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 پيشگفتار

شدن کمک می       صری که به خبر در عینی و دقیق  ست. یکی از عنا ستفاده از  خبر گزارش عینی و دقیق از واقعیت ا کند ا

ست. گزارش   صویر ا شند بهتر   ت صاویر گویا و دقیق با توانند پیام مدنظر را به مخاطب منتقل کنند.  میهای خبری که دارای ت

تواند به عوامل خبر کمک کنند تا بهتر بتوانند با انتخاب تصاویر  عناصر و قواعد استفاده از تصویر در خبر می    دانستن اصول،  

سانند.   سب پیام مدنظر خود را به مخاطب بر صویر  با بیان منا صری  زبان با و ت سه  در ب   ترمولش  جهان تبمرا به کالم با مقای

ست،  شت  نظر در باید ولی ا  نآ فهم و یادگیری روش دلیل همین به و دارد منطقی تمامیت یک ساخت،  نظر از کالم که دا

سیار  ست،  مشخص  و روشن  ب صری  زبان آموزش که حالی در ا ست  ترپیچیده مراتب به نظر این از ب ا  در این کتاب برآنیم ت .ا

در سههه بخن نقن تصههویر در خبر، کاربرد گرافیک و تیترا  در خبر تیویزیونی و نقن اینفوگرافی در خبر و  اجمالیبه طور 

 دهیم.رسانی را مورد بررسی قرار میاطالع
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 مقدمه

ستی و ایجاد ارتباط      سان از ه صویر دو روش عمده برای درک ان سان  کالم و ت ستور زبان، آموزش الزم را    هامابین ان ست. د

مراوده و  که قادر شههود بسههیار فراتر از  طوریهب .دهدجهت یادگیری اصههول و قواعد کاربرد کالم در زندگی به انسههان می 

اما در   که در جهان بین از سههه هزار زبان رایو وجود دارد.گفتگوی روزمره، از زبان به نحو فرهنگی اسههتفاده کند. کما این

صویر این ا  صة   می افتد بیکهتفاق نمیزبان ت ست در عر صر و قو     بای صول، عنا صویر نیز ا شود زبان ت تا   اعد زبانی آموزش داده 

 . های بصری را که ضرورت زندگی در جامعه مدرن امروزی است فرا گیریمخوب دیدن و وقوف به پیام نحوة

سه با کال      صری در مقای صویر و با زبان ب شمول بیان با ت ست م به مراتب جهان  شت که کالم از نظر   ،تر ا ولی باید در نظر دا

ست          شخص ا شن و م سیار رو در حالی که   ،ساخت، یک تمامیت منطقی دارد و به همین دلیل روش یادگیری و فهم آن ب

ای هیهودم تالشی ب تر است و اگر سعی کنیم با آن همانند کالم برخورد کنی  آموزش زبان بصری از این نظر به مراتب پیچیده 

وع شناسی تصویر، کاربردهای متنهای زیباییدر نظر دارد که بدون پرداخت بسیط اصول و مبانی و سبک فصلایم. این کرده

های خبری تیویزیون را مورد بررسههی و کنکاش قرار دهد. بدیهی اسههت در هر مرحیه و مقط  به فراخور  تصههویر در برنامه

صول اولیه    ضوع، ابتدا ا شده و در ادامه کارایی آن   و فرمول مو صویر ذکر  سی   ها در برنامههای بنیادین ت های خبری مورد برر

 قرار گرفته است.

 ( Composition)تعريف ترکيب بندی
بندی عبارت اسههت از آراین، تزنین، انتظام یا قراردادن و نیننب ببه سههامان تمام عناصههر بصههری موجود در کادر تصههویر.     ترکیب

تأثیر آن   رود وهای مهم در هنرهای تصویری مانند نقاشی، عکاسی، سینما و تیویزیون به شمار میبندی یکی از عناصر و اِلمِانترکیب

کند  بندی قواعد وضوابطی را به ما معرفی می زند. ترکیبتا بدان حد است که در بسیاری موارد، سرنوشت یک اثر تصویری را رقم می     

سییه آن  شکیی زیبا و جذاب به بیننده القاء نماییم. این قوان   هتا به و صویر را در  سی درب ا بتوانیم مفهوم ت ارة  ین از طریق مطالعه و برر

ترین دوران تاریخ تمدن بشر تاکنون به دست آمده است.  کاری و نقن برجسته و نقاشی، از کهنصور هنری تصویری بشر شامل کند   

کار برده که از اعماق تاریخ با مخاطب امروز          هنه آثار ابتکارات و ابداعاتی در آفرینن اثرش ب       گوبه یاری همین قوانین، هنرمند این   

کند. اما باید در نظر داشههت که این ضههوابط قطعی و کامالی دقیق نیسههتند. نون با احسههاف و عواطو و رو  و روان  ارتباط برقرار می

ها داشت. این مقررات شکل  های ریاضی از آنقطعیت قوانین فیزیک و فرمولتوان انتظار و توقعی همچون انسان سروکار دارند و نمی 

سیک و آکادمیک ب  ست که هر هنرمندی می اما این  ،اندخود گرفتههکال ست و باید از آن بدان معنا نی صوالی تحول   بای ها پیروی کند. ا

های  که کثرت سبک ای بوده است. کما این در هر دورهها و شکستن قواعد حاکم بر هنر   شکنی در تاریخ هنر مدیون و وابسته به سنت  

 های زمانه خود بوده و همچنان هست.هنری نیز نتیجه پشت پا زدن هنرمند نوگرا به ضوابط هنری سبک

  کند. نخست نگاهی با تأنی و تأمل بر ود از طریق نشم ارتباط برقرار می مهم دیگر اینکه انسان به دو شیوه با طبیعت اطراف خ   نکتة

بیند و بررسههی و آنالیز کردنن برای پی بردن به کنه مفاهیم هاهر و پنهانن. مثالی هنگامی که در نمایشههگاه عک  در حال  آنچه می

افتد و هیچ درنگ و تأمیی در آن نیست.   با سرعت نور اتفاق می  یه و تحییل آن هستیم. نوع دوم دید، تجربه دیدن اثری همراه با تجز

سر ب    صویر در ک سد و ما را متأثر می سیار کونکی از ثانیه به ذهن می پیام ت دی مهم و  بنکند. این هر دو نوع نگاه، در بحث ترکیبر

ازیگران  توانند جای بمی بندی مطیوب در اختیار دارند ورکیبهای بسههیاری برای تتأثیر گذارند. عکاف یا کارگردان فییم یا نقاش راه
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ستفاده از حرکت دوربین نقطه توجه را عوض کنند و یا با    را به نحوی که برای نشم دلپسند و آز   شد، تعیین کنند یا با ا ار دهنده نبا

تصویر    های یکبندی بخصوصی را خیق نمایند. اما الزم است که همه قسمت    تغییر ارتفاع یا جیو و عقب بردن دوربین و غیره ترکیب

ای بر خوردار باشههند. برای  ت هماهنگ و وحدت و یکپارنگی شههایسههتهدر خدمت اثر قرار گیرند باید عناصههر و اجزاء تصههویر از کیی

سیدن به این انت  سی در ترکیب   ر سا صویری       ظارات دو پارامتر ا ستعداد طبیعی و خالقیت ت ست ا بندی وجود دارد که عبارتند از: نخ

ستفاده قرا  بندی و  گیرند. قبل از تشریح ترکیب ر میهنرمند و دوم قواعد و قوانین حاکم که به عنوان راهنما در تنظیم یک نما مورد ا

طور خالصه به بیان رابطه آن با کادر بندی و میزانسن    ههای مختیو و قوانین حاکم بر این پارامتر اساسی بهتر است ب  بر شمردن گونه 

  بپردازیم. 

 رابطه کادر بندی با ترکيب بندی
واد و عناصر مختیو است که صرفه نظر از جن  و رنگ و فُرم و شکل و...       گیری مبندی یا کادر بندی یا فِربمینگ، قابمنظور از قاب

شههوند  گردند. وقایعی که درون این فضهها محصههور میبینی و فکر شههده، محصههور میاز طبیعت اطراف خود جدا و در محدوده پین

زاع کردن و جدا و تفکیک نمودن و  بندی نوعی انتن برخوردار نیسههتند. در واق  کادراهمیتی دارند که وقای  فضههای نامحصههور از آ 

بندی سرآغاز راهی   توان گفت قابت. به این ترتیب میمتمایز ساختن است. عیت این جداسازی، وجوه ارتباط با سو ه مورد نظر اس      

و   هاسههت. در کادربندی جدای از این گزینن و کنار نهادن حشههو و زواید، نه جابجایی عناصههر اسههت و نه ارتباط   برای بیان رابطه

شوند به این   ا شی محصور می  . هنگامی که در کادر تصویر نند انسان ی  مطر  است  ها در یک کل جدید یا مجموعه تازهگوناگونی آن

اما درفضههای زندگی روزمره نون نارنوب و کادر و محدودیتی در میان نیسههت   ،سههت که حادثه مهمی در شههرف وقوع اسههتمعنا

 انگیزد.حرکات مردم توجهی را بر نمی

ست. قاب بندی فراتر از ایناما اهمیت قاب شد   ها شر  داده  هایی برای امکان بیان و القاء مفهوم از  موقعیت ،بندی نه تنها طبق آنچه 

آورد. بسههیاری از  وجود میههایی بیرون از صههحنه بکند، بیکه همچنین موقعیتطریق محصههور کردن فضههای الزم در فییم ایجاد می

 Off screenسینما ریشه در ارتباط و کشاکن عناصر درون و بیرون کادر دارد. تصویر و کنن خارج از صحنه)های تأثیرگذار جیوه

image       ست و نپ، آن قدر سمت را ضای خارج از کادر امکان رخ دادن دارد. این نواحی عبارتند: از باال، پایین،  (در هفت ناحیه از ف

 ان از دید)به وسییه یک مان  مثل دیوار( و باالخره پشت دوربین.  دور که درون کادر دیده نشود، درون قاب اما پنه

ها و موجودات خبیث و  های  انر وحشههت، بیشههترین حالت ترف و تعییق و تنن یا انتظار هول آفرین در گرو هیوالها و غولدر فییم

صویر قرار دارند. یکی از مهمترین نواحی مؤ      ست که خارج از دید دوربین و کادر ت ست، یعنی دوربین به     شروری ا شت دوربین ا ثر پ

شود. در این صورت نگاه قربانیان و بازی بازیگران متوجه عدسی دوربین     کار گرفته میهمثابه نمای نقطه نظر آن موجود وحشت افزا ب 

 است.

شان بر کادر   نیهای مؤثری است که در درون قاب حضور ندارند، اما حضور نامر    فضای خارج از قاب تصویر همواره گویای شخصیت     

ها باید توسط بازیگران دیگر مطر  و در بافت داستان قرار گیرد در عین حال باید حضورشان       های آنکند. کننتصویر سنگینی می  

های فییم ضعیو شده و شکست آن را به دنبال      توسط تماشاگر ح  شود. در غیر این صورت همسان پنداری مخاطب با شخصیت        

( ساخته آیزنشتین در سکان  پیکان اودسا شاهد شییک قزاقان حکومتی به مردم بی  1۹25زمناو پوتمکین )خواهد داشت. در فییم ر 

شته می    دفاع هستیم  شمشیر قزاقی ک سربازان قرار می    . پیرزنی با  شییک  گیرد. مادر نوزادی  شود. کودکی از مادر جدا افتاده، هدف 

شیب خیابان به حرکت می   آید در حالی که نوزاخورد و از پای در میگیوله می سکه در  شتن در هاله   د وی در کال سرنو از   ایافتد و 
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کند و به تجسم   بیند به ادامه وقای  و سرنوشت این مردم و کودک و نوزاد فکر می  ها را مید. تماشاگر که این صحنه  گیرابهام قرار می

 پردازد.آنچه که ندیده و در خارج کادر تصویر در جریان است می

سیاری از حوادثی را که نمی    البته شت که در زندگی واقعی نیز ب شان به تجسم و حدف    باید به خاطر دا سیر   بینیم. برای توجیه و تف

شنود و تصور پنهان شدن موجودی مهاجم و شرور او را  اش صداهایی نامفهوم میپردازیم. مثالی زنی تنها در شب در خانه زدن آنها می

ای در دل تاریکی بوده است. لذا آرامن به   های گربه گرسنه شود که این صدا مربوط به ناله  شخص می ترساند. در نهایت م سخت می 

 شود.    بینی مییز ننین آرامشی برای تماشاگر پیندهد. در پایان فییم نوی دست می

ها و  د الزم برای شکل دادن به آنبندی اشاره به ترکیب و نحوه در جوار هم قراردادن، تغییرات و جابجایی عناصر و مواموضوع ترکیب

بندی با وجود گسهههتردگی معنا و مفهوم خود، زیر  ایجاد روابط جدید در درون قاب اسهههت. به این ترتیب واضهههح اسهههت که ترکیب

  نرا که اصالی بدون در نظر گرفتن کادر، ؛ای از کادر بندی است و به دیگر سخن، کادر بندی پایه و اساف ترکیب بندی است مجموعه

