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اگر از رخدادي واقعی فيلمي تهيه كنيد، اين فيلم مستند خواهد بود و اگر هنگام پخش آن 
براي ديگران جنبه هاي ديده نشدۀ ماجرا را تعريف كنيد، گويي براي آن متني نگاشته ايد. 
متن براي فيلم مستند هم مي تواند نقشه راه باشد و هم تكميل كننده و جذاب كننده 

اتفاقات موجود در فيلم.

پودمان 2

مستندآموزشي
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نگارش متن برنامۀ مستند

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    ديدن بعضي فيلم هاي مستند چقدر مي تواند در درك ما از هستي و آفرينش مؤثر باشد؟

    براي نوشتن فيلمنامۀ مستند به چه دانشي نياز داريد؟ 

    تحقيق و پژوهش چه تأثيري در نوشتن فيلمنامه مستند دارد؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، انواع فيلم هاي مستند و ساختار فيلم مستند را فرا مي گيرند، همچنين 

روش هاي تحقيق براي فيلم مستند را مي آموزند.

استاندارد عملكرد
  نوشتن متن يک فيلم مستند بر اساس سفارش يک شبكه يا بر اساس عالقۀ شخصی و توانايی ساخِت آن 

در صورت نياز
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فیلم مستند 
وقتی می گوييم مستند، از موضوعی حرف می زنيم كه دارای سند است. وقتی از كودكی تان خاطره ای تعريف 
می كنيد و عكسی از آن خاطره را نشان می دهيد، در واقع مستند خاطره تان را نشان می دهيد. با اين عكس 
خاطره های كودكی شما مستند می شوند؛ يعنی شما دربارۀ چيزی كه حرف می زنيد يا واقعه ای كه تعريف 
می كنيد، مدركی واقعی در دست داريد. در موضوعات مستند فقط واقعی بودن مهم نيست، بلكه داليلی كه 
بازنمايی واقعيت نيست كه در فيلم مستند به كار  از اين رو، تنها  اثبات می كند نيز مهم است.  واقعيت را 
می رود، بلكه درگيری و رو به رويی با واقعيت مهم تر است. چه بسا كه در حالت اول ما با يک گزارش خبری 
رو به رو هستيم؛ در حالی كه در دومی صحبت از يک اثر هنری در ميان است. فيلم های مستند نقش مهمی 

در حفظ و نشر واقعيت ها دارند؛ واقعيت هايی كه می تواند به زيست بهتر انسان كمک كند. 
ورود قطار به ايستگاه )1895( و يا خروج كارگران از كارخانه )1895(، كه توسط برادران لومير ساخته شدند، 
اولين فيلم های مستند محسوب می شوند. اين واژه به صورت رسمی اولين بار توسط منتقدان دربارۀ فيلمی كه 

توسط يک كارگردان بريتانيايی ساخته شده بود به كاررفت. 

تصوير1

تصوير3

تصوير2 

تصوير4

واژۀ مستند را اول بار جان گريرسن )John Grierson ( )مستند ساز و منتقد سينما( در نقد فيلم موانا 
)Moana -1926( ساختۀ رابرت فاالهرتي )Robert Flaherty( به كار برد.
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»اتحاديه جهاني سينماي مستند« در سال 1948 واژۀ مستند را چنين تعريف كرده است:
» ضبط سينمايي واقعيت يا هر جنبه اي از واقعيت كه با فيلمبرداري واقعي و بدون دست كاري، يا با بازسازي 
وفادارانه و معقول رويدادها، با هدف گسترش بخشيدن به دانش و درك مردم و ارائه مسائل و راه حل هاي آنان 

صورت گرفته باشد فيلم مستند گفته می شود«.

چهار هدف متمايز در ساخت يک فيلم مستند وجود دارد:
1( ثبت، آشكارسازی، نگهداری 

ثبت واقعه ای كه دور از چشم همگان بوده يا درباره آن كسی خبری نداشته باشد. مانند »فيلم نانوك شمالی« 
ساختۀ فالهرتی كه در آن زندگی اسكيموها نشان داده شده است. بعضی از رويداد ها برای ثبت در اسناد 

تاريخی به عنوان سند نگهداری می شود. 
2( تشویق یا ترویج 

رواج دادن يا قانع كردِن موضوعی در اهداف شخصی و اجتماعی كه می تواند در حوزه تبليغات هم باشد. هدف 
آن آگاهی بخشی در جهت يک امر خاص است.

3( تحلیل)آنالیز( یا تفّحص 
مستندهای بی واسطه در اين دسته طبقه بندی می شوند؛ آنها كه به دنبال بازنمايی واقعيت هستند و با ذهنيت 

و نگاه زيبايی شناسانه آن را ثبت می كنند.
4( بیان احساس 

شيوۀ بيانی اين مستند، مبتنی بر احساس است و با استفاده از تصاوير واقعی، احساسات انسانی را هدف قرار 
می دهد.

