
 



 

 

 سالم

ایم و در این           قسمت مباحثی را با عنوان شبکه داده منتشر کرده          24نشریه بسامد تا کنون طی        24از شمارة   

های ابتدایی توضیح دادیم، بحث را با اولین     گونه که در شماره    را مالحظه خواهید کرد. همان       24شماره بخش   

الیة شبکه که الیة فیزیکی است، آغاز کردیم. اینک با خرسندی، اعالم می کنیم در ای  شماره مباحنث الینة               

شنمناره، منرجن           24جا که ای  مطالب پیوستگی دارند مجموعه مطالب ای             رسد. از آن     فیزیکی به پایان می   

مندانی که به دنبال مطالعة الیة فیزیکی در شبکه داده هستند. این  امنکنان ننینز              مناسبی است برای عالقه 

ها به صورت یک فایل آن را در اختیار آنان قرار دهیم. بنا داریم مطالب شبکة داده            مهیاست که با گردآوری آن    

ادامه دهیم، لک  به دلیل تراکم مقاالتی که در    (Data Link)دوم شبکه یعنی الیة پیوند داده    را با موضوع الیه 

 صف انتشار قرار دارند، شروع مباحث جدید شبکة داده را پس از چند شماره تنفس از سر خواهیم گرفت.

 گینرنندگنان بنرای اقندامنات عناجنل بنرای                      نکته قابل ذکر دیگر ای  است که متأسفانه تحرکی در تصمیم          

گیری کرونا صورت نگرفته است. به همی  جهت وظیفنة خنود        های تولید تلویزیونی در همه   سازی محیط     ایم 

کارهای مؤثری برای   ها به ای  موضوع جلب شود و راه  را ادامه دهیم تا توجه »ضمیمه کرونا«دانیم همچنان  می

 تداوم مأموریت رسانه در چنی  شرایط بحرانی اتخاذ گردد.
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آید. نت موسیقیی     وجود می   های ناب به      هر نغمة مرکب از ترکیبِ نغمه     
 ( 2)شکلیک نغمة مرکب است. 

شده و طیفِ بسامدی مربوط به  ، شکل موجِ فشار صوتی منتشر3شکل  
 دهد. آن برای دو نُت اجراء شده با یک سیاز اُبیوآ را نشان می

(، ما از فاز بیرای     (magnitude عالوه بر فرکانس و دامنة حوزه فرکانس   
کنیم. مولفة فیاِز یک سیگنال، بیانگیر          توصیفِ نغمة مرکب استفاده می    

میزان تاخیر موج سینوسی در مقایسه با موج سینوسِی مرجع با همیان             
شود کیه بیا ییک          بسامد است. این فاز فقط زمانی درست تعریف می         

 (.4)شکل مرجع سنجیده شود

فشاری است که در بُعد زمان در حال تغییر اسیت.   (  (Sound  صدا       
آن، ولتاژ یا جریان است که آن هیم بیا     (   (Audio شدة شکلِ الکتریکی 

 -گذر زمان در حاِل تغییر است. این بدان معنی است که هر صدا را                  
صورتِ   توان به   می  -های تشکیل دهنده آن     نظر از تعداد فرکانس     صرف

( نشیان داد.        (waveform  سیگناِل متغیر در حوزة زمان یا شکِل موج       
شان در این مقالیه         های مرسوم و محتوای بسامدی      برخی از شکلِ موج   
 بحث خواهد شد. 

 (Pure tones)هـاینـابنغمه-1

این (.      1)شکلشوند های ناب، با شکلِ موجِ سینوسی مشخص می  نغمه
(، شاملِ ییک و     (periodic signals  های متناوب   ها سیگنال   شکل موج 

عنوانِ   های ناب اغلب به     هستند. نغمه  )فرکانس(    فقط یک مولفة بسامدی   
)کالیبراسیوِن تجهیزات یا تست آکوستیکِی محیل تیولییید              های تست   سیگنال

 شوند.  استفاده میبازتولید صدا( 

 

 (Complex tones)هـایمـرکـبنغمه-2

هستند کیه از ییک         ای(   )دوره هایِ متناوبی های میرکب، سیگنال    نغمه
هیایِ     ( بیا رونیغیمیه          (fundamental frequency   بسیامید پیایییه  

 اند.  ( تشکیل شده (harmonic overtones هیمیاهنگ
آالتِ موسیقایی هستند. در متونِ موسیییقیی،       ها از ویژگی این سیگنال 

 (partials ها ( با پیاره (harmonic ها ( به هماهنگ (overtoneرونغمه ها 

 ( اشاره دارد.
شود، در واقع، فیرکیانسِ پیاییه        ای اشاره می    که به بسامدِ نغمه     هنگامی

 ( آن نغمه مد نظر است.  (Lowest Partial ترین پاره یا کم
(، مضیرب      (harmonic overtones   های هیمیاهینیگ       بسامدِ رونغمه 

صحیحی از بسامد نیغیمه پیاییه خواهد بود. اگر بسامد نیغیمه پیاییه،            
هیرتیز،      2222  )رونیغیمیة دوم(       هزار هرتز باشد، بسامد هماهنیگ دوم       

 هرتز خواهد بود.  4222هرتز و هماهنگ چهارم 3222هماهنگ سوم 

 6شکل 

( پنج نغمة نـاب در این شـکـل           6شکل  

نشان داده شده است. متناسب با نغـمـه          

پآیه، هماهنگ دوم )با دامنه نصف دامنه        

-نغمة پایه(، هماهنگ سوم)با دامنه یک       

سوم دامنه نغمة پایه(، هماهنگ چـاـارم    

چاارم دامنه نغمة پایه( و    -)با دامنه یک  

پـنـجـم    -هماهنگ پنجم )با دامنـه یـک      

دامنه نغمة پایه(. در شکل انتاایی، ایـن       

اند. شـکـل        پنج نغمه با هم ترکیب شده     

موج بدست آمده تقریبًا شبیه به شـکـل          

 (sawtooth)ای      موج دنــدان اره     

است. توجه داشته باشید کـه تـمـامـی              

انـد.     ها از نقطه صفر شروع شـده        منحنی

اگر نسبِت فـازی )زاویه فاز( مـتـفـاو            

باشد، در نتیجه شکل موج هم ظـاهـری         

 متفاو  خواهد داشت.

 ناب شاملِ یک وفقط یک بسامد)سینوسی( ( شکلِ موج و طیفِ بسامدیِ نغمه 1شکل

سمت راست، طیفِ بسامدی که  -( سمت چپ، شکل موج دو نت ساز اَبـوآ3شکل 

 دهد های این دو نت را نشان می تعداد هماهنگ

 3شکل 

 الف -1شکل

 ب-1شکل
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کند. این کار با احسیاِِ       وجود دارند، گوش بسامد پایه را بازسازی می       
شود. این اختالفِ بسامدی       های متوالی انجام می     تفاوت میانِ هماهنگ  

ها همگی مضرب صحیحی از بسیامیدِ        ثابت خواهد بود، زیرا هماهنگ    
(  (fundamental trackingپایه هستند. این پدیده، ردیابِی بسامد پیایییه         

شود و در فهِم ذهنِی میا از موسیقی اهمیت زیادی دارد. در                نامیده می 
( یا نیواکِ    (virtual pitchهیا به این پدیده نواکِ مجازی  بعضی از کتاب  

 (5)شکلشود.  ( نیز گفته می (residue pitchمانده باقی

، (bassoon)( مانندِ بیاسیون      (low-pitchedهای با نواکِ کم اغلبِ سیازه 
در    ( و.... انیرژی بیسییار کیمیی         (tuba، تیوبا()(bass violویولون باِ) 

توان   راحتی می   کنند. به      ها تولید می    ترین نغمه   های پایه در پایین     بسامد
این مسئله را از اندازة فیزیکی سازهیا فهمید. به طور معمیول انیدازه                 

کند، بزرگتر باشد تا انیرژی   منبع صدا باید از طول موجی که گسیل می    
پایین در سیاز پیانو، بسیامیدِ          Aصیدا قابل توجه باشد. برای مثال نُِت         

میتیر         14 4هرتزی دارد، که بسامد پایه آن، طولِ موجی بیش از   22
ترتیب، انرژی نیاچیزی در این بسامید تیولییید        دارد و به اینفوت(   32) 

ها صادق است، اگیرچیه در         شود. این موضوع در مورد اغلب سیازه         می
های بیا طیراحیی       ، استثنا است. لیوله (organ)این خصوص سازِ اُرگیان  

ها وجود دارند که مقادیر زییادی از انیرژی در                خاص در اغلب ارگان   
بیه میا        »ردیابی بسامد پایه«کنند. ویژگیِ    بسامدهای پایین تولید می   

های َبیِم خوشایندی را درک کنیم که از سازهای           دهد تا نُیت    اجازه می 
شود.  ردیابی بسامد پایه، همچنین، بیه مییا             نسبتاً کوچک منتشر می   

دهد تا از موسیقِی بازتولید شده از بلندگوهای خیلی کوچیک             امکان می 
( را بشینیوییم. صیدای           bass tonesهای بَیم) لذت ببریم و بازهم نغمه 

از بلندگوییی بیا      ارکستر سمفونیک در رادیوهای ترانزیستوریِ قدیمی،  
بیه صیدای       شود که شباهت بسیار کمی        متر بازتولید می    سانتی  8قطر  

حال، میا قییادر بیه        ( دارد، با این  (wide-rangeاصلی با آن گستردگی   
( خیلی خوبی هسیتیییم.        (musical pitchesهای موسیقاییِ   درکِ نواک 

 lowهیایِ پیایییین         دهیم که نواک    البته، این واقعیت را تشخیص می     

pitches)   الغیر «( ضعیف هستند و صیدا«(thin) هیا     است، امّیا نواک
 شوند. درستی شنیده می هنوز به

طور که میا در       شود، همان توصیف میدرجه(   362)صفر تا فاز با زاویه    
شناسیم. اگیر دو        کنیم که از مثلثات می     اینجا به دایره واحد رجوع می     

( باشند، بدین معنا اسیت    (in phase  فاز  هم  -بسامد    هم  -موج سینوسی   
توانیم بگوییم که  که هیچ تاخیری بین این دو موج وجود نیدارد.  یا می

(  (out of phaseزاویه فیاز برابر صفر درجه است. اگر دوموج،خارج از فاز 
عبارت دیگر، یکی از دو میوج           باشند، زاویه فاز، مخالفِ صفر است به      

)بیه   »خارج از فیاز «نسبت به دیگری تاخیر دارد. گاهی اوقات، اصطالحِ  

شود که سیگنیالیی       صورت دو سیگنال با فاز مخالف درک می         به  اشتباه( 
هیا وجیود        آن    نسخة معکوسی از دیگری است. هرچند، تاخیری بین        

 (de-phase) درجیه    182شود که زاویه فاز       نیدارد. در این حالت گفته می      
( نسبیت    (inverted polarity ها قطبیتِ معکوسی است یا یکی از سیگنال 

به سیگنال دیگر دارد. در بخش ورودِی بسیاری از میزهای میییکیس               
بیییابیییم. بیا          (phi)توانیم دکمه کوچکی با حرف یونانیِ       صیدا ما می  

جا   قطبیت جابه   -شود    فشردن این دکمه، سیگنال ورودی معکوِ می      
های الکتیرییکیی     طور کلی، هنگام تجزیه و تحلیل سیگنال        شود. به    می
بسامد و دامنه حوزه بسامد بخش حقیییقیی                            های ارتعاشی(    )یا سیگنال  صدا

 real part) و فاز، بخش موهومی ) imaginary part) ) شود. خوانده می 

 پردازیم. می »بسامد پایه«در ادامه به تعریف واژه 

 ((fundamental frequencyبسامدپـایـه

ترین مولفه بسامدی در شیکیلِ       در موج متناوب، فرکانسِ پیایه کم      ( 1
موج است. هر شکِل موِج صوتی کیه بیا نیواکیی میوسیییقیاییی                                         

musical pitch)  )  درک شود، متناوب است؛ یعنی آن میوج، شکلی دارد
ها را دارد کیه          ای از هماهنگ    شود. این صیدا مجموعه      که تکرار می  
(  (overtone   ها رونغمه ( به آن  (musiciansسازها ها  آهنگ گاهی نوازنده 

تیریین      به کیم   .)در حقیقت، اولین رونغمه، هماهنگ دوم است و...(.                گویند  می
شیود.     نیز گفته میی   )بسامد پایه(     هماهنگ، که هماهنگ اول است، پایه     

اَش تیعییییین          طور کلی، نواِک موسیقایی، هر نت با فرکانِس پاییه           به
( بر اساِِ   (psychoacousticآکوستیک-شود. اثر جالب در علمِ روان  می

( موج مرکب را      (pitchمکانیزِم شنوایی انسان، این است که میا نیواکِ       
کنیم، حتی اگیر بسامد پایه واقعیاً در         اش درک می    براساِِ بسامد پایه  

های باالتیر   که هماهنگ عبارتِ دیگر، تا زمانی  میوج موجود نیباشید. به    

 شود و برای تعریف به مرجع وابسته است. ( فاز همواره با یک مرجع سنجیده می4شکل 
 5شکل 



 

محلِ قرارگیری جدیدِ      12شکل  )اگر باشد که بسیار عالی است(.           بود  
دوربین، به جای محِل کالسیک دوربین سیه در دیداِر تیم های خنت             

 -)روی پایه را نشان می دهد   (  2222بلژیک )سالِ     و اندرلخت در لیگ برترِ      

 صندلی چرخان(.

