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 چکیده
یک خبر را در فضایی محدود، بـا  ات مربوط به اطالعتواند حجم زیادي از گرافیک خبري می

بخشـی و باورپـذیري   درك و فهم ساده و سریع و با توان عینیتجذّابیت دیداري زیاد، امکان 
هاي بزرگ جهان فراوان اسـتفاده  که از این نوع گرافیک در رسانهرغم آنبسیار ارائه کند. به

 شود، اما کاربرد آن در ایران محدود است. می
هاي گرافیـک در اخبـار   ها و قابلیتدف بررسی و تبیین کاربرد، ویژگیاین پژوهش، با ه

گرافیک در خبر تلویزیونی «تلویزیون انجام شده است. این پژوهش در پاسخ به این مسئله که 
نقاط ضعف و قوت کاربرد گرافیک خبـري در سـیماي   «و » هایی دارد؟چه کاربرد و ویژگی

شناسی و مصاحبه با هاي کیفی (نشانهاستفاده از روش ، با»جمهوري اسالمی ایران کدام است؟
شبکه سراسري (یک، دو، سه، چهار  5هر  خبري را از کارشناسان)، عناصر گرافیکی یک بخش

و خبر) مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به این نتیجـه رسـید کـه شـیوه غالـب در      
 گفتار و کالم است.هاي خبري یاد شده، براي ارتباط و انتقال اخبار بخش

شـود، امـا عـدم اسـتفاده از     که در میان آثار موجود، کارهاي خوبی نیز دیده میدرحالی
بخش که نمایـانگر هویـت ایرانـی و    عناصر گرافیکی ارزشمند و کارآمد، نبود عناصر هویت

 کند، نبـود چهره ملی نزد مخاطبان باشند، کارکرد تزئینی که به مستند کردن اخبار کمک نمی
رابطه بین بود و نبود تصاویر و مستندات بصري و درست استفاده نکردن از رنگ و نوشتار در 

کارگیري عناصر گرافیکـی در  شده از جمله نقاط ضعف به هاي خبري بررسیبخش آثار گرافیکی
 هاي خبري یاد شده است.بخش

 : گرافیک خبري، خبر تلویزیونی، رنگ و نوشتار.هاکلیدواژه
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 مقدمه
تر ، در انتقال سریع»تولید خبر«ویژه هاي تلویزیونی بهرافیک در حوزه برنامهگ«

، 1387(قربانی، » کندمطلب و ایجاد تنوع تصویري به خبرنگار و مخاطب کمک می
صورت نوشتار، ترسیم اشکال هندسی، انواع  ) و در اخبار تلویزیونی به87ص 

، ص 1388کاربرد دارد (عباسی،  نمودارها و ایجاد تصاویر مرتبط با موضوع خبر
102 .( 

ها را صورت داده و ریزياي بسیاري از برنامههاي رسانهفناوري هرچند پیشرفت
اما آشنایی بیشتر خبرنگاران با ابعاد  ،هاي اضافی معاف کردهانسان را از فعالیت
در هاي دیداري و کارگیري فناوري موجب خالقیتتواند با بهناگفتۀ گرافیک، می

ها را بیش از هر چیز رقابت بین رسانه چهآننتیجه جذب بیشتر مخاطب شود. زیرا 
ها براي جلب و جذب بیشتر مخاطبان است (قربانی، سازد، تالش آنافزون می

ی مختلف، مخاطبان به عنوان یک گزینشگر، اتاطالع). با وجود منابع 89، ص 1387
الزم را در  اتاطالعبصري،  جذّابیتمن کنند که ضهایی میاقدام به انتخاب رسانه

ها و ). لذا شناخت ویژگی1388طور عینی دریافت کنند (سلیمی، حداقل زمان و به
هاي گرافیک در اخبار تلویزیون به عنوان کاتالیزور یا عامل مهمی براي قابلیت

هاي گفتاري و تصویري در خبر ضروري جذابیت و تسریع در انتقال مفاهیم و نشانه
هاي همه از آرمان اتاطالعنماید. استفاده از امکانات مختلف براي انتقال کامل یم

اي است. تحقق این خواست در تلویزیون در گرو هاي رسانهاندرکاران فعالیتدست
 شناخت کافی امکانات گرافیکی است.

هاي مختلف خبري تلویزیون جمهوري اسـالمی ایـران بـه    اما با نگاهی به بخش
بیشتر به عنـوان نقـش و نگـاري تزئینـی اسـتفاده       ،سد از گرافیک در اخباررنظر می

و اخبار به صورت بصري به  اتاطالعشود و نه به عنوان جایگزینی براي انتقال می
شبکه یـک سـیما صـرفاً     21هاي خبر ساعت مخاطبان. به عنوان نمونه تصویرسازي

 دهند.رائه نمیبیشتري در خصوص خبر ا اتاطالعجنبه تزئینی دارند و 
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هاي ها و قابلیتاین پژوهش قصد دارد به منظور بررسی و تبیین کاربرد، ویژگی
 گرافیک در اخبار تلویزیون به این مهم دست یابد که 

 هایی دارد؟گرافیک در خبر تلویزیونی چه کاربرد و ویژگی .1
 نقاط ضعف و قوت در کاربرد آن کدام است؟ .2
فیک خبري براي سندیت بخشی بـه خبـر اسـتفاده    آیا در اخبار تلویزیونی از گرا .3

 شود؟می
آیا در اخبار سیماي جمهوري اسالمی ایران بـین اسـتفاده از گرافیـک خبـري بـا       .4

 اي وجود دارد؟وجود یا نبود تصاویر و مستندات بصري رابطه
آیا عناصر گرافیکی مورد استفاده در اخبار سیماي جمهوري اسالمی ایران بخشی  .5

 خبر را برعهده دارد؟  از بار مفهومی
آیا گرافیک مورد استفاده در خبر سیماي جمهوري اسالمی ایران به لحاظ معنایی  .6

 با کلیت تصویر هماهنگ است؟ 
کار رفته در گرافیک اخبار تلویزیونی به لحاظ معنـایی بـا کلیـت    هاي بهآیا رنگ .7

 تصویر هماهنگ است؟ 
کـار  درسـتی بـه  می ایـران بـه  آیا گرافیک نوشتاري در خبر سیماي جمهوري اسال .8

کنـد کـه   شود (آیا گرافیک نوشتاري جزئیاتی را در یک نگاه منتقل میگرفته می
 واژگان و دیگر عناصر چنین امکانی را ندارند)؟
کوشد تا با نوعی نگاه کاربردي، به اهمیت اجراي این تحقیق در این است که می

 گرافیک خبري به منظور جلـب توجـه  هاي ها، مزایا و پتانسیلتبیین کاربرد، ویژگی
ها نشان مشاهدهاي که خبرنگاران و طراحان به این حوزه از گرافیک بپردازد. حوزه

 دهد در ایران کار زیادي بر روي انجام نشده است.می
که تحقیق جامعی با موضـوع نحـوه   در تبیین پیشینۀ این پژوهش، با تأکید بر این

یماي جمهوري اسـالمی ایـران یافـت نشـده اسـت،      کارگیري گرافیک در اخبار سبه
هایی در خصوص گرافیک خبري و خبر تلویزیونی با توجـه بـه   توان از پژوهشمی
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هاي کاربردي گرافیک تحلیل شیوهتناسب موضوعی و نظري یاد کرد که عبارتند از: 
شناسـی تصـویري در خبرهـاي    ، بررسـی نشـانه  )1379(صـادقی،   در تلویزیون ایران

، )1386(بخشـی،   شبکه اول سیما) 21هاي الجزیره، العربیه و خبر ونی (شبکهتلویزی
روزنامـه آنالیـن از دیـدگاه     10خبرگـزاري و   7بررسی کاربرد گرافیک خبـري در  

، روانشناسـی رنــگ در تبلیغــات و  )1388ســلیمی، سـردبیران و طراحــان گرافیـک (  
 ةهـاي زنـد  برنامـه شناسـی طراحـی صـحنه و دکـور در     زیباییبررسی ادراك رنگ، 

هـا  (به زبان فارسی) و خودکارسازي ارائه گرافیکی طرح )1377ورامینی، ( تلویزیون
 (به زبان انگلیسی).  )1986، مکینلی(ات ارتباطی اطالعدر 

 
 مفاهیم نظري

که قسـمتى از رویـداد یـا تمـام آن را      ویرى از خبر استـتص« :1گرافیک خبري
بخشی ). گرافیک خبري ضمن توان عینیت78 ، ص1380(شُکرخواه،  »دهدنشان مى

ها را نیز جبران کنـد  تواند خألهاي پوشش تصویري آنها، میبه اخبار توسط رسانه
گویی، تنوع رنـگ  ). هنر گرافیک به لحاظ ایجاز و گزیده12، ص 1379(شُکرخواه، 

ن و ایجاد نمودارها متناسب با سالیق و عالیق مخاطبان، نقش مؤثري در جذاب کرد
دارد  اتاطالعاي در انتقال مفاهیم و العادهنقش خارق ،اخبار دارد. همچنین گرافیک

