گره گشايی وجود ندارد و نويسنده می كوشد 
تا داستان همانند زندگی، ملموس و بی طرفانه  را در داستان پنهان كند  تا خود 
جلوه كند. آنتوان چخوف يكی از نويسندگانی است كه به نوشتن داستان با پيرنگ 

باز توجه داشته است.
ب( پیرنگ يا طرح بسته: پالت بسته، با نتيجه گيری و پايان بندی تمام می شود. 
مانند مرگ، ازدواج، پيروزی، شكست يا تولد. طرح بسته يا طرح پيچيده طرحی است 
كه از كيفيتی پيچيده و تو در تو و خصوصيت فنی نيرومندی برخوردار باشد. به 
عبارت ديگر نظم ساختگی حادثه ها بر نظم طبيعی آن بچربد. اين نوع طرح معموالً 
در داستان های كوتاه اسرارآميز و رمان های پليسی و جنايی و كارآگاهی و جاسوسی 
به كار گرفته می شود كه نتيجه گيری قطعی و مشخصی دارند، مثاًل قاتل گرفتار شده 

و مجازات می شود.
نكاتی درباره شخصیت:

شخصيت به 3 صورت طبقه بندی می شود:
اين  و...  زياده خواه  كودن،  خودبين،  مرد  مثل  تيپ  قالبی:  ـ   فردی  نوع   1
خصوصيات متمركز بر صفات افراد و مفهومی هستند يعنی قابل ديدن و اندازه گيری 

نيستند ، اما قابل شناسايی اند. 
٢ نوع اجتماعی ـ  قراردادی: اين نوع بر اساس موقعيت اجتماعی شان تعريف 
می شوند و ناخودآگاه تصويری در ذهن مخاطب ايجاد  می كنند مانند: دكتر، خياط، 

پيشه ور و صياد. 
٣ شخصیت های نوعی: افراد داخل يك زورخانه، زنان درخانه، بچه ها در مدرسه.

4ـ شيوه تدريس
مؤثرترين شيوة تدريس شيوة كارگاهی و عملی است. هنرآموزان می بايست براساس 
تمرين های نگارشی متنوع از هنرجويان بخواهند تا توانايی های خود را نشان دهند. 
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است.  عملی  تمرينات  مهم ترين  از  خاطره نويسی  و  بين،گزارش نويسی  اين  در 
عمل  و  داده  گسترش  را  هنرجويان  لغات  دايرة  خالصه نويسی  و  گزارش نويسی 
نوشتن را برای آنها آسان تر می كند. پيشنهاد می شود هنرآموزان، دو الی سه متن 
كهن ادبيات فارسی را انتخاب نمايند و از هنرجويان بخواهند تا با گزارش نويسی و 
نثرنويسی اين داستان ها، شيوه های ادبی مختلف را تجربه كنند. در زير يك نمونه 

از گزارش نويسی يك داستان مثنوی ارائه شده است:

موشكی در كف مهار اشتری
در ربود و شد روان او از مری

اشتر از چستی كه با او شد روان
موش غره شد كه هستم پهلوان

بر شتر زد پرتو انديشه اش
گفت بنمايم ترا تو باش خوش

تا بيامد بر لب جوی بزرگ
كاندرو گشتی زبون پيل سترگ

موش آنجا ايستاد و خشك گشت
گفت اشتر ای رفيق كوه و دشت

اين توقف چيست حيرانی چرا
پا بنه مردانه اندر جو درآ 

تو قالوزی و پيش آهنگ من
درميان ره مباش و تن مزن

گفت اين آب شگرفست و عميق
من همی ترسم ز غرقاب ای رفيق

گفت اشتر تا ببينم حد آب
پا درو بنهاد آن اشتر شتاب

بزرگ  دشت  يك  از  جواني  موش  »روزي  كه:  كرده اند  نقل  گذشته  روزگاران  از 
مي گذشت. موش جوان قصه ما يك اخالق بسيار زشت داشت و آن اينكه هميشه 
فكر مي كرد كه زيرک تر و قوي تر از همه موش هاي جهان است. چشم عقلش كور 
بود و بسيار خودپسند و مغرور بود موش جوان، آواز خوانان مي رفت كه ناگاه در 
كنار راه، شتري را ديد كه در سبزه زاري مي چرد. موش جواِن مغرور با خود فكر 

كرد: » چطور است كه اين شتر را بدزدم«. 
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او كه از اين فكر خود بسيار خوشش آمده بود، جلو رفت و افسار شتر را برداشت 
از  و به دنبال خود كشاند. شتر هم بدون هيچ مقاومتي در پي موش رفت. شتر 
علف هاي تازه صحرا سير خورده و خوشحال و سر حال بود، براي آنكه بداند موش 
موش  رفت.  پي اش  در  مي برد،  كجا  به  را  او  و  دارد  سر  در  انديشه اي  چه  جوان 
مي رفت و شتر هم به دنبال او. موش بيچاره خبر نداشت كه شتر از روي مزاح به 
دنبال او مي آيد. او فكر مي كرد شتر را در پي خود مي كشد و مي برد. از اين رو بر 
خود مي باليد و با خود مي گفت: »چه كسي تا به حال ديده است كه موشي چون 
من، شتري را در پي خود بكشاند و ببرد؟ من خيلي قوي هستم. پس من قوي ترين، 

زيرک ترين و باهوش ترين موش روي زمين هستم«. 
موش و شتر رفتند و رفتند تا اينكه به نزديك رودخانه اي رسيدند. موش كنار جوي 
آب ايستاد و با حيرت در امواج خروشان رودخانه خيره ماند. به فكر فرو رفت و با 
خودش گفت: »حاال چگونه از اين جوي بزرگ و پر موج بگذرم و به آن سوي آب 

برسم«. 
حيراني  ؟  »چرا  پرسيد:  موش  از  و  خنديد  دل  در  ديد،  را  موش  توقف  شتر   كه 
موش   ». من هستي  پيشاهنگ  و  پيشرو  تو  نترس.  از چيزي  و  برو  پيش  مردانه 
بگويد.  چه  پاسخ  در  نمي دانست  و  شد  زده  خجالت  و  شرمنده  شتر  سخنان  از 
عاقبت سرش را بلند كرد و گفت: »اين آب عميق است و خروشان و من مي ترسم 
آب  كوچك  جوي  اين  از  كه  »مي ترسي  گفت:  و  خنديد  شتر  شويم.«  غرق  كه 
خودت  دنبال  به  را  شتري  توانسته اي  و  هستي  قوي  همه  اين  كه  تو  بگذري ؟ 
اول  من  بگذار  مي ترسي؟  كوچك  جويبار  يك  در  غرق شدن  از  چگونه  بكشاني، 
زياد«. يا  است  كم  آن  عمق  ببينم  و  بگيرم  اندازه  را  آن  عمق  و  آب  توي   بروم 

شتر اين را گفت و داخل جوي آب رفت. وقتي كه شتر در آب جوي ايستاد، آب 
به موش كرد و گفت: »ديدي  اي موش عزيز؟ ديدي كه  زانوهايش رسيد. رو  تا 
ترس ندارد؟ آب فقط تا زانوي من است. پس بيا و از آب بگذر و از چيزي هراس 

نداشته باش«. 
آب  مي گويي؟  كه چه  مي داني  »هيچ  گفت:  و  كرد  نگاه  شتر  به  تعجب  با  موش 
تعجب  با  شتر  دارد؟«  معنايي  چه  اين  مي داني  جان،  شتر  آمد.  باال  تو  زانوي  تا 
پرسيد: »نه، نمي دانم. چه معني دارد؟«   موش خجالت زده گفت: »زانوي شتر با 
زانوي موش بسيار فرق دارد«. شتر از حرف موش كوچك خنديد. موش ديد كه 
واقعاً نمي تواند از آب بگذرد. مي دانست گذشتن از آب همان و غرق شدن در آب، 
همان. پس شروع به التماس كرد و از شتر خواست تا او را از آب بگذراند. شتر كه 
التماس هاي موش را شنيد، دلش به حال او سوخت. گفت بر كوهان من سوار شو. 
شتر موش را از آب گذراند و در آن سوي آب، شروع به پند و اندرز دادن به موش 
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كرد. به او نصيحت كرد كه بيهوده مغرور نشود و دست به كاري نزند كه از او ساخته 
نيست. موش با شرمندگي سر به زير افكند.« 

همچنين پيشنهاد می شود؛ در هر جلسةكالس، برروي يك خاطره از هنرجويان 
تمركز نماييد و سعی كنيد تا با رشد مهارت های نويسندگی، هنرجويان را به سمت 
ساخت يك داستان كوتاه براساس يك خاطرة شخصی خودشان سوق دهيد. اين 
مسئله باعث می شود هنرجويان به وقايع جاری زندگی خود از دريچة احساس و 

نگاه خود دقت كنند و جزئيات زيادی را دريابند. 

5ـ نکات  ايمنی و بهداشت
امانتداري و وفاداري به متن، اخالق حرفه اي، مسئوليت پذيري، درستكاري، نگهداري 

از رايانه، نگهدار ي و مراقبت از آرشيوها و ابزار و تجهيزات
 

6ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمند سازي
فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، تهيه گزارش، كار پوشه، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شايستگی نگارش داستان

شرح کار:
طراحی ايده، جمع آوری اطالعات، نوشتن پی رنگ، تعيين شخصيت ها، نوشتن داستان

استاندارد عملكرد: 
نگارش داستان با استفاده از ايده پردازی خالق برابر چارچوب های داستان نويسی انجمن های ادبی

شاخص ها:
1ـ توانايي و مهارت هاي ادبيات دراماتيك

2ـ شناخت عمومي تلويزيون و رسانه

شرايط انجام کار:
زمان: كالس درس
مكان: 30 ساعت

ابزار و تجهیزات: كاغذ، قلم، ابزار نمايش بزرگ مثل پرده و دستگاه ويدئو پروجكشن، رايانه  

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کاررديف

2طراحی ايده1

1جمع آوری اطالعات2

2نوشتن پيرنگ3

2تعيين شخصيت ها4

1نوشتن داستان5

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات 
زيست محیطی و نگرش: تفكر خالق )N15(، عالقه به 

باالبردن سطح فرهنگی مخاطبين عام و خاص
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش فیلمنامه ـ واحد يادگیری ٢ ـ پودمان 1

رئوس محتواپودمانواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

-4تعريف فيلمنامه و تأثير آن در فيلم1نگارش فيلمنامهجلسه 1

13عناصر فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 2

13انواع فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 3

22انواع فيلمنامه به لحاظ متني1نگارش فيلمنامهجلسه 4

13انواع فيلمنامه به لحاظ كيفي و كمي1نگارش فيلمنامهجلسه 5

13ساختار يك فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 6

13نوشتن فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 7

2-ارزشيابي1نگارش فيلمنامهجلسه 8
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1ـ مقدمه
كه  است  بديهی  می شود.  پرداخته  فيلمنامه  به  اختصاصاً  يادگيری  واحد  اين  در 
نمی توان در يك واحد يادگيری به كلية جزئيات مباحث فيلمنامه پرداخت، بنابراين 
هدف اصلی در اين واحد، ارائه كلياتی دربارة فيلمنامه جهت آشنايی هنرجويان با 
اجزای تشكيل دهنده آن است، تا هنرجويان به طوركلی بتوانند نخستين قدم ها را 
برای تجزيه و تحليل يك متن نمايشی و نگارش اولية آن برداشته و آن را شناسايی 
نمايشنامه نيست. در رمان خط  يا  كنند. همان طور كه می دانيم، فيلمنامه رمان 
داستانی يا همان عمل، حادثه، ماجرا در ذهن شخصيت ها اتفاق می افتد و از نگاه 
راوی، داستان دنبال می شود و ساختار اوليه يك داستان يا رمان كلمه است. در 
صورتی كه در يك فيلمنامه يا نمايشنامه حادثه يا خط داستانی روايت رو به روی 
تماشاگر و روی صحنه اتفاق می افتد. در واقع ماجرا در قالب كلمات به زبان آورده 
می شوند و صحنه نمايش هم به ساختار داستان يا قصه اضافه می شود. درک اين 
و  نمايشی  عناصر  اين  تركيب  تا  است  اهميت  حائز  بسيار  هنرجويان  برای  تمايز 

عناصر متنی را شناسايی كنند. 

2ـ مواد و تجهيزات
ويدئو پروجكشن، تخته سفيد، آرشيو كتاب،  اينترنت، ميز و صندلی، رايانه، دستگاه 

پخش فيلم و سی دی

3ـ دانش افزايی
نكاتی دربارۀ طرح فیلمنامه: پيرنگ در فيلمنامه نقش تصويری بيشتری دارد. 
به عبارتی ، كل رويداد و اتفافات دراماتيك به صورت موقعيت های نمايشی فرض 
می شوند. طرح يا پيرنگ را می توان به صورت نمودار ترسيم كرد و بعد آن را در 
چند خط يا چند صفحه شرح داد، اين طرح با طرح توجيهی برای فروش فيلمنامه 
و سيناپس متفاوت است، اين طرح همان جوهره، هسته و خط داستانی را مشخص 

می نمايد. 

واحد يادگيریپودمان اول: فيلمنامه نويسی
)2( 

نگارش فيلمنامه
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نكاتی دربارۀ روش های ايده پردازی: سه روش از روش های ايده پردازی خالق 
به شرح زير است:

ايده پردازی به روش استوری بورد: استوری بورد به فيلمنامه مصور ترجمه شده 
است، صفحاتی كه بعد از دكوپاژ تهيه شده و دراختيار كارگردان قرار داده می شود. 
اما از اين روش می توان در ايده پردازی برای موارد مختلف يا حتی ايده يك داستان 
يا فيلم استفاده كرد. برای استفاده از اين تكنيك اطالعات درمورد موضوع را، روی 
برگه، كارت، تخته يا هر سطح ديگری نوشته و كنار هم قراردهيد، تصاوير قابل درک، 
روابط بين ايده ها و شكل هايی را كه كشيده ايد مشخص می كند و به مرور ايده اصلی 

شكل می گيرد. تصاويری كه شما می سازيد می تواند به شيوه مختلفی اجرا شود.

هم   ته  و  سر  ايده  را  آن  می توان  تفكر معكوس:  به شیوه  ايده پردازی  روش 
و شنا كردن در مسير آب، در  و عادی  فكر كردن منطقی  به جای  يعنی  ناميد، 
مخالف جهت آب حركت كرد. مثاًل، اگر می خواهيم دربارة »چه چيزی مخاطب را 
می خنداند؟« ايده پردازی كنيم به سؤال »چه چيزی مخاطب را می گرياند« پاسخ 
دهيم. جالبی اين روش، در اين است كه شما در خالل ايده پردازی دربارة چيزهايی 
كه با آنها مخالف هستيد به نتايجی می رسيد كه تا قبل از آن به آن فكر نكرده 
بوديد. ايده های مخالف و منفی راحت تر به ذهن می رسند بعد از آن كافی است آنها 

را جابه جا كنيد. ايده شما آماده است.

روش شش کاله: ابداع كننده اين روش، فردی به نام »ادوارد دوبونو« است. در اين 
روش ما شش سبك فكری داريم كه با نماد كاله های رنگی معرفی می شوند، شش 
می كنند.  نمايان  را  موضوع  يك  از  ديگری  بعد  هركدام  كه  برخورد  شش  نگرش، 
كاله ها مثل يك لباس يا نقاب هستند كه وقتی آنها را به سر می گذاريد، مدل ديگری 
فكر می كنيد، كاله آبی كه گذاشته ايد يك جور می بينيد و فكر می كنيد، كاله قرمز 
يك جور. البته كاله يك سمبل است و شما می توانيد از هر نماد ديگری با همين 
رنگ ها استفاده كنيد از شال، نواركاغذی كه رنگ می كنيد و دور دستتان می پيچيد. 
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ابتدا موضوع مطرح می شود و سپس هر فرد با توجه به رنگ خود،  روش اجرا: 
درمورد موضوع، ايده و نظر می دهد، اين ايده دارای حس و حال رنگ مورد نظر 
است. اين تكنيك را می توان گروهی نيز اجرا كرد به اين ترتيب كه رنگ يك گروه 

چند نفره ، سبز آبی يا ... می شود.
کاله سفید: سفيد نقش بی طرفی را دارد، عالمت سفيد بدون جهت گيری خونسرد 
بدون  اطالعات،  پردازش  و  ساختارمند  واقع بينی،  می دهد،  نظر  منطق  روی  از  و 
دخالت احساس است. سفيد مانند يك، رايانه عمل می كند، بر اساس هدف مخاطب 

و ساختار درست، ايده ای را ارائه می دهد. 
کاله قرمز: اين رنگ شامل هيجان، احساس، برانگيختگی و برون ريزی است. كاله 
به سر قرمز، ايده ای با اين ويژگی مطرح می كند. كاله قرمز ها می توانند روياپردازی 
الهام  ما  كه  ايده هايی  نترسند،  ايده شان  در  مشكل  يا  خطر  هيچ گونه  از  و  كنند 
می گيريم، خواب هايمان، تخيل و بخش ناديده ذهن ما در اين دسته قرار می گيرند 
وقتی ايده پرداز از كاله سرخ استفاده می كند، احساساتش را توجيه نكرده و نيازی 

به ارائه دليل منطقی ندارد.
کاله سبز: سبز نشانه رويش، تازگی و طراوت است، حرف های كاله سبزها سرشار 
از تازگی و نو بودن است. آغاز بهار با سبزی همراه است، زمانی كه گياهان از خواب 
زمستانی بيدار می شوند، دانه ها سر از خاک بر می دارند، زمين سبز و بيدار می شود، 

سبز با نو شدن همراه، است با آغاز كردن های دوباره و رويش هاي جديد.
کاله آبی: آسمان، بدون مرز بی افق، رنگ آبی زمانی است كه شما از يك ايده فاصله 
گرفته كل آن را می بينيد، رنگ آبی آن چيزی است كه پدر بزرگ ها می گفتند تو 
مو می بينی و من پيچش مو، كاله به سرهاِی آبی، ديگر ايده ها را نظارت و مديريت 

می كنند. 
کاله زرد: درخشش، روشنی و آفتاب در اين تكنيك، متعلق به رنگ زرد است. 
مثبت انديشی و ديدن نيمه پر ليوان از ويژگی های اين رنگ است، اميد به آينده، 
ايده های  و  تجربه ها  و  نو  روش های  به  فرصت  دادن  و  ايده  يك  فوايد  برشمردن 

جوان تر از ويژگی كاله زرد به سر هاست.
كاغذ  روی  خالص  اصلی  رنگ  تركيب چند  از  می توان،  را  رنگ  اين  کاله سیاه: 
به دست آورد. رنگ سياه نماد ديدگاه و نگرش منفی و تيره است، تفكر انتقادی 
سياه  رنگ  دسته  در  روش  اين  در  اما  نمی شود،  محسوب  منفی  وجه  به هيچ 
و  نگاه  را در  بدبينانه  و  نوعی نگرش منفی  به سر ها  قرار گرفته است. كاله سياه 
ايده هايشان دنبال می كنند. جمالتی مثل: كه چی؟ جالب نيست، عناصر منفی هم 
برای يك ساختار موفق الزم هستند و می توانند با انرژی برابر و مخالف به كسب 
ايده يا مسئله را راهنمايی كنند )بعضی از منتقدين در  نتيجه درست و مناسب 
نشان دادن  با  به سرها  دادند( كاله سياه  به سر  حوزه سينما هميشه كاله سياه 
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وجوه منفی باعث حذف نكات يا ايده هايی می شوند كه ضروری نبوده ويا ناكارآمد 
و بيهوده هستند.

با اين روش می توانيد ايده كلی، پيرنگ، سكانس، صحنه و اجزای فيلم نامه خود را 
بارها و بارهاخلق، بررسی و بهينه نماييد. 

نكاتی دربارۀ شخصیت فیلمنامه: شخصيت در رمان و داستان های نوشتاری، 
توسط  بعداً  شخصيت  فيلمنامه  در  اما  می گيرند،  شكل  ذهن  در  خواننده  توسط 
كارگردان به عنوان هنرپيشه به ما معرفی می شود در مورد صحنه و فضا هم همين 
باورپذير است. متفاوت است،  اما  رفتار شخصيت غيرمترقبه،  اتفاق می افتد.  روند 
تيپ نيست، تكراری نيست، ممكن است به لحاظ شغلی يا موقعيت اجتماعی عنوان 
تكراری داشته باشد. اما شخصيت وی تكراری نيست. هويت شخصيت به صورت 
تصويری نمايان می شود جوهر شخصيت كنش است،كنش عمل يا ماجراست. كاری 
انجام می دهد، نشان دهنده خود اوست. به طور مثال: عكس العمل هر  كه شخص 

شخصيتی نسبت به يك رويداد ثابت متفاوت است.

شروع و پايان يك فیلمنامه: يك فيلمنامه چگونه شروع می شود؟
با نشان دادن يك شخصيت در خيابان؟ طی يك رابطه؟ تصوير شهر محل وقوع 
داستان؟ در حال رانندگی؟ در دانشگاه؟ از آسمان؟ فيلم ها دارای ماجرا و موضوع 

هستند. در ابتدای فيلم در 10 تا 15 دقيقه اول موارد زير مشخص می شوند:
1 شخصيت اصلی چه كسی است؟ 

٢ فيلم در باره چيست و ماجرای آن حول چه محوری پيش می رود؟
٣ شرايط وموقعيت دراماتيك يا نمايشی پيرامون داستان چه چيزهايی هستند؟

نكته مهم برای شروع مناسب، دانستن پايان داستان يا روايت است. بر اساس نمودار 
ساختاركالسيك درام، قبل از شروع نوشتن، پايان داستان شفاف و مشخص است. 
مثبت يا منفی بودن، خوب يا بد بودن پايان، اهميتی ندارد، پايان دقيق و واضح 
قصه مهم است. بر همين اساس آغاز و شروع فيلم نيز روشن، شفاف و دقيق، در 

راستای هدايت مخاطب و تماشاگر برای ارتباط با فيلم است. 
ساختار دقايق ابتدايی نيز بر همان اساس طراحی می شود. جذب مخاطب در10 
دقيقه اول اتفاق می افتد. شروع داستان شما می تواند پرتحرک و هيجان انگيز باشد، 
يا با صحنه ای كه در آن گوشه ای از شخصيت نمودار شود. به طور مثال، در صحنه 

اول كيسه برنج )محمد علی طالبی( با شخصيت اصلی كمی آشنا می شويم.
پايان داستان در واقع راهنمای مقصد آخر است. در يك سفر يك مبدأ يا محل 
حركت وجود دارد و يك مقصد، بعد نحوه رفتن انتخاب می شود، با چه وسيله ای 

يا از كدام جاده؟
پايان يك فيلم در ساختار كالسيك صرف نظر از خوب يا بد بودن آن مشخص، 
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دقيق و روشن است. به اين ترتيب كه وضعيت شخصيت ها روشن شده و داستان 
به سرانجام می رسد. داستان همان سفر است شروع و پايان به هم مرتبط هستند. 
پايان آن لحظه ای است كه تماشاگر احساس كامل خود را از ديدن فيلم می تواند 
به صراحت بيان كند. ممكن است شروع آغاز ديگری باشد، پايان مدرسه با آغاز 
دانشگاه يا آغاز يك شغل يا زندگی مشترک يا هر آغاز ديگری می تواند همراه باشد. 
اين چرخه در طبيعت به خوبی قابل مشاهده است، پايان شب، سپيده است و پايان 
روز، شب؛ پايان فصل زمستان بهار، و پايان يك رودخانه، دريا آغاز می شود. گاهی 
اين آغاز و پايان در يك نقطه اتفاق می افتد به عبارتی صحنه اول در يك مكان 
اتفاق افتاده و صحنه پايانی نيز در همان مكان اتفاق می افتد. انتخاب فرم و شكل 
اين پايان به نوع نگاه نويسنده برمی گردد. اينكه وی چه هدفی را در كل داستان 
دنبال می كند. پايان در برخی از داستان ها به معنای ختم داستان و نتيجه گيری 
است، اما در بعضی داستان ها، پايان قصه باز است مثاًل، دو قهرمان با هم ازدواج 

نمی كنند، اما انتها شفاف و دقيق است.
سبك

سبك در فيلمنامه آن چيزی است كه نويسنده ای را از نويسنده ديگر قابل تشخيص 
در  نويسنده  از  كه  است  نشانه ای  امضاست،  يك  است؛  بيشتر شخصی  و  می كند 
فيلمنامه باقی می ماند. البته امضا نه به مفهوم امضای نوشتاری، يك مثال ساده 

برای درک اين مفهوم دستپخت در آشپزی است. 
اثر  اما زمانی  استفاده می كند،  نوشتن  برای  از تكنيك خاص خود  هرنويسنده ای 
وی دارای سبك و لحن خواهد شد كه در تعداد بسياری ازآنها بتوان ويژگی های 
منحصر به فرد و متمايزی را شناسايی كرد. سبك در فيلم مانند: سبك در معماری 
می كند.  متمايز  نويسندگان  ديگر  از  را  آن  نويسنده  نگاه  و  آگاهی  دانش،  است، 
فيلمنامه مانند: ناخدا خورشيد اثر ناصر تقوايی از اين دست فيلمنامه هاست كه با 
وجود اقتباسی بودن از آثار ماندگار سينمای ايران محسوب می شود. برخی فيلم ها 
در تاريخ ماندگار و به عنوان يك اثر درخشان محسوب می شوند و برخی عمرشان 
تا زمان پخش روی پرده های سينما هم نيست. فيلم هاي علي حاتمي نيز داراي 

سبكي خاص هستند.

