
چکیده

تلويزيون از قوي ترين رس��انه هايي به ش��مار م��ي رود كه برنامه هاي مختلف آن مي تواند به عنوان منش��أ س��بك  زندگي و رفتار 
قلمداد ش��ده و ارزش ها و نگرش ها را در ذهن افراد ايجاد كند. برنامه های س��بك زندگی يکی از اين برنامه ها اس��ت. نخس��تین 
هدف برنامه های س��بك زندگی، عالوه بر اطالع رس��انی و آموزش مهارت ها و ش��یوه های زندگی، ارائ��ه الگو و مدل خاصی از 
زندگی اس��ت. هدف اين مقاله ش��ناخت س��اختار و عوامل موثر بر جذابیت های برنامه های س��بك زندگی اس��ت. از اين رو اين 
پژوهش به بررس��ی عناصر س��اختاری و ش��اخص های زيباشناس��انه برنامه های س��بك زندگی و نحوه كاربرد اين شاخص ها در 
نمونه ه��ای ايران��ی و غی��ر ايرانی می پردازد. نتیجه به دس��ت آمده از اين پژوهش عبارت اس��ت از اينک��ه آنچه موجب جذابیت 
و كیفی��ت نمونه های غیرايرانی نس��بت به نمونه های ايرانی ش��ده، رعايت ش��یوه های تنوع بصری هم چ��ون پرداخت تصويری 
هنرمندان��ه، بداع��ت و جذابیت از طريق نحوه تصويربرداری، اجرای نمايش��ی مجريان، میزانس��ن و حركت درس��ت دوربین ها 
و س��وژه های درون قاب، فضاس��ازی و رعايت اصول تدوين در اين برنامه هاس��ت، كه توانس��ته برنامه ها را از حالت رس��می 
خارج كرده و حالتی تفريحی و س��رگرمی به آنها بدهد. اين مقاله به روش توصیفی و مش��اهده ای )بررس��ی برنامه های س��اخته 
ش��ده در زمینه س��بك زندگی( صورت گرفته و بررس��ی فرضیات و پاس��خ به س��واالت به روش تحلیلی انجام ش��ده اس��ت.
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مقدمه
رسانه ها اولويت ذهني و حتي رفتاري ما را تعیین 
مي كنند واگر چگونه فکر كردن را به ما ياد ندهند، 
اينک��ه به چه چیزي فکركنیم را ب��ه ما مي آموزند.
رس��انه ها ب��ه عنوان يک��ي از نهاده��اي اجتماعي 
عالوه بركاركرد اطالع رس��اني و نظارت بر محیط 
اجتماع��ي، كارك��رد انتق��ال می��راث فرهنگ��ي و 
اجتماعي و ارزش هاي جوامع را برعهده دارند.آنها 
در ش��کل دادن به فرهنگ، شیوه زندگی، الگوهای 
ارتباطی، نظام رفتاری اعضای جامعه نقش و تأثیر 
تعیین كنن��ده دارند. از اين رو ب��ا توجه به نقش و 
قدرت رسانه در تاثیرگذاری در زمینه های مختلف 
می ت��وان گفت ك��ه رس��انه ها به وي��ژه تلويزيون 
می توانن��د در ارائه س��بك های مختل��ف زندگی، 
ش��کل دادن به فرهنگ، الگوهای ارتباطی همراه با 
ساختار و ش��کلی جذاب نقش تعیین كننده داشته 
باش��ند. در اي��ن می��ان برنامه ه��ای خانواده محور 
تلويزيون مانند س��یمای خانواده و خانه فیروزه ای 
كه بخش ه��ای آنها نمونه ای از برنامه های س��بك 
زندگی ان��د با كاركردهايی همچون اطالع رس��انی، 
س��رگرمی و پركردن اوقات فراغت و آموزش در 
كنار ساير رس��انه ها و نهادهای اجتماعی ديگر كه 
ط��رز تفکر، ش��کل دادن به فرهنگ و ش��یوه های 
زندگ��ی و رفت��اری جامع��ه را می س��ازند، نقش 
عم��ده ای را می توانند ايفا كنند. اما برای رس��یدن 
ب��ه اين نق��ش و جاي��گاه بايد قواع��د برنامه های 
س��بك زندگی را ش��ناخت و به آن عم��ل نمود.
برنامه ه��ای »س��بك زندگ��ی« يک��ی از گونه های 
تلويزيونی است. اين برنامه ها با اهداف سرگرمی، 
اطالع رس��انی و آموزش و با موضوعاتی همچون 
آش��پزی، باغبان��ی، تعوي��ض دكوراس��یون منزل 
و س��المتی تولید و پخ��ش می ش��ود. برنامه های 
»س��بك زندگی« برای جذب هرچه بیشتر مخاطب 
نیازمند س��اختاری اصولی اس��ت كه از نمونه های 
 Me برجس��ته آن می توان به برنامه ه��ای كانالهای

BBC Lifestyle و Chef اش��اره ك��رد. اي��ن نوع 
برنامه ها آموزش و اطالع رس��اني را با روش هاي 
متنوع بصري، تح��ت تاثیر قرار مي دهند. به همین 
منظور س��عي برنامه س��از معطوف به اين مس��اله 
مي ش��ود تا بر جنبه هايي از برنامه »لذت تماشا« را 
افزايش مي دهند، بیفزايد. اين برنامه ها به بینندگان 
خود اين امکان را مي دهند تا چنانچه تمايل داشته 
باش��ند، آموزش را نادي��ده گرفته و با آن به عنوان 
يك برنامه س��رگرم كننده، روبرو ش��وند. در ايران 
اين برنامه ها با س��اختاری تركیبی همچون سیمای 
خان��واده و خان��ه فیروزه ای ارائه می ش��وند كه به 
دلیل ضعف در ساختار و پايین بودن سطح عناصر 
بصری و نمايش��ی از جذابی��ت و كیفیت چندانی 
برخوردار نیستند. اين برنامه ها بايد برای اثرگذاری 
بر رفتارها، هنجارها و ط��رز تفکر مخاطبان دقت 
زيادی در بکارگیری عناصر س��اختاری ش��کلی و 
محتوايی نموده و ضمن توجه به جنبه های كیفی و 
اثربخشی پیام به اين نکته اهمیت دهند كه پیام های 
ارسالی را به چه شکل به مخاطبان خود منتقل نمايند 
تا بر آنان تاثیر داش��ته باش��د. از اين رو مسأله اين 
مقاله معرفی اين زير گونه، تحلیل ساختارشناسانه 
آن به منظور ش��ناخت برنامه های »سبك زندگی« با 
هدف شناس��ايی عوامل مؤثر بر جذابیت و كیفیت 
اين نوع برنامه هاي تلويزيونی از يك سو و مقايسه 
برنامه های س��یمای خانواده و خان��ه فیروزه ای با 
  BBCLifestyleنمونه های مشابه آن در كانال های
و Me Chef  و همچنی��ن ارائ��ه الگويي مناس��ب 
گروه ه��ای  برنامه س��ازان  اس��تفاده  منظ��ور  ب��ه 
خانواده س��یمای جمهوری اس��المی ايران است.

روش تحقیق
جم��ع آوری اطالعات در اي��ن پژوهش به روش 
كتابخانه ای، اسنادی و همچنین مشاهده ای )بررسی 
برنامه های س��اخته ش��ده در زمینه سبك زندگی( 
ص��ورت گرفته و بررس��ی فرضیات و پاس��خ به 
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س��واالت ب��ه روش تحلیلی انجام ش��ده اس��ت.

مبانی نظری 
»س��بك زندگی«، يک��ی از مفاهیم��ی اس��ت ك��ه 
رس��انه ها نقش بی بدي��ل در خل��ق و آفرينش آن 
دارند. امروزه رس��انه ها با ارائ��ه و ترويج رفتارها، 
ارزش ها و همچنین با معرفی انواع كاالها، كاربرد 
و زمینه های استفاده از آنها و با بهره گیری از انواع 
شیوه های تبلیغی می توانند نوعی خالقیت در زمینه 
س��بك زندگی و مصرف ايج��اد كنند. مباني نظري 
اين مقاله بر اس��اس نظريات زير اس��توار اس��ت.

نظریه عادت مصرف گرایی 
»ع��ادت  نظري��ه  اس��اس  ب��ر  الی��س)1(  ج��ان 
مصرف گرايی«  می گويد: برنامه های سبك زندگی، 
اف��زوده ش��دن ع��ادت مصرف گراي��ی  مع��رف 
ش��خصیت افراد است، تماش��اگران از طريق اين 
برنامه ه��ا ياد می گیرند كه چگون��ه به نیازهايی كه 
اي��ن برنامه ه��ا در آنان به وجود می آورند، پاس��خ 
گوين��د. پاس��خی كه منج��ر به ارائه عمل��ی رفتار 
آنان در جامعه می گردد. پاس��خی كه برنامه ريزان، 
در صدد ارائه الگوی عملی رفتاری، برای تجس��م 
بخش��یدن به آنان می باش��ند)الیس، 2002، 212(.

نظریه کاشت )2(
گربنر )3( بنیان گذار نظريه كاش��ت استدالل می كند 
كه تلويزيون در میان رس��انه های مدرن جايگاهی 
محوری در زندگی روزمره پیدا كرده اس��ت چنان 
كه برمحیط نمادين ما غلبه يافته و پیام هايش درباره 
واقعیت، جای تجربه ش��خصی و س��اير ابزارهای 
ش��ناخت را گرفته اس��ت. گربنر می گويد: از نظر 
تماش��اگران پرمصرف، تلويزي��ون در عمل، ديگر 
مناب��ع اطالعات، افکار و آگاهی ه��ا را به انحصار 
خ��ود در می آورد و يك كاس��ه می كن��د. اثر اين 
مواجهه با پیام های مش��ابه چیزی را تولید می كند 

كه گربنر آن را »كاش��ت« يا آم��وزش جهان بینی، 
می خواند)م��ك  راي��ج  ارزش ه��ای  و  نقش ه��ا 
كاش��ت  نظريه پ��ردازان  كوئی��ل)4(،390،1382(. 
اس��تدالل می كنند كه تلويزيون اث��رات دراز مدت 
دارد، اث��رات تدريجی و غیرمس��تقیم و با اهمیت. 
آنان همچنی��ن تاكید می كنند تماش��ای تلويزيون، 
بیش��تر اثرات نگرش��ی دارد تا رفتاری. تماش��ای 
زياد تلويزيون به عنوان كاش��ت نگرش هايی ديده 
می شود كه بیشتر با جهانی كه برنامه های تلويزيون 
به تصوير می كش��ند، هماهنگ اس��ت تا با جهانی 
)معدن��دار، محمدی ش��کیبا،158،1389(. واقعی 
بنابر نظريه كاشت، تلويزيون در كاركرد گزارشگری 
خود گرايش به ابالغ پیام های به هم پیوسته ای دارد 
كه درس های يکس��انی را ب��ه نمايش در می آورد. 
تلويزي��ون خالق و بازتاب دهن��ده عقايد، ارزش ها 
و باورهايی اس��ت كه از نیازه��ای نهادينه جامعه 
پیرامون تاثیر می پذيرند)ويندال )5(، 1376، 363(.

سازوکارهای مورد استفاده رسانه در برنامه های 
سبک زندگی

متغیرهاي��ی ك��ه براس��اس اي��ن نظري��ات درباره 
برنامه ه��ای  در  برنامه س��ازی  س��ازوكارهای 
س��بك زندگی می توانن��د م��ورد اس��تفاده ق��رار 
گیرن��د عبارتند از:1� ش��یوه های تن��وع بصری 2�  
میزانس��ن)صحنه آرايی،فضا، نورپردازی( 3�  نحوه 
تصويرب��رداری 4� تركیب بن��دی 5� نحوه اجرای 
مجري��ان. پی��ام برنامه ه��ای تلويزيون��ی از طريق 
رمزگان تلويزيون منتقل می شود. از نظر فیسك)6( 
رمز عبارت اس��ت از نظامی از نشانه های قانونمند 
كه حلقه واس��ط بین پديد آورنده، متن و مخاطب 
است، و نیز حکم عامل پیوند درونی متن را دارد. 
اين رمزها در ساختاری سلسله مراتبی و پیچیده در 
سه سطح عمل می كند)فیسك،1380، 127-129(.

س��طح نخس��ت: در اولی��ن س��طح، واقعیت ها با 
مولفه ه��ای ظاهری مانن��د لب��اس، چهره پردازی، 
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محیط، رفتار، گفتار و حركات س��ر و دست نشان 
داده می شود.