بندد و عالوه بـر آن مخاطبـان را در   خوبی در ذهن مخاطب نقش میو از این رو به
، 1382دهد (عباسـی،  فردي یاري میمفاهیم خبر براي دیگران در ارتباط میان انتقال
 ).38ص 

 ها. واژه رنگ براي بیان احساسی بهسته به نور و رنگدانهکیفیتی است واب رنگ:
) رنـگ  46، ص 1390رود که توسط مغز درك و دریافت شده است (پهلوان،کار می

توان گفـت  کند. میعنصري خبردهنده است و به عنوان یک عامل ارتباطی عمل می
نیـروي   ترین عنصر بصري از نظر بار احساسی و عاطفی اسـت، بنـابراین  مهم ،رنگ

                                                      
1 news graphic 
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 ).87، ص 1389اي در انتقال اخبار بصري دارد (داندیس، ویژه
ها از زوایاي گوناگون اصلی، گرم و سـرد، زنـده و مـرده، تیـره و روشـن،      رنگ

هـاي خاصـی را بـراي هـر     شوند. این تعاریف ویژگیمکمل و تضادشان بررسی می
اي از تصـاویر یـا   عـه توان مجموها میشود و با استفاده از این ویژگیرنگ قائل می

ترین ترکیب دهندهکه زیباترین و پیامنقوش رنگی را در کنار هم جاي داد، به طوري
 ).370را داشته باشد (اداره کل پژوهش حوزه سیاسی صدا و سیما، ص 

هایی خـاص کـه جـزء هویـت بصـري آن      استفاده از رنگ یا رنگرنگ معرف: 
در عناصر گرافیکی مورد اسـتفاده  صورت که شود. به اینبخش خبري محسوب می

 شود.در آن بخش خبري رنگ مورد نظر به کار گرفته می
شـامل هرگونـه نوشـتاري اسـت کـه در       ،گرافیک نوشـتاري گرافیک نوشتاري: 

هاي مختلف خبري براي تکمیـل، توضـیح یـا توصـیف بیشـتر خبـر اسـتفاده        بخش
یا تیتر و روتیتـر  ممکن است فقط اسم و سمت یک شخص،  اتاطالعشود. این می

، 1382تیتر مربوط به یک گزارش خبري باشد (صادقی، یک خبر، یا سوتیتر، یا میان
 ).91ص 

هاست کـه یـک یـا چنـد ارزش     گزارشی عینی از واقعیت ،خبر خبر تلویزیونی:
سازمانی و برون سازمانی شکل گرفتـه  تأثیر عوامل درونخبري دارد و احتماالً تحت

مانند یک نوشتار نیست که یک نفر آن را تهیه کند، بلکه یـک   است. خبر تلویزیونی
تر از خبر نوشـتاري و رادیـویی اسـت. در    کنند و معموالً مفصلگروه آن را تهیه می

تـري  این نوع خبر مخاطب از منظر دوربین شاهد عینی واقعه اسـت و توضـیح کـم   
ن مرور دوبارة خبـر  امکا ،نسبت به دیگر انواع خبرها الزم است. در خبر تلویزیونی

اي بـه  از صـفحه  ،تواند مانند روزنامـه از سوي مخاطب وجود ندارد و مخاطب نمی
چنان که جریان دارد بپـذیرد. خبـر تلویزیـونی    صفحه دیگر برود و باید اخبار را آن

کار بردن لغات دشوار بپرهیزد و همچنین کوتاه باشد باید ساده و روان باشد و از به
 ).41، ص 1380باسی، تا درك شوند (ع
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بندي، که در ابتداي فیلم سینمایی، فیلم تلویزیونی تیتراژ یا عنوان :تیتراژ ابتدایی
سـازي  فضاسازي، آمـاده  ،تیتراژ ابتدایی شود. هدفهاي تلویزیونی حک میو برنامه

رسانی، و طراحـی آن برعهـدة طراحـان گرافیـک اسـت (صـادقی،       اطالعمخاطب و 
 ).92، ص 1382

بندي، که در پایان فیلم سینمایی، فیلم تلویزیونی و تیتراژ یا عنوانژ پایانی: تیترا
رسـانی  اطـالع شود. هدف از ارائه این تیتراژها صـرفاً  هاي تلویزیونی حک میبرنامه

 ).92، ص 1382است (صادقی، 
ترین و موجزترین اثر گرافیکی است که بـا کمتـرین   خالصه ،آرم یا نشانه: 1آرم

). آرم تعـداد معینـی   89، ص 1382کند (صادقی، می ءي، مفهومی را القاعناصر بصر
شـود کـه   کارکرد را با نظمی خاص در روند ارتباط سازمان و مردمـی متضـمن مـی   

مخاطب آن هستند. بنابراین یک آرم داراي دو جنبۀ متفاوت است: عملی و معنایی، 
مواجـه   ،ل و چه در معناکه هر دو با مسئلۀ انتخاب و گزینش شیوة بیان، چه در عم

که سازمان (فرستنده) چه چیزي (انتخاب معنـا: مـدلول) از خـود را و در    است. این
اي از کند؛ بنابراین آرم حاصل انتخـاب مجموعـه  چه صورتی (انتخاب دال) بیان می

ی است که در قالب یک تصویر در روند سازمان با افـراد جامعـه   اتاطالعها و ارزش
 ).90، ص 1390هلوان، گیرد (پقرار می

هـاي غیرنمایشـی   کلیـپ کوتـاه گرافیکـی کـه در ابتـداي برنامـه      : 2آرم استیشن
شود تا عـالوه  هاي تلویزیونی ارائه میهاي خالی بین برنامهتلویزیونی و یا در زمان

اي از موضـوعی  رسانی تصویري و خالصهاطالعبر ایجاد تنوع بصري، فضاسازي و 
 ).89، ص 1382را نشان دهد (صادقی، 

یا لوحه؛ هر نوع تصویرسازي که بـراي کـار تلویزیـون طراحـی     : 3کپشن خبري

                                                      
1 Logo  
2 Arm Station 
3 Caption News 
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شـود. در کپشـن   هاي خبري تلویزیـون اسـتفاده مـی   شود و هر کپشنی که در بخش
خبري، موضوع همان انتقال خبر است که باید در کمترین زمان به مخاطـب منتقـل   

است متن خبر را تکمیل کنند کـه  هاي خبري تکمیلی هستند یعنی قرار شود. کپشن
 ).90، ص 1382شود (صادقی، توسط گوینده ارائه می

ی یا اینفوگرافیک که اتاطالعرسان یا گرافیک اطالعواژة گرافیک : 1اینفوگرافیک
» بــه وجــود آمــده اســت گرافیــک و اتاطالعــ از کنـار هــم قــرار گــرفتن دو واژة «

رسـان  اطـالع اندیشـی گرافیـک   همیۀ علمی اطالع). در 262، ص 1375(شُکرخواه، 
رســـان آمـده اسـت:    اطـالع درخصوص تعریـف گرافیـک    م. در بمبئی هند 2005

رسان نکات پنهان، مطـالب پیچیده و نکـات مبهم یک مطلب را اطالعهاي گرافیک«
صـورت دیـداري فقـط شـامل     بـه  اتاطالعـ کنند. ارائۀ آشکار، تشریح و روشن می
ها، حتماً باید شامل ایـن  وارد دیدنی نیست. این گرافیکترجمۀ موارد خواندنی به م

هـا، درك کامـل   کردن و نمـایش رابطـه   ، مشخصاتاطالعموارد باشند: فیلترکردن 
، اتاطالعـ نحوي کـه مخاطـب ایـن    به اتاطالعالگوهاي موجود و در نهایت ارائۀ 

زه، نظــران ایـن حـو   برخـی از صـاحب  ». ها داشـته باشـد  بتواند درك درستی از آن
رسان خبري و برخی نیـز آن  اطالعرسان با اهداف خبري را گرافیک اطالعگرافیـک 

 ).1389نامند (سلیمی، را گرافیک خبري می
 

 مبانی نظري
رویکرد فراگیري سواد بصري، زبان بصري، شناخت رنـگ،  مبانی نظري مقاله، بر 

 متکی است.آرم)  (درباره کارکردهاي »هایل برون«و نظریه  »برتین«گرافیک  نظریه
سـواد  فراگیري سـواد بصـري،    براساس رویکرد) 2005( 2مساریس و موریارتی

                                                      
1 Infographic 
2 Sandra Moriarty & Paul Messaris 
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اي ، مجموعه)1972، 1دببز و از فرانسکی(به نقل  هاسلسله مراتبی از مهارتي را بصر
اي مجموعـه  ،)1389، داندیس(به نقل از  ها، عناصر و راهکارهاي ارتباطاتاز توانایی
اي از اهـداف یـادگیري توانـایی    ، مجموعـه )1994، 2ه نقل از سیلز(ب یا ابعاد ءاز اجزا

(بـه نقـل از    محور و گرایشی به سمت ارتباط بصري، تفکر بصري، و یادگیري بصري
  .اند) تعریف کرده1994سیلز، 

