
ی از عنوان یک، انواع اینفوگرافیک را به»ذهنیطرح«و » سازیچارچوب«اله بر آن اسـت بر مبنای دو نظریه  مق
37بر این اساس ای معرفی نماید.های رسانهو انتقال موفق پیامبرای بهبود درک مخاطب مؤثرترین راهکارها 

و، های یک، دشـی و غیرخبری شبکه های غیرنمایهای پخش شـده در برنامه گرافیکموشـن ها و اینفوگرافی
ای و با استفاده از الیهشناسینشانهرویکردشماری، بابه صورت تمام1396سـه، چهار و پنج سیما طی سال  

اینفوگرافیک 37ها دهد این شبکهها نشان مییافتهبررسی و تحلیل شده است. » کاودری«و » سلبی«الگوی 
ــتا، 12اند که از این تعداد، پخش کرده ــانه6مورد متحرک و 19مورد ایسـ ای اســـت. تحلیل مورد چند رسـ

های متر بوده ولی نظاهای شمایلی بیشتر و موفقدهد، میزان اسـتفاده از نشـانه  شـناختی آثار نشـان می  نشـانه 
ــانه ــانهناند. از نظام های داللتی آن پرداختهو کمتر به جنبهای به کار رفته، در تولید معنا موفق نبودهنش ای ش

ش از هر ای کالمی بیاند. نظام نشانهتصـویری اسـتفاده مطلوبی نشـده است و عموماً کارکردی تزئینی داشته   
ه زبان سازی مفاهیم پیچیده بنظام دیگر بر کل آثار سیطره دارد در حالی که کاربرد موشن یا اینفوگرافی ساده

عد یوایی، سادگی و ایجاز برخوردار نیستند. در بتصـویر اسـت. نسـبت گفتار به گرافیک نامتناسـب اسـت، از ش     
نوشــتاری نیز ناخوانا بودن واژگان، انتخاب نامناســب قلم به لحاط تناســب گرافیکی با کل اثر، آنها را در تولید 

ها ناچیز و کارکردی معناســاز های حرکتی، حرکتهای بصــری ناکام گذاشــته اســت. در نشــانهمعنا و جذابیت
ثار از اهداف و کارکردهایی که بر یک اینفوگرافیک مطلوب مترتب اسـت (اطالع رسانی، رابطه  ندارند. عموماً آ

ب، های شمایلی، موسیقی مناسبصـری اثر و اطالعات و ...)، کامالً به دور بودند. البته استفاده مناسب از نشانه 
ای را میهای برنامهنریتورهای توانمند و پژوهش

اینفوگرافیک، نشانه

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات.1
سیماوصدادانشگاهاستادیار.2
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1
ــانهبراســاس نظریه کارکرد ــایر نقشها و بهگرایی، رس یف، ها و وظاویژه تلویزیون، در کنار س

بیند تا ضمن تولید و بازتولید اجماع و میدر اولویت کارکردهای اجتماعی خود رسانی را اطالع
ــائـل و  کننده نظم و یکپارچگی درونی نظام حفظ تعـادل در جامعه، تأمین توافق در مورد مسـ

و تعادل ها در نظمهای اجتماعی به خدمتی که این پدیدهکارکردگرایی در تبیین پدیده«باشد. 
شــده را براســاس نیازهای ای نهادینههچارچوب اجتماعی دارند توجه و همه رخدادها و فعالیت

.)46: 1391زاده، (مهدی» کندجامعه توجیه می
ند؛ کها را در سـه مؤلفه اصلی معرفی می رسـانی رسـانه  کارکرد اطالع» کوئیلدنیس مک«

فراهم کردن اطالعات درباره رویدادها و شــرایط جامعه و جهان؛ فهم روابط قدرت و تســهیل 
ها برای ) که در زیرمجموعۀ آن، تقریباً تمامی رسانهMcquail, 2006 :97نوآوری و اقتباس (

جلب و جذب مخاطب، در رقابت با یکدیگرند.
رســانی، رویدادها را برای مخاطبان معنادار و دادن اطالعکوشــند با جذاب جلوهها میرســانه

ار گیرند. ختیگیری نگرش سـیاسی یا تجاری آنها را در ا فهم کنند تا از این طریق شـکل قابل 
دلیل نیستای معطوف به تسخیر فکری مخاطب است و بیامروزه بخش عمده جنگ رسـانه 

شود. یاد می» سالح شیمیایی«که از آن باعنوان 
شاید چنین تصور شود که تلویزیون به دلیل برتری دیداری و شنیداری خود، تا حدود زیادی 

ــت در این امر موفق ــد. ولی دس ــند که بینندگان فعلی اندرکاران تلباش ویزیونی، باید آگاه باش
ر بسیاری گهای محتوایی جلوهبندیهای زیبا و بستهتلویزیون، با تنوع وسایل ارتباطی و طرح

هایبندیهایی که بســتهرســانیدهد مخاطبان به اطالعها نشــان میروبرو هســتند. بررســی
.دهندتوجه و عالقه نشان نمیناآراسته داشته باشند، 

ها، دسترسی باالی مخاطبان به آنها و در نتیجه افزایش از سـوی دیگر تنوع و تعدد رسـانه  
باطی در های ارتبندی پیامسـواد بصری و سطح توقع و سلیقه مخاطبان، تصویرسازی و بسته 

عنصر مهم دیگر در تلویزیوناسـت.  تر کردهایتلویزیون را بیش از گذشـته دشـوارتر و حرفه  
ــت (ه» وقت« ــای برنامه و هم محدودیت زمان پخش اس م کمبود وقت مخاطب برای تماش

ای، حوصله اطناب و توجه به جزئیات را های رسانهمخاطب در شـلوغی و ازدحام پیام برنامه).
ســـاز تلویزیونی هم با علم به فعال و فرار ندارد و خواهان ایجاز در ارائه مطلب اســـت. برنامه
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هاي بینی شــده اســت، پیامعین که در کنداکتور براي وي پیشبودن مخاطب، باید در زمانی م
مشخصی را با رعایت موازین و استانداردهاي الزم و البته جذاب ارائه نماید.  

ســازي با ســازي و ســادهماند که در دنیاي پرشــتاب امروز، فشــردهلذا جاي تردید باقی نمی
ــد. لکن باید توجه رعـایـت اتقـان مطالب، حرف اول را بزند و از وجوه انکا    رناپذیر رقابت باشـ

سازي به معنیسـازي به معنی پایین آوردن سطح اطالعات نیست و فشرده داشـت که سـاده  
ــاختاري کردن «زیباســازي و جذاب کردن اطالعات نیســت. بلکه  هدف نظم بخشــیدن و س

» ونداطالعات اسـت تا به این گونه الگوها و حقایق نهفته در آن در چشـم مخاطب نمایان ش  
)Cairo,2008 :33  ــحبت ــدها دقیقه ص ــویر یا یک اثر گرافیکی، از ص ). گاه ارزش یک تص

شـود. تصـویر در مقایسه با کلمه از توانایی و   مجري یا توضـیح کارشـناس برنامه بیشـتر می   
تر صورت قدرت انتقال پیام بسـیار باالتري برخوردار است و انتقال پیام توسط آن بسیار سریع 

پذیرد. می
کرد تا رسانیتوان در تلویزیون، بیشترین محتوا را در کمترین زمان ممکن اطالعگونه میچ

سازي، هم از عرصـه رقابت و جذب حداکثري مخاطب عقب نماند و هم با رعایت اصول ساده 
سازي ادارک هاي بصري مخاطبان را در جهت چارچوبسازي و عینیت مفاهیم، سلیقهفشـرده 
ها پاسخ داد؟واقعیت

اي مبتنی بر نظام تصـویر است و باید تا حد امکان  تلویزیون که از نام آن پیداسـت، رسـانه  
شناختی گفتاري و نوشتاري استفاده کند. در غیر آن، کارکرد خود را از هاي نشانهکمتر از نظام
ها و گیرند. از این رو یافتن شـــیوهها جاي آن را میدهد و رقبا یا ســـایر رســـانهدســـت می

گزینشی درک و نگهداشتهاي نوین و جذاب تصـویري براي کمک به مواجهه، توجه،  شرو
گیري از انواعهاي بدیع، بهرهیابد. یکی از این راهمخاطب، بیش از هر زمان دیگر ضرورت می

ــري مکمل در بهبود درک و نگرش  اینفوگرافی و بـه ویژه موشـــن  گرافیـک به عنوان عنصـ
مخاطبان است.  
نیاز از زمان از تصویر و صدا بیمندي همور شود که تلویزیون به سبب بهرهممکن است تص

ي، انتقال مفاهیم برداراینفوگرافیک باشد. لکن بسیار اتفاق افتاده که به دلیل ممنوعیت تصویر
انتزاعی، توالی طوالنی تصــاویر، محدودیت زمانی و مکانی و ... مانع اســتفاده از تصــویر رئال 

اي شنیداري تقلیل داده است.ن را در حد رسانهشده و تلویزیو
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رسان که امکان انتشار سریع و آنیهاي اجتماعی و پیامبر آن روند رو به رشـد رسـانه  عالوه
هاي بصــري و تصــویري ممکن ســاخته اســت، لزوم توجه اخبار و اطالعات را همراه با جاذبه

ــتفـاده از ابزارهـا و امکـانـات جـدیـد از ق        اي هبیل اینفوگرافیک یا گرافیکتلویزیون بـه اسـ
وع رسد، این نمیبه نظر زیراکند. رسـان براي تفسیر و تفهیم اطالعات را دوچندان می اطالع

اده هاي تلویزیونی اســـتفهاي تلویزیونی شـــبکهگرافیک آن طور که باید و شـــاید، در برنامه
تا با حاضر انجام شدشناختی شـود. براي پی بردن به صـحت این فرضـیه، تحلیل نشانه   نمی

ــلی تلویزیون جمهوري    ــبکه اص ــت اینفوگرافیک در پنج ش ــی کاربس رویکرد علمی، به بررس
ــود و نقش آن در تـأثیرگـذاري بر مخـاطـب بر مبناي نظریات       ــالمی ایران پرداختـه شـ اسـ

سازي و طرح ذهنی تبیین شود.    چارچوب

رسانی؛عتبیین نقش انواع اینفوگرافیک در اطال-
ــایی و معرفی جذابیت- ــناسـ ــنها و ظرفیتشـ گرافی به عنوان هاي اینفوگرافی و موشـ

اي براي تأثیرگذاري بر مخاطب تلویزیون؛راهکاري رسانه
ــانه - ــناختی اینفوگرافیکتحلیـل نشـ کیبی، هاي ترهاي تلویزیونی (برنامههاي برنامهشـ

هاي یک، دو، سه، چهار و شبکهها)مسـتند، مسـابقات، کودک و نوجوان و میان برنامه  
پنج سیما.