س��طح دوم: در اي��ن س��طح، رمزه��ای فن��ی به 
كمك دس��تگاه های الکترونیکی، رمزهای س��طح 
نخس��ت)واقعیت( را رمزگ��ذاری می كنند. برخی 
از رمزه��ای فنی عبارتند از دوربی��ن، نورپردازی، 

تدوين، موسیقی و صدابرداری.
سطح سوم: در اين سطح ايدئولوژی انتقال می يابد. 
رمزه��ای ايدئولوژی، عناصر ظاه��ری و رمزهای 
فنی را انسجام می بخشند و در معرض و مقبولیت 
اجتماع��ی ق��رار  می دهن��د. برخ��ی از رمزه��ای 
اجتماع��ی عبارتن��د از فرد گراي��ی، پدر س��االری، 
نژاد، طبقه اجتماعی، مادی گرايی، س��رمايه داری و 

غیره)خوانچه سپهر، ناصری،135،1389(.
رمزه��ای ايدئولوژيك، س��اير رمزها را به گونه ای 
س��امان می دهند كه مجموعه ای از معانی س��ازگار 
و منس��جم به وجود آيند و اي��ن معانی نیز به نوبه 
خود ش��عور متع��ارف جامعه را ش��کل می دهند.
به عن��وان مثال، اگر ايدئول��وژی و رويکرد اصلی 
نهفته در پس ساخت يك برنامه تلويزيونی، مبتنی 
بر فرهنگ مصرفی باش��د، اين ايدئولوژی بر ساير 
س��طوح تاثیر می گذارد و آن ها را شکل می دهد و 
طی چنین فرآيندی اس��ت كه ايدئولوژی مصرف 
رواج می ياب��د. بنابراين با توجه به نظريات مطرح 
ش��ده و همچنی��ن عناصر و س��از و كارهای قابل 
اس��تفاده در برنامه های س��بك زندگی و با نگاهی 
به برنامه های س��یمای خان��واده و خانه فیروزه ای 
ب��ه دلیل عدم رعاي��ت قواعد و عناصر اين س��از 
و كاره��ا، می ت��وان اين فرضیه را متصور ش��د كه 
برخي از برنامه س��ازان سیماي جمهموري اسالمي 
به ظرفیت هاي برنامه هاي »س��بك زندگي« آشنايي 
كامل��ي ندارند و به كپي برداري ناش��یانه از برخي 
جذابیت ه��اي آن اقدام كرده اند ك��ه موجب افت 
كیفیت و در نتیجه ضعف اين برنامه ها شده است. 
پژوهش حاضر دارای س��ه س��وال اصلی است كه 

در طول تحقیق به آنها پاس��خ داده می ش��ود. اين 
سواالت عبارتند از:  1�  برنامه های »سبك زندگی« 
چیست؟ 2�ويژگی ها و شاخص های زيبايی شناسی 
و تکنیک��ی اي��ن ن��وع برنامه ه��ا ك��دام اس��ت؟
3 �  اين شاخصه ها  به چه نحوی در برنامه های سیمای 
خانواده و خانه فیروزه ای به كار گرفته می ش��وند؟

برنامه های سبک زندگی 
تلويزيون از قوي ترين رسانه هايي به شمار مي رود 
ك��ه برنامه ه��اي مختلف آن می توانند س��بك های 
جدي��د زندگي را ارائه كنند. ما هر روز در معرض 
آگاهی ه��ا و ش��ناخت های ت��ازه ای در زمینه های 
مختلف تغذيه، بهداشت، درمان، مسکن، پرورش 
كودک، اشتغال، پوشش و لباس، آموزش و پرورش 
و ديگر موضوعات زندگی قرار داريم. اين فرآيند 
تدريجا باعث تغییر »سبك زندگی«، تغییر عادات و 
روحیات ما می شود. رس��انه ها از جمله تلويزيون 
می توانن��د برداش��ت ها و تصاوي��ری از زندگی و 
س��بك های آن ترس��یم و ترويج كنند و بر ارزش 
و نگرش هاي��ی كه منجر به ش��کل گیری يك نوع 
رفت��ار از جمله مصرف می ش��ود تاثی��ر بگذارند.
گرت پالم��ر)7( درب��اره برنامه های س��بك زندگی 
می گويد: س��بك زندگی از قديمی ترين بخش های 
تلويزيون محس��وب می شود. نمايش های آشپزی، 
برنامه ه��ای DIY و ديگ��ر برنامه ه��ای مختل��ف 
تفريحی و سرگرمی)از قديمی ترين تا جديدترين 
برنامه های آن( به مدت طوالنی بخشی از ساختار 
تلويزيون را تش��کیل داده است )پالمر، 2،2008(. 
جنسن )8( )2008( سبك زندگی را زير مجموعه ژانر 
واقع گرا )Reality( به شمار می آورد و می نويسد: 
س��بك زندگی در بعضی ويژگی ها و مش��خصه ها 
با واقعیت گراي��ی اش��تراكاتی دارد. مهم ترين اين 
ويژگی ها آن اس��ت كه هر دو، م��ردم عادی را در 
فضای خصوصی ش��ان ب��ه عنوان نقط��ه محوری 
دراماتیکال )نمايشی( در خود دارند)جنسن، 2008، 
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41(. پالمر)2004( نیز معتقد است كه: سبك زندگی 
از ژانرهای فرعی واقعیت گرا است از آن جهت كه 
اشخاص واقعی را در موقعیت های واقعی كه عملی 
از آنها سرمی زند، نشان می دهد )پالمر، 173،2004(.
برنامه های سبك زندگی را می توان زير مجموعه ای 
از برنامه ه��ای Reality TV يا »تلويزيون واقعیت« 
دانست، زيرا مرز میان واقعی و ساختگی بودن در 
آنها به حداقل رس��یده و ن��ه می توان به آنها برنامه 
داس��تانی گفت و ن��ه برنامه كاماًل مس��تند. از يك 
طرف شخصیت های اين قبیل برنامه ها و رفتار آنها 
مقاب��ل دوربین كاماًل واقعی و مس��تند اس��ت و از 
طرفی اين شخصیت ها و رفتار آنها، در كلیت خود 
از پیش برنامه ريزی ش��ده و از جهاتی ساختگی و 
نمايشی است. لويز درباره برنامه های سبك زندگی 
معتقد اس��ت: آنچ��ه برنامه های س��بك زندگی به 
مخاطبان عرضه داشته تنها محصوالت و تولیدات 
نیس��تند بلک��ه روش ه��ای زندگی ك��ردن نیز به 
مخاطب ارائه می شود)لويز، 10،2008(. برنامه های 
مهارت ه��ای  ك��ه  برنامه هايی ان��د  س��بك زندگی 
مختلف��ی از قبی��ل آش��پزی، باغبان��ی، تعوي��ض 
دكوراس��یون منزل، س��المتی و غی��ره را آموزش 
می دهند، لذا برنامه س��ازان برنامه های سبك زندگی 
س��عی می كنن��د تا اين آم��وزش و اطالع رس��انی 
را به نحوی ج��ذاب و س��رگرم كننده ارائه دهند.
ب��ه طور كل��ی عناص��ر برنامه های س��بك زندگی 
در دو س��طح عم��ل می كنن��د، س��طح اول؛ تعلیم 
عملی و آموزش��ی، مث��ل اينکه چگون��ه يك غذا 
را درس��ت كنیم؟ و س��طح دوم؛ ارائه غیر مستقیم 
الگ��وی مص��رف از طريق تغیی��ر در ذائقه، نگاه و 
برنامه های  )قاسمی،106،1387(.  مخاطبان.  سلیقه 
س��بك زندگی دارای ريتم��ی س��ريع اند و زم��ان 
اضاف��ی در آنها ديده نمی ش��ود. اي��ن برنامه ها در 
س��ال های اخی��ر، از عناصر نمايش��ی � ب��ازی، به 
منظ��ور افزاي��ش جذابیت های برنامه نیز اس��تفاده 
می كنند.ب��ه ط��ور كلی برنامه های س��بك زندگی، 

الگو و م��دل خاصی از زندگ��ی را ارائه می كنند.

عناص��ر س��اختاری، معیاره��ا و ویژگی ه��ای 
زیباشناسانه برنامه های سبک زندگی:

هدف برنامه های سبك زندگی، آموزش مهارت ها، 
شیوه های زندگی و اطالع رس��انی در اين زمینه و 
در نهايت ارائه الگوهای فرهنگ مصرف است. از 
اين رو برای رس��یدن به اي��ن هدف و تاثیرگذاری 
ب��ر مخاطب باي��د از راه زب��ان رس��انه )تصوير، 
صدا، حرك��ت و...( اقدام نمود. ام��ا اين موضوع 
نیز مستلزم ش��ناخت عناصر ساختاری برنامه های 
س��بك زندگی، ب��ه كارگیری درس��ت قابلیت های 
بص��ری و ش��ناخت ويژگی ه��ای زيباشناس��انه و 
روش ه��ای فن��ی انتقال پی��ام و كارب��رد صحیح 
س��ازوكارهای ايجاد احساسات در مخاطب است.   

تنوع بصری
تنوع بصری نماهای موجود در برنامه های س��بك 
زندگی تأثیر زي��ادی در كیفیت اين برنامه ها دارد. 
تنوع بصری موجب جذابیت و دلنش��ینی اين گونه 
برنامه ه��ا می ش��ود. میلرس��ون می گوي��د: »اصوالً 
نماهای ايس��تا بعد از مدتی خسته كننده می شوند. 
توج��ه بیننده با نماي��ش حركت و تغیی��ر در نما 
بیش��تر جلب می ش��ود. با اين همه، مبالغه در اين 
امر، تعقیب رويداد را برای بیننده مشکل می كند.« 
)میلرس��ون، 1377، 286(. باي��د توج��ه داش��ت 
ك��ه هدف از ايج��اد تنوع بص��ری، ارائه مجموعه 
متعادل��ی از تنوع��ات در حرك��ت، ضرب آهن��گ 
رويداد و تأكیدهای مختلف می باش��د. برای ايجاد 
تن��وع بصری به منظور ارتقاء كیفی برنامه، راه های 
مختلفی وجود دارد، راه هايی كه می تواند در ترقیب 
بینن��ده برای تعقیب برنام��ه و رويدادهای آن موثر 
باش��د. میلرسون اين راه ها را اين گونه بیان می كند:
� خلق تنوع از طريق ايجاد حركت: حركت، توجه 
را برمی انگی��زد و تن��وع تصويری خل��ق می كند. 
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� ايج��اد تنوع ب��ه ش��یوه گزين��ش نقطه ديدهای 
متغیر: اگر نمايی طوالنی و س��اكن بیش��تر از حد 
معمول بر روی صفحه نگه داش��ته ش��ود عالقه و 
توجه بیننده از دس��ت خواهد رف��ت. وقتی نقاط 
ديد دوربین عوض ش��ود، مخاطب نکات تازه ای 
از ح��ركات در صحنه و محی��ط دريافت می كند. 
� ايجاد تنوع با استفاده از امکانات دوربین تلويزيونی: 
برخی فن��ون بس��یار كارا در دوربی��ن تلويزيونی 
تغییرات تصويری چشم گیری را بوجود می آورند. 
مانند تغییر وضوح لنز از يك سوژه به سوژه ديگر. 
- ايجاد تنوع با تغییر دادن اندازه نما : با تركیبی از 
نماهای بسته و متوسط و باز)میلرسون،1377، 208(.
در برنامه ه��ای آش��پزی Cookalong Live)كانال

BBC Lifestyle(، رامس��ی)مجری برنام��ه( دائمًا 
در حركت اس��ت، حركت هايی كه نه فقط موجب 
تنوع در برنامه می ش��ود بلکه در آنها هدفی نهفته 
اس��ت، يکی از راه ها و زمینه های حركت رامسی، 
قرارگرفتن اش��یاء در نقاط مختلف صحنه اس��ت، 
كه او مجبور ش��ود به نقاط مختلف صحنه رفته و 
در يك نقطه ثابت نماند. در برنامه های رامس��ی نه 
تنها طول نماها بس��یار كوتاه است و نمای طوالنی 
در آن ديده نمی ش��ود بلک��ه نقطه ديد دوربین هم 
س��ريع تغییر می كن��د. تغیی��رات نقطه ديد دوربین 
موجب می ش��ود ت��ا كان��ون توجه بینن��ده خیلی 
زود ب��ه موضوعی جديد جلب ش��ود و جنبه های 
جديدتری از حركات رامس��ی و فعالیت های او را 
مشاهده كند. در اين برنامه برای تاكید بر جزئیات 
از نماهای بس��ته با زوايای متنوع، بس��یار استفاده 
می شود. از اين طريق عالوه بر متمركز كردن نگاه 
بیننده و تاكید بر جزئی��ات، تنوع ايجاد می نمايند.
در برنامه آش��پزی با دل و جان و يا برنامه جادوی 
س��اده كه توس��ط كايل��ی كوانگ از سرآش��پزان 
معروف استرالیا از كانال Me Chef اجرا می شوند، 
ب��ه دلی��ل اس��تفاده از رنگ ه��ای متن��وع و گرم، 
انتخ��اب زوايا و ان��دازه نماهای متنوع، نمايش��ی 

ك��ردن برنام��ه با ورود اف��راد ديگر مانن��د مادر و 
برادرزاده كايلی، تنوع بس��یاری را ايجاد كرده اند.