شههود که ترکیب بندی در درون یک نارنوب مشههخص عمل نماید. معموالی  امکانی برای ترکیب و تیفیق وجود ندارد. کادر باعث می

گردد  شود برای گرفتن عک  نندین بار بدور سو ه میوقتی یک عکاف یا تصویربردار خبر در صحنه موضوع مورد نظرش حاضر می

خواهد  گیرد. او با این جابجایی میای خاص عک  مورد نظرش را میتا سهههرانجام از زاویه کند،  و کادر تصهههویر خود را بررسهههی می 

سو ه را که مناسب می  قسمتی از فضای بی   صویر قرار دهد و اجزا نامربوط را حذف کند. )کادر بندی(   کران اطراف  داند درون کادر ت

کند که بیشههترین اطالعات را به بیننده بدهد. یعنی  نتخاب میای را ازاویه آموزان در کالف درف مدنظرش باشههد،اگر حضههور دانن

ای از کالف که هم دانن آموزان و هم آموزگار و هم وسایل کمک آموزشی در کادر قرار داشته باشند و عناصر نامناسب از آن         زاویه

تعادل و   ا و عناصر درون تصویر نظم و  حذف گردند. اما این کار به تنهایی کافی نیست بیکه برای گرفتن عک  باید تالش کند به اجز 

شد. برای این منظور به نینن این عوامل می    ضباط ببخ ضافی و بدرد نخور را از     ها را منظم میپردازد. مثالی نیمکتان سایل ا کند. و

در کادر را به   یریهای تصوبندی( به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برای خیق یک تصویر باید المان    کشد.)ترکیب درون کادر بیرون می

 دهد.زند. این کار در مرحیه کادربندی رخ میحداقل ممکن رساند. هر عنصر تصویری اضافه زاند بوده و به اثر لطمه می
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 رابطه ترکيب بندی و ميزانسن

بندی تصویر به معنای قرار دادن اشیاء و عناصر گوناگون در کنار یکدیگر، فصل مشترکی نیز با مفهوم میزانسن در سینما به           ترکیب

میزان سن( اصطالحی فرانسوی و به مفهوم قرار دادن در صحنه       Miss en scene (کند. معنای هنر قرار دادن در صحنه پیدا می 

ست که در قرن   شنامه مربوط می      1۹ا شیوه اجرای نمای شد و به  صطال  در قرن    میالدی در تئاتر رایو  میالدی به   2۰شود. این ا

شد و منظور  سینما راه یافت و به مفهوم قسمتی از کار فییمسازی و از جمیه وهایو کارگردان می     از آن آراین و نحوه قرار گرفتن  با

صحنه واق  می    ست که بر روی  شه   هر آن نیزی ا صحنه، پ      شود. مثل هنرپی سایل  ها، دکو، نور، حرکت دوربین، گریم، لباف، و

 زمینه و ...  

 در یک تعریو کیی میزانسن در سینما عبارت است از :  

ت تکنیکی و تغییر حرکت و جابجایی عوامیی نظیر بازیگر، دوربین،  قراردادن عناصههر مختیو در کنار یکدیگر در ارتباط با خصههوصههیا

 که معنی و مفهوم الزم را در ارتباط با پیام فییم القاء نماید.   اشیاء حاضر در صحنه، نور و رنگ بطوری

ن و  خشی از آ ر فییم، ببندی تصویری د دارتر است و ترکیب تر و دامنهیابیم که میزانسن در سینما مفهومی وسی    با این تعریو در می

 .  ای از عمیکرد آن استیا جیوه

سن و ترکیب  صور کنید که از نظر عمق به سهه     های خبری ایفا میبندی نقن مهمی در نماهای گزارشمیزان کنند. مثالی کادری را ت

ندهد ضمن ای تقال میبخن پین زمینه و میان زمینه و پ  زمینه تقسیم شده است و هر کدام قسمتی از مفهوم را به مخاطب ان    

شیده می     صحنه ک صاویر تا عمق  صاویر        که با این کار ت شود که نشم مخاطب را به خود مجذوب کرده و از خستگی و یکنواختی ت

سیب             تخت بازمی سیل و آ شدن  ست کادر و رو به دوربین در مورد جاری  سمت را سوم  شگر در ناحیه یک  دارد. در این کادر گزار

های این مدعا دیده  میان زمینه(. در پ  زمینه تصههویر که تا عمق کادر گسههترده اسههت نشههانه) گویدمیدیدن مردم شهههر سههخن 

های ممیو از آب. حتی در پین زمینه نیز اجزا مرتبط با موض  از جمیه درختان شکسته یا     شود. یعنی مردم سیل زده در خیابان  می

     شوند.خودرو وا گون در آب، دیده می

 ندی  وظايفه ترکيب ب
 :  رکیب بندی دو وهیفه بر عهده دارداساسای ت

 .بیان موضوع و رساندن پیام ه1

 سازماندهی و اسکیت بندی کییه عناصر از نظر زیبایی شناسی تصویر. ه2

  تمام فاکتورهای  گیرد، بر انگیختن تماشههاگر و جیب توجه او مهم اسههت. در واقبرای هنرمند صههرفه نظر از هر روشههی که بکار می

به  ، کار گرفته شههوند و به درسههتی هدایت گردند هبندی عوامیی فنی و مکانیکی هسههتند که اگر به نحو احسههن ب موجود در ترکیب

شاگر تأثیر می       صاب تما سات و اع سا ست به ای اما قوانین و مقررات ترکیبگذارند. بهترین نحو ممکن بر اح ن دلیل که برای  بندی در

توانند آنچنان قطعی و مستدل و غیرقابل انعطاف باشند؛ بیکه در برخی    اند، نمیسان طراحی شده  های متغیر اناحساسات و حساسیت    

 ها ممکن است برای حاالت دراماتیک خاص الزامی باشد.  موارد، خالف آن
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 عناصر ترکيب بندی 
 فرم و حرکت. بندی عبارتند از: خط و توده وعناصر ترکیبها، بندیدر یکی از طبقه

ــ1 ها و غیره( و خطوط  بندی خطی یک صحنه به خطوط موجود در محیط خارجی )مانند اجسام، اشخاص، ساختمان   ترکیب خط: ـ

 گردد.                                           اتالق می ،شودنامریی و فرضی که بوسییه حرکت نشم یا حرکت سو ه در ذهن ایجاد می

 تفسیر ذهن از خطوط    

  و خوشدلی القاءکننده شدید هایقوف و انحناء دارای خطوط ه  نرمن و هرافت کنندهتداعی ٬های نرمخطوط دارای انحناء و قوف ه 

 .شادمانی

 کننده زیبایی و افسردگی.  و کونکتر شوند، تداعییتکپدر پرس های عمودی کهخطوط دارای قوف ه

 ن و سکون .آرام نمایشگر ،خطوط افقی طویل ه

 خطوط عمودی بیند گویای قدرت، نیرومندی، بزرگی و مقام.   ه

 دهنده فعالیت، انر ی و خشونت.  خطوط مورب موازی نشان ه

 خطوط مورب متضاد و مخالو، القاءکننده تضاد، زورمندی و جبر. ه

 خطوط نرم گویای سنگینی و وقار و هیبت و آرامن.   ه

بندی  تر و دارای کیفیت بصری بهتر برای ترکیبمقایسه با خطوط مرتب و منظم جالبقاعده و نامشخص در خطوط نامرتب و بی ههه

 هستند.  

توان از خطوط افقی کوتاه در قاب  ها میبرای از بین بردن یکنواختی تعدادی خطوط عمودی بیند و قوی و تأکید بر اهمیت آن هههههه

 تصویر استفاده کرد.)و بالعک (  

 برد.  کند و نشم را با خود به عمق مییابنده، مسافتی دور در عمق فضا را تداعی می یک انحنای عقب رونده یا کاهن ه

دهنده و شوک به  ند و فقط برای القاءهیجانات تکانشوخطوط مورب و منحنی به تعداد زیاد سبب اغتشاش و آشوب در صحنه می ه 

 تماشاگر و عمییات غیر قابل کنترل مفید هستند.  

 خطوط مورب تداعی کننده تزلزل و نااستواری هستند.   ه

 کنند.  خطوط مستقیم دندانه دار و زاویه دار )مثل رعد( حالت سرعت و قدرت را القاء می ه

 دهند.های مالیم، سرعت را کند و حرکت را با تأنی و بدون شتاب نشان میخطوط با منحنی ه

ــ2 مثل مثیث،  هایی اشیاء واقعی در صحنه و یا حرکت نشم از یک سو ه به سو ه دیگر فرم   ذهن انسان از کنار هم قرار دادن  فرم:  ـ

صر درون صحنه به گونه  شود  بندی تالش میکند. در ترکیبدایره و مستطیل رسم می   صور که نینن عنا ت پذیرد که ذهن را  ای 

تصویر هدایت کرد و یا هر احساف و مفهومی را     توان نشم را به سوی نقطه توجه  ن صورت می آهای آشنا کند. در  متوجه این فرم

آفرینند   های مختیو می بندی واقعی یا ذهنی و تخییی که ترکیب   بندی اعم از فرم فیزیکی و  های ترکیب  به وی منتقل نمود. فرم  

 بدین شر  هستند.
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 بندیانواع ترکيب
ــالف ست. مکانیسم انتخاب     روشی مؤثر   تقسیمات طالنی  هاي طالئي:بندي نسبت ترکیب ـ سو ه در بهترین محل کادر ا برای قراردادن 

ای که از تالقی این شود. نهار نقطهبه سه قسمت مساوی هم در جهت عمودی و هم در جهت افقی تقسیم می  است که کادر بدین ترتیب 

ها قرارداد. وان سو ه را در روی هر یک از آن تشوند و لذا می بندی، قویترین نقاط کادر محسوب می  شوند، از نظر ترکیب خطوط حاصل می 

توان این دو را روی نقاط طالنی در دو سوی کادر مستقر    در نمانی که از دو سو ه تشکیل شده باشد؛ نظیر خبرنگار و مصاحبه شونده، می       

 نمود. 

 

ای ث قرار دهیم، نشم انسان مرتبای از نقطهها را روی سه رأف مثیاست و  اگر سو همثیث یک فرم فشرده و بسته    ترکیب بندي مثلثي: (ب

 شود. کند، اما به هیچ وجه از این مسیر خارج نمیبه نقطه بعدی حرکت می

رأف  در آن صورت  ،های پانین بنشانیم برای مثال اگر سو ه اصیی را در رأف باالنی یک مثیث باریک قرار دهیم و دو سو ه دیگر را در رأف   

 .کنندباالنی خود بخود سو ه اصیی و دو رأف پانینی، آن را تقویت می
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 توان نقطه توجه تصههویر یعنی سههو ه را در آنجا قرار گیرد. در نتیجه میاگر مثیث را معکوف کنیم، این بار نقطه توجه رأف پایینی قرار می

 گیرد. ها قرار میشوند و هر گروه در یکی از رأفهای سه تایی تقسیم میموجود در کادر به گروهد و اجزاء بندی مثیثی افرادر ترکیب داد.

ثقل  ةعنوان نقط ای ضههمن نگاه داشههتن توجه تماشههاگر در داخل کادر، مرکز دایره را به  های مدور و دایره: فرمايبندي دايرهترکیب (پ

و ه کشانند. جایی که س  سازند، توجه مخاطب را به سمت مرکز دایره می  که مثالی محیط دایره را می یا اشیایی  افراد ةکنند. لذا هممعرفی می

 گیرد.اصیی قرار می

توان به نرخ یک    بندی می یب کند. برای درک بهتر این نوع ترک ای عمل می بندی دایره ی شهههعاعی نیز شهههبیه به نوعی ترکیب    بند ترکیب 

کنند که این نقطه تالقی، همان مرکز توجه کادر است که ای تالقی میمحیط آن شروع شده و در نقطه   ازهایی درشکه اشاره کرد که شعاع   

  باید سو ه اصیی را در آن جا مستقر نمود.