4ـ شيوه تدريس
معنی  اين  به  باشد.  استوار  فيلم  نمايش  برمبنای  تدريس  شيوة  می شود  توصيه 
آن  روی  به  درسی  مواد  در كالس  و  شده  انتخاب  هنرآموز  توسط  فيلم  يك  كه 
پياده سازی شود. پيشنهاد می شود، از فيلم ناخدا خورشيد )ناصر تقوايی(، رنگ خدا 
استفاده شود. هنرآموز می بايست،  فرهادی(  )اصغر  زيبا  يا شهر  )مجيد مجيدی( 
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با طرح سؤال های هدف دار و پاسخ دهی هنرجويان، آنها را در درک مواد درسی 
راهنمايی كند. پيشنهاد می شود تا حد ممكن پاسخ ها توسط هنرجويان پيدا شود 
و توسط هنرآموز ارزيابی شود. تالش هنرآموز بر تقويت خالقيت و تحليل داده ها، 
توسط هنرجو معطوف شود، تا ارائه قطعی پاسخ های روشن و شفاف. توجه شود 
كه پرسش گری از مهم ترين خصيصه هايی است كه می بايست توسط هنرآموز در 

هنرجويان تشخيص، و تقويت شود. 

5ـ نکات  ايمنی و بهداشت
درستكاري،  مسئوليت پذيري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رايانه، نگهداري و مراقبت از آرشيوها و ابزار و تجهيزات 

6ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمندسازي
فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، تهيه گزارش، كار پوشه، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شايستگی نگارش فیلمنامه

شرح کار:
انتخاب موضوع، انتخاب  ساختار، شرح عناصر، طراحي ايده، انتخاب نوع فيلمنامه، نوشتن فيلمنامه

استاندارد عملكرد: 
نوشتن يك فيلمنامه )انواع فيلم( بر اساس سفارش مشتری يا برای فروش

شاخص ها:
1ـ شناخت عمومي تلويزيون و رسانه

2ـ مهارت در داستان گويي و تسلط بر دانش هاي ادبي

شرايط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مكان: كارگاه
ابزار و تجهیزات: ويدئو پروجكشن، تخته سفيد، آرشيو كتاب، اينترنت، ميز و صندلی، رايانه، دستگاه پخش فيلم 

و سی دی

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کاررديف

1انتخاب موضوع1

2انتخاب  ساختار2

1شرح عناصر3

2طراحي ايده 4

2انتخاب نوع فيلمنامه5

1نوشتن فيلمنامه 6

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات 
زيست محیطی و نگرش: تفكر خالق )N15(، عالقه به 

باالبردن سطح فرهنگی مخاطبان عام و خاص
2

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه مستند ـ واحد يادگیری 1 ـ 
پودمان ٢

رئوس محتواپودمانواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

-4تعريف فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 1

13عناصر فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 2

13انواع فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 3

13ايده فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 4

13روش های تحقيق2نگارش متن برنامه مستندجلسه 5

هماهنگي موضوع 2نگارش متن برنامه مستندجلسه 6
13تحقيق با امكانات

طرح نويسی فيلم 2نگارش متن برنامه مستندجلسه 7
13مستند

2-ازرشيابي2نگارش متن برنامه مستندجلسه 8

پودمان دوم: مستند آموزشی
واحد يادگيری 1ـ نگارش متن برنامه مستند

واحد يادگيری 2ـ نگارش متن برنامه آموزشی
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1ـ مقدمه
تأثیر  امروزه  که  است  غیرداستانی  فیلم  قالب های  مهم ترین  از  مستند  فیلم 
چشمگیری را در رشد فرهنگ بشری در سراسر جهان داشته است. انسان با فیلم 
مستند آیینۀ واقعی و تمام نمایی از )خویشتن واقعی( خود به دست آورده است 
که می تواند تأثیرات عمیق رفتارها و اقداماتش را در حوزه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، زیستی، سیاسی و... ببیند و به نقد آن بنشیند. از این رو در این فصل 
برای  با فیلم مستند )مستند آموزشی( و نگارش متن،  هدف اصلی آشنایی کلی 
آن است. آنچه در مورد مستند الزم است مورد تاکید قرار گیرد؛ زوایای هنری آن 
است. تأکید زیاد مستند بر محتوا تا حدود زیادی ابعاد هنری آن را تحت الشعاع قرار 
می دهد به طوری که گاهی ممکن است نادیده گرفته شود. این اشتباهی فاحش 
است. بدیهی است؛ اگر زوایای احساسی یک فیلم از بین برود، تنها جنبۀ سندیت 
آن باعث قرار گرفتن در گروه فیلم مستند نمی شود؛ بلکه می تواند در شاخه های 

دیگر فیلم غیرداستانی قرار داده شود. 

2ـ مواد و تجهیزات
ابزار و تجهیزات پخش صدا و تصویر، رایانه، آرشیوهای بصری و صوتی

3ـ دانش افزایی
کلیاتی درباره فیلم مستند: در فیلم مستند با چند عنصر کیفی و کمی رو به رو 
هستیم: عناصر کمی مانند: امکانات ثبت تصاویر اعم ازدوربین، نور، ضبط صدا و 
کارگردان،  نگاه  قبیل  از  کیفی  عناصر  تولید.  امر  در  مؤثر  تکنیکی  عامل  هرگونه 

مخاطبان، هدف از ساخت، انرژی و حال و هوای حاکم بر سوژه. 
ناظر و منظر: در فیلم های مستند دو نسبت وجود دارد: ناظر و منظر. 

با تعریف آنها می توان به تعریف متفاوت انواع مستند دست یافت:
ناظر: ناظر یعنی نظاره کننده که همان دوربین، سازنده فیلم، نویسنده و هر آن 
چیزی است که اتفاق در جریان را می بیند. ناظر ممکن است برای مشاهدة خود 

واحد یادگیریپودمان دوم: مستند آموزشی
)1( 

نگارش متن برنامه مستند
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شاهد داشته باشد، اما بدون شاهد، هرآنچه را که او می گوید، پذیرفته می شود. ناظر 
اصلی، سازنده و دوربین وی و ناظر دوم مخاطب است که در واقع از نگاه ناظر اول، 

سوژه و اتفاق را مشاهده می کند. 
منظر: آن چیزی که دیده می شود، سوژه، اتفاق، موضوعی که در جریان است و 
واقعیت آن ممکن است با چیزی که ما مشاهده می کنیم متفاوت باشد، منظر آن 

چیزی است که قرار است مخاطب درباره آن آگاه شود.
فیلم مستند انواع مختلفی دارد، و می توان آنها را در دسته بندی های مختلفی مورد 
بررسی قرار داد، مانند: فیلم مستند بلند یا کوتاه، سریالی ـ روایی، غیرروایی ویا بر 

اساس موضوع آنها را تفکیک کرد. 
می توانند  موضوع  انواع  و  قالب، سبک  لحاظ ساختار، شیوه،  به  مستند  فیلم های 
تقسیم بندی شوند. برخی از این عناوین عبارت اند از: فیلم مستند مشاهده گر، فیلم 
مستند تجربی، فیلم مستند تلفیقی، مستند اجتماعی، حیات وحش، مستند جنگ، 

مستند تاریخی ، مستند علمی و غیره.  

انواع دیگر فیلم مستند:
»مستند شاعرانه«: این مستند تکیه بر انتزاع دارد و به جای تأکید بر جهان واقعی 
به تأثیر نگاه خویش بر بیننده فکر می کند و بیشتر از احساس مایه می گیرد. امر 
نوع  این  در  عناصر  است.  ریتمی شاعرانه  دارای  تدوین  و  است،  مهم  آن  در  زیبا 
کالسیک  شیوه  به  خاصی  شالوده  یا  پیرنگ  از  و  نداشته  کالسیک  نقش  مستند 
پیروی نمی کند و همه اینها در خدمت جهان ذهنی سازنده مستند هستند. نباید 
آنها را با نماهنگ یا سینمای شاعرانه اشتباه گرفت، در این مستند قرار نیست ما 
به سرعت با امر واقعی آشنا شده و از آن عبور کنیم، لحظات در این شیوه با روان 
و  متن  موسیقی، کالم  به شیوه ای شاعرانه.  اما  برقرار مي کنند،  ارتباط  تماشاگر  
تکنیک های مونتاژ با تکیه بر نگاه سازنده می تواند یک مستند صرفاً مشاهده گر را به 
یک مستند شاعرانه تبدیل کند. اریک بارنو مستندهای شاعرانه را »نقاش« می نامد 

و  مایکل رینوو، با عنواِن »بیان عواطف خود )express(« معرفی کرده است.
»مستندهای انعکاسی« )reflexive(: در این نوع مستند به روایت ساده، ساختن 
اصلی  صحنه های  تدوین،  مراحل  می شود،  داده  نشان  مستند  خود  مستند، 
فیلم برداری، گفت وگو های خام و اورجینال. مستند می خواهد بگوید، واقع نگاری 
محض در فیلم مستند وجود ندارد بلکه فیلم محصول یک عمل مستندسازی در 
مرحله فیلمبرداری و مونتاژ است. کارگردان و عوامل فیلم در صحنه دیده می شوند. 

متن و گفتار قالبی پرسشی دارد تا قالبی خبری و اطالع رسان.
ذهنیت  انعکاس  اجرایی  مستند های   :)Performative( اجرایی«  »مستندهای 
نویسنده است که ریشه در واقعیت دارد و به صورت پرفورماتیو یا همان اجرایی 
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است. مانند: هنرآموز وقتی با لحنی خاص هنرجو را به انجام کاری دعوت می کند، 
حالت وی، صدا و عملی که انجام می دهد همه یک اجراست، مستند های اجرایی 
یک  ملموس،  و  جامعه  در  جاری  هستند،  حاشیه ای  نادیده  موضوعات  دنبال  به 

دستفروش، یک متکدی، یک نانوا، می تواند سوژه چنین مستند  هایی باشد.

عناصر در انواع  فیلمنامه های مستند  

پیرنگ یا گفت وگومکانشخصیتکنش یا عمل
هسته اولیه

شیوه 
توضیحی

مستندـ  روایت 
واقعیتـ  آرشیوی

مستند ـ 
اصلی

براساس 
بر اساس واقعیت نریشنرویداد

ـ غیرداستانی  

شیوه 
مشاهده ای

مستند ـ واقعی 
محض ـ بدون 

آگاهی سوژه

مستندـ 
فرعی 

براساس 
رویداد

نریشن و 
گفت وگوی 

واقعی سر صحنه 

غیرداستانی  ـ 
واقعی ـ 

سفرنامه ای یا 
خبری 

شیوه 
انتزاعی ـ ذهنی شاعرانه 

فرعی 
یا بدون 
شخصیت

بدون گفت وگو انتخابی
یا روایت راوی

براساس نگاه 
سازنده ـ 

غیرروایی ـ 
فانتزی

شیوه 
انعکاسی 

مستند ـ پشت 
صحنه

عوامل ـ 
اصلی

مکان 
تولید

سرصحنه یا 
روایت راوی

غیر داستانی  ـ 
انتقادی ـ خالص 

شیوه 
مشارکتی  ـ 

سینما 
حقیقت

سوژه وشخصیت 
محورآگاه به 

دوربین

مستند ـ 
اصلی

مکان 
رویداد

ترکیب 
دراماتیک و 
سرصحنه 

ترکیبی از 
ساختار داستانی 

و ناداستانی 

شیوه 
اجرایی 

بازسازی 
واقعیت  ـ 

محوریت حضور

مستند ـ 
اصلی

رویداد 
واقعی

سر صحنه ـ 
راوی

اجتماعی ـ 
انتقادی ـ ناخطی 

ـ واقعی 

شیوه 
بر اساس اتفاق تجربی 

شخصیت 
اصلی سازنده 

و بقیه 
فرعی  ـ واقعی

بدون دیالوگ ـ  رویداد
سرصحنه

به صورت باز یا 
ندارد 
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شیوه 
نمایشی

داستانی ـ روایت 
خطی

مستند ـ 
دارد ـ دراماتیک دیالوگ داستانی انتخابیانتخابی

شیوه 
داستانیانتخابیمستندانیمیشن

استوریبورد  ـ 
داستانی ـ 
ناداستانی 

طبقه بندی  زیر  گونه های  انواع  به  مستند ها  مستند:  فیلم  ،گونه  ژانر  انواع 
اروپا،  آسیا،  بیوگرافي،  انیمیشن،  سیاست،  خاورمیانه،  کمدي،  آناتومي،  می شوند: 
طبیعت،  وحشت،  اقتصاد،  فرهنگ،  هنر،  مذهب،  موسیقي،  جغرافي،  آمریکا، 
کودکان،  ژانر  فضا.  و  جنگ  جامعه،  ورزش،  ـ    تکنولوژیکي،  علمي    ـ   تخیلي،  علمي   
ژانر بومي ها، اول شخص و اتوبیوگرافي در منابع دیگر به لیست فوق اضافه شده اند. 
در ایران بر اساس موضوع های دیگری نیز فیلم های مستند فهرست بندی شده اند 
مانند: مستند کشاورزی، ورزشی، مستند پزشکی، مستند شهری، مستند روستایی، 

مستند آموزشی و ... در ادامه تعدادی از این مستندها توضیح داده می شود.

افرادي  انسان هاست،  درمورد  این مستند  پرتره:  نگاری ـ فیلم  مستند چهره 
معروف یا معمولی درباره زندگی روزمره، کار یا دستاوردهایشان، اگر در این مستند 
صرفاً به شرح حال فرد پرداخته شود، مستند به شکل بیوگرافی در می آید و اگر 
مستند درباره منش، سبک زندگی و تفکرات آن شخص باشد به عنوان چهره نگاری 
نامیده می شود. شیوه ساخت این مستند می تواند مصاحبه ای، مشاهده ای، تجربی 
در  است.  چهره نگار  مستند،  برنامه  سازنده  هدف  مهم  باشد.  انعکاسی  حتی  یا  و 
ایران مستند های بسیاری درباره افراد معروف در حوزه های مختلف علمی،تاریخی، 
نوع  این  در  متن  عناصر  است.  شده  ساخته  ورزشی  و  ادبی  ـ  فرهنگی  سیاسی، 
مستند، در هنگام اجرا  و ساخت آن شکل می گیرد، اما نویسنده طرح، می تواند شرح 

سکانس ها را از قبل در فیلمنامه بیاورد.

مستندهای تجربی )نو فیکشن(: مستند تجربی برخالف دیگر مستندها بر اساس 
یک پیرنگ یا داستان خاص ساخته نمی شود و همانگونه که از نام آن پیداست، 
براساس تجربه شکل می گیرد، عناصر داستان یا فیلمنامه در این نوع مستند، از 
قبل تعریف نشده اند، و فقط ممکن است دارای موضوع مشخصی باشند یا گاهی 
می گیرند.  شکل  واقعیت  اساس  بر  کماکان  و  باشند  نداشته  هم  خاصی  موضوع 
مستندسازان با این روش واقعیت های جهان پیرامون خود را برای بیان شخصی و 
ذهنی خود بکار می برند. مستند های تجربی به نوعی همان مستند های شاعرانه و 
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یا آوانگارد هستند که با جریان عمومی مستند سازی متفاوت اند. غالباً قراردادهای 
رایج از جمله روایت خطی را رعایت نمی کنند، و خالف جریان معمول هم هستند. 
ساختار شکلی یا بصری، برایشان اهمیت )درجه اول( دارد. این نوع مستند دارای 
روایت نیست، البته نه همیشه، زیرا یک مستند تجربی می تواند تجربه ای در نوع 
روایت باشد. برای مثال: همشهری کیارستمی را می توان یک فیلم مستند تجربی 
اندک تولید  با بودجه شخصی و  تصور کرد. مستند های تجربی را گاهی می توان 
کرد. گرایش های مختلفی در مستند تجربی وجود دارد. گاهی اوقات این فیلم ها را 
آثار هنری می نامند. فیلمنامه این نوع مستند، درحین تدوین فیلم شکل می گیرد.

مستند نمایشی )Dramatization(: دوباره خلق کردن و بازسازی یک رویداد 
نمایشی است. مخاطب  امکانات  بازیگران و  به کارگیری  با  یا زندگی یک شخص 
در مواجهه با این مستند به صورت نمایشی با یک اتفاق واقعی رو به رو می شود، 
این موضوع که آیا واقعاً این سبک مستند است یا خیر بحث های فراوانی شده، اما 
بسیاری از رویدادها براین اساس شکل گرفته و توانسته اند تأثیرات شگرفی را بر 
مخاطبان و تماشاگران حتی در حوزه سیاست و علوم اجتماعی بگذارند. گاهی از 
بعضی رویداد های تاریخی بنا به دالیل مختلف سابقه ای در دست نیست و بازسازی 

آنها  با امر تحقیق و جمع آوری اطالعات در مقاطع دیگر زمانی صورت می گیرد.

مستند غیر خطی: این دسته از مستندها، از منابع و امکانات موجود در اینترنت 
بهره می گیرند.مستنداتي )به صورت انبوه( جمع آوري مي نماید از قبیل دو واژه که در 

تقسیم بندی های رایج استفاده شده:
1ـ شلوغی، انبوه یا جمعیت منابع )crowd-sourced(: در این حالت کاربران، در 
فضای مجازی،  مستنداتی از قبیل عکس، فیلم و اسناد سپس مستندی ترکیبی 
به صورت دیجیتال تهیه می کنند. این مستندها شامل سفرهای مجازی مشارکتی 
در  می توانند  نیز  کاربران  گاهی  که  مستند  آموزشی  مدیاهای  مولتی  تعاملی،  یا 

این برنامه ها مشارکت و یا با آن تعامل کنند. 
سازنده  روش،  این  در   :)outsourcing - crowd( سپاری  بیرون  انبوه  مدل  2ـ 
طرحی  اجرای  مجازی،  فضای  در  عمومی  فراخوان  با  ایده  خلق  از  پس  مستند 
را به صورت مستند از کاربران درخواست می نماید و پس از آن با ترکیب آنها یا 
چینش و تدوین دلخواه به نتیجه نهایی می رسید. یکی از این نمونه های مستند 
به نام »  زندگی در یک روز« بود که در  آن  از مردم سراسر جهان  خواسته شده 
بودکه زندگی خود را به تصویر در آورند و پرسشی ساده مطرح سازند. از 192 کشور  
به میزان 4500 ساعت ویدئو  )80 هزار کلیپ( برای سازندگان ارسال شد، که 
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تمام آنها  یک روز واحد در روی کره زمین تصویربرداری شده است.  نتیجه کار به 
علت تنوع زیاد در مکان، زمان، قومیت،زبان، آداب و رسوم و شیوه های ساخت هر 
مستند بسیار جذاب از کار درآمده است. کارگردان آن کوین مک دانالد و محصول 

سال 2011 میالدی است.

4ـ شیوه تدریس
متأسفانه به دلیل نبوِد امکانات نمایش عمومی فیلم مستند در سینماهای کشور، 
این  می بایست  هنرآموزان  لذا  هستند.  مهجور  زیادی  حدود  تا  مستند  فیلم های 
مسئله را در نظر بگیرند که حافظۀ دیداری هنرجویان می بایست تقویت گردد. از 
این رو به هنرآموزان توصیه می شود شیوة تدریس خود را برمبنای نمایش فیلم 
استوار کنند و تحلیل مواد درسی همراه با نمایش صورت گیرد. این شیوة تدریس، 
به عنوان مؤثرترین شیوه مطالب را به صورت جامع به هنرجویان انتقال می دهد. 
اثرگذار آن بر سطح جامعه، می بایست  بازخوردهای  فیلم مستند و اهمیت آن و 
توسط هنرآموزان به هنرجویان گفته شود ودر مورد آن بحث و تبادل نظر صورت 

گیرد. 

5ـ نکات  ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کارپوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه مستند

شرح کار:
انتخاب شیوه مستند، ایده پردازي، گردآوري اطالعات، نوشتن متن، آکسان گذاري متن

استاندارد عملکرد: 
نوشتن متن یک فیلم مستند بر اساس سفارش یک شبکه یا بر اساس عالقه شخصی، توانایی  ساخِت آن در صورت نیاز

شاخص ها:
1ـ مهارت پژوهشي و تحقیقي از منابع مختلف اطالعاتي 

2ـ شناخت عمومي از رسانه و هنر هاي مرتبط

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات پخش صدا و تصویر، رایانه، آرشیوهای بصری و صوتی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2انتخاب شیوه مستند1

2ایده پردازی2

1گردآوری اطالعات3

2نوشتن متن4

2آکسان گذاری متن5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
استعمال  عدم  حقایق،  کشف  به  تمایل  جستجوگری،  دقت،  نگرش:  و 
ایمنی در طول زمان تحقیق و ساخت، موضوع  موارد  دخانیات، رعایت 
طبیعت همیشه از موضوعات مهم و مورد توجه فیلم های مستند است؛ 
بنابراین حفاظت و توجه به آن می تواند از نکات برجسته و پر اهمیت در 
این بخش باشد. وفاداری به وقایع مستند ـ خودداری از بزرگ نمایی در 

یک اتفاق

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه آموزشی ـ واحد یادگیری 2 ـ پودمان 2

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31تعریف برنامه های آموزشی2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 1

13برنامه هاي آموزشی2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 2

13انواع فیلم آموزشی2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 3

13مراحل نگارش متن یک برنامه آموزشی2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 4

13روش تحقیق کتابخانه اي2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 5

13فیش برداري2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 6

13روش تحقیق میداني2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 7

2-ارزشیابي2نگارش متن برنامه آموزشیجلسه 8
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1ـ مقدمه
برنامه های آموزشی اساساً در طبقه بندی برنامه های نو فیکشن یا »ناداستانی« قرار 
می گیرند، برنامه های آموزشی می توانند قالب های دیگری از شیوه های فیلم های 
مخاطب  به  و  ساخته  آموزشی  به صورت  قالب  همان  در  و  باشند  داشته  مستند 
ارائه گردند. در این واحد یادگیری با ویژگی های عمومی این برنامه آشنا شده و 

شیوه های نگارش مورد بررسی قرار می گیرد. 

2ـ مواد و تجهیزات
کاغذ، قلم، دستگاه پخش فیلم، میز و صندلی، رایانه، اینترنت، تخته سفید، ویدئو 

پروژکشن

3ـ دانش افزایی
موضوع  با  ایده  آموزشی:  فیلم های  برنامه های  برای  ایده پردازی  روش های 
تفاوت دارد. در همه مراحل شناخت و با هر میزان آگاهی و استفاده از تکنولوژی های 
جدید و تکنیک های پیشرفته تولید، بدون ایده خالق، تازه و مستحکم، دست ما 
خالی است. در انتخاب ایده برنامه، یعنی روش های اجرا و هسته و طرحی که فیلم 
یا متن را متفاوت و متمایز می کند، از یکی از راه های ایده پردازی استفاده خواهیم 

کرد.

مستند،  فیلم  ایده  یک  خلق  برای  تنها  روش  این  اسکمپر:  ایده پردازی  روش 
داستان، فیلمنامه یا برنامه تلویزیونی نیست. با این روش می توان مسائل دیگری را 
که به زندگی روزانه و شخصی مربوط است حل کرد، اسکمپر ابتدای حروف یک 

سری کلمه است : 
حرف S که از کلمۀ substitution به معني »جانشین سازي« گرفته شده است. 
ایده یا موضوع اولیه خود را یا اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند می نویسیم، 
حال به دنبال موضوعاتی می گردیم که با این ایده جا به جا می شوند و تا رسیدن به 

واحد یادگیریپودمان دوم: مستند آموزشی
)2( 

نگارش متن برنامه آموزشی
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ترکیب کردن

جایگزین کردن

حذف کردن

معکوس کردن

به کاربردن برای 
کاربردی دیگر

تغییر دادن

سازگار کردن

تکنیک اسکمپر

یک نتیجه دلخواه می توانیم به این کار ادامه دهیم.
حرف C ، از کلمۀ combine به معني»ترکیب کردن« آمده است.

این قسمت ایده ها را با هم ترکیب می کنیم. در یک گروه، روی صفحه نمایش یا 
تخته سیاه، ایده ها را نوشته، آنها را با هم ترکیب می کنیم مثاًل: در مورد موضوع 
می تواند ترکیب به این شکل باشد: »1ـ داستان واقعی یک آبشار 2ـ داستان یک 
برکه قدیمی که امکان دسترسی آن به رودخانه قطع شده« سپس این دو ایده را 
با هم ترکیب کنیم به موضوع برکه ای برسیم که در مسیر یک آبشار به وجود آمده 

و سپس به مرور زمان، راه ارتباطی آن قطع شده است.
حرف A  از کلمۀ adapt به معنِي »  سازگاري و تعدیل کردن« می آید.

را  ایده  یک  مثاًل:  است،  ایده  یک  بهبود  و  تعدیل  سازگاری،  از  منظور  اینجا  در 
می نویسیم، اما به نظر امکان اجرایی نداشته و نمی توانیم آن را بسط دهیم، می توان 
با تغییراتی آن را بهبود بخشید. در ایده آبشار می توانیم آبشار و ارتفاع یا ریزش را 

حذف کرده، فقط به دریاچه آخر که آب به آن ریخته می شود، توجه کنیم.
حرف M به کلمۀ magnify به معني »  بزرگ سازي« اشاره دارد.
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بخش 2: دروس و جلسات

در این شیوه منظور اغراق کردن، بزرگ نمایی و گسترش ایده است. اگر سراغ همان 
ایده آبشار برویم، می توانیم مثاًل: موضوع غارها یا آب راه های منتهی به آبشار را هم 
به آن اضافه کنیم یا بر صدای آب متمرکز شویم و صداها را با هم مقایسه کنیم. 

حرف P از کلمۀ put to other uses به معني استفاده در »سایر موارد« وام گرفته 
شده است. 