در همین برنامه برای نشان دادن گذر زمان و تغییر 
زاويه ديد دوربی��ن از روبش جارويی و ديزالو به 
نحو زيبا اس��تفاده می گردد. اين عمل كه در نقاط 
مختلف برنامه ديده می شود و تنوع بصری خاصی 
ايجاد كرده، ع��الوه بر حذف زمان ه��ای اضافی، 
موقعیت ه��ای زمان��ی و مکان��ی و زوايای جديد 
را با اين ش��یوه ارائه می دهد.تع��دد موقعیت های 
جغرافیاي��ی از ديگ��ر عناصری اس��ت كه موجب 
تن��وع در اين برنامه ها می گ��ردد. در برنامه های از 
دل دريا، جادوی ساده، طراحی های عظیم به دلیل 
س��فر به نقاط مختلف و اس��تفاده از فضاهای بکر 
و جدي��د، موجب تنوع بس��یاری در اين برنامه ها 
ش��ده  اس��ت، هم چنین تعدد نماه��ای متفاوت از 
فضاه��ای مختلف كه به تناس��ب محت��وای برنامه 
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تغییر می كنند س��بب شده تا شاهد نماهای طوالنی 
از يك س��وژه نبوده و همواره اطالعات ارائه شده 
را در تركیب های تصويری جديد مشاهده نمايیم.
در برنامه های س��یمای خان��واده و خانه  فیروزه ای 
به دلیل س��اخت اين گونه برنامه ها در اس��توديو و 
اس��تفاده از يك موقعیت جغرافیايی، نداشتن زوايا 
و نقط��ه ديده��ای متع��دد و متنوع، ب��ه كار بردن 
نماهای طوالن��ی و متمركز كردن نگاه مخاطب بر 
يك موضوع در مدت زمانی طوالنی، عدم تحرک 
جدی دوربین ها و س��وژه های درون قاب تصوير 
و به كارب��ردن زوايا و اندازه نماه��ای تکراری در 
بخش های آموزش مهارت ه��ای مختلف زندگی، 
نتوانس��ته اند تن��وع و جذابی��ت در اي��ن برنامه ها 
ايجاد كنند. برای مثال می توان به بخش س��المتی 
و ورزش در خان��ه، برنامه خانه فیروزه ای اش��اره 
نمود كه موضوع آن شامل تغذيه مناسب و ورزش 
در خانه است. اين بخش دارای يك مجری و يك 
كارش��ناس تغذيه اس��ت. زوايا و اندازه نماها اين 
بخش شامل، يك نمای باز كه مجری و كارشناس 
در آن ديده می ش��وند ، نمای بس��ته مجری، نمای 
بسته كارشناس، نمای باز فردی در حال تمرين با 
تردمیل و نمای بسته تردمیل  است. مدت اين برنامه 
هفت دقیقه اس��ت و كل برنامه از 17 نما تش��کیل 
گرديده، كه تکراری از نماهای ذكر ش��ده اس��ت.                         
تنوع ايجاد شده در اين برنامه، در مقايسه با برنامه 
الفبای س��المتی )كانال Me Chef( كه موضوع آن 
سالمتی و تغذيه است، در سطح بسیار پايینی قرار 
دارد. مدت برنامه الفبای سالمتی 5 دقیقه است كه 
در هر قسمت به شکلی كاماًل بصری يك و گاهی 
دو مس��اله را بررس��ی می نماي��د. میانگین نماهای 
اي��ن برنامه در م��دت 5 دقیقه 55 نما بوده كه يك 
نمای تکراری در آن ديده نمی ش��ود. برنامه الفبای 
س��المتی به دلی��ل موقعیت های مکان��ی مختلف، 
زواي��ا، ان��دازه نماها و تصاوير متعدد و متناس��ب 
ب��ا موض��وع هربرنام��ه جذابیت و تنوع بس��یاری 

ايج��اد كرده اس��ت. ج��دول پايین مقايس��ه تنوع 
نمايی میان دو برنامه آش��پزی خان��ه  فیروزه ای و 

Cookalong Live است.

برنامه
Cookalong 

Live

  برنامه
 آشپزی خانه
فیروزه ای

C.u      ـ  3 

M.C 11 1   
 M.SH 2 22    
  L.SH       4  ـ  

26    نماهای بسته 29     
 Pan        15 3      
Tilt        8  ـ      

Zoom   (سريع) 2       ـ

 زاويه و اندازه
نمای تکراری

5 49     

ثانیه 9   طوالنی ترين نما ثانیه 52
ثانیه1   كوتاهترين نما   ثانیه 2

موقعیت دوربین متغیر     ثابت     
  دو دقیقه و ده مدت برنامه

ثانیه
   دوازده
دقیقه

نما 42   تعداد كل نماها نما 56   

انواع حرکات در حوزه بصری :
در حوزه بصری س��ه نوع حركت وجود دارد، اين 
س��ه نوع حركت ن��ه تنها به يکديگ��ر مرتبط بوده 
بلک��ه با كمك ه��م عمل می كنن��د و به حضور و 
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حماي��ت يکديگر نیز متکی ان��د. از نظر متالینوس 
اين س��ه حرك��ت عبارتن��د از: حرك��ت اولیه)يا 
حركت اش��یاء(، حركت ثانويه)يا حركت دوربین( 
و حرك��ت ثالثیه)ي��ا حركت��ی كه ب��ا نقطه گذاری 
تصاوي��ر ايج��اد می ش��ود()متالینوس،84،1384(. 

حرکت سوژه )مجری(
مجموعه ای از نماهای س��اكن ممکن اس��ت برای 
بیننده بسیار خسته كننده باشد بنابراين بايد در حد 
جزيی هم ش��ده، دوربین يا س��وژه حركت داشته 
باش��د. اولین حركتی كه ب��ه كار می گیريم حركت 
بازيگران يا اش��یاء در مقابل دوربین است. از اين 
رو اگر در يك نما، دوربین حركتی نداش��ته باشد، 
كنش، حركات و جنب و جوش مجری در صحنه 
می تواند اين كمبود را جبران كرده و مانع از خستگی 
و كسالت بیینده شود. میلرسون با تاكید بر حركت 
وجذابیت های آن می نويس��د: طراحی برنامه هايی 
ك��ه تركیبی از مجموع��ه نماه��ای تصويربرداری 
ش��ده از نقاط ديد دوربین های س��اكن و ايستايند 
بس��یار آس��ان اس��ت، اما جالب بودن و جذابیت 
تصويری برنامه، اصل تغییر نما و حركات دوربین 
می طلبد)میلرس��ون،177،1381(. را  بازيگ��ران  و 

در نمونه ه��ای غیرايران��ی، مجريان برنام��ه دائمًا 
در حركتن��د و از فضاه��ای اطراف خود اس��تفاده 
می كنن��د. آنه��ا چه در فض��ای داخل��ی و چه در 
فضاه��ای خارج��ی برای مدت زم��ان طوالنی در 
ي��ك نقطه ثابت نبوده و مکان خود را به بهانه های 
مختل��ف اما هدفمند تغیی��ر می دهند. اين حركات 
ن��ه تنها موجب جذابیت بصری در برنامه گرديده، 
بلکه بیننده را هر لحظه با يك فضا و تركیب جديد 
روبرو كرده و برنامه را از حالت يکنواختی خارج 
می نمايد. نکته ديگر اينک��ه، از آنجا اين حركات، 
رفت و آمدها، دور و نزديك شدن ها  بسیار سريع 
صورت می گیرند به برنامه شور و هیجان می دهند.
در برنامه جیمز آش��پز)كانال Me Chef(، حركات 

جیمز كه همراه بازی با وس��ائل آشپزخانه و جنب 
و جوش فراوان اس��ت فضای برنامه را تحت تاثیر 
ق��رار داده اس��ت. جیمز كارها را با س��رعت زياد 
انجام می دهد، وسايل مورد نیاز را از گوشه و كنار 
صحنه برمی دارد و با انجام حركات نمايشی مانند 
پرتاب ظروف به باال و گرفتن آنها، دور و نزديك 
ش��دن به دوربین، به برنامه جذابیت و هیجان داده 
است. حركات جیمز هم به برنامه پويايی و انرژی 
می دهد و هم موجب توجه بیننده به برنامه می گردد.

در نمونه ه��ای ايرانی غالبًا مجريان و كارشناس��ان 
س��اكن بوده و تح��رک چندانی ندارن��د. به عنوان 
مثال در بخش های آش��پزی و يا اورژانس خانواده 
برنامه سیمای خانواده، مجريان بیشتر در يك نقطه 
ثابت بوده و اگر حركتی هم داش��ته باش��ند بسیار 
كند صورت می گی��رد. در حالی كه موضوعی هم 
چون موارد اورژانس��ی و كمك های اولیه به دلیل 
ماهیت آن می تواند با سرعت در حركت و هیجان 
بس��یار از س��وی مجری همراه باش��د و يا برنامه 
آش��پزی كه قابلیت بسیاری برای تحرک دارد و از 
ويژگی ه��ای آن می توان برای به حركت درآوردن 
مجری و طراحی كنش های جذاب اس��تفاده نمود. 
در مجم��وع س��رعت و تحرک كم اي��ن مجريان 
باع��ث كندی ريت��م درونی برنامه گرديده اس��ت. 

مقایسه در حرکت دوربین :
دومی��ن نوع عمده حركت كه مختص رس��انه های 
سینما و تلويزيون بوده، حركت دوربین است. اين 
حركات بر اطالعات ما درباره فضای تصوير افزوده 
و موقعیت س��وژه ها را در مقايس��ه ب��ا قاب بندی 
ساكن آش��کارتر و دقیقتر نشان می دهند. به هنگام 
حركت دوربین نقطه تمركز قاب مدام تغییر كرده و 
پرسپکتیوهای جديد از اشیاء ارائه می شود. حركت 
دوربین موجب می گردد تا فضا به صورت پیوسته 
نشان داده شود. حركت دوربین از خصوصیات و 
كاركرد منحصر به فردی برخوردار است. به طوری 
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كه استفان شارف در كتاب عناصر سینما از حركت 
دوربین به عنوان نماياگر حس سیالیت و روان بودن 
ياد می كند و می گويد: حركت دوربین حس انحنا 
و چرخش و مهم تر از همه روان بودن)س��یالیت( 
را می نماياند )شارف،1382، 123(. آرنهايم درباره 
حركت دوربین می گوي��د: حركت دوربین عالوه 
بر عملکردهايی مثل تعقیب و در قاب نگه داشتن 
موضوع، و به تصوير كشیدن و نمايش دادن محیط 
و گردش و سیر كردن در میان فضای آن، می تواند 
ب��ه منظور ايج��اد نوعی حس و ي��ا خلق معنی به 
خدمت گرفته ش��ود، به عبارت ديگر دارای نوعی 
بی��ان و حس خالق��ه باش��د)آرنهايم،99،1361(. 
اما به طور كلی مهم ترين و اساس��ی ترين عملکرد 
و مقصود اصلی حرك��ت دوربین، تأكید بر عنصر 
اصل��ی مورد نظر برنامه س��از و حفظ كانون توجه 
بیننده به آن است. حركات دوربین در كنار عملکرد 
متفاوت، ايجاد توهم و فضا را نیز به همراه دارند. 
كاتزاين ايجاد توهم و فضا را اينگونه نقل می كند: 
عوامل بصری مثل نور، رنگ و میزانس��ن سعی در 
ايجاد توهم عمق در قاب دوبعدی تصوير را دارند 
و حركت دوربین نیز به عنوان يکی از عوامل بصری 
نقش بس��یار مهمی در اين زمینه دارد. در حقیقت 
به محض ش��روع حركت دوربین س��طوح تصوير 
نس��بت به يکديگر تغییر مکان يافته و اشیاء داخل 
عم��ق صحنه و تمامی ابعادش��ان در حین حركت 
بررس��ی می ش��وند. هنگامی ك��ه دوربین در طول 
عمق)به طرف مركز تصوير و يا خالف جهت آن( 
حركت كند، توهم عمق در تصوير در بیشترين حد 
خود ايجاد می شود)كاتز، استیون دی،1382، 335(.

در بخش های مختلف برنامه های س��یمای خانواده 
و خانه فی��روزه ای خصوص��ًا بخش های آموزش 
مهارت ه��ای اي��ن برنامه ه��ا، حرك��ت اصولی و 
احساس برانگیز چندانی از دوربین ديده نمی شود. 
دوربی��ن نه به س��وژه ها نزديك می ش��ود و نه از 
آنه��ا فاصله می گیرد و بیش��تر از ي��ك نقطه ثابت 