 

ها به سمت نقطه   اند. اما همه آندر اینجا نهار بازو وجود دارد که در جهات مختیو قرارگرفته بندي صلیبي يا ضربدري:  ترکیب (ت

 ها، سو ه اصیی و یا همان مرکز توجه تصویر را قرار داد.  توان در محل تالقی آنشان معطوف هستند. به این ترتیب میمشترک تالقی
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ید  کأتر باشد یا عمودی تفاوتی ندارد. برای ت بندی دارد. حال بازوی افقی بیندقابییت زیادی در ترکیب :شکل  Lبندي فرم ترکیب (ث

 توان آن را در نقطه توجه کادر یعنی محل تالقی دو بازو قرار داد.  سو ه میتوجه بیننده بر 

توانند مرکز ثقل کادر را به نقاط طالیی یک سههوم منتقل کنند. این نکته قابل  صههورت قوی میهالزم به ذکر اسههت که این خطوط ب

ست که منظور از فرم توجه  ضربد   بندی مثیثی، دایرههای ترکیبا شعاعی و  سم ای،  ست    ری، ر شکال نی شخاص و    ،کردن این ا بیکه ا

شیا و احجام درون کادر را به گونه  سی را پدید آورده   ای آراین میا شکل هند صیی را در مرکز     اند. آندهیم که گونی آن  سو ه ا گاه 

 گذاریم. )نه در مرکز کادرتصویر(  توجه این اشکال فرضی یا ذهنی می

ر تصویری و تبدیل کردنشان به    های فوق گرایشی به ساده کردن نینن عناص   بندی مثل نمونهترکیباین نوع  پويا: بنديترکیب (ج

کند.  های ساده هندسی ندارد. بیکه از طریق سازماندهی خاص عناصر بصری )با استفاده از دو نما یا فقط در یک نما( عمل می       طر 

بندی  ترکیب د.شون غییر ناگهانی در یک صحنه ساکن و ایستا می   نحوه ارانه بدین شکل است که عوامل تصویری قوی، موجب یک ت   

شود و ناگهان            ثر عمل میؤپویا موقعی م ساکن و بدون افت و خیز غرق  صحنه  صل از یک  شاگر در آرامن حا ست تما کند که نخ

مثالی تضاد میان کشتزارهای بی انتهای     ؛گرددحاصل از تنشی شدید و غافیگیرانه در همان صحنه       بدون هشدار قبیی گرفتار شوک  

 کند.غالت و قطاری که به سرعت عرض تصویر را طی می

(، نخسههتین نما،  1۹2۹آید و از تأثیر برش و مونتا  اثری نیسههت. مثالی در فییم زرادخانه)مفهوم در یک نما می ةدر بعضههی موارد، هم

شود. در  پاشد و تماشاگر مستقیمای به میدان جنگ برده میهم می مزرعه را ازدهد و ناگهان انفجاری مزرعه آرام و ساکنی را نشان می

ست راه می   (، قهرمان از کوره راهی که دو طرف آن1۹3۰) فییم زمین شکیل داده ا شید،     را مزارع گندم ت شن تابناک خور رود. درخ

ست، همه و همه گواه محیطی            سرور ا شاد و م شن و قهرمانی که  سیومو سته و ا ستند. هنگامی  حرکت آه که   آرام و بی دغدغه ه

سرخوش به جیو کادر می    صان و  صدای تیری همه نیز را عوض می   قهرمان رق سد.  سره برهم می   ر شادی را یک زند، او حاال  کند و 

 کشته شده است.

سی ندارد و از روایت دراماتیک       این نوع ترکیب بندي تعلیقي:ترکیب(چ شده هند ساده  شکال  شه می   بندی ارتباطی با ا ضوع ری مو

ست. به این ترتیب که برای لحظاتی تماشاگر قسمت حساف ماجرا را      ناشی از حذف قسمتی از ماجرا   ءعامل ایجاد آن نیز خال گیرد.

شته می در حالت تعییق نگه د بیند ونمی شود. ادام بینی مقاشود تا خود مجبور به پین ا ستان نتیجه     ةط  مخفی یا غایب ماجرا  دا

شاگر القا می    شده را به تما شمکن قهرما   لحظات حذف  صحنه اوج ک ضد قهرمان مانعی در پین زمین کند. مثالی در    صحنه  ه،ن و 

. اما با حرکت مان  پین زمینه،  گیردمی فرا را تماشهههاگر وجود قهرمان مرگ احتمال از ناشهههی دلهرة و کندمی ماسهههکه را درگیری

این   برنامه کند. کاربرد تواند کمک مؤثری به روایتگرینهایی پیروز بیرون آمده است که این خود می ةه از مبارزکبینیم قهرمان را می

مثالی مردی برای   شود. را شامل می  ناپذیر روایتت، اما قطعای مقاط  مهم و بازگشت های پرتحرک نیس بندی فقط در صحنه نوع ترکیب

دوربین در سههوی   ؛بینیماو را در حال نزدیک شههدن به قطار آماده حرکت می و یا ماندن و مبارزه در تردید اسههت فرار از تقدیر خود

شود.  خارج می دیگر قطار صحنه را در دید خود دارد و لذا شخصیت ماجرا ماسکه شده و از دید پنهان است. هنگامی که قطار از کادر

 او ایستادگی و مبارزه را انتخاب کرده است.   ؛او کسی جز شخصیت ماجرا نیست ست وفقط یک نفر در ایستگاه باقی مانده ا

ــ3 ست از وز  :توده ـ سطح    عبارت ا صویری یک جسم، یک  شکل، یک شخص و یا گرو  ن و اهمیت ت شده از این     ، یک  شکیل  هی ت

کوه، یک کشتی، یک هواپیما یا    ةمثل: یک حجم وسیعی از آب، یک قی  صورت واحدهای منفرد باشند.  هها ممکن است ب عوامل. توده

صورت بسیار نزدیکی در  هصورت ترکیبی از نند شخص یا جسم باشند که بهتوانند، بیک سر بزرگ در یک نمای بسته. همچنین می

 بندی منفرد به نظر برسند.صورت یک واحد ترکیبهیک گروه جم  شده و در نهایت ب
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ها صرفای   ولی توده ،شوند اسی و روانشناختی خود باعث جذب احساسات تماشاگر می      شن های زیباییارزش ةها به واسط خطوط و فرم

 کنند.  وزن و اهمیت تصویری سنگین خود تماشاگر را تحت تأثیر در آورده و توجه او را حفظ می ةواسطهب

شده تقویت می  نیرو و ست   هشود. اگر ب قدرت یک توده مجزا  سییه کنترا شود. ننین    ةپ  زمین، نورپردازی و یا رنگ از و خود جدا 

 خوبی مورد توجه قرار گیرد.هکننده، متضاد و یا شیوغ بیرون آمده و بگیو ةشود که یک توده، از پ  زمینرفتاری موجب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  شوندتوان در فضا القاء نمود، اما در فییمبرداری حرکات هم القاء و هم نماین داده میدر عکاسی، حرکت را می حرکت: ـ۴
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 .    وسییه تعقیب یک جسم متحرک خیق شودهدیگر و یا ب ةصحنه به نقط ةرفتن نشم از یک نقطوسییه هحرکت ممکن است ب

 توان به شر  زیر معنا نمود.  بندی را میحرکات گوناگون مربوط به ترکیب

 مسافرت و سیر و سیاحت.   ةدهندنشان حرکات افقی: ه

س    هههه صعود کننده عمودی القاءکننده: آرزو، تجییل،  ضوعات     تاینحرکات  شد، ترقی، رهایی از وزن و ماده و همچنین برای مو ، ر

 روند.روحانی و توجه به آسمان به کار می

ال  ح، مثل دستگاه پتک مکانیکی در تراشکاری یا آبشار در عین ، نیروی خردکنندهالقاء سنگینی، خطر :رو به پانینحرکت عمودی  ه

 .این نوع

 تواند باشد.                                                                   حرکت گویای: تقدیر، هالکت، مرگ قریب الوقوع و ویرانی را می ه  

  نظیر است، نیرو و زور وسییةهب موان  بر آمدن غالب قدرت، فشار، د،تضا ةکنندحرکتی قوی و دراماتیک است و بیان :حرکت مورب ههه

 .  جنگ هایصحنه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کننده نظیر باال رفتن از کوه مورد استفاده قرار داد.  توان برای القاء یک حرکت صعود: مینبشی مورب از پانین به باالحرکت ج ه
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کننده )پانین آمدن( نظیر پانین آمدن یک سههو ه، مورد  تواند برای القاء یک حرکت نزولحرکت جنبشههی مورب از باال به پانین: می

 استفاده قرار گیرد .  

 عت و تهدید کردن است.  سر تندی، القاءکنندة ق،نظیر رعد و بر zag – zigحرکت مورب:  ه

 .  شیرها در جنگ استحرکت متقاط : القاءکننده نیروهای متضاد نظیر برخورد شم ه

 .  وسییه ترفهباشد. مانند: مار خمیده و یا مجذوب و افسون شدن بترف می دار: القاءکنندهحرکات منحنی قوف ه

کننده، خوشی و بشاشیت هستند. مثل وسایل شهربازی، همچنین القاءکننده  ای یا گردنده )مارپیچ(: به هر جهت القاحرکات دایره ههه

 ها.  دنده انر ی مکانیکی هستند مثل نرخ

حرکات جیو عقب رفتن یک شخص    دهند. مانند:بیشتر حالت یک نواختی و سختی را نماین می  های پاندولی حرکات و جنبن هههه

 .عصبی و یا حیوان اسیر در قف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن تصويری 
نظمی  انسان از شیوغی و بی   امور و ارکان زندگی وجود دارد. ةناپذیر به ایجاد تعادل و توازن در همدر نهاد انسان همواره مییی سیری  

سیم ب       پرهیز می صیی م یکی از انواع تعادل در زندگی   آید.شمار می هکند و در زندگی خصوصی و اجتماعی تعادل روحی و جسمی ا

ها و جغرافیای مختیو در جهان گویای این امر است. وزن تصویری یا    ها و دورهبشر باالن  بصری است. آثار هنر نقاشی در فرهنگ     

صرفای انت    صری مفهومی  ساف ناراحتی، بی   باالن  ب ست، اما بدون آن اح ست می   ثباتی و بیزاعی و ذهنی ا سان د هد.  دنظمی به ان

 های تصویری درون کادر، وزن متناسب به وجود آید.  که با توزی  منطقی المانحل آن اینراه

 انواع تعادل و توازن در تصوير

 

 

(تقارنيباالنس رسمي يا)ـ ايجاد توازن از طريق قرينه سازي الف

(باالنس غيررسمي يا نامتقارن)ـ ايجاد توازن از طريق تعادل ب
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ن  گیرد. برای نمونه صورت انسان مثال بارز باالن  بر ای  سازی شکل می  قرینهنوعی توازن تصویری است که بر اساف     باالنس متقارن:

اند. در معماری هم میل به ایجاد تعادل  ها در طرفین و بینی و دهان در وسههط صههورت قرار گرفتهها و نشههممبنا اسههت یعنی گوش

اطراف حیاط تشکیل شده اند. هر در با دو پنجره در    های متعددی در ال منازل ویالیی سنتی که از اتاق ای وجود دارد. برای مثقرینه

شمعدان در دو طرف می آ طرفین و هر طاقچه متشکل از  ص  ینه و دو  شد. اما این امر حا مردم مشرق زمین محسوب می   ةل روحیبا

 شود.  
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سینما نمی     واقعیت  سی و  ست که در عکا توان باالن   این ا

ها به صورت تقارنی برقرار  موارد و موقعیت بصری را در اغیب

یاری از    یت کرد. نون در بسههه کان توزی  وزن     موقع ها ام

ندارد. راه    حل دیگری نیز   تصهههویری در طرفین کادر وجود 

صویر  ساف    برای برقراری تعادل در کادر ت وجود دارد که برا

های تصههویری که هر یک   تقارنی عناصههر و المانتوزی  غیر

آید که به ه وجود میوزن مخصههوص خود را دارا هسههتند، ب

 آن باالن  بصری یا غیر تقارنی گویند.  

سههینما و تیویزیون در سههراسههر طول فعالیت خود از باالن   

که تنوع دادن سههو ه در وسههط کادر، نندان معمول نیسههت. عالوه بر این  اند، به همین خاطر قرارغیررسههمی پیروی کرده

 کمتری نسبت به باالن  نامتقارن دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ندلی یکی  محل ص کرد. اگر در اشاره « االکینگ»توان به یکی از وسایل بازی کودکان یعنی تر باالن  غیررسمی می برای تشریح عینی 

ادل االکینگ  ای با همان وزن نیاز اسههت، تا تعدر صههندلی بازوی مقابل نیز به بچهگرم بنشههیند، کییو 1۰ای با وزن از بازوهای آن بچه

شود. اگر   ست که خودش با      بچهبرقرار  شد، راه حل پدر طفل این ا شته با کییو وزن در بازوی مقابل   1۰۰ای با همان وزن وجود ندا

کند. راه حل این است که قدری جیوتر یعنی نزدیک به   ادل االکینگ به سمت او سنگینی می  بنشیند، اما نه در روی صندلی نون تع  

رسههد تا االکینگ تعادل خود را  گذارد. یعنی به ده کییو میاثر میمرکز االکینگ بنشههیند؛ نون در آن صههورت وزن او بسههیار کمتر  

یقینای صفر. پ  وسط االکینگ    ؟ کندای بر بازوها وارد میافتد؟ یعنی نه وزنهنه اتفاقی میبازیابد. اگر درست وسط االکینگ بنشیند    

ه االکینگ  شاب ترین نقطه آن است و هر نقدر نیرو بر آن وارد شود نتیجه صفر است. کادر دوربین عکاسی و فییمبرداری نیز م     ضعیو 

در  شود. پ  نباید سو ه اصیی    ین کادر برویم وزن بصری بیشتر می  ترین نقطه کادر بوده و هر نقدر به طرفاست. وسط کادر ضعیو   

ر کادر  شههود. دوسههط کادر قرار گیرد. به مثال االکینگ باز گردیم. هرنه از مرکزآن فاصههیه بگیریم، تأثیر وزن بیشههتر و بیشههتر می  

 شود.تیویزیون و پرده سینما هم هر نه از مرکز فاصیه بگیریم، وزن تصویری بیشتر می

 پردازیم.میبندی در تصویر بها و نکات مهم پیرامون ترکیجا به ذکر مواردی از ویژگیدر این

 چند نقطه توجه در يک کادر بايد وجود داشته باشد؟ ـ1



 

1۹ 
 

ست. )مثالی خبرنگار در نمای پالتو( تنها و تنها نما    سو ه ا   هانی دارایدر یک کادر فقط یک نقطه توجه وجود دارد که همان 

انداز محیطی  نگ، بیوا، آشوب، درگیری یا نشم  موضوعشان ج  بین از یک نقطه توجه هستند، یا اصالی نقطه توجه ندارند که   

 باشد.  