در این مقاله دغدغه کمبود تعداد دوربین و لنز تله، در               گیری:نتیجه
ِِ سیر مقاله بود و مد نظر قرار                  بیشتر واحدهای سیار سازمان اسا
گرفت و بر پایه پوشِش شش دوربینی مسابقات فوتبال لیگ برتر این             
تغییر و پیشنهاد در نهایت از سوی نویسنده مقاله ارائه شد. با این                  

کارگردانان مسابقه های فوتبال     (Convention)تفاسیر، شاید تفاهم نامه  
لیگ برتر برای پوشِش حداقل شش دوربین که در آخرین گردهمایی            

در سیرجان تهیه و توسط ایشان امضاء شد،           1348آبان    26ایشان در   
)جایگزین تغییر کند. قرارگیری دوربین ثابت         14به شکل     18از شکل   

به این دلیل است که      )میزبان(  در کنار نیمکتِ سمت چپ       دوربین سه(   
کمک داور اّول بازی، جلوی این دوربین حرکت نیخواهد کرد و                  

 حرکت کمک داور اوّل بیشتر از مرکز زمین به سمت راست است. 

 مرتضی دهنوی

در شماره پیش گفتیم: به دلیل حضور و حرکت دائمی داور چهارم                  
در کنار زمین، قرارگیری تیم نظارت و مانیتور خروجی تصاویر کمک             
داور ویدیویی در این محدوده، دوربین شمارة سه دیگر امکان ارائه                
وظایف اصلی و کالسیکش را نخواهد داشت لذا پیشنهاد دادیم که               
بهتر است جای دوربین کالسیک تغییر کند. حال اگر کابِل دوربیِن               

) چپ و راست    تواند به سمتِ چپ     واحد سیار اجازه  دهد!، این دوربین می       

 با توجه به محل قرارگیری دوربین یک برای صدا و تصویر تعریف می شود(                   
همراستا با نیمکت تیِم میزبان و در فاصله دو متری از سمِت چِپ                  

صندلیِ چرخان    -منطقه فنی قرار گیرد. اگر دوربین روی پایه               
(Hardcam Lowboy Side)            با لنز قوی در این محل مستقر شود، نتیجه

از )مستطیلِ آبی کم رنگ(       بهتری ارائه می کند و می تواند بخشی             
های   که از دغدغه  15در شکل )خط چینِ قرمز رنگ(     محدودة مشخص شده  

از بازیکنان     (profile)کارگردانی فوتبال است، بیشتر با نمای نیم ُرخ         
ارائیه کند. همچنین امکان چرخش دارد تا بتواند نمای از پشت سیِر              

درصد   25مربِی! تیم میزبان در حالِت ایستاده کنار زمین و تا حدود               
صورِت بازیکنان روی نیمکِت میزبان را نشان دهد. اگر لنز قوی روی             
دوربین نصب شود، وظایف بیشتری هم می توان برای آن تعریف کرد.      

)در وروِد تیم ها و مراسم ابتدایی به کمِک دوربین پرتابِل سمت راست              

حین بازی در سمت راست و با فاصله مناسب از نیمکت تیم میهمان، مشغول به                  

ارائه می شود. ضمن اینکه در مراسم ابتدایی، تقریبًا تمامی               کارند(  
عکاسان، حاضران دور زمین و ... روبروی خط وسط می ایستند و                 

می پوشاندند، حاال با رفتن        »اغلب  «جلوی دوربین کالسیک سیه را       
دوربین به زاویه امکان ارائه تصاویر مناسب تر از مراسم ابتدای بازی              

 ازامنطقه کنار زمین با این دوربین فراهم خواهد بود.

، محِل قرارگیری جدیِد دوربین، به جای محِل کالسیک             16شکل  
دوربین سیه در دیدار تیم های ضمک و الحزم را نشان می دهد. البته              
در این ورزشگاه و بازی، دوربین روی سه پایة ایستاده و چرخدار نصب             
شده است که البته مشکلی هم برای هیچ کس ایجاد نمی کند و                  
دردسیِر جدال با ناظر بازی و داور چهارم و البته مربیان دو تیم را هم                

صندلی چرخانِ برای دوربین هم نخواهیم        -رفع می کند و نگرانِ پایه     
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 حامد سوری      

 ( تغییر محل دوربین سه به سمتِ چپ و در فاصله سه متری و همراستا با نیمکت سمتِ چپ15شکل 

( محل قرارگیری دوربین )به جای محلِ کالسیک دوربین سیه( در دیدار تیم های ضمک و الحزم 16شکل 

 (2222)لیگ عربستان 

( محل قرارگیری دوربین )به جای محلِ کالسیک دوربین سیه( در دیدار تیم های خنت و اندرلخت 12شکل 

 (2222)لیگ بلژیک 

  48-44نامه کارگردان مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران  ( چیدمان شش دوربینی براساِ تفاهم18شکل 



 

تواند زیبایی و تفاوت خاصی به انتخاب و ترتیب نییمیییاهییا               زاویه می 
بدهد. میزان سوئیچ به دوربین سه جدید هم در مقایسه با دوربین سیه               

بیشتر خواهد بود، چون موانع بسیار کمترند.  »اگر نیاز باشد «کالسیک  
در این شرایط، شکار نماهای تمام ُرخ از سمت راست زمین، در وسعت             

  (Cross-Shooting)بیشتری امکانپذیر است. قیرارگیییری ضیربیدری           
کینید.         این مزیت را فراهم می    (  14)شکل   های سه جدید و شش            دوربین

های مطرح شده در این مقاله، از جیملیه لیییگ                    گفتنی است، در لیگ   
با کیفییتِ  ) هفت لنز تله(   عربستان، تمامی مسابقات حداقل با ده دوربین   

HD     هیایِ     شود، البته امکان استفاده از خروجیِ دوربین           پوشش داده می
 کمک داور ویدئویی هم فراهم است. 

در خصوص بهترین محیل بیرای          »خواست خدا       به  «های آتی       در مقاله 
بحث خواهیم کرد. قبل از آن حتما منیتیظیر     (  8و  2)  های بیشتر    دوربین

نقد و متخصصان حوزه پوشش مسابقات ورزشی بر این مقاله خیواهیم           
 ماند.

  

ها را نیز تغییر          گذاری دوربین       توان شماره       با این تغییر محل، حتی می        
داد. زیرا شماره گذاری برای دوربیِن سه کالسیک، به این دلیل  بیود                
که در وسط زمین قرار داشت و برای راحتی کار و نیظیِم چیییدمیان،                   

شدند. بیا           گذاری می       ترتیب شماره       های وسط از باال به پایین به            دوربین
که غالباً از      -تغییر محل دوربین سه،  پوشِش ورود بازیکنان به زمین           

 با محدودیت مواجه می شود.  -زیر جایگاه ویژه است
صینیدلیِی چیرخیان         -شده روی پایه    زیرا دوربین سه کالسیکِ نصب   

(Hardcam Lowboy Side)  چرخید و این ورود را دریافیت و ارائیه          می
دیگر این نماها در دسترِ نیییسیت،       14کرد. اما با چیدمانِ شکل        می

تیوان از       ای در محل کالسیکش قرار ندارد.  االن می       چون دوربین سه  
استفاده کرد که از محل ورود به زمین تا لیبیة          6دوربین پرتابل شماره    

خط طولی، ردیِف بازیکنان و داوران را با عقب رفتن در قیابیش قیرار            
 های یک، دو و سه هم برای ادامه وارد شوند.   دهد سپس دوربین

محیدوده    1دوربین سه کالسیک، عالوه بر وظایِف ذکر شده در جدولِ         
را نیز پیوشیش        22مشخص شده در شکل     

شد، هنگیام         داد. اگر داور چهارم مانع نمی            می
هیا، دوربین سه کالسیک، تیقیرییبیاً          تعویض

شیده را             چهره کامل بازیکِن تیعیوییض       
بگیرد. با توجه به تغییییر        توانست در قاب     می

قانون تعویض و امکان خروج بازیکنان از هر        
نقطه از زمین ایین کیمیبیود، در آیینیده                

ساز نخواهد بود. برای پوشیش ایین                مشکل
، دوربییین دو و       ( 22)آبی رنگ در شکل  محل  

( 14)شیکیل      البته دوربین سه در محل جدید       

 توانند به کارگردان کمک کنند.   می
دوربین سه جدید، در سمت چپِ نییمیکیت       

بدون مانع جلوی لنز    (،   14)شکل   تیم میزبان   
تواند پوششی وسیع و با زاویه از سیمیت                می

راست و چپ زمین بازی داشته باشد. اگر بیه   
بیرابیری     55لنز با قدرت بزرگنمایی بیش از       

بانِ سمیت     مجهز باشد، نمای تمام قد دروازه     
تواند ارائه کند و وظاییف و              راست را هم می   

که از وظایفِ دوربین      -فضاهای میان زمین    
را شاید کمی بهتر نیییز          -سه کالسیک بود  

)مثیالً پیوشیشِ       ارائه کند. با تعداد کم دوربین        

زاویه قرارگیری  دریافتِ تصویر    شش دوربینی(    
 52) های یک، دو و سه کالسیییک                دوربین

شبیه به هم بیود  های موجود(    درصد تعداد دوربین 
و حاال با تغییر جای دوربین سه، این تغییر          
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 جایمحلِکالسیکدوربینسـه((چیدمانششدوربینیباتوجهبهمحلِجدیدقرارگیریدوربینسـه)به11شکل

 داد.ابیرنگکهدوربینسهکالسیکدروضعیتعاریازمانعبهخوبیپوششمی(منطقه22شکل



 

های مشترک برای تنظیمات اولییه رنیگ             در این قسمت روش           
های رنیگ را      کنیم. سیستم بینایی انسان سیگنال  تصویر را بررسی می   

کند و رنگ مجموعة کاماًل میتیفیاوتیی             جدا از لومینانس پردازش می    
کند و ذهن با استفاده از رنگ صورتها و اشیا را             ازاطالعات را حمل می   

دهد. مطالعات انجام شده نقش مهم رنگ را در سیرعیت               تشخیص می 
 کنند. بخشیدن به تشخیص اشیا و بهبود فراخوانی حافظه تایید می

آموز از سه تصویر سیاه و سیفییید و         دانش 242در آزمایشی با کمک  
نتیجه ایین  (.   31)شکل رنگی برای بررسی سرعت تشخیص استفاده شد 

میلی ثانیه سریعتر تشخیییص        122آزمایش این بود که موضوع رنگی       
 شود. داده می

در آزمایش دیگری که برای تعیین اثر رنگ در حافیظیه شینیاخیتیی                  
 12تیا       5شد معلوم شدکه تصاویر رنیگیی       انجام  های طبیعی    صحنه

مانند. هنرمنیدان،      درصد بهتر از تصاویر سطوح خاکستری درحافظه می       
های گوناگون را      های حسی رنگ      ها حالت   منتقدان و پژوهشگرها قرن   

هایی با  های با مایه قرمز نارنجی رنگ اند. برای مثال رنگ      مطالعه کرده 
ها، گرمای صحنه  را    انرژی باال هستند و کارگردان هنری با این رنگ 

های رنگ غالیب   بازیگری را در محیطی بامایه  32کند. شکل  بیان می 
 دهد. های طالیی نشان می گرم و نور

برعکس،آبی سرمای درونی دارد و نور آبی حس کاماًل متفیاوتیی بیه               
دهد اما با    همان بازیگر همان کار را انجام می      33دهد.درشکل   بیننده می 

اند این تنظیمات سبیب    نور و محیطی که عمداً سرد و آبی انتخاب شده  
حیییال و    
هییییییوای  
متیفیاوتیی    

 شود. می
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توان به صحنه فضای  های رنگ نور می       با تصحیح و کنترل کردن مایه     
ها جذابیت و به مواد غذایی میوجیود در              حسی متفاوت، به شخصیت   

صجنه حس لذت بخش بودن داد و زمان روز و وضیعیییت هیوا را                    
مشخص کرد. افرادخبره در تنظیمات رنگ باید نقش دمای رنیگ را               

های رنگ و مفهوم کنتراست رنگ را بدانینید            بررسی کنند، تغییر مولفه   
 رنگ  موثرند.)باالنس( زیرا همه اینها در تعادل 

 دمایرنگ
گیییرنید.       های موجود درهرصحنه از منبع نورغالب اثر میی    تمام رنگ 

)نور خورشید، المپ تنگستین، المیپ         کیفیت رنگ نور بستگی به نور منبع        

 دارد.فلورسنت، تجهیزات نورپردازی سینما یا دکور( 
یابد. دمای رنگ   با تصحیح رنگ در واقع دمای رنگ منبع نور تغییر می       

هیا،     یکی از مهمترین مفاهیم برای تنظیم کنندة رنگ اسیت. شیمیع              
های رنگ متفاوتی دارند و درنتیجه    های حبابی و نور خورشید دما       المپ

 یابند. های متفاوتی از گسترة بینایی بازتاب می در طول موج
برای نور تنگستن تعادل رنگ انجام شده است و اثر آن را              34درشکل  

شود. ولی نوری کیه        در نور سفیدی که برروی دیوار افتاده مشاهده می        
 شود. تابد، ناشی از نور خورشید است و آبی رنگ دیده می از پنجره می

 های مختلف نشان داده شده است. دمای رنگ 35در شکل
 
 
 
 
 
 

 31شکل

 )بخش چهارم(Premiereتصحیح رنگ ویدئو: تنظیمات رنگ در                                

 مجید نائیجیان 

 33شکل

 36شکل

 32شکل

 35شکل



 

کنیم همانطور که در  با افزودن سفیدی به هر رنگی آنها را روشن ترمی     
ها سفیدتر و  شود، رنگ  بینیم هرچه شعاع دایره بزرگتر می       می  38شکل  
 یابد.   شوند همچنین شدت آنها نیز کاهش می تر می روشن

های مختلفی از تیییره کیردن          در جا (  34)شکل   ها    در فیلم ارباب حلقه   
های شر را نشان دهد. تیره         ها استفاده شده است تا تاریکی و نیرو         رنگ

 ها دارد. کردن، نقش بزرگی در عمق بخشیدن به رنگ

 تحلیلتعادلرنگ
توان با چشم، تعادل رنگ نادرست را با نگیاه بیه               در بیشتر مواقع  می    

مانیتوری که به طور صحیح کالیبره شده تشخیص داد. بیرای میثیال               
های که با تنگستن روشن و تعادل سفیدی آن بیرای نیور روز          صحنه

 شود. تنظیم شده، نارنجی دیده می
الف، به اشتباه برای نور روز تعادل سفیدی شده است و نور            -42شکل   

ب، -42دهد. ولی در شیکیل    تنگستن مایة رنگ نارنجی گرم به آن می      
های خییلیی روشین        به درستی وایت باالنس شده که در نتیجه بخش      

اند. به رنگ آبی پیش زمینه         صحنه درست   های تمامی   سفیدترند و رنگ  
 به خاطر نور خورشید توجه کنید.