نماه��ا را ثب��ت می كند. فق��ط گاه��ی از حركت 
افق��ی دوربی��ن)Pan( ب��رای تصحیح ق��اب و به 
تصوير كش��یدن مواد اولیه اس��تفاده می ش��ود. در 
برخ��ی از اين برنامه ها مانند بخش آش��پزی خانه 
فیروزه ای دوربین به جای نزديك ش��دن به سوژه 
و يا انتخاب زاويه ای مناس��ب ب��رای ارائه نماهای 
بس��ته، از يك آينه نصب ش��ده در باالی دكور به 
منظ��ور گرفتن نماهای اينس��رت اس��تفاده می كند 
ك��ه تصوير بدس��ت آمده نیز تصوي��ری معکوس 
ش��ده اس��ت. برخی از مهارت ها همچون آشپزی 
به طور ذاتی با نوعی تح��رک و پويايی همراه اند، 
اين موضوع نیز بايد در يك برنامه آموزشی لحاظ 
ش��ود تا همان حس و حال به بیننده منتقل ش��ود. 
در نمونه ه��ای غیر ايران��ی)BBC Lifestyle و يا
 ME CHEF ( دوربی��ن هم��واره همراه با مجری 
برنام��ه در حرك��ت اس��ت. هر حرك��ت دوربین،  
موج��ب تاكید بر يك عنصر به منظور جلب توجه 
بینن��ده صورت می گیرد. در اي��ن نمونه ها دوربین 
نق��ش روايت گ��ر دارد و بیننده را ب��ا خود همراه 
می كند. به دلیل حركت های شناور و روان دوربین 
كه بر روی دس��ت، استديکم و يا كرين قرار دارد 
اين احساس در بیننده بوجود می آيد كه در صحنه 
حضور داشته و همراه برنامه است. در اين نمونه ها 
با اس��تفاده از زوم های س��ريع به منظ��ور تاكید بر 
يك س��وژه موج��ب تمركز و توج��ه بیننده بر آن 
می ش��وند، همچنین با بهره گی��ری از قابلیت های 
لنز دوربی��ن مانند از حالت وضوح خارج ش��دن 
تصوير برای مدت زمانی كوتاه حتی به اندازه چند 
فريم حس��ی از يك كار مس��تند را القاء می نمايند.    
برنامه های س��بك زندگی همواره سعی می كنند از 
عنص��ر حركت، بويژه حركت هدف مند دوربین به 
منظور ايجاد جذابیت و توجه به س��وژه های مورد 
نظرش��ان بهره گیرند. در برنامه »فود سفری« كه از 
شبکه Me Chef پخش می گردد، مجری آن به نقاط 
مختلف س��فر كرده و ضمن آشنا كردن مخاطب با 
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فرهنگ های مختلف، هر بار يك نوع غذای محلی 
را آموزش می دهد. در اين برنامه، دوربین بر روی 
دس��ت ق��رار دارد و با مجری وس��وژه ها حركت 
می كن��د. حركت دوربین در اي��ن برنامه عالوه بر 
اين كه موجب ش��ده، پرسپکتیو در هر لحظه تغییر 
نمايد، با ارائه تركیب های جديد، كانون توجه بیننده 
را به عناصر مورد نظر برنامه ساز معطوف می سازد. 
در اي��ن برنامه گاهی به جای ب��رش به يك نمای 
بسته از يك وس��یله، دوربین به سمت آن حركت 
ك��رده و آن را در قاب خود ق��رار می دهد.در اين 
برنامه ها عالوه بر تعقیب سوژه ها به وسیله دوربین 
 )Pan( روی دست و اس��تديکم، گاهی با حركت
س��وژه ها را دنب��ال می كنند و ي��ا از همین حركت 
ب��رای نش��ان دادن و اتصال دو فض��ای نزديك به 
ه��م كه قابلیت ب��ه تصوير كش��یدن در يك نمای 
ثابت را ندارند، اس��تفاده می شود. حركت ديگری 
 Crane كه در اي��ن برنامه ها ديده می ش��ود نمای
اس��ت. در برخی از اي��ن برنامه ها ب��رای نمايش 
زيبايی ها و يا ش��کوه و عظمت س��وژه های مورد 
نظر اين حركت كاربرد دارد كه نمونه های بارز آن 
در برنامه های طراحی های عظیم و دنیای باغبان ها 
مشاهده می شود. در برنامه طراحی های عظیم برای 
نش��ان دادن زيبايی و ش��کوه خانه ها، اين حركت 
در نقاط مختلف برنامه به كار برده ش��ده اس��ت. 
در برنامه جادوی ساده، گاهی با استفاده از قابلیت 
لن��ز و حركت اپتیکی، دوربین تصوير يك س��وژه 
را از حال��ت وض��وح خ��ارج ك��رده و در مرحله 
تدوي��ن، تصوير با كم��ك ديزالو به نما و س��وژه 
جدي��د منتقل می ش��ود. اي��ن ويژگی ه��م از نظر 
بص��ری جلوه زيبايی را ايجاد كرده و هم به انتقال 
تصوير به زمان و موقعیت��ی جديد كمك مینمايد.

)تصاوير روبه رو(
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در مجموع حركات دوربین در اين برنامه ها عالوه 
بر انتقال احساس و هیجان درونی برنامه به بیننده 
و ارائه تصاويری همراه با عمق با تاكید و توجه بر 
عناصر، فضايی متن��وع و جذاب را خلق كرده اند. 
ع��الوه ب��ر اين، ح��ركات دوربی��ن در اغلب اين 
برنامه ها حسی از فضای مستند را القاء نموده است. 
حركات ناشی از نقطه گذاری تصاوير )تدوين و ريتم( .

هنگام��ی كه يك تصوي��ر بصری بدنب��ال تصوير 
ديگ��ر می آيد ش��کل منحصر به ف��ردی از حركت 
و  س��ینما  پ��رده  مح��دود  فض��ای  داخ��ل  در 
تلويزي��ون خل��ق می ش��ود. متالین��وس می گويد:
»توال��ی يا هم جواری تصاوير موجد توهم حركت 
می شود. به دلیل گرايش روانشناختی، هنگامی كه دو 
تصوير را يکی پس از ديگری می بینیم، تمايل داريم 
كه تماشا را ادامه دهیم تا كنش و رويداد نشان داده 
شده در تصوير را تکمیل كنیم«)متالینوس،86،1384(.

 انتقال از يك نما به نمای ديگر باعث ارتباطی پويا 
بین نماها می ش��ود و ريت��م خاصی پديد می آورد. 
تدوي��ن اين فرص��ت را به برنامه س��از می دهد تا 
نسبت هايی را بر حسب زمان در نماها و سکانس ها 
تعري��ف كند. افراد به مدت طوالنی به يك محرک 
توج��ه نمی كنند. مخاطبان برنامه های آموزش��ی و 
مهارت های زندگی نیز نمی توانند به مدت طوالنی 
پیگیر مسأله باشند. بنابراين آنچه اين برنامه ها به آن 
نیازمندند ريتم يا ضرب آهنگ مناسب با برنامه است. 
ضرب آهنگ هر برنامه بستگی كامل به طول زمان 
واحدهای اصلی برنامه دارد اگر میانگین طول زمان 
واحدهای اصلی برنامه كوتاه باش��ند ضرب آهنگ 
تند و اگر بلند باش��د، آهنگ آن كند خواهد ش��د.
در نمونه های غیر ايرانی برنامه های سبك زندگی، از 
آنجا كه مراحل آموزش يك مهارت يا يك فعالیت 
به طور كامل ضبط می ش��ود، بنابراين نش��ان دادن 
تمامی مراحل با جزئیات، زياد شدن زمان برنامه و 
خستگی بیننده را در پی خواهد داشت. از اين رو 
به هنگام تدوين فقط بخشی از هر مرحله آموزش 

يا كنش نشان داده می شود. در تدوين اين برنامه ها، 
وجود برش های متعدد اما هدفمند كه موجب انتقال 
نماها به يکديگر می ش��ود، نوعی حركت و ريتمی 
متناس��ب با فضا و ساختار برنامه ايجاد می كند. از 
س��وی ديگر كاربرد هدفمند كاركردهای درس��ت 
عناصر انتقال تصويری مانند برش های پرش��ی )9(، 
هم گدازی )10(، وايپ )11(، فید)12( موجب ش��ده تا 
اي��ن برنامه ها ضمن برخورداری از يك س��اختار 
تدوينی و ريتمی مناس��ب با نوعی جذابیت بصری 
حاصل از تدوين همراه باشند. در اين برنامه ها، دو 
عنصر ريتم و تمپو، اهمیت بسیاری دارد. از اين رو 
برنامه سازان سعی می كنند به طرق مختلف، ريتمی 
متناسب با برنامه و فضای آن ايجاد كنند. در برنامه 
جیمز آش��پز، ريتم درونی برنام��ه حاصل كنش ها 
و حركت ه��ای س��ريع جیم��ز در درون صحنه و 
همچنین حركت هم زمان دوربین با اوست. جیمز 
كارها را به سرعت انجام می دهد و فاصله خود را 
با دوربین كم و زياد می كند، وس��ايل آشپزخانه را 
با حركت های نمايش��ی از نقاط مختلف آشپزخانه 
مانند زير میز، روی قفس��ه ها برمی دارد و در همین 
ح��ال توضیح��ات الزم را به بینن��ده می دهد. اين 
م��وارد در نهايت موجب س��رعت در ريتم درونی 
برنامه می شوند. در همین برنامه در مرحله تدوين 
با كوتاه كردن طول نماها و حذف زمان های اضافه 
كه مربوط به مراحل پخت غذاس��ت، ريتم بیرونی 
برنامه را نیز افزايش داده و در مجموع در سراس��ر 
برنامه با ريتم نسبتًا تندی روبرو می شويم كه مملو 
از هیجان است. در اين برنامه ها ريتم و تمپو همیشه 
بطور يکس��ان تند و س��ريع نیس��ت، و با توجه به 
شرايط و فضا تغییر می كند به عنوان مثال در برنامه 
ChangingRooms تغییر ريتم بسیار ديده می شود. 
در زمان هايی كه گروه در حال صحبت با يکديگر و 
يا تصمیم گیری درباره يك موضوعند ريتم معمولی 
اس��ت اما در لحظات انجام كار مانند خالی كردن 
اتاق ها برای انج��ام تعمیرات، رنگ زدن، نصب و 
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چینش وس��ايل ريتم و تمپو به شدت تند می شود.
در برنامه های ايرانی از آنجايی كه آموزش مهارت ها 
مانند آش��پزی، هنرهای دس��تی همچ��ون خیاطی 
و گلدوزی در بیش��تر مواقع زن��ده بوده و تدوين 
نیز به صورت همزم��ان انجام می گیرد، روند كلیه 
مراحل آموزش مش��اهده می شود. اين امر موجب 
می گردد آم��وزش اين مهارت ها زمان زيادی را به 
خ��ود اختصاص داده و بیننده ش��اهد فعالیت ها و 
تکرارهايی باش��د كه در نهايت خس��تگی او را در 
پ��ی دارد. به طور كل، ريت��م درونی و بیرونی اين 
برنامه ها بس��یار كند است. ريتم كند بیرونی، ناشی 
از طوالنی ب��ودن زمان نماها و ريت��م كند درونی 
آن نیز ناش��ی كم تحركی مجری و دوربین اس��ت.

  نمودار  مقايسه تعداد و طول زمانی نماهای بکار رفته 
در برنامه های Cookalong Live و خانه فیروزه ای

افقی: میانگین زمانی نما)ثانیه(
عمودی: تعداد نماها                            

   

    زمان برنامه Cookalong Live : دو دقیقه و ده ثانیه 
  زم��ان برنام��ه خان��ه فی��روزه اي: دوازده دقیق��ه  

میزانسن)صحنه آرایی، نورپردازی، فضا(:
از آنج��ا ك��ه تصوير تخت اس��ت میزانس��ن بايد 
سرنخ هايی بدهد كه بتوانیم سه بعدی بودن صحنه 
را احس��اس كنیم. برنامه س��از از میزانس��ن برای 
كشاندن توجه بیننده به قسمت های مختلف تصوير، 
ش��کل دادن به حس او از فضايی كه بازنمايی شده 
اس��ت و هم چنین تاكید روی قسمت های خاص 
تصوير اس��تفاده می كند. میزانسن می تواند به بهتر 
ديده شدن و بهتر فهمیدن و درک محتوای برنامه ها 
خصوصًا برنامه های آموزش��ی مهارت های زندگی 
منجر شود. میزانسن را می توان مجموعة ايست ها و 
حركت های بازيگران و اشیايی دانست كه كارگردان 
آنها را با شم هنری خود برای صحنه ابداع می كند و 
به طور كلی مجموعة عناصر شنیداری، ديداری در 
يك ساختارمناس��ب است. از نظر نیکولز میزانسن 
عبارت اس��ت از: »هنر تصوير� بازيگران، دكور و 
پس زمینه، نورپ��ردازی و حركت های دوربین، كه 
در رابطه ب��ا خود و يکديگر م��ورد مالحظه قرار 
می گیرند«)نیکولز، 1372، 25(. میزانس��ن به تاثیر 
عوام��ل و عناصر مختلف س��ازنده فیل��م در كنار 
يکديگر می پردازد. چگونگ��ی و نحوه عملکرد و 
كاربرد هر ن��وع عنصر در كنار ديگری و در محل 
مناسب قرار گرفتن در جهت رساندن بهترين تاثیر 
و پیام مورد نظر برنامه ساز در محدوده كار میزانسن 
است. میزانسن از عناصر و جنبه های مختلفی مانند 
صحنه آرايی، نورپردازی، فضا، حركات دوربین و 
افراد درون قاب تصويرتش��کیل شده است. تمامی 
اين جبنه ها و عناصر زمینه هايی را فراهم می كنند تا 
نگاه بیننده به نقاط مورد نظر در تصوير جلب شود.
در بخش آشپزی برنامه خانه فیروزه ای، كارشناس 
از ابت��دا تا انتهای برنامه پش��ت میز ايس��تاده و با 
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كمی فاصله، مجری اصل��ی برنامه خانه فیروزه ای 
نیز در كنارش قرار دارد. كارش��ناس به هنگام كار 
ب��ا حركت ه��ای اندک در صحن��ه و بیانی آرام كه 
هیجان در آن ديده نمی شود، فقط مراحل آموزش 
يك مهارت را توضیح می دهد. اين میزانسن ثابت 
كارشناس موجب شده، برنامه با يکنواختی همراه 
باش��د، به طوری كه گاهی كارش��ناس برای انجام 
كاری در م��دت زمانی طوالنی در يك وضعیت و 
حالت ثابت قرار می گیرد. به عنوان مثال كارشناس 
در بخش��ی از مرحله آش��پزی برای تخلیه افشانه 
زعفران در يك لیوان، به مدت يك دقیقه و سی و پنج 
ثانیه در حالتی ثابت قرار گرفته و در اين زمان فقط 
اطالعاتی را درباره غ��ذا می دهد. در همین برنامه 
نورپردازی تخت و فاصله بس��یار كم كارشناس تا 
پس زمینه، تصويری تخت و بدون عمق را بوجود 
آورده است. از سوی ديگر محدويت صحنه، مانع 
طراحی میزانس��ن های پويا توسط كارگردان برای 
حركت دادن به دوربین ها و كارشناس شده است. 
عناصر چیده ش��ده در صحنه در اغلب مواقع فقط 
به منظور پر كردن فضاست و كاربرد ديگری ندارد.
در بخش اورژانس خانواده )برنامه سیمای خانوده( 
نی��ز به دلیل ع��دم رعايت عوام��ل و عناصری كه 
می توانند، میزانس��ن های زيبايی را به منظور تاكید، 
ارائه بهتر پیام و ترقیب بیننده به دنبال كردن برنامه، 
فراهم نمايند، مخاطب شاهد میزانسن غیر مطلوب 
است. موقعیت و مکان ضبط اين بخش، يك اتاق 
معمولی بوده و برای پر كردن دكور و صحنه پردازی 
از دو میز اداری يکی در انتها و ديگری در س��مت 
چ��پ تصوير جهت قرار گرفت��ن ماكت های اندام 
انسان بر روی آنها، يك اسکلت، يك ماكت آدمك 
بر روی تخت كه به ديوار تکیه داده شده و آدمك 
ديگری ك��ه بر روی صندلی نشس��ته و هم چنین 
يك تخت در پیش زمینه، اس��تفاده ش��ده است. در 
میان اين عناصر كه صحنه را بس��یار ش��لوغ كرده 
كارشناس به همراه فرد ديگری كه در كنارش قرار 

