
  
  
  
  

  هاي خبر،   عکس خبري در وبگاه شبکهمقایسه کاربرد
 وي تی العالم و پرس

  ***علیرضا عمادالدین  ، **سیاوش صلواتیان  ، * فردیمیعظفاطمه 
  14/5/1396 :تاریخ پذیرش  25/2/1396 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

هاي آن وبگاه را  محض ورود به یک وبگاه خبري در ابتدا عکس مخاطب به
 مطالعه متن خبر ترغیب کند و این عکسِ خبر است که مخاطب را به مرور می

کند و همچنین درك اولیه مخاطب از خبر را  و یا از مطالعه آن دلسرد می
هدف این مقاله مقایسه تطابق محتوایی عکس و متن اخبار در . دهد شکل می

 براي در راستاي این هدف،. وي است تی هاي خبر، العالم و پرس وبگاه شبکه
، )نماد، نمایه و شمایل(پیرس  نشانه يالگو از تصاویر نشانه شناسانه تحلیل
فاصله اجتماعی، (لیوون  ون و کرس الگوي از تصاویر گفتمان تحلیل براي

 الگوي خبر از متن تحلیل براي ،)زاویه اجتماعی و تعامل اجتماعی
 و) اسطوره و ضمنی داللت صریح، داللت (بارت روالن متنِ شناسی نشانه

) بازپخش و لنگرگاه (بارت الگوي از نیز متن و تصاویر ارتباط براي بررسی
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هاي خبر، العالم و  جامعه این پژوهش اخبار وبگاه شبکه. شد گرفته بهره
پس از دو مرحله گزینش و از .  بود1394وي طی دو ماه آذر و دي  تی پرس
 خبر از هر 10( خبر 30گیري هدفمند تعداد  صورت نمونه  خبر، به664بین 

دهد که در  هاي پژوهش نشان می یافته. دانتخاب و تحلیل ش) سایت
وي عملکرد بهتري در زمینه  تی ، وبگاه شبکه پرس شدههاي بررسی نمونه

وي در  تی وبگاه شبکه العالم که نسبت به وبگاه شبکه پرس. کاربرد عکس دارد
تر عمل کرده است، با اختالفی اندك در رتبه دوم  کاربرد عکس کمی ضعیف

 وبگاه شبکه خبر قرار دارد که عملکردي بسیار ضعیف در قرار دارد و در انتها
هاي پژوهش  همچنین بر اساس یافته. کاربرد عکس در اخبار از خود نشان داد

تقریباً ( خبري که مورد تحلیل قرار گرفتند 30 خبر از 16مشخص شد که 
طور کامل   خبر به8داراي تطابق عکس و متن خبر هستند، در ) نیمی از اخبار

حدودي مطابقت   خبر نیز تا6تطابق عکس و متن خبر مشاهده شد و در عدم 
   .بین عکس و متن خبر وجود داشت

 خبر، شبکه العالم، خبري، عکس  فوتوژورنالیسم،: کلیديهاي هواژ
  وي تی پرس

  
  مقدمه

شاید هر کس با مرور یک وبگاه خبري با خبري برخورد کرده باشد که به نظر عکس و 
دهد که دبیر خبر بدون در  این اتفاق به این دلیل رخ می. داشته استمتن آن مطابقت ن

یعنی دبیر . زند  دست به انتخاب عکس براي خبر می،نظر گرفتن معناي ضمنی عکس
هر عکس عالوه بر . گزیند خبر تنها با در نظر گرفتن معناي صریح عکس آن را برمی
سادگی  اغلب از کنار آن بهمعناي سطحی یا صریح، معناي ضمنی و پنهانی دارد که 

 هاي اندکی در زمینه شناخت و تحلیل نشانه عالوه بر این تاکنون پژوهش. شود عبور می
 است؛ در  شده هاي خبري و تطابق عکس و متن انجام شناسانه تصاویر خبري در وبگاه
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نوعی مرتبط با عکس و عکاسی  هایی که به ها و رساله کشور ما نیز بیشتر پژوهش
هاي هنر و در رشته عکاسی یا تصویرسازي به رشته تحریر   در دانشکدههستند،
ها مورد  ها جنبه ارتباطاتی عکس یک از آن این بدان معناست که در هیچ. اند درآمده

تحلیل قرار نگرفته و فقط مبانی هنري، فنی و زیبایی شناسانه عکاسی مورد نقد و 
اطب بخش زیادي از زمان خود را در دنیاي امروز که مخ. بررسی قرار گرفته است

کند، بررسی تطابق  هاي خبري می صرف حضور در فضاي مجازي و بازدید وبگاه
طور ویژه توسط دانشجویان رشته  به–محتوایی عکس و متن خبر در یک وبگاه خبري 

در این پژوهش براي نیل به هدف اصلی، وبگاه سه . رسد  ضروري به نظر می-ارتباطات
علت انتخاب وبگاهِ این . وي مورد تحلیل قرار گرفته است تی الم و پرسشبکه خبر، الع

هاي خبريِ سازمان صداوسیماي جمهوري  ها، شبکه  شبکه این است که این شبکه3
هاي مخاطب متفاوتی هستند و با   زبان مختلف و همچنین گروه3اسالمی ایران با 

ازمان صداوسیما در نحوه هاي س توان سیاست تحلیل اخبار وبگاه این سه شبکه می
هاي فارسی، عربی و انگلیسی را مورد  پوشش خبري براي مخاطبان مختلف با زبان

  .ها را نیز با یکدیگر مقایسه کرد بررسی قرار داد و عملکرد این وبگاه
در برخــی متــون و آثــار «. دهــد اي از دو گونــه معنــا خبــر مــی هــر مــتنِ نــشانه

ـ  هنـري آنچـه در ابتــدا بـه ذهـن مــی     شیند بـاکمی گذشــت زمـان و انـدکی تأمــل در    ن
هـا    برخـی از عکـس    . بـازد   معرض معنـا یـا معناهـاي ضـمنی و نـا آشـکار رنـگ مـی                 

هـا عـالوه بـر معنـاي صـریح            داراي معناي صریح و آشکاري هستند و برخـی عکـس          
تـر از همـه، معنـا یـا معناهـایی را درون خـود پنهـان دارنـد کـه                     و اضافه بر آن و مهم     

خالقیـت و تیزبینـی و درك بـصري بـاالي عکـاس در لحظـه گـرفتن                  خود نـشانی از     
ــت   ــب اس ــابی مناس ــیارانه ق ــاب هوش ــا انتخ ــدي زاده، (» عکــس و ی . )71 : 1392مه

نیـز معتقـد اسـت کـه مفهـوم تـصویر در سـطح آن اسـت و بـا یـک                 ) ) 1393فلوسر

                                                
1. Vilem Flusser 
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. صـورت سـطحی بـاقی خواهـد مانـد      تـوان آن را دریافـت، امـا ایـن درك بـه           نگاه می 
 را  شــده یــابیم، یعنــی ابعــاد حــذف نچــه بخــواهیم بــه عمــق ایــن مفهــوم دســت چنا

. بازسازي کنیم، باید بگـذاریم نگاهمـان آزادانـه بـر روي سـطح تـصویر حرکـت کنـد               
 یـا اسـکن     ،این حرکـت بـر روي سـطح تـصویر، جـارو کـردن تـصویر توسـط نگـاه                   

ــام دارد ــا مــسیري را دنبــال مــی . کــردن ن ــ بــدین ترتیــب نگــاه م شکل از کنــد کــه مت
مفهـومی کـه طـی    «. سـو و قـصد بیننـده از سـوي دیگـر اسـت       ساختار تصویر از یـک   

ــی  ــه دســت م ــد از تــصویر ب ــانگر تلفیــق دو هــدف اســت  ایــن فرآین ــد بی هــدف : آی
ــده آن   ــدف بینن ــصویر و ه ــاهري ت ــن. ظ ــی  ازای ــصویر را نم ــه  رو ت ــوان مجموع اي  ت

گرفـت، بلکـه تـصویر      ها که ذاتاً داراي مفهـوم خاصـی اسـت در نظـر                روشن از نمایه  
هـا امکـان    آن: هاسـت کـه بـه مفهـوم خاصـی اشـاره دارنـد             اي مبهم از نمایـه      مجموعه

بـا توجـه بــه   . )18 : 1393فلوسـر،  (» کننـد  تفـسیر شـدن توسـط بیننـده را فـراهم مـی      
کنـد،   اي که فلوسـر دربـاره امکـان تفـسیر شـدن عکـس توسـط بیننـده بیـان مـی                   نکته

 شــرح عکــس و متنــی همــراه شــود و مــورد  عکــس بــا چــه تیتــر،ایــن کــهاهمیــت 
نـشینی بـا هـر مـتنِ          عکـس بـا هـم     . یابـد   ازپـیش اهمیـت مـی       استفاده قرار گیرد بـیش    