 
 

تر اسیت و        بینیم که هر چه کلوین منبعی باالتر باشد نور آبی           می     
 تر باشد، نور قرمزتر است.   هرچه کلوین منبع نور پایین

 تعریفرنگ
کند، پس از    وقتی نور تابیده شده در صحنه به یکی از اشیا برخورد می         

گیردد.     شود و توسط مولفه کروما ذخییره میی           بازتاب وارد دوربین می   
کروما بخشی از سیگنال ویدئو است که اطالعات رنگ را با خود حمل             

تیوانید      کند و در بیشتر نرم افزارها و تجهیزات تنظیم رنیگ میی          می
مستقل از مولفة لومینانس تصویر تنظیم شود.کروما دو مشخصه جنس         
رنگ و اشباع دارد. جنس رنگ همان طول موج رنگ اسیت قیرمیز،            
طول موج بلند؛ سبز، طول موج متوسط و آبی، کوتاهترین طول میوج            

جنیس  (  36)شکل   درگستره بینایی را دارند. با تغییر زاویه در دایرة رنگ            
 کند. رنگ تغییر می

کند   اشباع، شدت رنگ را بیان می     
برای مثال آبی مورد نیظیر آبیی          
بشاش و عمیق یا آبی کم رنیگ         

تیوان    است. همچنین اشباع را می     
روی چرخة رنگ نشان داد. مرکز       
چرخة رنگ معادل اشباع صیفیر        

 .(32)شکل درصد است 122های چرخه رنگ معادل اشباع   درصد و لبه

کند وکاهش آن بشاش      ها را در تصویر شدیدتر می       افزایش اشباع، رنگ  
دهد و همچنین تصوییر را کیم        ها را در تصویر کاهش می بودن رنگ 

کند. با افیزودن        رنگ تر می  
ها آنها را تییره       سیاه به رنگ  

کنیم. در چیرخیه رنیگ           می
هرچه به سیمیت        38شکل  

هیا     روییم رنیگ       مرکز می 
شوند و با تییره       تاریک تر می  

ها شیدت آنیهیا         کردن رنگ 
 یابد. کاهش می
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 32شکل

 37شکل

 38شکل

 33شکل

 ب-22شکل

 الف-22شکل



 

برای حل مشکل نوردهی زیاد با استفاده از منحنی لومینانس سیطیح              
درصید     122سیاهی را روی صفر درصد و سطح سفیییدی را زییر                 

 (.44)شکل آوریم می

 تصویری با نوردهی و اشباع رنگ پائین است.  45شکل

با استفاده از منحنی لومینانس مشکل نورکم و با استفاده            46در شکل   
ها و سطوح روشنایی      ازتصحیح رنگ اشباع رنگ  نواحی تاریک صخره       

ای و      هیا، قیهیوه      کنیم. صخره  های شدید را حل می      میانی  و روشنی   
 اند.  تر شده آسمان، آبی

خیلی روشن وخیلی قرمز است با نگاه به نمایشگِر شکل موج             42شکل
 درصد هستند. 122های زیاد باالتر از  شود که روشنی دیده می

 ادامهاینمطلبرادرشمارهبعدبخوانید.
 

 

بالعکس در تصویری با نور روز اگر برای نور تنیگیسیتین تیعیادل                     
الف، به اشیتیبیاه       -  41شود.در شکل      سفیدی انجام شود آبی دیده می     
 ب، درست تنظیم شده است.-41تعادل سفیدی شده ولی در شکل

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

بینید که مشکل تعادل رنگ و نوردهی دارند و   در ادامه تصاویری را می    
 42کنیم. تصویر شیکیل          افزار پریمیر پرو مشکل آنها را حل می         با نرم 

درصد   122نوردهی خوبی با سطح سیاهی صفر درصد تا سطح سفیدی         
 دارد.  

نوردهی بیش از حد است. سطح سیاهی بیاالتیر از                  43اما در شکل    
 درصد گذشته است. 122صفر درصد قرار گرفته و سطح سفیدی از 
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گیری شرایط فعیلیی و سیقیوط             های تلویزیونی در شکل     تولید برنامه 
بیه    -ها  جایگاه کارگردان تأثیر مستقیم داشته است. اتخاذ این سیاست         

های کیفی را درپی داشته و تولید تلویزیونیی           نزول شاخص   -هر دلیل   
 هایی کرده است.  را قربانی منافع حاصل از چنین سیاست

 زندهگرایی!
های تلویزیونیی بیدون تیوجیه بیه             سیاست افزایش تعداد شبکه       

های سازمانی، ترجیح کمیت بر کیفییت         ها و سرمایه    محدودیت ظرفیت 
های فینیی      را به همراه داشته است. به فرض اینکه سازمان ما ظرفیت           

اما آیا به همان اندازه نیییروی        )استودیوها و تجهیزات(      باالیی داشته باشد    
انسانی هنرمند، متخصص و کارآمد در اختیار دارد؟ جواب این سوال را            

توان در کیفیت محصوالت رسانه ملی جستجو کرد. تولیدِ باکیفییت         می
تلویزیونی نیازمند صرف زمان و انرژی است. اما تأمین محتوای آنتیِن              

های تولیدی دارند، سازمان را        هایی که نیازهایی بیش از ظرفیت       شبکه
 به سمت تولید زنده سوق داده است.

تولید! هرچه هست در        تولید و پس    سازی بدون دردسرهای پیش     برنامه
شود. اما کیفیت محیصیول چیه            افتد و تمام می     همان لحظه اتفاق می   

بینید برنامیه     ای است؟ مگر نمی     شود؟ کیفیت؟! این دیگر چه صیغه        می
 زنده! است؟   

آری! این یکی از بالهایی است که بر سر تلویزیون ما آمده است. تمام          
های تولید با توجیه زنده بودن برنامه موجیه   ها و ضعف   ها، نقص   کاستی

شود و     شوند. آنتن تلویزیون ظاهرًا با کمترین هزینه و زمان پر می             می
پرسد. چراکه ایین       های کیفی چیزی نمی     در این میان کسی از شاخص     

 الوصول است!  شیوه، سهل
هایی هستند که هیچ توجیییهیی          های رسانه ملی، مملو از برنامه       شبکه

صرفه اند! اما آیا واقیعیا          برای اجرا و پخش زنده آنها وجود ندارد. اما به          
وری باالتری نسبت به تولید ضبطی دارد؟ بطور قطیع            تولید زنده، بهره  

توان چندین اپیزود     ای که می    جواب این سوال منفی است. دکور برنامه       
ها یک استودییوی      از آن را در یک روز کاری ضبط کرد، باید برای ماه           

تلویزیونی را اشغال کند. به دلیل اینکه روزانه یک ساعت پخش زنیده              
 دارد! 

های دیگر قرار گیرد تا نیییازی          تواند در اختیار برنامه     استودیویی که می  
الوصیول بیودن      به اجاره کردن استودیوهای خصوصی نباشد. آیا سهل       

 تولید زنده ارزش افت کیفی و در نتیجه از دست دادن مخاطب را دارد؟ 
در چنین شرایطی که کمیت بر کیفیت غالب است کارگردان تلویزیونی         

 چه نقشی در روند تولید خواهد داشت؟  
شیود،    ای که دکور آن بدون تأیید کارگردان طراحی و ساخته می            برنامه

شود، میزانسن و چینیش       نورپردازی آن بدون  نظر کارگردان انجام می       
گیرد و حتی گاهی      کننده صورت می    اجزای صحنه نیز با تشخیص تهیه     

 دهند که در دکوپاژ نیز اعمال نظر کنند و ...  به خود این اجازه را می
  

 

بیه     1348در ویرایش جدید نظام مشاغل سازمان که در سال                  
تصویب رسید و ابالغ شد، شاهد اتفاقی مثبت هستیم و آن تیغیییییر          

است. در       »کارگردان تلویزیونی «به     »کارگردان ویدئو «عنوان شغلی   
همین بخشنامه ذیل تعریف عنوان شغلی کارگردان تلویزیونی چنییین           

صاحبان این شغل با به کارگیری خالقانه منابیع بیرای            «آمده است :     
تولید برنامه با یک یا چند دوربین به صورت تدوین همزمان از ایده تیا             

 »دیده برعهده دارند.

این جمله از لحاظ نگارشی غلط اسیت، تیعیرییف                عالوه بر این که    
کند. زیرا خالقییت       صحیحی هم از شغل کارگردان تلویزیون بیان نمی       

در شغل کارگردانی، شرط الزم است اما کافی نیست. کیارگیردان در              
های هینیری بیرنیامیه اسیت.               تولید تلویزیونی مسئول تمامی جنبه    

کند تا نحوه صحیح انتقال  شناسی و ذهن خالق، به او کمک می    زیبایی
معنا از طریق فرم را طراحی و اجرا کند. کارگردان تلویزیونی ذاتًا ییک               
هنرمند است و دانش آکادمیک خود را در وادی هنِر تولید تلویزییونیی              

 کسب کرده است. 
های تولیید، قیواعید         ها، تکنیک   در این مسیر شناخت انواع برنامه          

، )حجم، رنگ، نیور و...(           تئوریک، عناصر زیبایی شناسی تصویر تلویزیونی     
موسیقی و صدا، همچنین شناخت مخاطب و ابزار تولید، میطیالیعیات               
عمیق و گسترده در زوایای مختلف هنر انسانی، نگیرش بینیییادیین                

دهد. بنابراین شخصیتی حسیاِ و           کارگردان تلویزیونی را شکل می    
هنرمند که آموزش تخصصی الزم  دیده است، به عنوان کیارگیردان              

شود، قادر خواهد بود مسیئیولیییت تیمیامیی            وارد دنیای تلویزیون می   
 های هنری تولید تلویزیونی را برعهده بگیرد.     جنبه
کارگردان به عنوان معمار ساختار برنامه تلویزیونی، تصمیم گیرندة              

گیری فُرم تصویر تلویزیونی است و راهبریِ هنری        اصلی در روند شکل   
را به عهده دارد. اعضیای         »تولید تولید، تولید و پس پیش«سه مرحله   

دهنید    تیم تولید با هدایت کارگردان وظایف تخصصی خود را انجام می          
های آنهیا را       و کارگردان با تسلط برتمامی زوایای تولید، برآیند فعالیت        

 برد.  برای تولید محصول نهایی پیش می
های رسانه ملی و بررسی نقش و تأثیر          با نگاهی به مراحل تولید برنامه     

رسیم کیه   ها، به زنان و مردانی می       گیری فرم برنامه    کارگردان در شکل  
کنند و    شان را  در کار کردن با  میکسر تصویر تعریف می  وظیفه اصلی 

دانند تا کارگردان!!  در جستجوی هویت           خودشان را بیشتر سوئیچر می    
رسیم پر از آب      ای می   نامه  و جایگاه کارگردان در تلویزیون ایران به رنج       

چشم. مجموعه شرایطی را که باعث شده است کارگردان در تلویزیون            
 توان در چند علت جستجو کرد :  ما به جایگاه نازل امروزی برسد، می

(4انگییزگیی،       ( بی  3( ضعف آموزش،     2( نواقص ساختاری سازمان،      1
 فراموشی هویت شغلی

های کلی سازمان صدا و سییمیا بیرای         طی دو دهة اخیر، سیاست         
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تسلط برخی مدیران بر حوزه تخصصی تولید تلویزیونی بیاعیث شیده              
است که در قبال کیفیت محصوالت واحد تیحیت میدییرییت خیود                  
مسئولیتی احساِ نکند زیرا معیار و مقیاسی برای تشخیص سیره از              

گریِ کیفی در چنین واحدی به دست         ناسره ندارند. بدین ترتیب مطالبه     
ماند. پرسنل چینییین         شود یا در حد شعار باقی می        فراموشی سپرده می  