هایی دارد؟ها در تلویزیون چه کاربردها و ظرفیتگرافیکاینفوگرافی و موشن-
ک گرافیهاي تلویزیونی جمهوري اســالمی به چه میزان از اینفوگرافی و موشــنشــبکه-

اند؟ استفاده کرده
هاي هاي اســتفاده شــده در برنامه رافیکگنقاط ضــعف و قوت اینفوگرافی و موشــن -

تلویزیونی کدام است؟
رسانی رعایتشـده اصول صحیح اطالع هاي پخشگرافیکآیا در اینفوگرافی و موشـن -

شده است؟
شـده اصـول صحیح طراحی گرافیک (رنگ، رابطه اجزا،   هاي پخشآیا در اینفوگرافیک-

تصویري  و ...) رعایت شده است؟ارتباط
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هاي اصلی هاي پخش شـده از شبکه گرافیکها و موشـن اینفوگرافی37پژوهش، ایندر
بررسی و تحلیل ايالیهشناسینشانهرویکردباشماري،سیما (یک تا پنج) به صورت تمام

شده که واحد تحلیل سکانس بوده است. 
شــناســیشــانهنســاز نوعیزمینهکهنظريدیدگاهیمثابهبهايالیهشــناســینشــانه«

بینچندسویهورابطه تعاملیبستردرمتونگستردهتحلیلبرايرازمینهاسـت، کاربردي
ــانههاينظام ــبکهکهمتنیهايالیهواينش آورد،میوجودبهروابط راازپیچیدهايش
).7: 1390(سجودي، » کندمیفراهم
ــینیدرهاالیه ــینیاینآورند.میپدیدمتنی راهم،باهمنش تعاریفایجادباعثهمنش
ازراخودارزشنشانه«اي، الیهشناسینشانهشود. درها مینشـانه ازهریکبرايايتازه

مراتبسـلسـله  یکدرگرفتنقرارنتیجهدربلکهیابد؛نمیخودموضـوع باجوهريرابطۀ
بنیادينظامسباتمنانتیجه،دروبینارمزگانیوبینامتنیو تعامالتمتنیهمنشینیروابط
).5: 1392شریفی، وپور(مشتاق» یابدمیارزشگیرد،قرار میآندرشیءکه
معنادارارتباطیهمباکهاستهاییالیهاصلدرمتناجزاياي،الیهشـناسی نشـانه در

با رابطهدرمتنیالیههرواقعاست و درمتفاوتمتنیهايالیهازبازايدارند. متن، شبکه
متقابلی کهتأثیردرویکدیگرباتعاملدرمتنیهايدارد. الیهوجودمتنی،هايالیهیگرد
ــیعینیتمثابهبهومتنمثابهبهپـذیرند، میهماز تحقق گر،داللتنظامیکازناشـ

شوند.میتفسیرویابندمی
هاقاباینکشند.میلنگررا بهیکدیگرهاالیهچندالیه،متنیکدر«از نظر سجودي 

ــت. درمنجمدهاي متنی،الیهبینروابطنامید. بنابراینگفتمانیقابتوانمیرا نیسـ
ــانه ــی، نش ــناس ــت؛بازمتن،هايالیهش دردخیلهايکلیۀ الیهبهاتکابامتنیعنیاس
تثبیتمعنايدیگر، تسلیمسويازویابدمیمعنااي،نشانههاينظاموگفتمانیهايقاب

تغییرباووابســتگی نیســتســاختاریکازناشــیهمبســتگیومکانوزمانفاقدشــده،
فرو بریزد وممکن اســتدخیل،هايالیهازمتفاوتیشــبکۀبهرفتنوگفتمانیهايقاب
ايالیهشـناسی نشـانه ). با99: 1388(سـجودي،  » شـود متفاوتیداللتیقلمروهايوارد
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رســیدن اســتعدادهایفعلیتبهابزاریک متن،هایتداللبهپاســخگوییکناردرتوانمی
.کردآشکارراپنهان آنهایداللتوکردفراهمرامتوننهفته

استفاده شده است. به این » کاودری«و » سـلبی «شـناختی از الگوی  در تحلیل نشـانه 
های پخش شده  از پنج شبکه سیما، بر گرافیکصـورت که تمامی اینفوگرافها و موشـن  

بندی و عوامل تولید، تحلیل شدند تا در مجموع س رمزگان سازه، مخاطب، روایت، ردهاسا
های تحقیق پاسخ داده شود. به سؤال

ــ صـحنه    - های صحنه، پیامپردازی، وسایلسـازه: سـازه دو وجه دارد؛ میزانسـن ــ
غیرکالمی و رمزگان لباس و... ــ و رمزهای فنی سازه ـاندازه نما، زاویه دوربین،  

و...ـ بندی، نورپردازی، رنگعدسی، ترکیبنوع
ای را صــرفاً دارای معنی ثابت، منفرد و منســجمی توان متن رســانهمخاطب: نمی-

ــت که مخاطبان گوناگون می  ــت، بلکه باید در نظر داش ــیردانس ای هتوانند تفس
گوناگونی ارائه دهند.

، اما ار دور استشود از شکل طبیعی بسیروایت: روشی که طبق آن روایت بیان می-
کارگیری و تدوین توأم اطالعات است.نتیجه به

بینیم، مقدار زیادی از دانش و درک ای تلویزیونی را میبنـدی: وقتی برنـامه  رده-
دهیم، و نیز آن بخش از متن که طورکلی در آن دخالت میای را بهمتون رســانه
کلی داستانی استبخش اسـت در برگیرنده لذت ناشی از مشاهده ش برایمان لذت

شود.که مقابل ما ساخته می
ــازمانی در زمان  - ــتمل بر مالحظه بافت سـ های بندی برنامهعوامـل تولیـد: مشـ

گذاری تلویزیونی، سیاست پخش، تأثیر مالحظات مالی، مسئله حکومت و سرمایه
).28-32: 1380مردمی و تبعیض سیاسی است. (سلبی و کاودری، 

شـــناختی عات در این تحقیق، مشـــاهده و تحلیل نشـــانهروش و ابزار گردآوری اطال
های غیرنمایشی (فیلم و های اسـتفاده شـده در برنامه  گرافیکها و موشـن اینفوگرافی

، 1های های تبلیغات بازرگانی شبکهسریال) ، غیرخبری و همچنین به استثنای باکس
ــال    5و4، 3، 2 ــت که س ــالمی ایران اس ــیمای جمهوری اس های امهدر برن1396س

شو، یتیهای رئالترکیبی، برنامه کودک و نوجوان، مسـتند، مسـابقات تلویزیونی، برنامه  
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ــبکهمیـان  ــت. در مواردی برنامه و فیلرهای پخش شـ های مذکور روی آنتن رفته اسـ
ده ها یک بار محسوب شها در چند شـبکه بازپخش داشتند که در تحلیل اینفوگرافیک

است.
ــر بین  هـای کیفی، اع در پژوهش االذهانی تبـار و پـایایی در مفهومی کلی به عناصـ
های کمی، بیشتر به اعتبار درونی (ارزیابی پردازد و در مقایسـه با سنجش پژوهش می

ــتی مفاهیم و رویه  ــخ مییکـدسـ دهد و اعتبار بیرونی ها به لحاظ بافت تجربی) پاسـ
را باید تا هنگام گردآوری ها) ها و محیطها به دیگر بافتیافته(ارزیـابی امکـان تعمیم  

).29: 1384های دیگر و بررسی آنها به تعویق انداخت (ینسن، نمونه
کنند پژوهشگر تحقیق کیفی، ادعای ) به صراحت اعالم می1381من (مارشال و راس

تکرار آن تحقیق از سوی پژوهشگر دیگر را ندارد. زیرا پژوهشگر آگاهانه شرایط حاکم 
کند که رخ داده، منتقل میبه همانگونهکنـد و فقط محتوا را  یبر تحقیق را کنترل نم

رو نیز از آنجا که ). از این رو، روایی و پـایایی پژوهش پیش 171: 1383زاده، (مهـدی 
ای دیگر نیست و نتایج حاصله را فقط متعلق به های خود به جامعهدرصدد تعمیم داده