یابــد و پیــامی متفــاوت از پیــام اولیــه خــود را   خــاص، داللــت ضــمنی متفــاوتی مــی
هـاي بـه کـار     هدف این مقاله مقایسه ایـن نکتـه اسـت کـه عکـس        . تداعی خواهد کرد  

تـا چـه میـزان بـا       وي  تـی   هـاي خبـر، العـالم و پـرس          بار وبگاه شبکه   در اخ   شده  گرفته
ضـرورت انجـام چنـین پژوهـشی، شـناخت چگـونگی            . متن اخبارشـان تطـابق دارنـد      

نــشینیِ تــصویر و نوشــتار و همچنــین در اهمیــت تفــاوت معنــاي  انتقـال معنــا در هــم 
قرارگیــري تــصویر «) 1387(بــه بــاور گیــرو . صــریح و معنــاي ضــمنی عکــس اســت

شـود کـه مـاهیتی متفـاوت بـا صـرفاً              ر کنار مـتن بـه تـألیف اثـر سـومی منجـر مـی               د
ــر    ــصویر هــر دو دســتخوش تغیی ــل مــتن و ت ــا مــتن نوشــتاري دارد و تأوی تــصویر ی

 انتخــاب عکــس بــراي یــک خبــر و میــزان  بنــابراین. )24 : 1387گیــرو، (» شــود مــی
ــت      ــوردار اس ــاالیی برخ ــت ب ــدیگر از اهمی ــا یک ــه ب ــن دو مؤلف ــابق ای ــه تط ؛ چراک
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کنـد کـه درك بیننـده از کلیـت      نشینی این دو با یکـدیگر، اثـر سـومی را خلـق مـی          هم
دهـد و اگـر شــناخت خـوبی از ایـن اثـر سـوم کـه تـازه بــه          یـک خبـر را شـکل مـی    

وجــود آمــده اســت وجــود نداشــته باشــد، انتقــال پیــام بــه مخاطــب دچــار اخــتالل  
درك  ر دبیـر خبـر بـوده   گونـه کـه مـورد نظـ     آن-خواهد شـد و مخاطـب پیـام خبـر را       

هـدف اصـلی ایـن پـژوهش مقایـسه کـاربرد عکـس خبـري در وبگـاه                    .نخواهد کـرد  
بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف بـه پـنج        . وي اسـت    تـی   هاي خبر، العالم و پـرس       شبکه

  :شود پرسش ذیل پاسخ داده می
عکس تا چه  وي، تی هاي خبر، العالم و پرس هاي شبکه در هرکدام از سایت .1
  ا متن خبر تطابق دارد؟اندازه ب
  کاررفته است؟ ها به هایی در این عکس چه نشانه .2
ها، تولیدي و چه مقدار از   در این سایت شده هاي استفاده عکس چه مقدار از. 3

  ها تأمینی هستند؟ آن
  دارند؟ ها شرح عکس  در این سایت شده هاي استفاده چه مقدار از عکس. 4
  اند؟  شده هاي مورد بررسی با ذکر منبع ارائه هاي سایت چه تعداد از عکس. 5

  
  پیشینه پژوهش

  هایی که در ایران درباره عکاسی انجام ها و رساله طور که اشاره شد، پژوهش همان
هاي عکاسی و تصویرسازي به رشته تحریر  هاي هنر و در رشته اند، در دانشکده شده

هایی که به تحلیل نشانه  وهشاغلب در پژ. هاي ارتباطات اند نه در دانشکده درآمده
اند ارتباط تصویر و متن از دیدگاه ادبیاتی و در قالب صور  شناسانه تصاویر پرداخته

ویژه  هاي هنر به هاي ادبی مورد بررسی قرار گرفته است که مختص رشته خیال و آرایه
رشته تصویرسازي است نه ارتباط صرف متن و تصویر از دیدگاه ارتباطاتی آن و 
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هاي پیشینِ مرتبط با این پژوهش  از پژوهش. سه این دو مؤلفه در متن و عکس خبرمقای
  :توان به این موارد اشاره کرد می

تعامل کانال تلویزیونی العالم با « عنوان اي با در مقاله) 1395(احمد سادات 
هاي کمی و تحلیل محتوا و   که با استفاده از روش»بوك مخاطبان از طریق فیس

رسد که  نظریه استفاده و رضامندي صورت گرفته است، به این نتیجه می  ازگیري بهره
کانال تلویزیونی العالم براي کسب اعتماد و خشنودي مخاطبان خود، از ابزارهاي 

ترین روش براي خشنودي  متفاوت و متناسب با آن استفاده کرده است؛ چراکه مهم
 با در نظر گرفتن ،هاي مخاطبان منديها و نیاز مخاطبان، توجه و اهمیت دادن به سلیقه

هاي اصلی سرگرمی، اطالع و  هاست که این شبکه با لحاظ کردن شاخص تنوع آن
 صفحه متنوع در 17آگاهی، استفاده اجتماعی و کسب هویت شخصی، نسبت به ایجاد 

هاي دینی، مذهبی، ملی، قومی، جنسیت و سطوح سنی و  بوك، متناسب با گرایش فیس
  . نموده استیجاداسبی براي مخاطبانش افضاي من... 

بررسی تأثیر «نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  در پایان) 1394(پور  علی حسن
 است، به این  شده  که در دانشگاه هنر انجام»تکنولوژي دیجیتال بر عکاسی خبري ایران

شود و  ی نمیکند که تأثیرات ظهور تکنولوژي دیجیتال محدود به ابعاد فن نکته اشاره می
این تکنولوژي، پیامدهاي مادي، معنوي و اجتماعی بسیاري در عکاسی خبري ایران و 

ها با فتوشاپ و دیگر ابزارهاي  افزایش کاربرد دستکاري کردن عکس. جهان داشته است
تر شوند و   است که مرزهاي حقیقت نسبت به همیشه مبهم شده باعث،قدرتمند اصالح

  .ازپیش احساس شود ق در عکاسی خبري ایران و جهان بیشنیاز به بازتعریف اخال
تبیین رابطه تصویر و متن در «در رساله دکتري خود با عنوان ) 1390(پرویز اقبالی 
 شیوه به که» 1380 تا 1340هاي داستانی کودك در ایران از سال  تصویرسازي کتاب

 اصلی موضوع با همسو جوانب همه بررسی طریق از ، شده انجام تحلیلی و توصیفی
 و او با مرتبط ادبیات و کودك شناخت گوناگون، هاي اندیشه در معنا و صورت مثل

 براي را اي مقدمه تصویرسازي، پیرامون پیشین گرفته صورت نقدهاي بررسی همچنین
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 دقیق بررسی براي. است آورده به وجود آثار وتحلیل تجزیه یعنی ،اصلی بحث به ورود
 مورد کودك تصویرسازي هاي کتاب از نمونه 50 رساله، در  شده مطرح فرضیات

 و رساله انتهاي در که وتحلیل تجزیه این نهایی نتیجه گرفت، قرار دقیق وتحلیل تجزیه
 داستانی هاي کتاب تصویرسازي که دارد می اعالم گردید، تنظیم و ارائه جداولی در

 و هستند داستانی متون با غایرم که تصاویري ابتدا اند؛  شده ارائه کلی دسته دو در کودك
 معناهاي و ها متن کننده بیان که هایی تصویرسازي دیگري و کنند، نمی پیروي متن از

 گرایش دلیل به کودك کتاب هاي تصویرسازي از تعدادي همچنین. هستند کتب داستانی
 متون فهم در تغییر آمدن به وجود باعث تصویرسازي، فنون به تصویرساز ازحد بیش
  .اند  شدهتانیداس

وضعیت شبه «در مقاله خود با عنوان ) 1390(محمد هاتفی و حمیدرضا شعیري 
  نحوه»معناشناسی تطبیقی متن و تصویر در کتاب مصور مردم معمولی-نشانه: گفتمانی

 زیستی هم و تداخل قالب در تصویر و متن تعامل در مدرن پست هاي ارزش تجلی
 راستا، این  در.کنند را بررسی می »مسئله «یک مثابه به بیناژانریت گیري شکل و ژانرها

 نشانه تحلیل مورد میراسداله علیرضا تألیف معمولی مردم عنوان با مصور کتاب یک
 از ناشی مدرن پست دوره هاي ارزش که شود می داده نشان و گیرد می قرار معناشناختی

 این که است شده باعث جهانی تعامالت مرزهاي ریختن درهم و فناوري سریع رشد
 تأثیرپذیري قالب در ساده بینامتنی حالت از ها ارزش این انعکاس راستاي در متن

 نحوي به و بریزد درهم مادي صورت به  وشود خارج یکدیگر از عناصر محتوایی
  .باشد فرهنگی - اجتماعی بستر در محتوایی تغییرات کننده منعکس انضمامی

نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  اندر پای) 1390(جاه  منصوره فردوسی
که در رشته پژوهش هنر » هاي خبري از دیدگاه منتقدان و عکاسان شناسی عکس زیبایی«