هـاي تحمیـل شـده    المللی اسـت: محـدودیت  ارتباط بصري ارتباطی جهانی و بین
توانـد مثـل شـخص    سواد هم مـی ا ندارد و یک بیتوسط زبان لغتنامه و دستور زبان ر

توان مفهـوم لغـوي ایسـتایی را بـا انـرژي احساسـی       اي آن را بفهمد. میکردهتحصیل
تقویت و مفهوم جهان مادي و وقایع اجتماعی را تفسیر کرد، زیرا تفسـیر   ،تخیلی پویا

بـا   هاي هـر شـناخت علمـی پیشـرفتۀ معاصـرند،     و مناسبات درونی پویا، که مشخصه
 خویی دارند.وسایل مدرن ارتباط بصري (عکاسی، سینما و تلویزیون) هم

تـر نیـز دارد. درك یـک    تر و تا حدي مهـم اي دقیقوظیفه ،امروزه ،اما زبان تصویر
شـود، زیـرا تجربـۀ یـک     تصویر شامل شرکت تماشاگر در فرایندي از سازماندهی می

اي بـه دلیـل قابلیـت    ه چنین تجربهکانسجام بخشنده است. این و اقخلّ یعمل ،تصویر
شود، خصلت جوهري آن است. بر پایـۀ  یتی زنده ساخته میاش به صورت کلّتجسمی

این واقعیت، نظمی در سازماندهی این تجربه هست که به لحاظ ساختاري، نظمـی بـا   
، 1387شـود (کـپس،   شکل ما محسوب مـی باالترین اهمیت در هرج و مرج جهان بی

 ).16ص 
در میان همه اشکال ارتباطـات غیرکالمـی،    ،»آیزمن«بحث شناخت رنگ براساس م

دانـد. وي معتقـد اسـت در    ها و معانی مـی هاي انتقال پیامترین روشرنگ را از سریع
ها، رنگ به شدت با همه احساسـات آدمـی در ارتبـاط اسـت و ضـمن      میان انواع پیام

گر سرخوشی، زمان بیانو هم تحریک آن، نماد ذهنیات انتزاعی و افکار گوناگون است

                                                      
1 Fransecky & Debes 
2 Seels 
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شناسـی  آرزوي تکامل و یادآور زمان و مکانی دیگر است که باعث ایجاد حس زیبایی
 ).11، ص 1390 ،شود (آیزمنهاي احساسی در انسان میو یا واکنش

مبحث رنگ در رسانۀ تلویزیون به دنبال مباحـث نـور و مکـانیزم فنـی تلویزیـون      
و متفـاوت بـا    رنـگ براسـاس تشعشـعات نـوري      ،نهشود، زیرا در این رسامطرح می

 .شودسیستم چاپ تشکیل می
شـود. در سیسـتم چـاپ    سـاخته مـی  » رنگدانـه «رنگ براسـاس   ،سیستم چاپدر 
از ترکیب صد در  ،؛ به لحاظ تئوري1آبی و قرمز هاي اصلی عبارت بودند از زرد،رنگ

ر صد ایـن سـه رنـگ،    بایست رنگ مشکی و از نبود صد دها میصد هر سه این رنگ
چنین نشد و ترکیـب صـد در   در عمل، اما قسمت اول این نظریه،  .سفید ساخته شود

لذا به ناچار رنگ چهـارمی بـا همـین نـام وارد      ؛صد هر سه رنگ، مشکی را نساخت
 سیستم چاپ شد تا این نقص برطرف شود. 

یکی با توجه ارزش یا مطلوبیت یک طرح گراف، »برتین«با استناد به نظریه گرافیک 
اگر براي دستیابی به پاسخ کامل و  ،شود. بر این اساسبه میزان کارآیی آن سنجیده می

در زمـان کمتـري    ،با سازه دیگـر  هیساقمها در صحیح یک سؤال فرضی، یکی از سازه
تـوان  ) مـی باشـند سایر شرایط یکسـان  که اینمفهوم مورد نظر را منتقل کند (با فرض 

 ه کارآیی بیشتري نسبت به سازه دیگر دارد.ادعا کرد که آن ساز
 

 شناسی روش
هـاي  در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. روش کیفی مبتنی بر روش

تفسیري است. بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی کاربرد گرافیک خبري 
 دي و تفسـیر بنـ مقولـه شناسی به در سیماي جمهوري اسالمی ایران با استفاده از نشانه

هـاي  هاي خبري پرداخته و براي گردآوري و بررسی دیـدگاه متن برنامه شناسانهنشانه
کارشناسان از مصاحبه با افراد مطلع و نیز مطالعات اسـنادي اسـتفاده کـرده اسـت. در     
                                                      
1 Magenta, Cyan, Yellow 
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 هاي اصالحی براي آن ارائه داده است.دست آمده، شیوهنهایت با تلفیق نتایج به
هـاي خبـري از   شناختی متن برنامـه براي مطالعۀ نشانهبه همین منظور نخست 

استفاده شده است؛ به این صورت که  »ژولی«و الگوي  »1سلبی و کاودري«الگوي 
شـبکۀ سراسـري سـیماي     5ابتدا با بهـره گـرفتن از نظـرات کارشناسـان، از هـر      

شبکه  21خبري که شامل بخش خبري ساعت  جمهوري اسالمی ایران یک بخش
شـبکه سـه،    22شبکه دو، بخش خبـري سـاعت    20:30بري ساعت یک، بخش خ

المللـی  شبکه بـین  19شبکه چهار، و بخش خبري ساعت  20بخش خبري ساعت 
هاي خبري مـذکور، در هـر بخـش     خبر بود، مشاهده شدند. پس از مشاهده بخش

ها، آرم، رنگ، نوشتار (که در هر بخش خبري ثابت است)، خبري، تیتراژ، سرفصل
طبـق   هاي منطبق با مـتن خبرهـا) و اینفوگرافیـک   گرافیکی (تصویرسازي کارهاي

 روایـت،  مخاطـب،  مند انتخاب و براساس رمزگان سـازه، گیري هدفروش نمونه
انـد و معناهـاي   تحلیـل شـده   »سلبی و کـاودري «عوامل تولید الگوي  و بنديرده

هـا از  سـی آرم شنااند، همچنین بـراي نشـانه  ها به دست آمدهضمنی و تلویحی آن
ها مشخص شوند تا در هاي کاربردي آرماستفاده شد تا گونه »هایل برون«الگوي 

 دهند. هاي تحقیق پاسخ مجموع به سؤال
منظور شناخت عوامل تولید، شناخت محیط، بررسی مشکالت و پس از آن به

موانع پیش روي طراحان گرافیک در تلویزیون ایران و ارائه راهکارهاي مورد 
ها با یاز، با کارشناسان و متخصصان این حوزه مصاحبه شده است. این مصاحبهن

هاي گرافیک در خبر تلویزیونی و نقاط تمرکز برروي شناخت کاربردها و ویژگی
ضعف و قوت آن در کاربرد گرافیک خبري در سیماي جمهوري اسالمی انجام 

 شده است.
؛ اعم از کسانی که قبالً در این هاي آشنا به این حوزهاین کارشناسان، گرافیست

هاي تلویزیونی اند یا در حال حاضر در این شاخه از فعالیتحوزه فعالیت داشته
                                                      
1 Keith Sellby & Ron Cowdery 
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شدند و عبارتند بودند از: قباد شیوا؛ طراح گرافیک، شاغل هستند، را شامل می
ابراهیم حقیقی؛ طراح گرافیک، جالل عطارزاده؛ عضو کمیتۀ تخصصی گرافیک 

پور؛ مسئول واحد هنري پخش اخبار سالمی ایران، مرتضی جهانسیماي جمهوري ا
 .مدیر کل اخبار خارجی واحد مرکزي خبرسیما، حسن عابدینی؛ 

توان تا پیش از رسیدن در برآورد حجم نمونه معموالً تصور بر این است که نمی
گیـري کـرد و پژوهشـگر    به مراحل پیشرفته پژوهش، درباره حجـم نمونـه تصـمیم   

کنندگان پذیري مشارکتبا توجه به دامنه پژوهش، پیچیدگی مسأله، دسترس تواندمی
بالقوه، زمان و دیگر منابع در دسترس براي انجام کار میدانی، حجم نمونه را تخمین 

که در تحقیق کیفی بنابراین با توجه به این .)180، ص 1388بزند (لیندلف و تیلور، 
نمونـه از   5س از انتخاب و بررسی حداقل حد اشباع و تکرار معیار کفایت است، پ

به حد اشباع رسید و  اتاطالعهاي خبري چهار شبکه سراسري و شبکه خبر، برنامه
هـاي  کارشناس و رسیدن به پاسخ 5لع نیز پس از مصاحبه با با افراد مطّ در مصاحبه