واحدهایی به تدریج انگیزه فعالیت، خالقیت و ابتکار خود را از دسیت       
دهند و نیروی انسانی متخصص به وادادگیی و دلیزدگیی دچیار                   می
شود. کارگردان نیز به عنوان رهبر تیم تولید هنگامی به این درک                می
و  »میطیلیوب   «رسد که از نگاه مدیر باالدستی فرقی بین عملکرد             می
نیست، روش دوم را که سهل و میمیتینیع اسیت                  »هرجهت  به  باری«

ساز نییز سیراییت         انگیزگی به عوامل برنامه     گزیند و ناخواسته بی     برمی
 کند.   می

 آموزش
هیای     رنج دیگری که به تلویزیون ما تحمیل شده است، آمیوزش               

سطحی و کم کاربرد به دانشجویان رشته کارگردانی و همچنین ضعف           
در آموزش های حین خدمت کارگردانان تلویزیونی است. در ابتدا بایید             
ببینیم در سازمان ما چه کسانی واجد شرایط اولیه برای ورود بیه ایین      

 شغل هستند. 
 التحصیالنرشتهکارگردانیازدانشگاهصداوسیمافارغ-1

این افراد با داشتن مدرک معتبر دانشگاهی و مورد تأیییید وزارت                   
علوم کمترین مشکل را برای احراز شغل کارگردان تلویزیونیی دارنید.        
بنابراین پس از کسب صالحیت شغلی از کمیته تخصصی کارگردانی و           

هیای   گذراندن دوره کارورزی وارد عرصه عمل شده و در یکی از شبکه   
یا مراکز استان مشغول به )سیما، برونمرزی و سیاسی(  های سازمان   معاونت
های آموزشی دانشگاه صداوسیما با حضور مدرسیان          شوند. دوره    کار می 

های تخصصی، بسیار با ارزش است اما کافی نییسیت.             مجرب در حوزه  
های تخصصیی و جیدییت در            )لزوم بازنگری در واحدهای درسی، تعریف کارگاه       

 برگزاری واحدهای عملیِ کارآموزی( 
کارگردان جوان با در دست داشتن مدرک معتبر و سطح آمیوزش                  

شود. مهمترین منبع آموزش عیمیلیی او              ناکافی وارد چرخه تولید می    
اند یا اهل میطیالیعیه و             انگیزه  همکاران پیشکسوتی هستند که یا بی     

توانایی ییا فیرصیت      )با وجود اشتیاق(   آوری دانش خود نیستند و یا   روز  به
هیای     انتقال تجربیات خود را به نسل بعدی ندارند، ضعف در آمیوزش           

ضمن خدمت نیز مزید بر علت ناتوانی پییشیکیسیوتیان در پیرورش               
واردها به این شغل با کمیتیریین           شود. بنابراین تازه     کارگردان جوان می  

آموزش عملی و با کسب تجربیات ناقصی که سینه به سینه به آنیهیا                
رسیده است، بدون اینکه درک درستی از جایگاه شغلی خیود داشیتیه               

شوند و پس از سیالیهیا           باشند، به عنوان کارگردان مشغول به کار می       
های شخصی اسیت، بیه         نما را که آمیخته با سلیقه       همان تجربیات نخ  

 کنند.  نسل بعدی منتقل می
 
 

 

هایی که عموماً با استرِ، عجلیه و        در اجرای زنده چنین برنامه           
مانید کیه       های کیفی می    سردرگمی همراه است چه جایی برای ارزش      

کارگردان بخواهد از آن دفاع کند؟! هنگامی که تصمیمات ساخیتیاری             
شود توقع تیولییید بیا            برنامه بدون حضور و نظر کارگردان گرفته می       

 کیفیت، خیالی خام است.  

 سپاریبرون
سیاست دیگری که در دو دهه اخیر سایه شوم خود را بر تیولییید                    

و »الف«تلویزیونی در رسانه ملی انداخته است واگذاری تولیدات سطح          
کنندگان خیارج از سیازمیان           ها، دفاتر تولیدی و تهیه      به شرکت  »ب«

کینینیده       است. بدین ترتیب سازمان در نقش یک رسانیه مینیتیشیر               
(Publisher)  ها را از خود  کند و مسئولیت تولید این نوع برنامه عمل می

ای که تمامی مراحل تولییید آن در خیارج از             کند.  برنامه    ساقط می 
هیای کیییفیی        شود چه تضمینی برای حفظ شاخص       سازمان انجام می  

کینینیدگیان        ها به تهیه  دارند؟ چه معیارهایی برای واگذاری این برنامه      
گذاری کیفی این محصوالت چیسیت؟        خاص وجود دارد؟ مالک ارزش    

ها تحصیالت مرتیبیط و         کننده و اعضای تیم تولید این برنامه        آیا تهیه 
ها از عیهیده       سازی دارند؟ آیا تولید این برنامه       ایِ برنامه   صالحیت حرفه 

های فنِی درون سازمانی خیارج اسیت؟ آییا              نیروی انسانی و ظرفیت   
 دهند؟    نیروهای خارج سازمان کیفیت بهتری از تولید را ارائه می

با ادامة این سیاست، نیروی متخصص داخل سازمان که از داییرة          
است سرگیرم تیولییید            تولیدات مهم و شاخص تلویزیونی خارج مانده      

شود و فرصت ارتقاء و     می »دال«و   »جیم«هایی با درجه کیفی   برنامه
دهید. بیدیین          سازی را از دست می   اندوزی در سطح اول برنامه      تجربه

)که ناگزیر به    ترتیب میزان تسلط و تجربة کارِی کارگردان تلویزیونِی ما          

شیود.     در همین سطح متوقف میی      هایی است(      حضور در تولید چنین برنامه    
کنید    کارگرداِن موظِف سازمانی تدریجًا به کار در این شرایط عادت می          

بیند   های خود نمی    روز کردن دانسته    و نیازی به ارتقاء دانش تئوری و به       
و در نهایت توانایی برعهده گرفتن مسئولیت تولیدات بزرگ تلویزیونی          

 دهد. را از دست می
پاسخ به یک سوال اساسی که در نقد این دو سیییاسیت کیالن                       

های راهبردی   سازمانی وجود دارد راهنمای مناسبی برای تصمیم گیری       
در ادامه حرکت و تحواالت آتی رسانه ملی ما خواهد بود. آییا اتیخیاذ              

وری کیفیی     گرایی تأثیر مثبتی در بهره      سپاری و زنده    های برون   سیاست
)که نشانه اصلی آن جذب مخاطب حیداکیثیری اسیت(          محصوالت تلویزیونی   

 داشته است؟  
گذاری کیییفیی        های مناسبی برای ارزش     در چنین شرایطی که مالک    

محصوالت تلویزیونی و سنجش آنها با تراز استانیدارد و در سیطیح                 
تولیدات جهانی وجود ندارد، ناآشنایی مدیران واحدهای تیولیییدی بیا              

های کیفِی تولید، مزید بر علت شیده اسیت. عیدم                 معیارها و شاخص  
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 دارند. 

فهرست مدارک مرتبط برای ورود به شیغیل کیارگیردان               1در جدول   

 ( 1348)نظام مشاغل سازمان تلویزیونی آمده است. 

هرچند سینما و تلویزیون اشتراکاتی در مبانی دارند اما در فرم اجیرا و               

 های فراوانی دارند.  قواعد تولید، تفاوت

التحصیالن رشته کارگردانی سینما نبایید بیدون کسیب              بنابراین فارغ 

شناسی تلویزیون  بیه عینیوان            های تخصصی و درک زیبایی      آموزش

کار گرفته شوند. زیرا سمت نگاه سینماگر با سوی نیگیاه                کارگردان به 

تلویزیونی فرق دارد. بنابراین اگر اجبار یا    (Videographer)تصویرپرداز  

اصراری در ورود دارندگان مدارک سینمایی بیه شیغیل کیارگیردان                 

بدو )تئوری و عملی(     تلویزیونی وجود دارد حتما باید دوره های تخصصی  

 خدمت برای این افراد در نظر گرفته شود. 

به دلیل وجود تفاوت بسیار در مبانی، ساخیتیار فیرم و قیواعید                        

شناسی تئاتر و تلویزیون، ورود دارندگان میدرک کیارگیردانیی               زیبایی

نمایش به شغل کارگردانی تلویزیونی چندان منطقی نیست و فیقیط              

 دهد. ارزش کیفی تولیدات تلویزیونی را به شدت کاهش می

در تلویزیون ما چیسیت و        «کارگردان»اما تعریف و جایگاه امروزین        

 کجاست؟    

عنوان صاحب    کننده به   تولید تلویزیونی ماحصل تعامل بنیادین تهیه          

عنوان خالق برنامه است. کارگردان بیا نیگیرش              برنامه و کارگردان به   

دهد و محتوا را در       هنرمندانه و ذهن خالق خود به ایدة برنامه جان می         

 گنجاند تا هدف برنامه به شکل مطلوب محقق شود.  دل تصاویر می

های هنری برنامه بدین معنی است که         به عهده گرفتن مسئولیت جنبه    

های مرتبط با تولید تلویزیونی دانش و تسلط          کارگردان در تمامی زمینه   

تواند عوامل اجرایی را در رسیدن به هدف کیلیی بیرنیامیه                  دارد و می  

هدایت کند. نوع نگاه کارگردان در پرداخت ایده و استیراتیژی او در                  

گانه تیولییید       چگونگی ارائه محتوا، نقشة راهنمای برنامه در مراحل سه        

 فرم تلویزیونی یعنی میزانسن، دکوپاژ و مونتاژ خواهد بود. 

کننده با اعتماد بر دانش و تخصص کارگردان، اخیتیییار               بنابراین تهیه 

مراحل خلق برنامه یعنی فرآیند تبدیل ذهنیت به عییینیییت را بیه                   

 کند.   کارگردان واگذار می

      

 

 

 التحصیالندانشکدهصداوسیمایقمفارغ-2    
 )دانشکده دین و رسانه(

های  التحصیالن خود را در رشته های قبل فارغ این دانشکده در سال    

کرد. به ظیاهیر در حیال             کنندگی و تولیدسیما راهی سازمان می       تهیه

کنندگی، حذف و به جای آن ادبیییات نیمیایشیی                  حاضر رشته تهیه  

التحصیالن این دانشکیده بیا         جایگزین شده است. در هر صورت فارغ       

داشتن مدرک معتبر و دانش تخصصی غیرمرتبط از طرف سازمان بیه     

عنوان نیروهای مستعد ورود به شغل کارگردانی در نیظیر گیرفیتیه                  

واحد تخصصی در حوزه )یا هیچ(   شوند. این افراد با گذراندن کمترین    می

کارگردانی تلویزیونی برای کسب مجوز شغلی به کمیته تیخیصیصیی        

 شوند. کارگردانی ارجاع داده می

کارگردانی یک هنر است و کسی که استعداد هنری ندارد ممکین                 

است وارد این شغل شود اما بدون شک در آن به موفقیییتیی دسیت                  

نخواهد یافت. به عقیده نگارنده کسانی باید برای آموزش آکادمیک در            

این شغل پذیرفته شوند که ذاتًا هنرمند باشند و با کسیب تیخیصیص         

ای، خالقیت خود را در جهت تولید محصوالت تلویزیونی بیکیار               حرفه

گیرند. بدون داشتن روحیه حساِ هنری، خلق هنرمندانه غیرممیکین            

ای که در آنها روح هنر دمیده نشیده بیاشید               است و محصوالت رسانه   

 ماند.  خریدار می بی

توان به موفقیت کسی کیه بیا      آید که آیا می  حال این سئوال پیش می    

کنینیدگیی،      حوزه علمیه و گذراندن دورة آموزشی تهیه        2مدرک سطح   

 متقاضی ورود به شغل کارگردانی تلویزیونی است، امیدوار بود؟ 

بنابراین بکارگیری این افراد در عنوان شغلی کارگردان نه تنها هیییچ              

کند بلکیه راه ورود       کمکی به ارتقاء سطح کیفی تولیدات سازمان نمی      

های واقعی تلویزیون هستند،      جوانان هنرمند و مستعدی  را که سرمایه       

 بندد.  می

 التحصیالنکارگردانیسینماونمایشفارغ-3

این افراد که معموال در عناوین شغلی دیگری مشغیول بیه کیار                     

از ای سییینیمیا(             )کارشناسی حرفه  هستند و پس از گرفتن مدرک مرتبط        

دانشگاه علمی کاربردی، برای تغییر عنوان شیغیلیی بیه کیارگیردان             

کنند و یا در بدو ورود به سازمان، مدارک میرتیبیط          تلویزیونی اقدام می  
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این نگاه که کارگردان فقط مسئول بخشی از مرحله تولید )ترکیب                 
ها و منابع ویدئویی( است بزرگترین خیانت به این شغل             تصاویر دوربین 

است. بدون تردید یکی از علل اصلی افت کیفی تلویزیون ما و عیقیب               
ای، موضع نامطلوبی است که سازمان در قیبیال            ماندن از رقبای رسانه   

جایگاه رفیع کارگردان به عنوان خالق برنامه تلویزیونی و رهبر تیییم              
 تولید داشته و دارد. 