دارد، در ي��ك نقطه ثابت ايس��تاده و نحوه مواجه 
شدن با شکستگی و شیوه های آتل بندی را آموزش 
می ده��د. اين بخش كه ب��ا دو دوربین ثابت ضبط 
گرديده، فقط از دو نمای باز و اينسرت بدون هیچ 
گونه حركت و يا تغییر زاويه تش��کیل ش��ده كه تا 
پاي��ان با ب��رش آنها به يکديگر برنام��ه را به اتمام 
می رسانند. میزانس��ن و چیدمان عناصر صحنه كه 
به ش��کلی غیر مطلوب ارائه ش��ده، فقط به منظور 
پر كردن دكور بوده و هدف و نگاهی زيباشناسانه 
در آن ب��ه چش��م نمی خ��ورد. )عکس ه��ای زير(

در اين برنامه ها، نورپردازی نیز كه فضايی تخت و 
بدون عمق را موجب ش��ده، به میزانسن ها كمکی 
نکرده و هدف آن فقط روشن كردن صحنه است. 
نورپردازی نتوانسته با نورهای متمركز بر سوژه ای 
اصلی، آنها را برجس��ته نم��وده و ارتباط مطلوبی 
می��ان عناص��ر درون ق��اب تصوير برق��رار نمايد. 
در نمونه های غیرايرانی، تمامی عناصر درون صحنه 
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مانن��د مجری، دوربین، رن��گ، نورپردازی، لباس، 
وس��ايل صحنه در ارتباط با يکديگر عمل كرده تا 
نسبت به انتقال پیام برنامه به بهترين نحو به مخاطب 
موثر باشند. در برنامه »جیمز آشپز« حركت همزمان 
دوربی��ن و مجری، میزانس��ن های پويا و زيبايی را 
رقم زده اس��ت. با حركت جیمز به قس��مت های 
مختل��ف صحن��ه، دوربین نی��ز او را دنبال كرده و 
كنش او را به تصوير می كشاند. اين میزانسن ها نه 
تنها رويدادها را به بهترين نحو نشان می دهد، بلکه 
بیننده را ه��ر لحظه با تركیب جديدی از صحنه و 
كنش های جیمز مواجه می سازد.)عکس های پايین(

عناصر قرار گرفته در نق��اط مختلف صحنه، فقط 
ب��رای پر كردن فضا نب��وده و به مرور در برنامه ها، 
توس��ط جیمز ب��ه كار گرفت��ه می ش��وند. در اين 
برنامه ها از ويژگی های میزانس برای معرفی فضاها 
و افراد جديد به نحو مطلوبی اس��تفاده می ش��ود.

 ،Grand Designs در يکی از مجموعه برنامه های
در ابت��دای برنامه بع��د از ورود »كوين مك كلود« 
مجری برنامه در يك نمای باز به محوطه سرس��بز 
و زيب��ای ي��ك خانه، ب��ه نمای متوس��ط او برش 
زده می ش��ود كه جلوی در خانه می رس��د، سپس 
ب��ا گفتن س��الم در را ب��از می كند، پ��س از آن به 
يك نمای ب��از از داخل منزل برش زده می ش��ود 
ك��ه مك كل��ود در را باز كرده و وارد منزل ش��ده 
و به س��مت راس��ت قاب تصوير حركت می كند. 
دوربی��ن نیز همزم��ان حركت خود را به س��مت 
چپ ش��روع می كند تا جايی كه م��ك كلود را از 
پش��ت ش��انه در قاب قرار داده و صاحب خانه را 
ك��ه به همراه همس��رش، رو به دوربین و به طرف 
مك كلود می آيند، معرفی می كند. در اين میزانس��ن 
ن��ه تنها اف��راد جديد به تدريج معرفی می ش��وند، 
بلکه بخش��ی از فضای داخلی خان��ه كه موضوع 
اصلی برنامه اس��ت، به تصوير كش��یده می ش��ود.

)عکس پايین و صفحه بعد( 
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فضا به عنوان يکی از عناصر میزانسن، عامل مهمی 
در جذب مخاطب اس��ت، به خصوص برنامه های 
آموزش��ی كه فی نفسه خسته كننده اند، اما آموزش، 
اطالع رس��انی همراه با فضاسازی جذاب و متنوع 
برنامه، بیننده را كمتر خسته می كند. در نمونه های 
غیرايرانی، از قابلیت های عناصر و عوامل مختلف 
برای فضاس��ازی در برنامه هايشان بهره می گیرند. 
در برنام��ه »جادوی س��اده«، بوس��یله نورپردازی 
موضعی، اس��تفاده از رنگ های گ��رم و رنگ های 
مکمل)مانند قرمز و سبز( در كنار يکديگر، استفاده 

از برخی ابزار س��نتی آشپزی مانند ساطور و هاون 
ب��رای خرد كردن م��واد اولیه بجای دس��تگاه های 
مدرن خردكن، اس��تفاده از ظروف چوبی چینی و 
همچنین به كار بردن قفس��ه هايی ب��ا طبقات چوبی 
در صحنه پردازی كه يادآور آشپزخانه های قديمی 
اس��ت، فضايی سنتی و دلنش��ین ايجاد شده است.

)عکس های زير(

مکان هر برنامه در نوع فضاسازی موثر است. محیط 
می تواند مستقیمًا بر چگونگی القای اطالعات يك 
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برنامه تاثیر بگ��ذارد. از اين رو به جای دكورهای 
ساختگی و بی حس و حال درون استوديو، می توان 
از فضاهای طبیعی مانند يك آش��پزخانه س��اده )با 
رعايت اصول فضاسازی و صحنه پردازی( استفاده 
 Me Chef ك��رد. در برنامه »از دل دري��ا« از كانال
ازفضاهای طبیعی مانند س��احل دريا برای آموزش 
پخ��ت يك غ��ذای دريايی اس��تفاده می كنند، البته 
قب��ل از پخت غذا به صورت مس��تند مراحل صید 
ماهی و يا خريد آن از اسکله يا فروشگاه را همراه 
با ذكر خواص آن نش��ان می دهن��د، در اين برنامه 
ن��وع قاب بندی و میزانس��ن به گونه ای اس��ت كه 
همیش��ه بخشی از دريا در پس زمینه ديده می شود.

تعلی��ق به عن��وان يک��ی از عناصر قالب نمايش��ی 
می توان��د در برنامه ه��ای غیر نمايش��ی، در جهت 

ج��ذب مخاطب موثر باش��د. از اين رو در بعضی 
از برنامه های س��بك زندگی با فضاس��ازی، نوعی 
تعلیق در بیننده و افراد شركت كننده ايجاد می كنند. 
تعلی��ق يعنی تاخی��ر در اطالعات. تاخی��ر در امر 
اطالع رس��انی يعنی همه موان��ع از پیش موجود يا 
طراحی ش��ده برای اثر است كه مانع از روند عادی 
اطالع رسانی به مخاطب می شود)روحانی،6،1385(.
تعلیق به معنای به تعويق انداختن يك اتفاق است. 
تعلیق موجب می ش��ود تا شور و اشتیاق مخاطب 
برای دنبال كردن يك ماجرا بیشتر شود. شايد تصور 
بسیاری بر اين باشد كه تعلیق يکی از اجزا مربوط 
به حوزه هايی چون جنايت و وحش��ت اس��ت. اما 
تعلیق جزيی از هر برنامه تلويزيونی اس��ت كه بر 
حسب ساختار انتخابی تغییر می كند. در نمونه های 
آش��پزی كه به شکل مس��ابقه انجام می شود، چند 
ش��ركت كننده در زمان��ی واحد، غذاي��ی را آماده 
می كنند و پس از تمام ش��دن زمان مشخص شده، 
غذا توس��ط يك داور چشیده می ش��ود. به هنگام 
چش��یدن غذا، واكنش های شركت كنندگان مسابقه 
كه همراه با نوعی نگرانی اس��ت، ديدنی و جذاب 
اس��ت. در اي��ن برنامه ها با برش به چش��یدن غذا 
توس��ط داور و چهره های نگران اف��راد و با تاخیر 
انداخت��ن در اطالعات و نتیجه مس��ابقه، به نوعی 
تعلیق ايجاد می نمايند.)عکس  پايین و صفحه بعد(
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در بیش��تر مواق��ع  ه��دف از كاربرد میزانس��ن و 
عناص��ر و جنبه ه��ای آن گذش��ته از جذابی��ت، 
ارائ��ه نوعی از فرهنگ مصرف اس��ت كه توس��ط 
س��ازندگان برنامه هم به صورت مستقیم و هم به 
صورت غیرمس��تقیم به بینندگان القاء می ش��ود. به 
اين صورت ك��ه، با كاربرد تکنیك های ذكر ش��ده 
بر بسیاری از اش��یاء و كاالهای مد نظر به صورت 
مس��تقیم و يا غیرمس��تقیم تاكید و تمركز می شود.

در تصاوي��ر باال ب��ا قرار دادن تجهی��زات و لوازم 
آش��پزخانه در پیش زمین��ه و پس زمینه به صورت 
غیرمستقیم بر آنها تاكید شده است. اين تاكیدها به 
مرور بر مخاطب تاثیر گذاشته و الگويی برای آنان 
ايجاد می نمايد، در نهايت اين احساس در مخاطب 
ش��کل می گیرد كه به اي��ن تجهی��زات نیازمندند.

ترکیب بندی
تركیب بن��دی نحوه نگاه كردن به اش��یاء، در رابطه 
با يکديگر است. تركیب بندی يعنی تاكید بر روی 
موض��وع، س��ازماندهی آن و نماي��ش موضوع به 
موثرترين شیوه است. تركیب بندی، محصول سعی و 
تالش كارگردان، تصويربردار، طراح صحنه و طراح 
نور است. میلرسون می گويد: تركیب بندی روشی 
است كه به كمك آن افکار و انديشه كارگردان در 
قاب تصوير تداوم می يابد)میلرسون،81-82،1377(.
منظ��ور از تركیب بن��دی ايج��اد ت��وازن و تعادل 
تصويری اس��ت كه بايد در آن عواملی مانند اندازه 
موض��وع در ق��اب تصوي��ر، رنگ ه��ای موضوع، 
موقعیت موض��وع در قاب تصوير و روابط متقابل 
موضوع ها در يك نمای مورد نظر قرار گیرد. برای 
خل��ق عکس العمل احساس��ی معین و مش��خص 
در تماش��اگر، باي��د تصاوي��ر دارای تركیب بندی 
درس��تی باشند. س��ی باتین می نويس��د: هرتركیب 
تصوي��ری خوب باي��د دارای يك مرك��ز توجه � 
نقطه كانونی باش��د، كه توسط محل استقرار سوژه 
در تصوير مش��خص می ش��ود. كارگردان بايد در 
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هن��گام طراح��ی تركیب ها ب��ه اين نقط��ه كانونی 
توجه داش��ته باش��د. هر تصوير باي��د برای هدف 
مش��خصی تركیب بندی شود)سی باتین،5،1385(.
نکت��ه ای كه بايد به آن توجه داش��ت عمق تصوير 
است. بدون توجه به اين مهم، تركیب بندی زيبايی 
وجود نخواهد داشت و تصوير تخت خواهد شد. 
س��ی باتین می نويسد: تلويزيون رسانه ای دوبعدی 
اس��ت و كارگ��ردان باي��د ب��ا خلق خط��ای ديد، 
تصويری سه بعدی ايجاد كند. برای ايجاد احساس 
عمق در تصوير و فضای سه بعدی بايد پیش زمینه، 
میان زمینه و پس زمینه وجود داش��ته باش��د. توجه 
دقیق به فاصله بین هريك از اين س��ه و اس��تفاده 
از آنها بس��یار اهمیت دارد)س��ی باتین،1385، 5(.
در ي��ك تصوي��ر تلويزيونی نش��انه های عمق، از 
صحنه آرايی، نورپردازی و حركت سوژه ها حاصل 
می ش��وند. از جمله مواردی كه می تواند جذابیت 
بص��ری ايج��اد كن��د، تركیب بندی پوي��ا )تصوير 
متح��رک( اس��ت. در تصوي��ر متح��رک می توان 
برجس��تگی موضوع را در نم��ا تغییر داد، توجه را 
به نق��اط مختلف جلب ك��رد، اطالعات جديد را 
معرفی ك��رد و حالت صحنه راتغیی��ر داد. تصوير 
متح��رک دارای اهمیت مداوم اس��ت در حالی كه 
جذابیت تصوير ثابت به س��رعت كاهش می يابد. 
حرك��ت موضوع دارای جذابیت خاصی اس��ت و 
بدين لح��اظ به كارگردان ام��کان میدهد تا توجه 
را در م��ورد جنبه هايی از موضوع كه مورد نظرش 
اس��ت با ارائه مداوم محرک های متغییر حفظ كند.
در تلويزيون تركیب بندی يعنی پرداختن به فضای 
منفی)خال��ی( و مثبِت)پر( تلويزيون. بنابراين الزم 
است بدانیم كه بايد اشیاء را در چه جايی قرار دهیم، 
كنش در كجای صحنه اجرا ش��ود، دوربین نسبت 
به اش��یاء در چه مکانی قرار گیرد و مس��افت های 
مجاز برای حركت س��وژه و دوربین چه اندازه ای 
و چگونه است. كلیه اين عوامل مشخص می كنند 
ك��ه تصوير چگون��ه تصويربرداری ش��ده و نحوه 