 ها متوقف شد.مصاحبه انجام ،تکراري
 
 هایافته

مطالعات اسنادي، مصاحبه با کارشناسان و نیز تجزیـه   از طریق وهشهاي این پژیافته
دسـت  بـه  »ژولی«و الگوي  »سلبی و کاودري«و تحلیل گرافیک اخبار با توجه به الگوي 

طبـق   ،آمده است. بر این اساس کارهاي گرافیکی اخبار سیماي جمهوري اسالمی ایـران 
و بـه کمـک نظریـه    بررسـی   فنی تولید عوامل و بنديرده روایت، مخاطب، سازهمبحث 
 شود تا نقاط ضعف و قوت در کاربرد آن مشخص شـود. عـالوه  شناسی تحلیل مینشانه
منظور شناخت محیط و نقاط قوت این با استفاده از نتایج مصاحبه با کارشناسان که به بر

هـاي اصـلی   کوشیم تـا بـه سـؤال   اند، میو ضعف نحوة فعالیت عوامل تولید انجام شده
 یم.تحقیق پاسخ ده
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 کاربرد گرافیک در اخبار تلویزیونی 
جا گرافیک خبري، به دو شاخه مجزا تقسیم مباحث گرافیک تلویزیونی و در این

شود: مباحث فنی و مباحث محتوایی، که بحث این تحقیـق شـامل مباحـث فنـی     می
 پردازیم.شود، پس فقط به مباحث محتوایی مینمی

دهـاي گرافیـک در اخبـار تلویزیـونی     هـاي کاربر بـه بیـان یافتـه    ،در این بخـش 
ها در مجموع بـه  اند. این یافتهدست آمدهبه که براساس مطالعات اسنادي پردازیممی
شوند که عبارتند از: کـاربرد گرافیـک در اخبـار تلویزیـونی بـه      دسته تقسیم می پنج

رسانی، جلب توجه مخاطب، سـهولت  اطالعها، منظور پوشش خأل تصویري دوربین
 جویی.م مخاطب و صرفهدر فه

عالوه بر کاربردهاي ذکر شده در باال کارشناسان نیز به استفاده از گرافیک بـراي  
 اند.جرح و تعدیل اخبار، تکمیل و جایگزین اخبار و زیباسازي تصویر اشاره کرده

 
 هاي گرافیک خبريویژگی

دسـت   هکه براساس مطالعات اسنادي ب ،هاي گرافیک در اخبار تلویزیونیویژگی
هایی که در ساختار گرافیک خبري باید لحـاظ شـوند و   اند، عبارتند از: ویژگیآمده

 که مربوط به محتواي آن هستند. هاییویژگی
گرافیـک خبـري بایـد جـامع، سـاده و      هاي ساختاري گرافیک خبـري:  ویژگی 

 واضح، صریح، شفاف، جذاب، بومی و عینی باشد. 
تناسب با موضوع، هماهنگی میان اجـزاء   هاي محتوایی گرافیک خبري:ویژگی 

هاي محتوایی گرافیک در اخبار تلویزیـونی اسـت. طـی    از جمله ویژگی ،و جذابیت
هـاي آن  کردن سیر منطقی رویداد و در حد توان طرح بـودن نیـز از دیگـر ویژگـی    

گویی توجه مخاطبان را جلـب کنـد.   است. گرافیک باید با استفاده از ایجاز و گزیده
گرافیک خبرى بایـد همـان    و ضرورت دارد ،ارائه مرحله به مرحله رویداد همچنین

 ).1373(شکرخواه،  سیر منطقى رویداد را طى کند
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هاي گرافیک در اخبار تلویزیونی که عالوه بر موارد مطرح شده در بـاال،  ویژگی
شـوند:  دسـته تقسـیم مـی    سـه انـد، بـه   دسـت آمـده  توسط مصاحبه با کارشناسان به

 هـاي پیـام، و ویژگـی   اي فردي تولیدکننده پیام یا طراح گرافیـک، ویژگـی  هویژگی
 مخاطب محوري.

 هاي تولیدکننده پیامویژگی 
یکی از کارشناسان معتقد است که در تولید پیام بایـد از نیروهـاي متخصـص و    

 آگاه استفاده کرد که سرعت انتقال باالیی دارند.
 ، معتقـد اسـت:  مرکـزي خبـر  مدیر کـل اخبـار خـارجی واحـد      حسن عابدینی،

گرافیک در تلویزیون احتیاج به نیروي متخصص خاص خود دارد. کسی باید باشد «
کـه  جایینکه در جریان تحوالت خبري باشد و خبر را خوانده و دیده باشد. و از آ

در خبر تلویزیونی، زمان بسیار بسیار محدود است باید افـرادي باشـند کـه سـرعت     
 »باشد.ی زیاد خیلانتقالشان خیلی

 هاي پیامویژگی 
هاي گرافیکی که کارشناسان به آن اشاره کردند عبارت است از: هاي طرحویژگی

هـاي مختلـف برنامـه، بایـد     هاي گرافیکی در تلویزیون، با توجـه بـه موضـوع   طرح
ات باشند، باید به جاي گرافیـک  اطالعدهنده کننده و انتقالمتفاوت و متنوع، تکمیل

رافیک متحرك استفاده کنند، هر بخش خبري هویـت بصـري مشـخص و    ثابت از گ
ترین زمان منتقل کند و همچنین خاص خود را داشته باشد، بیشترین پیام را در کوتاه

 عینی باشد و به سمت کاریکاتور شدن، نرود.
در خبـر تلویزیـونی   «گویـد:  ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک نیـز در ایـن زمینـه مـی    

ژ یک خبر ورزشی قطعاً بسیار متفاوت با یک خبر اقتصادي است و این روحیه تیترا
 ».تواند در نشانه یا فونت مورد استفاده آن بخش خبري، خود را نشان بدهدمی

هـاي  اسـتفاده از گرافیـک ثابـت در شـبکه    کـه  حسن عابدینی با اشـاره بـه ایـن   
تلویزیـون بایـد   کارشناسان معتقدنـد کـه در   «گوید: تلویزیونی نقض شده است، می
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تصویر متحرك باشد. بنابراین شما ناچار هستید که از گرافیک متحرك استفاده کنید، 
زمینه آن یک نور ضعیفی تـردد  کنید در پسحتی اگر از یک عکس ثابت استفاده می

 ».دهدکند و این به مخاطب حس حرکت را میمی
 توجه به نقش مخاطب در طراحی پیام 

هـایی  گرافیک در اخبار تلویزیونی از جمله ویژگـی  مخاطب محوري در طراحی
کننده روحیه که مخاطب تعییناست که دو تن از کارشناسان به آن اشاره کردند؛ این

برنامه است، در مواجهه با مخاطب عام باید ساده رفتار و در کار گرافیکی بایـد بـه   
 مخاطبان وسیع آن توجه کرد.
بـري در سـیماي جمهـوري    فیـک خ کـارگیري گرا نقاط ضعف و قوت در به

 اسالمی
هـاي  آرم هاي خبـري، از گرافیک در اخبار تلویزیونی به صورت تیتراژ، سرفصل

هاي خبري، انیمیشن، اینفوگرافیک (شـامل طراحـی نقشـه،    هاي خبري و بستهبخش
نمودار و جدول)، نوشتار، دکورهاي واقعی و مجازي، کپشن و ایجاد تصاویر مرتبط 

 شود.استفاده میبا موضوع خبر 
گیري عناصـر  کـار  به منظـور شـناخت نقـاط قـوت و ضـعف بـه       ،در این بخش
به بررسی » سلبی و کاودري«، نخست با استفاده از الگوي هاي خبريگرافیکی بخش

شناسانه گرافیک اخبار سیماي جمهوري اسالمی ایران پرداخته و سپس نظرات نشانه
 است.کارشناسان را در این خصوص آورده شده 

 تیتراژ ابتدایی اخبار 
سازي مخاطب طراحـی  تیتراژهاي ابتدایی یا آغازین به منظور فضاسازي و آماده

هاي کوتاه گرافیکی که شروع برنامه را به کلیپ ،)92، ص 1382شوند (صادقی، می
بررسـی شـده   هاي خبري رسانند. تحلیل تیتراژهاي ابتدایی بخشمخاطب می اطالع

از رنگ معـرف آن بخـش    ،که در طراحی این تیتراژها دهدمی نشاندر این پژوهش 
شـبکه   21ها (در تیتراژ خبر سـاعت  خبري و فونت تعریف شده براي زیرنویس آن
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شبکه چهار براي ارائه سخن معصوم) استفاده شـده اسـت    20شبکه سه و  22یک، 
باعـث ایجـاد هویـت بصـري آن بخـش خبـري        ،هاي بصريکه وجود این اشتراك

 ود.شمی
شبکه خبر از فرم و گرافیک  19شبکه یک و  21در طراحی بخش خبري ساعت 

متحرك استفاده شده است، قصه ندارد و ساده است که از نقاط قـوت آن محسـوب   
امـا   ،شبکه چهار نیز از فرم استفاده شده 20شود. در طراحی تیتراژ اخبار ساعت می