بیایید یک مقایسه ساده بین ساختار استاندارد تولید در تراز جهانی                
که  1سازی در رسانه ملی ایران، انجام دهیم. در شکل          با ساختار برنامه  

» راهنمای تولید ویدئویی  «برگرفته از کتاب    
است، جایگاه کارگیردان      1

(Director)        در ساختار تولید تلویزیونی و نقش محوری او در ارتباط بیا
اعضای تیم تولید مشخص شده است. در حالی که در تلوییزییون میا                 
نقش کارگردان حذف شده و محدوده اختیارات او در سطح کارگیردان             

 (    2)شکل تنزل یافته است.  (Technical Director)فنی 

شغیل کیارگیردان          آنچه خواندید سرگذشت مشکالتی بود که برای         
تلویزیونی رقم خورده است. امیدواریم مسئوالن در صدد بهبیود ایین              

آل ایین شیغیل بیرسیییم و بیه                              وضعیت برآیند تا به شرایط ایده     
 همت گماریم. بازیابیهویتشغلی

 اکنون دو پرسش اساسی از خود و همکارانم دارم؛     
            آیا ما به نقش و جایگاه واقعی و ارزشمند خود در فرآیند تیولییید

 تلویزیونی آگاهیم؟ 
           هیای   آیا ما دانش و تسلط کافی در پذیرش مسئولیت تمامی جنبه

 هنری برنامه تلویزیونی را داریم؟ 
 

     1-Video Production Handbook, Gerald Millerson & Jim Owens         

 

با این اوصاف کارگردان تلویزیونی یک هنرمند جامیع االطیراف                  

دهد و آنهیا را بیرای           است که به متخصصان حوزه تولید مشاوره می       

رسیدن به فرم مطلوب و تصویر کلی که در ذهن خود دارد، راهنماییی              

کند. بطور مثال طراحی دکور و صحنة برنامه باید بیا مشیورت و                   می

 تأیید کارگردان انجام شود. 

همچنین نورپردازی برنامه نیز با نظارت و هدایت کارگردان طراحی و            

شود. به این موارد دکوپاژ، موسیقی، تدوین، گرافیک، گیرییم،        اجرا می 

لباِ و... را اضافه کنید تا جایگاه واقعی کارگردان در تولید تلویزیونیی              

 مشخص شود. 

زدگی رنج دیگری است که کارگردان تلویزیونی را گرفتار خیود                ابزار 
کرده است. امروزه در سازمان ما چنین بیرداشیتیی وجیود دارد کیه               
کارگردان تلویزیونِی خوب کسی است که میکسر تصویر و چگونیگیی            

 های آن را بهتر بداند!  عملکرد کلیدها و اهرم
آمیال         میکسر تصویر حتی برای برخی دانشجویان این رشته نیز قبلة        

دانینید.     است. زیرا اوج هنر کارگردانی را تسلط به عملکرد این ابزار می            
 ایم که میکسر تصویر، وسیله است نه هدف! ظاهرا فراموش کرده

های   نهایِت عملکرد کارگردان در تلویزیون امروز ما دکوپاژ دوربین             
استودیویی و ترکیب تصاویر آنها با دیگر منابع تولید و فرسیتیادن بیه             

کینینیدة نیاآگیاه بیرای            آنتن است. حتی کار به جایی رسیده که تهیه 
اش فردی را با عنوان مجعول کارگردان هینیری!! اسیتیخیدام                   برنامه

کند و همین اختیارات اندک باقیمانده برای کیارگیردان را بیه او               می
سپارد و بدین ترتیب محدوده فعالیت کارگردان تلویزیونی کوچک و          می

 شود.  کوچکتر می
در این اوضاع و حاکمیت چنین شرایطی، کارگردان با ابزار سرگرم و به       

گیری جایگاه خود احساِ  شود و نیازی به بازپس روزمرگی مشغول می
هیای    کند. شاید بازگشت به تعاریف اصلی شغل خود را بلندپروازی            نمی
ای    داند. چرا که هیچکدام از ارکان سازمان میا اراده     گرایانه می   آل  ایده

برای شناخت جایگاه واقعی کارگردان و احترام به مرجعیت هنیری او             
ها موقعییتیی اسیت کیه کیارگیردان              ندارند. تأسف بارتر از همة این   

 تلویزیونی در بین دیگر عوامل تولید دارد. 
نقش کارگردان را به )به جز تصویربرداران( ساز در حال حاضر عوامل برنامه

تابند و خود را ملیزم بیه انیجیام              کنندة تیم تولید برنمی     عنوان هدایت 
تولییید     دانند. کارگردان تلویزیوِن ما نه در مرحله پیش          دستورات او نمی  

تولید، او مسئول ترکیب تصاویر برنامه در اتاق          حضور دارد و نه در پس     
فرمان است و بس! او یک ابزار در چرخه تولید است و نه خالق برنامه!                 
آنچه که امروزه در واحدهای تولید و پخش صدا و سیمای جمیهیوری              

ها با تعاریف و استانداردهای تیولییید         اسالمی ایران شاهد آنیم فرسنگ    
تلویزیونی فاصله دارد. مجموعه شرایط حاکم بر ساختار امروز رسیانیه        

 ملی، کارگردان را از یک هنرمند به یک ابزار تبدیل کرده است. 
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LTE 4ها را مبادله کند. برای     د دادهG         به صورت تئوری نهایت سرعت
100Mbps       5است. اما درG       10این میزان بهGbps    رسد. با این     نیز می
ثانیه   6 3توان یک فایل ویدئویی دو ساعته را در زمان               سرعت می 

ثانیه نیز به معنای      میلی  2تا    1دانلود کرد. به عالوه کاهش تأخیر به         
های هوشمند    الین در گوشی    های آن   هموارتر شدن استفاده از بازی     

چالش بزرگی را برای اتصاالت اینترنت          5Gها    است. با این سرعت    
عقب    5Gکند. زیرا اینترنت کابلی از سرعت          خانگی کابلی ایجاد می   

کشی برای اینترنت نخواهد بود نیز        افتد. در مناطقی که امکان کابل       می
از    5Gخواهد بود. استاندارد       5Gسیم    تنها گزینه، اینترنت پرسرعت بی    

کند. در حالی که در      گیگاهرتز استفاده می 322تا  32های بین   فرکانس
شد.   گیگاهرتز استفاده می     6گذشته از باندهای فرکانس کمتر از            

گیگاهرتز در گذشته برای برقراری ارتباط    322تا  32های بین   فرکانس
است. مشکلی که امواج      های رادار استفاده شده     ها و سیستم    بین ماهواره 

ها و    در این محدودة فرکانسی دارند این است که به راحتی از ساختمان         
برای حل این      5Gکنند. از این رو        اشیای سخت و محکم عبور نمی      

Sمشکل از   m a l l  C e l l s  کوچک بهره      های   یا سلول      
متری 252ها در مناطق پرتراکم شهرها در فاصلة           گیرد. این سلول    می

کنند. این    گیرند و مانند رله به تبادل داده کمک می            از هم قرار می    
های انبوه نیز     خروجی –، ورودی Massive MIMOها از فناوری       سلول

سیم خانگی مجهز به       کنند. بدین ترتیب یک روتر بی         استفاده می 
تواند   کند می   های متعدد استفاده می       که از آنتن      MIMOفناوری  

های   سیم مختلف ارتباط برقرار کند. سلول       های بی   زمان با دستگاه    هم
MIMO    دهی اشعه یا     های شکل   های بسیار زیاد خود از فناوری       در آنتن

Beam Forming    گیری این فناوری تشعشع      کار  کنند. با به    استفاده می
گیرد و در     اشعه بین آنتن گیرنده و فرستنده بسیار دقیق انجام می             

نتیجه تداخل بین فرستنده و گیرنده به شدت کاهش خواهد یافت.               
توانند با    هایی دوطرفه هستند و در نتیجه می         سامانه   5Gهای    ایستگاه

زمان ارسال و دریافت را انجام دهند. در             یک فرکانس مشترک هم    
های قبلی در هر ایستگاه باید برای تغییر از حالت             حالی که در فناوری   

کرد که همین موضوع هم موجب        دریافت به ارسال فرکانس تغییر می     
اینترنت    5Gکاهش سرعت  و هم ایجاد تأخیر می شد. با استاندارد               

ها از جمله درون خودروها و دیگر         سیم پرسرعتی را در همة موقعیت       بی
های هوشمند شاهد خواهیم بود و حرکت به سمت           وسایل نقلیه و خانه   

 تسریع خواهد شد.  (IOT)اینترنت اشیا 
اما سؤالی که بسیار اساسی و مهم است این است که آیا در کشوری                

به نسبت خوب توسعه پیدا کرده         4G   (LTE)و      3Gمثل ما که در آن      
های آن استفاده نشده، خوب است به           و شاید هنوز از تمام قابلیت       

 روی آوریم؟  5Gسرعت به 
های   پاسخ این است که به طور کلی پرش به جدیدترین فناوری هزینه           

زیادی دارد که غالبًا مقرون به صرفه نیست. پرش به سمت فناوری               
5G     های   های کالن و بسیار گسترده و محرک         گذاری  نیاز به سرمایه

ها انجام پذیرد و      قوی در بازار دارد که برای کشور ما باید این بررسی           
 توان با قطعیت در مورد مقرون به صرفه بودن                     گاه می     آن
 اظهارنظر کرد.  5Gدرنگ  کارگیری بی به

 

     4G -5G 

سیم در مخابرات و ارتباطات       های جدید بی    های فناوری   یکی از شاخص 
راه دور سرعت انتقال داده است. هر فناوری جدید نسبت به قبلی به               

در      4Gاست. نسل چهارم فناوری یا          دنبال افزایش سرعت تبادل داده      
تا ده برابر افزایش        3Gارتباطات سرعت تبادل داده را نسبت به            

هایی   های هوشمند قابلیت    شود گوشی   است. این سرعت باعث می      داده
ای را بسیار     های چندرسانه   ها پیدا کنند و بتوانند فایل       نزدیک به رایانه  

را نیز     onlineهای    بهتر از قبل پشتیبانی کنند و همچنین امکان بازی         
 برای کاربران فراهم کنند.

 کرد: بندی توان در دو دستة بزرگ تقسیم را می   4Gفناوری
 LTE    وwimax 

تمام الزامات     wimaxو       LTEدر ابتدا بحث زیادی در مورد اینکه آیا          
کنند، وجود    برآورده می     4Gهای    بندی فناوری   فنی را برای طبقه    
 - wimaxالمللی ارتباطات از راه دور معتقد بود             داشت. اتحادیه بین   

در واقع بخشی از خانوادة       -نامد    می    4Gآن را      sprintاستانداردی که   
3G       است، ولیsprint        در بازارهای خودwimax        4را به عنوانG   

قابل مقایسه است. در        LTEعرضه کرد، زیرا سرعتش با سرعت          
سیم دارد و      ریشه در صنعت دسترسی به پهنای باند بی        wimaxحقیقت  

IEEE        کند، در حالی که استاندارد            از آن حمایت میLTE     را
و    LTEاند. اما اقبال به       های موبایل ایجاد کرده     کنسرسیومی از شرکت  

 است.  سرعت گسترش آن بسیار بیشتر بوده 
بینی شده که در گیرنده و فرستنده چند            سازوکارهایی پیش    LTEدر  

 MIMOفرستند. به این قابلیت        گیرند و می    زمان داده می    آنتن هم 

(multiple input – multiple output)   گویند. در سیستم      میLTE     با یک
و با سیستم      100mbpsآنتن در گیرنده      آنتن در فرستنده و یک تک       تک

mimo-4*4   326/4ها با نرخ      دادهmbps    شوند. در این سیستم      دانلود می
 داده آپلود کرد.  86/4mbpsتوان تا نرخ  می
اند   ای که رخ داده این است که توانسته         انقالب بزرگ فناورانه     LTEدر  

را در حد قابل توجهی کاهش دهند.           (Latency)تأخیر جابجایی داده    
ثانیه است. این کاهش  میلی12کمتر از   LTEدر   IP – Packetتأخیر هر 

هایی که    تأخیر برای داده بسیار عالی است. به ویژه برای اپلیکیشن            
، Voice over IP  ،Data over IPکنند مانند:      صدا و تصویر تبادل می      

Video over Ip. 

 20MHzتا     104MHzعرض باندهای مورد استفاده از             LTEدر  

های   های گوشی   است. علیرغم رشد فناوری       (scalable)پذیر    مقیاِ
ها، کاربرد   برای همه گوشی  100Mbpsهوشمند همچنان سرعت تبادل  

تاپ   لپ ندارد بلکه این سرویس پرسرعت را عمدتًا کاربران ثابت که از            
برند. بدین صورت که با استفاده از یک             کارمی  کنند، به   استفاده می 

توانند با سرعت چند صد مگابیت در          تاپ می   کارت در داخل لپ     سیم
های هوشمند به     ثانیه به شبکه وصل شوند. البته تولیدکنندگان گوشی       

های جدید، توانمند     سرعت محصوالت خود را برای استفاده ازسرعت       
 خواهند کرد.