، ، برسوننظرانی چون سونتاگ به رشته تحریر درآمده است، با بررسی دیدگاه صاحب
                                                

1. Susan Sontag 
2. Henri Cartier-Bresson 
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د نظر  که هرکدام در زمینه نقد عکاسی، عکاسی خبري و عکاسی هنري بنام هستنآدامز
در این پژوهش با . شناسی عکس مورد توجه قرار گرفته است ها در باب زیبایی آن

اي بر  هاي خبري، تأکید ویژه هایی از عکس  عکاس و منتقد و آوردن نمونه3انتخاب 
، به بار  شده  که در کسري از ثانیه توسط عکاس ثبت شدههایی اهمیت زیبایی در عکس

  .ي جهانی داشته باشندتوانند تأثیر نشینند و می می
: عکاسی درصحنه«در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ) ) 2014جنسن

 ضمن تأکید بر این نکته »3تحلیل محتواي تصویري و کالمی مجالت نشنال جئوگرافیک
هاي مختلف تأثیر بسزایی در جامعه داشته است و  که توسعه دوربین دیجیتال از جنبه

عنوان  کنیم، مجله نشنال جئوگرافیک را به هان تصویر زندگی می امروزه ما در جاین که
شدت واقف است مورد تحلیل قرار داده و نتیجه گرفته  اي که به قدرت تصویر به نشریه

  .هایش استوار است است که موفقیت این نشریه بر انتخاب عکس
زاویه : قدرت تصاویر«در مقاله خود با عنوان ) 2011( و همکاران استفان گیِزنر

 از سه نظریه تکاملی، یادگیري و تجسم براي بیان چرایی »عمودي در قدرت تصاویر
ها بر اساس روش تکاملی بیان  آن. کنند قدرت زاویه عمودي در عکس استفاده می

بین قد و سلطه یا قدرت وجود دارد و ) حتی در حیوانات(کنند که ارتباطی غریزي  می
طبق نظریه یادگیري . اوت در سایز و نسبت واقعی شودتواند باعث تف زاویه عمودي می

ها همواره با پدر و مادرِ بلندتر از خود روبرو هستند و همواره از پایین به باال  نیز بچه
ها  دانیم که پدر و مادر از قدرت بیشتري نسبت به بچه و ما می. کنند نگاه می

کنند   بیان می،فاده از نظریه تجسماستفان گیِزنر و همکاران در انتها با است. برخوردارند
. صورت خودکار با اندازه عمودي در فضا همراه است که مفهوم قدرت در ذهن مردم به

و » روي«، »باال«کنند، ناخودآگاه کلمات  بدین ترتیب وقتی مردم درباره قدرت فکر می

                                                
1. Ansel Adams 
2. Jensen 
3. National Geographic 
4. Steffen R. Giessner 
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و » زیر«، »پایین«کنند و کلمات  هایی از داشتن قدرت تعبیر می را نشانه» بزرگ«
  .دانند هاي ضعف می را نشانه» کوچک«

هر تصویري گویاي داستانی «در مقاله خود با عنوان ) ) 2008آنجل. دلسی ام
رابطه بین متن و تصویر را » هاي فرانسوي ها در روزنامه زبان و نقش شرح عکس: است

، در این مقاله رابطه عکس با شرح عکس. در پنج روزنامه فرانسوي بررسی کرده است
دهد که عکس، شرح عکس، تیتر  این مقاله نشان می.  است شده تیتر و متن خبر بررسی

  . نقشی اساسی در ایجاد بینامتنیت در روزنامه دارند،و متن خبر
  

  ادبیات نظري
  2فوتوژورنالیسم

 شرایط در سوژه که کند می مخابره را موضوع این عکس تعریف، ترین ساده در
 ترین مهم عکاسی، رسانه تاریخ طول در«. است بوده نهچگو عکاسی، هنگام خصوص به

 ارزان، اي نسخه ها عکس. است بوده واقعیت ملموس حضور با جایگزینی تصویر، نقش
،  و هورنجی( »کنند می مهیا را واقعی سوژه از تر استفاده قابل و آشکار پایدار، ساده،
 که است نگاري روزنامه از خاصی نوع) فوتوژورنالیسم (مطبوعاتی عکاسی. )39 :1388

. پذیرد می صورت عکس از استفاده با عمدتاً رویدادها شرح و مطالب ارائه آن در
 دارد کاربرد فرهنگی و زبانی هاي محدودیت از فراتر و جهانی سطح در فوتوژورنالیسم

 فوتوژورنالیسم مفهوم همان خبري، عکس از منظور پژوهش این در). 7 :1389 فرزین،(
این پیام، در کل، از یک . رت نیز معتقد است که عکس خبري یک پیام است با.است

منبع ارسال «.  است شده منبعِ ارسال، یک مجراي انتقال، و یک مرکز دریافت تشکیل

                                                
1. Engel 
2. Photojournalism 
3. Bill Jay 
4. David Hurn 
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ها عکس را  همان هیئت تحریریه رسانه است، گروهی از متخصصان که بعضی از آن
اي  کنند و سرانجام عده ردازش میها را گزینش، آرایش و پ گیرند، برخی دیگر عکس می

. افزایند کنند، و شرح عکس و تفسیري به آن می ها عنوانی انتخاب می دیگر براي عکس
و مجراي انتقال . کنند مرکز دریافت همان مردمی هستند که مطالب رسانه را دنبال می

تا به . )9 :1389بارت، (» است...) روزنامه، خبرگزاري، تلویزیون و (هم خود رسانه 
با ظهور تلویزیون، . اند را اعالم کرده) عکاسی خبري(امروز بارها مرگ فوتوژورنالیسم 

رابرت کاپا عکاس سرشناس جنگ و عضو هیئت مؤسس آژانس عکس مگنوم اظهار 
اي نیز مرگ  عده. )19 :1389فرزین، (داشت که کار فوتوژورنالیسم تمام است 

نظران  امروز هم برخی از صاحب. الیف دیدندنامه  فوتوژورنالیسم را در پایان هفته
و  افزارهاي انتشار عکس مثل اینستاگرام حوزه عکاسی معتقد هستند که ظهور نرم

تر شدن استفاده از عکس و افزایش سرعت مخابره و انتشار عکس در دنیا منجر  همگانی
حال حاضر کردند و در  ها اشتباه می اما همگی آن. به مرگ فوتوژورنالیسم خواهد شد

  .فوتوژورنالیسم هنوز زنده و سرحال است
  

  لیوون تحلیل گفتمان ون
هاي   در گفتمان شده مند تصاویر به کار گرفته براي تفسیر نظام) ) 2008لیوون ون

گراي  مند و نقش نوعی ملهم از نوع نگاه نظام کند که به اي، روشی پیشنهاد می رسانه
بعدي شامل  کند که این چارچوب سه  معرفی میبعدي را لیوون چارچوبی سه ون. اوست

مانند : فاصله اجتماعی .1. فاصله اجتماعی، ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی است
مثال ما  عنوان به. فردي است دهنده روابط بینا زندگی حقیقی، در تصویر هم فاصله نشان

 فاصله میزان. هستیم نزدیک عزیزانمان با یا و کنیم می حفظ ها غریبه فاصله خود را با
 دوره یک براي یا و بوده دائم یا موقتی نزدیکی این خواه است؛ نزدیکی و دوري بیانگر

                                                
1. Instagram 
2. Van Leeuwen 
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 تصویر به یعنی دور، نماي کرس، و لیوون ون ازنظر. باشد داشته تداوم خاص زمانی
 که درحالی هستند؛ غریبه افراد این که است آن معناي به زیاد فاصله از افراد کشیدن

 ارتباط. 2. هستند ما از یکی ها آن گویا که رساند می را معنا این نزدیک نماي از دهاستفا
 شامل و بینیم می را فرد زاویه آن از که گردد برمی زوایایی به تحلیل دوم بعد: اجتماعی

 و) پایین از یا و چشم زاویه سطح از یا بینیم می باال از را فرد این که (عمودي زاویه
 بیانگر زوایا این. شود می) دو این بین چیزي یا طرفین یا مقابل از فرد دندی (افقی زاویه

 کشیده تصویر به که است افرادي یا فرد و بیننده بین اجتماعی رابطه از جنبه دو
 عمودي زاویه انتخاب لیوون ون. شمول و قدرت :از اند عبارت جنبه دو این. شوند می
 و باال از فرد یک کشیدن تصویر به ها، آن ازنظر. داند می مرتبط قدرت هاي تفاوت به را
 تهیه اما. است فرد آن بر نمادین قدرت تصور وجود دهنده نشان نگریستن وي به باال از

 موضوع نمادین قدرت دهنده نشان نگریستن باال به پایین از یعنی پایین؛ زاویه از عکس
 معناي به نیز چشم طحس یعنی طبیعی؛ زاویه انتخاب. باشد می موضوع به نسبت عکس
 تعامل: اجتماعی تعامل. 3. گردد می تعبیر طرفین سوي از قدرت عدم و برابري