دربارۀ اصطالح »Kino – Pravda« چیزی شنیده اید ؟ به همراه هم گروهی هایتان دربارۀ این اصطالح تحقیق 
کنید و نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش ارائه دهید:

»Kino – Pravda« به چه معنایي است؟

از کینو- گالز »Glaz -Kino« به معناي دوربین چشم »Eyes -Camera« چه مي دانید؟

فعاليت 
كالسي

عناصر فیلمنامۀ فیلم مستند:
عناصر فيلمنامۀ يک فيلم مستند نيز، مانند ديگر متون انواع  فيلمنامه هستند؛ ولی با توجه به ساختار و نوع 
فيلم مستند، نقش و نحوۀ ارايۀ آنها متفاوت است. عناصر فيلمنامۀ مستند نيز شامل كنش يا همان عمل، 
شخصيت، فضا، زاويۀ ديد و ... است و بر اساس شالوده و پيرنگ كه به آن در فيلم مستند طرح يا ايدۀ اوليه 

می گويند، شكل می گيرد. 



پودمان2 / مستندآموزشي

5 5

مهمترين نكته در فيلمنامۀ فيلم مستند، واقعی بودن آن است. تمام عناصر تابع اين موضوع هستند و تحت 
تاثير آن طراحی می شوند. به طور مثال كنش يا عمل در يک فيلم مستند قبال اتفاق افتاده است و زاييدۀ 
ذهن و فكر نويسنده نيست. كنش در اين جا آن چيزی است كه نويسنده در رابطه با واقعيت و تعامل آن با 

مخاطب ايجاد می كند؛ به عبارتی، تخيل و خيال در آن وجود ندارد. 
برای درك بهتر يک فيلم مستند بايد فيلم های مستند فراوانی ديد. نظريه پردازان فيلم های مستند را به اشكال 
مختلفی تقسيم كرده اند. شكل دهی به واقعيت در هر اندازۀ آن، كم يا زياد، بر اساس سليقه، هدف، منفعت يا 

هر دليل ديگری منجر به طبقه بندی های متفاوت فيلم مستند شده است.

کدام یک از گزاره های زیر مستند و واقعی، و کدام یک فانتزی و خیالی هستند؟
1( داستان رستم و سهراب در شاهنامۀ فردوسی 

2( داستان علی بابا و چهل دزد بغداد 
3( تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 شمسی 

4( خشک شدن دو سوم دریاچۀ ارومیه 
5( ازدواج لیلی و مجنون

فعاليت 
كالسي

 انواع فیلم مستند: 
انواع فيلم مستند در كتاب »بازنمايی واقعيت« اثر بيل نيكولز به چهار گروه توضيحی، مشاهده ای، تعاملی و 

انعكاسی تقسيم شده است. كه در اينجا به برخی از آنها می پردازيم:

شیوۀ توضیحی  یا مستند های کالسیک
و  انسان شناسی  حوزۀ  در  ديده نشده  و  ناشناخته  واقعيت های  از  نمايشی  و  توضيح  اغلب  اوليه  مستند های 
فرهنگ های مختلف بودند. مستند توضيحی درصدد توضيح يک واقعيت با كنار هم گذاشتن تكه های تصويری 
است و شكل روايی دارد، دانای كل با لحن خود محتوای متن را به شكلی تأثير گذار به مخاطب انتقال می دهد 
و تشريح می كند. از آثار شاخص اين شيوه فيلم مستند بلند »نانوك شمالی« ساخته رابرت فالهرتي است. 

اين فيلم نخستين آشنايي مردم معمولي با اسكيموها و زندگي آنها بود.
مجموعۀ »تهران پايتخت ايران است« ساختۀ كامران شير دل و »باد صبا« ساختۀ آلبر الموريس را می توان 

به عنوان نمونه های كالسيک فيلم های مستند نام برد.
فيلمنامه در اين شيوه دارای تعريف خطی، سكانس و توضيح صحنه است. تمامی عناصر فيلمنامه شكل خود 
با اين تفاوت كه همگی تابع  را دارند. يعنی ما دارای پيرنگ، درام يا كنش، شخصيت و گفت وگو هستيم، 

واقعيت و وفادار به روايت هستند.
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مستندهای مشاهده ای)Observational Documentary( یا بی واسطه
مشاهده ای، عينی، بی واسطه يا واقع گرا به آن دسته از مستند هايی گفته می شود كه فقط ناظر مطلق است 
و هيچ دخالت احساسی از جانب سازنده در آن وجود ندارد. مشاهدۀ مستقيم پديده، مبنای اين نوع از فيلم 
است. تماشاگر با ديدن اين نوع  فيلم درمي يابد كه در صورت نبودن دوربين هم، واقعيت روزمره به اين شكل 

به وقوع می پيوست. 
در اين نوع مستند، مستندساز بدون واسطه وارد واقعه می شود و در جريان اتفاق قرار می گيرد. اين نوع فيلم 
بازنمايی صددرصد واقعيت است؛ به عبارت ديگر، سوژۀ مورد نظر اعم از افراد يا مكان های مورد مطالعه، نسبت 

به حضور دوربين آگاه نيستند و زندگی طبيعی در برابر دوربين جريان می يابد. 
فيلمنامه در اين نوع به صورت متنی ا ست كه در هنگام ساخت فيلم نوشته و بازنويسی می شود. از مهمترين 
فيلم های اين نوع مستند، می توان به فيلم »برای آزادی« اشاره كرد كه وقايع انقالب اسالمی را از شهريور 57 

تا فروردين 58 نمايش می دهد.
 