به این فکر می کنیم که چگونه می توان از این ایده در موارد دیگری استفاده کرد. 
مثاًل در همان ایده آبشار، فیلم سینمایی یا یک روایت داستانی از این ایده چگونه 

خواهد شد. 
حرف E  از کلمۀ elimination به معني حذف کردن گرفته شده است.

در این بخش با حذف کردن قسمت های اضافی، ایده ما خالص تر خواهد شد، حذف 
کردن مثل تراشیدن نه مثل پاک کردن، با تراشیدن و حذف قسمت های اضافی به 

ایده خالص  و ناب تری خواهیم رسید. 
حرف R  از کلمۀ reverse به معني »معکوس سازي« می آید.

هر چیزی را که انتخاب کرده ایم عکس آن را در مقابلش قرار می دهیم. اگر آبشار در 
ایده قبلی مد نظر ماست، برعکس آن یعنی به سراغ چاه ها در زیر زمین می رویم.

4ـ شیوه تدریس
تعداد جلسات مرتبط به آموزش مباحث مربوط به این واحد یادگیری، می بایست 
به یک موضوع اختصاص پیدا کند تا هنرجویان زیرنظر هنرآموز اقدامات پژوهشی 
و تحقیقی برای نگارش یک برنامۀ آموزشی را با استفاده از روش های بیان شده 
در کتاب درسی انجام دهند. دقت شود در این نوع برنامه ها تقویت این مهارت از 
اولویت های نگارش متن است. همچنین می توان به عنوان یک تمرین، یک برنامۀ 
آموزشی را در اختیار هنرجویان قرار داد و آنها را برای نگارش متن جدیدی برای 
قالب یک  در  را  مطالب درسی  هنرآموز  پیشنهاد می شود،  برانگیخت.  برنامه  این 

طرح آموزشی دهد تا اقدامات عملی و آموزشی در کنار یکدیگر دنبال شود.

5ـ نکات  ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات 

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کارپوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامة آموزشي

شرح کار:
انتخاب نوع برنامه آموزشي ، انتخاب ایده،  جمع آوري اطالعات، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نگارش متن برنامه آموزشی براساس سفارش تهیه کننده با در نظر گرفتن استانداردها و ظرفیت آموزشی

شاخص ها:
1ـ مهارت هاي تحقیقاتي و پژوهشي
2ـ شناخت ابزارهاي کمک آموزشي

3ـ شناخت عمومي رسانه

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات:  کاغذ، قلم، دستگاه پخش فیلم، میز وصندلی،  رایانه ، اینترنت، تخته سفید، ویدئو پروژکشن

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1انتخاب نوع برنامه آموزشی1

2انتخاب ایده2

2جمع آوری اطالعات3

2نوشتن متن4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
در  سعی   ،)N15( خالق  تفکر  نگرش:  و  زیست محیطی 
ارتقای سطح علمی مخاطبین به شکل و گونه های مختلف 
با استفاده و بهره گیری از منابع و ابزار صحیح و قابل اعتماد 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.



43

بخش 2: دروس و جلسات

نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه گفت وگو محور ـ واحد یادگیری 1ـ 
پودمان 3

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

تعریف برنامه 3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 1
31گفت وگو محور

انواع قالب هاي برنامه 3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 2
13گفت وگو محور

13طرح اولیه3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 3

13نوشتن متن3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 4

انواع موضوع برنامه هاي 3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 5
13گفت وگو محور

عناصر تشکیل دهنده 3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 6
13برنامه

متن یک برنامه 3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 7
13گفت وگو محور

2-ارزشیابي3نگارش متن برنامه گفت وگو محورجلسه 8

پودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
واحد یادگیری 1ـ نگارش متن برنامه گفت وگو محور

واحد یادگیری 2ـ نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی
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1ـ مقدمه
مصاحبه یا همان گفت وگو، پرسش و پاسخ یا گپی است که بین دو یا چند نفر 
در جایگاه مصاحبه کننده و مصاحبه شونده اتفاق می افتد. اساس مصاحبه بر این 
است که نتیجه گفت وگو مهم بوده و نقطه نظرات فرد مصاحبه شونده ارزشمند و 
مهم است. مصاحبه کننده در حین گفت وگو با مصاحبه شونده، دانش یا حقیقتی را 
آشکار می نماید. مصاحبه تعامل نظرات و دیدگاه هاست و نه تنها در رسانه ها واجد 
اهمیت است، بلکه خود ابزاری مستقل در پژوهش ها به شمار می رود. مصاحبه یک 
گفت وگوی روزمره معمولی نیست، اگرچه ممکن است به صورت روزمره و معمولی 
و  فکر  به  نیاز  اما  ندارد،  تعیین شده  پیش  از  متنی  به  نیاز  بیفتد. گفت وگو  اتفاق 
ساختار محتوایی دارد. به طوری که گفت وگوکننده و گفت وگو شونده قصد رسیدن 
به نتیجه یا هدف خاصی را داشته باشند، می بایست براساس یک منطق روشن و 
شفاف عمل کنند تا به هدف دست یابند. شناخت اصول حاکم بر یک گفت وگوی 
باید توسط سازندگان  یادگیری است که  این واحد  اهداف  از مهم ترین  استاندارد 

برنامه مورد اجرا قرار گیرد. 

2ـ مواد و تجهیزات
کاغذ، قلم، ابزار نمایش بزرگ مثل پرده و دستگاه ویدئو پروژکشن، رایانه، دستگاه 

پخش سی دی، میز و صندلی، تخته سفید

3ـ دانش افزایی
مصاحبه یا گفت وگو انواع مختلفی دارد که معروف ترین آنها مصاحبه های ساختاریافته 

و ساختارنیافته است.
مصاحبه ساختار یافته: در این مدل از مصاحبه، تمامی سؤاالت از پیش تعیین 
شده و زمان بندی مجاز برای پاسخ شفاف و دقیق به آنها از قبل تعیین شده است. 
مصاحبه کننده سؤاالت خود را از پیش مشخص کرده و در یک چارچوب مشخص 
از ابتدا تا انتهای گفت وگو، آن را مدیریت و کنترل می کند. برای طراحی درست و 

واحد یادگیریپودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
)1( 

نگارش متن برنامه گفت و گو محور
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دقیق یک گفت وگوی ساختار یافته، داشتن اطالعات دقیق درباره مصاحبه شونده 
نوع  این  مهم  بخش  سؤاالت،  نوشتن  است.  ضروری  مصاحبه  موضوع  درمورد 
بی هدف  یا  تصادفی  پرسیدن سؤاالت  از  این گفت وگو  در طول  است.  گفت وگو 
پرهیز می شود. موضوعات علمی، سیاسی، اقتصادی و مطالب دانش محور در این 

قالب تهیه می شوند.
و  بوده  اصلی  موضوع  یک  دارای  مصاحبه  نوع  این   : نیافته  ساختار  مصاحبه 
سمت و سوی آن در طول گفت وگو شکل می گیرد، به عبارتی ممکن است این مدل 
گفت وگو در قالب تعریف کردن خاطره یا بحث های حاشیه ای پیش رفته و تنها 
برنامه های گفت وگو محور  برنامه های ورزشی،  باشد. گفت وگوها در  سرگرم کننده 

سرگرمی ـ ورزشی از این روش مصاحبه استفاده می کنند. 
   هنر  مصاحبه کردن: مصاحبه برای رسانه ها ، به عنوان اهـرم مؤثر و مستقیم کسب 
اطالعات و خبر، تولیدی است که از برایند تعامالت دو سوی ارتباط )مصاحبه کننده  
و مصاحبه  شونده ( به دست می آید. به زبـان دیگر، مصاحبه عبارت است از پرسش 
و پاسخ  میان  دو یا چند نفر به  منظور انتقال یک پیام ارتباطی )خبر یا غیرخبر( که 
یک سمت  آن  نماینده  رسانه قرار دارد. مصاحبه ها در تقسیم بندی کلی دو گروهند؛ 

مصاحبه های خبری  و مصاحبه های   شخصی )غیرخبری(.
مشخصه مهم مصاحبه های خبری، خبری بودن آنهاست. همانطور که از  اسمشان  
ایفا  را  اساسی  نقش   اطالعات  تازگی  آن  در  که  هستند  مصاحبه هایی  پیداست  
می کند. پیرامون اخبار  و رویدادهایی  که همزمان واقع شده یا در حال وقوع  هستند. 
خبرنگار در این مصاحبه ها  به  دنبال  یـافتن پاسـخ سؤال هایی است که از 6 عنصر 
خبری )چه، چرا، چگونه، که، کی، کجا ( ناشی  می شود. مصاحبه های خبری از جمله 

متداول ترین شیوه های کسب خبر محسوب می شوند.
هستند.  متمرکز  برمحور شخص   که  هستند  مصاحبه هایی  مصاحبه های  شخصی 
گفت وگو با شخصیت های معروف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی   و یا تیپ های 

اجتماعی مانند:  راننده کامیون،  گل فروش، رفتگر . 
شیوه های انجام مصاحبه: مصاحبه ها به شیوه های  گوناگونی  انجام می شوند؛

 چهره به چهره1 
 تلفنی2 
 کتبی3 

 از  طریق  ایمیل 4

face-to face interview ـ1

telephone interview ـ2
letter interview ـ3

E-mail interview ـ4
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مصاحبه چهره به چهره کامل ترین شکل مصاحبه است، اما لزوماً بهترین شکل انجام 
مصاحبه نیست. چرا که هر یک از انواع مصاحبه ها، در جای خود کارکرد مناسب 
رو در رو  دارد  فاصله  شما  با  کیلومترها  که  فردی  با  نمی توانید  مثاًل  دارد.  را  خود 
مصاحبه انجام دهید و طبعاً شیوه های دیگر می توانند، مناسب تر باشند. انجام یک 
مصاحبه خبری برای اطالع رسانی سریع به یک مصاحبه رو در رو ارجحیت دارد. 
در عین حال هر یک از شیوه های انجام مصاحبه ریزه کاری های مخصوص خود را 

دارد و خبرنگاران باید آن را در جریان انجام مصاحبه به کار گیرند.
مصاحبه چهره به چهره: فرایند تولید یک مصاحبه رو در رو، درست مثل فرایند 
تولید فیلم است، و نقش خبرنگار در این میان بی نظیر است. یک فیلم خوب دارای 
کارگردان  یک  سناریونویس خالق،  یک  است.  متعددی  و دست اندرکاران  عوامل 
خوش فکر و یک بازیگر خوب و... شما در جریان مصاحبه، نقش همه آنها را یکجا 

به عهده دارید.
نقش خبرنگار به عنوان یک سناریو نویس و یک کارگردان چیست؟ 
1 یافتن سوژه ای بکر که مردم عالقه ای به شنیدنش داشته باشند. 

٢ سپس طراحی سؤال ها ) چه باید پرسیده شود و چرا؟( 
٣ ساختار بخشیدن به سؤال های مصاحبه )چه سؤال هایی و چه موقع پرسیده 

شود؟( 
٤ تعیین مکان مصاحبه و زمان آن، تا جایی که مصاحبه شونده، دست شما را باز 

گذاشته است.
تعیین محل نشستن )ترجیحاً روبه رو و نزدیک مصاحبه شونده قرار بگیرید. در یک 

شرایط مساوی؛ مثاًل با مسئوالن در پشت میز کارشان مصاحبه نکنید.(
توجه به جزئیات محل مصاحبه )فراموش نکنید! شما کارگردان هستید. اگر فکر 
می کنید جزئیات محل در تنظیم و تولید نهایی مصاحبه به کار شما خواهد آمد، به 

آنها توجه کنید و یادداشت بردارید.(
نقش خبرنگار به عنوان یک هنرپیشه چیست؟

1 پوشیدن لباس مناسب
٢ به کارگیری زبان مناسب

٣ توجه داشتن به  مصاحبه  شونده و نگاه کردن به چشمان او
٤ لبخند  زدن  به  موقع
٥ جدی شدن به موقع

٦ سکوت کردن  به  موقع
٧ سرتکان دادن و تأیید سخنان مصاحبه شونده به موقع

٨ قطع کردن به موقع  صحبت  مصاحبه شونده
٩ شوخی طبعی و بذله گویی  به  موقع
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1٠ در  مصاحبه های  تلویزیونی توجه به فیزیک بدن
11 در  مصاحبه های رادیویی توجه به تن صدا

هم ذات پنداری در جریان مصاحبه از  سوی  مصاحبه شونده به شما کمک می کند  تا 
ارتباط بهتری با  او  برقرار کنید؛ لذا پوشیدن لباس  رسمی  هنگام مصاحبه با افراد 
رسمی و لباس  راحت تر در گفت وگو با افراد عادی و غیررسمی  به  پیشبرد جریان 

مصاحبه کمک می کند .

نکات کلیدی در مصاحبه چهره به چهره:
 به کارگیری  زبان  مناسب نیز در  جریان  مصاحبه الزم است. با  چه  کسی صحبت 
می کنید؟ مصاحبه شونده نماینده کدام نسل و طبقه است؟ ممکن است در شرایطی 
به کارگیری اصطالح  »خفن«  در  گفت وگو با جوانان داخل پارک بالمانع  باشد ، اما 
آیا  صالح  است  آن را در مصاحبه   با وزیر خارجه هم به کار گیریم؟ در اولی یعنی: 

خبرنگار هـم از خودمان است! اما در دومی خیر.
 از جمله مشخصه های یک  خبرنگار  خوب  و یک  مصاحبه کننده  حرفه ای این  است  
او را  قطع   که  بتواند مصاحبه شونده را تشویق به حرف زدن نماید. مدام صحبت 
نکند . لبخند  بزند . به  سخنان او توجه کند. به  چشمانش نگاه کند. آنها نیازمند توجه 
ما هستند، به ویژه هرچه شهرت آنها بیشتر باشد، نیاز بیشتری بـه توجه ما دارند.

 بعضی وقت ها  الزم است که با تکان دادن سر، صحبت آنها را تأیید کنید؛ اینکه 
خرج  ندارد، لذا دریغ نکنید.

 در صورت پرحرفی مصاحبه شونده، در یک جای مناسب، جایی  که  می خواهند  
محترمانه   بنوشند؛  آب  جـرعه  یـک  می خواهند  مثاًل  که  جایی  کنند،  تازه  نفس 
را تلطیف می کند.  به موقع فضای مصاحبه  آنان را قطع کنید. شوخ طبعی  حرف 
طبیعی است  که هر  سخن  جایی و هر نکته مکانی دارد؛ لذا در مصاحبه با یک فرد 
ابزار مناسب  کار   یا یک فرد عزادار شوخی نکنید؛ موقع سنجی الزمه و  جدی و 

روزنامه نگاری است.
 در مصاحبه های تلویزیونی  استفاده  از فیزیک بدن، متناسب و به جا، الزم است و 
حتی  بخش مهمی از کار مصاحبه و ایفای نقش هنرپیشگی به معنای حرفه ای تر آن 
است. شما در مصاحبه  مطبوعاتی  وقتی ژست تعجب به  خود  می گیرید، پیام خود را 
تنها به مصاحبه شونده  منتقل کرده، تنها او را تحت  تأثیر قرار می دهید. اما در یک 
مصاحبه تلویزیونی این حرکت هم  برای او و هم برای مخاطب دارای  پیام  اسـت. 
در یک مصاحبه تلویزیونی کمی لبخند و گاه یک  حالت در لب ها و صورت ممکن 

است کل فرایند مصاحبه و پیام مصاحبه شونده را به تمسخر بگیرد. 
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 در مصاحبه تلویزیونی تکان دادن  دست ها ، دست به  سینه نشستن، روی دست ها 
تکیه کردن، دست را روی چانه قرار دادن، دست ها را به هم قالب  کردن، با تعجب 
نگاه  کردن، لبخند زدن، تکیه دادن به صندلی  یا  مبل ، بدن را بـه جلو خم کردن، 
در چشمان  مصاحبه شونده نگاه کردن، به دوربین نگاه کردن و... به جا و به موقع 

  الزمه  حرفه مصاحبه گری  است.
 در مصاحبه رادیویی، صوت و صدا نقش مهمی ایفا می کند. لذا  از  فاکتور  صدا 
استفاده  کنید. وقتی تعجب می کنید، به کار بردن یک کلمه  »عجب« می تواند تا 
حدودی کمبود  تصویر را جبران کند. تن صدا مهم است. استفاده از صدایی که  
یکنواخت نیست، فراز و فرود  دارد  و به دل می نشیند، بخشی از این خصلت ها، ذاتی 

و بخشی اکتسابی و قابل فراگیری و تمرین است.
بازی  بهتر  از مصاحبه  شونده  بتواند  تا  بازی می کند  را  نقش ها  این  تمام  خبرنگار 
بگیرد ، پس یادتان باشد که نقش اول را به او بدهید. فراموش نکنید مصاحبه  ما را 
می خوانند، می بینند و می شنوند تا از نظرات مصاحبه شونده بهره ببرند، پس او را 
برجسته کنید. به قولی ، مثل  عکاس ها متواضع باشید، سوژه را برجسته می کنند 
در حالی که  خودشان پشت دوربین سنگر گرفته اند. درون عکس وجود دارند، اما 

دیده نمی شوند!
مصاحبه  کنیم،  تشبیه  کامل   غذای   به  را  رو در رو  مصاحبه  اگر  تلفنی:  مصاحبه 
زمان  را در کمترین  زیرا هدفی  است،  یا غذای حاضری  و  نوعی ساندویچ  تلفنی 
که  کنید  عمل  به گونه ای  باید  شما  تلفنی   مصاحبه  در  می سازد.  محقق  ممکن 
مصاحبه شونده  در  تمام مدت بداند که به سخنان او توجه  دارید، لذا هرچند لحظه 
سعی  و...  درست  است،  همین طور  بله،  مثل  کالمی  اصوات  بردن  به کار  با  یکبار 
کنید او را به  ادامه  سخن  تشویق کنید. سؤال های خود را  به  دو  گروه اصلی  و فرعی 
تقسیم کنید. محققان، متوسط زمان یک مصاحبه تلفنی را 20 دقیقه می دانند، لذا 
با سؤال های اصلی شروع کنید  و اگر  وقت  اجازه داد به سؤال های ذخیره بپردازید. 
فهم  اطالعات  در  مصاحبه تلفنی به نسبت مصاحبه رودر رو مشکل تر است، بنابراین 
در پرسیدن  مجدد آنچه که خوب درک نکرده اید تردید به  خود  راه  ندهید. ترتیب 
سؤال ها در مصاحبه  تلفنی به سبک هرم وارونه  است. به ویژه جایی که احتمال قطع 

ارتباط را به لحاظ مشکالت فنی  می دهید، پس سؤال های مهم را ابتدا  بپرسید .
سؤال ها،  جواب  آن،  طی  که  است  مصاحبه ای  کتبی،  مصاحبه  کتبی:  مصاحبه  
این گونه  می شود.  تحویل  خبرنگار  به  مکتوب  صورت  به   مصاحبه شونده  سوی   از  
مصاحبه ها یا به لحاظ دوری مسافت  و یا  تمایل  به  انجام یک مصاحبه دقیق تر از 
سوی خبرنگارکه جنبه های علمی، آموزشی آن   می تواند  بر  جنبه های ژورنالیستی 
کاری   محافظه  به دلیل   نیز  مواقعی  در  می گیرد.  صورت  کند،  غلبه  مصاحبه 
مصاحبه شونده  و تمایل  وی به فرار از مصاحبه رو در رویی که ممکن است  تبعات 
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غیرقابل پیش بینی  برای  وی به همراه داشته باشد، صورت می گیرد. مصاحبه کتبی  
امکان یک گفت وگوی زنده  و پویا  را  از خبرنگار می گیرد. در مصاحبه های حساس 
و سخت ممکن است مصاحبه شونده بـه سؤال و یـا  سؤال های  سخت شما پاسخ 
با  به صرفه جویی در وقت، هنگامِ  مصاحبة همزمان   مزایای  آن می توان  از  ندهد. 
در   اشاره کرد.  پاسخ دهند،  به سؤال های مشترک  است   قرار  افراد که  از  گروهی 
حساسیت  اگر  و  نکنید  استفاده  بسته   سؤال های  از  کنید  سعی  کتبی  مصاحبه  
زمانی برای  چاپ  وجود  ندارد از مصاحبه شونده بخواهید در صورت وجود ابهام در 

جواب ها، امکان رفع آن را  به  صورت  کتبی و شفاهی بپذیرد.
مصاحبه از طریق ایمیل: مصاحبه از طریق ایمیل به  مصاحبه  کتبی شبیه است. 
درعین حال در مسافت های  طوالنی مشکل زمان را برای خبرنگار حل می کند. شما 
می توانید  در  کمترین زمان ممکن با دورترین نقطه دنیا تماس اینترنتی برقرار کرده 
و پاسـخ  سؤال های  خود را دریافت کنید. در مصاحبه از  طریق  ایمیل  سعی کنید 
سؤال ها را کوتاه تر و شفاف تر بیان  کنید  و البته هرچه  تعداد سؤال ها کمتر باشد 
بهتر است. در شروع و قبل از طرح  سؤال ها  برای مصاحبه شونده کاماًل درباره  اهداف  
مصاحبه  توضیح دهید  و حتی  ضرب  االجل انتشار را نیز گوشزد کنید . مانند مصاحبه  
کتبی از طرح سؤال های بسته پرهیز کنید، مگر اینکه بخواهید حقایق  یا  اسنادی را 
تأیید یا تکذیب کند . وقتی جواب ها را دریـافت  کردید ، سند را باز کنید و پاسخ ها  
و کامل  بودن آن را بررسی کنید، اگر کم و کسری نداشت، تشکر از مصاحبه شونده  

را  فراموش نکنید.
از کجا باید  شروع  کرد؟

آن  از  روزنامه نگارها   اصطالحاً  که   باشیم  داشته   موضوع   یک  باید  هرچیز  از  قبل 
به عنوان   سوژه یاد می کنند. مشخصات یک سوژه خوب چیست؟

 تازه باشد.
 بکر باشد.

 آموزش دهنده، اطالع رسان و یا  سرگرم کننده  باشد.
 به یک ابهام عمومی پاسخ  دهد .

 نسبت  به  یک  رویداد واقع شده  یا  در حال وقوع آگاهی دهد.
 نهایتاً مخاطب پسند باشد.

اکنون باید یک نفر را پیدا کنیم  تا  سوژه  ما تکمیل شود. بهترین مصاحبه شونده چه 
کسی   است؟ فردی که :

 حاضر  باشد  با  ما  مصاحبه کند.
 مطلع باشد و بخواهد اطالعاتش را در اختیار ما قرار دهد.

 بهترین گزینه برای پاسخگویی به سؤال ها و موضوع مورد بحث باشد.
 اگرچه لزوماً مشهورترین افراد همیشه  بهترین افراد برای انجام مصاحبه نیستند، 
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اما فراموش نکنید که شهرت از جمله ارزش های مهم خبری است.
 قصد فریب مصاحبه کننده را نداشته باشد.

ویژگی هایی  چه  دارای  باید   مصاحبه   سؤال های  است.  سؤال  طراحی  بعد  مرحله 
باشند؟

از  شوند.  طراحی  هوشمندانه  باید  لذا  هستند،  مصاحبه  ابزار  مهم ترین  سؤال ها، 
فرایند  باشد.  روشن  و  ساده  کوتاه،  که  است  این  خوب  سؤال  ویژگی های  جمله  
طراحی سؤال بر  دو  محور اساسی شکل می گیرد: محتوا و شکل. محتوای سؤال ها 
را میزان تسلط شما به موضوع  مصاحبه و تالشی که برای به دست آوردن اطالعات 
قبل از  شروع  مصاحبه انجام می دهید، تعیین می کند ؛ پس  معطل نکنید. قبل از 
رفتن به سمت مصاحبه شونده، کار تحقیق را شروع  کنید. به لحاظ شکلی، سؤال ها 
و  بحث  تشویق کننده  که   سؤال هایی   می کنند :  تقسیم  گروه  دو  به  به طورکلی  را 

گفت وگو  هستند  و سؤال هایی که باعث توقف گفت وگو می شوند. به عبارت دیگر:
 سؤال های باز 

 سؤال های بسته 
سؤال های باز چراغ سبز یک گفت وگو هستند و معموالً سه عنصر  از  شش  عنصر 

خبری در طراحی آن نقش دارند؛ چه؟ چرا؟ چگونه یا چطور؟ 
 چه شد کـه تصمیم گرفتید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید؟

 بعد چه شد؟
 چرا؟

 چرا وقتی که از شما  خواستند  در این  فیلم بازی کنید به آنها جواب رد دادید؟
 چطور شد که تـصمیم به ازدواج با او گرفتید؟

به  دیگر  عبارت   به   یا   و  نمی کنیم  محدود  را  شونده  مصاحبه  باز  سؤال های  در 
سؤال ها،  این گونه  بگوید.  می خواهد  هرچه  که  می دهیم  اجازه  مصاحبه  شونده 
مصاحبه  شونده را   تشویق  می کند که به شرح و توصیف موضوع بپردازد، سؤال های باز، 

جواب  توضیحی و مفصل می طلبند .
جواب  در  می تواند  مصاحبه شونده  هستند.  لحظه ای  قرمز  چراغ  بسته  سؤال های  

بگوید: بله یا  خیر و یا جواب کوتاه بدهد.
 آیا به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری  شرکت می کنید؟

 اگر پیشنهاد جدیدی  درباره  بازی در یک فیلم به شما بدهند، خواهید پذیرفت؟
 شما با این طرح موافق بودید، همینطور است؟

 در گروه شما چند نفر عضو هستند؟
 آیا شما برای جلوگیری از حمله به عراق طرحی هم  ارائه دادید؟

 شما متأهل هستید یا مجرد؟
سؤال های بسته بیشتر پیرامون حقایق و ایده هایی مطرح می شوند، که جواب کوتاه 
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می طلبند. سؤال به گونه ای طراحی شده است که عماًل به بن بست ختم می شود و 
مصاحبه  شونده  را  موظف به پاسخ قاطع و مشخص می کند.