 این به دهد می تشکیل را لیوون ون چارچوب در تصویر تحلیل سوم بعد که اجتماعی
 برقرار چشمی تماس او با و کند می نگاه بیننده به سوژه آیا که دارد اختصاص موضوع

 ایم  شدهخیره او به ما این که از گویا نکند، نگاه ما به عکس سوژه گرا خیر؟ یا کند می
 به سوژه نگاه و چشمی تماس اگر که درحالی. ندارد اجتماعی تعامل ما با و است غافل
 تقاضاي نوعی است، تصویري »توي «نوعی بیانگر تصویر باشد، داشته وجود بیننده

 عناصر با است، نظر مورد که آنچه و نددار شما از تقاضایی عکس درون افراد تصویري؛
 یا پایین باال، به (نگاهشان زاویه و ها ژست صورت، هاي حالت مانند عکس در دیگري

 کشیده تصویر به ماست به پشت یا چشم زاویه در بدنشان این که و) طبیعی نگاه
 تحلیل در که هستند عواملی چشمی تماس و زاویه فاصله، بعد سه درمجموع. شوند می

 و خورند می چشم به تصاویر تمام در بعد سه این. شوند می گرفته کار به تصویر



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11، شماره هاي نوین، سال سوم مطالعات رسانهفصلنامه      106

 نزدیک یا بیننده به نسبت تصویر یک موضوع. گرفت نادیده را ها آن از یکی توان نمی
 و طرفین از یا روبروست از یا چشم، سطح در یا و پایین از یا باالست از یا دور، یا است

  .)71-66 :1391خیرآبادي و خیرآبادي، (خیر  یا و است مخاطب به سوژه نگاه یا پایان در
  

  شناسی از دیدگاه پیرس نشانه
 چارلز بندي طبقه گرفته، صورت ها نشانه از که تاکنون اي بندي طبقه ترین جامع

 ،)شمایل (ها نگاره گونه سه کرد، شناسایی پیرس که اي گونه 66 از. است پیرس ساندرز
 شدت به اي رسانه محصوالت مانند فرهنگی، هاي پدیده در تحقیق يبرا نمادها و ها نمایه

  :کند طور توصیف می این سه گونه نشانه را این) 1388(مارسل دانسی . مفیدند
 افراد، چهره عکسِ. دارد شباهت نحوي به خود مرجع به که است اي نشانه نگاره،

 نمایه،. دهند می نشان هنرمند رمنظ از را افراد واقعی چهره که هستند اي دیداري هاي نگاره
. سازد می خاطرنشان را آن یا دارد دیگري چیز با مرتبط چیزي به داللت که است اي نشانه
 را ها مرجع توان می ها آن طریق از بلکه ندارند؛ شباهت مرجعشان به ها نگاره مانند ها، نمایه

 اشاره انگشت انسانی، نبود اي نمایه نمونه بارزترین. هستند کجا که دریافت یا شناخت
 خاطرنشان براي آن از گسترده طور به و مشخص شکلی به دنیا سراسر مردم که است

 که است اي نشانه نماد،. کنند می استفاده رویدادها یا افراد چیزها، محل دادن نشان یا ساختن
 انهنش طورکلی به ها کلمه. دارد داللت دلبخواهی قراردادي بر مبتنی شکلی به چیزي بر

  .)75 :1388دانسی، (دست  هاي ژست انواع طور همین هستند، نمادین
  ها گانه نشانه  ابعاد سه-1جدول 

  نماد  نمایه  شمایل  نشانه
  قرارداد  ارتباط علّی  شباهت  :کند بر داللت می
  کلمه، عدد، پرچم  دود، عالئم بیماري  عکس چهره، مجسمه  مثال

 باید یاد گرفته شود  میده شودتواند فه می  تواند دیده شود می  فرآیند
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  شناسی از دیدگاه بارت نشانه
پایان  از دیدگاه بارت، کارِ نشانه شناس یافتن داللت معنایی در گستره بی

ها  رو او به مطالعه انواع نشانه ازاین). 12: 1375بارت، (زندگی بشر امروزي است 
سیقی، اتومبیل فرد، هاي مو پردازد و به پوشاك، غذا، گونه در زندگی روزمره می

کند که همچون نوشتار، داراي پیام ثانویه در  هایی نگاه می منزله نشانه به... مبلمان و 
شناسی بارت به سه مفهوم داللتی اشاره  در نشانه. الي سطور خود هستند البه
و ) یا معناي تلویحی (، داللت ضمنی)یا معناي مستقیم (داللت صریح: شود می

در داللت مستقیم یا صریح، تمایل به ارائه معناي معین، «: نویسد ر میچندل. اسطوره
). 210: 1387چندلر، (» ملفوظ، آشکار یا مطابق باعقل سلیم براي نشانه وجود دارد

دیگر، معناي صریح، معنایی است که تعداد بیشتري از اعضاي یک جامعه  عبارتی به
اصطالح داللت ضمنی براي «. داراي فرهنگ مشترك، در مورد آن توافق دارند

رود و به طبقه،  فرهنگی و شخصی نشانه به کار می- ارجاع به معناهاي اجتماعی
عالوه بر داللت ). 210: 1387چندلر، (» جنسیت و نژاد تفسیرگر بستگی دارد سن،

بارت خود اسطوره را . کند اشاره می» اسطوره«صریح و ضمنی، بارت به مفهوم 
عنوان  تحلیلگران گاه اسطوره را به. بندي نکرده است ت طبقهمثابه سطح سوم دالل به

اند؛ گاه آن را در قالب داللت ضمنی، یعنی همان  بندي کرده سطح سوم داللت طبقه
و گاه آن را حاصل تلفیق ). 131: 1386فیسک، (اند  سطح دوم داللت قرار داده

  ).86: 1387سجودي،(اند  هاي صریح و ضمنی دانسته داللت
  
  

                                                
1. Denotation 
2. Connotation 
3. Myth 
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  بندي در عکاسی بترکی
بندي یک عکس به معناي محل قرارگیري عناصر تصویر در  طورکلی ترکیب به

سازند و براي موفق  عناصري که تصویر را می) ) 1391هارالد مانته. عکس است
در پنج بخش را ساختن عکس یا براي ارزیابی کردن آن باید در نظر گرفته شوند، 

وي براي ). 7: 1391مانته، (کند  یح میتشر) قطع، نقطه، خط، سطح و تضادها(
جلوگیري از دچار شدن به مالحظات بسیار کلی یا بسیار انتزاعی، این پنج بخش را به 

کند که هرقدر موضوع  مانته بر این نکته تأکید می.  موضوع مجزا تقسیم کرده است48
ترین  بندي شمار محدودتري داشته باشند، کوچک تر باشد و عناصر ترکیب عکس ساده

نیز درباره ) 1389 (کنت کوبر). 7: 1391مانته، (یابند  جزئیات اهمیت بیشتري می
 - بندي، سبک و روش ترکیب–سه نیرو «کند که  بندي به موضوع اشاره می ترکیب

بندي قرار دادن مجموعه عناصر در عکس  ترکیب. دهد سیماي عکس را تشکیل می
کته آگاه است که عناصر موجود در عکاس از این ن). 173 : 1389کوبر، (» است

وقتی چشم در سراسر . کنند چارچوب براي جلب نظر بیننده با یکدیگر هماوردي می
درنگ به  شود که چشم یا بی گردد، مکان قرار گرفتن عناصر، موجب می عکس می

با توجه به اجماعِ ). 173: 1389کوبر، (حرکت ادامه دهد یا براي بررسی مکث کند 
بندي مناسب براي یک خبر از  ن در یک خبر،  انتخاب عکسی با ترکیبتصویر و مت

به نقل ) 1389(کوبر در کتاب فوتوژورنالیسم . درجه اهمیت باالي برخوردار خواهد بود
اگر عکس جذاب باشد، موجب «: گوید  می عکاس آسوشیتدپرساز اریک دریپر

باید . فقط نباید جذاب باشداما عکس . خواهد شد که بیننده درنگ کند و آن را ببیند
  ).174 : 1389کوبر، (» آگاهی بدهد

                                                
1. Harald Mante 
2. Kenneth Kobre 
3. Eric Draper 
4. Associated Press 
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  اجماعِ متن و تصویر
 متن معناي درك در عکس شگرف تأثیر بر مختلف مقاالت و ها پژوهش در بارها
 هاي کتاب «عنوان با خود مقاله در سایپ. آر. لورنس. است  شدهتأکید همراهش
 از بیشتر بسیار را یکدیگر با تصویر و متن اجماعِ تأثیر »کنند می کار چگونه تصویري
کند، از تحلیل  سایپ اشاره می. آر. طور که لورنس همان. داند می ها آن از هرکدام

هاي این پژوهش نیز مشخص شد که تأثیر اجماع متن و تصویر با یکدیگر، بسیار  داده
 چه این کهن، صورت جداگانه است؛ بنابرای ها به تر از هرکدام از آن بیشتر و متفاوت