مستند مشارکتی)Participatory Documentary( ، سینما حقیقت تعاملی 
اين نوع مستند بر پايه تعامل، مشاركت و واقعيت جاری ميان فيلم ساز و سوژۀ مورد مطالعه است. در واقع 
محصول مشاركت ميان گروه توليد است. در اين مستند برخالف مستند مشاهده ای، سوژه از حضور دوربين 

آگاه است و به نوعی با آن تعامل می كند مثل مصاحبه. 
هدف اين است كه واقعيت از طريق مشاركت بين مستند ساز و افراد درگير در رويداد كشف شود و به تصوير 
در آيد و اين نحوۀ مواجهه با واقعيت در فيلم به صورتی عينی، برمال و آشكار شود. از نمونه های شاخص اين 
شيوۀ مستند »روايت فتح« ساختۀ شهيد آوينی است كه در آن با گفت وگو و روايت، مخاطب در كشف حقيقت 
سهيم می شود. عناصر فيلمنامه در اين شيوه با توجه به ساختار پيرنگ نقش ايفا می كنند و در واقع فيلمنامۀ 

اصلی در پروسه تدوين، شكل می گيرد. 

تصوير 5
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سید شهیدان اهل قلم، راوی»روایت فتح«

اوايل مهر 1359 و همزمان با شروع جنگ را می توان ايام تولد سينمای مستند جنگی در ايران 
دانست. گروه تلويزيونی جهاد كه بعد ها به عنوان گروه »روايت فتح« ناميده شد، پيشگامان تهيۀ 
فيلم های مستند جنگی بودند كه در طول هشت سال به ثبت رخدادهای جنگ پرداختند. مديريت 

اين گروه با سيد مرتضی آوينی بود.
اعضای گروه دوشادوش رزمندگان به دنبال حقيقت ماجرا به جبهه ها می رفتند؛ به طوری كه در 
همان روزهای اول جنگ در قصرشيرين دو نفر از اعضای گروه اسير و عده ای نيز در عمليات های 
مختلف به شهادت رسيدند. آنچه بيش از تكنيک و هنر، آنها را به جبهه ها كشانده بود، انگيزش 
سلحشوری های  با  همراه  عرفانی  نگاهی  با  جنگ  واقعيت های  بيان  بود.  هنرمندان  اين  درونی 
رزمندگان و معرفی فرماندهان و ... ابتكار »روايت فتح« آوينی بود كه در شرايط خاص زمانی جنگ 
با استقبال گستردۀ مردم روبه رو شد و متن ها و صدای ويژۀ وی در اين مستندها، اين مجموعه را 
متمايز و ويژه ساخته بود. او فارغ التحصيل رشتۀ معماری دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
از قلم بسيار قوی برخوردار بود. كتاب ها و مقاالت فراوانی از او به جا مانده است. او سرانجام در 
تاريخ20 فروردين1372 هنگامی كه در حال تهيۀ مستند از منطقه عملياتی فّكه بود، به شهادت 

رسيد و سيد شهيدان اهل قلم نام گرفت. 
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ایدۀ فیلم مستند 
در واقع ايده يكی از مهم ترين بخش های شكل گيری يک فيلم مستند است. اگر ايده به اندازۀ كافی خالق 
نباشد، بقيۀ عناصر هر چقدر هم كه حرفه اي و دقيق چيدمان شده باشند، اثر نهايی را منحصر به فرد نخواهد 
كرد. ايده همان وجه تمايز است، وگرنه موضوع گاهی ثابت است. برای مثال، مستند دربارۀ موضوع آب كلی 

است، اما ايده می تواند متفاوت باشد.

تحقيق تنها جمع آوری اطالعات نيست.
تحقيق زير و رو كردن اطالعات نيست.

تحقيق انتقال اطالعات از يک محل به محل ديگر نيست.
تحقيق شناخت اطالعات و طبقه بندی آن برای رسيدن به يک واقعيت جديد است.

بخش هایی از مستند »روایت فتح« را ببینید و دربارۀ موضوعات زیر با یکدیگر گفت وگو کنید.
شخصیت، هدف از ساخت برنامه، میزان تأثیرگذاری کالم و گفتار فیلم

فعاليت 
كارگاهی

پژوهش و تحقیق 
پژوهش و تحقيق از مهم ترين موارد در روند ساخت و توليد هر نوع فيلم محسوب می شود؛ به خصوص در 

بخش نوشتاری متن يا همان فيلمنامه. اما در فيلم مستند، تحقيق از همه چيز مهم تر است. 
اين امر كليدی ترين راه برای يافتن ايده ای جامع و منحصربه فرد دربارۀ موضوعات است. 

روش های تحقيق در دنيای امروز بسيار تغيير كرده اند، اما برای گرفتن نتيجه ای بهتر، شناخت و به كارگيری 
روش های كالسيک الزم و ضروری است. 

در تحقيق با جمع آوری اطالعات، و سپس پردازش آنها از طريق يكی از روش های موجود، پاسخ پرسش يا 
مسئلۀ خود را  پيدا می كنيم يا به يک نتيجه، دربارۀ فرضيه ای كه برای خود ساخته ايم، می رسيم. 
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برخي از روش هاي تحقیق به شرح زیر است:

روش های تجربی
اين روش همان طور كه از نام آن پيداست، متكی بر تجربه است. حال اين تجربه متعلق به پژوهشگر است كه 

می تواند خود نويسنده باشد يا تجربۀ ديگران كه در قالب های مختلف ارائه می شود. 
تجربه انتظار در ايستگاه قطار، گم شدن در كوير، چوب بريدن زير گرما، درس خواندن بی وقفه، تماشای يک 
بازی فوتبال از نزديک، مشاركت در ساخت يک فيلم، و بسيار تجربه هايی كه بتواند ما را در امر تحقيق برای 

موضوعی خاص ياری دهد. 