 موقعیت وسط کادر از نظر وزن بصری نیست؟ ه2

که باید نقطه تأکید کادر باشد. )تا مورد توجه   ر داراست و لذا بهتر است که سو ه   ترین وزن بصری را در جغرافیای تصوی  ر ضعیو وسط کاد 

 بیننده قرار گیرد( هرگز در وسط کادر قرار داده نشود.

 توان چشم بیننده را به طرف نقطه توجه کادر )سوژه( هدايت کرد؟چطور ميـ 3

 سو ه متحرک باشد. هالو 

 های نوری مختیو است موضوعی و نوری و رنگی و جیوهبا استفاده از کنتر هب 



 

2۰ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نون کالم عنصر بصری نیست(شود میبندی نتکیم مشغول شود.)مربوط به ترکیب سو ه به صحبت و هپ 

 به وسییه حرکت دوربین، مرکز توجه قرار گیرد. هت 

 استفاده از عامل ریتم . هث 
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  گیري از عامل وضوح و فلو نمودن تصويربهرهـ ج

 

 تر به لنز.استفاده از سوژه بزرگتر يا نزديکـ چ
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 استفاده از تکنیک قاب در قاب. -ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـخ

 استفاده از خطوط واقعي يا ذهني موجود در صحنه
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 استفاده از لنز مناسب ـ د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبری تلويزيونساختار گزارش
شکیی دار های خبری از همه فرآورده ستند که برنامه      نظر  صی ه شخ ساختار م کند. از یساز را در تولید آنها راهنمایی م ای 

)گوینده نریشهههن(، گزارش رو به دوربین خبرنگار،  توان به گفتار گوینده اصهههیی، گفتار گوینده کابینها میجمیه این برنامه

صاحبه و گزارش  شاره کرد. همه این اقالم در یک م کل واحد با عنوان بخن یا بولتن خبری که مخاطب،   های خبری کامل ا

سد، پخن می   آن را به عنوان بخن اخبار می صوالت پیچ    1شوند. گزارش خبری کامل شنا شمار مح یده خبری از نظر در 

شیوه    شود و طبعای نیا ساختار محسوب می   شتر با  شنایی هر نه بی سینمایی و تیویزیونی دارد. در   ز به آ های بکارگیری فنون 

های  یم و سههپ  اسههتفاده خالقه از تکنیک پردازها میار کیی و فراگیر برای گزارشاین بخن از پژوهن، به معرفی سههاخت

 دهیم.سازی در اجزاء سازنده آنها را شر  میبرنامه

 شود:های ذیل تشکیل میهر گزارش خبری از آیتم

 ثانیه 15لی ا 1۰سکان  مونتا ی                                       ـ1

 ثانیه 25الی  2۰                  ( STAND UPپالتو گزارشگر )  ه 2

 ثانیه 3۰الی  25                      (         VOنریشن و تصویر) –3

 ثانیه 25الی  2۰(                                        SBمصاحبه)ه 4

 ثانیه 25الی  2۰       (                        Bridgeپالتو میانی) –5

 ثانیه 3۰الی  25(                              VOنریشن و تصویر) –6

 ثانیه 25الی  2۰(                                        SBمصاحبه) –7

 ثانیه 25الی  2۰(                                   SUپالتو پایانی) – 8

 ثانیه 15الی  1۰سکان  مونتا ی                                    – ۹

                                                           

Package- 1   
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ساختار فوق با بررسی شمار کثیری از آثار گزارشی خبر ایران و جهان و با عنایت به آثار مستند برجسته و حتی با توجه به       

ساختار              1"هرم فرایتاگ" ست. آنچه در این  شده ا صل  ست، حا سینما شی تاتر و  صه در آثار نمای که حکایتگر فراز و فرود ق

شنهادی، حا  ست اینکه در بهره پی سیاری می  بردارینز کمال اهمیت ا توان منظور نمود. این تغییرات  از آن، تنوع و خالقیت ب

ضوع و زمان نهایی گزارش و     شگر و ویژگی مو سبک کار گزار توان از شود. برای مثال می وط میریتم کیی بولتن خبر مرب به 

ها نیز کار برد. در مورد مصههاحبههیان را بجای سههه پالتو آغاز و میان و پایان، فقط پالتو آغاز و پاهشههمار پالتوها کاسههت و ب

د اسههتفاده قرار گیرند. کم  مور VOتوانند خردتر شههوند و یا در میانه ها مینین آزادی عمیی وجود دارد. مثالی مصههاحبهن

لو  فشرده   )در کنند.د و آن را از ترکیب گزارش حذف میکنناهمیت سکان  مونتا ی را درک نمی نیستند گزارشگرانی که

 ای جالب توجه از این نوع ساختار است(  ارش خبری با عنوان ارگ بم، نمونهشماره نهار، گز

های مختیو  اصول کاربرد تکنیک ها نیاز به شناختخبری و توانمندی در تهیه آنبرای درک کامل این ساختار و سایر اقالم 

 ةگزارش که منوط به آشنایی با نحو  دهنده یکهای تشکیل   مونتا ی و یا ویراین صحیح آیتم باشد. مثالی کاربرد سکان  می

های  بندی تصویری و شیوه  با ترکیب ده نیازمند آشنایی نسبی  های متنوع تدوین است و یا ضبط یک پالتو سا   کاربرد تکنیک

 باشد.  های اجرا در گزارشگری مینگارش در خبر و آشنایی با روش

 سکانس مونتاژی
شوند که طی آن نماهایی از موضوع گزارش به همراه  های خبری، معموالٌ تیترا  ندارند. اما اغیب با یک سکان  مونتا ی آغاز میبسته

گردد. این سههکان  مونتا ی یا  شههود و به عنوان پین درآمد گزارش محسههوب می ثانیه ارانه می 15تا  1۰موزیک به مدت تقریبی 

   :دو استفاده مهم دارد "تصویری هپاسا  صوتی"

کند و دوم اینکه با جذابیت هاهری خود که شامل ریتم سری     نخست اینکه شمایی از مضمون کیی گزارش را به مخاطب عرضه می    

یا سرود یا حتی افکت صوتی خاص یا یک بیت شعر ممکن است باشد، مخاطب را متوجه خود کرده و دعوت  تصاویر و ضرب موزیک 

 باشند.های سکان  مونتا ی، اغیب شامل جزنیات موضوع میکند. نمابه مشاهده و تعقیب ادامه برنامه می

گ  گیرند و هماهنا ریتم موزیک کنار هم قرار میب ایویرمعموالی ارتباط بصهههری یا تداوم تصهههویری با یکدیگر ندارند و صهههرفاین تصههها

های  های ممیو از عناوین مختیو کتابویترین ،دهیم: دستگاه ناپ کتاب نند تصویر را در کنار هم قرار می عنوان نمونه شوند. به می

سبی به دنبال هم قرار گیرند    پرنم و،مختی سیقی منا شورهای مختیو جهان. اگر این نماها با مو شگاه بین  ؛های ک المییی  مفهوم نمای

 کنند.کنند. در عین حال که جذابیت و اشتیاقی وافر برای دیدن بقیه گزارش در مخاطب ایجاد میکتاب را تداعی می

 ترکيب بندی در پالتو  خبر
با توجه به این تعریو در میکند.ید خود را رو به دوربین قرانت میل اعم از اسههتودیو یا لوکیشههن( که خبرنگارپالتو عبارت اسههت از مکانی )

 است. لیدو  سوژهو  مکانهای اساسی به نامیابیم که پالتو شامل سه جزء 

 بندی نمای پالتو نقن دارند. این سه پارامتر در نحوه ترکیب

 ه موضوع برنامه مربوط است. توان رویدادی در حال وقوع را مشاهده کرد که بزمینه و حتی پین زمینه تصویر می در پ  معموالی مکان:

 

                                                           

Gustave Freytag-  (1895-1816 )  
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ویری  از صتدران سالمند است. پ  باید عنصری های مسنی که در حیاط یک آسایشگاه سالمندان هستند و موضوع برنامه نیز ما    خانم مثالی

از باید نمای متوسط و یا ب بیکه ته را برای ضبط پالتو انتخاب کردتوان نمای بستصویر دیده شود. در این صورت نمیموضوع برنامه در زمینه 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

صر بندی در هنگام ترکیب صویر   مهم دیگری نیز دخالت د عن ست که ت صل از نما و همچ ارد و آن زاویه نما ا  نینبردار با توجه به مفهوم حا

 گیرد.، زاویه مناسبی را برای نما در نظر میمحدودیت های محیطی و حتی فنی

 ارتفاع و زاويه دوربين
صیه دی  تنظیم موقعیت دوربین، ارتفاع و زاویه آن از مشخصه  در  ست که معرف فا سطح زمین می  های مهم ا سبت به  دگاه دوربین ن

نی در سینما است که به کمک  های بیاویه تشکیل شده است. یکی از تکنیکباشد. اصوالی نقطه دید دوربین که از دو گزینه ارتفاع و زا

های سهههو ه و ارتباطن با دیگران و غیره در اختیار بیننده قرار داد. به دیگر سهههخن زاویه         ویژگی ةدربار وان اطالعات مهمی  تآن می

 ای دارد.دوربین نسبت به سو ه هم در زیبایی و بعد تصویر و همچنین القا احساف مورد نظر به بیننده اهمیت ویژه

ستقیم با قد خبرنگار دارد.    سبت م شات می   م ارتفاع با اگر دوربین ه ارتفاع دوربین ن شد به این نما لِوبل    ( درLevelshotگویند.)او با

در این وضهههعیت آی لِوبل خوانده می  این حالت  لنز دوربین همسهههطح با نشهههم او و هم محور با نگاهن قرار دارد. زاویه دوربین        

 (Eye  Levelشود.)

ست که پایین  زاویه شان می  قرار گرفته و او راتر از سطح نشم خبرنگار    رو به باال، نمایی ا دهد. این نما را  از ارتفاعی کمتر از قدش ن

 (Low Angle)گویند.و انگل میل

ین و نزدیک  در این حالت دوربین در روی زم (Very Low Angle) گویند.پایین باشههد به آن وری لو انگل میاگر زاویه نما خییی 

 گیرد.به کو پای او قرار می

می "های انگل  "این نما   نمایی را گویند که در آن ارتفاع دوربین از قد خبرنگار باالتر قرار گیرد. در این حال به          زاویه رو به پایین    

شد      (High Angle)گویند. شیب تند و  صورتی که زاویه مزبور دارای  شد به آن  در   Very High.)گویندمی "های انگلوری"ید با

Angle ) کنند.نامه، مفاهیم مختیفی را القاء میمتعددی دارند و بسته به هدف برهر کدام از این نماها تأثیرات 

سر خبرنگار قرار گیرد، به  قدر باال برود که بر فراز صحنه و درست  ای دوربین آنصحنه اگر در  سقو     طوریباالی  که گویی از موض  

 (Over head)گویند. "هداور"گر رویداد است این نما را نظاره

ای به تماشاگر تفهیم کند. این نما به  شان نسبت به هم را به نحو شایستههای داخل صحنه و رابطهتواند موقعیت آدمنمای اور هد می

 گذار خواهد بود.  داستانی همراه باشد بسیار تأثیر خاطر زاویه غیر معمولن جذابیت و پویایی زیادی دارد و اگر با منطق
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 کرد: توان تقسیمنهار گروه میها را به ثیرات ناشی از آنأدر مجموع ت

 از نظر روانشناسي ـ1

گونه قضههاوت و پین داوری در مورد سههو ه ندارد. زاویه آن عادی و موازی با زمین یا هم   نمای آی لول نمایی اسههت خنثی که هیچ

هههه گوینده به کرات مورد  یرهای خبری تیویزیون این نما از مجکند. در برنامهراستا با سو ه است که احساف خاصی را منتقل نمی      

گونه  کند که راج  به موضهههوع خبر هیچکه سهههردبیر خبر با این نما به بیننده یادآوری می گیرد. دلیل آن هم این اسهههتفاده قرار می 