عکسی با چه تیتر، شرح عکس و متنی مورد استفاده قرار بگیرد، در درك مخاطب از 
جمهور را تصور کنید که  عکسی از رییس. مجموعه یک خبر اهمیت بسزایی دارد

تورم را مهار «چنانچه این عکس با تیترِ . جمهور در آن لبخندي بر چهره دارد رییس
جمهور از مهار تورم  کند که رییس گیرد، این پیام را منتقل میمورد استفاده قرار ب» کردیم

هاي  صحبت«اما اگر همان عکس با تیترِ . و عملکرد دولت در این حوزه راضی است
کند  مورد استفاده قرار بگیرد، این پیام را منتقل می» گیریم پادشاه عربستان را جدي نمی

  .است و هیچ ارزشی ندارددار و مسخره  که اظهارات پادشاه عربستان خنده
  

  روش پژوهش
هدف اصلی این پژوهش دستیابی به این نکته است که تطابق محتوایی عکس و متن 

براي رسیدن به این . وي چگونه است تی هاي خبر، العالم و پرس خبر در وبگاه شبکه
از همین رو .  است شده شناسی و تحلیل گفتمان انتقادي استفاده هدف از دو روش نشانه

شناسی در بررسی تطابق عکس و متن خبر، قواعدي که بر متن و عکس حاکم  نشانه
درمجموع این . دهد تري را ارائه می نقص دهد و تحلیل بی هستند را مورد توجه قرار می

                                                
1. Lawrence.R.Sipe 
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تري براي بررسی تطابق  تر و جامع  نگاه کامل-شناسی و تحلیل گفتمان نشانه-دو روش 
چنانچه از هر روش .  به دست خواهند داد شدهادهاي ی متن و عکس اخبار در وبگاه

ها نیز  این روش. هاي بیشتري داشت شد، کاستی دیگري براي این هدف استفاده می
شک بدون ضعف نیستند، اما با توجه به هدف تحقیق و روند کار این پژوهش، این  بی

بار وبگاه جامعه آماري این پژوهش کلیه اخ. ها کارآمدتر بودند دو روش از سایر روش
گیري  روش نمونه.  است1394وي در دو ماه آذر و دي  تی هاي خبر، العالم و پرس شبکه

 خبر، به روش 664نیز به این صورت بود که پس از دو مرحله گزینش و از بین 
انتخاب شد و مورد تحلیل )  خبر از هر وبگاه10( خبر 30گیري هدفمند تعداد  نمونه

صورت است که در ابتدا و در مرحله  ن پژوهش بدینمراحل اجراي ای. قرار گرفت
 خبر از اخبار وبگاه 664گیري غیر تصادفی هدفمند  نخست، بر اساس روش نمونه

 روي 1394وي که در بازه زمانیِ دو ماه آذر و دي  تی هاي خبر، العالم و پرس شبکه
.  قرار گرفتند توسط پژوهشگر انتخاب شدند شدههاي یاد خروجی وبگاه شبکه

ها بود تا به بهترین شکل در راستاي  پژوهشگر در این بازه زمانی به دنبال بهترین نمونه
نخست، : آوري کردیم ها را در سه قالب اولیه جمع این نمونه. هدف پژوهش گام بردارد

آن دسته از اخباري که در ظاهر تطابق کمی بین عکس و متنشان دیده شد و در نگاه 
ز عکس نکرده بودند؛ دوم، آن دسته از اخباري که در ظاهر و نگاه اولیه استفاده درستی ا

رسید استفاده درستی از  اول، عکس و متنشان با یکدیگر تطابق داشت و به نظر می
اي و بسیار عادي  هاي کلیشه سوم؛ آن دسته از اخباري که از عکس. عکس کرده باشند

ور عراق در خبري که وي مثل عکسی ساده و بدون هیچ نکته خاصی از سخنگوي کش–
 استفاده کرده بودند و در ظاهر عکسی ساده -درباره موضوعی به صحبت پرداخته است

  آوري هاي جمع  خبر از بهترین نمونه90در مرحله بعد، تعداد . براي خبر برگزیده بودند
 خبر اولیه برگزیده شد؛ در مرحله 664 که مطابق با اهداف پژوهش بودند از بین شده
 که با اهداف - خبر30مجموعاً - خبر از بهترین اخبار هر سایت 10نش نهایی نیز گزی

 خبر منتخب طی 30در این پژوهش، هر یک از . راستا بودند انتخاب شدند پژوهش هم
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: مرحله اول: اند از این شش مرحله عبارت. اند تفصیل مورد تحلیل قرارگرفته  مرحله به6
بررسی میزان استفاده از نماد، نمایه و (درس پیرس تحلیل عکس از دیدگاه چارلز سان

لیوون  تحلیل عکس از دیدگاه کرس و ون: مرحله دوم). شمایل در تصاویرِ اخبار
ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی در تصاویرِ  تحلیل سه مفهوم فاصله اجتماعی،(

تفاده یا عدم بررسی اس: مرحله چهارم. ها بندي عکس بررسی ترکیب: مرحله سوم). اخبار
شناسی متنِ روالن  تحلیل متنِ خبر با روش نشانه: مرحله پنجم. استفاده از شرح عکس

مرحله ). تحلیل مفاهیم داللت صریح، داللت ضمنی و اسطوره در متن خبر(بارت 
بررسی رابطه عکس و متن خبر با استفاده از مفاهیم لنگرگاه و بازپخش روالن : ششم

 این پژوهش از نوع این کهزم به ذکر است که با توجه به ال. بارت و تحلیل مضمون
 خبر مورد بررسی قابل 30کیفی است، قابلیت تعمیم نداشته و این نتایج در محدوده 

  .استناد است
  

  هاي پژوهش یافته
در این بخش براي هر چه بیشتر روشن شدن روش پژوهش و همچنین آشنایی با 

 براي تحلیل عکس و متن اخبار، در ادامه به دو هاي مورد استفاده در این پژوهش روش
در تحلیل اخبار، هر یک از .  است شده  خبر مورد تحلیل قرار گرفته اشاره30خبر از 

 مرحله اشاره 6اند که در بخش قبلی به این   مقوله مورد بررسی قرارگرفته6اخبار در 
ازآن  شود و پس  بیان می براي دو خبر شده هاي انجام در ادامه دو نمونه از تحلیل. شد

  :هاي کلی پژوهش ذکر خواهد شد یافته
  

  تحلیل نمونه اول
 1394 آذر 10شنبه   سه–دهم  اگر پوتین ثابت کند استعفا می: بندي اردوغان شرط

   پایگاه اینترنتی شبکه العالم–
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  عکس نمونه اول-1عکس 

  
اد، نمایه یا استفاده از نم (تحلیل عکس از دیدگاه چارلز ساندرز پیرس .1

 )شمایل در عکس

  -: نماد
  -: نمایه

  .چهره اردوغان و پوتین شمایل است: شمایل
   نشانه از منظر پیرس-2جدول 

  -  نماد
  -  نمایه

 چهره اردوغان و پوتین  شمایل
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فاصله اجتماعی، ارتباط اجتماعی  (لیوون تحلیل عکس از دیدگاه کرس و ون .2
 )و تعامل اجتماعی

 فاصله ما و سوژه عکس در این تصویر تقریباً نزدیک است و ما :فاصله اجتماعی
کنیم؛ این بدان معناست  از یک نماي نزدیک اردوغان و پوتین را در عکس مشاهده می

تر از ارتباط مخاطب با این دو، ارتباط دو  که ما با هر دو سوژه در ارتباط هستیم و مهم
این . شوند تی ویژه در عکس مشاهده میسوژه تصویر با یکدیگر است که با نگاه و حاال

  .دهنده ارتباط خاص این دو است نوع نگاه نشان
سطح چشم ( در این تصویر اردوغان و پوتین را از زاویه طبیعی :ارتباط اجتماعی

 و برابري معناي به )چشم سطح(نمایش سوژه از زاویه طبیعی . کنیم مشاهده می) انسان
 اما در ارتباط با دو سوژه حاضر در .گردد می تعبیر بین سوژه و موضوع خبر قدرت عدم

 به  از گوشه چشمیشتر اردوغان برسد میبه نظر عکس، این نکته حائز اهمیت است که 
 این کهنکته دیگر . یست نتر پایینموضع این نوع نگاه به معناي . کند ی نگاه مپوتین
  شده داده به اردوغان یت عاملییگو؛  مبهم استین پوتیر تصواما اردوغان واضح یرتصو
داللت ضمنی این تصویر !  خواب استگویی که او تار و ین پوتیرتصوهمچنین . است

  .مشخص است از قبل يبند  شرطیجه نتکند که این پیام را منتقل می
هاي حاضر در عکس با مخاطب تعامل   در این تصویر سوژه:تعامل اجتماعی
. هاي تصویر وجود دارد جتماعی بین سوژهولی تعامل ا. کنند اجتماعی برقرار نمی
کند که قدرت و تسلط   و از گوشه چشم به پوتین نگاه می شده اردوغان باحالتی خم