تركیب بندی و يا قاب بندی آن به چه نحوی باشد.
»جیم��ز  باغبان ه��ا«،  »دنی��ای  برنامه ه��ای  در 
آش��پز«، »فود س��فری«،»Cookalong Live« و ي��ا

»Changing Rooms« از تركیب بندی ه��ای پوي��ا 
بس��یار بهره  گرفته شده است. اين تركیب بندی كه 
همراه با حركت دوربین و مجريان برنامه اس��ت، 
در لحظ��ات مختل��ف اطالعات جدي��دی را ارائه 
می دهد و س��بب می شود تا ضمن تنوع و جذابیت 
بصری، توجه را به نقاط مختلف صحنه جلب كند. 
ب��ا نگاهی ب��ه بخش ه��ای آموزش��ی مهارت ها و 
ش��یوه های زندگ��ی برنامه های س��یمای خانواده 
و خانه فی��روزه ای مش��اهده می ش��ود كه بیش��تر 
اس��اس  ب��ر  برنامه ه��ا،  اي��ن  تركیب بندی ه��ای 
تركیب بن��دی ثاب��ت اس��ت و از تركیب بندی پويا 
و همچنی��ن تركیب بن��دی طالي��ی به��ره چندانی 
نمی گیرند. در تركیب بن��دی تصاوير اين برنامه ها 
عناص��ر چیده ش��ده در قاب به ش��کل نه چندان 
مطلوب و دلنشین قرار داده شده اند، به گونه ای كه 
مانع تمركز بیننده بر موضوع اصلی برنامه می شود. 
در بخش اورژانس خانواده برنامه سیمای خانواده 
به علت چینش نامناس��ب و شلوغی عناصر درون 
قاب، روشن بودن تمام صحنه به يك نسبت و عدم 
نورپ��ردازی متمركز به منظور ايجاد تمركز بر يك 
موضوع، نزديك بودن رنگ لباس سوژه های اصلی 
با رنگ پس زمینه، باعث ش��ده ت��ا موضوع اصلی 
در میان ديگر عناصر برجس��ته و شاخص نبوده و 
سوژه های پس زمینه مانند آدمك ها بیشتر به چشم 
آيند. اين تركیب بندی مانع تمركز چشم بر موضوع 
ش��ده و موجب گرديده تا چشم بی جهت در میان 
عناصر درون قاب چرخش داش��ته و نتواند بر يك 
نقطه تمركز نماي��د. در تصوير بعدی همانطور كه 
ديده می شود سعی ش��ده تا با قرارگیری سوژه ای 
انسانی در راست قاب و اسکلت و آدمك ايستاده 
در انتهای س��مت چپ قاب تعادل ايجاد كنند. اما 
به دلیل عدم رعايت موارد ذكر ش��ده مانند چینش 
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نامناس��ب و نامنظم عناصر درون قاب، ديده شدن 
بخش هايی از عناص��ری كه بیرون از قاب حضور 
دارند مانند ش��ی نارنجی رنگ سمت راست قاب 
و بخش��ی از میز س��مت چپ، قرار گرفتن بخشی 
از س��ر ماكت انس��انی در باالی ش��انه فرد سمت 
راس��ت، تركیب نه چندان زيبايی ارائه شده است.

در تركیب بن��دی تصاوي��ر بخش آش��پزی برنامه 
خانه فی��روزه ای، س��وژه ها و كنش ه��ا بیش��تر در 
مرك��ز قاب ق��رار دارند. اي��ن ن��وع تركیب بندی 
س��بب می ش��ود تا چشم بر س��وژه قرار گرفته در 
مرك��ز قاب متمركز ش��ود. ام��ا از آنجا ك��ه غالبًا 
زم��ان اين تصاوي��ر در برنامه طوالنی ب��وده و تا 
پايان برنامه نیز بارها تکرار می ش��وند، خس��تگی 
چش��م و يکنواختی در برنامه را ب��ه همراه دارند. 
گاهی بدلیل چینش نامناس��ب عناصر پس زمینه از 
يك س��و و عدم انتخاب زاويه مناسب دوربین از 
سوی ديگر، تركیب بندی های بدست آمده چندان 
مطل��وب نیس��تند. در تصوير بعدی ب��ه دلیل عدم 
انتخاب زاويه مناس��ب دوربین، حضور كارشناس 
در مركز قاب و قرار گرفتن و يکی ش��دن بخش��ی 
از ظروف در پس زمینه با بدن كارش��ناس، تركیب 
ناخوش��ايندی حاصل ش��ده اس��ت.)تصوير اول(
در تركیب��ی ديگر چینش نامنظم م��واد اولیه، قرار 
گرفتن بخشی از س��ر كارشناس در پايین قاب كه 
ناشی از عدم دقت در انتخاب زاويه دوربین است، 

تركیب نازيباي��ی را رقم زده اس��ت.)تصويردوم(

در تركیب بن��دی غالب برنامه های س��بك زندگی 
غیرايران��ی كنش ه��ا در نق��اط طاليی ق��اب اجرا 
می ش��وند. البته اين ب��ه معنای س��کون مجری و 
دوربین نیس��ت بلکه با تغییر مکان و كنش مجری، 
دوربی��ن نیز متناس��ب با وی با رعاي��ت فاصله و 
اص��الح اندازه نما، موقعیت خ��ود را تغییر داده و 
تركیبی جدي��د ارائه می دهد كه مج��دداً كنش در 
نقط��ه طاليی قرار گیرد. در تركیب بندی های ثابت 
اي��ن برنامه ه��ا، عناصر به نح��وی در قاب تصوير 
ق��رار می گیرند، ت��ا ضمن ايجاد تع��ادل، توازن و 
عمق، نگاه بینن��ده را به موضوع اصلی درون قاب 
هدايت نمايند. اين عمل از راه های مختلف، مانند 
قراردادن س��وژه ها در نق��اط طاليی، وضوح كامل 
سوژه اصلی و از حالت وضوح خارج كردن ساير 
عناصر در پیش زمین��ه و يا پس زمینه، تکنیك قاب 
در قاب، نورپردازی ه��ای متمركز و تضاد رنگ و 
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نور میان عناصر درون قاب تصوير حاصل می شود. 
در برنامه Cookalong Live كنش ها و فعالیت های 
گوردون رامسی همیشه در نقاط طاليی و يك سوم 
چ��پ قاب تصوير انجام می ش��ود و ب��رای تعادل 
و ت��وازن از عناصری در س��مت ديگ��ر قاب بهره 
می گیرن��د. در تصوير بعدی تع��ادل و توازن میان 
عناصر درون قاب از طريق، ايس��تادن رامس��ی در 
سمت چپ و ظروف میوه و سبزيجات در سمت 
راست، ايجاد ش��ده است. نوع تركیب بندی، محل 
قرارگرفتن رامس��ی در نقطه طاليی چپ تصوير، 
تضاد لب��اس او با پس زمینه و ه��م چنین حركت 
دست های او موجب تمركز و تاكید بر او شده است. 
البته در اين تركیب بندی چشم پس از چرخشی در 
قاب دوباره به  رامس��ی رس��یده و ب��ر او متمركز 
می ش��ود. در همین ق��اب وجود م��واد غذايی در 
پیش زمینه، حضور رامسی در میان زمینه، قرارگرفتن 
كابینت و وسايل روی آن در پس زمینه و در نهايت، 
نوری كه از پش��ت به صحنه تابیده ش��ده، موجب 
ايجاد عمق در قاب ش��ده است.)تصوير شماره 1(
تركیب بندی ه��ای ارائه ش��ده در اي��ن برنامه ها نه 
تنها نگاه مخاطب را به عناصر مورد نظر برنامه ساز 
هدايت می كند، بلکه سبب جذابیت و دلنشینی اين 
گونه برنامه ها نیز می شود. در )تصويرشماره 2( كه 
مربوط به برنامه طراحی های عظیم است، با انتخاب 
زاويه ای مناس��ب، نح��وه قرارگی��ری بطری های 
ش��یش های و حركت آنها از باالی س��مت راست 
قاب به س��وی عمق، ن��گاه را به درون قاب و فرد 
در حال كار هدايت می كند. از سوی ديگر به علت 
قرارگرفتن مرد در مركز قاب و تضاد رنگ روشن 
بدنش با پس زمینه موجب تمركز بر او شده است.

در نمون��ه ای ديگ��ر از همی��ن برنامه، مج��دداً با 
انتخاب زاويه و لنز مناسب، عالوه بر ايجاد تعادل 
و ت��وازن از طريق چهارپاي��ه پیش زمینه و بخاری 
انته��ای اتاق، عمق بس��یاری در قاب ايجاد ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن نحوه ق��رار گرفت��ن چهارپايه، 
موج��ب هدايت چش��م به انته��ای صحنه و عمق 

تصوير شده است. )تصوير3( 
عنص��ر ديگری ك��ه در تركیب بن��دی تصاوير اين 
برنامه ها ديده می ش��ود، ريتم است. در )تصوير4( 
ك��ه مربوط ب��ه برنام��ه الفب��ای سالمتی)ش��بکه
 Me Chef( اس��ت، صندلی های قرمز رنگ، ريتم 
منظمی را ايج��اد كرده اند، اما حضور مرد بر روی 
يک��ی از صندلی ه��ا ضم��ن برهم زدن اي��ن ريتم، 
موجب ش��ده تا ن��گاه و تمركز متوجه او ش��ود.

تصوير شماره 1

تصوير شماره 2
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تکنی��ك ديگری كه در تركیب بن��دی تصاوير اين 
برنامه ديده می ش��ود تکنیك قاب در قاب اس��ت. 
در تصوير5 )برنامه طراحی های عظیم(، چارچوب 
وس��ط خانه ه��م موجب تاكید و تمرك��ز بر افراد 
نشس��ته در مركز قاب ش��ده و هم عمق صحنه را 
افزايش داده اس��ت. همچنین خطوط افقی طبقات 
كتابخانه در سمت راست قاب موجب شده تا چشم 
به س��وی مركز قاب و افراد نشس��ته هدايت شود. 
در تصوي��ر6 )برنام��ه الفب��ای س��المتی(  به علت 
قرارگیری عناصر درون قاب در نقاط طاليی و در 
خطی قطری، تضاد رنگی كه حاصل رنگ س��فید 
ظروف و پس زمینه تیره آن است و همچنین استفاده از 
نورپردازی متمركز موجب شده نگاه بیننده بر ظروف 
متمركز شده و چشم میان آنها حركت داشته باشد.

مجری
مج��ری مهمترين عنصر پوي��ا در فضای تصويری 
است و كلیه رفتار و كردار و حتی پوشش و تركیب 
ص��ورت و حاالت و حركات بدن او، كانون توجه 
بیننده را به راحتی تغییر می دهد. مجری مهم ترين 
عامل يا عنصری اس��ت كه آگاهانه در قاب تصوير 
ظاهر می ش��ود و می تواند كان��ون نقطه ديد بیننده 
و برنامه س��از قرار بگیرد. مجری عنصری است كه 
گفتار، رفتار، حاالت چهره، تُن صدا، لباس و پوشش 
او می تواند به عنوان مکمل ساير اجزای فضا تلقی 
ش��ود يا آنها را نیز به ضعف بکشاند. مجری بايد 
به يکس��ری فنون و مهارت ها آگاهی داش��ته باشد 
كه مهم ترين آنها داش��تن اعتماد به نفس در مقابل 
دوربین است. گیرايی مجری در چهره، لباس، طرز 