شته و با بی   سوگیری و جبهه  ضاوتی ندا ضی بی   گیری و ق ضی کامل همچون یک قا صرفای جهت اطالع   غر ضوع را  سانی به   طرف مو ر

 شونده هستیم.های گزارشی تیویزیون نیز شاهد نمای هم ارتفاع با مصاحبههای برنامهکند. در اغیب مصاحبهگو میمخاطب باز

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. مثال ینمایی که از یک سردار پیروز   از حیث روانشناسی احساسی از قدرت و تسیط و توانمندی به سو ه می       Low Angleنمای 

 ی دارد. البته در خبر استفاده از این نما بشتر به منظور ایجاد جذابیت است.ازاویهننین شود در جنگ گرفته می
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سو ه می  های انگل یا از زاویه باال به پایین احساسی از ناتوانی و حقارت و   نمای از یک  بخشد. مثل نمایی که خردی و بیچارگی و ضعو به 

 سازد.گر میکاراکترها را با این تمهید جیوه از نماهایی است که موقعیت روحی روانی شود. سینما ممیوسردار شکست خورد گرفته می

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 از نظر مفهوميـ 2

صر    صویر اعم از پ  زمینه یا پین زمینه عنا گاه در جغرافیای کادر ت

ز نها اتصویری ناهمگن با موضوع وجود دارد و فییمبردار برای حذف آ  

بیند که از زاویه رو به باال یا رو به پایین           ناره را در این می کادر،   

ست.برای مثال در         صادق ا ضوع نیز  ستفاده نماید. بر عک  این مو ا

کنید. برای اینکه مییت ازمان میل با یک دیپیمات صههحبت میمقرسهه

رش را در پ  زمینه ترکیبوی مشخص شود تصویری از پرنم کشو

ارتفاع زیاد تیرک پرنم مجبورید، از زاویه      اما به دلیل    ،کنید بندی می 

 لو انگل استفاده کنید.
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 از نظر فني  ـ 3

که منظور  کند. بدون اینای سههرباال یا سههرازیر میفنی مبادرت به اسههتفاده از زاویه فییمبردار در موارد متعددی برای رف  اشههکاالت

  سبب  آن روشنایی  و دارد قرار دریا ر،خبرنگاساز باشد. برای مثال در پ  زمینه   اتیک یا روانشناسی مد نظر برنامه  خاصی از نظر درام 

کند تا روشههنایی بین از حد پ  زمینه را  ای دیگر اسههتفاده میییمبردار برای رف  مشههکل از زاویه. فشههودمی وی نهره شههدن تیره

 کنترل نماید.

سو ه در  سوژه:  ستند آپ ) گزارش منظور از  ستودیوی خبر)   Stand Upهای خبری و ا ست. همچنین در ا (،  Reader(، خبرنگار ا

میزانسن ثابت و متحرک است. در میزانسن ثابت، خبرنگار و   گرفتن سو ه در تصویر تاب  دو نوعقرار  ةخبر است. نحو دةگوین ه مجری

خبرنگار است و شامل اجرای مجری    کنند. میزانسن متحرک خاص  در حالت ایستاده یا نشسته، برنامه را اجرا می    مجری خبر معموالی

ستودیو نمی  خبر در شده حرکت می یخبرنگار میان دو نقطه از پین تعیشود. در این حالت  ا کند و دوربین به حالت پان)حرکت  ن 

 کند. دو نکته در این زمینه حانز اهمیت است:سمت نپ یا راست، او را دنبال می افقی کیگی دوربین روی پایه ثابت( به

طوری که دو سوم بقیه کادر، فضای نگاه او  یک سوم کادر تصویر قرار گیرد به که خبرنگار در هنگام حرکت باید در ناحیه این اوله  1

 را تشکیل دهد. در این حالت نگاه او به داخل کادر است.

فوکوف کشی را انجام دهد. برای   بردار نیاز به دستیار دارد تا عمل  عمق کادر انجام شود، تصویر   که اگر حرکت سو ه در دوم اینهههه 2

شکل، دا  ضی را در نظر می یرهرف  این م شعاع   گیریم مثالیای فر سو ه روی محیط    گیرر. دوربین در مرکز دایره قرار میمت 3به  د و 

صیه این دو ثابت ا دایره حرکت می نمای   شود. در عین حال که ست و نیاز به فوکوف کشی برطرف می  کند. به این ترتیب همواره فا

 حاصیه، از نظر بصری، غنا و تنوع زیادی خواهد داشت.

ای که  تن داشههته باشههند. نباید هیچ نشههانه که خبرنگار و مجری خبر باید لباف مناسههبی به از دیگر نکات مهم در مورد سههو ه این

ها نباید از  ه شود. برای نمونه خانم ها مشاهد مخاطب را به خود مشغول و از توجه به موضوع خبر بازدارد، در لباف و نهره و اندام آن  

بیعی  ط در دست گرفتن میکروفن باید کامالی ةباشند. حالت حرکت دست سو ه و نحو زیوراالت استفاده نمایند یا آراین غییظ داشته   

 غیر عادی. و عادی باشد. نباید فراموش کرد که اجرای تیویزیونی عبارت است از طبیعی رفتار کردن در شرایط کامالی

 استوديو پخش خبر تلويزيوني
 شوند.  یمدر هر بخن خبر تیویزیونی شاهد سه نمای اصیی هستیم که بعد از هدالین نشان داده 

 نمای اول نمای النگ شات یا نمای باز از همه فضای استودیو  

بار بخن خبری است. در   شود و به نوعی حاکی از اهمیت و اعت است. در این نما بین از همه عظمت بخن خبری به رخ کشیده می  

، به  رکت نزدیک شههونده دوربین توام اسههت با ح کند. این نما که معموالیریه خبر در پ  زمینه خودنمایی میبرخی موارد اتاق تحری

ین نمای هر بخن خبری را تشکیل   ترخورد. نمای بعد که اصیی یندگان اصیی خبر و میزشان برش می  گو ههههنمای تمام قد از مجری

طور که مشخص است، در اینجا با یک ریتم  نکند. هماه اولین خبر را قرانت میگوینده خبر است ک هههنمای متوسط از مجریدهد می

 رسد.نمای فول و سپ  به نمای مدیوم مینزدیک شونده روبرو هستیم که از النگ به 
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سی، طیو بیدر بی ای هستند. مثالی ها، دارای هارمونی مشخص و تکرار شونده  شبکه خبری، رنگ آرایی هر در صحنه  والیممع

سفید و قرمز ختم می   سیاه و آبی تیره به  شبکه و باندهای زیر نوی   شود. حتی لباف مجری های رنگی از  ها و لوگو و آرم 

 نیز تابعی از این وارسیون رنگی است.

ها و خطوط افقي و عمودي پالسما تشکیل شده باشد، ترکیب    مثل ستون  اگر صحنه از خطوط افقي و عمودي 

اي، حالت کج شود. در صورتي که خطوط صحنه مانند میز چهارگوش و خطوط زمینه   بندي ايستا محسوب مي  

 شود. بندي پويا گفته ميو مايل داشته باشند، در آن صورت به آن ترکیب

گیرد که عبارتند از: متقارن يا غیر متقارن بودن و ايستا يا  ميصحنه استوديو از نظر ترکیب بندي با دو پارامتر اساسي مورد ارزيابي قرار     

پويا بودن. اگر مجري در وسط کادر قرار داشته باشد و اجزا صحنه به تساوي در اطراف وي قرار داشته باشند به اين نما متقارن و در غیر        

 اين صورت نامتقارن گويند.
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های تصههویری بی ربط و ای اسههت که  ضههمن پرهیز از شههیوغی و الماناسههتودیویی به گونهتقسههیم فضههاها در کادر تصههویر 

 پراکنده، حسی از پرسپکتیو و حرکت نرم را تداعی کند تا از ایجاد کسالت در مخاطب جیوگیری شود.

شیایی مانند میکروفن  معموالی شی تیفن قرار می  روی میز مجری ا ستودیوهای     حا دادند که در حالو لیوان آب و گو ضر در ا

ست و میکرفن   ها مدرن همه آن شده ا شده و ل   ها بیاز روی میز حذف  شه   پتاپسیمی  شی شده  ی نیز در زیر میز  ای تعبیه 

 که برای مخاطب جیب توجه کند.   رساند بدون اینالعات ضروری را به آگاهی مجری میاست که در مواق  الزم اط

سیل   ننحوه اجرای مجری یا مجریان و تعامل آ سبت به هم نیز از پتان سوب می   ها ن صری در خبر مح ر شود که از نظ های ب

ست. نحو    سیار با اهمیت ا سه   ةمخاطب ب ست اجرای      ناجرا به  ست. نخ سیم ا سنگی   "وع کیی قابل تق که در این  "صورت 

از ماهیت خبر  خواند بدون آن که عضههالت صههورتن کمترین اطالعات رای با کمترین حرکت ممکن خبر را میحالت، مجر

شکیل تیویزیون در    شیوه اجرا در ابتدای ت شت. توجیه آن  انعکاف دهد. این  ها دوران پ  از جنگ دوم جهانی طرفدارانی دا

بود. اجرای صورت سنگی    اش در هنگام قرانت موضوع خبر گیریطرفی و عدم قضاوت و جبهه جرا، بیبرای اعمال این شیوه ا 

شکی و جدی بودن بین  شبکه      به دلیل خ شد و اینک در  شته  شده و    از حد به تدریو کنار گذا سوخ  های مدرن خبری من

اینجا اگر دو مجری اسهت. در   "بگو بخند"ها، شهیوه موسهوم به   ین آن شهده اسهت. یکی از این الگو  زهای دیگری جایگمدل

شند تالش می  ش     با شاد، از خ صمیمانه و  سمی بودن  کنند با گفتگو و پاف دادن خبر به همدیگر در جوی  کی و جدی و ر

صح    خبر شد. اگر فقط یک مجری در  شد در آن     نبکاهند. تا بدین ترتیب برای مخاطب جذاب و دیدنی با شته با ضور دا ه ح

از دیوار سههنگی بین مخاطب و رسههانه اندکی    کندپردازد و باز هم تالش میبگومگو و خوش و بن با بیننده می صههورت به

ان، بهترین الگو را در شهیوه سهوم یعنی حالت متعارف و متعادل ارانه و اجرا که حالت    کارشهناسه   کاسهته شهود. بسهیاری از   

ها حکایت از غیر ضهههروری بودن مجری خبر دارد.     دانند. البته در نظر داشهههته باشهههید که آخرین یافته         بینابینی دارد، می 

گوینده قانل نیستند. شبکه تیویزیونی یورو  ههههشان، نقشی برای مجریهای اجتماعی با تمام قدرت و گیراییکمااینکه شبکه

 اش است.     های خبرینیوز هم فاقد عنصر مجری در بخن
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  کارربد رگاکيف و تيتراژ رد خبر تلوزييون :دومفصل
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  قابل مختیو هایجنبه از خبر در گرافیک کاربرد ضههرورت. گیردمی قرار اسههتفاده مورد گرافیک خبری، هایبرنامه انواع در 

 .است بررسی

 

 گرافيکي اصطالحات
  رافیکاینفوگ آن به باشد، خبر انتقال و ارسال اصیی ابزار گرافیک، اگر. است خبری گرافیک معنی به وا ه این :1اينفوگرافیک

 .گویندمی

 :باشند هاویژگی این دارای که شودمی استفاده هانیخبر در اینفوگرافیک

 

                                                           
1 -Information Graphic 

سرعت انتقال اطالعات  -الف

فقدان تصوير عيني     -ب

عدم امکان تصويربرداري از واقعه -پ

نظيره سازي يا مصور کردن وقايع آينده-ت

تاکيد و برجسته سازي-ث

صرفه جوئي در زمان و تجهيزات و نيروي انساني-ج

تهيه آرم و لوگوي خبر-چ

......تهيه دکورهاي مجازي و-ح

قابليت  
مصور شدن

فوريت خبر

مخاطب عام



 

33 
 

  با که شههودمی شههمرده گرافیکی اثر موجزترین و ترینخالصههه آرم. شههودمی خوانده نشههانه یا نشههان معنی به فارسههی زبان در :1آرم

 .کندمی القا را خاصی مفهوم بصری، عناصر کمترین

  خوانایی شرط  بصری،  ایجاذ داشتن  بر عالوه که است  آرمی و نشانه  گویند،می لوگو آن به خالصه  صورت  به که لوگوتایپ: 2لوگوتايپ

  و باشد داشته تصویری فضاسازی هم تا شودمی ساخته کیمات و حروف با که آرمی و نشانه دیگر عبارت به. دارد نهفته خود در هم را

 .شود خوانده هم

  و صوتی  ویژه جیوه موسیقی،  شامل ) صدا  هماهنگی، این در. خاص داستانی  یا موضوع  روایت برای تصویر  و صدا  هماهنگی: 3کلیپ

تقسیم  ییپک فتو و کییپ گرافیک کییپ، ویدنو شامل  انواعی به کییپ. است  تصاویر  انتخاب مبنای و معیار...( و آوازی و شعری  کالم