تفاوت به   پوتین با نگاهی بیاین کهخصوص  به. کند پوتین روي موضوع را منتقل می
  .گیرد کند و در حقیقت اردوغان را نادیده می روبروي خود نگاه می

  لیوون حلیل عکس از دیدگاه کرس و ون ت-3جدول 
  .کنیم سوژه عکس را از نماي نزدیک مشاهده می  فاصله اجتماعی
  .کنیم ها را از زاویه طبیعی مشاهده می سوژه  ارتباط اجتماعی
ولی بین . هاي تصویر و مخاطب وجود ندارد تعاملی بین سوژه  تعامل اجتماعی

  .شود ها تعامل اجتماعی دیده می سوژه
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هایی است که مخاطب در آن  این عکس، ازجمله عکس: بندي عکس ترکیب .3
ها با یکدیگر محور  محور نیست و دو شخصیت سیاسی حاضر در عکس و ارتباط آن

راستا و همخوان با تیتر و متن  بندي این عکس کامالً هم ترکیب. اصلی پیام عکس است
اهمیت . کنند تین کرده اشاره میتیتر و متن به صحبتی که اردوغان درباره پو. خبر است

خوبی در  رابطه دو کشور از دیدگاه اردوغان و ترس وي از برهم خوردن این ارتباط به
 -بندي استفاده از واژه شرط–در تیتر خبر نیز، تأکید اردوغان . شود عکس مشاهده می

بطه سیاسی کند، نشان از اهمیت فراوان را  پوتین درباره ترکیه و او اشتباه میاین کهبر 
روي اردوغان است ) Focus(در این عکس فاصله کانونی . دو کشور براي اردوغان دارد

که پوتین  کند، درحالی و وي با نگاهی آغشته به درماندگی و استیصال به پوتین نگاه می
خوبی تقابل و چالش بین  بندي به این ترکیب. کند تفاوتی به روبروي خود نگاه می با بی

بندي شاهد یک  بنابراین ازنظر ترکیب. اسی را به تصویر کشیده استدو شخصیت سی
 فوکوس روي اردوغان است، ذهن این کهدر این عکس به دلیل . عکس خوب هستیم

زمینه  رنگ پس. شود مخاطب در نگاه اول درگیر اردوغان و نوع نگاه وي به پوتین می
 و ياندوه، ترس، رازدار غم و هنشان یاهرنگ سطورکلی  به. در این عکس مشکی است

با توجه به نکاتی که ذکر شد، در این تصویر جنبه ترس و مبهم بودن . مبهم بودن است
 .نوعی مکمل خبر است  است و به شدههاي دیگر آن برجسته رنگ مشکی بیش از جنبه

  در این خبر از شرح عکس استفاده: استفاده یا عدم استفاده از شرح عکس .4
جمهور  جمهور ترکیه شرط بست که اگر رییس رییس«:  عکسمتن شرح.  استشده

گیري  روسیه ثابت کند ترکیه از داعش نفت خریده است، از ریاست جمهوري کناره
خوبی   است و به شده راستا با پیام عکس نوشته شرح عکس دقیقاً متناسب و هم» .کند می

 این تیتر و شرح در. دهنده اهمیت موضوع ارتباط دو کشور براي ترکیه است نشان
 .خوبی نمایان است عکس، ترس اردوغان از برهم خوردن رابطه دو کشور به

  )استفاده از داللت صریح، داللت ضمنی و اسطوره در متن خبر (تحلیل متن خبر .5
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   مصادیق داللت ضمنی-4جدول 
  داللت ضمنی  داللت صریح  ردیف

کند و  ه بیان میاطمینان از سخنی ک  ...جمهور ترکیه شرط بست رییس  1
همچنین اهمیت باالي ارتباط با روسیه 

  براي اردوغان
گیري از پست درباره  باقی ماندن یا کناره  2

  اثبات یک موضوع
اهمیت باالي آن موضوع و چالش شدید 

  بین دو کشور
کند و  اطمینان کامل از سخنی که بیان می  پیش آوردن بحث شرافت ملی به  3

  ها تبرئه کردن خود از تهمت
داري پیشه  ما در این زمینه خویشتن  4

  ایم کرده
گناهی ترکیه و صبوري این کشور در  بی

 این مسئله

  
  اي مصادیق داللت اسطوره -5جدول 

  ها دال  اي مصادیق اسطوره
جمهورهاي ترکیه شرافت  اردوغان و سایر رییس

  .دانند ملی را مقدم بر هر نکته دیگري می
ه از پست خود کند ک شرافت ملی اقتضا می

  .استعفا دهم
  

کننده این نکته است که   داللت صریح متنِ خبر بیان:رابطه بین عکس و متن .6
. کند کند که پوتین درباره ترکیه اشتباه می اردوغان با استفاده از ادبیاتی خاص بیان می

. مشاهده است خوبی قابل درجه باالي اهمیت رابطه دو کشور براي اردوغان و ترکیه به
کند که استفاده اردوغان از واژگانی چون  هاي ضمنی متن نیز مشخص می داللت
دهنده اهمیت باالي موضوع براي اردوغان و ترس  نشان... بندي، استعفا دادن و  شرط

وي از برهم خوردن رابطه با روسیه است که با استفاده از چنین ادبیاتی سعی در حفظ 
هاي  گناهی ترکیه در این ماجرا از دیگر داللت ین بیعالوه بر ا. ارتباط با روسیه دارد
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ضمنی متن خبر است که اردوغان با اطمینان از سخنانش در حقیقت سعی دارد خود و 
طور که ذکر شد، در این عکس فوکوس روي اردوغان  همان. کند کشورش را تبرئه 

ل به پوتینی جانب و کمی هم آغشته به درماندگی و استیصا به است و وي با نگاهی حق
این نوع نگاه و . کند اي خاص به روبروي خود نگاه می تفاوتی کند که با بی نگاه می
کند که حفظ این رابطه براي اردوغان از درجه اهمیت   این پیام را منتقل می،بندي ترکیب

باالتري نسبت به پوتین برخوردار است و اردوغان در تکاپو براي بهبود روابط کشورش 
تفاوتی به اردوغان نگاهش را به  جمهوريِ روسیه با بی که رییس حال آن. استبا روسیه 

برهم خوردن رابطه با روسیه از عالوه بر این ترس اردوغان . روبرو دوخته است
طورکلی نکته  به.  است؛ هم در متن خبر و هم در عکس شدهخوبی به تصویر کشیده به

 اردوغان براي حفظ رابطه با روسیه و  است، تکاپوي شدهاصلی که در متن خبر برجسته
ترس وي از بر هم خوردن رابطه با روسیه است که با چنگ زدن به هر ریسمانی سعی 

بندي  شرط«: هاي کالمی چون در بهبود این وضعیت دارد؛ با چنگ زدن به ریسمان
کننده پیامی است که خیال  که منتقل» ...گیري از ریاست جمهوري و  اردوغان، کناره

نکته .  است نشدهوسیه را آسوده کند که ترکیه از مسیر دوستی با روسیه خارج ر
برجسته در عکس نیز چهره تقریباً پراسترس و درمانده اردوغان است که کمی هم به 

دهنده قدرت و  کند که نشان نگاه می اي پایین به باال به پوتین  و از زاویه شده جلو خم
 این ،راستا با متن فاوتی پوتین نسبت به اردوغان نیز همت بی. برتري پوتین و روسیه است

هم خوردن آن، براي ترکیه برکند که حفظ این رابطه و نگرانی از  پیام را منتقل می
در نتیجه عکس و متن این خبر به لحاظ مضمونی نیز، . تر از روسیه است مراتب مهم به
 است؛  شده از لنگرگاه بهره بردهاز نگاه بارت نیز. خوبی با یکدیگر در تطابق هستند به

  .چرا که تصویر و متن خبر با یکدیگر مرتبط هستند
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  تحلیل نمونه دوم
 پایگاه اینترنتی – 1394 آذر 3شنبه   سه–ترکیه از پشت به ما خنجر زد : پوتین
 وي تی شبکه پرس

  
   عکس نمونه دوم-2 عکس

 
از نماد، نمایه یا استفاده  ( تحلیل عکس از دیدگاه چارلز ساندرز پیرس.1

 )شمایل در عکس

  پرچم روسیه: نماد
  .هاي پوتین که نشان از اندیشیدن او دارد حالت دست: نمایه

  چهره پوتین: شمایل
  

  رسیپ از منظر نشانه -6 جدول
  پرچم روسیه  نماد
  هاي پوتین که نشان از ناراحتی است حالت دست  نمایه

 چهره پوتین  شمایل
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فاصله اجتماعی، ارتباط اجتماعی  (لیوون ه کرس و ونتحلیل عکس از دیدگا .2
 )و تعامل اجتماعی

  شدهدر این تصویر پوتین از نمایی نزدیک به تصویر کشیده: فاصله اجتماعی
  .کند  احساس ارتباط می،بیننده با سوژه عکسو  است