تجربه های متفاوت خودتان را بنویسید، در این تجربه چه چیزی منحصر به فرد بوده است؟ آیا می توانید به 
آن به عنوان مرجِع یا یک سند مراجعه کنید ؟

فعاليت 
كارگاهی

روش مرجع 
اسناد  مانند  در شكل های مشخصی  است،  تحقيق شده  آنها  دربارۀ  قباًل  كه  اسنادی  و  منابع  اين روش  در 

نوشتاری، كتاب، فيلم، ديسک های فشرده كه به صورت های مختلف جمع آوری شده اند، يافت می شود. 

روش علمی 
روش علمی يكی از روش هايی است كه امروزه در پژوهش های علمی به كار می رود، موضوعی كه روش علمی 

را متمايز می كند، مراحل پژوهش است. اين مراحل به ترتيب عبارت اند از:

    شناخت و طرح مسئله يا موضوع 

    نوشتن و ساختن فرضيه 

    جمع آوری اطالعات

    نتيجه گيری برای فرضيه يا طرح

شناخت و طرح مسئله: در اين مرحله بايد روشن، واضح و دقيق بدانيم كه هدف ما از تحقيق چيست. برای 
تسهيل در جهت يافتن هدف، می توان نكات زير را در نظر گرفت:

الف( محدودۀ پرسش شما بايد مشخص باشد؛ مثاًل اگر می خواهيم مستندي دربارۀ شهر تهران بسازيد به 
تفكيک و با جزئيات بايد بدانيد كه موضوع فيلم دقيقاً دربارۀ كدام ويژگی يا كيفيت شهر تهران است.

ب( موضوع تحقيقی كه قصد داريد در متن فيلمنامۀ مستند به آن بپردازيد، موضوع مهم و جديدی باشد. بر 
اين اساس آثاری را كه قباًل ساخته شده اند، بيابيد و آنها را برای پرهيز از دوباره گويی و تكرار به دقت مطالعه 

و بررسی كنيد.
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هماهنگی موضوع تحقیق با امكانات: اين شرط نبايد مانعی برای پردازش و خلق فكرهای نو باشد، اما 
می تواند راه را برای رسيدن به نتيجه هموار نمايد. مثاًل تحقيقات علمی دربارۀ سفر به كرۀ ماه ممكن است با 

موانع و مشكالتی همراه باشد. 
مسئله تحقيق زاويۀ انتقادی و پرسش گری را به همراه دارد و رسالت معنوی خاصی را دنبال كند و می تواند 

با موضوعاتی كه در گذشته درباره آنها برنامه يا تحقيق شده است،  مرتبط باشد. 

ساختن فرضیه: فرضيه در تحقيق همان پيرنگ، يا خط ارتباطی در فيلمنامه است، كه اجزا را به هم پيوند 
می زند. فرضيه در واقع نتيجه ای است كه در پژوهش و تحقيقات علمی فرض می كنند و برای رد يا اثبات 
آن تالش می شود. تعيين فرضيه باعث تمركز روی موضوع می گردد و مانع از پرداختن و جمع آوری اطالعات 

غيرمرتبط می شود؛ براي مثال، می خواهيم دربارۀ سابقۀ درختكاری در شهر تهران تحقيق كنيم. 
فيلم های  رابطه  اين  در  است.  فرهنگی شهری  رفتار  علت  به  درختی  سبز  فضای  نيافتن  توسعه  ما  فرضيۀ 
دوربين های شهری را برای كنترل رفتار مردم با درختان، جمع آوری و مشاهده می كنيم. در ميان اين فيلم های 
ضبط شده مثاًل با يک رويداد در حوزۀ حمل و نقل شهری رو به رو می شويم . اين موضوع برای ما ممكن است 

جذاب باشد ولی ما را از هدف خودمان دور خواهد كرد.

شكل  شما  فرضيۀ  درخت  تنۀ  دور  به  كه  است  برگی  و  شاخ  اطالعات  جمع آوری  اطالعات:  جمع آوری 
می گيرد. اطالعات تمام داده هايی است كه به روش های تحقيق مختلف جمع آوری می شود. كميت اطالعات 
بستگی به نوع فرضيه دارد. در جايی كميت اطالعات مهم است و در جايی تنها كيفيت و چگونگی اطالعات 

اهميت دارد. اين اطالعات با آزمون های آماری تجزيه و تحليل می گردد و برای نتيجه گيری آماده می شود. 

نتیجه گیری برای فرضیه- رد یا پذیرش آن: در اين مرحله پژوهشگر با توجه به مطالعات و يافته های 
تحقيقاتش دست به استنتاج ميزند. به اين معنی كه فرضيۀ وي اثبات و يا رد می شود. الزم به يادآوری  است 

كه در هر صورت پژوهش حاصلی در بر داشته است. 
به اين معنی كه در هر صورت حقيقتی استنتاج شده است. براي نمونه می توان به فرضيه ا ي اشاره كرد كه بر 
اساس آن، دختران براي شروع آموزش دبستانی، نسبت به پسران همسن خود از آمادگی بيشتري برخوردارند.