 .شودمی بندی

 ...(  و رنگ سطح، خط، نقطه، مثل عناصری) آید.می پدید گرافیکی بصری عناصر با که است کییپی:4کلیپ گرافیکـ الف

 .نیست هاعک  شدن فتوگرافی به الزامی آن در و باشد شده تهیه ثابت، هایعک  با فقط که است کییپی: 5فتوکلیپـ ب

  فتورمان یک بگذاریم، نماین به آن کییدی هایصحنه از متوالی هایعک  صورت به فقط را ایواقعه یا داستان اگر: 6فتورمانـــ ج

 .ایمساخته

شن    کپشههن یک اصههیی هایویژگی. گرددمی اتالق شههود کار تیویزیون برای که تصههویرسههازی نوع هر به کپشههن اصههوأ: خبري کپ

 :از است عبارت تیویزیونی

  و نریشن  مونولگ، دیالوگ، موسیقی، ) صدا  هماهنگی گردد،می ارانه افقی و نهار به سه  ابعاد در شود، می طراحی موضوع  اساف  بر

  گرفته قرار مدنظر آن در پخن آنتن فنی هایمحدودیت اینکه باالخره و است  متحرک یا ثابت است،  شده  لحاظ آن در( صوتی  جیوه

  توصیفی  ترکیبی، نمایشی، : هابرنامه هایکپشن . شوند می نامیده خبری کپشن  روند،می کارهب تیویزیون خبر در که هانیکپشن . است 

  شود، می ارانه گوینده توسط  که را خبر متن است  قرار یعنی شوند می شمرده  تکمییی خبری هایکپشن  ولی هستند  تزنینی گاه و

 .نمایند تکمیل

  حروف هب بخشیدن  حساسیت   نوعی. گرافیکی اثر یک در کیمات و حروف هدفدار و غیرعادی نینن یعنی تایپوگرافی: 7تايپوگرافي

 .شوند دیده شوند، خوانده کهآن از پین هاآن تا است

  نامیده یزرت کند، معرفی یا تبییغ تیویزیون رسانه  در را خدماتی یا کاال موضوع،  دارد قصد  صدا  همراهی با که تصویری  بیان هر :تیزر

.  است تر مناسب برایشان آگهی  هههرپرتا  عنوان یابند، ادامه دقیقه ده از بین اگر ولی ندارند خاصی زمانی محدودیت هاتیزر. شودمی

 .شوندمی ساخته زنده فییم و انیمیشنی گرافیکی،: نوع سه در هاتیزر

  بیعیط غیر هویت و طر  ماهیت که بدهیم عک  آن در تغییراتی و کنیم اسههتفاده عک  از گرافیکی، کادر یک در اگر: 8فتوگرافي

 .است شده فتوگرافی گرافیکی، کار آن در عک  آن شودمی گفته اصطالحأ بگیرد، خود به

                                                           
1 - Arm 

2 -Logotype 

3 -Clip 

4 - Graphic Clip  

5 - Photo Clip 

6 -Photo romance 

7 -Typoygraphy 

8 - Photography 
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شن   آرم ستی ست  گرافیکی کوتاه کییپ: 1ا شی  غیر هایبرنامه ابتدای در که ا   ارانه هابرنامه بین خالی هایزمان در یا و تیویزیون نمای

 .دهد نشان را نظر مورد موضوع از ایخالصه تصویری، رسانیاطالع و فضاسازی بصری، تنوع ایجاد بر عالوه تا شودمی

  گرافیک شههود، اسههتفاده آن در هافریم حرکت از و شههود طراحی متحرک رسههانه یک برای که گرافیکی اثری: 2متحرک گرافیک

 .آیندمی حسابهب متحرک گرافیک مجموعه زیر متحرک، هایکپشن و کییپ گرافیک تیترا ،. شودمی نامیده متحرک

  یندورب حرکت نه و طر  داخل در فرمی حرکت نه) حرکت هیچ بدون تیویزیون قالب در که گرافیکی سفارش  هر: ثابت گرافیک

  ارانه زیرنوی  یا مجری، یک تصههویر همراه کپشههن، قالب در اغیب و دارد قرار ثابت هایگرافیک گروه در درآید، نماین به( اثر روی

 .شودمی

:  بود اهندخو موفق کنند، رعایت را ذیل نکته سه  اگر نمایند، القا مخاطب به تنهانی به را پیامی است  قرار که زمانی: ثابت هايکپشن 

 (42۰-426؛ صص1383 ،صادقی) .مخاطب دید هدایت و ایجاذ نویسی،خالصه

  اهم از فوریت و سههرعت خبر کار در که خصههوصهب. اجراسههت قابل راحتی به رایانه کمک به فوق موارد از بسههیاری حاضههر حال در

 .  گرانبهاست و کمیاب عنصر همین در مفقوده حیقة اتفاقای و داشت نوآوری و خالقیت انتظار تواننمی ابزار از اما. هاستویژگی

 خبر در تيتراژ نقش

می مخاطب بر ثیرگذاریتأ باعث هاآن هماهنگ و منسهجم  جم  که شهود می تشهکیل  گوناگونی عناصهر  و اجزاء از خبری برنامه هر

  بندیبسته یا و کتاب جید روی طر  با مقایسه قابل خبری تیترا . است خبری هایبرنامه اجزاء همین از یکی نیز خبری تیترا  .گردد

 .آنهاست محتوای دهنده نشان که است کاال

  کارگردان باشههد، فییم گرافیک هایتکنیک رموز به مسههیط که تیترا  طرا : از عبارتند که دارند دخالت عامل نند تیترا ، تهیه برای

 (58؛ ص 1376پور، )سعیدی .کافی بودجه مناسب، زمان خالق، و آگاه

 .بودنمستقل و بودن بودن،گویا معرف بودن، فشرده بودن، کوتاه: عبارتنداز خبری تیترا  اصیی هایویژگی

 تلويزيوني اخبار تيتراژ به کوتاه نظری

  مفهومی و شناسیزیبایی بعد دو از که دریافت توانمی راحتیهب جهان معتبر تیویزیونی هایشبکه خبری تیترا های به گذرا نگاهی با

 .برخوردارند ایپیچیده تکنیک و واال کیفیت از

 .پردازیممی هابدان بخن این در که دارند هاییکاستی و نواقص ها،آن با مقایسه در تیویزیونی هایشبکه از برخی خبری تیترا های

تیترا  این اغیب در. است  یکدیگر با مختیو هایبخن خبری تیترا های شباهت  تیویزیونی، خبر مراکز در معمول مشکالت  جمیه از

  استفاده آن امثال و کشاورزی پربار مزارع صنعتی، هایکارخانه تولیدات روند تصاویر مثل هم به شبیه مضمون با و واقعی تصاویر از ها

  آمیزیرنگ و بوده هم به شبیه  هاآن همه موسیقی آالت کهاین ضمن. برندمی بهره تکراری موسیقی از هاآن اتفاق به قریب. شودمی

  مخاطب که صورت  این به. بردمی بین از نیز را بودن معرف اصل  نیست،  مناسب  شباهت  این کهاین از گذشته . است  یکسان  سازها 

 .  کندنمی شبکه همان هایبخن دیگر و آن میان تفاوتی احساف بخصوص، خبری شبکه یا خاص خبری برنامه یک تماشای هنگام

صاویر  هاآن اغیب. دارند یکدیگر به زیادی شباهت  نیز هاتیترا  این ساختار  شان  هم دنبال به تند ریتم با را زنده ت   و تقدم. دهندمی ن

صاویر  این خرتأ صر  و معین مفهوم فاقد اغیب نیز ت سبت  فردی به منح ست  خبر دیگر هایبخن به ن   معموالی هاتیترا  این سازنده . ا

                                                           
1 - Arm station 

2 -Motion graphic 
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ضاوت  دنار شان  با که پندارندمی ننین و هستند  شخصی   و انگارانهساده  ق صویر  هر دادن ن صاویر،  از ایمجموعه یا ت   ذهنیت عینای ت

  تشاشاغ و سردرگمی باعث نهایت، در غیط پندار این. نیست ننین که صورتی در. شد خواهد تکرار نیز مخاطبان تمام برای خودشان

  موضههوع از نشههان تیترا ، کنندهتهیه برای تراکتور دادن نشههان. نیسههت لطو از خالی زمینه این در مثالی. شههودمی مخاطب ذهن در

 .کندنمی ایجاد تصوری ننین لزومای مخاطب برای که حالی در. دارد اقتصادی

سیقی  شکیل  مهم ارکان از یکی مو ست  تیترا  یک دهنده ت ست  انتخابی معموالی ولی شود  ساخته  باید که ا سیقی م کپی واق  در. ا   و

  کار این برای را ایبودجه مربوطه، مدیران که اسههت آن امر این دلیل قط  طور به. اسههت مختیو موسههیقایی قطعات یا هافییم متن

  که شههودمی این نتیجه. نیسههتند قانل آن برای را الزم اهمیت که اسههت آن از حاکی بودجه تخصههیص عدم و دهندنمی اختصههاص

سیقی  ستفاده  منظور به نون مو شده  ساخته  تیترا  برای ا ست  ن سیار  زمانی هرف برای لذا ،ا   (ثانیه 2۰ حدود یعنی) تیترا  کوتاه ب

 .کندنمی تداعی را خبر تیترا  فرود و اوج و آغاز گانهسه نقاط که صورت این به نیست، مناسب

  توسط  اخبار، بودن جدید و نو مثل کییدی مفاهیم ارانه شاهد  ندرتهب و است  ضعیو  و کم تیترا هابرخی مواق  در  در گرافیک نقن

 .  هستیم گرافیکی کارهای

  صورت  در و است  مربوطه خبر بخن و شبکه  دهندهنشان  آرمی هر. است  معایب از دیگر یکی خبری تیترا  طول در آرم وجود عدم

ستفاده  جایهب گاه. ماندمی کتمان خبری بخن آن هویت آرم، فقدان شته  از معرف، آرم از ا ستفاده  نو سانه  در نیز آن شود که می ا   ر

 ت.نیس بجا و مناسب تصویری

 

 منابع:

 سروش نشر ،تهران ، ناپ اول،بندی فییم، گرافیک در عنوان1376 ،فرشته -پورسعیدی -1

 ناپ اول،تهران، نشر شابک ،1383، "های خبرالت بایستهمجموعه مقا"مهدی،  -صادقی -2
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صویر  یک ارزش» که ایدشنیده  بارها را جمیه این احتماالی ست  کیمه هزار از بین ت سای  . «ا سا   رتباطا کارایی و ارزش بیانگر جمیه این ا

صویری  ست  1ت ست  آن حقیقت. ا شترین  که ا سییه به پیرامونمان محیط از ما دریافت بی   عالقه ما مغز و گیردمی صورت  بینایی قوه و

صویری  صورت به اطالعات تحییلو  تجزیه به زیادی ساف  همین بر دارد؛ ت سانی اطالع اگر ا صویر  کمک به پیام انتقال و ر   ورتص  ت

  رسههان( به)گرافیک اطالع هااینفوگرافیک که اینجاسههت. بود خواهد بیشههتر مخاطب ذهن در آن ماندگاری مدت و اثرگذاری پذیرد،

 .آیندمی ما کمک

شگران  هااینفوگرافیک صویری  نمای ستند  هاداده و اطالعات ت ست  پیچیده اطالعات ساده  و سری   ارانه هاآن که هدف ه   بیان به .ا

صر  کمک به هااینفوگرافیک تر،ساده  صری  عنا شه،  نمودار، عک ، نظیر ب   و هاداده از ایمجموعه تا کنندمی سعی  … و دیاگرام نق

  .شود منتقل مخاطب به فهمقابل و سری  ایشیوه به پیام که درآورند تصویر به ایگونهبه را پیچیده اطالعات

 
  انه رساطالع که گرافی از...  و وادثه ح ریحه تش ی،ه آموزش ی،ه تبییغ وه مختی دافه در ایران با اه 4۰و  3۰ هه ده در یه وقت ایده ش

  یدنهرس رایب کهگرافی وعهن نهای دهشنمی ورهتص زههرگ د؛هشمی تفادههاس ادههس( نیوزگرافیک) ریهخب کهگرافی و( که اینفوگرافی)

  و کهه اینفوگرافی هری،ه همش ریاته بود که به همت مجموعه نش 82ال ه س نیم قرنه را طی کند. یریه مس خود مدرن کاله اش هب

(  ۹۰دهه له اوای از) آن نه آنالی کاله اش در و یده خورش روزنامه نیز ادامه در و رده ک تجربه را دیه جدی دوران رانه ای در که نیوزگرافی

  قدم... و وزنیفرهنگ ن،هخبرآنالی ن،هآنالی یمهنس ای،ههخامن یهعی یدهس یهالعظم اهللتهآی رتهحض ارهآث رهنش و ظهحف رهدفت ایتهس

، با  ۹4از اواخر سال  کرد،می طی را کندی یره مس ایران در که اینفوگرافی ۹۰ هه ده له اوای اه ت هه ک یه حال در. نهادند مسیر این در