ود طرح قابل قبول است.داند، در چارچوب خهای مورد مطالعه میبرنامه

ــخره نگـاره  ــری و ...هـا، خطوط میخی، هیروگلیف  هـا، پیکتوگرام صـ همگی داللت بر مصـ
ــت. کتاب    ــته اس ــته در طول تاریخ داش ــویر و نوش ــینی تص های مقدس، آمیختگی و همنش

ــته ــانس و مباحثی چون تکثیر و تولید متونوشـ ــویری و فرم های دوره رنسـ ن بین زبان تصـ
ای هنوشتاری فاصله انداخت. دلیل این جدا شدن فقط به دلیل تفاوت فرایندهای تولید و شیوه

).Stovall, 1997:86(متفاوت خلق تصویر از نوشتار بود
تا اینکه پنج رویداد بزرگ مجدد تصـویر و نوشـتار را در کنار هم قرار داد و در سیر تحول و   

ــ تجاری وگرافی تأثیرگذار شـد؛ اطلس سـیاسی  گوناگونی اینف ، نقشه نبرد »1فرویلیام پلی«ــ

1 . 
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آهن زیرزمینی ، نقشـــه راه»2اتو نئورات«، ایزوتایپ »1چارلز مینارد«ناپلئون با ارتش روســـیه 
دار وی برای های ادامهو تالش» 4جرح روریک«هوای وهای آبو نقشــه» 3هنری بک«لندن 

.USA Todayدر روزنامه ایجاد ژورنالیسم تصویری 
ــیده کار میاو با کمک خبرنگاران و گرافیســت ای خبریکرد تا روزنامهها بر روی اخبار رس

دیلای تجاری تبتصـــویری در اختیار مخاطب قرار دهد و بدین ترتیب اینفوگرافی را به حرفه
کرد.

ــینه در مطبوعات دارد ولی خیلی زود و ــه و پیشـ نجاه در دهۀ پبا اینکه اینفوگرافیک ریشـ
ای همیالدی به تلویزیون راه پیدا کرد. نقطه عطف آن در خالل جنگ جهانی دوم و با تالش

رداری، بهای پوشش خبری و عکسبود که به دلیل محدودیت» اد سـولیوان «و » بیلی پیتر«
ــور اینفوگرافیک ی تر کرد. پس از آن اینفوگرافهای خبری تلویزیون پررنگها را در بخشحض

در انتقال حجم زیادی از اطالعات و شکل دهی به درک آنها رسالتی مهم فناوریا پیشرفت ب
دیگری را عهده دار شد.  

دهد که این کلمه از ترکیب دو واژه شناسی واژه اینفوگرافی نشان میریشـه 
ای هنقش برجست» اطالع«و » گرافیک«به وجود آمده اسـت که در آن دو عنصر  و

ــدر یونانی  ــتن«به معنای دارند. گرافیک از مص ــت. در » حک کردن«و » نوش اس
با عملی شبیه خراش دادن منقش می کردند و پس از های تکثیر قدیمی، روی سنگ را روش

ر، شــد (بازدابرگرداندن آن روی کاغذ، تکثیر را انجام می دادند که به آن، گرافیک اطالق می
1381 :125.(
) در کتاب 1394اریف متعددی برای اینفوگرافی آمده اســـت که شـــکرخواه و ســـلیمی (تع

ــانگرافیک خبری و اطالع« ی ااند. هر یک از تعاریف بر نکتهبه تفصــیل بدان پرداخته» رس
تأکید دارند؛ نمایش روابط بین اجزای مختلف یک مجموعه یا سـیستم (والرو سانچو)، نمایش  

ــری از اطالعات برای کم ــح   بص ــفاف و واض ــیدن ش ــویر کش ک به درک مخاطبان، به تص
ویی گترین فرایندها، درک کامل الگوهای موجود، هنر ساماندهی اطالعات، هنر داستانپیچیده

1 .
2 t’to Neurath
3 .
4 .
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)، افکاری بر اساس تصاویر و لغات، روایت یک ماجرا، کمک Cairoبا اسـتفاده از ابزارهایش ( 
برای درک کردن و فکر کردن و ... 

ــری«ینفوگرافیک را مترادف با این مقاله، ا ــازی اطالعاتبص ا داند، بلکه آن را برابر بنمی» س
گیرد که با تصویر یا سایر عناصر و ابزارهای مختلف در نظر می» نمایش گرافیکی اطالعات«

(نمایش انتزاعی 2، دیاگرام1گیری، گراف، نمودارهای اندازه(اعم از اعـداد، واژه، عالئم، مقیاس 
قشـه، پیکتوگرام، رنگ، موقعیت فضایی، حرکت و ...) مفاهیم و معانی غیرخبری را  واقعیت)، ن

کند تا حجم باالیی از اطالعات در کمترین سازی و روایت میبرای مخاطب تلویزیونی، سـاده 
درونی شود. زمان، درک و 

ــان تعریف فوق قـائــل بــه تفــاوت بین اطالع و خبر؛ و بــه دنبــال آن گرافیـک اطالع   رسـ
)infographic) و گرافیک خبری (news graphicهای آنها بیان ) اســت که در ادامه تفاوت

خواهد شد.  

اینفوگرافیک به لحاظ نحوه نمایش دارای انواعی است:
شود. (گرافیک مطبوعاتی، کتاب طور کامـل و یکجـا ارائه می، اطالعــات به در نوع-

انواع رسانه اعم از چاپی،های توضیحی) قابل استفاده در کلیۀ و نمودارراهنمای محصـول  
جز انواع شنیداری)، دیجیتال و برخط است.الکترونیکی (به

ــایی نشان دادر نوع - ده، اطالعات به تدریج در یک سیر خطی و در قالب پویانمــ
ــتفاده اســـت ( می ــنیداری قابل اسـ ــانه چاپی و شـ ــوند. به جز رسـ  & cairo.2005شـ

Rajamanickam.2005.(
ارائه بینندگانصورت گزینشی و بر پایۀ انتخابکنشـی)، اطالعات به (برهمدر نوع -

های دیجیتالی و برخط، قابل استفاده است. شود. در انواع رسانهمی
هـای یادشده است. : ترکیبی از انواع روش-

1 .
2 .
3.
4.
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ن، تصـویر، صـدا و فیلم اسـت که کاربرد بسیاري در تلویزیون    : ترکیبی از مت
دارد.

توان بر اساس موضوع به انواع اجتماعی، سیاسی، بندي دیگري میها را در گروهاینفوگرافیک
اقتصادي و ... یا براساس کارکرد به انواع آموزشی، تبلیغی، تفریحی و ... تقسیم کرد (شکرخواه 

).    64: 1394و سلیمی، 

خبري هايبرخی محققان به دالیلی از جمله کاربرد بســیار اینفوگرافی در مطبوعات و بخش
ــانه ــته و به بیان بهتر، اینفوگرافی را اعم از گرافیک رس ها، آن را برابر با گرافیک خبري دانس

ا اغلب اند. زیرشان تقلیل دادهرخبريخبري تلقی کرده و تفاوت آنها را به محتواي خبري و غی
گیرند. را اشتباه می» خبر«و » اطالع«

).  کتاب 367: 1378راد، (محسنیان...» اطالع عبارت اسـت از هر شـی، تصویر، رویداد و   «
ها که معرف مقدارها هستند، رویدادها به سـه نوع اطالع اشـاره دارد؛ داده  » جامعه اطالعاتی«

ــان بیان میکه با کاربرد زبان  ــوند، داناییطبیعی انسـ ا هاي نظري یها که مجموعه دانششـ
) در حالی که به 32: 1384دهند (معتمدنژاد، علمی مربوط به یک موضوع معین را تشکیل می

ــتند که خبرنگاران آنها را از منابع  می 1گفتـه هربرت گـاتر   گیرند و به ، اخبـار اطالعاتی هسـ
این اطالعات را مناســـب با ســـالیق و عالیق خوانندگان، رســـانند. خبرنگارانمخاطبان می

). به بیان بهتر هر خبري نوعی اطالع 27: 1374دهند (قاسمی، خالصـه، تصـفیه یا تغییر می  
است ولی هر اطالعی خبر نیست. یعنی اخبار نوع خاصی از اطالعات هستند. اطالعاتی که در 

ها و عناصر خبري توسط فعاالن حوزه رسانه ارتباط با یک رویداد با اتکا به یکسـري از ارزش 
طرفانه، ). خبر گزارش بی32: 1383گیرد (معتمدنژاد، بـانی و در اختیار مخاطب قرار می دروازه

ات و اطالعنویسد) هاي خبري میدقیق و عینی یک رویداد (آنچه که گزارشگر براساس ارزش
ترین هاي خبري مهمناصر و ارزش). نتیجه آنکه ع7: 1374آنچه رخ داده اسـت (شـکرخواه،   

شود. وجه تمایز اطالع و خبر محسوب می
از تصویري از خبر است که قسمتی«رسان، بنابراین گرافیک خبري برخالف گرافیک اطالع

تواند خألهاي پوشش دهد و ضـمن عینیت بخشی به اخبار می رویداد یا تمام آن را نشـان می 

1.
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). بنابراین نقشه، کاریکاتور، جدول و 78:1380(شکرخواه، ها را جبران نماید تصـویري رسـانه  
آثار گرافیکی درواقع خود خبر هستند که براي مقاصد و موضوعات واقعی در قالب گرافیکی از 

ــت که   ــویري یافته اس ــده و جنبۀ تص ــویري «نوع خبر (محتوا و ارزش خبري) نمایان ش تص
د خلق شـود تا مخاطب خود را در صحنه  پرجاذبه براي بازآفرینی و عینیت بخشـیدن به رویدا 