5G 
کارگیری فراگیر نسل پنجم فناوری ارتباطات         اینک دنیا در شرف به     

و     4Gتر از     است. این فناوری قادر است بسیار سریع          5Gسیم یا     بی
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 (24)شبکه داده سیم های مختلف شبکة داده بی سیر تکامل نسل



 

در خاطر من، ماندگار شدنید. پیس از دو سیال، هینیوز                    
نصب نشده بود که به دنبال ادامه         1652های جدید     تامسون

تحصیل به اهواز رفتم. سیستم مرکز خوزستان در آن زمیان،      
های بسیاری با تامسیون داشیت.          بوش فرنزه بود که تفاوت    

بماند که کار کردن در مراکز شهرستان به دلیل کمبود نییرو            
و تجهیزات، با تهران بسیار متفاوت است. در آن دوره، تنهیا             

ام بیود کیه          های مصیرانیه     برگ برنده من، سختکوشی و کنجکاوی     
توانستم به کار مسلط شوم و در نهایت پیس از اخیذ لیییسیانیس                      

زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهیواز بیه تیهیران                  مترجمی
برگشتم. اما گویا تقدیرم در سازمان، تغییر بود، تغییری مدام در هر بیار      
رفتن و آمدن! تغییری که حاصل جبر سیستم و از طرفی نگاه مدیریتی       

توانم آن را نگاه ابزاری بنامم چرا که به رغیم           خاص بود که حتی نمی    
داشتن تجربه بسیار ارزشمند هشت ساله در حوزه تعمیرات دوربیین و             

های اسیتیودییوییی         های تدوین غیرخطی، سیستم     وی تی آر، سیستم   
تلویزیونی و واحد سیارهای تلویزیونی، بنا بر نظر مدیرکل فنی وقت و         
بر خالف موافقت مکتوب قبلی، اجبارا به تعمیرات صدا کشانده شیدم.      
درحالی که با حوزه صدا آشنایی کلی داشتم. اما ظرف دو ماه اول، پس         
از تعمیر دو دستگاه ناگرا توانستم به مدیران ثابت کنم که در انتیخیاب    

توانم در حوره     اند و از طرفی به خودم بقبوالنم که می          من اشتباه نکرده  
ای در خور انجام دهم. این آغاز کار بود و در پیاییان کیار،            صدا وظیفه 

اعم از تعمیرات و نیگیهیداری         -ای گسترده از صدای تلویزیون      حوزه
ها و سایر تجهیزات و مسایل صیدای          میکسرهای دیجیتال و میکروفن   

 1342در حیطه وظایفم قرار داشت. و سرانجام پاییز           –-معاونت سیما   
نقطه پایان همکاریم با صدا و سیما بود و بسی خوشبختم که در مییان   

ام در سازمان صدا و سیما، کیفیتی از    نقطه آغاز و نقطه پایان همکاری     
جنس وجدان کاری، همکاری، دوستان موافق و کسب تیجیربیییاتیی               
ارزنده قرار دارد. فعالیتم در سازمان به پایان رسید اما روحیه جستجوگر             

کشاند که بسیار میتیفیاوت بیا            و تالشگرم مرا به دنیاهای دیگری می      
روحیه فنی بود. شاید توضیح دقیقی برای طیف گسیتیرده عیالییقیم                 

بینم   ای پرتالش می    های پشت سر، چهره     نداشته باشم. اما با مرور سال      
که در سیازمیان      ها و تغییرات ناموافق مداومی که در میان تمام سختی   

ام را نیز دنبال کنم، کارشناسی        درگیرش بودم، توانستم عالیق شخصی    
بخوانم، عکاسی و نقاشی      -ژورنالیسم  -ام  ارشد را در رشته مورد عالقه     

را به صورت تفننی ادامه دهم و چندین نمایشگاه نیقیاشیی گیروهیی          
داخلی و خارجی برگزار کنم، دو فیلم مستند کوتاه بسازم، چندین سیال    
با مطبوعات همکاری کنم و به عنوان پژوهشگر در چینیدیین کیار                  
تحقیقاتی همکاری کنم. اکنون همین روحیه مرا به اسپانیا کشانده تیا       
تحصیالتم را در مقطع دکترا در آنجا پی بگیرم. شاکر خداوند مهربیان              
هستم که جز با مهر خاص او، گذر از این مسیر پرپیچ و خم امیکیان                  

 پذیر نبود و همچنان چشم بر لطف او دارم.
  

به گمانم پاییز فصل اوِل سال است، گویی این فصیل                
ای   رنگارنگ و چشم نواز، خاصیت تغییر و دگرگونِی بالفطره        

دارد. مین    دارد که آدمی را به جنب و جوش و حرکت وا می   
نیز همانند بیشتر فارغ التحصیالن دانشکده صدا و سیما از           

به عنوان کمک مهندِ صدا و تصویر، کارم را  1324پاییز  
در نودال تولید معاونت سیما شروع کردم و چیه شیروعیی           

بهتر از پاییز! گرچه معتقدم آنچه که نقطه شروع و نقطه پایان را معنیا                
دهد کیفیتی است که میان این دو نقطه قرار دارد. به هر ترتیب در                 می

که معرف حضور همگان بوده     -های بروکراسی استخدام      میان آشفتگی 
در جمع همکارانی دوست داشتنی و با سییسیتیم در حیال           -و هست 

کیارم را       1652های جدید تامسون       و دوربین 1515انقراض تامسون   
کاری همچون مین،      شروع کردم. حضور در میان افراد کاربلد برای تازه         

هیای    فرصت مناسبی برای یادگیری بود و این یادگیری، در تمام جنبه          
هیای مین،        کاری و اجتماعی بود. در این میان، گاهی حاضرجیوابیی           

داشت تیا    آمیزی وا می    همکاران را به تصمیمات تعلیمی و البته شیطنت       
درسی حسابی به من بدهند. اما از شما چه پنهان، نه تنها موفق نیمیی    

ها، لبخنید     شدند بلکه خاطراتی شیرین را رقم می زدند که یادآوری آن          
نشاند. آن روزها بسیار مرسوم بود که افراد مختلفیی از           را بر لبمان می   

کیردنید. میعیمیوال            نودال تولید و استودیوهای تلویزیونی بازدید میی       
تر بودند، وظیفه توضیح دادن  ها یا کمک مهندسانی که مجرب     تکنسین

آید روزی     و پاسخگویی به بازدیدکنندگان را بر عهده داشتند. یادم می          
تعدادی از دانشجویان سال سوم یا چهارم الکترونیک دانشگاه شیرییف    
به همراه استاد خود آمده بودند. به محض این که همکاران میتیوجیه           
حضور استاد الکترونیک در جمع دانشجویان شدند، به صورت ناگهانیی           
این کار را به من محول کردند و یکباره در عمل انجیام شیده قیرار                   
گرفتم. به ناچار با صدایی لرزان شروع کردم به توضیح دادن. بیعید از          
لحظاتی بر خودم مسلط شدم و با صدایی رسا و کلمات شمرده و البتیه         
با دقت، زنجیره کلی ویدیو از دوربین تا پخش را توضییح دادم و در          
ادامه ساختمان دوربین و المپ دوربین و بقیه تنظیمیات را از روی                

ها شرح دادم. در نهایت، جناب استاد، دو سه سوال پرسیدند که               دستگاه
کامل توضیح دادم. بگذرد که همکاران از توضیحات دقیق و صحیییح              
من بسیار متعجب شده بودند و در عین حال، لبخندزنان با نگاه خیود               

کردند. به هر صورت یک ساعتی با دانشجویان در نیودال              مرا تایید می  
ها را به استودیو راهنمایی کرده، به همیکیاران اسیتیودییو                 بودم تا آن  

سپردم. وقتی به نودال برگشتم همکاران متعجیبیانیه و از طیرفیی                   
کنان گفتند چه خوب شد که این کار را به شما سپردییم! هیر                تحسین

ِ    چه باشد شما چند ماه است که فارغ التحصیل شده          هیا را       ای و در
دادی گویی از روی کیاغیذ      خوب به یاد داری! چنان خوب توضیح می        

خواندی! و این سرآغازی خوب برای همیکیاری و دوسیتیی بیا                            می
همکارانی شد که به لحاط کاری در اواخر خدمت در سازمان بودنید و               

شسته(کنتراست: فرشته طاهری نیا                 ) مهندس فنی بازن
روایتی از سیاهی تا سفیدی                                                          مریم خوشچاره       
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 (32)ضمیمه بسامدضمیمه کرونا

 تغییرا  استفاده از رسانه در طول همه گیری کروناویروس 

  گیری ویروس کرونا   ها در زمان همه رسانه  تغییرا  بازدید 



 

به دلیل محبوِ شدن مردم در خانه به سبب تیرِ از      2222در سال 
های سیرگیرمیی       ویروِ کرونا، نیاز به دسترسی به اطالعات و برنامه 

افزایش یافته و این امر باعث شده متوسط زمان تماشای تیلیوییزییون         
 درصد افزایش یابد.12حدود 

شدهقبلینیازبهاطالعاتوپخشمجددمحتواهایتولید
(Content recycling)  

مخاطبان تلویزیون به دلیل نیاز بیه کسیب اطیالعیات، بیه طیرز                    
اند. برای درک این پدیده، هرم سیلیسیلیه        انگیزی افزایش یافته    شگفت

مراتب نیازهای مازلو را به خاطر بیاورید. مازلو معتقد است نیییازهیای           
تیر     اساسی در کف هرم نیازها قرار دارند و هرچه به رأِ آن نزدییک             

تر خواهدشد. مازلو معتقد است رفیتیار            تر بودن نیازها کم     شویم، حیاتی 
گیییرد. بیا          افراد در شرایط ویژه، تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار میی          

بریم که نیییاز    می سر ، اکنون در شرایطی به14گیری بیماری کووید  همه
اسیت. ایین        اساسی افراد برای بقاء و حفظ سالمت بسیار پررنگ شده         

های حفظ تندرستی و پیرهیییز از              دارد که راه    نیاز، افراد را بر آن می     
های خبری، نخستیین راه        دیدن را بیاموزند و دسترسی به رسانه        آسیب

برآورده شدن این نیاِز به جا و واقعی است. از طرفی محدودیت حضیور         
افراد در اجتماع و صرف زمان زیاد در منزل، به صورت منطقی نیاز بیه          

دهد. در عین حال تیوقیف در تیولییید            تفریح افراد را هم افزایش می    
های غیرزنده، پوشش مسابقات ورزشیی و           ها مانند تولید برنامه     برنامه

های تولید    های تلویزیونی به برنامه     کند، کانال   فیلم و سریال ایجاب می    
 ZDFو پخش شده قبلی روی بیاورند. ]به طوری که[ شبکة آلمانیی                 

بیا     2های مستند، و شبکه فرانیس     های خود را با برنامه  جدول برنامه 
Kohاپیزودهای برنامة   TFIها پرکردند و شبکه    گلچین بهترین برنامه  

-Lanta  تر و با نام  را کوتاهhold .پخش کرد 
 RTBF تمام اپیزودهای برنامة زبان بلژیک(  )شبکه فرانسویStrip Tease  

های آرشیوی خود را برای پخش، بییرون   کرد و تمام برنامه onlineرا    
های رادیویی و تلویزیونی، دوباره از  توان گفت شبکه کشید. بنابراین می  

 های قدیمی خود بهره بردند.  برنامه
شود. برای میثیال      ها شامل مسابقات ورزشی قدیمی نیز می این برنامه 

و    1446در اردیبهشت و خرداد مسابقات اروپایی سیال             ITVشبکة  
میالدی را بازپخیش      42سواری دهة     مسابقات دوچرخه    RTBFشبکة  
 کردند. 

 شوندهایجدیدظاهرمیفرمت
های جیدیید       گذاری اجتماعی ارائه قالب     شدن در خانه و فاصله      قرنطینه

است. به ویژه کیاهیش شیدیید          های تلویزیونی را ضروری کرده      برنامه
های میخیتیلیف در اخیتیییار               های زنده، به استفاده از فناوری      برنامه

های تلویزیونی و    در برنامه  Zoomو   Face-Timeکننده مانند   مصرف
 Game Night Withبرنامیة       MTVاست. شبکة      رادیویی منجر شده  

Charlotte Crosby  کند.  را به صورت ارتباط از راه دور پخش می 
 
 

    IntoTheMinds                شرکتی در حوزه کسب و کیار اسیت کیه در ،
دهید. ایین         کند و مشاوره هم ارائه میی       موضوع بازاریابی پژوهش می   

واقیع شیده اسیت،        )بروکسل(     و بلژیک   )پاریس(    شرکت که در فرانسه     
های کسیب و کیار          هایی را در سراسر اروپا و برای همه بخش          پروژه

های تحقیقاتیی بیازار      دهد. به ویژه به بررسی رضایت، پروژه         انجام می 
B2B     وB2C  هیای     ، تجزیه و تحلیل تجربه مشتری، تدوین راهیبیرد

پردازد. این مؤسسه در        های بزرگ می    بازاریابی و تجزیه و تحلیل داده     
پژوهش جالبی در مورد تیأثیییر     ( 44اردیبهشت  15) 2222چهارم ماه می    
بر رسانه ها انجام داده است. در این پیژوهیش بیه          14بیماری کووید 

هیا اعیم از،          بر انواع مختلف رسانه     14گیری کووید   تحلیل تأثیر همه  
 - out، رادیو، تلویزیون، اینترنت، خارج از خانه(press)های چاپی   رسانه

of- home) .و سینما پرداخته شده است ) 
تیک    این پژوهش دو بخش دارد. بخش اول شامل تأثیر بحران بر تک            

و      OOH:out of Home، رادیو، تلویزیون، انتشارات، onlineها)  رسانه
مدت آن رسیانیه         سینما( خواهد بود و سپس تأثیر آن را بر آینده میان 

 کند. بررسی می( 2222 -2221)سال آینده  یعنی تا یک
)کارگردان، میدییر      متخصص 32برای انجام دادن این تحقیق، با بیش از  

انید   ها خواسته کشور مصاحبه شده که بعضی از آن 6از  عامل، فرد خبیره(    
ناشناِ باقی بمانند. ما سعی خواهیم کرد در دو بخش در ضیمیییمیه                 

 نشریه بسامد این پژوهش را منتشر کنیم.  