چنانچه محقق به نفی اين فرضيه برسد، می توان از آن نيز چون حقيقتی علمی ياد كرد كه ماحصل پژوهش 
است؛ و نبود تفاوت در دختران و پسران در اين مقطع سنی را اثبات می كند. 

دربارۀ میزان مطالعه در خانواده و دوستان، فواید مطالعه، مضرات تکنولوژی نوین،  یادگیری یک حرفۀ هنری 
یا فنی به روش علمی تحقیق کنید.

فعاليت 
كالسي
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نوشتن طرح فیلم مستند: 
برای يک اردوی چندروزه عازم سفر هستيد. همه چيز آماده است و در اتوبوس نشسته ايد. اولين اقدام برای 
شروع سفر شما چيست؟ استارت ! اگر رانندۀ خودرو يا اتوبوس حامل شما خودروی خود را روشن نكند، سفر 
و حركتی اتفاق نخواهد افتاد. برای يک فيلم يا هر كار اجرايی نوشتن طرح در حكم استارت است. ايده ها 
و نقشه ها تا زمانی كه در ذهن شما هستند، نمی توانند موتور اجرايی يک برنامه را روشن كنند. برای تأييد 
سفارش يا جذب يک طرح كه به مركز يا سازمانی ارائه می شود، به طرحی مشخص با ساختاری مدون نياز 
است كه شفاف و روشن، و قابل بحث، تأييد يا رد باشد. طرح به صورت های  يک خطی، يک پاراگرافی و چند 

صفحه ای تهيه می شود. 

چند نكتۀ مهم در طرح بايد مشخص باشد:
    هدف از ساخت فيلم مستند

    مخاطبان

    زمان فيلم 

    شيوه و سبک ساخت 

    چگونگی امر توليد به اختصار 

    مشخص شدن مكان و شخصيت ها 

مشخص كردن و تنظيم اين موارد بر روی كاغذ همان استارت خوردن و روشن كردن موتور كار و آغاز راه 
است. قالب های نگارش طرح بر اساس مواد و نكات فوق عبارت اند از:

طرح خطی : در چند سطر موضوع و هدف كلی را مشخص می كنيم اين همان هستۀ اوليه يا پيرنگ است. 
طرح مختصر: نگاهمان به موضوع، مخاطب، ضرورت ساخت و دغدغه مان را به عالوۀ مكان اصلی در چند 

سطر يادداشت می كنيم.  
طرح توضیحی: در توضيح تكميلی، چند سطر قبلی را گسترش می دهيم، به سؤاالتی كه در ذهن خوانندۀ 
طرح به وجود می آيد پاسخ می دهيم. اين سؤاالت در تكميل اشارات قبلی به عناصر فيلمنامه مانند شخصيت ها، 

روايت يا موضوع، گفتار روی فيلم، مكان، زمان فيلم، شيوه يا سبک ساخت و باز هم ضرورت ها است.

یک طرح در شیوۀ خطی، مختصر و توضیحی بنویسید. 
موضوع: زندگی یک پیش کسوت ورزشی

فعاليت 
كارگاهی
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ مستند

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب شيوۀ مستند 1
3 ايده پردازی 2

2 گردآوری اطالعات 3

3 نوشتن متن 4

2 آكسان  گذاری متن 5

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
دقت، جست وجو گری، تمايل به كشف حقايق، پرهيز از استعمال دخانيات، رعايت 
موارد ايمنی در طول زمان تحقيق و ساخت، موضوع طبيعت هميشه از موضوعات 
مهم و مورد توجه فيلم های مستند است؛ بنابراين حفاظت و توجه به آن می تواند از 
نكات برجسته و پر  اهميت در اين بخش باشد. وفاداری به وقايع مستند، خودداری از 

بزرگ نمايی در يک اتفاق 

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

شرح کار:

انتخاب شيوۀ مستند، ايده پردازي، گردآوري اطالعات، نوشتن متن، آكسان گذاري متن

استاندارد عملكرد:
نوشتن متن يک فيلم مستند بر اساس سفارش يک شبكه يا بر اساس عالقۀ شخصی و توانايی ساخِت آن در صورت نياز

شاخص ها:
1- مهارت پژوهشي و تحقيقي از منابع مختلف اطالعاتي 

2- شناخت عمومي از رسانه وهنر هاي مرتبط 

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهيزات پخش صدا و تصوير، رايانه، آرشيوهای بصری و صوتی  
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نگارش متن برنامۀ آموزشي

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    نگارش متن برنامه آموزشي چگونه تهيه مي شود؟ 

    برنامۀ آموزشي به چند دسته تقسيم مي شود؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجويان در اين واحد يادگيری، انواع رسانه هاي آموزشي و ساختار متن آموزشي را فرا مي گيرند.