ســادگی، ایجاز و ســیر منطقی اتفاقات از .)374: 1378(قندي، » واقعه بیابد و آن را حس کند
هاي بارز این نوع گرافیک است. دیگر ویژگی

واند به تنیست، بلکه خود مستقل از سایر اجزا میاینفوگرافی، طرح گرافیکی رویداد یا حادثه
سازي و روشن بیان کردن آنها، توجه به پردازد. سـاماندهی دقیق اطالعات، ساده گري بروایت

ــتراک، همزمـانی چند پارامتر در اثر واحد     ــر علـت و معلولی، تبـاین وجوه افتراق و اشـ عنصـ
ــول روزنامه عنوان ي بهنگارگرافیکی، اینفوگرافیک را از گرافیگ خبري که با پایبندي به اصـ

کند.  شود، تفکیک میگرفته میجزء و مکمل خبر در نظر

ــانه در مطالعات ارتباطی، چارچوب ــت که رس ــازي به این معناس اي براي انعکاس ها نه آینهس
سازي به رابطۀ میان متندهنده به آن هستند. چارچوبواقعیت، بلکه سـازندۀ واقعیت و شکل 

ــی را گونهو اطالعات به ــاره دارد. بر پایه این  به ذهن متبادر میاي که معناي خاص ــازد اش س
کنند و سپس آنها را ها توجه خود را بر بعضی موضوعات و رویدادها متمرکز مینظریه، رسـانه 

دهند. در چارچوب معنایی خاص تفسیر و قرار می
ــت. تلویزیون با انتخاب برخی واقعیت چارچوبهرگونه بازنمایی واقعیت نوعی  ــازي اس ها و س

هایی را براي درک و فهم وقایع براي هاي مناســب، چارچوبها و بافتراردادن آنها در زمینهق
کند.بینندگان خلق می

ــماري از وجوه واقعیت براي پرتو افکنی بر  چارچوب»2رابرت انتمن«از نظر  ــازي انتخاب ش س
و انی منسجمآنها و شماري دیگر براي در سایه قرار دادن آنهاست. به نحوي که در کل، داست

شانهاي برطرف کردنموجه دربارۀ مشـکالت، علل پیدایش آنها، مضامین اخالقی آنها و راه 
).61: 1384به وجود آید (به نقل از استریت، 

1.
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هستند که نحوه ارائه و ادراک واقعیت را ها، سـاختارهای شـناختی اسـاسی و بنیادی   چارچوب
ــیر کند. کننـد تا بتواند دنی تعیین و بـه فرد کمـک می   ها را چارچوب«ای اطراف خود را تفسـ

» رندگذاهای شناختی دانست که بر نحوه ادراک و فهم ما از واقعیت تأثیر میوارهتوان طرحمی
)Scheufel & Tewksbury,2007:11سازی رویدادها، این ساختارهای با چارچوبها) رسانه

ان از شزی آنها از دنیای پیرامون و درکساکنند تا مفهومشناختی را برای مخاطبان فراهم می
ای باشد. های رسانهواقعیت براساس چارچوب

ها و شــگردهایی چون انتخاب ســازی رویدادها و تولید معنا، از رویهها برای چارچوبرســانه
کنند تا با خلق نظام معنایی خود، داستانها و ... استفاده میها، تمثیلها، کنایهواژگان، استعاره

ــازند. فرایند چارچوبو روایتی معنادار از آنچه می ــانهخواهند بس ــازی رس ــبیه ســاخت س ها ش
چارچوب برای خانه اسـت که متناسـب با اشیایی که در آن قرار می گیرد، برای آن چارچوبی   

ساز نیز متناسب با محتوای پیام خود، قالب و ساختاری را برای آن انتخاب شود؛ برنامهتهیه می
می کند.

رسـانه از رویداد یا پدیده است تا بتواند آن  » زداییبافت«سـازی،  بخشـی از فرآیند چارچوب 
ــاهدات تغییر زدایی و بافتکند. از طریق بافت» زاییبافت«رویداد را مجدداً  زایی، ویژگی مشـ

د،شوای ادارک میها ارائه شده است، وقتی در بافت تازهیابد. رویدادی آشـنا که در رسـانه  می
رسید، ممکن است عجیب و ناآشنا به نظر دهد و آنچه معموالً آشنا به نظر میتغییر ماهیت می

.1)258: 1376آید (ویندال و دیگران، 

های بدون شــک هدف هر ارتباطی، تأثیرگذاری بر مخاطب اســـت و نقطه آغاز پردازش پیام 
، به کنندها را پردازش مینی که افراد چگونه پیامارتباطی عمل درک مخاطب است. به این مع

دهد. دهند و چه عواملی فهم و درک آنها را از موضوع افزایش یا کاهش میآنها معنی می
هایی که های ارتباطات با ذکر پژوهش) در فصل چهارم کتاب نظریه1381سـورین و تانکارد ( 

متأثر از تصورات، انتظارات فرهنگی، در این خصوص صورت گرفته به طور کلی درک افراد را
دانند و تأکید مؤکد دارند که در ارتباط جمعی، پیام ممکن است ها مینیازها، خلقیات و نگرش

است.» زادهمحمد مهدیسید«تألیف » های رسانهنظریه«کتاب 83تا 81مطالب این بخش برگرفته از صفحات .١
2.
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اینکه در معرض تفســیر مخاطب اســت، به مقصــود خود منتهی دلیلبه گیرنده برســد اما به 
حلقه دفاعی مواجهه گزینشی، های ارتباطی، چهارنشود. لذا برای مخاطب رسانه در برابر پیام

ــده     ــور ش ــی را متص ــت گزینش ــی و نگهداش ــی، درک گزینش اند. آنها معتقدند توجه گزینش
تواند منجر به افزایش درک ما می»طرح ذهنی«در خصوص » 1دوریس گریبر«های پژوهش

کنند، شود.از اینکه افراد چگونه اطالعات ناشی از ارتباط جمعی را پردازش می
ها و یافته راجع به وضعیتیک سـاختار شـناختی است مرکب از آگاهی سازمان  طرح ذهنی،

های قبلی منتزع شـده است. از طرح ذهنی برای پردازش اطالعات جدید و  افراد که از تجربه
گریبر طی پژوهشی .)Graber, 1988:28شـود ( بازیافت اطالعات ذخیره شـده اسـتفاده می  

برهای تلویزیون با اســـتفاده از طرح ذهنی، از میان چند نشـــان داد که افراد برای پردازش خ
ــتقیم خبر با یک  راهبرد یکی را انتخـاب می  کننـد. این راهبردها عبارتند از: مرتب کردن مسـ

طرح ذهنی (سـرنخ دادن)، پردازش از طریق استنتاج، ادغام مکرر خبر با چند طرح ذهنی. وی  
ــتدالل   ــنگینی اینکه پردازش خبر از طریق طرح ذهبـا اسـ ــیوۀ اثربخش برخورد با سـ نی شـ

ــواهد را ذخیره کنند نه خود  ــت، نتیجه گرفت افراد میل دارند نتایج برگرفته از ش اطالعات اس
شــواهد را. بنابراین اگر بتوانند انطباقی پیدا نمایند، ممکن اســت بخشــی از اطالعات یا نتایج 

شود. ولی اگر نتوان انطباقی ای ذخیره شدهبرگرفته از اطالعات در شـکل طرح ذهنی اصالح 
پیدا نمود، محتمل اسـت اطالعات بدون همانندسـازی کنار گذاشته شود. فیسک و کیندر نیز   
طرح ذهنی را به صورت ابزارهایی قابل استفاده و البته ناکافی برای مقابله با پیچیدگی تعریف 

ــکل که پیچیدگیمی ــناختی، افراد را وادار میکنند. بدین ش ــدنکند های ش با برای درگیر ش
.2اطالعات الگوهای ساده ذهنی تشکیل دهند

1.
است.» علیرضا دهقان«ۀترجم» های ارتباطاتنظریه«کتاب 109تا 107مطالب این بخش برگرفته از صفحات .٢
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با اسـتناد به این نظریه در کنار اسـتناد به نظر کارشناسان حوزه گرافیک، هر کلمه، تصویری   
توان کند باید گفت از نظریه طرح ذهنی در اینفوگرافیک میمتفاوت در ذهن هر فرد ایجاد می
ا سرنخ دادن کند بتولید این نوع گرافیک، تلویزیون سعی میاسـتفاده کرد. به این شرح که با  

ــتر، طرح ذهنی مخاطب را که مبتنی بر تجربه در های قبلی شــکل گرفتهو ارائه جزئیات بیش
خصوص موضوعی اصالح و بازسازی کند.   