 هایمتعدد:بررسانه11تأثیراتفعلیبحرانکووید
 (تلویزیون:1

)بعضی بیه    های سنتی     رسد این بیماری موجب شده تلویزیون       به نظر می  

ای بیودن       سویه بودن و زنجییره      گویند که بر یک     های خطی هم می     آنها تلویزیون 

تر شیونید. زییرا           دوباره و تا حدی محبوب    تولید تا پخش آنها تأکید دارد.(         
دهند میزان تماشای تلویزیون، هیچگاه تا این حد زیاد           آمارها نشان می  

است. به عنوان نمونه، میزان تماشای روزانه تلویزیون در این ایام              نبوده
اسیت کیه        ساعت بوده 3و در بریتانیا  5 3، در بلژیک    5 4در فرانسه   

درصدی داشته است. در سالیان اخیییر           2 6برای مثال در بریتانیا رشد      
میزان تماشای تلویزیون به صورت خطی با شیبی مالیم و بیا رشید                

است و این افت چندان دور         های برخط، کاهش یافته       استفاده از رسانه  
 (1.)شکل است. اما کرونا روال را تغییر داد از انتظار هم نبوده
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بخش اعظم درآمدهای برودکسترهای عیمیومیی و تیمیام درآمید                

دهد. بنابراین، در این       برودکسترهای خصوصی را به خود اختصاص می      

 وکارشان نیز ناکارآمد خواهد شد.  شرایط مدل کسب

های مالی، شرایط متفاوت و       های بازرگانی در مدل     بسته به سهم آگهی   

 کنیم. گاه متضادی را مشاهده می

درصید  22در بلژیک کیه          RTBTبرای برودکسترهای عمومی مانند     

کینید، کیاهیش          های بازرگانی تأمین می     اش را از درآمد آگهی      بودجه

بییینیی     های بازرگانی را در سال جاری میالدی پیش      درصدی آگهی 12

کنیم که برای این شبکه این کاهش بالغ بر ده میلیون یورو خواهد               می

 2222بود. به این نکته نیز باید توجه کرد که به دلیل برگزاری المپیک 

های تلویزیونیی اروپیاییی         شبکه  2222توکیو و مسابقات فوتبال یورو      

 برای کسب درآمدهای تبلیغاتی استثنایی برنامه ریزی کرده بودند. 

درصدی از آگهی بازرگانی، فقط میوجیب     12در عین حال این کاهش    

 شود. کاهش محدودی در کل بودجه برودکسترهای عمومی می

های بیازرگیانیی       برای برودکسترهای خصوصی کاهش درآمد از آگهی      

اسیت.     درصد هم تجاوز کیرده     52از  2222های مارِ و آوریل       درماه

درصد نییز     22را تا بیش از     2222بعضی ارقام، کاهش درآمد در آوریل       

درصیدی گیردش     12توان کاهش خالص      دهند. بنابراین می     نشان می 

 انتظار داشت.)که قابل جبران نخواهد بود( مالی در طول سال را 

 اقداماتکاهشهزینهوافزونگی

های شیدیید و جیدی           جویی  ریزی برای صرفه    افت درآمد به برنامه      

 هایی را ذکر کنیم. منجر خواهد شد. جا دارد در این مورد مثال

میلیون 122سازی خود را در سقف        انگلستان، بودجة برنامه     ITVشبکه  

میلیون پیونیدی را       245جویی  ، صرفه4است. کانال  پوند محدود کرده 

درصدی کیارکینیان و حیذف          12است که شامل کاهش       کار گرفته   به

جیوییی      ای برای صرفیه     فرانسه برنامه    M6هاست. شبکه      سازی  برنامه

هیا تیدارک        درصدی هزیینیه   22میلیون یورویی با هدف کاهش      122

ناپیذییری بیر دییگیر            جویی تأثیر اجتناب    است. این برنامة صرفه      دیده

بلژیک، قبل از بحیران    RTLهای گروه خواهد داشت. شبکه   موجودیت

پسیت     88و         شده  2218کرونا هم متحمل تغییر سازمانی در سال        

 -مدیرعامل کیانیال     2222بود. در آوریل       سازمانی خود را از دست داده     

با این عبارات از مقامات دولتی تقاضای کیمیک      -آقای فیلیپ دلوسین  

گونه نیییسیت کیه          شرایط اضطراری، قطعی و فوری است. این       «کرد: 

اکنون و    نیازمند توجه شما طی چهار یا شش ماه آینده باشیم. بلکه هم            

های ملموسی دریافت کنیم      طی روزهای آتی است که نیاز داریم نشانه       

 »که نشان دهد مردم برای ادامة حیات ما آمادة کمک هستند.

 دهد.  شات از این برنامه را نشان می یک اسکرین 2شکل    

کارگیری ابزارهای برقراری ارتباط از راه دور در              به عبارت دیگر به    

های کاربردی تعاملی    است. به عالوه برنامه      ها، رایج و عادی شده      برنامه

اند.   نیز امکان ارتباط زنده دو طرفة را برای عموم به خوبی فراهم کرده            

ها نیز عالوه بر ابیزارهیای      niche applicationاما اخیراً استفاده از این     

 است.  ها رایج شده برقراری ارتباط در برنامه

 هاهایبازسازیبرنامهتکنیک

)شما را   اگر مراحل مختلف زنجیرة ارزش برودکسترها را دنبال کنیم                  

  Bam / The Bam Content Chainبه نام زنجیره میحیتیوای        IABMبه چارچوب  

بینیم که اجبار به در خانه ماندن، تغییرات بسیاری را           میدهیم(     ارجاع می 

است. برای    شدن برودکسترها را سرعت بخشیده      ایجاد کرده و دیجیتالی   

در تولیید،  )مانند استودیوی مجازی(  سازی های مجازی مثال استفاده از قابلیت 

است. چون در این صورت الزم نیست همة افراد بیرای              بسیار زیاد شده  

های   اجرای یک برنامه در یک مکان فیزیکی حضور یابند. تدوین فایل           

هاست با حضور تدوینگر در میحیل کیار صیورت                  ویدئویی که دهه  

اند، اینک با دورکاری و بدون حضور در میحیل کیار انیجیام                     گرفته

شید،     شوند. کارکردن از راه دور را که تاکنون هرگز اجازه داده نمی              می

 های کاری انگاشت.   باید نوعی انقالب در محیط

هیای فینیی        های برودکست باید به سرعت زیرساخت       مدیران سازمان 

روزکنند. برای مثال باید پهنای باند را دوبرابر کنند. زییرا    دورکاری را به 

یابد و هم بار      صورت دورکاری هم حجم تبادل محتواها افزایش می         در  

طلبد. افزایش ظیرفیییت          ناشی از دورکاری پهنای باند بیشتری را می       

نیز از دییگیر          VPNسازی و خرید مجوزهای جدید استفاده از          ذخیره

 موارد قابل ذکر است.

 نگرانیبرودکسترهاازکاهشدرآمدهایمالی

رونق شدن نیاگیهیانیی         بحران کروناویروِ موجب توقف و یا کم           

های بازرگانی    است. آگهی    های بازرگانی شده    درآمدهای حاصله از آگهی   
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 هایاجتماعیروندکاهشدرآمدهایشبکه
گیر بعیضیی    گذاری در تبلیغات، که دامن رسد افت سرمایه    به نظر می     

های اجتماعی نیییز قیابیل           های رسانه   است، برای سامانه    ها شده   رسانه
 44بوک و گوگل بیش از         شود فیس   می  پوشی نیست. تخمین زده      چشم

از دست  2222میلیارد دالر از محل درآمدهای تبلیغاتی خود را در سال  
 (  Cowen & Co)منبع: بدهند. 

رود درآمدهای تیبیلیییغیاتیی           های گوناگون انتظار می     براساِ گزارش 
 2 15میلیارد دالر برسد که کاهش      8 62به    2222بوک در سال      فیس

که در تبلیغات     –که برای گوگل      دهد. چنان    میلیارد دالری را نشان می    
میلیییارد دالری       5 122نیز درآمد     –الین حائز مقام نخست است        آن

میییلیییارد دالر میواجیه             6 28بینی شده که با کاهشی معادل         پیش

 رادیو      شد. خواهد
حتی برای رادیو که معموالً مخاطبانش حین رانندگی به آن گیوش         
است. در نیخیسیتییین             یمن بوده   خوش  14دهند نیز بحران کووید     می

در فرانسه شنوندگان رادیوهای دییجیییتیالیی            2222های آوریل     هفته
ها دورقمی  افزایش  APCM-OJD)طبق گزارش اند.  آوری داشته افزایش حیرت 

درصد در ماه مارِ    34در آلمان نیز روند افزایشی مشابهی با        است.(      بوده
جیهیانیی        FMالیین       است. در ایتالیا رادیوهای آن       ثبت شده   2222

(FMW) ،18 5 اند. این افزاییش در میورد         درصد رشد شنونده داشته
 (4)شکلدرصد بوده است. 23بلژیک 

شیدن     نشینی مردم و کیم        رغم خانه   توان گفت به    به طور خالصه می   
درصید     32تیا      22دادن به رادیو بین       مسافرت با ماشین، زمان گوش    

است. این افزایش نیز غیرمنتظره است.  زیرا تا پییش از                 افزایش یافته 
 -این روند گوش دادن به رادیو رو به افیول بیود. اتیحیادییة رادییو                

ای در این زمینه ارائیه     ارقام روشنگرانه  (EBU)های اروپایی   تلویزیون
 کنید.  مشاهده می 5است که در شکل  کرده

1-Single Sign On   :  شناسایی یگانه، روشی برای شناسایی کاربرر
های امن است. در     سایت ای یا وب  های رایانه   برای دسترسی به برنامه   

کره در دسرترر             SSOاین روش با کمک سرورهای مررکر ی           
های  دیگر قرار دارند بره کراربررا              سایت  ای یا وب      های رایانه   برنامه

دهند فقط یک بار روی یک سایت پسورد خرود را وارد                 اجازه می 
های دیگر الزم نیست مجددا پسرورد         کنند و برای دسترسی به سایت     

 وارد کنند.  
  

   OTTداستانموفقیت

بحران کرونا ویروِ، نقطة عطفی نیز برای برودکسیتیرهیای بیا                 
است. برودکسترهاییی کیه بیا روش                 وجود آورده   ، به OTTزیرساخت  

  1SSO (Single Sign On) دهند کیه تیحیت         به کاربران امکان می
ها به محتواهای دیجیتال دسترسی داشته باشند، کار خیود            حاکمیت آن 

 بینند. را پررونق می
در انگیلیسیتیان شیاهید           ITV Hub Plusبه عنوان نمونه زیرساخت     

 8درصدی استفاده از خدماتش است. تبلیغات رایگیان تیا             42افزایش
بلژیک با جذب بیش از یک میلیییون     RTLاست.     درصد افزایش یافته  

اسیت. در       نفر رکورد بیشترین جذب مخاطب را به خود اختصاص داده         
در حال حاضر بالغ بر        RTBFاستفاده از زیرساخت نمایش این شبکه،       

 دارد.  Auvioمیلیون شناسه کاربری در 3
ترین برندگان این بیحیران        های استریمینگ، بزرگ    بدون تردید سایت  

 الین(. های آن دهندگان بازی )در مقایسه با دیگر رقبا مانند ارائهاند.  بوده

درصد  8 22، 2222کنندگان نتفلیکس در سه ماهه نخست سال   دنبال 
میییلیییون        8 12شدن  اند. این افزایش به معنای اضافه   افزایش داشته 

اسیت.     ها بوده بینی متقاضی جدید است که غیرمنتظره و برخالف پیش      
کنندگان نتفلیکس با شییب کیمیی           داد دنبال   ها نشان می    زیرا تخمین 

 کاهش یابند.
این شرایط استثنایی به دلیل ایجاد بازارهای جدید است. جالیب ایین       

، کارشناسان تنها راه نجات نتفلیکس از کیاهیش       2222که در ژانویه  
 بودند. گیرندگان را ایجاد بازارهای جدید اعالم کرده  خدمت

ترین   بینانه  بازیگر بزرگ دیگر این عرصه، دیزنی پالِ است که خوش         
، دیزنیی  2214است. در نوامبر سال  سر گذاشته ها را هم پشت بینی  پیش

ای داشیت.     کننده میلیون مشترک در یک ماه، شروع خیره      24پالِ با   
میلیون مشترک، دو سال از برنامة خود  52ولی اینک با داشتن بیش از 

 است.  برای جذب مشترک جلو افتاده
 2213است که در سیال          Hulaبرند دیگر استریمینگ دیزنی یعنی      

میلیون کیاربیر       32اندازی شد در مقایسه با دیزنی پالِ با داشتن            راه
هایی از دنییا در میکیان         است. دیزنی پالِ در بخش  تر بوده  رونق  کم

 8نخست و جلوتر از نتفلیکس قرار دارد. برای مثال طی ییک میاه                   
برنید    Barclaysاست. مؤسسه مالی  میلیون کاربر هندی را جذب کرده 

 است. گذاری کرده میلیارد دالر ارزش213دیزنی را 
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 Le Soir، ده برابر بیشتر از قبل  اشتراک روزنامة 2222در ماه مارِ «

 »اند. را خریده

 احیایعالقهبهتبلیغاتکاغذی
در این میان تناقضی وجود دارد، زیرا بعضیی بیرنیدهیا بیه سیمیت               

 اند. گذاری جدید در نشریات چاپی سوق پیدا کرده سرمایه
ای  در مصاحبه -ای هاواِ مدیر بلژیکی گروه رسانه  - »هیو جس ری  «