تصوير شماره 3
تصوير شماره 5

تصوير شماره 6

تصوير شماره 4
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بیان می تواند عوامل فضاس��ازی را تحت تاثیر قرار 
دهد. مجری جزيی از اجزای فضاس��ازی است كه 
می تواند كل فضا را به هم بزند يا به آن نظم ببخشد.  
ي��ك مج��ری تلويزيون��ی از برخی جه��ات نظیر 
طراح��ی رفتار، بیان احساس��ات، ايج��اد ارتباط، 
ريت��م گفتار و توج��ه به مکث ها و س��کوت های 
ب��ر  تاثیرگ��ذاری  در حرف��ه مجری گ��ری،  الزم 
بینن��ده و توج��ه ب��ه زمان بن��دی برنام��ه، تقريبًا 
عملکردی مش��ابه يك بازيگ��ر صحنه را در مقابل 
دوربی��ن دارد. ب��ه همین دلیل بس��یاری از نکات 
حرفه ای بین مجريان و بازيگران مش��ترک اس��ت.
مج��ری را هنرمند می دانیم چون او قادر اس��ت با 
اهداف مختلف تجاری، سرگرمی، آموزشی، ارائه 
اطالعات، متقاعد كردن بیننده مقابل دوربین ظاهر 
شود. مجری بايد متخصص علم مورد نظر باشد و 
با كمی تمرين می تواند برنامه را اجرا كند، كس��ی 
كه خوب مطلب علمی را نمی داند و بر آن اشراف 
ن��دارد، نمی تواند مطلب را تفهیم كند. ش��مار اين 
گونه مجريان بس��یار اندک اس��ت )مصری،1382، 
130(. استفاده از بازيگر برای اجرای برنامه آموزشی 
می تواند موثر باشد، چون اين افراد با حركات بدن، 
طرز نگاه و نفوذ خود در بیننده می توانند تمركز او را 
به سوی خود جلب كنند. به هر حال چه از بازيگر، 
معل��م يا مجری در برنامه های آموزش��ی اس��تفاده 
شود، الزم اس��ت كه اجرا كننده برنامه، فن ارتباط 
و بیان مناسب را بشناسد و خود را با ساير عناصر 
بصری تصوير و فضاهای صحنه هماهنگ س��ازد.
 ،»Changing Rooms«مانن��د برنامه هاي��ی  در 
»جیمز آش��پز« و يا »جادوی ساده«، حركات، رفتار 
وشوخی مجريان اين برنامه ها همیشه كانون توجه 
بیننده است. در مجموع  حركات و شوخی هاكه در 
نقاط مختلف برنامه انجام می ش��وند، نه تنها جلب 
توج��ه بیننده را در پی دارد، بلکه فضايی ش��اد و 
صمیم��ی را برای ترغیب بینن��دگان به ديدن ادامه 
برنامه فراهم می كند. البته اين حركات و شوخی ها 

در حد معقول بوده و در آنها افراط ديده نمی شود. 
در اي��ن نمونه ها مجريان عنص��ری پويا در فضای 
تصويرند. اين مجريان ضمن داشتن سرعت عمل 
كه نش��ان از مهارت آنها دارد همچون يك بازيگر 
عمل كرده و برنامه هايش��ان را به ش��کلی نمايشی 
اج��را می كنند. اين افراد در كار خود تبحر بس��یار 
زيادی داش��ته و بر موضوعاتی ك��ه ارائه می دهند 
تس��لط كامل دارند. آنها معموالً از معروف ترين و 
سرش��ناس ترين افراد كش��ور خود بوده و در میان 
مردم محبوبیت بس��یاری دارند. كنش ها، حركات 
و رفتار اين مجريان نش��ان از آشنايی كامل آنها به 
رس��انه تلويزيون و قواعد آن اس��ت. آنها به دلیل 
شناخت فن ارتباط با مخاطب، برخورداری از بیانی 
شیوا و دوس��تانه و يا به عبارتی خودمانی، اجرای 
نمايش گونه، پیام برنامه را به شکل آموزش مستقیم 
و بعضًا غیرمستقیم انتقال داده و از اين طرق بیننده 
را تحت تاثی��ر قرار می دهند. مجري��ان اين برنامه ها 
در حین انج��ام كار، ضمن توضی��ح و آموزش با 
بیننده مزاح می كنند. آنها از خود و زندگی ش��ان به 
راحتی سخن می گويند به گونه ای كه بیننده با آنها 
احس��اس صمیمیت و دوستی می كند و در نهايت 
اين مجريان به ش��خصیت هايی تبديل می شوند كه 
برای مخاطب دوست داشتنی اند. اين مجريان عالوه 
بر اينکه در برابر دوربین بسیار راحتند، از هرگونه 
ارتباط خش��ك و رسمی دوری كرده و احساسات 
خود را نی��ز به راحتی بیان می كنن��د. ازجمله اين 
مجريان، كايلی كوانگ اس��ت كه در برنامه هايش، 
بسیار راحت و صمیمی است و احساسات خود را 
هم��راه با اطالعاتی از زندگیش در حین انجام كار 
بیان می كند. كايلی گاهی اوقات بعضی از اعضای 
خانواده خود، مانند م��ادر و برادرزاده اش را وارد 
برنامه می كند و به برنامه جنبه نمايشی می دهد. اين 
برنامه ها بیشتر با نام مجريانشان شناخته می شوند. 
در بخ��ش آم��وزش مهارت ها مانند آش��پزی و يا 
مهارت های دس��تی مانند خیاط��ی و گلدوزی در 
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برنامه های س��یمای خان��واده و خانه فی��روزه ای، 
اغلب آموزش دهندگان يا كارشناسان اين بخش ها 
معموالً عالوه بر كم تحركی، كم حرف بوده و فقط 
در حد ضرورت سخن می گويند، اين كارشناسان 
فق��ط روند مراحل آموزش يك مه��ارت را دنبال 
می كنند و هیچ كنش و يا عملی احساس برانگیزی 
كه بتواند موجب جذابیت برنامه و ارتباط با بیننده 
شود در آنها ديده نمی ش��ود. رفتار اين مجريان و 
كارشناسان در مقابل دوربین رسمی بوده و از اين 
جه��ت اين احس��اس در مخاطب ايجاد می ش��ود 
ك��ه در هنگام پخش برنام��ه در يك كالس درس 
آموزش��ی و رسمی نشسته اس��ت. اين افراد شايد 
در كار خود مهارت داش��ته باشند، اما از آنجا كه با 
قواعد تلويزيونی آشنايی چندانی ندارند، در نهايت 
نمی توانند با مخاطبان ارتباط  خوبی برقرار نمايند. 
پوش��ش اين مجريان غالبًا به ش��کلی خاص است 
و باع��ث توج��ه بیننده می ش��ود. ب��رای مثال در 
برنامه »جیمز آش��پز« جیمز مجری برنامه، همیشه 
يك تیشرت آس��تین كوتاه به همراه يك شلوارک 
ب��ه تن دارد، و يا در برنامه »جادوی س��اده« كايلی 
كوانگ كه اصالتًا فردی چینی اس��ت اما در استرلیا 
بدنیا آمده و بزرگ ش��ده، در اغل��ب مواقع لباس 
چین��ی به تن دارد، و يا گوردن رامس��ی در برنامه 
»Cookalong Live«كه غالبًا يك تیش��رت آستین 
كوتاه س��فید يا مشکی رنگ به تن دارد. رنگ اين 
لباس ه��ا به گونه ای انتخاب می ش��ود كه در تضاد 
ب��ا پس زمین��ه بوده و مجری برجس��ته باش��د. در 
نمونه های ايرانی پوش��ش خاصی ديده نمی شود و 
كارشناسان هر بار يك لباس به تن داشته و به اين 
مس��ئله توجه چندانی ندارند. البت��ه گاهی در اين 
برنامه ها، مجريان از روپوش های رس��می استفاده 
كرده كه در نهايت موجب رس��می ش��دن فضای 
برنامه می ش��وند. عنصر ديگری ك��ه به برنامه های 
سبك زندگی قوت و جدابیت می دهد، سرعت در 
بیان و گفتار  مجری اس��ت كه برنامه را با هیجان 

خاصی مواجه می سازد. در برنامه های مختلف مانند:
 »CookalongLive « ، »ChangingRooms «
طراحی های عظیم، جادوی س��اده، جیمز آش��پز، 
سرعت در گفتار و بیان مجريان، برنامه ها را سرشار 
از هیجان كرده و مانع خس��تگی و كس��الت بیننده 
می شوند. سرعت در گفتار، عالوه بر ايجاد هیجان، 
در ريتم كلی برنامه اثر گذاش��ته و آن را س��ريع تر 
می نمايد. در نمونه های ايرانی س��رعت در گفتار و 
بیان مجريان بسیار معمولی و گاهی نیز كند است.  
اين عامل سبب می ش��ود تا اين برنامه ها عالوه بر 
يکنواختی،  با ريتمی كند و بدون هیجان مواجه باشند.

نتیجه گیری
ه��دف از مقال��ه حاضر ك��ه به ش��یوه توصیفی و 
مشاهده ای صورت گرفته، معرفی و شناخت عوامل 
مؤثر بر جذابیت برنامه های س��بك زندگی اس��ت. 
موارد زير نتیجه بررسي وتحقیقي است كه با مشاهده 
نمونه هاي ايراني و غیرايراني صورت گرفته است: 
1� شیوه ظهور رسانه ها و شکلی كه برای ارائه يك 
محتوا تدوين می شود در اثرگذاری بر مخاطب موثر 
است. اين تاثیر تا به حدی است كه می توان قالب 
رس��انه را عامل تغیر و تحول محتوا دانس��ت. اين 
اهمیت سبب ش��ده قالب های مختلف تلويزيونی 
هر يك دارای كاركرد و مشخصات ويژه ای باشند 
و در برنامه ري��زی ارتباطی، با توجه به اين كاركرد 
و مش��خصات، قالب موثرتر انتخاب شود. با توجه 
به اينکه قالب برنامه های مختلف در تلويزيون تاثیر 
يکسانی نداشته و ندارند، در نتیجه بايد بهترين قالب 
را به منظور تاثیرگذاری بر مخاطب و همراهی وی 
ب��ا برنامه انتخاب كرد. از س��وی ديگر بکارگیری 
شیوه های بیان، اصول زيباشناختی، روش های فنی 
انتقال پیام و س��از و كارهای ايجاد احساس��ات و 
تاثیر بر مخاطب در تلويزيون از راه زبان اين رسانه 
)تصوي��ر، ص��دا، حركت( به بهتري��ن نحو ممکن 
همراه با س��اختاری مناس��ب می تواند شرط تولید 
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موفق در برنامه های س��بك زندگی باشد. از اين رو 
برنامه های س��بك زندگی به منظور ارائه اطالعات، 
آموزش مهارت ها و شیوه های زندگی با ساختاری 
مس��تندگونه در فضاهای طبیع��ی و بکر با رعايت 
موارد ذكر شده می توانند در جهت افزايش جذب 
مخاطب، میزان و شدت اثرگذاری پیام موثر باشند. 
2� پويا بودن مجريان در برنامه های سبك زندگی 
امری ضروريس��ت. ح��ركات، رفت��ار، حاالت و 
س��رعت عمل مجري��ان برنامه های س��بك زندگی 
به همراه س��رعت در ريتم گفتار و بیان مناس��ب، 
اب��راز و بی��ان احساس��ات و همچنی��ن اج��رای 
نمايش گونه آنها موجب فضاس��ازی، جلب توجه 
و ايج��اد هیجان در بیننده می ش��ود. در نمونه های 
غیرايرانی اين نکات به درس��تی رعايت می شوند.
- در نمونه های ايرانی غالبًا مجريان و كارشناسان 
س��اكن ب��وده و تح��رک چندان��ی ندارن��د و اگر 
حركتی هم داش��ته باش��ند بس��یار كن��د صورت 
می گی��رد. در مجموع س��رعت و تح��رک كم اين 
مجريان باعث كندی ريت��م درونی برنامه گرديده 
و برنام��ه را ب��ا يکنواختی همراه س��اخته اس��ت.
- رفت��ار مجريان و كارشناس��ان نمونه های ايرانی 
در مقاب��ل دوربین رس��می ب��وده و از اين جهت 
اي��ن احس��اس در مخاط��ب ايج��اد می ش��ود كه 
در هن��گام پخ��ش برنام��ه در ي��ك كالس درس 
آموزش��ی و رسمی نشسته اس��ت. اين افراد شايد 
در كار خ��ود مهارت داش��ته باش��ند، ام��ا از آنجا 
كه با قواع��د تلويزيونی آش��نايی چندانی ندارند، 
در نهاي��ت نمی توانند با مخاطب��ان ارتباط  خوبی 
برقرار نمايند. همچنین اي��ن مجريان از نظر لحن 
و سرعت در گفتار و بیان، بسیار معمولی و گاهی 
نیز ُكن��د بوده كه اي��ن عوامل در مجموع س��بب 
ش��ده تا اين برنامه ها فاقد ش��ور و هیجان باشند.
- مجری با آشنايی كامل به رسانه تلويزيون و قواعد 
آن، شناخت فن ارتباط با مخاطب، برخورداری از 
بیانی شیوا و دوستانه و يا به عبارتی خودمانی، بیان 

احساس��ات و اجرای نمايش گونه نه تنها می تواند 
پی��ام برنامه را به نحوی دلنش��ین انتقال داده بلکه 
از اي��ن طريق نیز بیننده را تح��ت تاثیر قرار دهد.
3� انتخ��اب درس��ت موقعیت ه��ای مختل��ف و 
ج��ذاب، قاب بندی ه��ا، حركت ه��ای دوربی��ن و 
كنش های مجريان، نقش��ی اساسی در فضاسازی و 
همچنین بصری كردن محتوای اين برنامه ها دارند.

- در بخش ه��ای آم��وزش مهارت ه��ای زندگی 
برنامه های س��یمای خان��واده و خانه فی��روزه ای، 
فضا به ش��کل نه چندان مطلوبی ارائه شده است، 
در اي��ن بخش ها اغل��ب فضاس��ازی چندانی كه 
حاص��ل صحنه پ��ردازی، نورپ��ردازی، نحوه اجرا 
و كن��ش مجری و يا حركت دوربین باش��د، ديده 
نمی ش��ود. در برنامه ه��ای ذكر ش��ده دكورها در 
اس��توديو واقع ش��ده اند و فضاس��ازی نه چندان 
مناس��ب از نظ��ر نور، رنگ و دكور موجب ش��ده 
تا فضاي��ی مصنوع��ی و غیر جذاب ايجاد ش��ود.
- در نمونه های غیرايرانی بواسطه تعدد موقعیت ها 
بک��ر، صحنه پ��ردازی،  و مکان ه��ای ج��ذاب و 
میزانس��ن ها، ن��وع تصويرب��رداری مس��تندگونه، 
ارتب��اط ب��ا اف��راد مختل��ف، بازی های نمايش��ی 
و بعض��ًا اس��تفاده از عنص��ر دراماتی��ك تعلی��ق 
نقش اساس��ی در فضاس��ازی برنامه ها داش��ته اند.
- در برنامه های سبك زندگی نمونه های غیرايرانی، 
از قابلیت ه��ای عناص��ر و عوامل مختل��ف مانند 
رن��گ و نورپ��ردازی لک��ه ای و متمرك��ز ب��رای 
فضاس��ازی در برنامه هايش��ان به��ره می گیرن��د.