سی رهای پخش شـده هر شبکه، بر اینفوگرافیکتک تک برای پاسـخ به سـواالت تحقیق   
اند.   بندی شدهشدند که نتایج آماری آنها در جداول زیر تلخیص و جمع

فراوانینوعشبکه

1شبکه 
3ایستا

5متحرک
3ایچندرسانه

2شبکه 
4ایستا

5متحرک
2ایچندرسانه

3شبکه 
2ایستا

4متحرک
1ایچندرسانه

4شبکه 
1ایستا

2متحرک
0ایچندرسانه

5شبکه 
2ایستا

3متحرک
0ایچندرسانه

---مجموع
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37های تلویزیونی تنها به تولید و پخش سال پخش برنامههای تلویزیونی در طول یکشبکه
6مورد متحرک و 19مورد ایستا، 12تعداد، اند. از اینای بسنده کردهاینفوگرافیک چند دقیقه

ــانـه   ــبب ماهیت تلویزیون، کاربرد  بینی میای اســـت. پیشمورد چنـد رسـ ــد کـه به سـ شـ
مایل دهد تها نشــان میای بیشــتر از ســایر انواع باشــد اما یافتههای چندرســانهاینفوگرافیک

های متحرک یا انیمیشنی بیشتر است.ها به سمت اینفوگرافیکشبکه
ای در سال برای هر شبکه هزار دقیقه5این تعداد اینفوگرافیک، در مقایسه با پخش بیش از 

ها، بسیار اندک و ناچیز است.و همچنین تنوع موضوعی و محتوایی برنامه

ی فضاسازیبرامتفاوتپردازیصحنه

برای فضاسازیمتفاوتوسایل صحنه

معانی آشکارمتفاوتارتباط غیرکالمی
معانی آشکارمتفاوترمزهای لباس
زمینه (بافت)، فاصله عمومیبسیار دوراندازه نما
برابری، همانند، واقعی، طبیعیهم سطح چشمزاویه دید

روزمرگی، زندگی ه به عنوان یک شاهد عادی نگاه به سوژعادینوع عدسی
عادی

بندیترکیب

ود شتمام خطوط بصری به طرف نقطه کانونی تصویر هدایت میساخت کانونی
تا تصویر متعادل و پایدار به نظر آید.

حالت آرام، حالی مذهبیمتقارن
گوییم.گویی مستقیماً با موضوع سخن می

آشفتگی و سردرگمیپویا
»چیز نگاه کنبه همه«تمام عناصر مهم هستند، عمق میدانوضوح

حس و حالی براق، شاد و امنخوشبختی/ مایه روشنرمزهای نورپردازی
گرایانه و مستندواقعکم تضاد
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های سردعموماً رنگرمزهای رنگ
گراییآرامش و عقلآبی، سبز، خاکی و خاکستری

بررسیزوم به جلوزوم
مرور و پیگیریحرکت عمودی (تیلت)حرکت دوربین

آغاز و پایانفید این و فید اوتفید 
هاگذر زمان، ارتباط صحنهبلهدیزالو
------وایپ

--------آیریس

بزرگسالماهیت مخاطب
رسانیاطالعراهبرد استقرار مخاطب

آموزشی/ تبلیغیشیوه خطاب

میان برنامه تلویزیونیشناسایی و تفسیر طبق رسانه
اینفوگرافیک متحرکایشناسایی و تفسیر طبق شکل متن رسانه
انیمیشن سه بعدیشناسایی و تفسیر طبق ژانر یا سبک

ن، مرکز بسیج صدا و سیما، مرکز هنرهای رقومی بسیج، باشگاه سازمان اوج، مؤسسه تبیاعوامل تولید  
هاها، مدیریت پخش شبکههای تولیدی شبکهخبرنگاران، گروه

---دهدتوصیف آنچه در روایت رخ می

معیت، اقتصاد مقاومتی، ، رشد ج(مدظله)بیانات رهبر معظم انقالب معانی آشکار در روایت
گردشگری، سیاسی، فلسطین، حادثه منا، الگوی مصرف، کتابخوانی

ستیزی، اسرافگرایی، ظلمآرامش، عقلمعانی تلویحی در روایت
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شناختی است. به رمزگان هر حوزه نوعی النگ به مفهوم سوری کلمه برای آن نظام نشانه
ای را گیری روابط نشانهی هستند که شکلقوانین همبستگتر رمزگان مجموعهعبارت ساده
-ها و میزان رعایت اصول اطالعقوت اینفوگرافیکو ضعفشوند. برای بررسی نقاط باعث می

اختی قرار شنشده مورد تحلیل نشانههای پخشگرافیکی، کلیه اینفوگرافیرسانی و طراحی 
بندی دستهشوند،ها منتقل میا پیامشناختی که به واسطه آنهگرفت و نتایج در چهار نظام نشانه

شده است. 

شود. اگر نظام تر نظام تصویری گوهر اصلی اینفوگرافیک محسوب میتصویر یا به بیان دقیق
های تصویری در وهله اول توانست پیام مورد نظر را منتقل سازد، در کار تصویری خود نشانه

. موفق عمل کرده است
ای ههای تصویری استفاده شده است، لکن بیشتر اینفوگرافیکهر چند در مواردی از داللت

مورد بررسی متکی بر نوشتار و گفتار هستند و عناصر تصویری در آن بیشتر کارکرد تزئینی 
دارند.

ای و نمادین بهره برده بودند ولی ها، از هر سه نشانه  شمایلی، نمایهطراحان اینفوگرافیک
-شانهرسد استفاده صحیح از نهای نمادین بسیار اندک است. به نظر میمیزان استفاده از نشانه

ای تناسب بیشتری داشته باشد. سازی رسانههای نمادین، با نظریات طرح ذهنی و چارچوب
بندی، لنز و ...) و میزانسن (لباس، وسایل صحنه، رمزهای فنی سازه (اندازه نما، ترکیب

های امگیری پیای تصویری هستند که در شکلهای نشانهی و ...) همگی جزو نظامپردازصحنه
شوند.مختلف دخیل می

اند و های داللتی و کارکردی دوربین پرداختههای مورد بررسی طراحان، کمتر به جنبهدر نمونه
احساس نشود. اکثر زوایای اند که حضور آن اصالًهای دوربین، طوری چیده شدهرمزگان

) استفاده شده تا بر عینیت مطالب تأکید داشته باشند. eye -levelدوربین، هم سطح چشم (
گرافیک بین طراحان،شاید دلیل عمده آن باور اشتباه همسانی گرافیک خبری و اینفوگرافیک

یای های زاوداللتتوانند ازگرائی تأکید دارند. طراحان میباشد که بر داللت عینیت و واقع



یداری و شنیداریدهایفصلنامه رسانه٢١٦

توان از آن برای نمایش دادن دوربین برای القای مفاهیم بهتر بهره ببرند. برای نمونه می
نظرهای متنوع در اینفوگرافیک استفاده کرد که حتی یک مورد هم مشاهده نشد.

در مورد اندازه نماها، بیشتر از نماهای النگ استفاده شده است. البته این نکته با توجه به
مدیوم تلویزیون جای سوال است. هر چند طراحان درصدد دادن نگاه کلی به طرح بودند ولی 

ماند و باید هر کجا که الزم است بر باید توجه داشت که در نمای دور جزئیات مغفول می
جزئیات تکیه شود، نمای بسته، و تا حد امکان در تلویزیون از نماهای متوسط استفاده شود و 

ای ارائه اینفوگرافیک تلویزیونی مناسب نیست.نمای دور بر
ی شده ها بررسدوباره تصور غلط تأکید بر عینیت، باعث شده حرکت دوربین در اینفوگراف

ها نیز بدون داللت و بیشتر تیلت برای مرور و پیگیری باشد. جایی نداشته باشد و معدود حرکت
تواند ) مین (پن، تیلت، تراولینگ و دالیهای متعدد دوربیبه هر حال باید توجه داشت که جرکت

در خدمت تولید معنا قرار گیرد و به معنی فاصله گرفتن از واقعیت نخواهد بود. ناگفته پیداست 
کند با تاثیر عاطفی حاصل از تغییر نما کامالًای که حرکت دوربین القاء میکه تأثیر عاطفی

متفاوت است. 
وده و به جنبه داللتی نور پرداخته نشده و تنها به کارکرد در نورپردازی هم روال به همین ب

شمایلی نور، اینکه روز یا شب بودن و پرنور یا کم نور شدن مکان و فضا بسنده شده است. 
گرایانه و مستند بودن مطالب! نور کارکرد نورهایی با مایه روشن و کم تضاد برای القای واقع

های مرکزی طرح گرافیکی ا نور توجه مخاطب را به نقطهای هم دارد. یعنی نورپردازی بنمایه
های آن پردازی و داللتتر پیگیری نماید. با استفاده از نورای را  برجستهمعطوف کند و ابژه

شدت عاطفیهای روشن پر حرارت و بهتوان بافت مشخص برای طرح تعریف کرد. صحنهمی
ین خصوصیت برخوردارند. های تیره به میزان کمتری از ااست. اما صحنه

ها به نحوی صورت گرفته است که محور توجه در داخل کادر قرار بندیشکل کلی ترکیب
ها، گیرد. خطوط عمودی، افقی، مورب، مستقیم، سمت و جهت نگارش مخاطب، سایه روشن

د شکه میدند. در حالیها، در خدمت پایداری و تعادل تصویر بوعمق میدان، جهت و نوع نگاه
مشخصاً از عامل اندازه نسبی، یا عمق میدان برای برجسته کردن مفاهیم استفاده کرد. در 
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توانست کامالً راهگشا اینفوگرافیک موضوعات اقتصادی، ایجاد حالت شدید عدم توازن می
باشد. 

عنوان نظامی معناسازمول نیست از پوشش بهها جز در موارد خاص، معهر چند در اینفوگرافیک
های مورد بررسی، لباس در معنای صریح و های نمونهبرداری شود، لکن در معدود استفادهبهره

ها و دیگر نکات روایی استعمال شده است. این برای معرفی زمان، پایگاه اجتماعی شخصیت
د. برای تواند پرکاربرد باشفرهنگی میهای با موضوع اجتماعی و نظام رمزگانی در اینفوگرافیک

تواند برای داللت بر تقابل غنی و فقیر، خیر و شر ها مینمونه رنگ، بافت و حتی حرکت لباس
و ... هماهنگ شود.