  نه تیف هایانه رسپیام از تفادهه اس هه ب ومه عم هه توج و،ه س که ی از وزهه ح نه ای در عیمی مقاالت و کتاب اره انتش ها،افزاین آموزش

  زا تفادهه اس و ده تولی هه ب نه گرای ر،ه دیگ ویه س از ریه بص اته اطالع از ریه گیبهره هه ب انه مخاطب و رانه کارب دیه منعالقه و راهه هم

 .  دهش بیههش بهت یک ههب گاه که حدی تا داد افزاین را کهاینفوگرافی

  نه موش  ه جن از یه هاینمونه اله،ه س دو ایفاصیه اه ب و ده ش یه کنش برهم هایاینفوگرافیک شاهد نمونه ۹3 اله س طه اواس از

  را وده خ دیگر نه نمای هاییوهه ش و کاله اش رانه ای در که اینفوگرافی هه ک ته اس یه حال در ده رون نه ای. دنده ش ده متول که اینفوگرافی

  وه ول که وزگرافیه نی اه ی خبری گرافیک ده دهمی انه نش 4۰جمیه در دهه از رانه ای ایه هروزنامه هه ب یه نگاه. است نکرده تجربه هنوز

  قرار تفادهه اس ورده م تره بیش تحمییی جنگ دوران و 6۰دهه  در و بوده توجه ورده م دوران همان از آن، تیه دس و ادهه س کاله اش در

  نه ای اره انتش و ده تولی در رقابتی ومه مفه آن، از تفادهه اس رغمیه عی. گرفت خود به مدرن شکل ،8۰دهه  اوایل در هه ک این تا گرفته

  نه ای از اریه آث ده تولی رایه ب الشه ت و هه عرص نه ای هه ب هاانهه رس برخی ورود اه ب هم آن ت؛ه یاف اه معن ۹6سال  در ک،ه گرافی وعه ن

  امه ام ره مطه حرم و المیه اس ورایه ش مجی  به نه داع طه توس تهران تیه تروریس ةه حادث ونه همچ حوادث یه بعض. جن 

                                                           
1- visual communication 
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  رحاض الهح در و یدهبخش ترجدی معنایی را ریهخب گرافیک رقابت این... و نهداع  همواض به کهموش ییکهش ههحادث ،(ره)یهخمین

  ارف،ه ف زاریه خبرگ نیم،ه تس زاریه خبرگ اب،ه انتخ ن،ه خبرآنالی تان،ه شبس زاریه خبرگ ن،ه آنالی یمه نس مطبوعات، برخی اره کن در

 (1۰۰و  ۹۹ ص؛ ص 13۹6)سییمی، . اندشده آفرین نهنق وزههح نهای در... و گارههاینفون ن،هآنالی ادهاقتص
 

 

 اينفوگرافيک چيست؟
  برای را «نگاشههتاطالع» فارسههی وادب زبان فرهنگسههتان که اسههت information graphicعبارت  شههده کوتاه 1اینفوگرافیک وا ه

سی  معادل ست  برگزیده آن فار ست  ممکن البته. ا سان، اطالع گرافیک نون با عباراتی ا نیز از   … و اینفوگراف اینفوگرافی، نما،داده ر

 .آن نامبرده شود

ست  عباراتی دیگر از 2هاداده سازی دیداری   هب حقیقت در هاداده سازی دیداری. شود می کاربردهبه هااینفوگرافیک کنار در اغیب که ا

صویر  ستفاده  با عددی شده  گیریاندازه مقادیر و هاداده درآوردن ت شه  از ا سیه    ها،نق   انواع و زمانی هایسری  ها،شبکه  مراتب،سی

 از سایت اینفوگرافیک(؛ 4/5/13۹6در تاریخ  )بازیابی .است نمودارها

شورها   News Graphicگرافیک خبری که به آن  رسهان   شود، نوعی گرافیک اطالع گفته می Infographic Newsیا در برخی ک

لیههد، از روش            تو توا و اهههداف  ح م تفههاوت در  جز حرک،                 اسههههت کههه بههه  ت م بری ایسهههتهها،  خ فیههک  گرا ین ) نمهها  هههای 

سانه    شی، نندر ست. وجه تمایز این نوع گرافیک با گ   برهم کن شابهی برخوردار ا سان را   رافیک اطالعای و تیفیقی( و فرایند تولید م ر

ها و عناصهههر خبری( جسهههت و جو کرد. در تعریو گرافیک خبری باید گفت:         های اطالع و خبر )به ویژه بحث ارزش   باید در تفاوت   

شان می       سمتی از رویداد یا تمام آن را ن ست که ق صویری از خبر ا ضمن توان عینیت   گرافیک خبری در واق  ت دهد. گرافیک خبری 

   ها را نیز جبران کند. درها، از این توان برخوردار است که بتواند خالءهای پوشن تصویری توسط آنوسط رسانهبخشی به اخبار ت

 .است برخوردار بسیاری اهمیت از زمان خبری گرافیک

                                                           
1- infographic 
2- Data visualization 
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، عک ،  تصویرسازی  توان آن را، گزارشی دیداری و گرافیکی )با آمیزشی از رنگ، کیمات،   در تعریو بسیار ساده از گرافیک خبری می  

فیک با  انقشه و انواع عالنم اعم از تجریدی، شماییی و تیفیقی( از کل یا بخشی از یک رویداد یا حادثه دانست که توسط یک طرا  گر     

های نوشههتاری یا  شههود. این نوع گرافیک با کاهن وابسههتگی مخاطب به گزارش نگاری تهیه و تولید میپایبندی به اصههول روزنامه

 (118تا  115 صص ؛13۹3 )شکرخواه، سییمی، سازد.النی، وی را در حداقل زمان، نسبت به ابعاد مختیو یک حادثه مطی  میگفتاری طو

صر  و هاارزش از خبری گرافیک در ستفاده  خبری عنا شار  برای هاتالش اولین در. شود می ا   یک به مربوط آنالین خبری گرافیک انت

  زبان به ،(نیزی نه  یا  کسهههی نه ) حادثه   موثر عوامل  ،(کی) زمان  و( کجا ) مکان  خصهههوص در اطالعات  ترینصهههحیح باید   حادثه،  

  ضمح به حادثه،... و حواشی  پیامدها، و حادثه نگونگی و نرایی باید بعدی، مراحل در و شود  منتشر  وب فضای  در و تهیه تصویری 

 .شود منتشر و سازیبصری اخبار، تکمیل

ستند  متن و لید تیتر، دارای عمدتای که طوری به شود می عمل خبر مانند به خبری هایو تهیه گرافیک طراحی در   رد غالب روش. ه

  از تدریو به و شههودمی ارانه کار باالی قسههمت در اطالعات مهمترین که اسههت وارونه هرم روش همان نیز خبری گرافیک سههاختار

 (12۰ص  ؛13۹3 )شکرخواه، سییمی، .شودمی ارانه بیشتر توضیحات و جزنیات کار، انتهای در و کاسته مطالب اهمیت

گرافیک خبری قادر است با اختصاص فضایی حداقیی به خود، به انتقال سری ، ساده و جذاب اخبار بپردازد. به رویدادها عینیت می      

شد  صوص رویدادهایی که عکاف و فییمبردار به آن هب ،بخ سند و همچنین ها نمیخ سمتی از یک روی می ر آن را   ةداد و یا همتواند ق

صاص دهد. گرافیک خبری مثل مطالب نو    سیار کمی را به خود اخت ست و     نماین دهد و در عین حال جای خالی ب شتاری حرّاف نی

   شود.برد بیکه نون مصور است باعث لذت هم مینه تنها حوصیة خواننده یا بیننده را سرنمی

 اينفوگرافيک انواع
  یک بصورت  نگاه یک در اطالعات )کییه 1ارتباطی یا نگونگی نماین و ارانه آن، دارای انواع ایستا های گرافیک خبری به لحاظ روش

  3تعامیی شههوند(،می ارانه انیمیشههن و متحرک بصههورت خطی توالی یک در )اطالعات 2پویا ،(شههوندمی داده نماین واحد تصههویر

 های یادشده( است.)ترکیبی از انواع روش 4تیفیقی آید( ومی در نماین به کاربر انتخاب بنا بر و وب بستر معموالی در )اطالعات

 

  نیز... و یزریل/ نوری تأتو، دیجیتالی، ویدنویی، ،(فییم و صههدا تصههویر، متن، از ترکیبی با)ایرسههانه نند متحرک، کنشههی، برهم انواع،

 .گیرندمی قرار شد ذکر باال در که اصیی دسته نهار هایزیرمجموعه جز کدام هر که هستند هااینفوگرافی سازیپیاده هایشیوه

 سایت ویکی محتوا(از ؛ 4/5/13۹6در تاریخ بازیابی ، "انواع اینفوگرافی")

یا                     به آن گرافیک خبری فوری  به اهمیت موضهههوع وجود دارد که  با توجه  به لحاظ فوریت تهیه و تولید،  نوعی گرافیک خبری 

Breaking News Graphic ها با تأکید بر مکان و زمانتهیه این نوع گرافیک با نوعی فوریت و در نخستین نمونهشود. گفته می   

 ، بازیابی از سایت شارا(25/1/13۹2فر، )سییمی و مظیومی حادثه و رویداد همراه است.

                                                           
1-  Static 
2-  Dynamic 
3-  Interactive 
4-  Integrated 

ایستا پویا تعاملی تلفیقی
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  اينفوگرافيک در تلويزيون کاربردهای
 های مختیو را بیابد و با اهداف و        به رسهههانه    های گرافیک خبری سهههبب شهههده اسهههت تا این نوع گرافیک توان ورود       قابییت  

صوص کاربرد و ویژگی    فرم سد. درخ شار بر ها و  توان گفت از تکنیکهای گرافیک خبری میهای نماین متفاوت، به تهیه، تولید و انت

هرهرسههانی و بالعهای مختیفی برای عینیت بخشههیدن به خبر، نگونگی مواجهه با تراکم مطالب و اخبار، ایجاد جذابیت در اطروش

 شود.گیری از اطالعات خبری بیشتر در حداقل زمان )تیویزیون( و ستون )مطبوعات( استفاده می

 اند از:  ها در تیویزیون عبارتها و تکنیکاین روش

 

 (132، ص 13۹3)شکرخواه و سییمی، 

 شود ؟ در کدام خبرها از گرافيک خبری استفاده مي
 شود که نند ویژگی داشته باشند:استفاده میگرافیک خبری در خبرهایی 

 
موضوع خبر باید به نحوی باشد که بتوان آن را به زبان تصویر ترجمه کرد. به طوری که نه تنها از اصالت        الف( قابلیت مصور شدن:  

 کار کاسته نشود، بیکه مصور شدن به فهم سری  آن منجر شود.

شوند اما گاهی اوقات با خبرهایی سروکار داریم که مخاطبان از کییت    کوتاهی تعریو میهمه خبرها در هرف زمان  ب( فوريت خبر:

ارج  های بیند از حوصیه مخاطب خ اند و حاال باید اطالعات بیشتر را سریعتر به آنان انتقال داد. طبیعی است که تحییل   آن مطی  شده 

 در کمترین زمان، به بهترین شکل منتقل کند.تواند بیشترین اطالعات را است و اینجاست که اینفوگرافیک می

صی دارد، نیازی به اینفوگرافیک ندارد. نرا که مخاطبان خاص می  ج( اخبار با مخاطبان عام: صت    خبری که مخاطب خا توانند و فر

شنوند اما مخاطبان عام ننین انگیزه   دارند که تحییل صور را ببینند و ب سییمی    ای ندارند.های غیرم شکرخواه و  صص  13۹3، ) و  133، 

134) 

 

ایجاز در 

خبرنویسی

ارزیابی قدرت 

شنیداري و 

دیداري 

مخاطب از خبر

بهره گیري از 

صوت و صداي 

گیرا

استفاده از 

چهره هاي 

مناسب براي 

گویندگی

بهره گیري از 

موسیقی

قابلیت هاي 

مصور شدن

فوریت 
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اخبار با 
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 رساناطالعچهار گام اساسي طراحي گرافيک خبری و 

 
  هاآن زا که افزارهایینرم تعیین آن، هایو قابییت نماین شههیوه تعیین رسههان،گرافیک اطالع موضههوع و هدف تعیین :تبیین-1

   ضروری است. مورد این در الزم بندیزمان و ارههاختی در زمان تعیین و کاری ترکیب تیم و اعضای تعیین شود،می استفاده

  ،اطالعات  گردآوری و پژوهن اطالعات(،  صهههحت  و منب  اعتبار  بر تأکید   با ) عاتی الاط مناب   تعیین به باید    اطالعات:  -2

 .کرد اقدام طالعاتا سازیصهخال و طالعاتا بندیدسته ،پاالین اطالعات

  یه اول طر  کردن نهایی  و اولیه  طر  ویراین آن، بر مبتنی اولیه  طر  و اریوسهههن  تهیه  پردازی،ایده  به  باید   ريزي:طرح -3