 ها هستیم. کت نامفهوم فرمبه کار نرفته است و فقط شاهد حر ،به صورت صحیح
آمیـز و  فضـایی محـزون، مرمـوز، اضـطراب    هاي مایـه تیـره کـه    استفاده از رنگ

شـبکه   20:30در طراحی تیتراژ ابتدایی اخبار سـاعت   ،کندرا تداعی می تهدیدکننده
دو و نیز استفاده از تصاویر ویدئویی و گرافیک و نبود رابطه میان ایـن تصـاویر در   

باعـث  شـود،  شبکه سه نیز دیده مـی  22ین موضوع در خبر ساعت طراحی آن، که ا
همبسـتگی سـاختاري نداشـته باشـند و بـه صـورت        ،شده است کـه ایـن تیتراژهـا   

 تیتراژهایی ضعیف ارائه شوند. 
شـود کــه  بخشـی دیــده نمـی  همچنـین در طراحـی ایـن تیتراژهــا، نمـاد هویـت     

عمـالً   ،هـا تار از تیتـراژ دهنده هویت و فرهنگ ایرانی باشـد و بـا حـذف نوشـ    نشان
توان تشخیص داد که این تیتراژها مربوط به اخبـار صـدا و سـیماي جمهـوري     نمی

شبکه یک است که از نقشه ایران بـه   21اسالمی ایران است و فقط در طراحی خبر 
 اي از ایرانی بودن استفاده شده است.عنوان نشانه

 تیتراژ انتهایی 
شـود؛  رسـانی بـه مخاطبـان طراحـی مـی     اطالعظور تیتراژ انتهایی یا پایانی به من

مخاطبان از پایان بخـش خبـري، طراحـی     اطالعهاي کوتاه گرافیکی که براي کلیپ
هـاي خبـري فـوق مشـخص شـد کـه در       شوند. در بررسی تیتراژ انتهایی بخـش می

شبکه خبر براي تیتراژ  19شبکه سه و  22شبکه دو،  20:30هاي خبري ساعت بخش
شود و در تیتراژ بخش خبري سـاعت  همان تیتراژهاي ابتدایی استفاده میانتهایی از 
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شـود و فقـط   اکتفا می ،اي این بخش خبرينیز به نمایش آرم شیشه ،شبکه چهار 20
شبکه یک است که تیتراژ انتهایی متفاوتی از تیتراژ ابتدایی آن دارد  21بخش خبري 

وبی از فضاي استودیو به آرم شبکه توان گفت که این تیتراژ به خطور کلی میبهکه 
 خورد.یک و بالطبع خارج شدن از فضاي خبري، کلید می

 آرم 
هاي خبري یاد شده از جمله کاربردهاي اساسی و سازنده گرافیک بخش هايآرم

هاي خبـري، جـز آرم شـبکه    این بخشهمه هاي آرم هاي تلویزیونی است.در برنامه
 .استهاي ترکیبی از نوشتار و تصویر ز نوع آرمخبر که از نوع آرم نوشته است، ا

هایی آرم ،هاي خبري مورد بررسی در شبکه دو، سه، چهار و خبرهاي بخشآرم
کارکردي هنري دارنـد؛ بـراي    »1برونبنوا هایل«غیرفیگوراتیو هستند که طبق تحلیل 

است. اما  قراردادي اختیاري ،ها نیاز به توجیه و رابطه بین دال و مدلولتوصیف آرم
  گون تصویري است و کارکردي ارجاعی دارد.شبکه یک آرمی شمایل 21آرم بخش 

هاي خبري اصلی این شبکه نیز اسـتفاده  که در دیگر بخش ،آرم اخبار شبکه یک
کند، از آرم شبکه یک اقتباس شده است اما درعین شود و فقط رنگ آن تغییر میمی

هـر  و همـاهنگی در   شـود. ایـن اشـتراك   یحال به شکل انحصاري و مستقل دیده م
 مناسب و زیبا ارزیابی نشد.» اخبار شبکه یک«اما فونت نوشته  ،شبکه الزم است

هـایی  شبکه چهار نیز آرم 20شبکه سه و  22شبکه دو،  20:30آرم اخبار ساعت 
ترکیبی هستند که با توجه به ساختار و محتواي برنامه زیبا نیستند و قالـب مناسـبی   

                                                      
1 Benoi Heilbrunn  
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ند. براي نام نوشته آرم خبر شبکه سه، از فونت نستعلیق استفاده شده است کـه  ندار
شـبکه   20هیچ تناسبی با محتواي برنامه خبري ندارد. نام نوشـته آرم خبـر سـاعت    

چهار هم ناخوانا و نازیباست که بدون کادر در بـاالي صـفحه سـمت راسـت قـرار      
 19ود. امـا آرم خبـر سـاعت    شـ گیرد و روي تصاویري با زمینه روشن دیده نمیمی

کنـد و  کلمه خبر را تداعی مـی  ،آرمی متحرك است که بخش فارسی آن ،شبکه خبر
در پایین آن نیز مخفف انگلیسـی شـبکه خبـر آورده شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه          

هـاي شـفاف از روي آن نیـز    المللی بودن این شبکه مناسب است. حرکت برگـه بین
 هاي تلویزیونی مناسب است.ي برنامهکند که براحرکتی را تداعی می

 کپشن 
مشـخص   ،هاي خبري مختلـف هاي مورد استفاده در بخشپس از بررسی کپشن

شناسی نیـز  هاي استفاده شده در خبرها یا تزئینی (که از نظر زیباییشد تصویرسازي
شوند) و یا تکرارکننده مطالب خوانـده شـده در خبـر    تصاویر زیبایی محسوب نمی

روي تصـویري از نمـاي    خانـه اسـتفاده از آرم سـه وزارت   ،عنـوان مثـال   هستند. به
صـورت کـج و   هـم بـه  خانه مسکن و راه و ترابـري آن ورودي ساختمان دو وزارت

» تشکیل وزارت امور زیربنـایی در شـوراي نگهبـان    توقف مصوبه«ناموزون در خبر 
آن نیز تفاوتی ایجاد کند، بلکه بود و نبود نه فقط کمکی به فهم خبر نمی ،شبکه یک

علـم   پژوهشگران ایرانی به رتبه بیست و یکم تولیـد «کند، یا در خبر مربوط به نمی
کـه اصـول طراحـی و    عالوه بر این ،، تصویر موجودشبکه چهار» جهان دست یافتند

بندي را رعایت نکرده است، صرفاً به تکرار متن خبر پرداخته است و نوشتار ترکیب
 آن هم در تصویري مبهم و نازیبا. ،کنندناً متن خبر را تکرار میموجود در طرح، عی

صـورت  بـه  ،هـاي خبـري از کپشـن   توان گفت که در این بخشطور کلی می به
 شود.صحیح استفاده نمی

 اینفوگرافیک 
بیشـتر از نقشـه    ،90الزم است گفته شود که در میان اخبار بررسی شده در بهار 
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 آید.ها در ادامه میناستفاده شده بود که تحلیل آ
فرمتی ثابت دارنـد و   ،شبکه خبر 19شبکه یک و  21ها در خبر ساعت این نقشه

شوند. کـارکرد  هاي خبري محسوب میجزئی از هویت بصري موجود در این بخش
ها نمایش مکان وقوع رویداد است به ویژه درخصوص خبرهاي مربوط به این نقشه

منطقه خلیج فارس در آن برهه زمانی. اما دیگـر   در کشورهاي ،موج بیداري اسالمی
 فرمتی ثابت و خاص نداشتند. ،ها براي استفاده از اینفوگرافیک و نقشهبخش

منظـور   ها بـه استفاده از نقشه ،هاي خبري بررسی شده در این پژوهشدر بخش
بهتـر و   ،هاگیرد که نسبت به کپشنصورت می اتاطالعرسانی سریع و انتقال اطالع
در  ،شـبکه چهـار   20بخش خبري سـاعت   ضمناًتر از آن استفاده شده است. صحیح

 . محدودة زمانی بررسی آثار در این پژوهش از اینفوگرافیک استفاده نکرده است
 دکور 

باید از شیوه و روشی پیروي کننـد   ،همه عناصر و جزئیات در یک برنامه خبري
هـاي خبـري بـه    شود. دکور در برنامـه  که پیام و خبر مورد نظر به بهترین نحو ارائه

عنوان یکی از عناصر گرافیکی باید هم فضـاي برنامـه را تـداعی کنـد و هـم مـورد       
 21هاي خبري یاد شده، جز دو بخش خبـري سـاعت   مصرف برنامه باشد. در بخش

شبکه خبر دکورها شـامل اسـتفاده از عناصـر اولیـه در یـک کـادر        19شبکه یک و 
 دهد.آن را حجم، بافت و رنگ تشکیل میمحدود است که بیشتر 

خبري ساعت  هاينشان داد که در بخش ،هاي خبريبررسی دکورهاي این بخش
شبکه چهار با حذف مجـري از تصـویر، نـوع     20شبکه سه و  22شبکه دو،  20:30
که در حـال مشـاهده    بزندحدس  تواندنمی ،قابل تشخیص نیست و مخاطب ،برنامه