ند و در اکردههای مورد بررسی کارکردی شمایلی پیدا رمزهای وسایل صحنه در اینفوگرافیک
شود و از صحنه و وسایل دام استخدام داللتهای ضمنی برای تولید معنا مشاهده نمیهیچک

برای معرفی مکانی که کنش در آنجا رخ داده، استفاده شده است. وسایل صحنه عالوه بر 
که ایتوانند در القای حاالت و معانی خاص دخیل باشد. آنها در هر زمینهکارکرد شمایلی، می
ر کارکرد بکنند و عالوهای دوگانه پیدا میهای تصویری جنبهن دیگر نشانهبه کار روند، همچو

ای نمادین بگیرند و با تنیده شدن در کل اثر مضامین توانند همزمان جنبهشناختی میزیبایی
درون روائی را شکل دهند.

ورت صجز در مواردی بهها نشان داد که از رنگ های مورد استفاده در اینفوگرافیکبررسی رنگ
صحیح استعمال نشده است و در بیشتر مواقع به لحاظ معنایی با کلیت اینفوگرافیک، هماهنگ 

ای ها برای القهای سرد یعنی آبی، سبز، خاکی و خاکستری در طرحنیست. غالب بودن رنگ
د. د باشرسانی و جلب توجه مخاطب در تضارسد با روح اطالعگرایی و آرامش به نظر میعقل

های سرد، بدون حضور رنگ مکمل که در آن جنبش یا حرکتی استفاده صرف از طیف رنگ
ایجاد کند، از دیگر نکات قابل تأمل در این فقره است.
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توان در دو محور جداگانه بررسی کرد:حرکت در تصویر تلویزیونی را می
د.کنننما، کاراکتر، اشیاء، دوربین و ... تغییر و حرکت میکادری: که در هرهای درونحرکت
های تدوین، تروکاژها و ... در حال کادری: که خود کادر براساس رمزگانهای برونحرکت

حرکت است.
کادری) دارای مدلول است. یکی از انتقاداتی کادری و درونحرکت در هر دو حالت خود (برون

ت آمیز از حرکبررسی وارد است عدم استفاده صحیح و داللتهای موردکه به اینفوگرافیک
وز رسد هنمعنا بود. به نظر میهای موجود نیز ناموزون و بیاجزای تصویر است و معدود حرکت
هایی در ای و ایستا معلوم نیست و آموزشهای چندرسانهتکلیف طراحان با انواع اینفوگرافیک

این خصوص ضرورت دارد. 
هایی وجود دارد تا همنشینی نماها ممکن و در محور کادری، قاعدهت بروندر بعد حرک

روشی » نتدوی«کادرها یا های ضمنی شوند. نحوۀ حرکتجانشینی تولیدکننده شماری از داللت
گ و آهنگیرد تا ضربای پیوسته و معنادار قرار میآورد که با آن هر نما در زنجیرهرا پدید می

دیدها و ، گزینش نقطه»نحوگونه«یند اترتیب در این فررا دنبال کند. بدینای خط روایت ویژه
ای از دار آنها (با حرکت دوربین) و پشت سرهم چیده شدن آنها در زنجیرهدرآمیختن ضرباهنگ

شوند. محورهای همنشینی و جانشینی به عاملی مهم و بسیار قدرتمند در تولید معنا تبدیل می
افتد. ها کارکردی معناساز ندارند و در آنها اتفاق خاصی نمینشان داد کاتاینفوگرافیکبررسی

ها، بیانی نیستند و فقط برای تداوم و پیوستگی به کار رفته است.یعنی برش

ای های نشانهامظشناسیک در کنار دیگر نتردیدی نیست که موسیقی به عنوان یک نظام نشانه
های متنی را برعهده دارد و در چگونگی دریافت و خوانش های اصلی الیهمتن یکی از نقش

طوریکه اندیشمندان، تصویر و موسیقی را از تأثیرگذارترین عوامل بر خیال متن دخیل است. به
انی نقش نارسها در نظام معهای متناسب بکار رفته در اینفوگرافیکاند. معدود موسیقیدانسته

داده و زمینه را شکلای پساند و بیشتر فضاپرکن هستند. در برخی از آنها گونهآفرین بوده
دهد یا اینکه حالت و معنای رویداد را فزونی بخشده مخاطب را در مکان و زمان روایت قرار می
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ای، امهرنهای مستقل میان باند. در اینفوگرافیکو سازنده لحن یا بیانی برای مخاطب شده
های آغازین و پایانی نیز حرفی برای گفتن نداشتند.موسیقی
های صوتی که در تقویت فضای عمومی اثر نقش دارند، در این آثار کارکرد نسبتاً موفقی جلوه
محسوب» شمایلی«هستند، » بازنمونی«های صوتی از آنجا که به تمامی اند. جلوهداشته
ی موفق های شمایلهای بررسی شده در استفاده از نشانهرافیکشوند و تقریباً عموم اینفوگمی
اند.بوده

های کالمی و نوشتاری در اینفوگرافیک از قبیل نریشن، مکالمه، واژگان این نظام کلیه رمزگان
زیاد اریهای نوشتاری و گفتشود. در آثار مورد بررسی به نسبت از نشانهو غیره را شامل می
استفاده شده است.

نها هاست. دوم معنای نحوی آای واژهنامهآفرین در متن گفتار، معنای لغتنخستین عنصر معنی
ای اینفوگرافیک را ممکن و دست آخر معنای ضمنی یا ارجاعی آنها که فهم متن رسانه

ها که عیناً ای واژهنامهشده به معنای لغتهای پخشسازند. اما تقریباً در تمامی اینفوگرافیکمی
های حک شده بر تصویر خوانده می شد، بسنده شده است. البته باید توجه داشت از روی نوشته

که در اینفوگرافی به جز در زمان ضرورت، نباید از گفتار استفاده نمود و اتکا باید بر پایه تصویر 
ی رعایت نشده است. و گرافیک باشد که متأسفانه این مهم در آثار مورد بررسی خیل

شناختی این آثار وارد است، غالب بودن حیطه کالم بر تصویر ای زباننقدی که بر نظام نشانه
باشد، برتری تصویر و عناصر غیرکالمی است. زیرا است. آنچه که مورد تأکید این مقاله می

م تصویر تداومخاطب تلویزیون قبل از آنکه کالم را بشنود، پیگیر کنش است و واژه در خدمت
باید باشد. بنابراین، هر عنصر کالمی، قبل از هر چیز باید نخست کارکرد کنشی داشته باشد. 
ناگفته پیداست که تلویزیون یک مدیوم تصویری است و مخاطب آن بیش از کالم، تصویر را 

را بدون کاربرد واژه بیان کرد باید چنین کرد.طلبد. اگر بتوان چیزیمی
اشد و های نظام گفتاری اینفوگرافیک باید ب، شیوایی، جذابیت و ایجاز از ویژگیزبان تمثیلی

های پیرازبانی (زیروبمی، بلندی صدا، آهنگ، با حداقل واژگان اطالعات انتقال یابد. ویژگی
های تخصصی و ... نیز در آن باید واژگانی، جنبه آرکائیکی، لهجه، واژهطنین و... )، گستره

رعایت شود.



یداری و شنیداریدهایفصلنامه رسانه٢٢٠

شناختی نوشتاری توجه به استفاده درست و منطقی از خط و گرافیک ر بخش نظام نشانهد
کارگیری درست آن است. هر نوع خط ارزش کاربردی خط در گرو به«کند. آن، اهمیت پیدا می

ترین حالت و موقعیت یعنی در هنگامی باالترین تأثیرگذاری را خواهد داشت که در مناسب
).148: 1388(نسل شریف،» شکل و محتوای اثر باشدرابطۀ تام و تمام با

ها با اشکاالت فراوانی روبرو بود؛ ناخوانا بودن، بر این اساس نظام نوشتاری اینفوگرافیک
انتخاب نامناسب قلم هم به لحاظ خوانایی هم به لحاظ تناسب با کل اثر، تداخل حروف با 

ر توجهی به کنتراست رنگ بو حروف، بیهاها (خط نستعلیق)، ناهماهنگی ضخامت نقطهنقطه
بر صورت نوشتار، وجود نوشته بدون تأکیدروی زمینه برای خوانایی بیشتر، تکرار نریشن به

نکته خاصی و ... . 
اند و بیشتر ها کمتر به تولید انواع اینفوگرافیک مبادرت داشتهشایان ذکر است اغلب شبکه

ر مراکز فرهنگی بوده است که در میان آنها غالب تولیدات پخش شده تأمینی و محصول دیگ
تولیدات خانه مستندسازان انقالب اسالمی از استانداردهای کافی برخودار بود که طبیعتاً استقبال 

انتقال پیام ها، درمخاطبان را نیز همراه داشته است ولی سایر تولیدات تأمینی یا تولیدات شبکه
اند.  دهو تولید معنا چندان موفق عمل نکر

ای دنیای امروز، بخش دهد در تنوع و تعدد رسانهشواهد علمی فراوانی وجود دارد که نشان می
های تلویزیونی در حالتی تقریباً ناهوشیار زیادی از مواجهه با وسایل ارتباط جمعی و برنامه

ا یا محتوای مشابه، در مواجهه گیرد. البته داشتن تجربه گذشته در مورد همان محتوصورت می
کننده خواهد بود. بسیار اتفاق افتاده است که مشغول انجام کاری و یا گزینشی مخاطب تعیین