استاندارد عملكرد
  نگارش متن برنامۀ آموزشی بر اساس سفارش تهيه كننده با در نظر گرفتن استانداردها و ظرفيت آموزشی
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      ویژگی های فیلم آموزشی

1. همخواني با هدفها ، محتوا و شيوه هاي آموزشي
2. توانايي انتقال پيام مورد نظر

3. انطباق و همخوانی با جامعه مخاطب )يادگيرندگان(
4. داشتن اعتبار دانش در محتوا 

5. ايجاد انگيزه در مخاطب برای يادگيری و فعاليت 
6. بهره داشتن استاندارد های كيفی و كمی توليد در جهت پخش از رسانه های جمعی

برنامه های آموزشی 
آموزش به روش های مختلف و از طريق يک رسانه صورت می گيرد. رسانۀ آموزشي وسيله يا عاملي است كه 
آموزش از طريق آن به صورت فراگير ارائه مي شود. امكانات رسانه سبب تسهيل امر آموزش و انتقال آن به 

مخاطب می شود. 

رسانه های آموزشی به چهار بخش تقسيم می شوند:

    دیداری 

    شنیداری 

    دیداری- شنیداری 

    چند حسی 

فيلم های آموزشی در دستۀ رسانه های آموزشی ديداری-شنيداری متحرك  طبقه بندی می شوند.اين فيلم ها 
می توانند تأثير مثبتی در فرايند يادگيری مخاطبان داشته باشند. در يک فيلم آموزشی، به تجارب يادگيری 
از قبل اندوخته شده شكل می دهيم و با صرفه جويی در زمان با ارتباطی آسان و فراگير، امكانات آموزشی را 

برای عموم جامعه ميّسر می كنيم.

رسانه هاي آموزشي انتخاب شده بايد با توانايي ها، عالقه ها و نيازهاي يادگيرندگان منطبق باشند. در رسانه اي 
صدادار نظير فيلم، مطالب بايد با زبان قابل فهم مخاطبان ارائه شود. توضيحات نبايد زياد و كسل كننده و يا 
كم و غير كافي باشند. در انتخاب واژه ها، تصاوير، موسيقي، طنين صدا، سرعت بيان، فشردگي مطالب و... بايد 

به عالئق و توانايي هاي مخاطبان توجه كرد. يكي از ويژگي هاي ياد گيرندگان، سن آنهاست. 
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نقش رسانه در فرایند یادگیری:
عامل ایجاد انگیزش 

تسهیل فرایند یادگیری
اصالت بخشیدن به موضوع

ملموس تر کردن موضوع
در اختیار قرار دادن منابع اطالعاتی

فراخوان اطالعات قبلی
تحریک حواس

براي  بنابراين  مي كنند.  كسب  عيني  تجارب  طريق  از  را  خود  يادگيري هاي  بيشترين  خردسال  مخاطبان 
برقراري ارتباط با اينگونه شاگردان تا حد امكان بايد از رسانه هاي آموزشي استفاده كنيم كه امكان كسب 

تجارب يادگيري دست اول و يا نزديک به آن را فراهم می سازند.
  

انواع فیلم های آموزشی
فيلم آموزشی به دو بخش گفت وگو محور و مستند تقسيم می شود. در دنيای معاصر بخش ديگری به فيلم های 
آموزشی نرم افزار محور اختصاص دارد كه در آنها محتوای آموزشی در نرم افزار های رايانه ای شبيه سازی می شود 

و خروجی به صورت قابل پخش در دستگاه های پخش ديداری ذخيره می گردد.

گفت وگو محور : 
در اين نوع فيلم های آموزشی، آموزش توسط كارشناس- مجری صورت می گيرد و از ديگر بسته های ديداری 
نوشته می شود و دارای  نويسندگان  يا گروه  نويسنده  برنامه توسط  اين  استفاده می شود. متن  يا شنيداری 
بخش های مختلف است. نويسنده به فراخور مخاطبان، ساعت پخش، زمان برنامه، امكانات اجرايی و محتوای 

برنامه از عناصر مختلف در متن استفاده می كند. 

تصوير6 - نمودار سهم حواس در يادگيری انسان

    بينايی

    شنوايی

    المسه

    چشايی

    بويايی

33

13

75

6
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يک برنامۀ آموزشی برای كنكور با يک برنامه آموزش باغبانی يا مهارت های كمک های اوليه متفاوت است. 
گاهی در مدل های جديد از روش های جديد آموزشی استفاده می شود، مانند بازی ها، نمايش، يا ابزارهای 
تشويقی مثل مسابقه. اين موارد جزو ابزار آموزشی است و استفاده از آنها در گروه های تصميم گيری توليد 

مشخص می شود.

برنامۀ آموزشی- فیلم مستند:
اين نوع فيلم جزو يكی از سبک های فيلم مستند است و در دستۀ فيلم های غير داستانی قرار می گيرد. فيلمنامۀ 
آن مختصات يک فيلمنامۀ عمومی فيلم را دارد و دارای، سير خطی فيلمنامه، شرح صحنه، شخصيت ها و 

ديالوگ است. تفاوت مهم و عمدۀ آن غيرداستانی بودن آن است. 
اطالعاتي كه در فيلمنامه به كار می بريد بايد مفيد، صحيح، جديد و به روز باشد. مهمترين گونۀ فيلم مستند 

آموزشی مستند، علمی- آموزشی است.

در هر دو نوع فیلم آموزشی، محتوای فیلمنامه باید خصوصیات زیر را داشته باشد: 
    با اهداف يادگيری، مرتبط باشد. 

    قابل اجرا باشد. 

    برای ساختن و استفاده آسان باشد. 

    توسط مخاطب درك شود. 