به آنها سؤال های  از سؤال هم وجود دارد که اصطالحاً  از نظر شکل، نوع سومی 
دووجهی می گویند:

نیستید که رد  نگران  انتخابات  ریاست  جمهوری شرکت می کنید.  آیا شما در   
صالحیت  شوید؟

 چه شد که تصمیم گرفتید در این فیلم بازی کنید. آیا رقم کالن پیشنهادی 
شما را وسوسه  کرد؟

به  بودن صدام  مسلح  که  می دانسته اید  عراق  به  حمله   از   قبل  شما  می گویند   
سالح های  کشتار جمعی یک جنجال تبلیغاتی است. آیا نمی توانستید از وقوع جنگ 

جلوگیری کنید؟
 فکر نمی کنید شما در قضاوت اشتباه کرده اید. آیا  احساس  گناه  نمی کنید؟

 آیا این سفر برای شما  جذاب  بود ، توانستید از آن بهره الزم را ببرید؟
آن  جریان  در  که  است  این  می کنند،  وارد  سؤال ها  این گونه  به  که  اشکالی 
و  است  باز   سؤال   از  بخش  یک  به  تنها  دادن  جواب  برای   مصاحبه   شونده   دست 
)با  تله خبرنگاران  از  مصاحبه شوندگان حرفه ای در چنین مواقعی سعی می کنند 
پاسخ ندادن به بخشی که برایشان  سخت   است ( بگریزند. سؤال های دو وجهی در 

مواقعی نیز منجر به گیج  شدن مصاحبه شونده غیر حرفه ای می شود.
اگر سؤال های مصاحبه های حرفه ای را تجزیه و تحلیل کنید. حتماً این تقسیم بندی 
سه  گانه  را  در  آن خـواهید دید. لذا یک مصاحبه خوب متشکل از سؤال های بسته ، 
باید هریک هوشمندانه و متناسب در جای خود    بکار  باز  و دو وجهی  است که 
گرفته شود. البته پرسیدن  سؤال  ها  و چیدمان آن بردو محور کلی تر قرار می گیرد 
کـه آن را ساختاربندی یا  سبک  مصاحبه  هم  می توان نام گذاری کرد. این دو سبک 
که به نظر می رسد از سبک های کالسیک  خبری  الهام   گرفته شده به سبک مصاحبه 

قیفی1 و سبک قیف وارونه2  معروفند .

مصاحبه به سبک قیفی
الگوی قیفی مرسوم ترین و درعین حال ساده ترین نوع مصاحبه، برای  مصاحبه شونده   
و   مصاحبه کننده است. زیرا مصاحبه با سؤال های ساده شروع و در پایان به سؤال های  
سخت تر منتهی  می شود . این سبک برای مصاحبه های سخت و مصاحبه هایی که 
بهتر  با  مصاحبه شونده تندخو روبرو هستیم  یا  اصوالً  و  زیـاد است  چالش در آن 
جواب می دهد.چون  هردو طرف مصاحبه درست مثل فوتبالیستی که  قبل  از بازی 

Funnel interview ـ1
 Inverted-funnel interview ـ2
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به گرم کردن خود می اندیشد، نیازمند این گرم شدن با  طرح  سؤال های  ساده در 
ابتدای مصاحبه هستند.

مصاحبه قیف وارونه
ابتدای مصاحبه  در مصاحبه به روش قیف وارونه، سؤال های  کلیدی  و سخت  در 
پرسیده  می شود. این شیوه بیشتر در مصاحبه های تلویزیونی کاربرد  دارد . و برای 
قضات و کاًل، نیروی های پلیس و مقامات دولتی و کسانی که در پاسخ به سؤال های 
سؤال  پرسیدن  که  آنجایی  از  شروع  این گونه  می رود.  کار  به    دارند   مهارت  بسته 
مصاحبه   در   درگیری   و  جدی  بحث  به  ابتدا  همان   از  مصاحبه   شروع   در  سخت 
می انجامد و شروع جذابی را برای مخاطب در  بر  دارد، می تواند وسوسه کننده باشد.

قسمت های یک برنامه مصاحبه محور
این قسمت ها شامل  از قسمت های مختلفی تشکیل شده،  برنامه گفت وگو محور 
یا  ُوله  و غیر حضوری، پخش گزارش های مختلف،  با مهمانان حضوری  گفت وگو 
میان برنامه، مسابقه و تعامل با مخاطبان به صورت مسابقه یا گفت وگوی تلفنی 

است.
برای نوشتن برنامه گفت وگو محور مراحل زیر را دنبال می کنیم:

1 نوشتن موضوع و هدف برنامه 
٢ تقسیم بندی کردن هدف و موضوع به جزئیات کوچک تر براساس زمان بندی 

٣ نوشتن هدف ازتولید برنامه، در قالب 10 جمله خبری و 10 جمله به صورت 
پرسش و پاسخ؛

٤ مشخص کردن کارشناسان، مهمانان و مخاطبان 
٥ نوشتن طرح اولیه در یک پاراگراف به یکی از روش های ایده پردازی و تعیین 

کردن ساختار اولیه و روایی برنامه؛ 
٦ برگزاری جلسه با عوامل تولید مانند تهیه کننده، کارگردان، مجری و در صورت 

نیاز مهمانان برنامه و نوشتن متن گفت وگوها؛
در برنامه زنده، بر اساس موضوع اولیه و دستور کار سفارش دهنده دیالوگ ها پیش 

رفته و اصالحات به صورت هم زمان از اتاق فرمان انجام خواهد  شد.
برنامه گفت وگو محور آموزشی: برنامه گفت وگو محور آموزشی، در ساختار 
همانند دیگر برنامه های گفت وگو محور است، محتوا و موضوع در این نوع برنامه، 
آموزشی است، به صورت میزگرد و یا گزارش کارگاهی برگزار می شود. این سبک 
و  ورزش  نوجوان،  و  کودک  سرگرمی،  و  خانواده  گروه  برنامه  در  می تواند  برنامه 
از  هدف  نیز  مدل  این  در  برنامه ها،  دیگر  همانند  شود.  پخش  علمی  برنامه های 
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ساخت، مخاطب، زمان پخش و امکانات مادی و معنوی مؤثر است. ادبیات زبانی 
باشد.  تخصصی  است  ممکن  کلمات  انتخاب  اما  نیست،  پیچیده  برنامه  مدل  این 

دانش مجری در موضوع برنامه و کیفیت برنامه به صورت مستقیم مؤثر است.

نکات تکمیلی:
 شروع خوبی داشته باشید. شروع خوب، یعنی  طرح  یک سؤال جذاب و درعین حال  
راحت  که  هم باعث  جذب  شدن  مخاطب شود و هم مصاحبه شونده را برای  پاسخ  

به وحشت  و زحمت نیندازد.
 مصاحبه خودتان را با سؤال های سخت شروع  نکنید . سؤال سخت سؤالی است 
که  باعث  آزار و گاه وحشت مصاحبه شونده  می شود  و می تواند باعث توقف مصاحبه 

در  همان   ابتدا شود. این یعنی شلیک تیر خالص به خودتان.
 مصاحبه را با سؤال های  کلیشه ای  شروع نکنید؛ »لطفاً خودتان را  معرفی  کنید .« 
پاسخ  این گونه سؤال ها  برای  مخاطب، خسته کننده هستند و چنگی  به  دل نمی زنند. 

این یعنی  شلیک تیر خالص به مخاطب.
پایان  مصاحبه، یک سؤال که حدس می زنید   برای   باشید.  پایان خوبی داشته   

منجر  به یک   جواب  جالب  و قابل توجه مي شود، در  آستین داشته باشید.
 به مصاحبه شونده »هرکس که می خواهد باشد« بااحترام رفتار کنید.

 خوش قول باشید .
 در  برخورد با جواب سؤال ها، به ویژه در  مصاحبه  با  سیاستمداران ، کمی  شکاک 

بودن  بد  نیست .
 سؤال های سخت خود را که باعث به زحمت افتادن مصاحبه شونده می شود و 
ممکن  است او را عصبانی  کند  و یا  حتی به قطع قهرآمیز مصاحبه بینجامد، برای  

آخر  مصاحبه   بگذارید .

4ـ شیوه تدریس
چند  یا  یک  هنرآموز  شیوه  این  در  است.  نمایشی  شیوة  مناسب  تدریس  شیوة 
نماید.  انتخاب کرده و عقاید مخالف و موافق هنرجویان را جمع آوری  را  موضوع 
یک  گروه  چند  یا  سه  در  مخالف  و  موافق  هنرجویان  نتایج،  جمع آوری  از  بعد 
نفره مقابل یکدیگر قرار گیرند و زیرنظر هنرآموز به مباحثه درمورد موضوع مورد 
محتوایی  ساختار  هنرآموز  برنامه،  این  اجرای  از  قبل  است  الزم  بپردازند.  بحث 
گفت وگوکنندگان را بررسی نماید. همچنین این مسئله می تواند به صورت چندنفره 
یا یک نفر به چند نفر نیز صورت گیرد. ترکیب هنرجویان براساس تجربه و شناخت 
و  نقد  اجازه  بینندگان،  صورت  به  هنرجویان  سایر  شود.  انجام  آنها  از  هنرآموز 
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بررسی گفت وگوکنندگان را خواهند داشت. طرح یک سؤال مناسب و رسیدن به 
پرسش های دقیق باید مورد توجه قرار گیرد. 

5ـ نکات  ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات 

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کارپوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه گفت وگو محور

شرح کار:
طراحي موضوع، جمع آوري اطالعات،  نوشتن طرح اولیه، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نگارش برنامه گفت وگو محور با موضوع سفارشی از سوی یک شبکه یا اسپانسر با رعایت اصول استاندارد و ارزش های 

ملی وگفتمان غالب حرفه ای زمانی و مکانی
شاخص ها:

1ـ شناخت عمومي رسانه
2ـ مهارت هاي حل مسئله و فنون مذاکره

شرایط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: کاغذ، قلم ، ابزار نمایش بزرگ مثل پرده و دستگاه ویدئو پروژکشن، رایانه، دستگاه پخش سی دی، 

میز و صندلی، تخته سفید

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

2طراحي موضوع 1

2جمع آوری اطالعات2

2نوشتن طرح اولیه3

1نوشتن متن4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و  احترام   ،)N15( خالق  تفکر  نگرش:  و  زیست محیطی 
تعامل با صاحب نظران و مخاطبان، بردباری در گفت وگوهای 
با کیفیت  چالشی و حفظ ارزش های اخالقی، تأثیر مثبت و 
بر نگرش افراد اجتماع در حوزه محوریت موضوع های انتخابی 

گفت وگو    هر 

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه گفت وگو محور ـ واحد یادگیری ٢ـ پودمان ٣

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31تعریف برنامه مسابقه و سرگرمی3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 1

13انواع برنامه سرگرمی  و مسابقه3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 2

13مسابقات داخل استودیو3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 3

13مراحل نوشتن متن3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 4

13انتخاب ایده3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 5

13پیرنگ اولیه3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 6

13نوشتن متن بر اساس نوع مخاطب3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 7

2-ارزشیابي3نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمیجلسه 8
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1ـ مقدمه
میزان  و  برنامه  اسپانسر  مخاطب،  پخش،  ساعت  براساس  تلویزیونی  مسابقات 
محبوب  را  تلویزیونی  مسابقه  یک  جایزه  بردن  تنها  اما  می شوند،  طراحی  جوایز 
نمی کند. برای تماشاگر میزان هم ذات پنداری و اینکه خودش را چقدر در نقش 
را تجربه کند، اهمیت دارد.  با وی حس هیجان و رقابت  ببیند و  مسابقه دهنده، 
بنابراین ایده و پیرنگ یک مسابقه در محبوبیت و موفقیت یک مسابقه تلویزیونی 
نقش دارد. مسابقات تلویزیونی یا در فضای بسته و داخل استودیو ساخته و ضبط 
می شوند یا در فضای باز. و بنابراین طراحی و متن آنها می تواند متفاوت باشد، متن 
یک مسابقه تلویزیونی به عوامل زیر بستگی دارد: شکل مسابقه، محتوا و موضوع. از 
این رو، نگارش متن خوب به عنوان یک اولویت در مسابقة تلویزیونی مطرح است 

و برگه برنده محسوب می شود.

2ـ مواد و تجهیزات
مناسب  فضای  کاغذ،  و  قلم  نمایش،  پرده  تصویر،  و  ضبط  پخش  دستگاه  رایانه، 

آموزشی

3ـ دانش افزایی
نگاهی به مسابقات تلویزیونی پرطرف دار جهان: این برنامه ها میل انسان برای 
برتری به دیگران در رقابت و حس خطرکردن را هم اقناع می  کند. جایزه و هیجان 
خود  مخاطبان  و  به شرکت  کنندگان  مسابقات  این  که  است  دستاوردی  دو  زیاد 
از  برنامه های مشابه رادیویی برمی گردد.  به  این مسابقات  هدیه می  دهد. پیشینه  
دهه  1930 مسابقاتی مثل »Spelling Bee« پخش شد و محبوبیت آنها باعث 
شد مسابقات تلویزیونی به یکی از محبوب  ترین گونه های نمایشی تبدیل شود. در 
انواع نمایشی بیشترین  اینجا 10 مسابقه  تلویزیونی پرطرف دار که در کنار دیگر 

تعداد تماشاگر را به  خود اختصاص داده  اند، معرفی می شوند.
تلویزیونی  مسابقه   این  در  است.  ریسک  و  خطرکردن  معنای  به   :Jeopardy!

پودمان سوم: میزگرد، مسابقه و سرگرمی
واحد یادگیری

)2( 
نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی
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داده  شرکت  کنندگان  به  پاسخ  قالب  در  اطالعاتی  مسابقه  ابتدای  در  کالسیک، 
باید سؤال طرح کنند.  می  شود و سه شرکت  کننده در شش دسته بندی مختلف 
از  تربک  الکس  آغاز شد.  مارچ 1964  در 30   NBC از شبکه  برنامه  این  پخش 
به  تا  از سال 1984  او که  بوده است.  این مسابقه  سال 1984 عهده دار میزبانی 
حال مجری این برنامه بوده، 6829 اپیزود اجرا و رکورد جهانی بیشترین میزبانی 
شوهای تلویزیونی را از آن خود کرده است. این مسابقه به قدری مشهور شد که 
شرکت IBM برای اثبات توانایی های ابر کامپیوتر تازه اش واتسون، آن را در برابر 
اطالعات  مسابقه   قهرمان  دو  واتسون  داد.  قرار   Jeopardy! بازی های  قهرمان  دو 
برای هوش مصنوعی  پیروزی دیگری  و  را شکست داد  آمریکا  تلویزیونی  عمومی 
ثبت کرد. واتسون که به اینترنت متصل نبود، این بازی را با پردازش الگوریتم های 
که  از شرکت کنندگان  یکی  داد. کن جنکینز  انجام  تصور  فوق  و سرعتی  متعدد 
رکورد 74 بار برنده  شدن پیاپی در!Jeopardy را دارد، روی صفحه پاسخ دهی اش 
در پایان این نمایش پر سر و صدای سه روزه به شوخی نوشت: من به نوبه  خودم 

به ارباب های کامپیوتری جدیدمان خوشامد می  گویم.
Wheel of Fortune: به معنای چرخه شانس است. عده  ای معتقدند، هیچ چیز 
در عالم از روی تصادف و اتفاق رخ نمی  دهد و هر چیزی در نظامی منطقی، مبتنی 
بر سلسله ای علت و معلولی است. ما از آنجایی که علل را نمی شناسیم، نامش را 
تصادف و شانس می گذاریم و اگر پرده از روی سلسله علل کنار رود، خواهیم دید 
که هیچ چیز اتفاقی وجود ندارد، گرچه برخی از این علل از اختیار و علم ما خارج 

باشد، اما به راستی، شانس با چه کسی یار است؟
به یک چرخ  وقتی مسابقه آغاز می  شود، صفحه ای دایره شکل و رنگارنگ شبیه 
مقابل شرکت کننده قرار دارد. شرکت  کنندگان این صفحه را می  چرخانند و صفحه 
روی هر نمایشگری که بایستد، اگر شرکت کننده شانس بیاورد و محل مورد نظر 
پوچ نباشد، پاکتی در آن قرار دارد که جاهای خالی یک کلمه در آن نشان داده 
می  شود و شرکت کننده باید حرف های کلمه را حدس بزند تا در نهایت کلمه  مورد 
نظر به دست آید. جایزه  این مسابقه یک میلیون دالر پول نقد است و تاکنون بیش 
گریفین شکل  ِمو  توسط  مسابقه  ایده  است.  پخش شده  آن  از  اپیزود  از 6000 
گرفت و پخش آن از ژانویه  1975 در شبکه  NBC شروع شد. این مسابقه پس از 
اعمال تغییراتی، در سال 1989 به بخشی از برنامه  CBS راه یافت. محبوبیت این 

برنامه به حدی رسید که پخش آن تا امروز ادامه دارد.
Pyramid به معنی هرم است و مطمئناً نقش نمادین هرم در شکل  گیری این 
روی  آن  تصویر  به  آمریکا،  در  هرم  نمادگرایانه   پیشینه   نیست.  بی تأثیر  مسابقه 
مجلس  به  خود  اظهارنظر  در  تامپسون  چارلز  بازمی گردد.  یک  دالری  اسکناس 
دربارة نمادشناسی این اسکناس اعالم کرد که هرم، دال بر قدرت و قدمت است. 
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همان طور که روی اسکناس یک دالری آمریکا هرم دیده می شود، این مسابقه هم 
با پول مرتبط است.

در این مسابقه دو نفر شرکت داده می شوند. برای هر یک از شرکت کننده  ها یک 
فرد مشهور دعوت می شود تا به او کمک کند. در هر یک از هرم  ها، کلمه خاصی 
است که شرکت کننده باید در مدت محدود و کوتاهی حروف آن را حدس بزند و 
کامل کند. شرکت کننده  ای که برنده می شود، با خود صد هزار دالر پول نقد به خانه 
می برد. نسخه  اصلی این برنامه به نام »هرم 100000 دالری« در 26 مارچ 1973 
ارائه شد. انتخاب نام هرم به خاطر شکل هرمی تخته ای است که بازی روی آن اجرا 
می شود. امروز این برنامه از شبکه  GSN پخش می شود. مجری این مسابقه در 

فاصله سال های 1988ـ1973 دیک کالرک بود.
ترجمه عنوان این مسابقه »نزاع خانوادگی« است. در جوامع   :Family Feud
تمایل  هم خونی،  طریق  از  که  می شود  گفته  افراد  از  گروهی  به  خانواده  انسانی، 
سببی یا مکان زندگی مشترک، به یکدیگر وابستگی دارند. همین وابستگی نقش 
خانواده را در زندگی فرد پر رنگ می  کند. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت 
می کند، از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط  ها می تواند 
نشئت  گرفته از همین محیط خانواده باشد. بی تردید خانواده پایه گذار بخش مهمی 
از سرنوشت انسان است، اما آیا یک مسابقه ، ارزش آن را دارد که اعضای خانواده 

از هم ناراحت شوند؟
این مسابقه، دو نفر از اعضای یک خانواده را در مقابل یک نفر دیگر از همان خانواده 
قرار می دهد. از هر دو گروه سؤال هایی پرسیده می شود و آنها باید جواب درست 
به سؤاالت  تا  بماند  باید  برنده شود،  را  اول مسابقه  بدهند. هر گروه که سه دور 
مرحله آخر جواب دهد. جایزه مرحله آخر دو میلیون دالر است که گاهی باعث به 
 ABC  هم خوردن روابط خانوادگی می شود ! این مسابقه برای نخستین بار از شبکه
در سال های 1976 تا 1985 پخش شد و بار دوم از سال 1988 تا 1995 روی 

آنتن رفت.
دسترسی  برای  واقعی  هویت  اثبات  جهت  رمز  کهن،  روزگار  از   :Password
رمزگشایی،  آن  پی  در  و  رمز  خاطر  همین  به  می  آمد.  به کار  مهم  منبع  یک  به 
همواره جذابیت خاصی برای انسان داشته است. این برنامه یکی دیگر از مسابقات 
تلویزیونی پر بیننده است که در آن شرکت کنندگان باید یک کلمه را که به عنوان 
رمز انتخاب شده، حدس بزنند تا بتوانند جایزه  نقدی مسابقه را از آن خود کنند. در 
این مسابقه، دو شرکت  کننده از یک تیم باید به یکدیگر کمک کنند تا به رمز ورود 
برسند. برای حدس زدن کلمه  عبور یکی از شرکت  کننده  ها، فقط یک کلمه  کلیدی 
به فرد می گوید تا او بتواند رمز را حدس بزند. اگر حدس نادرست باشد، آنها دست 
خالی مسابقه را ترک خواهند کرد. این مسابقه از اکتبر 1961 تا سپتامبر 1967 
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از شبکه  CBS پخش می شد و در سال های بعد شبکه های ABC و NBC پخش 
آن را عهده دار بودند.

The Newlywed Game: در این مسابقه زن و شوهری جوان را در مقابل هم 
قرار می  دهند و از آنان سؤاالتی صریح می  پرسند تا میزان شناخت آنها از یکدیگر را 
تعیین کنند. در این مسابقه دقت و صداقت زوج، به طور همزمان به چالش کشیده 
همسرت  لب  های  بر  را  لبخند  همه  از  بیش  چیزی  »چه  مثل  سؤاالتی  می شود. 
می  نشاند؟«، »چشم های همسرت چه رنگی است؟«، »اگر زنت می خواست شهری 
انتخاب کند، کدام شهر بود؟«، »شوهرت دوست دارد چه اسمی  را برای زندگی 
برای پسرتان انتخاب کنید؟«، »موسیقی مورد عالقه  همسرت چیست؟«، »همسرت 
دوست دارد کدام عادت را تغییر بدهی؟« و »بیشترین چیزی که همسرت در تو 
دوست دارد، چیست؟« نمونه  هایی از پرسش هایی است که در این برنامه مطرح 
می  شود. شهرت این برنامه، به سبب آن است که پاسخ به سؤاالت در مواردی منجر 
به جر و بحث، دعوا و حتی طالق شرکت  کنندگان شده است! این مسابقه تلویزیونی 

از دهه  1960 تا امروز طرفداران زیادی داشته است.
مسابقه  این  نام  فارسی  معنای   :)Who Wants to Be a Millionaire?(
»چه کسی می خواهد میلیونر شود؟« است. »این جواب آخر شماست؟« پرسشی 
است که در این مسابقه دائم تکرار می  شود. در این مسابقه، ابتدا از شرکت  کننده، 
یک سؤال پرسیده می شود که وی  باید بدون معطلی و فکر جواب بدهد. اگر جواب 
درست باشد به مرحله بعد راه پیدا می  کند و اگر جواب درست نباشد شرکت کننده 
دیگری وارد مسابقه می شود. وقتی شرکت کننده به مرحله بعدی راه پیدا می کند، 
سؤاالت چهار جوابی از او پرسیده می شود و وقتی فرد شرکت کننده، پاسخ نهایی را 
می  دهد مجری از او می پرسد »آیا این جواب آخر شماست؟« اگر فرد از پاسخ خود 
مطمئن باشد، درستی یا نادرستی آن مشخص می شود، در غیر این صورت می تواند 
از  این سه فرصت شامل پرسیدن جواب  از سه فرصِت کمِک خود استفاده کند. 
تماشاچی  ها، تماس با یک دوست و پرسیدن جواب سؤال از او و یا خاموش کردن 

دو پاسخ اشتباه است.
نسخه  اصلی آمریکایی این مسابقه از شبکه  ABC در سال های 1999 تا 2002 
این  مجری  بالیوود  سینمای  مشهور  بازیگر  باچان  آمیتا  هند،  در  می شد.  پخش 
»Q & A« مسابقه بوده و محبوبیت این مسابقه به حدی رسید که دستمایه  رمان 

بر  زاغه نشین«  »میلیونر  اسکار  برنده   فیلم  و  گرفت  قرار  سواروپ  ویکاس  نوشته  
مبنای همین ماجرا ساخته شد.