 مناسب یک بخش خبري نیست.  ،ست، به همین سبب این دکوراي اچه نوع برنامه
شــبکه خبـر، بــه علــت   19شــبکه یـک و   21در طراحـی دکــور اخبـار ســاعت   

درنظرگرفتن فضایی براي حضور مهمان، صفحه نمایش بزرگـی بـا قابلیـت پخـش     
، متناسـب بـا برنامـه    زمینه و نیز نـوع چیـنش آن  در پس ،تصاویر مرتبط با متن خبر
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 .خبري است
هاي مصـاحبه  نقاط ضعف و قوت کاربرد گرافیک در اخبار تلویزیونی؛ یافته

 با کارشناسان 
شناسـی گرافیـک در   این پژوهش، عالوه بر نتایج به دست آمده از طریـق نشـانه  

ــط و      ــناخت رواب ــوت آن، در ش ــعف و ق ــاط ض ــایش نق ــونی و نم ــار تلویزی اخب
هاي حاصـل  ا، عمدتاً بر یافتهههاي موجود در بطن عوامل تولید و میان آنکشمکش

 از مصاحبه با کارشناسان، متکی است. 
هـاي مصـاحبه بـا    نقاط قوت کاربرد گرافیـک در اخبـار تلویزیـونی؛ یافتـه    

 کارشناسان
ها به آن اشاره شد عبارتند از: باال رفـتن سـطح توقـع    نقاط قوتی که در مصاحبه

هـا و اسـتفاده از   برخی شـبکه دهندگان و مدیران، رسیدن به استانداردها در سفارش
 مهندسی معکوس براي رسیدن به وضعیت مطلوب.

هـاي مصـاحبه بـا    نقاط ضعف کاربرد گرافیک در اخبـار تلویزیـونی؛ یافتـه   
 کارشناسان

بیش از هر چیز بر نقاط ضعف کاربرد گرافیک در اخبار  ،کارشناسان در مصاحبه
ها به آن اشاره شد، عبارتند از: تلویزیونی تأکید کردند. نکاتی که در مجموع مصاحبه

اي، سـاختار  پایین بودن سطح کیفی آموزش در تربیت نیروي کار متخصص و حرفه
کـارگیري  سازمانی حاکم بر سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، عدم بـه 

هاي فرهنگ و هنـر ایرانـی   زدگی و عدم استفاده از نشانهفناوري روز دنیا و تکنیک
 هاي موجود.در طراحی

نقاط ضعف کاربرد گرافیک در اخبـار تلویزیـونی؛ طبـق اساسـنامه کمیتـه      
 تخصصی گرافیک اداره کل تولید سیما

اساس دستور مدیرکل  این اساسنامه در کمیته تخصصی گرافیک تولید سیما و بر
تدوین شده است. کمیته بر اساس آن پس از مـرور   1385تولید سیما در مرداد سال 
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هـاي سـیماي جمهـوري اسـالمی     هاي پخش شده از شـبکه تصاویر برنامه و بازبینی
هاي تلویزیـونی از  ایران به این نتیجه رسیدند که موارد ذیل در ضعف بصري برنامه

 عوامل اصلی هستند:
 سازان از تأثیرگذاري هنر گرافیک بر مخاطب؛عدم شناخت برنامه 
 ؛خبرحذف تدریجی جایگاه گرافیک و طراح گرافیک در 
 ها از منظر گرافیک و زیباشناسی تصویري؛عدم ارزیابی برنامه 
 به کار نگرفتن نیروهاي کارشناس طراح گرافیک داخل سازمانی؛ 
 محور قرار گرفتن تکنیک به جاي محتوا در آثار گرافیکی. 

این کمیته در ادامه موظف شده اسـت بـا تـدوین و ارائـه راهکارهـاي عملـی و       
و کیفی تولیدات سـیما بـه اهـداف منـدرج در ایـن       کاربردي در جهت ارتقاي کمی

طـور کـه   اساسنامه دست یابد، اگر چه با گذشـت پـنج سـال از ایـن اتفـاق، همـان      
کارشناسان این پژوهش هم در مصاحبه به آن اشاره کردند، همچنان شاهد این نقاط 

 .)1385ضعف در سازمان هستیم (اداره کل تولید سیما، 
 

 زیونیرنگ در گرافیک خبر تلوی
هـاي مـورد اسـتفاده در گرافیـک     شناسـانۀ رنـگ  در این بخش به بررسی نشـانه 

 پردازیم.شده در این پژوهش میهاي خبري بررسیبخش
مشـخص شـد    ،هـاي خبـري  هاي به کار گرفته در این بخشپس از بررسی رنگ

 19شبکه یـک و   21ها مانند بخش خبري ساعت که رنگ در برخی بخشرغم آنبه
اما گاهی حتی در انتخاب رنگ معـرف ماننـد    ؛ر درست استفاده شده استشبکه خب

رفتـار درسـتی انجـام نشـده      ،شبکه سه 22انتخاب رنگ زرد و نارنجی براي بخش 
ها، انتخاب عناصر گرافیکی ثابت مانند تیتراژ، آرم و دکور به است. طبق این بررسی

توان گفت طورکلی میبه تر است اماعلت داشتن فرصت الزم در طراحی آن، اصولی
ها کمتر شاهد استفاده صحیح از رنگ هسـتیم؛  ها و اینفوگرافیککه در تصویرسازي
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انتخـاب رنگـی سـرد بـراي خبـر       بـه  تـوان می ،هاي استفاده نادرست از رنگاز نمونه
از آن  ؛شـان  اشـاره کـرد   ها بدون رنگ مکمـل مربوط به درگیري و استفاده از رنگ

شبکه خبر  19قرمز براي نقشه جهان در بخش اینفوگرافیک خبر جمله انتخاب رنگ 
 به درستی انتخاب نشده است.  و التهاب و خشونت و هیجان استدهنده نشانکه 

 
 نوشتار در خبر تلویزیونی

کـه  زمانی ،هاي خبري یاد شدهها نشان داد که استفاده از نوشتار در بخشبررسی
یتر کلی و مبهم و تکـرار نریشـن اسـت، نـه     آید صرفاً یک تصورت زیرنویس میبه

کـه در  » برخورد با هیأت آمریکایی در عراق«تیتر  ،کننده خبر. به عنوان مثالتکمیل
شبکه یک استفاده شده است، تیتري مبهم و کلی است، به تنهـایی   21بخش خبري 

 معنا و مفهومی ندارد و جمله از نظر آیین نگارشی نیز ناقص و بدون فعل است. 
شـبکه دو بـه کـار     20:30که در خبر » جلسه اورژانسی براي اورژانس«یا تیتر  و

کنـد و  رفته است نیز مبهم، کلی و ناقص است و در عمل کمکی به فهم خبـر نمـی  
 از موضوع خبر نیز باید لزوماً به متن آن گوش داد. اطالعحتی براي 

هـاي  ه اشـتراك شبکه یک ک 21خبرها، جز اخبار در بخش خالصه ،عالوه بر این
شوند، دیگر در یک فرمت خاص ارائه می ،خبرها و متونبصري دارد و همه خالصه

ها چه از نظر شکل و چه از نظر نـوع فونـت اسـتفاده شـده، فرمـت خاصـی       بخش
بـراي تیترهـا از فونـت     ،شبکه سه 22عنوان مثال در بخش خبري ساعت ندارند. به

هـاي  از فونـت  ،برهاي همین بخـش خبـري  خاما در خالصه ،کندان استفاده میسیک
 شود.متفاوت و بدون فرمت خاصی استفاده می

 
 گیرينتیجه

هاى خبرى، مرزهاى متعارف را درنوردیـده و بـراى جلـب    رقابت رسانهامروز، 
ویر را نیـز  ااى و جهانى)، تصـ هاى ملى و فراملى (منطقهتر، در حیطهمخاطب افزون
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) معتقـد  1373. شکرخواه (اندبه خدمت درآوردهگو دار و سخنهمچون عناصر جان
قدرت جذب تصویر رویـدادها و تصـویرپردازى، از قالـب عکـس و      ،است امروزه

و » فتوژورنالیسـم «ها فراتر رفته و اینک هنـر گرافیـک خبـرى، بـدون حضـور      واژه
ها و مطبوعات با ها، تلویزیونعینیت یافته است. خبرگزاري ،بردارىهاى فیلمدوربین
هـا بـا   اى است که این رسانهکمتر واقعه و اندهاى نوینى از گرافیک خو گرفتهپدیده

توجه به ضرورت انعکاس تصویر براى عینیت بخشیدن به آن، بدون گرافیک خبرى 
 ). 133ص، 1373شکرخواه، ( اشاعه دهند

و  اندرکاران با گرافیک در اخبار تلویزیـونی منظور آشنایی دستبه  ،این پژوهش
هـاي بـاالي آن، بـا اتکـا بـر مطالعـات       کارگیري آن مبتنی بر کارکردها و پتانسیلبه

گرافیـک در خبـر   هـاي  کاربردها و ویژگیمطالعه  و مصاحبه با کارشناسان ،اسنادي
توان گفت طورکلی میدهد؛ بهبه سؤال اصلی تحقیق پاسخ می ،در نهایتتلویزیون، 

رسـانی، جلـب   اطـالع ها، صویري دوربیناستفاده از گرافیک به منظور پوشش خأل ت
جـویی در زمـان و هزینـه، جـرح و     توجه مخاطب، سهولت در فهم مخاطب، صرفه

تعدیل خبر، استفاده از گرافیک به عنوان مکمل و جایگزین تصویر و اسـتفاده از آن  
 در راستاي زیباسازي تصویر از کاربردهاي گرافیک در اخبار تلویزیونی است.