    جالب و سرگرم كننده باشد و سبب تشويق به ادامه مسير آموزش، فراگيری و خالقيت شود.

مستند علمی- آموزشی 
به مستند هايی علمی گفته می شود كه موضوعاتشان دستاوردهای علمی و مباحثات دانش محور هستند و در 
پروسه ای مستند شده اند. مستندهای آموزشی می توانند علمی ، هنری، اجتماعی ، ورزشی و... باشند، مانند 
برنامه های آموزش رياضی- زبان فارسی- آشپزی ويژه؛ و لزوماً نبايد محورشان علمی باشد. برنامه های علمی 
هم مانند آثار حيات  وحش، نجوم، پزشكی و... توليداتشان بر مبنای يافته های علمی و تحقيقات دانشمندان 

است. 
در اين نوع برنامه ها، موضوعات حاصل پژوهش های علمی است، اما شيوۀ ساختشان می تواند لحنی هنری يا 
زيبايی شناسانه داشته باشد. مستندهای ديگر هم اگر هدف از ساخت آنها انتقال دانش و باالبردن سطح آگاهی 

علمی باشد، در همين طبقه بندی قرار می گيرند مانند مستند مردم نگارانه يا تاريخی. 
مشاهده گر،  مستند های  جمله  از  باشد؛  مستندها  ديگر  انواع  از  تركيبی  می تواند  آموزشی  علمی-  مستند 
گزارشی، خبری، واقع گرايانه، مردم نگارانه يا سفرنامه ای. مثاًل می توان آموزش درختكاری يا نوعی از اصالح 
نباتات را در يک سفر تفريحی به ارتفاعات يا جنگل طراحی و اجرا كرد. يا برای آموزش زيست شناسی مستقيم 
قالب  در  تنها  آموزشی  مستند های  نمود.  دنبال  را  آموزش  روند  در يک كالس درس  ساده  دوربين  يک  با 
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برای نوشتن برنامۀ آموزشی به ترتیب زیر عمل خواهیم کرد: 
1. انتخاب موضوع، تم يا همان ژانر برنامه 

)در برنامه های سفارشی معموالً موضوع مشخص است( 
2. انتخاب شيوۀ برنامه 

3. انتخاب ايدۀ خالق برای اجرا 
4. تحقيق، جمع آوری اطالعات 

5. ساختاربندی 
و  گفت وگو  توضيحات صحنه ،  از  تركيبی  كه  فيلمنامه  متن  نوشتن   .6

شخصيت هاست.
بخش  در  می توانند  گزارش ها  اينسرت ها،  نماهنگ،  مانند  ميان برنامه ها 

تدوين حذف يا اضافه شوند.

آموزش های علمی نيستند؛ آنها می توانند دربارۀ آشپزی ، هنر ، ورزش يا يک حرفۀ صنعتی باشند. برنامه های 
اين  از  نمونه  پيدا می كنند. چند  فراوانی  تبديل می شوند و طرفداران  به يک سبک زندگی  آموزشی گاهی 

برنامه ها در سال های اخير از تلويزيون ايران پخش شده  اند. آيا آنها را  به خاطر می آوريد؟ 
دو عنصر مهم در نوشتن يک متن برنامۀ آموزشی اهميت دارد؛ اول تحقيق و دوم هم تحقيق. مطمئناً دچار 
اشتباه تايپی نشده ايم و هر دو مورد مهم تحقيق است، چرا كه در اين موارد، اطالعات، جمع آوری و پردازش 

آنها در قوی كردن محتوای برنامه مؤثر است. 

شخصیت ها، مجری ها و کارشناسان هستند و لزوماً نویسندۀ متن آنها را نمی سازد. آنها از قبل وجود دارند. 
نکـته

تصاویر زیر به کدام نوع از برنامه های آموزشی مربوط هستند.
تصویر 7 .....................................      تصویر 8 .......................................     تصویر9 .......................................

فعاليت 
كالسي
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مراحِل نگارش متن یک برنامۀ آموزشی

1. جمع آوری اطالعات  
پس از انتخاب موضوع، مرحلۀ تحقيق در زمينۀ محتوای برنامه است و به هدف، ساختار و نوع مخاطب بستگی 

دارد. روش های تحقيق به شرح زير است:

    روش تحقیق کتابخانه اي 

در اين روش منبع و مرجع ما يک كتابخانه است. كتابخانه ها می توانند حقيقی يا مجازی باشند. امروزه با توجه 
به پيشرفت رسانه ها و اينترنت می توان به فايل كتاب ها با خروجی های قابل استفاده در رايانه های شخصی 
دسترسی داشت. در كتابخانه با مراجعه به انواع كتاب، مقاله ها، پايان نامه ها ، فيلم، اساليد يا هر وسيلۀ معتبر 
و مستند در حوزۀ موضوع مورد تحقيق، می توان آنها را جمع آوری كرد و در پردازش اطالعات برای مقايسه و 

نتيجه گيری از آنها استفاده كرد.

    فیش برداری 

وقتی پژوهشگر مطالعۀ خويش را آغاز می كند، با ترتيب خاصی كه براي مطالعۀ منابع مورد نظر بر مبناي 
سطح علمی آنها، از ساده تا پيچيده و يا از سطحی و مقدماتی تا سطح پيشرفته و عميق در نظر گرفته است، 

پيش می رود. 