The Price Is Right: قرن ها پیش از میالد مسیح، در داد و ستدهای اولیه، 
معاوضه دو کاال با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می شد، 
تا آنکه بشر راه مبادله غیرمستقیم کاال با کاال را در پیش گرفت و همین موجب 
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به  که  را  اجناسی  قیمت  باید  مسابقه شرکت  کننده ها،  این  در  پول شد.  پیدایش 
آنها نشان داده می شود، به درستی حدس بزنند. با شروع مسابقه، دو نفر رقیب هم 
باید قیمت اشیای مختلفی را درست بگویند و در هر مرحله،  بار  هستند که هر 
نرخ اجناس سخت تر می شود. این مسابقه نخستین بار در دهه  1950 برگزار شد 
و سپس در دهه 1970 دوباره اجرا شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. این برنامه 
تلویزیونی، بر بازی های تخته ای و بازی های ویدئویی هم تأثیرگذار بوده و در سراسر 
دنیا به خصوص انگلستان، استرالیا و مکزیک اقتباس  هایی از آن صورت گرفته است.
از ضبط  این صورت آغاز می شود که پیش  به  مسابقه   :Moment of Truth
او  از  سؤال   50 و  می کنند  وصل  دروغ سنج  دستگاه  شرکت کننده،  به  برنامه 
می پرسند. 21 سؤال از 50 سؤالی که از شرکت کننده پرسیده می شود بعد از آغاز 
مسابقه است. اگر شرکت کننده پاسخ صادقانه به سؤال ها بدهد به مرحله بعدی راه 
پیدا می کند، اما اگر دستگاه دروغ سنج ناراستِی شرکت کننده را ثابت کند، بازنده 
شده و هیچ جایزه  ای نصیبش نمی شود. شاید در نگاه اول این مسابقه ساده به نظر 
اعضای  از  یکی  و  می  شود  پرسیده  سؤاالت خصوصی  از شرکت کننده،  اما  برسد، 
خانواده  شرکت کننده یا دوستان او در استودیو حاضر هستند و ممکن است پاسخ 
به یک سؤال در حضور آشنایان برای شرکت کننده دشوار و حتی نابودکننده باشد. 
کار فقط  این  البته  را عوض کند که  با فشار یک کلید سؤال  رو می تواند  این  از 
امضا می کنند  قراردادی  از مسابقه  قبل  است. شرکت  کنندگان  امکان پذیر  یک بار 
که همه نتایجی که دروغ سنج ارائه می دهد، قبول دارند. این برنامه از سال 2008 
تا 2009 از شبکه  FOX پخش می  شد، اما به دلیل بروز تنش ها و اتفاق های غیر 
مترقبه و اعتراف های عجیب شرکت کنندگان برای به دست آوردن پول و با اتهام 
به هم پاشیدن کانون خانواده و رواج بی اخالقی در جامعه جایزه به جنجال کشیده 

و پخش آن متوقف شد.
?Deal or No Deal: ساختار این مسابقه در سال 2000 برای نخستین بار در 
برنامه  ای هلندی شکل گرفت و امروز این مسابقه در بیشتر کشورهای جهان برگزار 
می شود. مسابقه به این صورت است که مقابل شرکت کننده، چندین سؤال قرار 
دارد و او یکی پس از دیگری شروع به جواب دادن سؤال ها و پوچ کردن آنها می کند. 
انتخاب  را  سؤالی  شرکت کننده  وقتی  نیست،  هم  سادگی  همین  به  ماجرا  البته 
می کند، مجری به او پیشنهاد مبلغی پول می  کند و اینجاست که شرکت کننده، 
بین دو راهی می  ماند. افرادی که در این مسابقه شرکت می کنند یک گروه همراه 
دارند. آنها می توانند با گروه خود مشورت کنند و بعد از تصمیم گیری، کلید پاسخ 
را فشار دهند. اگر فرد بتواند تا مرحله آخر پیش برود، برنده یک میلیون دالر جایزه 

می  شود.
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تاریخچه و آسیب شناسي مسابقات تلویزیوني: نخستین مسابقه تلویزیوني با 
عنوان »هجي« از 1983 در شبکه »بي بي سي« پخش شد. موضوع آن هجي کردن 
واژه ها بود و این برنامه به صورت زنده پخش مي شد. تلویزیون هاي کشورهاي دیگر 
نیز پس از آن مسابقاتي را ساخته و پخش کردند. پیش از آن، مسابقات رادیویي وجود 
داشتند و مي توان گفت که تلویزیون، این گونه از برنامه ها را از رادیو اقتباس کرده 
است. مسابقات تلویزیوني به سرعت رواج یافتند و هواخواهان بسیار داشتند. جوایز 
برخي از این مسابقات گاه نیز بسیار چشمگیر بودند و در برخي موارد، استثنایي، 
مانند مسابقه اي در شبکه»سي بي اس« که بازندگانش نیز یک »کادیالک« برنده 
برنامه هاي  حجم  بیشترین  تلویزیوني،  مسابقات  1957م  تا  1955م  مي شدند. 
تلویزیون هاي دنیا را تشکیل مي دادند. اما این برنامه ها انواعي از سبک و آسان تا 
سنگین و دشوار داشتند و در برخي از آنها تنها چیزي به عنوان یادبود برنامه به 
برندگان داده مي شد. محتواهاي متنوع همچون سؤاالتي شبیه بازجویي، حدس زدن 
شغل افراد، سؤاالت سنگین علمي، معما، محتواي غني فرهنگي و تخصصي و... نیز 
از مشخصات آنها به شمار مي آمد. در دسته اي، رقابت هدف اصلي بود و در دسته 
دیگر، ارتقاي سطح دانش جامعه، مورد نظر بود. مجري برخي از آنها شخصیت هاي 
برجسته علمي و فرهنگي بودند و در برخي دیگر، هنرمندان مشهور به عنوان مجري 
حضور داشتند و عالوه بر تنوع بسیار در فرم و محتواي مسابقات گوناگون، نحوه اجراها 
نیز ویژه و استثنایي و جذاب بودند و پخش زنده مسابقات بر میزان جاذبه و شور 
و هیجان ایجاد شده در استودیو و منازل مخاطبان، مي افزود. نحوه اجرا و سؤاالت، 
تعلیقي قوي و قابل مقایسه با تعلیق موجود در داستان ها و آثار تصویري جنایي 
 و پلیسي ایجاد مي کردند و مي دانیم که تعلیق از عمده ترین عوامل جاذبه است.

سهیم شدن مخاطبان درون منازل از طریق این تعلیق و مشارکت تماشاگران حاضر 
در استودیو از طریق پرسش هاي مخصوص به خودشان تأمین مي شد. در این میان، 
گاه به گاه شایع مي شد که نتایج برخي مسابقات از پیش معلوم بوده و شبکه ها 
و اسپانسرها )حمایت کنندگان( این برنامه ها که معموالً حمایتشان به دلیل تبلیغ 
کاالهایشان در برنامه بود پاسخ ها را در اختیار برخي شرکت کنندگان مي گذاشتند. 
به  تهیه کننده  که  بود  گفته  خاص،  مسابقه اي  دالري  جایزه 64000  برنده  یک 
وي توصیه کرده است که در آن مسابقه )مسابقه اي به نام بیست و یک( سعي کند 
امتیازهایش با رقیب، همواره مساوي باقي بماند تا بر هیجان برنامه افزوده شود. این 
برنده، یک استاد دانشگاه انگلیس بوده است و مواردي از این دست، بسیارند. در 
1985 پس از آنکه شمار افتضاحاتي این چنیني در مسابقات تلویزیوني، بسیار شد 
در تلویزیون هاي آمریکا مسابقات داراي جوایز بزرگ ممنوع اعالم شدند. »رابرت رد 
فورد« کارگردان مشهور آمریکایي، براساس یکي از این زد و بندها، فیلمي با عنوان 
تلویزیوني، شکل  ادامه روند تنوع در مسابقات  »نمایش کوییز« ساخته است. در 
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خاص »مسابقه ـ بازي« در تلویزیون ها به وجود آمده که سابقه آن نیز به مسابقات 
گروهي رادیویي بازمي گردد. در این نوع مسابقه، بازي هاي ورزشي و غیرورزشي، یا 
زمینه اصلي مسابقه اند و یا یکي از آیتم هاي آن و به عبارتي: تحرک فیزیکي نیز 
در آنها به تحرک ذهن شرکت کنندگان افزوده مي شود. بازي هاي این برنامه ها نیز 

از تنوع بسیار برخوردارند.
تابش«  »علي  که  داشت  نام  سیاه«  »نقاب  تلویزیوني  مسابقه  نخستین  ایران  در 
این  به عهده داشت.  را  آن  اجراي  و  و سینما، طراحي  تلویزیون  و  رادیو  هنرمند 
عنوان  به  مسابقات  آن  از  پس  و  مي شد  پخش  شمسي   1340 سال  در  مسابقه 
یکي از آیتم ها در برنامه هاي ترکیبي تلویزیوني، ادامه یافتند، ضمن آنکه مسابقات 
مستقل تلویزیوني نیز گهگاه پخش مي شدند. مانند: هرجا، در ایران نیز، رادیو، در 
ساختن و پخش برنامه هاي مسابقه پیش قدم بود و برنامه هایش انواع مختلفي از 
مسابقه مشاعره گرفته تا مسابقه معمایي پلیسي و مسابقه اي معروف به نام »بیست 

سؤالي« و... داشت.
نوع  از  که  یافتند  ادامه  تلویزیوني  مسابقات  وقفه اي،  از  پس  نیز  انقالب  از  پس 
از قبل، ضبط شده و سپس در روز و ساعتي  یعني  بودند  برنامه هاي »تولیدي« 
معین پس از آن، پخش مي شدند. اما به کارگیري تکنولوژي رایانه اي در تلویزیون 
سبب شد که توان »اجراي زنده« این برنامه ها به دست آید. یکي از مسابقات پر 
از  الگوگیري  علي رغم  که  است   )76 و   77( بز رگ«  »مسابقه  تلویزیوني،  طرفدار 
نمونه اي غیرایراني، توانست با طراحي صحنه خوب و اجرایي نسبتاً جذاب و سطح 
در خور توجه سؤاالت و مشارکت دادن مخاطب، جاي مطلوبي براي خود باز کند، 
روز به روز نیز بر شمار هواخواهانش افزوده مي شد. اما سطحي شدن مسابقات پس 
از آن، به عالوه آنکه مخاطبان از تقلیدي بودنشان مطلع شدند، از هواداران این گونه 
برنامه ها به شدت کاست و از 1379 که »مسابقات تلفني« تلویزیوني با برنامه اي با 

همین عنوان )مسابقه تلفني( آغاز شدند. 
مسابقه برنامه اي تفریحي است براي خانواده بدون پرداخت هزینه که با هیجان توأم 
است و این هیجان فشارهاي روحي آنان را خنثي مي کند. این گونه برنامه ها حتي 
براي جدي ترین افراد که برنامه هاي سنگیني را طالبند مي توانند در صورت مبتذل 

نبودن تنوع و »زنگ تفریح« باشند. 
از دو جهت  را  تلویزیوني  برنامه مسابقه  انواع مسابقه تلویزیوني:  دسته بندي 

مي توان دسته بندي نمود؛ 1ـ از حیث فرم2ـ از حیث محتوا.
از حیث محتوا دو دسته اند:

این دسته سؤاالت تخصصي اند و شرکت کنندگان  نخبه گرا و تخصصي: در   1
اینجا  در  دانش  معناي  دارند.  قرار  دانش  و  آگاهي  از  باالیي  سطح  و  مرحله  در 
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دانستني هاي عمومي)اطالعات عمومي( نیست بلکه دانش تخصصي مورد نظر است. 
شرکت کنندگان در طبقه متوسط به باال قرار دارند.

٢ عامه پسند و مناسب مخاطب انبوه: در این دسته پرسش ها چندان تخصصي 
نیستند. شرکت کنندگان اغلب در زمینه اطالعات عمومي  ورزیده اند. معناي دانش 
به  متوسط  طبقه  در  عمومي است. شرکت کنندگان  دانستني هاي  همان  اینجا  در 

پایین قراردارند. 
از حیث فرم و شکل 3 گونه اند:

1 مسابقه ـ سرگرم : در این شکل از مسابقه تلویزیوني، شرکت کننده و مجري 
مي توانند حرکت کنند، زیرا در مسابقه نوعي از بازي، طراحي شده است. اما این 
بازي ورزش نیست و از آن مفرح تر است، في المثل خوردن یک خوراکي در مدت 
معیني، چیدن یک جورچین، پوشیدن لباس خاص، حدس زدن حرکت یک فرد و...

٢ مسابقه ـ بازي: در این شکل از مسابقه تلویزیوني یک بازي طراحي شده است 
که شرکت کنندگانش در هر مرحله آن امتیازي کسب مي کنند. جمع امتیازهاي 
او به شمار مي آید. هر دو طرف یعني مجري و  بازي، نمره ویژه  مراحل مختلف 
شرکت کننده به هنگام مسابقه تحرک دارند. بازي در این شکل از مسابقه به ورزش 

نزدیک مي شود.
و  مجري  براي  حرکت  تلویزیوني  مسابقه  از  شکل  این  در  مجرد:  مسابقه   ٣
شرکت کننده وجود ندارد، آنها هر یک در جایگاه ویژه خود قرار دارند. پرسشي از 
سوي مجري انجام شده و شرکت کننده به آن پاسخ مي دهد. در این شکل ممکن 
است مجري حرکت نیز داشته باشد. براي طرح سؤال هر شرکت کننده به سمت 

او حرکت می کند.

4ـ شیوه تدریس
توصیه می شود هنرآموز برای تقویت مهارت های نگارشی و خالقیت هنرجویان، 
آنها را ترغیب به راه اندازی یک مسابقه در مدرسه یا مابین کالس های هم گروه 
و  جمعی  خالقیت  برای  عامل  مهم ترین  رویداد  و  اتفاق  یک  ایجاد  نماید.  خود 
به  رویداد  این  فرایند  در  آموزشی  مطالب  کلیة  می شود  پیشنهاد  است.  گروهی 
هنرجویان آموزش داده شود. همچنین با توجه به معرفی مسابقه های مختلف در 
قسمت دانش افزایی هنرآموزان می توانند بخش هایی از مسابقات معرفی شده را 
در کالس درس نمایش داده تا هنرجویان از نزدیک با شیوه های اجرای مسابقات 

آشنا شوند. 
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5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کارپوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی

شرح کار:
طراحی ساختار، انتخاب شکل مسابقه، انتخاب ایده، انتخاب عناصر متن، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نوشتن متن یک برنامه مسابقه و سرگرمی به سفارش تهیه کننده با در نظر گرفتن امکانات موجود و ارائه آن حداقل 

در 15 صفحه با ذکر لوکیشن و ملزومات صحنه )براساس موضوع انتخابی(
شاخص ها:

1ـ شناخت عمومي رسانه
2ـ مهارت فیزیکي و ذهني در طراحي و اجراي متن

شرایط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: رایانه، دستگاه پخش ضبط و تصویر، پرده نمایش، قلم و کاغذ، فضای مناسب آموزشی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

2طراحی ساختار1

2انتخاب شکل مسابقه2

2انتخاب ایده3

1انتخاب عناصر متن4

2نوشتن متن5

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
احترام  ـ   )N15( تفکر خالق  نگرش:  و  زیست محیطی 
در  بردباری  ـ  مخاطبین  و  نظران  صاحب  با  تعامل  و 
تأثیر  ـ  اخالقی  ارزش های  حفظ  و  چالشی  گفت وگوهای 
مثبت و باکیفیت بر نگرش افراد اجتماع در حوزه محوریت 

گفت وگو   هر  انتخابی  موضوع های 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه خبری ـ واحد یادگیری 1ـ 
پودمان ٤

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31تعریف خبر4نگارش متن برنامه خبریجلسه 1

13اجزای خبر 4نگارش متن برنامه خبریجلسه 2

22انواع تیترها4نگارش متن برنامه خبریجلسه 3

13موضوعات خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 4

22عناصر خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 5

13گزارش خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 6

13قواعد کلي خبری4نگارش متن برنامه خبریجلسه 7

2ـارزشیابي4نگارش متن برنامه خبریجلسه 8

پودمان چهارم: متن خبر ورزشی
واحد یادگیری 1ـ نگارش متن برنامه خبری

واحد یادگیری 2ـ نگارش متن برنامه آموزشی
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1ـ مقدمه
امروزه خبر از مهم ترین عناصر دنیای معاصر است. شاید بی راهه نباشد اگر بگوییم 
که از مهم ترین ابزار در جنگ نرم محسوب می شود و تأثیرات زیاد آن به روی روح و 
روان جامعه انکارناپذیر است. از این رو شناخت عمومی از ویژگی ها و خصیصه های 
واحد  این  در  است.  ضروری  و  الزم  ایران  نوجوان  و  جوان  امروز  نسل  برای  آن 
یادگیری به کلیات کلیدی دربارة خبر و موضوعات و ارزشیابی آن پرداخته می شود. 

2ـ مواد و تجهیزات
رایانه،  پروژکشن،  ویدئو  دستگاه  و  پرده  مثل  بزرگ  نمایش  ابزار  قلم،  کاغذ، 

نرم افزارهاي آفیس و ورد، صندلي، میز، کتابخانه قابل دسترس

3ـ دانش افزایی
انواع سبک های خبری 

قالب  در  را  مطالب  اطالعات،  جمع آوری  و  خبر  شناختن  از  بعد  باید  خبرنگاران 
بسته بندی های جذاب به مخاطبان ارائه دهند. هرچه قدر خبر جذاب تر و محتوای 
آن پربارتر باشد، شمار مشتریان و میزان تأثیرش بیشتر می شود. چهار سبک در 

نوشتن وتنظیم خبر مرسوم و رایج است: 
1 سبک هرم وارونه 

٢ سبک تاریخی 
3 سبک بازگشت به عقب 

4 سبک تشریحی 
5 سبک پایان شگفت انگیز 

دارد  تلویزیونی  اخبار  در  را  کاربرد  بیشترین  سبک،  این  وارونه:  هرم  سبک 
ویژگی های سبک هرم وارونه یا معکوس: داستانی تاریخی در مورد به وجود آمدن 
این سبک رایج است، می گویند اختراع تلگراف، یکی از دالیل شکل گیری این سبک 
نوشتن خبر بوده است، پس از کشف تلگراف، خبرنگاران هنگام مخابره خبر به ویژه 

واحد یادگیریپودمان چهارم: متن خبر ورزشی
)1( 

نگارش متن برنامه خبری
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از  ترس  علت  به  جنگ  زمان 
را  مطلب  اصل  ارتباط،  قطع 
اگر  و  می کردند  مخابره  ابتدا 
ادامه  نمی شد  قطع  ارتباط 
می کردند.  مخابره  نیز  را  آن 
خصوصیات اصلی آن به شرح 

زیر است:

روش  کارآفرین ترین  و  مؤثرترین  ۲ـ  می گیرد  قرار  ابتدا  در  مطلب  مهم ترین  ۱ـ 
خواندن  زمان  در  ۴ـ  می گیرد  قرار  انتها  در  ارزش ترین  کم  ۳ـ  اطالعات  انتقال 

روزنامه بین ۲۰ تا 6۰ دقیقه بیشترین حجم خبر را به خواننده منتقل می کند.
مزایای استفاده از سبک هرم وارونه در سبک خبر نویسی:

۱ـ در ابتدا خالصه مهم ترین مطلب قرار می گیرد. ۲ـ زمان کمتری برای دریافت 
مطلب الزم است. ۳ـ خواننده را خسته نمی کند. ۴ـ حس کنجکاوی خواننده را 
تحریک می کند. ۵ـ خواننده را به خواندن خبر ترغیب می کند. 6ـ کار دبیران و 
سردبیران را راحت می کند. ۷ـ متن خبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم می گردد. 

8ـ کار فنی و ماکت بندی را ساده می کند.
معایب سبک هرم وارونه:

۱ـ احتمال دارد خواننده را از خواندن بقیه خبر باز دارد. ۲ ـ به علت خالصه شدن 
ممکن است برخی از اطالعات از متن حذف شود. ۳ـ در بعضی از موارد مخصوصاً 
در مورد خبرهای طوالنی آنچه در ابتدا گفته می شود، دوباره در متن خبر تکرار 

می گردد. ۴ـ اعمال نظر خبرنگار در این نوع سبک زیاد است.
تاریخی برخالف سبک هرم وارونه، مطالب به صورت  در سبک  سبک تاریخی: 
توالی زمانی نوشته می شوند یعنی همان گونه که اتفاق افتاده اند از ابتدا به انتها. در 
این سبک ارزش خبر های مهم تر مشخص نمی شوند. این سبک برای گزارش های 
تحقیقی مناسب تر است. از مزایای این سبک، شرح کامل رویداد است و خبرنگار 
احتمال  این سبک  از معایب  اعمال کنند.  را  یا دبیر خبر می توانند، نظرات خود 

خسته شدن مخاطب و تغییر کانال یا شبکه است!
سبک بازگشت به عقب: مطالب از نو به سمت کهنه نوشته می شود، یعنی آخرین 

خبر در ابتدا گفته می شود و سوابق امر در انتها آورده می شود.
سبک تشریحی:  این شیوه از نگارش نسبت به سبک های دیگر کاربرد کمتری 
دارد و در خبرهای طوالنی استفاده می شود. پس از ذکر هر قسمت از خبر اطالعات 
تکمیلی ارائه می شود. این اطالعات می تواند سابقه خبر یا اطالعات شخصی خبرنگار 

باشد که موجب روشن شدن مطلب مي شود.

خالصه اصلی ترین عناصر خبری
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سبک پایان شگفت انگیز: سبکی که لید ندارد، قسمت های مختلف خبر طوری 
تنظیم می شود که به قسمت جذاب و شگفت انگیز و هیجان انگیز خاتمه یابد و 
خبر در قسمت انتهایی برای بینندگان رمز گشایی می شود. این شیوه نگارش برای 

خبرهای کوتاه مناسب است.

قالب های اجرای خبر در برنامه های تلویزیونی 
در  مجزا  آیتم هایی  به صورت   که  هستند  برنامه سازی  شیوه های  واقع  در  قالب ها 
هر بخش خبر شاهد شان هستیم.  این قالب ها از دو نظر حائز مطالعه هستند: اول 
 اینکه در بسیاری از مراکز تلویزیونی، تنها بخشی از کارکردشان مورد استفاده قرار 

می گیرد و برخی ابعاد مختلف پوشش خبری شان نادیده گرفته می شود. 
دوم  اینکه  این قالب ها سنتی و کهنه شده اند و نه تنها جذابیت خود را تا حدی از 
دست داده اند، بلکه عالوه بر این، قادر به بیان بسیاری از مفاهیم خبری نیستند، لذا 

باید قابلیت های برنامه سازی جدیدی فراهم آید.
بر روی  بدون تصویر، صدای گوینده  از: خبر  عبارت اند  رایج  قالب خبری  »هفت 
تصویر، متن خبری دارای نقل قول )قطعه سرد(، صدای گوینده بر روی تصویر به 
عالوه قطعه سرد، گزارش رو به دوربین، گزارش زنده و مستقیم و باالخره بسته 

خبری«.۱
وسایل  شناسي  جامعه  کتاب  از  تلویزیون«  »سیاست  فصل  در  هود  »استوارت 
که  است  انتخاب  چندین  حاصل  تلویزیوني  برنامه  یک  مینویسد:  ارتباط جمعي، 
توسط طیفي از دروازه بانان و گزینشگران صورت گرفته است. دروازه بانان شامل این 
افراد ميشوند: دبیری که موضوع مورد پوشش را تعیین میکند، سازمان دهنده ای 
که عکاسان و گزارشگران را برای تهیه موضوع توجیه می کند، تدوین کننده فیلم 
که دست به انتخاب می زند. سازنده نهایی که مقوالت را از نوارها استخراج می کند، 
معاون فردی که مسئول سوژه است و مسئول طرح که شکل نهایي کار را تأیید 
ميکند.« خبری که بیننده از تلویزیون می بیند از دروازه و مجاری مختلفی عبور 
کرده و تبدیل به خبر نهایی شده است. دروازه بان به کسانی گفته می شود که درباره 

پخش خبر تصمیم می گیرند دو گروه دروازه بان خبر وجود دارد.
گردآورندگان خبر : خبرنگاران، شبکه های خبری و منابع اولین دروازه بانان خبر 
پخش  و  انتخاب  را  خبر  موضوع  که  هستند  ایشان  واقع  در  می شوند.  محسوب 
و  دیدگاه  منافع،  اساس  بر  یا شبکه خبری  سازمان  هر  می کنند.  هدایت  را  خبر 
ایدئولوژی خود،موضوعات خبری را انتخاب و پخش می کند. با اینکه رسالت خبر و 
اطالع رسانی باید بی طرف و بازتاب واقعیت باشد اما در واقع رسانه ها به علت داشتن 

۱ـ محمدرضا گل بهار،مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری، ژورنالیسم تلویزیونی 
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اهرم قدرت نمی توانند همیشه بی طرف باشند به خصوص در مواردی که محصول 
خبر نیز مستقیم با مواضع سیاسی و اقتصادی ارتباط دارد.

پردازشگران خبر: این گروه شامل تمام کسانی است که خبر از فیلتر آنها عبور 
مالکیت  می کنند.  تدوین  را  خبری  سازمان  یا  شبکه  یک  سیاست های  یا  کرده 
ارزیابی  در  مهمی  نقش  اقتصادی  و  سیاسی  مختلف  منافع  و  تبلیغات  رسانه ها، 

پردازشگران خبر دارد.
اما چرا  در شبانه روز میلیون ها رویداد در حال رخ دادن است  ارزشیابی خبر: 
بعضی از آنها تبدیل به خبر می شوند. چرا خبرنگاران و شبکه های خبری تنها بعضی 
را مخابره می کنند. چگونه یک رویداد یا حادثه تبدیل به خبر می شود؟ چه چیزی 
در یک رویداد، آن را متمایز نموده و به آن ارزش خبری می دهد؟ وجوه مختلفی 
در ارزشمند بودن یک خبر دارای اهمیت هستند، ارزش های خبری به شرح زیر 
شناخته و طبقه بندی شده اند. )استانداردهایی که در صنعت خبر معاصر به رسمیت 

شناخته شده اند(
1 در برگیری Impact به معنی فراوانی، تأثیر،به معنای ساده تر رویدادی دارای 
ارزش خبری است که در برگیرنده طیف وسیعی از اجتماع باشد به طور مثال: خبر 
از  بر طیف گسترده ای  بتواند  و  یارانه ها  یا پرداخت  نتایج کنکور سراسری  انتشار 

مخاطبان تأثیر گذاشته و برای آنها مهم باشد. 
٢ شهرت Fam یا prominence به معنی برجستگی، معروفیت. در این بخش 
وجود  آن  در  معروفیت  و  شهرت  مقوله  که  است  خبری  ارزش  دارای  رویدادی 
دارد. همچون افراد مشهور )در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، ورزشی و...(، 
موضوعات مشهور، رویدادهای مشهور )رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، هنری، 

ورزشی و...(
3 گروه یا درگیری conflict: این واژه به مناقشه یا درگیری ترجمه شده در این 
مورد منظور رویدادهایی است که به برخورد بین افراد، حوادث طبیعی، جنگ ها، 

تصادفات و غیره می پردازد و اخباری را در این راستا اطالع رسانی می کند. 
معنای،  به  واقع  در  است.  وقت  سِر  لغت  این  ترجمه   Timelyness سروقت   4
فرصت، تازگی در نظر گرفته می شود. خبرهای دسته اول همیشه دارای طرفدار 
داده اند،  از دست  را  تازگی خودشان  که  اصطالح خبرهایی  به  و  بوده  و مخاطب 
اصطالحاً خبر سوخته محسوب می شوند و بیننده یا مخاطب را از دنبال کردن خبر 

منصرف می سازند.
ارزش های خبری مواردی که در ارزش های خبری عنوان می شوند قابل تعمیم 
به عناصر دیگر یک متن غیر خبری هم هستند؛ مانند موضوع یک برنامه ورزشی 
یا خبر ورزشی. یعنی موضوعات بسیاری را می توان به عنوان منبع و مرجع ساخت 
با  نگارشی که  ارزش های  اگر دارای  این موضوع ها  تلقی کرد.  برنامه ورزشی  یک 
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ارزش های خبری مشترک باشند، ارزش ساخته شدن را هم دارند. در ادامه به موارد 
دیگري از » ارزش« خبر اشاره شده است. 