دهد که در عرصه فراگیـري سـواد بصـري و    ین پژوهش نشان میها در ابررسی
هایی که در راستاي بهبود وضع ها و حرکترغم فعالیتبه ،ضرورت آموزش بصري

به دالیل مختلف از جملـه نبـودن برنامـه و نقشـه راه      ،موجود صورت گرفته است
م کارهـاي  چنان شـاهد انجـا  پاسخ مانده و همها بیبه نوعی این حرکت ،براي آینده

کـه  هاي خبري سیماي جمهوري اسالمی ایران هسـتیم  عموماً ضعیف در این بخش
 .در اخبار سیماي جمهوري اسالمی ایران است نقاط ضعف کاربرد گرافیکاین از 

ك الزم را نـدارد.  رسد که نظام آموزشی در ایران در ایـن رشـته تحـرّ   به نظر می
نیروي انسانی  ،منحصراً اي کهسسهؤمان به عنو ،دانشکده صدا و سیمارغم تأسیس به

ـ  صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران   نیاز سازمان مورد  مین و تربیـت کنـد  أرا ت
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هنـوز  گفتـار و   (برگرفته از پایگاه اینترنتی دانشکده صدا و سیما)، اما شاهدیم کـه  
 کالم براي ارتباط و انتقال اخبار در تلویزیون شیوه غالب است. 

بـدون توجـه بـه نیـاز      ،ظام آموزشی و تربیـت نیـروي متخصـص   همچنین نوع ن
همگی از مشکالت جدي هستند که در حوزه آمـوزش بـا آن    ،سازمان و محیط کار

 رو هستیم.روبه
) نیز در این خصوص گفت: 1390ابراهیم حقیقی (مصاحبه در همین پژوهش، 

شـوند  ا استخدام میهروند، بیشتر آنهایی که به دانشکده صداوسیما میاز تمام آدم«
و به این کار تمایل هم دارند. اصالً این دانشکده براي همین منظورساخته شد. قطعاً 
این مقوله باید مهم تلقی شود. مدیران باید از دانشکده بخواهند کـه ایـن واحـد در    
دانشکده تدریس شود و دانشجویان بروند و تحصیل کننـد و افـراد نخبـه بیاینـد و     

تـوانیم  سـال آینـده مـی    3-4 ،. از همین امسـال کـه شـروع کنـیم    مشغول کار شوند
 .»توانند در سازمان مشغول به کار شوندطراحانی را داشته باشیم که می

هــاي نادرســت، اســتفاده از بنــديهمچنــین اســتفاده غلــط از نمادهــا، ترکیــب 
هاي نامتناسب و عدم تناسـب مـتن خبـر بـا     هاي ثابت، استفاده از رنگتصویرسازي

توان شوند که این تصاویر عموماً کارآیی الزم را نداشته باشند و میصویر باعث میت
ــه تصــویر   ــرتین«نتیجــه گرفــت براســاس نظری ــارآیی   »ب ــدم ک ــه ع ــا توجــه ب و ب

ها از ارزش بـاالیی  هاي مورد بررسی، کارهاي انجام شده در این بخشتصویرسازي
 برخوردار نیستند. 

توان به استفاده نکردن از عناصر هویـت بخـش   می ،از دیگر نقاط ضعف موجود
هاي خبري بررسی شده، اشاره کرد. متأسـفانه  در کارهاي گرافیکی موجود در بخش

گونــه عناصــر بررســی ایــن کارهــاي گرافیکــی نشــان داد کــه در ایــن کارهــا هــیچ
در نزد مخاطبـان   ،گر هویت ایرانی و چهره ملیبخشی وجود ندارد که نمایانهویت
هـاي خبـري، رمزهـایی نیسـتند کـه ریشـه در       کدام از بخـش ر گرافیک هیچباشد. د

شـود اگـر صـدا و    باورهاي قومی، ملی و مذهبی داشته باشند و همین امر سبب می



 1392ل نهم، شماره بیست و یکم، زمستان / رادیو و تلویزیون، سا202

قابل تشخیص نباشد که این استودیو متعلق به کـدام   ،مجري را از دکور حذف کنیم
چنـین  نیـز   بصريکشور و فرهنگ خاص است. در طراحی تیتراژها و دیگر عناصر 

 است. 
کـه در  توان گفت بـا وجـود ایـن   طورکلی می به ،با توجه به مباحث مطرح شده

هاي گرافیکی خوبی نیـز دیـده   طرح ،هاي خبري بررسی شده در این پژوهشبخش
هـاي موجـود از کـارایی بـاال و طبـق      توان گفت که طرحطورکلی می شود اما بهمی

هـاي  کـدام از بخـش  االیی برخوردار نیستند و هیچاز ارزش ب »برتین«نظریه تصویر 
 اند.هاي خود استفاده نکردهساز در طراحیخبري یاد شده نیز از عوامل هویت

شـبکه   19شبکه یـک و   21دهد تنها دو بخش خبري ساعت ها نشان میبررسی
انـد و  هـا عمـل کـرده   تـر از دیگـر بخـش   موفق ،خبر در طراحی تیتراژ، آرم و دکور

ها نیز به اصـالحاتی  اما این بخش .اند به استانداردهاي جهانی نزدیک شوندهتوانست
هـاي خبـري بررسـی    ها، مانند دیگر بخشها در طراحی کپشننیاز دارند. این بخش

اند موفق عمل کنند و کاربردهاي مطـرح شـده بـراي    شده در این پژوهش، نتوانسته
 گرافیک خبري را به مرحله اجرا درآورند. 

هـاي  هاي موجود در بخشها و اینفوگرافیکها نشان داد که تصویرسازيیبررس
خبري مورد بررسی، به عنوان دو عنصر از عناصر گرافیکی مورد استفاده در گرافیک 
اخبار، محملی براي انتقال خبر نیستند و عموماً یا کـارکردي تزئینـی دارنـد کـه بـه      

کـه  شـوند و یـا ایـن   حسـوب نمـی  شناسی نیز تصاویر زیبـایی م لحاظ اصول زیبایی
توان گفـت  طورکلی میهاي استفاده شده صرفاً تکرارکننده متن خبر هستند؛ بهطرح

بخشی به هاي بررسی شده در این پژوهش از گرافیک خبري براي سندیتدر بخش
اخبار استفاده نشده است و میان استفاده از گرافیک خبري با بود یا نبود تصـاویر و  

ــن تصــاویر گرافیکــی ي رابطــهمســتندات بصــر ــدارد و ای نقشــی در  ،اي وجــود ن
 ندارند. اتاطالعرسانی و انتقال اطالع

در پاسخ به این سؤال که آیا گرافیک مورد اسـتفاده در خبـر سـیماي جمهـوري     
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اسالمی ایران به لحاظ معنایی با مـتن خبـر هماهنـگ اسـت، بایـد گفـت کـه طبـق         
رد استفاده در طراحی عناصر گرافیکی به خبـر  هاي مونشانه ،هاي انجام شدهبررسی

هـاي  مثالً در خبر مربـوط بـه تشـکیل وزارت امـور زیربنـایی از آرم      ؛مرتبط هستند
وزارت مسکن و شهرسـازي، وزارت راه و ترابـري و وزارت ارتباطـات و فنـاوري     

دهنـده معنـاي خاصـی    نمـایش  ،هـا بندي آناستفاده شده است، اما ترکیب اتاطالع
 نیست.

هـاي خبـري بررسـی    از بخشدر دو بخش خبري  فقطکه توان گفت در کل می
آل آن هم در حد ایـده  وشود از گرافیک به درستی استفاده میشده در این پژوهش 

 .نیست
هاي هاي خبري یاد شده و نیز بررسی رنگهاي معرف بخشپس از بررسی رنگ
اسـتفاده از رنـگ در   هـا مشـخص شـد کـه     هاي گرافیکـی آن مورد استفاده در طرح

در بیشتر مواقع به لحاظ معنایی با کلیت تصویر هماهنگ نیست.  ،هاي گرافیکیطرح
هاي مایه روشن در اخبار مربوط بـه درگیـري و تضـاد، اسـتفاده از     استفاده از رنگ

هاي سرد یا گرم به تنهایی و بدون حضور رنگ مکملی که در آن جنبش طیف رنگ
هاي گرم به تنهایی در رنگ معرف به عنـوان  ستفاده از رنگیا حرکتی ایجاد کند و ا

شـبکه   22مثال استفاده از رنگ زرد و نارنجی به عنوان رنگ معرف بخـش خبـري   
از جمله مواردي اسـت کـه بایـد بـه آن      ،آزار استکه استفاده زیاد از آن چشم ،سه

 توجه و اصالح شود.
کـه از رنـگ در ایـن     هـا نشـان داده اسـت   تـوان گفـت بررسـی   به طورکلی مـی 

صورت صحیح استفاده نشـده اسـت و حتـی در    هاي خبري جز در مواردي بهبخش
 انتخاب رنگ معرف نیز این نکته را شاهد هستیم.