 .پرداخت

ستای  در نیاز مورد افزارهاینرم از گیریبهره برای باید نیزدر گام اجرا  اجرا: -۴ صر  طراحی یا گردآوری هدف، را صری  عنا  ب

 ر ط ویراین و نهایی طر  اجرای محتوا، با بههههمتناس ... و بصری  تکنیک ابعاد، رنگها، دقیق انتخاب همچنین، و نیاز مورد

 (26ص ، 13۹5)سییمی، بهمن  .کرد اقدام نهایی

 مهمترين نکات در طراحي گرافيک خبری و اطالع رسان 
  اثر. کند تولید گرافیکی شده،  تنظیم خبر براساف  خواهدمی گرافیست  از که است  خبر تحریریه دهنده،سفارش  خبری، گرافیک در

 .ودش گرفته نظر در باید مهم نکته سه متحرک، و ثابت هایشکل از یک هر در که باشد ثابت یا متحرک است ممکن شده تولید

 

 (13۹، ص 13۹3)شکرخواه و سییمی، 

 

چهار گام اساسی طراحی گرافیک خبري یا گرافیک اطالع رسان

اجراطرح ریزياطالعاتتبیین

وارد و باا  با بهره گیري از اصول نگاه در صفحه و کادر تلویزیونی که از سمت راست باالي کاادر تصاویر  : هدایت دید مخاطب

ده را در همان از قابلیت هاي فرمی و رنگی در قاب تصویر استفاده و چشم بینن. حرکت به سمت پائین از سمت چپ خارج می شود

اس هدف نهفته در زمان کوتاهی که براي نمایش تصویر گرافیکی در نظر گرفته شده است، به ترتیب روي عناصر مورد نظر براس

. خبر، هدایت کند

. استفاده تمثیلی از تصاویري که بتواند مفهوم پیام را به گونه اي استعاري به مخاطب منتقل کند: ایجاز

. به کار بردن عبارات کوتاه و بهره گیري از تصاویري که ارتباط نزدیکی با پیام داشته باشد: گوییخالصه
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 نظرانرسان از ديدگاه صاحبکاربرد گرافيک خبری و اطالع

 هدف از کاربرد عنوان شغلي صاحب نظر

 استریت  ورنالدبیر گرافیک وال  سارا سالبین
بصری یک ماجرا و مطی  کردن خواننده برای عمیق  لنق

 شدن سری  وی در اطالعات و اخبار

 لورا استنتن
طرا  گرافیک خبری در واشنگتن 

 پست
 ها، فرایندها یا ماجراهای پیچیدهقابل فهم کردن داده

ساموئل گرانادوز 

 لوپاز

رسان طرا  گرافیک خبری و اطالع

 )روزنامه میی اسپانیا(پابییکو 

برای تشریح اخبار و مطالبی که تشریح آنها با لغت سخت 

 است )مانند مسانل عیمی، طراحی ساختاری و ...(

 لوئیس  شامپیتز
رسان و دبیر بخن گرافیک اطالع

 ای عرب مدیاخبری گروه رسانه

 هاارانه بهتر اطالعات در تمامی بخنبرای درک و 

 بازاریابی و ...()پزشکی، کشاورزی، 

 چي کي استبان
 رنی  بخن خبرهایی روایی 

 الین فورماسیون

 تر اخبار و اطالعات و یا سازی و درک سری آسان

 روشن سازی حجم عظیمی از اطالعات

 آلوارو والینو
 رنی  بخن گرافیک خبری و 

 رسان پابییکواطالع

های نماین بصری و ساده اخبار و اطالعات پیچیده در حوزه 

 مختیو آموزش، خبرپراکنی، ارتباطات تجاری و ...

 مینگ  ـرمي جان 
رنی  بخن گرافیک خبری روزنامه 

 هیندی دولکسرنت

نماین نحوه وقوع رویدادها و یا تشریح کارکرد برخی ابزارها 

 و امکانات

 مناسب و با نظم منطقیسازماندهی اخبار و اطالعات به نحو  دبیر گرافیک خبری پاناما امریکا نلسون فرناندز

 ايوان کايرو پالمینو
رنی  بخن گرافیک خبری پرنسا 

 اسکریتا
 تفسیر و توضیح سری  اخبار به صورت بصری

 نماین بصری، ساده و جذاب اخبار و اطالعات با امکان درک سری  طرا  ارشد گرافیک خبری گیو نیوز دئويین رونالد ترزو

 (184، ص 13۹3)شکرخواه و سییمی، 

 الزامات تهيه و توليد گرافيک خبری و اطالع رسان
سانی حرفه   تهیه و تولید گرافیک خبری و اطالع سان نیازمند وجود نیروی ان صول       ر شنا به ا شکل از دبیر، طراحان گرافیک )آ ای مت

افزارهای الزم، وجود  امکانات و نرمنویسههان، وجود ابزار، افزارها و تکنولو ی روز(، گزارشههگران و حتی برنامهخبرنگاری، مسههیط به نرم

 (188و  187، صص 13۹3)شکرخواه و سییمی،  خصوص در نوع وب( و اراده مدیریتی است.هسرمایه و بسترهای فنی و مخابراتی الزم )ب

 اينفوگرافي نبايدهای و بايدها
 .کرد ساده را پیچیده اطالعات باید رساناطالع گرافیک از استفاده با -1

 .گرفت بهره هدفمند و منطقی شکل به متون و تصویری عناصر از باید رساناطالع گرافیک طراحی در -2

 .داد قرار مدنظر را اطالعات بندیطبقه و سازیخالصه باید اطالعات سازی بصری در -3

ه   اس ضروری "ریزی و اجراتبیین، اطالعات، طر " گام نهار رعایت رساناطالع گرافیک طراحی در -4   تخصصی بحث ننانچه و ته

  اطالعات از گیریبهره سپ ، و تبیین مرحیه برای افراد این از گرفتن یاری. شود رجوع نیز تیم از خارج متخصصی افراد به باید است،

 .است ضروری اجرا مراحل در مربوطه
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  مدنظر نهایی اجرای تا را هاآن و شهههود توجه اثر دهندهسهههفارش مدنظر هایاولویت و مالحظات اهداف، به باید تبیین مرحیه در -5

 .داشت

 .باشد داشته همخوانی آن عنوان با رساناطالع گرافیک موضوع که شود سعی باید -6

 .است ضروری روشنی و وضو  رعایت رساناطالع گرافیک طراحی در -7

 .  کرد استفاده آن از باید کند،می کمک مطالب سری  انتقال و بهتر فهم به رساناطالع گرافیک که مواردی در فقط -8

 .ندارد را رساناطالع گرافیک به تبدیل یا سازیبصری قابییت موضوعی هر که داشت یاد به باید -۹

  کگرافی به شههدن تبدیل برای بیشههتری توان شههدن، بندیدسههته توان با یا شههده، بندیدسههته اطالعات و آمار حاوی محتوای -1۰

 .دارند رساناطالع

ه   ام همه از بین موضوعات یا هاحوزه برخی -11   بهداشت، ورزش، اقتصاد، حوزة مانند دارند، رساناطالع گرافیک از گیریبهره کانه

 .اجتماعی جغرافیایی، تاریخی، ،(انتخابات ویژه به) سیاست پزشکی، و سالمت

  کمتر رسهههاناطالع گرافیک باالسهههت، آنها ذهنی درجه و دارند کمتری دنشههه عینی قابییت که هاییحوزه یا موضهههوعات در -12

 .گشاستراه

 .باشد داشته وجود منطقی ابطةر رساناطالع گرافیک در تفادهههاس مورد هایرنگ و موضوع بین باید ه13

سته  -14 ضوع  به ب صری  تکنیک یک از باید مو سب  و مرتبط ب ضوع  با متنا سان اطالع گرافیک طراحی در مو   ننانچه .گرفت بهره ر

ست،  مکان بر تأکید شه  انواع از توانمی ا ستفاده  نق شریح  بر تأکید ننانچه. کرد ا ست،  هایزمان در رویدادها ت   1مانیز سیر  مختیو ا

  بر بنا هننانچ جست  بهره بزرگ تصویر  تکنیک از توانمی است،  خاص نیز یک اجزای تشریح  بر بنا ننانچه. باشد  راهگشا  تواندمی

  بر تأکید ننانچه. باشههد ترمناسههب روشههی تواندمی تناوبی جداول از اسههتفاده اسههت، شههناسههیگونه یا عناصههر از گروهی بندیطبقه

سی    شنا ست،  تبار ست    درختی نمودارهای یا نامهشجره  ا شا سری  یا یک یا آماری مباحث بر تأکید ننانچه راهگ ست،  داده نند   از ا

 .کرد استفاده هاروش سایر از بین توانمی نمودارها

 شود، خودداری شود.ای که باعث مخدوش شدن محتوا میهای اغراق شدهرسان از فرمدر طراحی گرافیک اطالع -15

 از به کاربردن عناصر بصری یا نوشتاری مازاد پرهیز شود. -16

ستفاده  نیز مفاهیم رسان عالوه بر تفکیک، باید بتوان برای انتقال از رنگ در گرافیک اطالع -17 و   27، صص  13۹5بهمن  )سییمی،  کرد. ا

28) 

 شود؟مي استفاده گرافيکي تصاوير از مواقعي چه
  بیرانسرد یا خبرنگاران که آیدمی پین مواردی( هنری و فرهنگی ورزشی، اجتماعی، سیاسی،) آن نوع به بسته خبری گزارش هر در

سند می نتیجه این به ساندن  و بهتر ارتباط برقراری برای ر   یرگذاریثتأ صورتی  در. شوند  مندبهره گرافیک از خود مخاطب به پیام ر

  رد خوبی به ابزاری هر از ننانچه است  بدیهی. باشد  مناسب  آن طراحی و سفارش  که بود، خواهد تربین خبری گزارش در گرافیک

  هفت گرافیک، از درسههت گیریبهره برای. کندمی عالقهبی و آزرده را مخاطب و یابدمی کاهن آن تأثیر نشههود، اسههتفاده خود جای

 :است شده گرفته نظر در وضعیت

                                                           
1- line Time 
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  است الزم گرافیکی اثر از استفاده کند، برقرار ارتباط خبر مفهوم با % 5۰ از کمتر آرشیوی یا واقعی از اعم موجود تصاویر که زمانی -1

ستفاده  آرشیوی  فییم از پین باید گرافیکی اثر شیوه،  این در و   و کند ادهآم خبر پیام و موضوع  برای را مخاطب نگاه و ذهن تا شود  ا

 .  شود استفاده آرشیوی تصویر از آن پی در

  و خودداری آرشیوی  تصاویر  پخن از است  الزم کند، برقرار مفهومی ارتباط خبر با % 3۰ از کمتر موجود آرشیوی  تصاویر  ننانچه -2

 .  کرد استفاده تنهایی به گرافیک از

  یکگراف از خبر، متن از پاراگرافی یا بخن به ویژه اشههاره یا خاص تأکید برای توانمی خبر، مورد در جدید تصههاویر وجود با گاهی-3

 .  گرفت بهره

  نشههده تولید آن از مسههتندی تصههویر هیچ هنوز نون) دهند،می خبر آینده در زمان و مکان در اتفاقی از که هاییاطالعیه برای -4

ست  ست  الزم ،(ا ستفاده  گرافیک از ا شگاه  برگزاری مانند خبرهاییپین برای کیی طور به. شود  ا ستف ...  و سمینارها  ها،نمای   از ادها

 .بود خواهد ترمناسب گرافیک

س  الزم بعد، خبر دریافت برای بیننده ذهن و نشم  کردن آماده منظور به شود، می پخن تصویر  همراه خبر نند که هنگامی -5   تا

 .  شود استفاده گرافیک از است بهتر صورت این در که شود داده تصویری مکث

 .  کنندمی استفاده گرافیک از دهد،می آزار را بیننده روحیة که خشن تصاویر ندادن نماین برای -6

 استفاده  رافیکگ از است  نیاز کند،می اشاره  آن به وی که مطالبی با مرتبط تصاویر  یا گزارشگر  تصویر  به که تیفنی هایارتباط در -7

 (2۰1تا  1۹6، صص 13۹3)شکرخواه و سییمی،  شود.

 

 

 

 

 منابع:

 بازیابی از سایت:  -1

http://wikimohtava.com/ArticleShow.aspx?Article 

 بازیابی از سایت:  -2

http://infographics.ir 
 3شماره  ،اینترنتی شفقناگاهنامه ، 13۹6، مرداد "ایران در دیتا ورنالیسم و اینفوگرافیک رشد به آیندهْ رو" ،مریم -سییمی -3

 81 شماره ،ارتباطات مدیرییت ماهنامه ،13۹5، بهمن "رساناطالع گرافیک طراحی" ،مریم -سییمی -4

 بازیابی از سایت:، 25/1/13۹2 ،"کاربرد گرافیک خبری در روابط عمومی"فر،سییمی و مظیومی -5

http://www.shara.ir/view/2863/ 

 1393، "رسان اطالع و خبری گرافیک"، مریم -سییمی و یون  -شکرخواه -6

 