به صورت  یعني  شگفت انگیز.  غریب،  و  عجیب  معنای،  به   :Oddity شگفتی   1
اتفاقاتی هستند که موجب شگفتی مخاطبان شده و خود دارای خصوصیات عجیب 

و غریب هستند، مثل به دنیا آمدن بره ای با ۲ پا یا باریدن برف در کویر.
یا  بینندگان  برای  قرابت  مجاورت،  نزدیکی،  معنی  به   :Proximity مجاورت   ٢
مخاطبان خبر. در این مورد اخباری دارای ارزش انتشار هستند که برای مخاطبان 
به لحاظ قرابت و نزدیکی جذاب اند، اخباری که مربوط به محله، شهر، استان یا 
حتی کشورهای مجاورشان باشد یا با آن مشارکت دینی، قومی یا فرهنگی داشته 
نوروز در  بزرگداشت عید  یا  قربان  مانند: خبری درباره حجاج درروز عید  باشند. 

کشورهای همسایه.
3 فراوانی Magnitude: به معنی بزرگی، فراوانی تعداد و مقدار. اعداد و ارقام 
همیشه برای مخاطبان جذاب هستند. هر چقدر این آمار و ارقام بزرگ تر باشند، 
خبر از جذابیت بیشتری برخوردار است. مانند خبر مهاجرت هزاران درنا به سواحل 

شمالی کشور.
منبع  می شود؟  تهیه  چطور  و  چگونه  خبر  و جست وجوی خبر:  منابع خبری 
خبر چیست؟ و آیا اساساً همه اخبار دارای منبع هستند؟ منبع خبری برای یک 
خبرنگار، یک رسانه یا یک شبکه گوش ها و چشم های خبرنگاران است، خبرنگارها 
هستند که اخبار را با حس خاص خود تهیه کرده و به مراکز بعدی ارسال می کنند. 
خبری  منبع  است،  منبع  و  سرچشمه  دارای  رودخانه،  یا  چشمه  مانند  نیز  خبر 
در واقع جایی است که خبر از آنجا تهیه شده و سپس منتشر می شود. منابع را 
به صورت های مختلفی می توان دسته بندی کرد. مانند: منابع اصلی، مستقل، دست 

دوم و منابع نا مشخص که در اینجا به توضیح سه مورد می پردازیم.
منابع اصلی: منابعی هستند که خبر اول از آنها ناشی می شود. این منابع می توانند 
افراد، یا شبکه های خبری باشند. منابع اصلی خود اطالعات هستند مانند اسناد، 
به صورت  رویداد  یک  عاملین  از سوی  که  اطالعیه هایی  متن خبر،  در  افراد  خود 

مستقیم به دست آمده باشد.
منابع مستقل: منبعی که اطالعاتش را از بخش وابسته به خود تأمین نکرده باشد. 
برای تشخیص درستی یا ناراستی خبر، خبرنگاران از دو منبع مستقل و مجزا، خبر 

را استعالم می کنند.
منابع نامشخص: منابعی که بنا به دالیل مختلف هویت شان مشخص نیست. گاهی 
پنهان  منبع  هویت  حتی شخصی  و  اجتماعی  سیاسی،  از  اعم  مختلف  دالیل  به 
می ماند. اگر چه هویت حرفه خبرنگاری بر فاش شدن منبع اصرار دارد. منبع یکی 

از عوامل اعتماد مخاطب به خبر است.
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مراحل تهیة خبر:
1ـ دریافت خبر ٢ـ جمع آوری خبر 3ـ کشف خبر 4ـ تحلیل و تحقیق خبر
به مطبوعات می رسد. مثل،  بدون مداخله خبرنگار  این خبرها  دریافت خبر:   1
اعالمیه های دولتی، گزارش مصاحبه ها و کنفرانس مطبوعاتی و رویداد های هنری 

که از سوی دفاتر روابط عمومی برای سازمان ها ارسال می شود.
سایت ها  در  جست وجو  طریق  از  خبرنگار  یا  خبری  واحد  خبر:  جمع آوری   ٢
به  مربوط  خبرهای  مثاًل  می پردازد.  خبر  جست وجوی  به  مجازي  شبکه های  و 
برای  اگر خبرنگار  نوسازی.  اقدامات  و  عمرانی  فعالیت های  محصول های صنعتی، 
در  آن  انتشار  برای  مستقیماً  وقت  هیچ  آن  مسئوالن  نکند،  مراجعه  خبر  تهیه 

مطبوعات پیش قدم نمی شوند.
3 کشف خبر: گاهی اخبار شفاف نیست یعنی نه تنها خبر ابهام دارد، بلکه دارنده 
خبر به علل خاص خبرنگار را از دست یافتن بدان باز می دارد. بدین طریق خبر 
عماًل انکار یا مخفی می شود. در این حالت خبرنگار موظف است خبر را کشف کند 

و در اختیار شبکه یا واحد خود بگذارد. مانند : اخبار سیاسی ـ قضایی و حوادث.
4 تحلیل و تحقیق خبر: زمانی که برای کسب خبر منابع مستقیم وجود ندارد، 
خبرنگار می تواند با بررسی دقیق اخبار موجود و مقایسه آنها با یکدیگر به یک خبر 
مهم دست یابد. خبرنگار در انتشار این اخبار باید دقت کند تا از لحاظ صحت عمل 
ایرادی بر آن وارد نباشد. در این حالت عملکرد رسانه یا شبکه یا واحد خبر، وظیفه 

خطیری به عهده دارد و آن اطالع دقیق از راستی یا ناراستی خبر است.
گزارش های خبری: گزارش را می توان به شیوه های زیر تقسیم بندی نمود:

ـ  اقتصادی  ـ  کشمکش ها  و  جنگ ها  ـ  سیاسی  گزارش  موضوع:  براساس   1
اجتماعی ـ روشنگرانه و خردورزانه ـ علمی ـ هنری و گزارش ورزشی.

٢ براساس مکان جغرافیایی: گزارش داخلی )کشوری( ـ منطقه ای و بین المللی
3 براساس موضوع : گزارش انتقادی ـ  خبری ـ توصیفی و گزارش از شخص.

4 براساس هدف: گزارش پیش بینی کننده ـ تحقیقی ـ عمقی ـ پس زمینه ای ـ 
پیگیرانه ـ گزارش وقت گذاری

آگاهی  برای  مانند خوراک می ماند که  است،  خبر یک کاالی مهم  تحریف خبر: 
انسان الزم است. اگر این خوراک سالم باشد به عبارتی واقعی به دور از دشمنی 
صورت  این  غیر  در  است،  مفید  و  الزم  جامعه  روان  سالمت  برای  باشد،  تمیز  و 
خبر اشتباه و تحریف شده، مانند خوراک ناسالم می تواند جامعه را مسموم نماید. 
اخباری که از منابع غیر رسمی و غلط تهیه می شوند در حکم یک ویروس می توانند 
در  خبر  نویسنده  بنابراین  بزنند.  آسیب  جامعه  یک  سیاسی  یا  اقتصادی  بدنه  به 
انتخاب و نوشتن متن نسبت به آن باید متعهد بوده و دقت الزم را به عمل آورد. 
اغلب افراد مقداری از وقت خود را صرف دیدن تلویزیون یا شنیدن رادیو می کنند. 
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البته در دوره معاصر با وجود اینترنت، تلفن همراه و شبکه های مجازی دسترسی 
به خبر آسان تر شده اما در عین حال امنیت خبر کمتر است مثال: ممکن است 
در خبر صبح امروز اعالم شده باشد که به علت باریدن برف سنگین تمام مدارس 
ارتباطی غیر  اما در شبکه های مجازی و رسانه های  ابتدایي تعطیل است،  مقطع 
از مقطع ابتدایی، مقطع متوسطه نیز اعالم شده باشد. شما بر این اساس در خانه 
مانده و یک روز کاری را از دست داده و غیبت خورده اید چرا که رسانه های ارتباطی 
)شبکه هاي مجازي( دارای امنیت منبع نیستند. بنابراین برای رجوع و تهیه خبراز 

آنها دقت و حساسیت بیشتر الزم است. 
گاهی اخبار در جهت اهداف خاصی در اختیار رسانه ها قرار داده می شوند؛ بنابراین 
دانستن مبدأ منبع بسیار ضروری است چون ممکن است انتشار یک خبر در جهت 
را  سؤاالتی  می توان  بنابراین  باشد،  حقوقی  نقض  و  گرفته  صورت  خاصی  اهداف 

درباره منبع، قبل از استفاده از آن مطرح کرد:
1 چرا منبع خبر، این اطالعات را در اختیار تو قرار می دهد؟

٢ چه عاملی، منبع خبر را ترغیب می کند تا اطالعات در اختیار تو قرار دهد؟
3 منبع خبر، اطالعاتی را که در اختیار تو قرار می دهد، از چه طریقی کسب کرده 

است؟
4 منبع خبر به چه دلیل در مورد رویداد، اظهار نظر می کند؟ ارتباط وی با موضوع 

چیست؟
5 آیا اطالعات غلط در اختیار منبع خبر، قرار داده نشده است؟

٦ آیا منبع مورد نظر، در مورد رویداد، بهترین و مهم ترین اطالعات را دارد؟
٧ چرا این منبع را انتخاب کرده اید؟

٨ آیا انتخاب منبع به دلیل ارتباط و دسترسی آسان با وی است؟
٩ آیا منبع دیگری وجود دارد که اطالعات مهم تری را در اختیارت بگذارد؟

1٠ آیا مخاطبان به این منبع اعتماد می کنند؟
11 آیا استفاده نکردن از این منبع یا از دست دادن وی، بر روی بخشی از اطالعاتی 

که منتشر می شود، تأثیر می گذارد؟
1٢ بین تو و منبع چه ارتباطی )دوستانه، کاری و...( وجود دارد؟

4ـ شیوه تدریس
پیشنهاد می شود هنرآموزان زمان کلی تعیین شده برای آموزش مسائل مربوط به 
این واحد یادگیری را در تهیة یک بولتن داخلی برای مدرسه آموزش دهند. این 
اقدام عملی، هنرجویان را ترغیب خواهد کرد که از رسانه های مختلف برای کسب 
کنند.  درک  را  آموزشی  مسائل  گوناگون  و  متفاوت  ابعاد  و  نمایند  استفاده  خبر 
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شنیداری  و  دیداری  مختلف  رسانه های  از  هنرآموزان  می شود؛  توصیه  همچنین 
برای تهیة این بولتن استفاده کنند تا هنرجویان کار با سایر رسانه ها را نیز آموخته 
و فراگیرند. جزئیات مربوط به شیوة اجرا با توجه به توانایی های هنرجویان درنظر 

گرفته شود. 

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کار پوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه خبری

شرح کار:
انتخاب موضوع، جمع آوری اطالعات، شکل دادن به خبر، نوشتن خبر،  ارزشیابی خبر 

استاندارد عملکرد: 
W.G یا  LNC نگارش متن خبري با استفاده از منابع ثانویه براساس استاندارد

شاخص ها:
۱ـ شناخت عمومي رسانه
۲ـ مهارت هاي خبرنگاري

شرایط انجام کار:
زمان : ۳۰ ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: کاغذ، قلم، ابزار نمایش بزرگ مثل پرده و دستگاه ویدئو پروژکشن، رایانه، نرم افزارهاي آفیس و 

ورد، صندلي، میز، کتابخانه قابل دسترس

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱انتخاب موضوع  ۱

۲جمع آوری اطالعات۲

۲شکل دادن به خبر۳

۲نوشتن خبر۴

۱ارزشیابی خبر۵

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش: )N۳6(، هشدارهاي زیست محیطي 
در خبر، تعهد به ارزش های ملی، مذهبی، وفاداری به حقیقت

۲

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه ورزشیـ  یادگیری ٢ـ پودمان 4

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

۳۱خصوصیات برنامه ورزشی۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۱

۱۳تیتر استنباطي، فانتزي و...۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۲

۱۳گزارش ورزشی۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۳

۱۳تیتر با فعل منفي۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۴

۱۳تیتر تفسیري۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۵

۱۳برنامه ورزشی گفت وگو محور۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه 6

۱۳برنامه ورزشی تحلیلی۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه ۷

۲ـارزشیابي۴نگارش متن برنامه ورزشیجلسه 8



۷8

1ـ مقدمه
طبق آمارهای رسمی سازمان صدا و سیما مهم ترین برنامه های این سازمان که با 
اقبال عمومی زیادی مواجه است، برنامه های ورزشی است. این قالب برنامه سازی به 
دلیل تأکید آموزه های فرهنگی و اسالمی برای نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. از این رو در این واحد یادگیری به جزئیات برنامه سازی ورزشی پرداخته شده 

و شناخت عمومی از آنها به دست می آید. 

2ـ مواد و تجهیزات
کاغذ، قلم، دستگاه ویدئو پروژکشن، صندلی، میز

3ـ دانش افزایی
برنامه های ورزشی در قالب های مختلفی ساخته و ارائه می شوند. قالب این برنامه ها 
به صورت: خبر ورزشی ـ برنامه های گفت وگو محور ورزشی ـ مسابقه و سرگرمی و 

گزارش است.

گزارش ورزشی مسابقات
براساس تقسیم بندی فوق، گزارش را می توان در این قالب ها در هر صورتی تهیه 
کرد. یکی نمونه از گزارش های پر طرفدار، گزارش مسابقات ورزشی است در این 
گزارش گوینده یا گزارشگر مشاهدات خود را به صورت هم زمان بر روی تصویر ادا 

می کند.
با اقدام به تهیه گزارش با رعایت اخالق خبرنگاری می توانید به مرور به چالش ها، 
سختی ها و شیرینی ها و جذابیت های این شغل پی ببرید یک گزارشگر در جنبش و 
تکاپوست و همیشه در جست وجوی حقیقت، البته کشف و جست وجو همیشه باید 
با رعایت اخالق، احترام به قوانین و حریم خصوصی اتفاق بیفتد. نکاتی به صورت 
مشترک برای نوشتن و تهیه یک گزارش جذاب در منابع مختلف آمده که به چند 
نتیجه گیری است که  از آن اشاره مي شود. گزارش دارای عنوان، مقدمه و  نمونه 

واحد یادگیریپودمان چهارم: متن خبر ورزشی
)2( 

نگارش متن برنامه ورزشی
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عنوان باید برای همه و مقدمه و نتیجه گیری در محتوای آن و بدون اشاره مستقیم 
وجود داشته باشد. گزارش ترکیبی از مصاحبه، گفت وگو و روایت گزارشگر است. 

نکاتی را درباره گزارش مؤثر مرور می کنیم.
1 زمان: پیش از ویرایش گزارش، تخمین بزنید که طول گزارش چقدر خواهد 

بود و چه مقدار از مصاحبه هایی را که انجام داده اید در آن استفاده خواهید کرد.
ببینید  تعیین کنید.  را  ابتدا ساختار کلی آن   از تهیه گزارش،  پیش  ساختار:   ٢
که افراد در مصاحبه ها چه نظراتی را بیان کرده اند و به چه ترتیبی می خواهید از 

نظرات آنها استفاده کنید.
3 نکات کلیدی: سه نکته مهم را که می خواهید در گزارش به آن بپردازید، از قبل 
تعیین کنید. بهتر است که برای هر یک از سه نکته، مصاحبه جداگانه ای انجام شود 

تا تمام نکات توسط یک نفر بیان نشود.
4 پس از انجام مصاحبه، ساختار کلی گزارش خود را یک بار دیگر مورد بررسی 
قرار دهید تا از انسجام و تطابق آن با موارد مندرج در مصاحبه ها اطمینان حاصل 

کنید.
5 مهم ترین مصاحبه، در اوایل گزارش استفاده می شود و بخش هایی از سخنان 

مصاحبه شونده ها که جنجالی و مهم است، در گزارش گنجانده می شود.
٦ فاصله گذاری در گزارش و به عبارتی ریتم تند مهم است، ریتم تند بدون مکث 

اما با ضرباهنگ درست.
٧ در متن پرسش و گفت وگوها از درج سؤاالت کلیشه ای و بی محتوا پرهیز می شود.
٨ اصالت گفت وگو، بدون ویرایش و ناهنگام آن در گفت وگو و گزارش، تازگی و 

جذابیت ایجاد می کند.
٩ در طراحی پرسش ها از پاسخ سؤال ها به عنوان پرسش بعدی استفاده نمی شود.

1٠ در گفت وگو های زنده، ادبیات پرسشگر متفاوت از گفت وگوی شونده است و وی 
از کلمات مصاحبه شونده در محتوای کلمات خود استفاده نمی کند.

اصطالحات  و  می شود  اعالم  احترام  رعایت  با  شونده  مصاحبه  عنوان  و  اسم   11
کلیشه ای مانند مهندس، دکتر و... به کار نمی رود.

1٢ مصاحبه طوری انجام می شود که تدوینگر به راحتی قادر به برش و سرهم بندی 
مفید  زمان  اما  باشد  تا یک ساعت هم  آن می تواند  اصلی  زمان  باشد.  آن  دوباره 

بستگی به زمان تعیین شده گزارش و کنداکتور دارد.
13 گزارشی که شامل روایت یا زندگی نامه قهرمانان ورزشی است، به تمامی به 
از  روایت جذاب تر می توان  و  برای طراحی قصه  ایشان می پردازد.  زندگی  جوانب 

روش های ایده پردازی خالق برای خلق ایده استفاده کرد.
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4ـ شیوه تدریس
توصیه می شود، هنرجویان با توجه به ورزش های مورد عالقة خود طبقه بندی و 
با  رویدادهای مهم مرتبط  گروه بندی شوند و هر کدام در مدت زمان یک هفته 
زمینة عالقه مندی خود را در قالب یک نشریة خبری یا یک برنامة یک نفره برای 
برای  که محدودیتی  است  ذکر  به  دهند. الزم  ارائه  مجازی  در شبکه های  پخش 
هنرجویان تعریف نشود؛ بلکه توانایی های آنان مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین 
پیشنهاد می شود این برنامه از سوی مدرسه به روی شبکه های مجازی بارگذاری 
شود تا هنرجویان بازخوردهای واقعی تالششان را دیده و مورد ارزیابی و نقد قرار 

دهند. 

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئولیت پذیري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رایانه، نگهداري و مراقبت از آرشیوها و ابزار و تجهیزات 

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعالیت هاي کالسي و کارگاهي، تهیه گزارش، کار پوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن برنامه ورزشی

شرح کار:
انتخاب موضوع، جمع آوري اطالعات، نوشتن طرح اولیه، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
نوشتن یک متن برای برنامه ورزشی به سفارش تهیه کننده )سازمان یا فرد( براساس موضوع و ایده انتخابی

شاخص ها:
۱ـ شناخت عمومي رسانه

۲ـ مهارت هاي تحقیقي و پژوهشي در حوزه ورزش

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : ۳۰ ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: کاغذ، قلم، دستگاه ویدئو پروژکشن، صندلی، میز

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱انتخاب موضوع۱

۲جمع آوری اطالعات۲

۱نوشتن طرح اولیه۳

۲نوشتن متن۴

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و  احترام   ،)N۱۵( خالق  تفکر  نگرش:  و  زیست محیطی 
تعامل با صاحب نظران و مخاطبین، بردباری در گفت وگوهای 
چالشی و حفظ ارزش های اخالقی، تأثیر مثبت و با کیفیت 
بر نگرش افراد اجتماع در حوزه محوریت موضوع های انتخابی 

گفت وگو  هر 

۲

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن نماهنگ ـ واحد یادگیری 1ـ پودمان 5

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

۲۲نماهنگ۵نگارش متن نماهنگجلسه ۱

۱۳نماهنگ تلویزیونی۵نگارش متن نماهنگجلسه ۲

۲۲موسیقی ۵نگارش متن نماهنگجلسه ۳

۱۳انتخاب ایده۵نگارش متن نماهنگجلسه ۴

۱۳نگارش متن۵نگارش متن نماهنگجلسه ۵

۱۳روش هاي ایده پردازي۵نگارش متن نماهنگجلسه 6

۱۳نریشن در برنامه هاي تلویزیوني۵نگارش متن نماهنگجلسه ۷

۲ـارزشیابي۵نگارش متن نماهنگجلسه 8

پودمان پنجم: نماهنگ و تصویر
واحد یادگیری 1ـ نگارش متن نماهنگ
واحد یادگیری 2ـ نگارش متن تبلیغاتی
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1ـ مقدمه
در سال هاي اخير نماهنگ يا همان ويدئو موزيک  به يکي از برنامه هاي غالب تلويزيون 
تبديل شده است. از آنجا که بر خالف موسيقي هاي رايج، نماهنگ از عنصر تصوير 
بهره مي برد، بررسي نشانه شناختي ساختارهاي  تصويري  و موسيقيايي آن ضرورت 
غالب  ابزارهاي  از  يکي  به  اخير،  دهه  نماهنگ طي  ديگر،  سوي  از  مي کند.  پيدا 
براي ترويج موسيقي مردم پسند، به ويژه در بازار موسيقي راک  و پاپ  امريکايي  
ـ انگليسي تبديل شده است. برخالف  موسيقي  سنتي  فيلم، ويژگي هاي تصويري 
نماهنگ، به شدت تحت تأثير نحو موسيقيايي و اشعار ترانه است. از اين رو، ساختار 
و جريان هاي  ترانه  روايت  روند  با  تنگاتنگي  ارتباط   نماهنگ ،  در   تصويري  روايت 

روايتي مشابه  در  موسيقي دارد.

2ـ مواد و تجهیزات
آرشيو  اينترنت،  قبيل  از  اطالعاتی  منابع  تصوير،  و  صوت  پخش  دستگاه  رايانه، 

موسيقی و تصوير

3ـ دانش افزایی
نکاتی دربارۀ نماهنگ

1 وجه تمييز نماهنگ در قياس با موسيقي فيلم سنتي هاليوودي در اين است  
که  انواع نماهنگ، به ويژه فرم هاي موسيقي مردم پسند، به تصوير کشيده مي شوند. 
اصول  که  مي کند  ايجاب  تصويري  روايت گري  مقتضيات  فيلم،  موسيقي  در   2
ساختاري خاص موسيقي، ناديده گرفته شده  و به  ضرورت، تعديل شوند. در حالي 
که در نماهنگ، قضيه عکس است. بدين معنا که نقش تعيين کننده نحو موسيقيايي، 
روايت منسجم و جامع را  با  مشکل مواجه مي سازد. مشابه اين وضعيت، در اپرا و 
فيلم موزيکال نيز مشاهده مي شود که عرضه فرم هاي موسيقي »مستقل«، جريان 
روايتگري را  مختل  مي سازد. از سوي  ديگر، تصويرسازي سـاختارهاي موسيقيايي 
»روايتگر« به راحتي قابليت انطباق با ضوابط موسيقي فيلم / فيلم سنتي را دارد. از 

واحد یادگیریپودمان پنجم: نماهنگ و تبلیغات
)1( 

نگارش متن نماهنگ
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نمونه هاي بارز آن مي توان به تصويرسازي سمفوني دشتي بتهوون  در  »فانتازيا«ي 
ديزني اشاره کرد.

نمود  زمان  بعد  در  خاص،  طور  به  نماهنگ،  در  صدا  و تصوير  متقابل  روابط   3
از موسيقي،  متأثر  زماني  ترکيب  در  سطح  خرد،  و چه  دارد. چه در سطح کالن 
تعيين کننده محتواي تصويري خواهد بود. اصلي ترين عامل زماني تعيين کننده در 

نماهنگ، طول ترانه مورد   نظر است.
4 در بسياري  از  نماهنگ ها، نظام قاعده مند موسيقي )از قبيل تناوب بخش هاي 
کروس و ورس و...( کمابيش چگونگي سازماندهي محتواي تصوير را معلـوم  مي  کند .