است که برخی از فعاالن حیوزة     اعالم کرده 2222آوریل    28در تاریخ   
بودند، دوباره به     ها قبل مطبوعات روزانه را ترک کرده        تبلیغات که مدت  

المیلیلیی     کنندگان بین اند. در این میان نه تنها تبلیغ این عرصه بازگشته 
را     Devos Lemmesیا کارفور بلکه برندهای ملی ماننید            BNPمانند  

تخمین زده در آورییل درآمیدهیای             Liesseتوان ذکر کرد. برونو        می
 داشت.   درصدی خواهد42تبلیغاتی مطبوعات افزایش 

 OOHرسانهخارجازخانه
 )تبلیغات محیطی یا تبلیغات شهری(

افتادن   (، به لغو یا به تعویق      نشینی افراد   )به دلیل خانه   شدن تردد در معابر     کم
ها در سطح شهر مینیجیر       نظر از فرمت آن تبلیغات چاپ پوستر، صرف   

است. شاید بتوان گفت تنها تبلیغات خرید کاال همچنان در جریان              شده
است. ولی این نوع تبلیغات سهم کمی از تبلیغات شهری را بیه خیود                 

وکار تبلیغیات    نشینی مردم، کسب    دهد. در تمام زمان خانه       اختصاص می 
نشینیی    است. چنانچه با پایان خانه       از طریق پوستر نزدیک به صفر بوده      

های بسیار پایینی برای بازگشت ایین         مردم، امیدها دوباره برگردد، نرخ    
 شد. وکار به روال عادی تعیین خواهد کسب

درصیدی را       82متوسط تخفیف     JC Decauxبه عنوان مثال شرکت  
شد پیشنهیاد   می آغاز می 18ای که با  های درخواستی هفته برای آگهی 

چیاپ      JC Decauxبود. مثال قاطع این مورد این است که شرکت    داده
که معادل نیمی از بازار بیلیژییک           –مترمربعی  2پوستر در قطع      4522
 است. یورو تقبل کرده 116222را به ازای  –است 

 سینما
نشیینیی    صنعت فیلم یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از خانه           

است. سینماها برای مدتی بسته بودند و           مردم در بحران کرونا پذیرفته    
تواننید بیا      گذاری اجتماعی نمی اینک نیز به دلیل ضرورت حفظ فاصله      

 ظرفیت کامل کار کنند.
 شود: درآمد سینماها از سه منبع کسب می

 درصد( 62تا  52)فروشی  بلیط 
  درصد( 42تا  32)فروش اغذیه و نوشیدنی 
  کمتر از ده درصد(تبلیغات( 

 اند. که هر سه دچار افت زیاد شده
تا اینجا وضع فعلی رسانه ها به تصویر کشیده شد. در شمیاره آیینیده                  
تاثیر بحران کرونا بر رسانه ها طی یک سال آینده را ارائه خیواهیییم                 

 کرد.
 

ای    اقبال مجدد به رادیو در جریان بحران بیماری کیرونیا، پیدییده                
ماند این است کیه ایین           استثنایی و قاطع است. پرسشی که باقی می        

تواند به روند تکاملیی       روند بازیابی پس از رو به افول بودن، چگونه می         
 همچنان ادامه دهد؟

 جراید
 کنند: * در بخش انتشارات دو گونه از روزنامه ها بهتر از بقیه عمل می

شدن رفیتیه و بیه نیتیاییج                 هایی که از قبل به سمت دیجیتالی        آن
 بودند. آمیزی هم رسیده موفقیت

 دهند. می * جرایدی که درصد باالیی از خوانندگان را به خود اختصاص
شدن جراید، یک میوفیقیییت          این موقعیت ایجادشده از زمان دیجیتالی     

شود. ویروِ کرونا مردم را از کاغذ روییگیردان             چشمگیر محسوب می  
 اند.( ها تعطیل شده درصد کتابفروشی12گویند  )آمارها میاست.  کرده

درصد توزیع مطبوعیات   25که   – press tailsتوان    به عنوان نمونه می    
هایش  آوریل پرداخت 22را ذکر کرد که از  –در فرانسه را برعهده دارد 

است. این شرکت در حال باختن در بازی بیقیا اسیت و                    متوقف شده 
 است. ها را مطرح کرده رسان تقاضای ائتالف با دیگر پیام

 جویانهکاهشدرآمدواقداماتصرفه
میاه بیه میییزان            6رود درآمدهای گاردین در خارج طیی        انتظار می  

های اصلی نشریات، کیاهیش        میلیون پوند کاهش یابد. در تحریریه      22
 Conde’ Nast ،Financial timesشود. مانند   حقوق و دستمزد اعمال می    

در بلیژییک انیفیصیال          Le Soirو در بعضی دیگر مانند   LA Timesو  
 است.  موقت کارکنان از کار صورت گرفته

بیرنید. طیبیق         سرمی های آزاد، در تعطیلی به      در نبود مسافرت، روزنامه   
های خیبیری    هزار شغل در رسانه 33تایمز در آمریکا       گزارش نیویورک 

 اند. ناپذیر زمان بحران شده متأثر از اقدامات اجتناب

 سابقهخوانندگانافزایشبی
است. براساِ     توان ادعا کرد تاکنون میزان خواندن تا این حد نبوده           می

هیا     درصید فیرانسیوی     32بیش از   Reworld Media Connectمطالعة   
های مطبوعیات، دنیبیال         نسبت به قبل محتوای بیشتری را در سایت       

شده که تعداد مشترکان نیییز      نشینی موجب که خانه   کنند. ضمن آن     می
افزایش یابد. متأسفانه در این زمینه آمار و ارقام زیادی موجود نیسیت.              

 گوید: می -مدیرعامل گروه راسل- »برنارد مارچاند«
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 های خبری سایت-1-2
ِ   15تا    4پایگاه خبریِ منتخب، هفته       42در بررسیِ     25تیا       14) میار

هیای     بیشترین بازدید از اخبار را شاهد بودیم، تعداد بازدید سایتاسفند(  
میلیون بیشتر از هفته قبل آن بیوده           122خبری در این هفته بیش از       

شیاهید رشید      اسفند(،     25تا  14) مارِ  15تا    4است. در واقع در هفتة       
ژانوییه     12تا  6درصد نسبت 3234درصد نسبت هفته قبل و رشد       2334

 (3)شکلبودیم.  دی( 22تا  16)

 های فروش آنالین سایت-1-3
هیای     در بررسِی کل بازدیدهای دیجیتالی، مجموع بازدید از سیاییت           

مارِ    15تا    4میلیون بازدید در هفته       224آمازون، والمارت و تارگت،     
را    1348بوده است که بیشترین تعداد بازدید تا اسفند           اسفند(   25تا    14) 

درصید  338به خود اختصاص داده است. همچنین در این هفته شاهید          
ایم؛ که خود در رتبة دوم تیعیداد            رشد در مقایسه با هفتة قبل آن بوده       

 24دهد و نسبت به تارییخ       بازدید در هفته، تا تاریخ ارزیابی را نشان می        
 درصدی داشته است.  432رشد اسفند(،  11تا  5)مارِ 1فوریه تا 

از ابتدای ماه فوریه، تعداد کل بازدیدهای فروش آنالین روند صعیودی            
 12دائم داشته است. و بیشترین بازدید در روز تا ماه مارِ به ترتیب                

 (4.)شکلمارِ بوده است 14مارِ و  13مارِ، 

 های مسافرتی سایت-1-4
های خطوط هیواییی،        سایت برتر سفر از جمله سایت       22با مراجعه به    

ای  هایی که مجموعه سایت   ( aggregators) کنندة محتوا   های جمع   سایت
آوری و به صیورت       های مختلف را جمع     های برندها و شرکت     از فعالیت 

 ها را توان در آن کیاالها، خدمیات و قییمت کنند و می یک جا ارائه می
 
 

با افزایش بحران جهانی ویروِ کرونا، رفتار مخاطبان در تعامیل بیا              
ای، تغییرات چشمیگیییری کیرده        محتوا و تبلیغات در بسترهای رسانه   

است. این مقاله تغییرات روند مصرف و تأثیر آن بر تبلیغات و صنیاییع                
 پردازد. ای می رسانه

 مخاطباندیجیتال-1
 های دولتی   سایت-1-1

و بیازدییدهیای      همراه و رایانه(     )تلفن در بررسیِ کل بازدیدهای دیجیتالی  
 WHOو       CDC   ،NIHهای    صرفا موبایلی، به تازگی بازدید از سایت      

 15تیا       4شاهد رشد باورنکردنی است. تعداد بازدیدهای دیجیتالی در          
درصید  425دی(  22تا  16)ژانویه 12تا  6در مقابل اسفند(  25تا  14)مارِ  

نسبت به هفته قبل از آن اسفند(  25تا  14)مارِ  15تا  4افزایش و آمار  
 (1.)شکلدرصد افزایش یافته است24

اسفند(  25تا  14)مارِ 15تا  4در بازدیدهای صرفا موبایلی، بازدیدها از   

تیا     4افزایش و آمار   دی(   22تا  16)ژانویه 12تا  6درصد نسبت به 621
درصد افزایش 112نسبت به هفته قبل از آن، اسفند(   25تا  14) مارِ 15

 (2)شکلیافته است. 
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بیر     14گیری بیماری کیوویید       نگاهی کلی به چگونگی تأثیر همه     

ای عالوه بر ارائة      مخاطبان و رفتار آنها در بسترهای مختلف رسانه       

کند که ما نیز نیازمنید چینییین             اطالعاتی خوب، به ما گوشزد می     

هیای کشیورمیان در           ها و آماری پیرامون وضعیت رسانه  پژوهش

 دوران فراگیری ویروِ کرونا هستیم.
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 (TV Essentials)منبع: تواند دید.  می CNNبوک 

 تلویزیونمحلی-4
بازار برتر محلی نشان داد که خانوارهایی که روزانه، اخبیار       25بررسی  

در میقیایسیه بیا         اسفند(   14) مارِ  4کنند در  هفته     محلی را دنبال می   
درصد افیزاییش بیازدیید          11به طور متوسط    بهمن(     21) فوریه  12هفتة

درصد افزایش در صدر این فهرسیت         28داشته و بازار سیاتل تاکوما با       
-درصد و بازار سانفرانسیسکو 14قرار گرفته است. بازار لس آنجلس با         

)مینیبیع:       ( 6)شیکیل   درصد پس از آن قرار دارد.      18سان خوزه با    -اوکلند

StationView Essentials.  اسفینید    14مارِ یا  4توجه: اطالعات قبل از
 است.(

 
 

های میهمان پذیری و غیره، بازدیدهیای      با هم مقایسه کرد. سایت          
ِ     24مسافرتی در هفته   درصید  2 2،اسیفینید(       11تا    5) فوریه تا اول مار

دوباره هم بیه  اسفند(   18تا  12) مارِ 8تا2کاهش یافته و دوباره در هفته 
درصد کاهش یافته است. با این حال، این بازدیدها در هفته            438میزان  

درصد افزایش یافیتیه کیه      435به میزان اسفند(  25تا  14)مارِ 15تا  4
ممکن است به دلیل تعداد زیاد لغو سفر باشد که در این هفته اتیفیاق               

های مسیافیرتیی        افتاد و نیازمند این بود که کاربر با مراجعه به سایت          
برنامه سفر خود را لغو کند و یا سفر جدیدی را رزرو کند. عیالوه بیر                    

های بزرگ هواپیمایی و مسافرتی در این میدت          این، بسیاری از شرکت   
پیشنهادها و پروازهای ارزان قیمتی را ارائه کردند که ممکن است این             

 موضوع هم موجب افزایش تقاضا شده باشد.
بان منابع کرونا ویروِ در دانشیگیاه جیان              سایت مرکز دیده    -1-5

 )با بازدیدکنندگان خاص(هاپکینز 
که مرکز ردیابی منابع ویروِ کروناست و   –تعداد بازدید از این سایت   

تیا   14) مارِ  15تا  4در هفته  -بازدید کنندگان منحصر به فردی دارد  

درصیدی   222رشد دی(،   22تا16) ژانویه  12تا  6نسبت به هفتة    اسفند(   25
 (5.)شکلداشته است

 جستجوکردن-2
جستجوهیای ایینیتیرنیتیی شیامیل             

  coronavirus   ،COVIDاصطالحات  
بیه     48در دی میاه        COVID-19یا  

درصد افزایش یافیت    553،228میزان  
در ماه دسامبر سیال       4422از تعداد     -

میییلیییون در        54385به تعداد  2214
 search)مینیبیع:        رسید.      2222ژانویه  

planner)فقط با رایانه ، 

 تلویزیونملی-3
بیرنیامیه       122در ماه مارِ، بیش از      

تلویزیونی ویژة وییروِ کیرونیا در          
هشت شبکه آمریکیا پیخیش شید.           

 18های آمریکایی بیییش از           خانواده
میلیون ساعت از این محتوا را مشاهده    

 CNN Global Townکردند. برنیامیة       

Hall - Coronavirus  ِ هیای   )حقایق و تر

پخش شیده در       فیس بوک و اینستاگرام(    
را اسیفینید(          22) مار12ِروز پنجشنبه 

میلیون خانیواده مشیاهیده         5بیش از   
کردند.  این برنامه باالترین آمار بازدید  
را به خود اختصاص داد . این برنامه را          
در بستر اینترنت و در صفحه فیییس          
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