هاي خبري مشـخص کـرد کـه در اکثـر     بررسی نوشتار به کار رفته در این بخش
 شود. مواقع از نوشتار به درستی استفاده نمی

ها که بـه مخاطـب کمکـی در فهـم     هم و کلی در زیرنویساستفاده از تیترهاي مب
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صورت زیرنویس یا خالصه خبر که لزوماً براي تأکید کند، تکرار نریشن بهخبر نمی
کـارگیري صـحیح گرافیـک    از نکاتی است که به عدم بـه  ،بر نکته خاصی هم نیست

 گذارد.نوشتاري در اخبار صحه می
هر دو از فرمت  ،خبرهاها و خالصهشبکه یک زیرنویس 21فقط در بخش خبري 

پیروي و بـه تکمیـل خبـر     ،خاصی که جزئی از هویت بصري آن بخش خبري است
اما این بخش خبري هم با رعایت نکـردن اصـول ویرایشـی و آیـین      .کنندکمک می

هـاي  کند. در بین این بخشنگارش دستور زبان فارسی به صورت صحیح عمل نمی
از فونت طراحی شده براي این بخش خبـري یعنـی   خبري فقط شبکه یک است که 

کننـد.  هاي موجود استفاده میها از فونتکند و دیگر بخشاستفاده می» خبر«فونت 
روح است و فشردگی مورد استفاده اما این فونت اخبار نیز فونت زیبایی نیست، بی

ی طـورکل شود کلمات به هـم بچسـبند و ناخوانـا شـوند؛ بـه     در آن گاهی باعث می
 درستی استفاده نشده است.هاي خبري بهتوان گفت از نوشتار در این بخشمی

 
 پیشنهادها

تر کاربردهـاي گرافیـک و نحـوه    به منظور دستیابی به شناخت بهتر و همه جانبه
 توان موارد زیر را پیشنهاد کرد:هاي تلویزیونی میکارگیري آن در برنامهبه

هـاي  شـود بخـش  این پـژوهش پیشـنهاد مـی   با توجه به نتایج به دست آمده در  
شــوند. امــا ایــن تغییــرات بایــد بــا توجــه بــه  1»طراحــی دوبــاره«مختلــف خبــري 

 هاي فنی، بازخوردها، رقباي جدید و تقویت ارتباط با مخاطب باشد. محدودیت
هـاي خـارجی، کـه در ایـن     شود طراحان گرافیک با بازدید از شـبکه پیشنهاد می 

ها در طراحی و تولیـد آثـار گرافیـک    ند، با نحوه عملکرد آنکنزمینه موفق عمل می
هاي خود را بومی کرده و هاي جدید آشنا شوند و سپس تجربهتلویزیونی و فناوري
 از آن استفاده کنند.

                                                      
1 Redesigning 
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تواند در بهبود و باال رفـتن سـطح کیفـی کارهـاي     استفاده از نظام غیرمتمرکز می 
نظام غیرمتمرکز در بخش گرافیـک سـازمان   شود از گرافیکی مؤثر باشد. پیشنهاد می

سـپاري کارهـا و   استفاده شود زیرا عالوه بر خـارج شـدن از حالـت کلیشـه، بـرون     
در بهبود نتیجه کارها تـأثیر   رقابت ایجاد وها و استودیوهاي خصوصی آتلیهاستفاده از 

 گذارد.  می
بخـش  که در حال حاضر یک مجموعه هنري بـراي کـل   همچنین با توجه به این 

دسـت عمـل   ها به صورت یـک کند، با این حال هیچ کدام از بخشاخبار فعالیت می
شود که هر بخش خبري یک تیم هنري اختصاصـی داشـته   لذا پیشنهاد می ؛کنندنمی

 باشد تا بتواند متمرکزتر عمل کند. 
هاي فرهنگی و آیینـی  ریشه بهبا توجه به نتایج پژوهش مشخص شد که تاکنون  

توجـه   هاي خبـري مـورد بررسـی   در طراحی آثار گرافیکی بخش دمانو مذهبی خو
شود در طراحی عناصر گرافیکی بـا طراحـی عوامـل    ، پیشنهاد میکمتري شده است

آثار هنري همتراز با هویـت فرهنگـی ایرانـی عرضـه     ها، کردن آنساز و بومیهویت
گرافیکـی   هـاي موجـود در ایجـاد طـرح    قوانینلذا ضروري است به قواعد و . کنیم

سازي دارنـد تـا روح فرهنـگ ملـی در     عوامل دیگري افزوده شوند که نقش هویت
 ها و تصاویر ایجاد شود. طرح
هـاي خبـري، گروهـی    شـود در همـه بخـش   طور خاص پیشنهاد مـی همچنین به 

سـازي تشـکیل شـود، تـا بـا تجزیـه و تحلیـل آثـار         تحقیقاتی از متخصصان بـومی 
ها نتیجـه را  ن را مشخص کرده و با بومی کردن آنهاي خارجی نکات مثبت آشبکه

 در اختیار گروهی بگذارند که مشغول فعالیت در این حوزه هستند.
اي عملـی را  هپس از اتمام دوره تحصـیل، دور  ،شود دانشجویان برترپیشنهاد می 

هاي خارجی مطرح و موفـق بگذراننـد تـا پـس از بازگشـت بـه صـورت        در شبکه
 به کار شوند.تر مشغول ايحرفه
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با توجه به نتایج پژوهش و نیاز به بازنگري در نظام آموزشی موجـود، پیشـنهاد    
خصوص دانشکده صدا و سیما با بازار کار ارتباط بیشـتري  ها بهشود که دانشگاهمی

هاي آینده در دهند مشخص شود که در سالداشته باشند و با نیازسنجی که انجام می
 ورش نیرو هست. ها نیاز به پرکدام بخش

التحصـیالن در جایگـاه   سیما از فـارغ شود که سازمان صداوپیشنهاد می همچنین 
 اصلی خود و در سمتی متناسب با رشته و تخصصشان استفاده کند.

همچنین دانشجویان در حین تحصیل با مراکز مرتبط ارتبـاط و تعامـل بیشـتري     
التحصـیل شـدن در   ز فـارغ داشته باشند که ضمن آشنایی با حوزه کاري خود، پس ا

 همان بخش مشغول به کار شوند. 
و عمـل   شود در تدریس بـین تئـوري  در خصوص آموزش همچنین پیشنهاد می 

آشتی به وجود بیاید و در تدریس از اساتیدي کمک گرفته شود که هـم در عمـل و   
 هم در کار نظري (تئوریک) تجربه داشته باشند.

هــاي اده از گرافیــک در اخبــار و برنامــهبــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون اســتف 
هــاي تلویزیــونی، تاریخچــه مــدونی از نحــوه بــه کــارگیري آن در اخبــار و برنامــه

ی دارنـد نیـز   اتاطالعـ تلویزیونی وجود ندارد و دسترسی به افرادي که در این زمینه 
ه شود در تحقیقاتی که در آینده در این زمینپذیر نشد، پیشنهاد میبراي محقق امکان

کارگیري گرافیک خبـري در تلویزیـون صـدا و    گیرد تاریخچه و نحوه بهصورت می
 سیماي جمهوري اسالمی ایران بررسی شود.

توان به مطالعه مخاطب و دریافت و مصرف مخاطبـان  هاي بعدي میدر پژوهش 
از گرافیک در اخبار پرداخت به نحوي که با مطالعه دریافت مخاطبان از این عناصر 

 ها نیز مورد پژوهش قرار گیرد. رگیري و ارتباط برقرار کردن آنمیزان د
ــه پیشــنهاد مــی  گرافیــک خبــري مــورد اســتفاده در شــود در پژوهشــی جداگان
هـاي خـارجی   وسیماي جمهوري اسالمی ایران با کارهاي انجام شده در شـبکه صدا
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، تفاوت هاي خبريکارگیري گرافیک در این بخشمقایسه شود، تا با مقایسه نحوه به
 کارگیري آن آشکار شود.ها و نحوه بهنوع فعالیت

طور شود بههاي بعدي پیشنهاد میبا توجه به اهمیت مسئله آموزش، در پژوهش 
خاص به این مسئله پرداخته شود. تا عالوه بـر نظـرات کارشناسـان، بـا اسـتناد بـه       

  د.هاي اساتید و دانشجویان مشکالت موجود در این عرصه مشخص شوصحبت
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