جه شما ای توهای تلویزیونی هستید که ناخودآگاه تصویری یا جملهدر حال عوض کردن کانال
کند. را جلب می

زان توجهی را برای هر امری اختصاص سیستم شناختی افراد در هر زمان آماده است هر می
دهد. اگر آن محرک به قدری قوی باشد که توجه فرد را تحریک کند و نیازمند توجه بیشتر 

هد.دوی باشد، سیستم شناختی خیلی سریع از حالت قبلی به حالت جدید تغییر موضع می
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و له اول تفریحدر ارتباط جمعی با سطح پایینی از توجه درگیر هستیم و هدف مخاطب در وه
اندرکاران تلویزیونی باید با ارائه تصاویری، خوشایندی مخاطب را در سرگرمی است. لذا دست

مواجهه با یک پیام برآورده سازند تا به دنبال آن توجه، درک و نگهداشت گزینشی رخ دهد.
مواجهه ارهایعنوان یکی از مؤثرترین راهکرا به» انواع اینفوگرافیک«این مقاله بر آن است تا 

ای معرفی نماید.های رسانهخوشایند مخاطب و انتقال موفق پیام
یت را دارند ها این قابلجدای از آن که تلویزیون مدیومی مبتنی بر تصویر است، اینفوگرافیک

های زیادی را ارائه دهند که به طور ناخودآگاه از سوی که در مورد موضوع مورد نظر، نشانه
سازیزدایی نظریه چارچوبزایی و بافتک شود و این مهم با مقوله بافتمخاطب توجه و در

یابد. رویدادی آشنا که در زدایی، ویژگی مشاهدات تغییر میمنطبق است. از طریق آشنایی
ت شود، تغییر ماهیای (اینفوگرافیک) ادارک میها ارائه شده است، وقتی در بافت تازهرسانه
امر، گیرد و همینرسد، در آستانه سطح نشانگی قرار مینا به نظر میدهد و آنچه معموالً آشمی

کند.  مجدداً توجه و درک گزینشی و حتی نگهداشت پیام را تقویت می
مخاطب بیشتر به اطالعاتی توجه های ذهنی، بر فرایند توجه، تأثیر دارند.همچنین طرح

از میان صدها برنامه تلویزیونی که از کند که با انتظارات قبلی وی سازگاری ندارد. مثالًمی
هایی با ماهیت افشاگرانه یا چالشی شود، توجه مخاطب به برنامههای مختلف پخش میکانال

ه های ذهنی اوست، توجهای گفتگو محوری که موافق با طرحشود. اما برنامهبیشتر معطوف می
وعات های ذهنی مخاطب، موضیجاد طرحتوان با تغییر یا اکنند. بنابراین میچندانی را جلب نمی

خاصی را برای وی برجسته کرد. 
ناختی غلبه شهای نشانهتصویر اطالعات بیشتری در خود داشته و در تولید معنا بر دیگر نظام

ت. زیرا تر استر است و مدلولش بارها به موضوع نزدیکای دقیقدارد. به عبارتی تصویر نشانه
صر سخنوری عمبنی بر اینکه زمانی » میشل راگون«زرگانی چون ضابطه شناختی است. سخن ب

تر که تصویر مهم»دانیل بورستین«است، یا تصویر عصر اینک و رسید فرا کتابت بعد نوبت بود، 
در این خصوص که  » روالن بارت«تر از جسم است و بیان تمام کننده از کلمه و سایه مهم

کنند، از نوشتار هستند، آنها معنا را در چشم برهم زدنی تحمیل میتر شک تصاویر آمرانهبی«
کنند. ، ادعای مقاله را تأیید می»بدون آنکه آن را تحلیل یا تضعیف کنند
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به فهمد و تمایل زیادیبیند بهتر میها نیز نشان داده است مغز انسان، آنچه را که میبررسی
که ارتباط بین اشیا و ارتباطات را به د به طوریتحلیل و ذخیره اطالعات به صورت بصری دار

» باراخطراحــی انجمن«کند. یکی از این مطالعات، آزمایش مشترک شکل بصری ذخیره می
)SND است که طی آن یک رویداد واحد در چهار صفحه و الگوی » 1مؤسسه پوینتر«) و

ای را که . به گروه اول صفحهمتفاوت آماده و در اختیار چهار گروه از خوانندگان قرار گرفت
فقط واژگان داشت، به گروه دوم صفحه شامل واژگان و عکس، به گروه سوم صفحه حاوی 
واژگان، عکس و گرافیک و به گروه چهارم صفحه مملو از واژگان و گرافیک ارائه شد و از آنها 

هارم، وم، گروه چخواسته شد که محتوا را مطالعه کنند. نتایج نشان داد که به ترتیب گروه س
: 1394گروه دوم و گروه اول توانستند جزئیات بیشتری را تعریف کنند (شکرخواه و سلیمی، 

38   .(
تواند )، می1930اثر رنه مگریت (» کلید رویاها«دیگر، همانند آنچه در پرده آزمایش ساده

ری از اشیاء ایی تصویهای درسی دوره ابتدقدرت تصویر را ثابت کند. در این پرده به شیوه کتاب
مرغی که زیرش نوشته نوشته شده است؛ تصویر تخمیءشآن رسم شده و زیر هر یک نام 

های بلند به نام ماه، کالهی به نام برف، شمعی به نام شده درخت اقاقیا، کفشی زنانه با پاشنه
رده ا پسقف، لیوانی به نام توفان و چکشی که زیرش نوشته شده صحرا. افراد در مواجهه ب

ها اشتباه طراحیگویند این عکسها غلط نوشته شده و هیچگاه نمیخواهند گفت این اسم
شود که با ترکیب و کنار هم قرار دادن کلمات و تصاویر، امکان انتقال پس مشاهده میاند.شده

کان مشود و هم اشود. زیرا با دیدن هم پیام زودتر منتقل میتر اطالعات فراهم میبهتر و سریع
شود که جذب و نگهداشت برقراری مؤثرتر ارتباط با مخاطب در هر سطح و زبانی میسر می

بیشتر مخاطب را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه آنکه اینفوگرافیک با توجه به نوآوری در جلب توجه مخاطب و همچنین تسهیل دریافت 

در تلویزیون است.های انتقال پیام  و درک مفاهیم پیچیده یکی از بهترین شیوه
ها نمایشگران تصویری اطالعات هستند که هر جا نیاز به توضیح سریع و ساده اینفوگرافیک

توانند حضور داشته باشند. همچنین بنا به نظریه درک گزینشی، مطالب با حجم زیاد باشد، می
کند.اینفوگرافی کمک مؤثری به درک کردن و فکر کردن می

1.
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هایی در ذهن مخاطب تواند در ایجاد و اصالح طرحوارهافیک میاز سوی دیگر این نوع گر
آفرین باشد. بر اساس نظریه طرح ذهنی، اطالعات دریافتی از محیط اطراف، معموالً از نقش
کنند. حال اگر تلویزیون اند، عبور میهای شناختی که از قبل در ذهن ما به وجود آمدهصافی

ی، های تأثیرگذار در موضوعات سیاسو پخش اینفوگرافیکبتواند با تمهیداتی ازجمله طراحی 
های شناختی صحیحی را در ذهن مخاطبان فرهنگی، اقتصادی و حتی سبک زندگی، صافی

-گاه مخاطب در برخورد با اطالعات پیرامون، رویدادهای اجتماعی و شبههایجاد نماید، آن
ای هطالعات را با توجه به طرحوارهکند. بلکه اهای معاند، منفعل عمل نمیهای رسانهافکنی

و کند. ساختاردهی میای، تفسیر و سازمانهای رسانهایجاد شده قبلی به واسطه بازنمایی
ای از اطالعات مربوط به های شناختی ذهن مخاطب، شبکه درهم تنیده و یکپارچهچارچوب

ا موضوع است. ای از تجارب وی در برخورد بمفاهیم و موضوعات مختلف است که عصاره
شود، آن را در پرتو اطالعاتی که در درواقع هر زمان که مخاطب با موقعیت جدیدی روبرو می

کند و این نکته کلیدی برای دست اندرکاران های گذشته دارد، تفسیر میذهن خود از موقعیت
های ذهنی به مخاطب کمک مندی از اینفوگرافیک است. زیرا طرحتلویزیونی برای بهره

های مهم یک موقعیت را تشخیص داده و حجم عظیمی از اطالعات را به سرعت کنند جنبهیم
یک تواند آن را سرعت بخشد. اینفوگرافپردازش کند. یعنی همان کارکردی که اینفوگرافیک می

تواند ذهن را برای مقابله با انباشت اطالعات یاری رسان باشد و به ذهنی میدر قامت طرح
برای ذهن عمل کند.» های شناختیصافی«عنوان 

نویم و شبسیار اتفاق افتاده که هنگام مکالمه با دیگران، تمام کلمات و جمالت آنان را نمی
یابیم. درواقع این شویم، اما مقصودشان را به خوبی درمییا حتی متوجه ادای کلمات نمی

ای خالی بین اطالعاتکنند و فضاههای ذهنی هستند که نقصان اطالعات را تکمیل میطرح
های ذهنی صحیحی در بین ای هم اگر تلویزیون بتواند طرحکنند. در ارتباط رسانهرا پر می

های ارتباطیِ احتمالی، در انتقال پیام و حوزه تواند با وجود پارازیتمخاطبان ایجاد نماید، می
تر باشد.  تأثیرگذاری موفق

ند کادآوری است. غالباً حافظه زمانی خوب عمل میهای ذهنی، تسهیل یاز دیگر مزایای طرح
ها، بسیاری های ذهنی درآورد. در این صورت طرحکه بتواند محفوظات خود را به صورت طرح
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از جزئیات موقعیت را با خود به همراه خواهند داشت. دقیقاً همان کاری که از یک اینفوگرافیک 
رود.خوب انتظار می

وان تهای ذهنی مناسبی در بین مخاطبان ایجاد کند میبتواند طرحاگر تلویزیون ،بنابراین
ا نمونه روشن این همبستگی ر«انتظار داشت که سطح تعامالت اجتماعی در جامعه بهبود یابد.