یعنی . کنیم در این تصویر پوتین را از زاویه طبیعی مشاهده می: ارتباط اجتماعی
  .گونه برتري براي سوژه و بیننده قائل نیست ویه عکس هیچزا

 شدهدر این تصویر تماس چشمی بین پوتین و بیننده برقرار ن: تعامل اجتماعی
. حالت پوتین در این تصویر، مغموم و افسرده و زاویه نگاه او به پایین است. است

از موضوعی غمگین شود، این است که پوتین  برداشتی که در نگاه اول از این عکس می
  .است و در برطرف کردن آن مشکل ناموفق بوده است

  
  وونیل ون و کرس دگاهید از عکس لیتحل -7 جدول

  نماي نزدیک  فاصله اجتماعی
  زاویه طبیعی  ارتباط اجتماعی
 عدم برقراري تماس چشمی  تعامل اجتماعی

  
ارنظر هایی که براي اظه  مانند بسیاري دیگر از عکس:بندي عکس ترکیب .3

شوند، در این خبر نیز  کاربرده می هاي سیاسی درباره یک موضوع در اخبار به چهره
بینیم که جز پرچمی در پشت سر او، نکته دیگري در کادر دیده  پوتین را در حالتی می

چهره پوتین در این عکس مستأصل و غمگین است و بیننده در نگاه اول . شود نمی
چهره غمگین و ناراحتِ پوتین، بر وجود یک . کند ك میخوبی در ناراحتی پوتین را به

شویم این چالش در  کند که همان ابتدا از تیتر خبر متوجه می مشکل و چالش تأکید می
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اي از تیرگی  تواند نشانه می زمینه تصویر نیز تیرگی پس. ارتباط با کشور ترکیه است
 .روابط روسیه با ترکیه باشد

  
   در این عکس از شرح عکس استفاده:ه از شرح عکساستفاده یا عدم استفاد .4

این . »جمهور روسیه والدیمیر پوتین، رییس«: خوانیم در شرح این عکس می.  استشده
توانست اطالعات مفیدتر دیگري همچون محل  شرح عکس کامل و مفید نیست و می

گیرد تا را نیز در برب... هاي پوتین، زمان آن، محور سخنان او، نام عکاس و  صحبت
 .مخاطب بیشتر در جریان موضوع قرار بگیرد

  
  )استفاده از داللت صریح، داللت ضمنی و اسطوره در متن خبر (تحلیل متن خبر .5

  
  یضمن داللت قیصاد م-8 جدول

  داللت ضمنی  داللت صریح  ردیف
 که بود خنجري «ما جنگنده سرنگونی اما  1

  ».زدند روسیه پشت به ها تروریست دستان هم
  کیه همدست داعش استتر

 تحمل را امروز اتفاق مانند جنایاتی هرگز  2
  کنیم نمی

  پیامدهاي احتمالیِ بعدي براي ترکیه

 با کیلومتر یک که گرفت قرار هدف زمانی  3
  داشت فاصله ترکیه مرز

  گوید ترکیه درباره این موضوع دروغ می

 اتفاق امروز که ازآنچه کسی چه دانم نمی  4
 سودي که ما طورقطع به رد،ب می سود افتاد

  بریم نمی

کشور دیگري ترکیه را تحریک به این 
  کارکرده است

 »جدي پیامدهاي «روسیه جنگنده سرنگونی  5
  داشت آنکارا خواهد و مسکو روابط براي

ترکیه منتظر عواقب شدید این حادثه 
 باشد
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 يا اسطوره داللت قیمصاد-9 جدول

  ها دال   اي مصادیق اسطوره
 تروریسم علیه »اي قهرمانانه کار «روسیه ارتش  قهرمان مبارزه با داعش استروسیه 

  .انجام داده است
ترکیه و بسیاري دیگر از کشورها حامی 

  .ویژه داعش هستند تروریست و به
 هاي تماس رسد می نظر به کرد تأکید پوتین

 از پس ناتو عضو کشورهاي با ترکیه
 ستا آن معناي به روسیه جنگنده سرنگونی

 اسالمی حکومت به ناتو «خواهند می ها آن که
  ».کند خدمت) داعش(

  
 عکس و متن این خبر نه ازنظر معناي سطحی و نه :رابطه بین متن و عکس. 6

با توجه به نکاتی که ذکر شد، عکس . ازنظر معناي ضمنی با یکدیگر تطابق ندارند
ترین نکته  نظر است و برجستهالقاکننده استیصال و ناراحتی پوتین درباره موضوع مورد 

در عکس چهره غمگین پوتین و دست روي دست گذاشتن اوست؛ ولی متن خبر 
دهد که پوتین  سرشار از تهدید و رجزخوانی پوتین براي ترکیه است و نشان می

شد  براي این خبر باید عکسی انتخاب می. وجه دست روي دست نگذاشته است هیچ به
اي مغموم و  را نمایش دهد نه عکسی که پوتین را با چهرهکه قدرت و عصبانیت پوتین 

مثال عکسی از پوتین با  عنوان به. که دست روي دست گذاشته به تصویر بکشد درحالی
کادري عمودي که وي را از زاویه پایین به باال به تصویر کشیده و تسلط و قدرت وي 

شود این است  مخاطب منتقل میبه که با دیدن این تصویر، اولین پیامی . کند را القا می
 و دست روي دست گذاشته و قادر به انجام  شدهکه پوتین در چالش با ترکیه درمانده

کند دقیقاً برخالف پیام متن است و القاکننده  ولی پیامی که متن منتقل می. کاري نیست
کس بنابراین ع. این پیام است که این اتفاق پیامدهاي شدیدي براي ترکیه خواهد داشت

  .ارتباط متن و تصویر نیز از نوع بازپخش است. و متن این خبر با یکدیگر تطابق ندارند
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  تحلیل نمونه سوم
 سایت وب – 1394 آذر 7 شنبه – کرد پشیمانی ابراز روسیه برابر در اردوغان

  العالم شبکه

  
   عکس نمونه سوم-3 عکس

 یا نمایه نماد، از استفاده (پیرس ساندرز چالز دیدگاه از عکس تحلیل. 1
 )عکس در شمایل

 پرچم روي هاي نوشته / ترکیه پرچم: نماد

 -: نمایه

  اردوغان سر پشت پرچم روي نوشته / اردوغان چهره: شمایل
  

   نشانه از منظر پیرس-10جدول 
  هاي روي پرچم نوشته/ پرچم ترکیه   نماد
  -  نمایه

 نوشته روي پرچم پشت سر اردوغان/ چهره اردوغان   شمایل
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 ارتبـاط  اجتمـاعی،  فاصـله  (لیـوون  ون و کـرس  دیـدگاه  از عکـس  تحلیل. 2
 )اجتماعی تعامل و اجتماعی

  شدهکشیده تصویر به نزدیک نماي از اردوغان عکس این در: اجتماعی فاصله
 عدم به توجه با ولی. کند می تقویت را خبر موضوع با مخاطب ارتباط حس که است
 ارتباط اردوغان با خوبی به تواند نمی مخاطب ر،تصوی این در اجتماعی تعامل وجود
 .کند برقرار

 کشیده تصویر به طبیعی زاویه از اردوغان خبر، این تصویرِ در: اجتماعی ارتباط
 هیچ که کند می القا را نکته این طبیعی زاویه از سوژه کشیدن تصویر به. است شده

. ندارد وجود مقابل طرف روي بیننده سوي از نه و سوژه سوي از نه تسلطی و برتري
 با متناسب- اردوغان درماندگی و پشیمانی دادن نشان براي عکاسی، در زاویه کاربرد در

 پایین به باال زاویه از را اردوغان بیننده که شد می استفاده عکسی از بود بهتر -خبر تیتر
 عکسی اگر. باشد اردوغان به بیننده برتري و تسلط حس القاکننده که کند  مشاهده
 بیشتري تطابق مراتب به کشید، می تصویر به را اردوغان زاویه این از که شد می انتخاب

 .داد می اطالع روسیه برابر در اردوغان پشیمانی از که داشت عکس شرح و خبر تیتر با

  نشده برقرار بیننده و اردوغان بین چشمی تماس عکس این در: اجتماعی تعامل
 اردوغان استرس و ناراحتی نگرانی، دهنده نشان غاناردو ژست و چهره ولی است

 حس و است پایین به عکس در او نگاه زاویه که چرا است؛ خاص موضوعی درباره
 متن مفهوم و بامعنا مطابق عکسی جهت ازاین. دهد می نشان خوبی به را او درماندگی