5 در عمل در  تمامي نماهنگ ها هر دو حرکت کادر  تصوير  يعني حرکت  دوربين  
وزن هاي  با  منطبق  کوتاه  ضـربي  واحدهاي  يا   و  اصلي  ضرباهنگ  با  برش ها   و 

موسيقيايي يا حاالت ضربي اصلي، »همگاه« مي شوند . 
6 تصويرسازي در نماهنگ، عالوه بر ساختار موسيقيايي، اغلب  بر مبناي اشعار 
با  است  ممکن  همچنين  تصويرسازي،  نوع  اين  مي گيرد.  صورت  نيز  کالمي ترانه 
ويژگي هاي  آواشناختي  و زبان شناختي  اشعار در ارتباط باشد که در اين صورت، 
با تصويرپردازي پارامترهاي  موسيقيايي  مشابه ، از قبيل ديناميک، طنين و دانگ 
برابري خواهد کرد. اما از سويي ممکن است با محتواي  معناشناختي  اشعار  نيز در 
سطوح گوناگون ساختاري مرتبط باشد. کمتر مي توان نماهنگي به  دست  آورد  که 
تصويرپردازي منسجمي  از آشکارترين سطح داللت کالمي )موقعيت ها يا روايتگري 
در ورس ( پيش  روي  قرار دهد. با وجود اين، تکنيک هايي براي به تصوير کشيدن 
عيني و ملموس تک تک  واژه ها  يا مفاهيم ورسي، بارها به کار گرفته شده است. 
زيبايي شناختي تدوين، برش  خاص نماهنگ  ها، در سطح خرد، امکان وجود صدا 
با بافت اطراف فراهم مي آورد. اين  ارتباط اضافي  روي تصوير را بدون هيچ  گونه  

»تـصويرپردازي آوايي« مي تواند  جزئيات  ورس  را با اهميت تر جلوه دهد.
7 تصويرسازي  معاني ساختاري موسيقي، داللت اوليه، کارکردي مهم و اساسي در 
نماهنگ دارد. فرايندهاي  تصويري ، به منظور تکميل ويژگي هاي تجربي  موسيقيايي 
با معادل هاي تصويري ، براساس  ساختار موسيقيايي تعيين مي شوند  که  تا حدودي 
بر همين  آن عمل مي  کنند .  از  و شايد جلوتر  تصاوير  ارجاعي  ماهيت  از  مستقل 
بازنمايي تصويرشده  مثابه  به   را   نماهنگ  قياس، مي توان  جنبه  محتواي  تصويري 
)بخشي  از ( معاني ضمني بالقوه موسيقي، داللت ثانويه، قلمداد کرد. جنبه محتواي 
تصويري، با اشاره به  تاريخ  فيلم، قراردادهاي تلويزيوني، تبليغات، هنرهاي تجسمي ، 
سبک هاي  فرهنگي و... نقش  داللت  کننده ها  را نمايان مي سازد  که تفسير هر يک 
از آنها در نوشته ها و آثار مربوط به نماهنگ و به طور  عمده  از ديدگاه نظريه هاي 
از  نماهنگ  معناي   اين ،  با وجود  است .  گرفته   قرار   تأکيد   مورد  تلويزيون ،  و  فيلم 
مي آيد.  دست  به  مختلف  سطوح  در  موسيقيايي  و  تصويري  داللت  متقابل  تأثير 
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بالقوه  آن   به سبب  نقش   از منظر موسيقي شناختي،  نماهنگ  بررسي   رو ،  اين   از 
در  نشانه  شناسي موسيقي مردم پسند، مهم و ضروري است. به هر حال، ديدگاه 
تحليل گرايانه موسيقي نيز عنصر مهمي در رهيافت چند رشته اي شمرده مي شود 
که نيازمند تحليلي  جامع و مانع از داللت چند بعدي است اما تاکنون در تحقيقات 

معاصر مورد  توجه قرار نگرفته است.

4ـ شیوه تدریس
هر  تا  شود  تعريف  خاصی  مناسبتی  موضوعات  هنرجويان  برای  می شود،  توصيه 
به جمع آوری ويدئوها و تصاوير مرتبط  اقدام  به مفاهيم مورد نظر  با توجه  کدام 
نمايند. پيشنهاد می شود، هنرجويان هم از موسيقی بی کالم و هم موسيقی با کالم 
به عنوان دو پروژة مجزا استفاده کنند تا تأثيرات کالم را در پيشبرد و انتقال معانی 
ارتباط حسی ميان کالم، موسيقی و تصوير  يافتن  مورد نظر دريابند. توجه شود 

بسيار حائز اهميت است. 

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئوليت پذيري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رايانه، نگهداري و مراقبت از آرشيوها و ابزار و تجهيزات 

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
فعاليت هاي کالسي و کارگاهي، تهيه گزارش، کار پوشه، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی نگارش متن نماهنگ

شرح کار:
انتخاب موزيک،  انتخاب ايده، نوشتن متن، خواندن متن نماهنگ 

استاندارد عملکرد: 
نگارش متن يک نماهنگ به سفارش سازمان ياتهيه کننده براساس استانداردهای موجود و مصوب در انجمن های 

موسيقی
شاخص ها:

1ـ شناخت گونه هاي مختلف برنامه تلويزيوني
2ـ مهارت هاي شنيداري و ديداري در ساخت جلوه هاي صوتي و تصويري

شرایط انجام کار :
زمان : 30 ساعت

مکان: کالس درس 
ابزار و تجهیزات : رايانه، دستگاه پخش صوت و تصوير، منابع اطالعاتی از قبيل اينترنت، آرشيو موسيقی و تصوير

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2انتخاب موزيک1

2انتخاب ايده 2

1نوشتن متن 3

1خواندن متن نماهنگ 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست  محیطی و نگرش: تفکر خالق )N15(، وفاداری 
به ارزش های سازمانی و ملی و مذهبی، تعهد به ارتقای 
معاهدات  به  تعهد  مخاطبان،  شنيداری  و  بصری  سطح 

کپی رايت مانند  بين المللی 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن تبلیغاتی ـ واحد یادگیری 2ـ پودمان 5

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

22تعريف تبليغات5نگارش متن تبليغاتیجلسه 1

22تلويزيون و تبليغات5نگارش متن تبليغاتیجلسه 2

13انواع تبليغات5نگارش متن تبليغاتیجلسه 3

13تبليغات براساس مدل درآمدزايي5نگارش متن تبليغاتیجلسه 4

13تبليغات براساس شيوه ساخت5نگارش متن تبليغاتیجلسه 5

22ايده يابی تبليغاتی5نگارش متن تبليغاتیجلسه 6

22رپرتاژ آگهی5نگارش متن تبليغاتیجلسه 7

2ـارزشيابي5نگارش متن تبليغاتیجلسه 8



88

1ـ مقدمه
افزايش ميزان  تبليغات وسيله ای است برای  رسيدن  به هدف و هدف چيزی جز 
فروش و افزايش سود برای تبليغ کننده نيست. در اين فرايند هدف خلق تبليغات 
افزايش   بلکه  نيست،  با کيفيت هنری  و آگهی هايی  زيبا  کاتالوگ های  هنرمندانه، 
فروش  است. زيبايی يک تبليغ و هنری بودن آن به مفهوم مؤثر بودن آن نيست. 
گاهی اوقات يک تبليغ کم بهای بدون رنگ و روغن و به زبانی ساده و روشن به 
گوش شنونده می رسد ، بزرگ ترين  تأثير  ممکن را برجا می نهد. هدف  تبليغات  اين  
نيست که مورد خوشايند و عالقه مردم قرار گيرد، تنها فروش کاال مطرح است. با 
اين مقدمة کوتاه الزم است که هنرجويان با جنبه های تجاری و درآمدزايی شغل 
و حرفة خود آشنا شوند. در اين واحد يادگيری هدف ارائة مقدماتی برای شناخت 

تأثير تبليغات بر جامعه و رابطه اش با رسانه است. 

2ـ مواد و تجهیزات
دستگاه پخش فيلم روی پرده، پرده سفيد، خته سفيد يا سياه، کاغذ و قلم، آرشيو 

کتاب، اينترنت 

3ـ دانش افزایی
نويسنده   يک   می گويد :  خالق  ارتباط  تبليغاتی  شرکت  رئيس  چالرز،  جوديت 
اين  با  می نشيند.  تحرير  ماشين  پشت  که  است  فروشنده ای  تبليغاتی،  متن های 
تعريف، نويسنده تبليغات نبايد شبيه يک بازيگر  هنری  يا  تهيه کنندة فيلم سينمايی 
عمل کند، بلکه آنان فروشندگانی در پشت  ماشين تحرير هستند. پس در دنيای 

تبليغات خالقيت در مقابل هنر فروشندگی قرار می گيرد.
تبليغات به منظور فروش است و نه ارائة يک  اثر هنری، اما بسياری از محصوالت که 
جذابيت بصری آنها در بسته بندی در گام  اول  موجب  جذب مشتريان شده است، در 
طراحی احساس گرا، در حيطة طراحی غريزی در وهلة اول  جذب  مخاطب توسط 
جذابيت های بصری همچون رنگ، نور،بو، طعم، لبخند، جذابيت صورت و فروشنده 

واحد یادگیریپودمان پنجم: نماهنگ و تبلیغات
)2( 

نگارش متن تبلیغاتی
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و... می باشد  که  در کنار شعار تبليغاتی مؤثر واقع می افتد. 
مفهوم فروش اين است که »مخاطب شما صد در صد برای انجام معامله به جانب 
شما خواهد شتافت «. برای  فروش بهتر است در تصوير منطقی خود، نوعی پاداش 
يا امتياز را بگنجانيد . مخاطب  شما  که هم اکنون از کاال يا خدمات کمپانی رقيب تان 
استفاده می کند، بدون شک به جانب شما  گرايش  خواهد يافت، زيرا که از امتيازی 

اضافی برخوردار می شود.
در آگهی ها و تبليغات ، پرهيز  از  شلوغ و درهم برهم بودن، آنها، امر مهمی است. 
اساسی ترين بعد تبليغات بررسی و کاوش عميق کاال  است  تا  دليل بی همتا بودن 
آن روشن شود و اين ويژگی انحصاری توجه مشتری را  جلب  خواهد کرد. يک زن 
تبليغات، سرپرست خالق، مدير  به وجود شرکت  توجهی  معمولی هرگز  خانه دار 
داشته  اطالعی  اگر  آنکه حتی  بدتر  و  ندارد  تبليغات  متن های  نويسنده  يا   هنری  
باشد، از  نظر  او کوچک ترين اهميتی نخواهد داشت. او فقط  به  خريد  کاال عالقه مند 

است و نه سرپرستان خالق.
جهت  در  آنها  خالقيت  می بينند،  صدمه  افراطی  خالقيت  از  تبليغات  از   بسياری  
برای   ارتباطی خاص  خود . پس  تعهدات  نه  کسب  موفقيت در  است،  خود  ارضايی 
نمود.  خودداری  هنری   افراطی   از خالقيت های  بايد  اصلی  هدف  و  بيشتر   فروش  
برای مثال: موسيقی متنی شديد يا دلقک بازی های طوالنی مدت، تأثير  معکوس  بر 
مخاطب می گذارد. مخاطب طالب نمايش  ساده و بی پرده کاال است ، نه  اينکه افراد 
به مدت 30 ثانيه  دلقک بازی درآورند تا در البه الی کلمه ها و اشعار مضحک خود، 

يکی دوبار به نام  کاالی  خاصی اشاره کنند.
خالقيت .  و  فروش  در  سماجت  دارد :  وجـود   متضاد  جبهة  دو   تبليغات   عالم   در 
يک  نگارش  چگونگی  اسـت.  مهم تر  بسيار  فروش  در  سماجت  يعنی  اول  جبهة  
متن پرفروش به  سه  عامل مختلف نيازمند است: 1ـ جلب توجه  2ـ ايجاد  ارتباط 

3ـ  متقاعد  ساختن 
نتيجة  به  رسيدن  برای  را جلب کنیم؟  نوشته خود،توجه  دیگران  با  چگونه  
مثبت، تبليغ خود را با سرآغاز خوبی شروع  کنيد . در مجله يا روزنامه به دليل  تراکم  
آگهی ها ، وقت  کافی  برای خواندن همة آنها  وجود ندارد. بديهی است تبليغاتی که 
برای جلب توجه خواننده تالشی به عمل نمی آورد مورد غفلت  قرار  می گيرد . »باب 
دونات« سردبير مجله بازاريابی تجاری می گويد : يک  آگهی  موفق  قادر  است  که در 

ميان خرت و پرت ها هم خودش را نشان دهد.
شرکت هايی که نامه های تبليغاتی را از طريق پست می فرستند به خوبی به اين 
نکته واقف اند که تنها  به مدت پنج ثانيه شانس آن را دارند که توجه خواننده را 
به خود جلب کنند در غير اين صورت خواننده نامه را به درون سطل زباله خواهد 
افکند. همچنين  آگهی های  مجله ها و تلويزيون بيش از پنج ثانيه شانس جلب توجه 
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مشتری را دارند که در دنيای تبليغات، اين وظيفه به عهدة تيتر يا عنوان گذاشته 
شده است.

چگونه یک عنوان ، توجه  را به خود جلب می کند؟ در تمامی اشکال تبليغات، 
به  می تواند  می شنود،  يا  می خواند  می بيند،  خواننده  چيزی که  نخستين  تأثير 
مفيدی   اطالعات   اخبار  اگر  که  در صورتی   تلقی  شود .  موفقيت  يا  ناکامی  مفهوم 
را در قبال خواندن آن آگهی به شما بدهد  پاداشی  يا قول  در اختيارتان بگذارد 
نخستين اثرش جلب توجه شما خواهد بود. اين نخستين  قدمی  است که مخاطب 

را  متقاعد  می سازد که کاالهای شما را خريداری کند.
این تأثیر نخست دقیقًا چیست؟ در تبليغات چاپی: عناون جاذبة بصری است، 

که نقش تأثير نخست را باز می کند.
در يک بروشور: جلد

در  آگهی  راديويی و تلويزيونی: نخستين لحظات پخش آن
در بسته پستی: نوشته روی پاکت يا نخستين جمله های نامه

در آگهی های جرايد: نخستين پاراگراف
در نمايش کاال: اساليدهای نخستين

و  مهم ترين  عنوان  است.  پرجاذبه   عنوان  شما ،  کاالی   فروش  معمای  کليد 
تعيين کننده ترين عامل تبليغ است؛ تلگرافی است که خواننده با مشاهده آن مصمم 

به خواندن  متن می شود.
نويسندة تبليغات آگاه، جاذبة فروش را بر زيبايی کلمه ها  يا  تفريحی  بودن آنان در 
ارائة يک عنوان ترجيح می دهد. بسياری از نويسندگان تبليغات بر اين باور غلط، 
پرابهام، عناوين های جالبی  نوشته ای  و  زيبا، متنی »بامزه«  که   نگارش  کلمه های 
را شکل خواهند داد، در  تله  می افتند . خوانندگان در حين بررسی عنوان، مايل به 
دانستن اين نکات هستند: چه نفعی برای من  دارد؟ عنوان مؤثر به او جواب می دهد.

چهار هدف یک عنوان:
 جلب توجه

 انتخاب مخاطب
 ارسال يک پيام  کامل

 کشاندن خواننده به متن تبليغ
جلب توجه: يک عنوان مناسب با انگشت  نهادن  بر روی عاليق شخصی افراد، توجه 

آنان را به خود جلب می کند. چند نمونه از اين عنوان ها:
به کودکان خود فرصت جنگيدن بدهيد. )خميردندان کرست(

چرا يک تابستان جهنمي  ديگر  را پشت سر بگذاريم؟ )دستگاه های تهويه جی.ای(
است.  اطالعات  اختيارنهادن  در  مخاطب،  توجه  جلب  برای  ديگری  مؤثر  طريق 
عنوان هايی که اين وظيفه را به عهده می گيرند از لغت ها  و عبارت هايی  چون : تازه، 
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کشف، معرفی، اعالم، اکنون ، همين جاست ، باالخره  و به تازگی وارد شد، استفاده 
می کنند.

طعم قهوه غنی بو داره جديد ما را کشف کنيد. )قهوه بدون کافئين بريم(
معرفی  بيا  و ببر  جديد، با چهار طعم هيجان انگيز تازه. )غذای سگ »بيا  و ببر«(

کلمه مجانی را در عنوان تبليغاتی خود به کار بگيريد. مجانی قوی ترين کلمه ممکن 
در فرهنگ نامه تبليغاتی است . هرکسی  مايل  است که مجانی چيزی عايدش شود.

گزارش های جديد مجانی در  مور 76 سهام رو به  رشد )مريل لينج(
ساير کلمه های مؤثر و قوی که به شدت توجه را به خود جلب  می کنند  عبارت اند  از:
چگونه، چرا، فروش، سريع، آسان، معامله، آخرين فرصت، تضمين، نتايج ، به  اثبات 
رسيده و ذخيره کردن هستند. از اين کلمات اجتناب نکنيد و آنها را به کرات تکرار 

کنيد .
عنوان هايی  که  به خواننده نويد اطالعات جديد را می دهند نيز از جمله عنوان های 

جذاب  هستند :
سه  قدم ساده برای چوبکاری ماهران )شرکت چوب کاری معينی وکس(

چگونه می توان حبوبات را پخت؟ )وزن  کمپ  ز(
شفاف،  صورتی  به  را  آن  و  بگيريد  نظر  در  را  مصرف کننده  مهم  منافع  دقـت  با  
ـ  جالب  و  بامزه  عنوان های خنده دار،  از  درآوريد.  نمايش  به  اغراق آميز  ابعادی   با  
تبليغ  يک  نمايش  احتماالً  آنها  از  استفاده  نتيجة  کنيد .  اجتناب   ـ  نامربوطند  اما 

دهن پرکن است، نه راهی برای فروش.
مخاطب  خود  را انتخاب کنید. يک عنوان مناسب می تواند مخاطب مناسب خود 
را انتخاب کرده ، افرادی  را  که بالقوه قادر به خريد کاال نيستند غربال کند. اگر شما 
درصدد فروش اوراق بيمه  برای  افراد باالی 56 سال هستيد، لزومی ندارد که آگهی 
شما کنجکاوی نسل  جوان  را  برانگيزد. نمونه های زير در هدف گيری مخاطب: مردان 

و زنان باالی 56 سال نيازمند بيمه عمر  مناسبی  هستند .
ما به دنبال افرادی هستيم که قادر به نوشتن کتاب های کودکان هستند .)سازمان  

ادبيات کودکان(
ارسال پیامی کامل: از هر پنج خواننده، چهار تن به خواندن عنوان اکتفا کرده ، از  
خواندن بقيه آگهی اجتناب خواهند کرد. پيام کامل خود را در عنوان  جای  دهيد، 

بدين ترتيب هشتاد درصد از خوانندگان  پيام  شما  را دريافت خواهند کرد. مثال:
اگر به  ضايعه  دندان خود در مراحل اوليه توجه کنيد، کلگيت قادر به مرمت آن 

خواهد  بود . )خميردندان کلگيت(
شما می توانيد در  معامالت  امالک به  پول  هنگفتی  دست يابيد، همين حاال. )آژانس 

قرن  بيست  و يکم(
در عنوان، وعده های فروش و نام تجاری را قيد کنيد.
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کشاندن خواننده  به  متن تبلیغ: تعداد معدودی از کاالها ، مد و زيبايی، با نمايش  
يک  تصوير جذاب و با حداقل  کلمه ها ، به فروش می رسند. برای افزايش کارايی و 
خواندن   به  ناگزير  را  خواننده  که   شود   انتخاب  عنوانی  بايستی  آگهی،  يک  تأثير 
متن  کند . شما بايستی کنجکاوی  خواننده  را برانگيزيد، با لحن  اسرارآميزی  با وی 
صحبت کنيد، با شوخی و بذله گويی، کنجکاوی او را برانگيزيد. می توانيد به او  قول  

پاداش، يا خبر و اطالعات مفيد را  بدهيد .
شکستن قواعد:  شغل  شما  آفرينش ادبی و ادبيات نيست ، متقاعد ساختن افرادی 
برای خريد کاالست. اين طبيعی است که يک فرد مبتکر و خالق از  فرمول های  
تعيين شده اجتناب کند و به دنبال امور  نوظهور  و تازه  باشد . اما  نويسندگان تبليغات 
در  آنان  تأثير  و  نفوذ  که  زيرا  می کنند،  تبعيت  خاصی  فرمول های  از  اندازه ای   تا  
هزاران مورد مختلف در نامه ها ، بروشورها  و آگهی ها  به اثبات رسيده است. به خاطر 
داشته  باشيد  که  به  عنوان  يک  نويسنده تبليغات شما يک هنرمند خالق نيستيد، 
شما يک فروشنده ايد. منظور فقط تقليد از کار ديگری نيست، بلکه روش صحيح، 
گزينش ترفندهای مؤثر و کاربرد آن در معرفی  کاالست. به گونه ای که مخاطب را 

وادار به خريد آن کند.

عنوان های هشت گانه برای فروش کاال و خدمات
معانی  کلمه ها،  نمايش  از  استفاده  بدون  عنوان ها،  اين  بی واسطه:  عنوان های   1
پنهان  و ابهام  و جناس، به طور مستقيم پيشنهاد فروش را مطرح می کنند: »بلوزهای 
ابريشم خالص30 درصد تخفيف« اين آگهی به طور مستقيم با شما وارد صحبت 

می شود.
2 عنوان های باواسطه: منظور خود  را  با صراحت اعالم نمی دارد، اين عمل موجب 
برانگيختن کنجکاوی می شود و خواننده پاسخ های خود را در متن تبليغ می يابد. 
ما   يک ،  به  ميليون  ده  می گويد:  صنعتی   مخلوط کننده   دستگاه  برای  آگهی  يک 
از  پس  اما  می کند  متحير  را  شما  جمله  ابتدا  در  کنيم.  مخلوط  را  آن  می توانيم 

خواندن در می يابيد که ده به يک به قدرت مخلوط کن  اشاره  می کند.
3 اخبار: اگر خبرهايی  در  مورد محصول خود داريد، بايستی در عنوان خود مطرح 
کنيد. اين خبرها می توانند وعده ارائه يک کاالی جديد يا پيشرفت هايی را که در 
ساخت يک کاال در نظر گرفته شده  است  )يک موهبت جديد و پيشرفته( يا کاربرد 
مدل های جديد  مثال:  بدهند.  خواننده  به  را  قديمی   يک محصول  برای  جديدی 

کامپيوترهای قابل حمل، ارزش بردن به هرجايی را دارند. )شرکت اپل(
4 چگونه : کلمه  چگونه نقش  يک معجزه واقعی را در عنوان های تبليغاتی، مجله ها، 
اطالعاتی  جامع  ايفا می کند. عنوان های چگونه وعده  و عنوان های کتاب  مقاله ها 
و دقيق، رهنمودی درست و مناسب و راه حلی برای مسائل تان را به شما  عرضه  
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می کنند . چگونه می توان سريع تر و بهتر نوشت؟
چگونه می توان در سی روز سيگار کشيدن را ترک کرد؟.... وگرنه پولتان را پس 

  بگيريد .
5 مسئول: سؤالی که در عنوان تبليغ مطرح می شود، بايستی از نظر يک خواننده  
پرسشی  قاطع  و جدی بوده، کنجکاوی او را تا حد جست وجوی اين پرسش در متن 

آگهی برانگيزد. مثال :
می کنند؟  توليد  هزينه  است،  آنچه الزم  از  بيش  عمل  هنگام  پمپ های شما،  آيا 

)پمپ های  گورمنراپ(
6 عنوان های امری: عنوان های  دستوری که به مخاطبان خود راه انجام کاری را 

نشان می دهند. موجب افزايش فروش می شوند.
در داخل باک خودروتان يک پلنگ بگذاريد. )بنزين اسو(

دنبال هدف های باال برويد. به افق های جديد  دست يابيد. )آگهی استخدام نيروی 
هوايی(

توجه کنيد که نخستين کلمه در يک عنوان امری، بايستی به صورت فعل امری و 
تهييج کننده باشد که خواننده را بالفاصله به تحرک واردارد.

راه های  از  يکی  ويژگی های محصول،  فهرست  کردن  عنوان های توجیه کننده :   7
ساده و مؤثر نگارش متن تبليغ است. اين گونه عنوان ها، نيازی به عبارت »به چه 
دليل« ندارند. عبارت های معرفی کننده از قبيل 6 راه يا 7 قدم و... انتقال اين  پيام  

را به عهده می گيرند:
7 دليلی که توجيه می کنند چرا بايستی شما به سازمان هوانوردی و فضانوردی 

آمريکا ملحق شويد.
آن   تصحيح  بدون  او  گفتار  و  خودمشتری  کلمه های  از  استفاده  گواه:  عنوان   ٨
روشی  مؤثر است. يک لحن طبيعی و ساده به اعتبار گواهی می افزايد. اين روش 
داليلی ارائه می کند که مبين رضايت مشتريان از کمپانی است. تبليغ از زبان خود 

مشتری،کار فروش  را  به  عهده می گيرد برای مثال:
برنده  اسبق  جايزه  بزرگ يک کمپانی، چگونگی اين خوش اقبالی را برای شما شرح 

می دهد.
عنوان و تصوير در کنارهم: برای فروش کاال تنها به کلمه ها  تکيه  نکنيد . به کارگيری 

تصاوير به همراه عنوان ها، به فروشی  بی نظير  منجر می شود.
فهرستی از عنوان های مؤثر

 آيا عنوان، در قبال خواندن آگهی وعده پاداش يا جايزه ای را می دهد؟
 آيا عنوان  روشن    و مستقيم  است و به سادگی پيام خود را انتقال می دهد؟

 آيا عنوان با  کلمه های نو و تازه، پيام فروش را به سرعت القاء می کند؟
 آيا عنوان با کاال ارتباطی منطقی دارد؟ )اجتناب از عنوان های  پرجلوه  و بی اساس  
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که در اجرای وعده های خود ناکام اند(
 آيا عنوان و تصوير در کنار  يکديگر  يک مفهوم را خلق می کنند؟

 آيا عنوان کنجکاوی را برمی انگيزد و خواننده را به خواندن متن آگهی تشويق  
می کند؟

 آيا  نام  تجاری در عنوان ذکر می شود؟ آيا نام تبليغ کننده در عنوان ذکر می شود؟
 از عنوان های مبهم  و بازی  نامفهوم  با کلمه ها و شعارهای توخالی پرهيز کنيد.