آمیز داوری و تبعیض مشاهده کرد. در واقع رفتار تبعیضتوان در نقش تصورات قالبی در پیشمی
). 97-100: 1387(آذربایجانی، »باشدت قالبی آنها میافراد، معموالً زاییده تصورا

هایی همچون ارائه حجم زیادی از تواند با دارا بودن قابلیتاز سوی دیگر اینفوگرافیک می
های اطالعات در حداقل زمان و ساده شده، جذاب و مبتنی بر تصویر، باورپذیر و عینی، چارچوب

ا ها بتواند دنیای اطراف خود را تفسیر کند. چارچوبفکری و معنایی مشخصی به مخاطب بدهد ت
شوند و مخاطب را در نیز در واقع ساختارهای شناختی هستند که در حافظه ضبط و ثبت می

سائل اهمیت بودن متفسیر و توضیح یک موقعیت، سازماندهی اطالعات و تشخیص مهم یا بی
رسانند.یاری می

وب نظر از عناصر ارتباط یک قالب و چارچای، صرفرسانهناگفته پیداست که در فرایند ارتباط 
ادراکی و فکری الزم است تا محتوا در درون آن متجلی شود. برای تأثیرگذاری بیشتر بر 

سازی عمدی است، در واقع فرایند کنترل انتخابی مخاطب، فرستنده ناگزیر از  چارچوب
ائه شود ای اربندیدر قالب و بستهمحتواست. به این معنی که کل یا بخشی از محتوای پیام

که امکان تعابیر و تفاسیر مطلوب، معین و مشخص را فراهم و تعابیر دیگر را حذف نماید. حال 
با توجه به قدرت تصویر و گرافیک که پیشتر بدان اشاره شد، آیا جز اینفوگرافیک، عنصر دیگری 

ای مخاطب باقی گذارد.تواند با بیانی ساده و شفاف، تنها یک برداشت را برمی
اما از سوی دیگر هم تمایل دارد » درباره چه فکر کند«رسانه تالش دارد به مخاطب بگوید که 

ساخته بر وی تحمیل نماید. اینفوگرافیک با های از پیشرا در چارچوب» چگونه فکر کردن«
أکید دارد ای تیافتهها را حذف کرده و بر اطالعات سازمان ابتنا بر تصویر، حواشی و سایر گزینه

که بر محور خاصی استوار است. 
وزه سازی است. زیرا با تمرکز بر یک حخالصه آنکه اینفوگرافیک ابزار مناسبی برای چارچوب

گذارد و این قابلیت را دارد که با ارائه حقایق مورد نیاز، های مردم تأثیر میمعنایی، بر انتخاب
یرد. گیل نماید لذا در مقابل نظریه انتخاب منطقی قرار میپیام را به سرعت به یک دیدگاه تبد
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یري گاینفوگرافیک تالش دارد مفاهیم و مسائل را در چارچوبی خاص ارائه نماید تا بر تصمیم
مردم تأثیرگذار باشد.
ا در درون تواند کیفیت ارتباط رکند، میهایی را تولید میبر اینکه چارچوباینفوگرافیک عالوه

اي از پیش تولیدشده بهبود بخشد و مخاطب را به پذیرش یک معنی از هاي رسانهچارچوب
تواند بافتی را که یک موضوع در داخل آن مطرح میان معانی متعدد هدایت نماید. همچنین می

زایی یا هاي دیگر، بافتهایی از آن و نادیده گرفتن جنبهشود به وسیله تأکید بر جنبهمی
زدایی کند.بافت
و دهدسوي دیگر اینفوگرافیک، موضوعات و رویدادها را در یک زمینه معنایی ارائه میاز

اجزاي آن اعم از ترتیب قرار گرفتن عکس، واژگان، نمودار، نقشه و ... طوري است که در 
اي مورد نظر، با تأثیر بر درک مخاطب، معناي خاصی را به ذهن متبادر سازد چارچوب رسانه

منی). (معانی صریح و ض
توان با کمک اي، میسازي رسانهذهنی و هم در سطح چارچوبنتیجه آنکه هم در سطح طرح

اي را شکل داد که نحوه ارائه و ادراک اینفوگرافیک، ساختارهاي شناختی فردي و اجتماعی
هاي هاي مربوط به اشخاص، نقشهاي ذهنی یا چارچوبواقعیت را در مخاطب تغییر دهد. طرح

ترین کاربرداند و این مهماي و ... از این جملهرویدادها، موضوعات، تصورات کلیشهاجتماعی،
و ظرفیت اینفوگرافیک است.

، هاي تحقیق، جداي از دالیل و الزامات مالی، نیروي انسانی، فنی و ...با این وجود یافته
ه نحو مطلوبی یک ببدیل اینفوگرافهاي تلویزیونی سیما از این ظرفیت بیدهد شبکهنشان می

ا جز در موارد هشده شبکههاي پخشاند. میزان تولیدات و کیفیت اینفوگرافیکاستفاده نکرده
ویژه محصوالت خانه طراحان انقالب اسالمی) در حد قابل قبولی گزارش معدود تأمینی (به

شود.نمی
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ای به کار رفته در نشانههایدهد، نظامشده نشان میشناختی آثار پخشتحلیل نشانه
اند شتهاند و از آنجا که کارآیی باالیی نداهای مورد بررسی در تولید معنا موفق نبودهاینفوگرافیک

اند.  در جلب توجه گزینشی مخاطبان و بالتبع تأثیرگذاری بر وی ناکام مانده
و نفوگرافیکشناسی ایاندرکاران تلویزیون از مفهومرسد درک ناصحیح دستبه نظر می

های های موجود به گرافیکهای بالقوه اقسام آن موجبات شباهت اینفوگرافیکاربردها و ظرفیت
خبری و ناکارآمدی آنها را فراهم کرده است. 

ای به ویژه نظام تصویری استفاده مطلوبی های نشانههای پخش شده از نظاماینفوگرافیک
سبی برای انتقال اطالعات نبودند و عموماً یا تصاویر انیمت شده محمل منانداشته است. 

هبر معظم های رصورت نظام نوشتاری، تکرارکننده صحبتبهتنها کارکردی تزئینی داشته یا 
از ای کالمی بیشاند. نظام نشانه، کارشناسان و مجری برنامه بوده(مدظله العالی)انقالب اسالمی

شده برای هر بند یا جمله تصاویر مرتبط متناسبهر نظام دیگر بر کل آثار سیطره دارد و تالش 
رود در موشن یا اینفوگرافی مفاهیم مغلق و پیچیده به زبان سازی شود. در حالی که انتظار می

ها تصاویری متناسب سازی شود. سازی شود نه آنکه برای نریشنتصویر ساده
نی کارگیری رمزهای فدر بهتر بوده ولیهای شمایلی بیشتر و موفقمیزان استفاده از نشانه

رکردی ها ناچیز و کاهای حرکتی، حرکتاند. در نشانههای داللتی آن پرداختهسازه کمتر به جنبه
فق دلیل ماهیت بازنمونی موهای صوتی بههای موسیقایی و جلوهاند. در نشانهمعناساز نداشته

فتار به بر اینکه نسبت گا عالوهزبانی بسیار ضعیف هستند. گفتارههایاند. نظام نشانهبوده
تصویر و گرافیک در انتقال مفهوم زیاد است، از شیوایی، سادگی و ایجاز برخوردار نیستند. در 
بعد نوشتاری نیز ناخوانا بودن واژگان، انتخاب نامناسب قلم به لحاط تناسب گرافیکی با کل 

ست.اثر، آنها را در تولید معنا و جذابیت بصری ناکام گذاشته ا
های مورد بررسی از اهداف و کارکردهایی که بر یک اینفوگرافیک مطلوب عموماً اینفوگرافیک
رسانی، رابطه بصری اثر و اطالعات و ...)، کامالً به دور بودند. البته استفاده مترتب است (اطالع

ای را های برنامههای شمایلی، موسیقی مناسب، نریتورهای توانمند و پژوهشمناسب از نشانه
های پخش شده به شمار آورد. توان از نقاط قوت اینفوگرافیمی
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ضرورت دارد دست اندرکاران تلویزیون ضمن آشنایی با کاربردهاي اینفوگرافیک و نقش آن در 
هاي این طرح گرافیکی براي ایجاد و اصالح ساختارهاي شناختی رسانی مؤثر از ظرفیتاطالع

مند شوند و با رعایت اي بهرهسازي رسانهذهنی و چارچوبمخاطبان در قالب نظریات طرح 
ید، آهاي تأثیرگذار اینفوگرافیک حاصل میرسانی، که به مدد طراحیاصول گرافیکی و اطالع

ب هاي نوین، در جلب توجه گزینشی و جذبر پیشی گرفتن از رقباي تلویزیونی و رسانهعالوه
تر عمل نمایند. حداکثري مخاطب موفق
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