 تصویر10 ........................................    تصویر11 .......................................   تصویر12 ......................................
فعاليت 
كالسي

تصوير13
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او در حين مطالعۀ دست به يافته اندوزي می زند. به اين صورت كه روي تكه كاغذهايی به نام فيش، كه به 
صورت فرم هاي چاپی تنظيم شده اند. اطالعاتی را كه مهم تشخيص می دهد، می نويسد. 

امروزه فيش هاي تحقيقات در اندازه هاي بزرگ و كوچک و متوسط در دسترس قرار دارند و هر يک با فرم هاي 
متفاوت، مشخصات متفاوتی از منبع و شمارۀ رديف فيش و... را در خود ثبت  كرده اند. اطالعات مندرج روي 
هر فيش ما را به مشخصات منبعی كه اطالعات از آن برگرفته شده رهنمون می سازد. كمترين اطالعاتی كه 

بايد روي يک برگه فيش درج شود، به شرح زير است:
موضوع تحقيق، موضوع فيش، نام كتاب، نام نويسنده، نحوۀ فيش برداري

الزم به يادآوری است كه در اين ميان گزينش عبارات كوتاه، موجز و دقيق براي اين عنوان از اهميت خاصی 
برخوردار است. 

    روش تحقیق میدانی

 در اين روش پژوهشگر با مراجعه به حوزۀ مطالعاتی خويش می كوشد از طريق مصاحبه با افراد محلی و يا 
كارشناسان مطلع، اطالعات خود را كامل نمايد و با آنها با يكديگر، وجه خام يافته هاي خود را به اطالعاتی 
پرورده تبديل كند تا در مرحلۀ بعد با تحليل آنها دست به استنتاج زند. اين روش در مواردي كه موضوع 
تحقيق، فاقد هر نوع منبع نوشتاري باشد نيز به كار می رود. در برخی موضوع ها پژوهشگر نياز پيدا می كند تا 

با استفاده از اين روش اطالعات خود را به روزكند. 
غالباً  مطالعاتی  منابع  می كند.  تحقيق  نوروز  جشن  دربارۀ  كه  بگيريد  نظر  در  را  پژوهشگري  مثال،  براي 
تصوير روزآمدي از چند و چون برگزاري يک مراسم به دست نمی دهند و پژوهشگر را وامی دارند تا با حضور 
آيين مورد نظر  بوميان، صورت هاي مختلف  از سالخوردگان و  در محل و جغرافياي مورد نظر و پرس وجو 
را بشناسد و در صورتی كه قصد فيلمبرداري از آن مراسم را داشته باشد، بداند كه از صورت هاي آيينی 
صورتهاي  بازسازي  به  حد  چه  تا  كارگردان  و  است  مانده  باقی  مقدار  چه  قديمی،  متن هاي  در  راه يافته 

فراموش شدۀ آن آيين نياز دارد.

دربارۀ دستور طبخ چند غذای محلی و بومی در شهر یا یک جغرافیا برای استفاده در یک برنامۀ آشپزی 
به روش کتابخانه ای تحقیق نمایید. 

دربارۀ روش ها و تکنولوژی های نو در محاسبات ریاضی و حل مسئله در آزمون های ورودی کنکور به 
روش میدانی تحقیق نمایید. 

فعاليت 
كالسي

3( نگارش متن
بعد از جمع آوری اطالعات، نوشتن متن آغاز می شود. در اين مرحله، اطالعات جمع آوری شده سازمان بندی 
می گردد و براساس ساختار دراماتيک فيلم در بخش های مختلف آن ارائه می شود. آنچه در زير آمده است، 

قالب ارائه نگارش متن يک برنامۀ آموزشی است.
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    تم برنامه : 

    هدف از برنامه :

    نوع برنامه )گفت وگو محور- مستند(

    شیوه های استفاده شده ساخت ) مناظره ای، مصاحبه محور، مشاهده ای، انعكاسی و غيره(

    عنصر شخصیت )كارشناسان،مجری، مصاحبه شونده ها، مهمانان در صورت حضور(

    لوکیشن يا همان فضا 

    زمان برنامه 

    ساعت پخش و مخاطبان 

    خالصۀ طرح 

    طرح تكمیلی 
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش متن برنامۀ آموزشي

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مراحل کار ردیف

1 انتخاب نوع برنامۀ آموزشی 1
2 انتخاب ايده 2

2 جمع آوری اطالعات 3

3 نوشتن متن 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
ارتقای سطح علمی مخاطبان به شكل و گونه های  تفكر خالق )N15(، سعی در 

مختلف با استفاده و بهره گيری از منابع و ابزار صحيح و قابل اعتماد 

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

شرح کار:

انتخاب نوع برنامۀ آموزشي، انتخاب ايده،  جمع آوري اطالعات، نوشتن متن

استاندارد عملكرد:
نگارش متن برنامۀ آموزشی بر اساس سفارش تهيه كننده با در نظر گرفتن استانداردها و ظرفيت آموزشی

شاخص ها:
1- مهارت هاي تحقيقاتي و پژوهشي
2- شناخت ابزارهاي كمک آموزشي

3- شناخت عمومي رسانه

شرایط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهیزات: كاغذ، قلم، دستگاه پخش فيلم، ميز وصندلی، رايانه، اينترنت، تخته سفيد، ويدئو پروجكشن   