- موض��وع ديگ��ری كه موجب فضاس��ازی و در 
نهاي��ت جلب توجه بیننده در نمونه های غیرايرانی 
می ش��ود، ش��وخی ها، ديالوگ ه��ا، حركت ه��ا و 
رفتاره��ای خ��اص مجري��ان برنام��ه اس��ت، كه 
فضايی صمیمی، خودمانی و ش��اد را در پی دارد.
4� در نمونه های غیرايرانی، میزانس��ن ها به شکلی 
بسیار مطلوب و جذاب به منظور ايجاد تنوع، تاكید 
بر عناص��ر، ارائه بهتر پیام و ايجاد نوعی ش��ور و 
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هیجان در برنامه طراحی می شوند. در اين برنامه ها 
سوژه های انسانی به علت میزانسن هايی كه به آنها 
داده می ش��ود، دائمًا در حركت ان��د و دوربین هم 
آنه��ا را دنبال می كند. صحنه پردازی نیز به گونه ای 
طراحی می شود تا دوربین و مجری بتوانند به راحتی 
و همزم��ان حركت كرده و با ايجاد میزانس��ن ها و 
تركیب های جديد ضمن تن��وع و تاكید بر عناصر 
مورد نظر برنامه س��از، به برنامه هیج��ان دهند. در 
مجموع تمام��ی عناصر درون صحنه مانند مجری، 
دوربین، رنگ، نورپردازی، لباس، وس��ايل صحنه 
در ارتباط با يکديگر عمل كرده تا نسبت به انتقال 
پیام برنامه به بهترين نحو به مخاطب موثر باش��ند.
- در برنامه های سیمای خانواده و خانه فیروزه ای، 
ب��ه دلیل س��اخت دكورهای س��اختگی در فضای 
اس��توديو، نورپردازی های تخت ك��ه فقط صحنه 
را روش��ن نموده، نداش��تن حركت ه��ای جدی و 
احس��اس برانگیز از س��وی دوربین ه��ا ب��ه منظور 
تاكید بر س��وژه ها و ايجاد هیجان در تماش��اگر و 
يا دنبال كردن مج��ری و ارائه تركیب های جديد، 
عدم تحرک جدی كارشناس��ان در هنگام آموزش 
مهارت ها به گونه ای كه بیش��تر مواقع در يك نقطه 
ثابت پش��ت يك میز ايس��تاده و گاهی نیز فقط بر 
روی يك صندلی پشت میز نشسته اند، موجب شده 
تا ش��اهد میزانسن های جذاب و چشم نواز نباشیم.

- موضوع بسیاری از بخش های برنامه های سیمای 
خانواده و خانه فیروزه ای مانند »اورژانس خانواده«، 
برنامه های س��المتی و آش��پزی، قابلیت بس��یاری 
جهت ايجاد هیجان در برنامه س��ازی دارند. از اين 
رو برنامه سازان آن می توانستند با طراحی و نوعی 
واقع نماي��ی در محیطی جذاب تر هم��راه با ايجاد 
هیجان بوس��یله میزانسن های از پیش طراحی شده 
برای دوربین، كارشناسان و سوژه های درون صحنه 
در تركیب بندی هاي��ی زيبا، پی��ام برنامه را به نحو 
مطل��وب و جذابی ارائه دهند. اين حالت می تواند 
فاصله روانی بیننده با تصوير را تا حد امکان كم كرده 

و نوعی تجربه حضور از او را در صحنه رقم بزند.
5� ب��ا نگاهی ب��ه بخش های آموزش��ی مهارت ها 
و ش��یوه های زندگی برنامه های س��یمای خانواده 
و خانه فی��روزه ای مش��اهده می ش��ود كه بیش��تر 
اس��اس  ب��ر  برنامه ه��ا،  اي��ن  تركیب بندی ه��ای 
تركیب بن��دی ثاب��ت ب��وده و از تركیب بندی پويا 
و همچنی��ن تركیب بن��دی طالي��ی به��ره چندانی 
نمی گیرن��د. در اي��ن برنامه ه��ا س��عی ش��ده در 
تركیب بندی تصاوير تعادل، توازن و تا حدی عمق 
ايجاد نمايند، اما به علت عدم حركت و تغییر زاويه 
ديد دوربین ها و در نتیجه، دس��ت نیافتن به زوايای 
جديد،تركیب بندی ها نیز در 4 يا 5 تصوير خالصه 
ش��ده و بیننده تا پايان برنامه، ش��اهد تركیب هايی 
تکراری اس��ت. گاهی نیز در تركیب بندی تصاوير 
اين برنامه ها عناصر چیده ش��ده در قاب به شکل 
نه چندان مطلوب قرار داده ش��ده اند، به گونه ای كه 
مانع تمركز بیننده بر موضوع اصلی برنامه می شود.
- يکی از ويژگی های نمونه های غیرايرانی، بهره گیری 
از تركیب بندی های پويا است. اين تركیب بندی كه 
همراه با حركت دوربین و مجريان برنامه است، در 
لحظات مختلف اطالعات جديدی را ارائه می دهد 
و س��بب می شود تا ضمن تنوع و جذابیت بصری، 
توج��ه را به نق��اط مختلف صحنه جل��ب نمايد.
برنامه ه��ا  اي��ن  ثاب��ت  تركیب بندی ه��ای  در   -
)غیرايران��ی(، عناص��ر به نحوی در ق��اب تصوير 
ق��رار می گیرند ك��ه ضمن ايجاد تع��ادل، توازن و 
عمق، نگاه بینن��ده را به موضوع اصلی درون قاب 
هدايت نمايند. اين عمل از راه های مختلف، مانند 
قراردادن س��وژه ها در نق��اط طاليی، وضوح كامل 
سوژه اصلی و از حالت وضوح خارج كردن ساير 
عناصر در پیش زمینه و يا پس زمینه، تکنیك قاب در 
ق��اب، نورپردازی های متمركز و تضاد رنگ و نور 
میان عناصر درون قاب تصوير، حاصل می ش��ود.
 6� در بخش ه��ای مختل��ف برنامه های س��یمای 
خان��واده و خانه فی��روزه ای خصوص��ًا بخش های 
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آم��وزش مهارت های اين برنامه ها، حركت اصولی 
دي��ده  از دوربی��ن  احس��اس برانگیز چندان��ی  و 
نمی ش��ود. دوربین نه به س��وژه ها نزديك می شود 
و ن��ه از آنها فاصله می گیرد و بیش��تر از يك نقطه 
ثاب��ت نماها را ثبت می كند. در كل نماها و زوايای 
ثابت و تکراری موجب ش��ده تا شاهد تصاويری 
يکنواخ��ت، بدون عمق و بی حس و حال باش��یم.
- در نمونه ه��ای غیرايرانی، دوربین همواره همراه 
با مجری برنامه در حركت اس��ت، اما اين حركت 
و پويايی در عین حال بدون دلیل انجام نمی ش��ود 
و هرك��دام  موجب تاكید ب��ر يك عنصر به منظور 
جلب توجه بیننده صورت می گیرد. در اين نمونه ها 
دوربین نقش روايت گر دارد و بیننده را با خود همراه 
می كند. به دلیل حركت های شناور و روان دوربین 
كه بر روی دس��ت، استديکم و يا كرين قرار دارد 
اين احساس در بیننده بوجود می آيد كه در صحنه 
حضور داشته و همراه برنامه است. در اين نمونه ها 
با استفاده از زوم های سريع به منظور تاكید بر يك 
سوژه موجب تمركز و توجه بیننده بر آن می شوند. 
در مجموع حركت دوربین در اين برنامه ها عالوه 
بر انتقال احساس و هیجان درونی برنامه به بیننده 
و ارائ��ه تصاويری همراه ب��ا عمق با تاكید و توجه 
ب��ر عناصر، فضايی متنوع و ج��ذاب را خلق كرده 
است. عالوه بر اين، حركت دوربین در اغلب اين 
برنامه ها حس��ی از فضای مستند را القاء می نمايد. 
7� تدوين و قابلیت های آن جايگاهی اساس��ی در 
برنامه های ايرانی)سیمای خانواده، خانه فیروزه ای( 
ندارند. از آنجايی كه آموزش مهارت ها مانند آشپزی، 
هنرهای دستی همچون خیاطی و گلدوزی در بیشتر 
مواقع زنده ب��وده و تدوين نیز به صورت همزمان 
انجام می گیرد، ب��ه دلیل طوالنی بودن طول نماها، 
زوايا و اندازه نماهای تکراری، برنامه نیز با ريتمی 
كند مواجه شده كه در نهايت خستگی مخاطب را 
در پ��ی دارد. بطور كلی، ريتم درونی و بیرونی اين 
برنامه ها بس��یار كند است. ريتم كند بیرونی، ناشی 

از طوالن��ی بودن زمان نماها و ريتم كند درونی آن 
نیز ناش��ی از كم تحركی مجری و دوربین اس��ت.
- در تدوين نمونه های غیرايرانی، وجود برش های 
متع��دد اما هدف مند ك��ه موجب انتق��ال نماها به 
يکديگر می ش��ود، نوعی حركت و ريتمی متناسب 
ب��ا فضا و س��اختار برنامه ايجاد می كند. از س��وی 
ديگر كاربرد هدف مند كاركردهای درست عناصر 
انتقال تصويری مانند برش های پرشی، همگدازی، 
واي��پ، فید و هم چنین اس��تفاده از تدوين موازی 
موجب ش��ده تا اين برنامه ها ضم��ن برخورداری 
از يك س��اختار تدوينی و ريتمی مناسب با نوعی 
جذابی��ت بصری حاصل از تدوين همراه باش��ند. 
- در نمونه های غیرايرانی، دو عنصر ريتم و تمپو، 
اهمیت بس��یاری دارن��د. از اين رو برنامه س��ازان 
س��عی می كنند به طرق مختلف، ريتمی متناسب با 
برنامه و فض��ای آن ايجاد كنن��د. در اين برنامه ها 
ريتم و تمپو همیش��ه بطور يکس��ان تند و س��ريع 
نیس��ت، و با توجه به شرايط و فضا تغییر می كند.
- در غالب اين برنامه ها با اس��تفاده از س��رعت و 
حركت مجريان در درون صحنه و همچنین حركت 
دوربین، ريتمی پويا را ايجاد كرده اند. ضمن اينکه 
در مرحل��ه تدوين نیز با كوتاه كردن طول نماهای 
تصويربرداری ش��ده و طرز ق��رار گرفتن نماها در 
كنار يکديگ��ر، در ريتم نهايی برنامه موثر بوده اند.

8 � در مجم��وع ب��ه دلی��ل س��اخت  برنامه ه��ای 
س��یمای خان��واده و خانه فیروزه ای در اس��توديو 
و اس��تفاده از ي��ك موقعیت جغرافیايی، نداش��تن 
زواي��ا و نقطه ديدهای متعدد و متنوع، به كار بردن 
نماهای طوالن��ی و متمركز كردن نگاه مخاطب بر 
يك موضوع در مدت زمانی طوالنی، عدم تحرک 
جدی دوربین ها و س��وژه های درون قاب تصوير 
و ب��ه كار بردن زوايا و ان��دازه نماهای تکراری در 
بخش های آموزش مهارت ه��ای مختلف زندگی، 
اي��ن برنامه ه��ا فاق��د تن��وع و جذابیت هس��تند.
- در نمونه ه��ای غیرايران��ی با رعايت ش��یوه های 
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تنوع بصری همچون پرداخت تصويری هنرمندانه، 
بداعت و جذابی��ت از طريق نحوه تصويربرداری، 
اجرای نمايشی مجريان در برنامه كه حاصل طراحی 
درس��ت قبل از ضب��ط برنامه هاس��ت و همچنین 
میزانسن و حركت درس��ت دوربین ها و سوژه ای 
درون قاب، فضاسازی و رعايت اصول تدوين در 
اين برنامه ها توانس��ته اند آموزش و اطالع رس��انی 
را دگرگ��ون س��اخته و اين برنامه ه��ا را از حالت 
خش��ك و رسمی خارج كرده و برای جذب بیشتر 
مخاطب حالتی تفريحی و سرگرمی به آنها بدهند.
9� اما نکته ای كه در اين برنامه ها بايد به آن توجه 
داش��ت ارائه و ترويج فرهنگ مصرف، صرف نظر 
از جنبه های مثبت يا منفی آن است. در بسیاری از 
اين برنامه ها اعم از نمونه های داخلی و خارجی بر 
بسیاری از وسايل، كاالها و حتی رفتارها و فرهنگ ها 
چه به صورت عمد و يا غیرعمد تأكید می ش��ود و 
ب��ا تکرار آنها الگوهايی ايجاد می گردد كه به مرور 
بیننده را به استفاده و پیروی از آنها ترغیب می نمايد. 
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