برای خلق عنوان ها، مفاهيم و ايده ها سه سؤال زير می تواند  مفيد واقع شود:
1 مخاطب من کيست؟

2 ويژگی های برجسته کاال کدام اند؟
3 چرا بايد مخاطب مايل به خريد  اين  کاال باشد؟ )مهم ترين ويژگی اين کاال برای 

مخاطب کدام است؟(
نگارش ارتباطی: نوشته ای که ايجاد  ارتباط  کند  همان تبليغ پرفروش خواهد بود. 
برای نوشتن نسخه های واضح و شفاف، برای مردم بنويسيد، اگرچه  خوانندة  خود 
را نمی شناسيد. خواننده حرف اول را می زند. از خودتان سؤال کنيد: »آيا  خواننده  
آنچه  را که نوشته ام، خواهد فهميد؟ آيا کلمات برای او قابل درک است؟ آيا اگر 
مـن به جای خواننده بودم ، خواندن  اين آگهی، مرا برای خريد کاال متقاعد می کرد؟ 
نوشته خود را به بخش های کوچک  تقسيم  کنيد . نکته های موردنظر را در بخش 

جداگانه ای از آگهی ارائه کنيد.«
از جمله های کوتاه استفاده کنيد . جمله های  طـوالنی ، خواننده شما را بی حوصله و 
سردرگم می سازد. از کلمه های ساده استفاده کنيد. از زبان نامفهوم تکنيکی برحذر 
باشيد، هرگز از اصطالحات فنی استفاده نکنيد . دقيق  باشيد کلمه های غيرضروری، 
زائد، جمله های  طوالنی ، عبارت های  از کلمه های  را هدر می دهند.  وقت خواننده 
پرکلمه و صفات غيرالزم بپرهيزيد. از  پاراگراف های  يک جمله ای استفاده کنيد و 
هر متن را به بخش های کوچک تر تقسيم کنيد، درست  مثل  همين مقاله، اين عمل، 

خواندن  نوشته  را آسان تر  می سازد .
آمادگی  برای نگارش یک متن تبلیغاتی: شعار آگهی، عبارت است از يک يا چند 
کلمه  که  در مقطع زمانی مشخصی برای معرفی  کاال يا خدمتی معين  به  کار رفته 
و می تواند به تدريج  در  ذهن مخاطبان جای گيرد. عنوان بايد يک تصوير واضـح  
ايجاد  کند، ولی شعار می تواند دارای  نوعی  ابهام  بوده، برای درک  آن  نياز به تفکر 
باشد . عنوان  می تواند طوالنی باشد ولی شعارها معموالً کوتاه هستند تا در حافظه 
مؤثرند،  تبليغاتی   کمپين   کل  در  شعارها  شوند.  تکرار  و  بمانند   باقی   سهولت  به 
ولی  در  يک  آگهی مطبوعاتی اغلب عنوان ها  اهميت بيشتری دارند. عنوان آگهی 
مطبوعاتی می تواند يک شوک ايجاد کند، يک حادثه را پيشگويی  نمايد ، سؤالی را 
بپرسد، يک کشف جديد  را  مطرح  کند ، تعهدی  جديد را راجع  به  محصول بدهد، امر 
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کند، موفقيتی را تضمين نمايد و مواردی از اين قبيل. اما شعار بايد کوتاه  و دارای  
لغات  ساده و بی اغراق باشد. واژه هايی دل نشين انتخاب شود  طوری که  مردم  بتوانند  
آن  را  زود به خاطر بسپارند و برای تکرار آن تمايل داشته باشد. استفاده از ريتم، 
تجانس حروف و تشبيه گرايی به تهيه شعار خوب کمک می کند. اگر شعار مربوط 
به مؤسسه ای  با توليدات گوناگون است، در صورت امکان از آن برای همه کاالهای 
مورد تبليغ استفاده شود. غير از شعار و عنوان، در بسياری از تبليغات مطبوعاتی، 
مطالبی به منزله متن درج  می گردد  که ابهام عنوان را رفع می کند. نکات ذکرشده 

در پوستر متفاوت است.
را   مخاطبانی   بيشتر  تبليغات  است.  افراد  رفتار  در  نفوذ  تبليغات  اصلی  هدف 
اقتصادی و  باشند. شرايط اجتماعی،  پيام های مبلغ هماهنگ  با  برمی انگيزاند که 

سياسی مخاطب در پذيرش پيام های تبليغاتی نقش عمده ای دارد.
دارد.  آگهی ها  فرايند  در  مهمی  نقش  رسانه ها   به   مخاطبان   مکانی دسترسی  بعد 
اوليه  توزيع رسانه ای و شکل گيری مخاطبان  به  درک  از  اين مدل سلسله مراتبی 
تا   واقعيت هميشه  مخاطبان کمک می کند، هرچند  تداخل  به  مربوط  سؤال های 
شرايط  دليل  به  هم  مختلف  کشورهای  وضع  همچنين،  نيست.  شفاف  حد   اين  
جغرافيايی و سنت های آنها بسيار متفاوت  است . به عنوان نمونه در اياالت متحده، 
يک  کمی  نسبتاً  افراد  است.  خاص   کالن شهر   يا   شهر  به  متعلق  معموالً  روزنامه 
روزنامه ملی می خوانند و بيشتر افراد هم به روزنامه های محلی يا  شهرکی  يا  حتی 
محلی)مجانی( بسنده می کنند. در برخی کشورهای اروپايی )فرانسه،سوئد و آلمان ( 
اغلب  روزنامه ها گسترة منطقه ای دارند تا ملی يا شهری.پس تراکم انتشار )يا برد( 
از  انتخاب صحيح رسانه  امر مهمی است.  رسانه در محدودة  جغرافيايی  موردنظر 
و  دارد   تبليغ   يک  موفقيت  ميزان  در  بسزايی  و  مستقيم   تأثير   که  است  مواردی 
پذيرد.  از  رسانه موردنظر صورت  پيام   به خصوصيات رسانايی  توجه  با  بايد  کاماًل 
نيستند   روزنامه خوان   آن،  تبليغ محصولی که مصرف کنندگان  برای  مثال:  به طور 
مناسب نيست.... متخصصان تبليغات می دانند  که  افراد وقتی  دستخوش  اضطراب  
هستند، نسبت به بعضی تبليغات حساس ترند  و آمادگی  پذيرش دارند. عواملی که 
مرگ،  بيماری،  بيکاری،  فقر ،  از :  عبارت اند  می آورد،  وجود  به  اضطراب  انسان  در 
کهولت، آشوب های اجتماعی ، جنگ و.....تبليغات همواره مترصد  است  تا شخص را 

در حال  ابتال  به يکی از اين موارد غافلگير نمايد.
نکات برانگيزاننده در تبليغ محصول موارد  زير  است:

 مورد  عالقه  قرار  گيرند؛ مورد تحسين قرار  گيرند؛ کار درست انجام دهند.
 احساس ارزش و اهميت کنند.

  توليد درآمد کنند.
  پول صرفه جويی  کنند .
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  زمان صرفه جويی کنند.
  کار را تسهيل  کنند .

  احساس  ايمنی   کنند .
  زيبا باشند.

  راحت  باشند .
  متمايز باشند.

  خوشحال باشند.
  سرگرم شوند.

  کسب معلومات کنند.
  سالم باشند، حس کنجکاوی خود را ارضا  کنند.

  بدون  ترس و حرص و طمع باشند.
سه  موسيقی  و  تصوير  کالم،  دیداری:  متقاعدسازی  تبلیغ؛  در  تصویر  نقش 
محملی است که در اين زمينه به گونه مؤثری قابل بهره برداری است و از اين رو، 
دست اندر کاران تبليغات نياز دارند عالوه  بر آشنايی با نظريه ها و فنون متقاعدسازی 
در حوزه روان شناسی، در حوزه ارتباطات نيز با ظرفيت های بالقوه کالمی، تصوير 
و موسيقيايی آشنا شوند و بدانند که چگونه از هر يک از اين ابزارها می توان در  

راستای  القای معانی و نفوذ و تأثيرگذاری بر مخاطبان، بهره جست.
زبان کالمی به برکت وجود عناصری چون کلمه و جمله، صراحت الزم را برای طرح 
انواع استدالل ها، مقايسه ها، تشبيه و تبيين عليت دارا است  و به  همين خاطر نيز 
در کوشش های تبليغاتی در رسانه های جمعی، به منظور متقاعد ساختن مخاطبان، 
از کالم به گونه احسن استفاده می شود. چنين صراحتی اگرچه در عناصر تصويری 
کمتر به  چشم  می خورد، با اين حال تصاوير ديداری نيز، از اين ظرفيت های بيانی 
به  منظور،  القای  برای  آنها  از  می توان  خوبی  به  که  طوری  به  هستند  برخوردار 
گونه های هشيار  يا  ناهشيار  بهره گرفت. ويژگی های شمايلی و نمايه ای  تصوير  نقش  
عنوان  به  نيز  موسيقی  تصوير،  و  کالم  کنار  در  دارند.  مورد  اين  در  انکارناپذيری 
مطرح  تلويزيون   و  راديو   همچون   رسانه هايی  در  ارتباطی  ابزارهای  از  ديگر  يکی 
دارای  ديگر،  بسياری   و  وهارمونی   ريتم  ملودی،  همچون  موسيقی  عناصر  است. 
ظرفيت های بيانی مساعدی برای القای انديشه و عواطف است و به خوبی می تواند 

بر افکار، احساسات و رفتار آدمی مؤثر  واقع  شود  و نقش انگيزشی باز کند.
القای  جهت  در  موسيقی  زبان  و  تصويری   زبان  کالمی،  زبان  همسوی  و  ترکيب 
مفاهيم می تواند منشأ بسياری از باورها، احساسات و رفتارهايی باشد که به موقع 
خود  در  رويارويی  و سوگيری های سياسی، در فروشگاه ها و مراکز خريد و باالخره 
در بسياری از فعاليت های  خرد  و کالن اجتماعی مؤثر واقع شود. در ميان اين سه، 
نقش تصوير در متقاعدسازی از جايگاه ويژه ای  برخوردار  است  و ويژگی های معنايی 
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و ترکيبی عناصر ديداری تصوير، در اين مورد بسيار تعيين کننده هستند .
يکی از هدف های عمده بـرای به کارگيری تصوير در فعاليت های تبليغاتی، ايجاد  
است.  ميان مخاطبان  پاسخ در  برانگيختن  آن،  روان شناختی  تعبير  به  يا  واکنش  
واقعيت  از  مستقيمی  رونوشت  معموالً  عکس  و  فيلم  طراحی،  يا   نقاشی   برخالف  
بيرونی به شمار می روند و همين ويژگی ممتاز  است  که  سبب می شود تا در بيننده 
بيرونی  با دنيای  به هنگام  مشاهده  تصوير، گويی  تقويت شود که  چنين تصوری 
ارتباط تعاملی برقرار می کند. عالوه بر اين، از فيلم های تبليغاتی چنين  استنباط  
می شود که گويی آنچه نشان داده شده است، حقيقتاً مصداق بيرونی دارد  و چنين  
چيزی رخ داده و يا ممکن است رخ  دهد . به  ويژه امروزه با استفاده از فنون کارآمد  
که  کشاند  تصوير  به  را  عجيبی  و  بديع  صحنه های  می توان  راحتی  به  رايانه ای ، 
احتمال وقوع  آن  در دنيای واقعی غير ممکن  است . اگر تا  ديروز  تصور  »مرد دو« 
سر تنها در ذهن ها  ممکن  بود، امروزه اين تصاوير و عجيب تر از اينها را آن چنان که 

واقعی به نظر  برسند ، می توان بر صفحه تلويزيون يا سينما  ظاهر کرد.
آنچه هدف  تصاوير  تبليغاتی است تنها مجذوب کردن  مخاطبان  نيست، بلکه ايجاد 
رفتاری است که انتظار می رود در محل و موقعيت ديگری مانند  فروشگاه  يا در پای 
صندوق رأی  به  وقوع  بپيوندد. نکته مهم  اين  است که تصاوير تبليغاتی  به  خودی 
از  اين  انجام کاری وادار نمی کنند، بلکه اين تعابير ذهنی ناشی   افراد را به  خود، 
تصاوير است که نقش متقاعدکنندگی  دارند . اين تعابير  ذهنی ، اگرچه  در نتيجه نگاه 

کردن  به تصاوير برانگيخته می شوند، اما به طور تمام زاييده تصوير نيستند.
تصاوير تبليغاتی سه نقش عمده  را  پی می گيرند. اول اينکه با شبيه سازی  و به تصوير  
کشيدن  صورت  و اندام انسان و يا  هر  چيزی ديگری که با انگيزه های بنيادی ارتباط 
دارند، به برانگيختن هيجانات دامن می زنند. دوم اينکه، از  چيزی  که  گويی محقق 
است و يا واقعاً اتفاق افتاده  يک  مدرک  تصويری  به  ظاهر  مستند به دست می دهند، 
و سوم اينکه، در هرحال می توانند ميان محصول و تصاوير، يک نوع ارتباط ضمنی 
تصويری  رسانه های  اساسی  ويژگی های  از  کارکرد  اين سه  کنند.  برقرار  پنهان  و 
است  که ماهيت زيربنايی تصاوير تبليغاتی را پی ريزی کرده و آن را از زبان کالمی 

و گونه های ديگر ارتباطات بشری متمايز می کند.
خواص ترکیبی تصویر: در مقايسه با زبان کالمی، آنچه زبان تصويری از آن  بی بهره  
و  مکانی  ارتباط های  غير  )به  آن  به  توسل  با  که  است  بارزی  ظرفيت های  است ، 
بيان  بتوان  را  چيز  يا چند  دو  ميان  رابطه  هرگونه  و  تمثيل  روابط ،  انواع   زمانی( 
کرد )به  عنوان  مثال : گرما سبب گرمازدگی می شود ـ رابطه علّی؛ و سقط جنين 
به مثابه قتل است، تمثيل ؛ تنها  در قالب کالم قابل طرح است نه در قالب تصوير(. 
طرح اين گونه روابط  در  زبان  کالمی، در قالب جمله يا گزاره به سهولت ميسر است. 
برخالف کالم، تصوير فاقد ظرفيتی  است  که بتوان در آن گزاره های ترکيبی استفاده 
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کرد و همين امر موجب شده  است  که  برای هدف هايی همچون القای مفاهيم و 
ترغيب و متقاعدسازی بتوان به گونه غير مستقيم و گاه ناهشيار، از  تصوير  بهره  
گرفت. طرح يک ادعای علّی که مثاًل فالن چيز علت فالن تأثير  اسـت ، يا نشان 
دادن وجه تشابه دو چيز و يا بيان ديگر انواع روابط منطقی ميان چند فکر ، همگی  
جنبه های جدايی ناپذيری از فرايند استدالل هستند. اين حقيقت که زبان تصوير 
برای  آشکار  ساختن چنين روابطی قابليت الزم را ندارند ، به  اين  معنی است که 
فرايند متقاعدسازی بصری نمی تواند  شامل  بيان و استدالل های روشن و رسا باشد. 
نوار صدای  و گزاره های  کالمی، در  قالب کلمه   را می توان در  استداللی  البته هر 
پيام های  بازرگانی  و يا در  متن  نوشتاری  تبليغاتی روزنامه و مجله مطرح کرد، اما 
کوشش  برای بيان استدالل از طريق تصوير، چه در تلويزيون و يا در تبليغات  چاپی ، 

به ناچار با نارسايی هايی در صراحت  و روشنی بيان روبه رو خواهد  گرديد .
در نگاه اول، چنين خصوصيتی  در  ارتباطات تصويری ممکن است به عنوان ايراد 
تلقی شود، در حالی  که، می توان  گفت  که از بعضی جنبه ها، همين  ايراد در  حقيقت 
نقطه قوتی  برای  آن به شمار می رود ، دست کم  دو دليل وجود دارد که چرايی اين 
مطلب را توضيح می دهد. اول اينکه، از  آنجا  که استدالل های تصويری نمی توانند 
بينند،  که   کند  ايجاب  است  چنين  ممکن   بنابراين   باشند،  روشن   و  آشکار   کاماًل 
در  گيرد.  کار  به  آن  مفهوم  برای درک  را  بيشتری  ذهنی  فعاليت های  و  کوشش 
حالی که در  ساير  اشکال ارتباطی چنين نيست. پس به  يک  معنی  می توان  گفت ، 
تعبيري که بيننده  از  يک استدالل تصويری دارد، بيش  از هر چيز محصول ذهنی 
خود او است و نه ناشی از  وضوح  و روشنی  خود استدالل. در حقيقت اين طور به نظر  
می رسد  تعبير  ذهنی  هر  بيننده ، در بردارنده تفاوت های ظريف و جزئی در معانی 
او بدانيم. در اين  و مفاهيمی است که سبب می شود آن را محصول ذهنی خود 
راستا پيش فرض رايجی وجود دارد  که برپايه آن، در يک شرايط متعارف، مردم 
مايلند پيشنهادی را بپذيرند که خود آنان به گونه ای در مطرح شدن آن ترغيب 
شده باشند. چنانچه حتی بخشی از پيش فرض  مرسوم  حقيقت داشته باشد، آنگاه 
ضمنی بودن زبان تصوير و به عبارتی، روشن و رسا نبودن استدالل های تصويری را 

می توان به عنوان نقطه قوت فرايند متقاعدسازی بصری دانست.
فيلم ويدئويی مبارزات انتخاباتی  ريگان  در سال 1984، نمايش عينی اين مطالب 
را مسير می کند. در آنجا چنين آمده است که شيوه تدوين  فيلم  مراسم تحليف 
رياست جمهوری )در  البه الی  صحنه هايی از کار و فعاليت های اقشار مختلف( را 
می توان به عنوان يک ادعای علّی تفسير کرد )که براساس آن، رونالد ريگان عامل 
کنترل اقتصادی و بازگشت  مردم  به کار و فعاليت بوده  است ( و يا اينکه می توان 
اين اساس،رئيس جمهور نيز درست  بر  در چارچوب يک تمثيل تبيين کرد )که 
همانند هر شهروند ديگر، آماده شروع انجام وظيفه است(. تفسير اول بر توانمندی  
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ريگان  به عنوان يک رهبر قدرتمند و مؤثر بيشتر تأکيد می کند در حالی  که در 
تفسير دوم بر شخصيت ريگان به عنوان يک شخصيت مردمی تأکيد می شود. هر دو 
تفسير با چهرة پرورش يافته ای  از  شـخصيت ريگان  در دوران ريـاست جمهوری اش 
ارتباط دارند، يعنی از يک سو رهبر قدرتمندی که به احيای سنت های درخشان  
پرداخته و آنها را دوباره به منصه ظهور رسانده است. و از سوی  ديگر  يک  آمريکايی 
صميمی از طبقه متوسط جامعه. )قدرت و صميمت دو احساس متعارض در مردم 
ايجاد می کند، يکی احساس   دوری  و ديگری احساس نزديکی و قرابت(. اين گونه 
درآميختگی تصاوير، با توسل هم زمان به احساسات تقريباً  متعارض  مردم  نسبت به 
مقام رئيس جمهوری، ممکن است سبب محبوبيت استثنايی او نزد رأی دهندگان 
شده باشد . به همين گونه، اين شيوه تدوينگری باز )endedness ـ  Open( تصاوير 
انتخاباتی، به هر بيننده  اجازه می دهد تا متناسب  با  موضع رفتاری و احوال خود 
فرافکنی کرده و از پيام برداشت کند و همين ممکن است، عامل مؤثر و کارسازی 
به  هستند  راغب  که  آنانی  نتيجه،  در  باشد.  تبليغاتی  موفقيت  به  دستيابی  برای 
رئيس  جمهور به عنوان يک قدرت سياسی بنگرند، خواهند توانست چنين مفهومی 
را از فيلم برداشت کنند و آنهايی که طرفدار مساوات و دوستدار برابری و برادری 
هستند نيز خواهند توانست به گونه ای متفاوتی از  گروه  اول به اين فيلم نگاه کنند. 
علی رغم اين، به نظر می رسد تعبير و تفسير بيننده به دنبال اين تدوينگری، بيش 
از هر چيزی در نتيجة نوعی فرافکنی باشد که وابسته به  پيشينه  و ساختار ذهنی 

خود فرد باشد نه وابسته به چيزی که تصوير بيان می کند.
ضمنی بودن زبان تصوير، پيامد قابل مالحظه ديگری هم دارد که با تکيه به آن 
می توان  از  تصوير برای هدف های متقاعدسازی بهره جست. از آنجا که تصوير به 
بنابراين در هر قطعه  تنهايی نمی تواند بيانگر استدالل های صريح و آشکار باشد، 
تبليغی، ادعاهای ضمنی تصاوير می توانند توضيح دهنده باشند . اين  ويژگی  که بدون 
استفاده از کالم و تنها  به  واسطه قابليت های تصويری، بتوان به نکته های معينی 
اشاره کرد، از همان ابتدا برای تبليغات تصويری به عنوان يک رسانه ارتباط جمعی  
امتياز  به  شمار آمده است. يک مورد قابل ذکر در  اين  خصوص، تبليغ درباره سيگار 
است. امروزه برخالف آنچه در گذشته، قبل از آگاهی نسبت به مضرات دخانيات، 
رواج داشته  است  ديگر  قابل قبول نيست که در يک متن تبليغاتی درباره سيگار  از 
منافع دخانيات گفت و ادعاهای خوش باورانه سر داد. با اين همه در حال حاضر 
برای توليدکنندگان سيگار  همواره  اين گونه  مرسوم است که محصوالت خود را در 
متن تصاويری از فعاليت های  نشاط آور  و پس زمينه ای از دشت و کوهسار نشان 

می دهند.
و  پنهان  داده  می شود،  نشان   تبليغ سيگار   زمينه  در  باال  مثال  در  که  همان گونه 
برای   را   بالقوه ای  مکانيزم  و  مستعد  زمينة  تصوير،  ترکيبی  عناصر  بودن  ضمنی 
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استفاده  از آن، بدون نگرانی از پيگردهای قانونی مهيا ساخته است. البته در بسياری 
از  موارد ، هدف هايی  که برای آن از استدالل های تصويری استفاده می شود در حوزه 
نظارتی قانون قرار ندارند، اما  آنچه ظاهراً ناگفته باقی می ماند و طرح آن بـه تصوير 
واگذار می شود، اغلب شامل  پندارها  و خواسته هايی  است که کمتر مخاطبان مايلند 
تصويری  استدالل های  از   اين جنبه   مواجه شوند.  آن  با  مستقيم  و  آشکار  به طور 
به نظر می رسد که به خصوص در ارتباط با دو زمينه  از  تبليغات  بازرگانی مطرح 
باشد که عبارت اند از آنهايی که مضامين جنسی دارند و ديگر آنهايی که با  منزلت  

اجتماعی سروکار دارند.

4ـ شیوه تدریس
شيوة تدريس مؤثر در زمينة تبليغات برانگيختن هنرجويان برای نگارش يک متن 
راستای  در  آموزش  است.  عالقه شان  مورد  محصول  يک  فروش  جهت  تبليغاتی 
را  آموزشی  نکات  هنرجويان  تا  می شود  باعث  تبليغاتی  عملی  پروژة  يک  نگارش 
به صورت عملی دريابند و بر اهميت آن واقف شوند. توصيه می شود هنرآموزان چند 
نمونة تيزرهای تبليغاتی موفق را در کالس نمايش دهند تا هنرجويان با شيوه های 

کار آشنا شوند.
 

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
درستکاري،  مسئوليت پذيري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رايانه، نگهداري و مراقبت از آرشيوها و ابزار و تجهيزات

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعاليت هاي کالسي و کارگاهي، تهيه گزارش، کار پوشه، آزمون عملکردي
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بخش 2: دروس و جلسات

ارزشیابی شایستگی نگارش متن تبلیغاتی

شرح کار:
طراحی موضوع، انتخاب ايده، نوشتن سيناپس، طراحي استوري بورد، نوشتن متن

استاندارد عملکرد: 
توليد متن يا يک آگهی تبليغاتی براساس سفارش مشتری با رعايت ارزش ها واصول اخالقی

شاخص ها:
1ـ شناخت عمومي  رسانه هاي ارتباط جمعي 

2ـ مخاطب شناسي و بازارسنجي

شرایط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مکان: کالس درس
ابزار و تجهیزات: دستگاه پخش فيلم روی پرده، پرده سفيد، تخته سفيد يا سياه،کاغذ و قلم، آرشيو کتاب، اينترنت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1طراحی موضوع1

2انتخاب ايده2

2طراحی استوری بورد3

1نوشتن متن4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
ارتقای   ،)N15( تفکر خالق  نگرش:  و  زیست محیطی 
استفاده  با  تلويزيونی  مخاطبان  بصری  و  فرهنگی  سطح 
ملی،  ارزش های  از  استفاده  و  خالق  ايده های  از 
جامعه،  اقشار  کليه  اقتصادی  رونق  به  مذهبی،کمک 

مؤلفان معنوی  و  مادی  حقوق  به  وفاداری 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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پیوست ها
بخش 3
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نمونه فعالیت های کارگاهی
کار عملی اضافی برای کسب مهارت

راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضاي آموزشي
راهنمای استفاده از دستگاه های جديد و نرم افزارهای جديد در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابي

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف

1

2

3

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

میانگین نمرات

فضاي آموزشي
کارگاه نگارش متن

استودیو نگارش
1ـ درب ورود و خروج

2ـ کتابخانه
3ـ میز و صندلی 

مطالعه و نگارش
4ـ میز هنرآموز

5  ـ برد و پرده نمایش
6  ـ میز رایانه
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بخش 3: پیوست ها
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