  .شود یم منتقل بیننده به خوبی به اردوغان درماندگی و است  شده انتخاب خبر
  

  لیوون  تحلیل عکس از دیدگاه کرس و ون-11جدول 
  فاصله نزدیک  فاصله اجتماعی
  زاویه طبیعی  ارتباط اجتماعی
  است نشدهتماس چشمی برقرار   تعامل اجتماعی
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 و مغموم اي چهره که حالتی در را اردوغان تصویر این در :عکس بندي ترکیب. 3
 و غمگین چهره ضمنیِ داللت. بینیم می است تهنشس ترکیه پرچم کنار و دارد آلود اشک
 از نیمی تقریباً. است ترکیه براي جدي مشکل یک وجود اردوغان آلودِ اشک تقریباً

 خوبی به عکس بندي ترکیب. ترکیه پرچم را دیگر نیمی و کرده اشغال اردوغان را تصویر
 .کند می منتقل را اردوغان نگرانی

  استفاده عکس شرح از عکس این در :عکس شرح از استفاده عدم یا استفاده. 4
 از خبر که  شده نوشته خبر تیتر به شبیه زیادي حد تا خبر این عکس شرح. است شده

  شده انتخاب که عکسی شرح ترتیب بدین. دهد می روسیه برابر در اردوغان پشیمانی
 .دارد قرار مناسبی شرایط در خبر تیتر و عکس با تطابق ازنظر

  )خبر متن در اسطوره و ضمنی داللت صریح، داللت از استفاده (خبر تنم تحلیل. 5
   مصادیق داللت ضمنی-12جدول 

  داللت ضمنی  داللت صریح  ردیف
تري درباره این  دو طرف به شکل سازنده  1

  .حادثه تعامل کنند
تعامل دو کشور در مسئله سرنگونی 

جنگنده روسی تا به امروز چندان سازنده 
  .رفته استو منطقی پیش ن

 را مسئله بیایید که گوییم می روسیه به  2
 ابعادي آن به و کنیم حل خودمان بین

  .برساند آسیب روابطمان کل به که ندهیم

روابط آینده بین دو کشور ترکیه و روسیه 
از درجه اهمیت باالیی براي ترکیه 

برخوردار است و ترکیه نگران از بین 
  .رفتن روابط خود با روسیه است

 ترکیه، اقدام این به واکنش در روسیه هاي مقام  3
 سال ابتداي از که کردند اعالم جمعه روز

 کشورشان به ترك اتباع ویزاي بدونسفر 2016
 شنبه روز نیز ترکیه و کرد خواهند لغو را
  سفرهاي خواست شهروندانش از) امروز(

  .بیندازند تأخیر به روسیه به راخود غیرضروري

 بین دو کشور ترکیه چالش شدید و جدي
 و روسیه در پی سرنگونی جنگنده روسی
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  اي  مصادیق داللت اسطوره-13جدول 
  ها دال   اي مصادیق اسطوره

روابط دو کشور، براي ترکیه از درجه اهمیت 
باالتري نسبت به روسیه برخوردار است و 

  .ترکیه نگران این تنش است

 نتایج به روسیه با روابط بحران خواهیم نمی
 شود منتهی آینده در اي کننده ناراحت

  
 است،  شدهبرجسته خبر عکس در که اي نکته :عکس و متن بین رابطه. .6
 بامطالعه. است موضوع یک درباره) ترکیه جمهور رییس (اردوغان نگرانی و ناراحتی

 خوردن برهم از ترکیه نگرانی ، شدهبرجسته خبر متن در که اي نکته یابیم درمی خبر متن
 مشکالت و اه سوءتفاهم بردن بین از براي ترکیه تالش و روسیه با کشور این ابطرو

 متن، و عکس در برجسته مضامین تحلیل به توجه با. است کشور دو بین موجود
 از تر حیاتی و تر مهم مراتب به ترکیه براي روسیه و ترکیه رابطه آینده که یابیم درمی

 خواهد مشکل دچار رابطه این خوردن برهم پی در که است ترکیه این و است روسیه
 ضعف موضع دارد؛ قرار قدرت موضع در روسیه و ضعف موضع در ترکیه پس. شد

  پرداخته آن به خوبی به نیز خبر متن در و  شده داده نشان خوبی به تصویر این در ترکیه
 نیمبی نمی قدرت موضع در را روسیه متن، برخالف خبر این تصویر در ولی. است شده

 ترکیه، ضعف دادن نشان در. ندارد حضوري و نقش گونه هیچ تصویر در روسیه و
 مفهوم انتقال در ولی دارد، قرار متن با کامل تطابق در و کرده عمل موفق بسیار عکس
 تسلط و قدرت مفهوم انتقال براي است؛ ضعف دچار عکس روسیه، تسلط و قدرت
 را روسیه و ترکیه جمهور رییس که شد می ادهاستف عکسی از باید مثال عنوان به روسیه،

 برجسته عکس در روسیه جمهور رییس قدرت و برتري که درحالی و یکدیگر مقابل در
 حاالت عکس، بندي ترکیب اجتماعی، زاویه طریق از و ممکن شکل هر به - است شده

 کادر به نسبت ها آن جایگاه صندلی، روي جمهور رییس دو نشستن نحوه ها، چهره
 تطابق در را عکس این توان نمی نتیجه در پس. کردیم می مشاهده -قبیل این از و عکس
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 که شد می استفاده دیگري عکس از بود بهتر متن این براي و دانست خبر متن با کامل
 خبر تیتر و عکس شرح بین خوبی بسیار تطابق. داشت خبر متن مفهوم با بیشتري تطابق
 است  شدهبرجسته متن در نکاتی شویم می متوجه خبر، تنم به ورود با ولی دارد، وجود

 و ناراحتی خبر، تصویر در این که دیگر نکته. بینیم نمی را ها آن خبر تصویر در که
 که کنیم می مشاهده خبر متن در است،  شدهبرجسته ازحد بیش اردوغان پشیمانی
 از تر باعزت اتبمر به ولی روسیه از تر پایین موضعی از خود سخنرانی در اردوغان

 استیصال و درماندگی میزان. است پرداخته صحبت به بینیم می تصویر در که حالتی
  شده اشاره آن به خبر متن در که است مفهومی از بیشتر بسیار تصویر، در اردوغان

 یکدیگر با تطابق در حدودي تا خبر این متن و عکس کرد ادعا توان می پس. است
  .است بازپخش نوع از نیز صویرت و متن ارتباط. هستند

  
  هاي پژوهش یافته

   نمونه مورد بررسی30میزان ارتباط عکس و متن اخبار در  -1
 خبر مورد 30توجه در  کنید، نکته قابل مشاهده می طور که در جدول زیر همان

داراي تطابق عکس و متن خبر ) تقریباً نیمی از اخبار( خبر 16بررسی این است که تنها 
مطابقت داشتند؛ یعنی امکان داشت با دقت   خبر تا حدودي6 و متن در عکس. بودند

  .جاي عکس فعلی براي خبر انتخاب کرد بیشتر، عکس بهتري به
                                                

-د هستیم که امکان انتخاب عکسی بهتر براي این خبرها وجود داشت چون عکس و متن خبر جهت معتق  ازاین
، عکسی )اردوغان در برابر روسیه ابراز پشیمانی کرد (9مثالً در خبر شماره . »تا حدودي با یکدیگر مرتبط بودند«

ا بـه تـصویر کـشیده اسـت؛     شدت حالت ناچاري و درماندگی او در برابر روسـیه ر     بینیم که به    از اردوغان را می   
بینـیم؛ یعنـی در برخـی از     مراتب کمتر از میزانی است که در تصویر می که در متن خبر این درماندگی به        درحالی
تـوان گفـت موضـع     کند؛ ولی درمجموع خبر می  هاي متن اردوغان حتی از موضع قدرت نیز صحبت می           قسمت

ن و عکس این خبر تا حدودي بـا یکـدیگر در ارتبـاط     متپسضعف با اردوغان است و موضع قدرت با پوتین؛  
هستند؛ چراکه نه در تضاد با یکدیگرند و نه کامالً در تطابق با یکدیگر؛ و شاید با انتخاب عکسی که ایـن دو را          

هاي تصویر این حس را القا  کشید و با استفاده از زاویه دید و محل قرارگیري سوژه روبروي یکدیگر به تصویر می
  .بودیم تر قرار دارد، در آن صورت تطابق کامل متن و عکس را شاهد می  که اردوغان در موضعی ضعیفکرد می
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طور کامل عدم تطابق عکس و متن خبر مشاهده شد و پیام عکس و   خبر نیز به8در 
  .بل با یکدیگر بودندتنها مکمل و در راستاي یکدیگر نبودند، بلکه در تضاد و تقا متن خبر نه

  
   خبر مورد بررسی30 میزان ارتباط عکس و متن خبر در -14جدول 

شماره 
  خبر

  میزان ارتباط  پایگاه اینترنتی  تیتر خبر

اگر پوتین ثابت کند استعفا : بندي اردوغان شرط  1
  دهم می

  مرتبط  شبکه العالم

  مرتبط  شبکه العالم  اند  آلمانی به داعش پیوسته750  2

تا حدودي   شبکه العالم  شود زودي آغاز می اي به  اجراي توافق هسته:کري  3
  مرتبط

  مرتبط  شبکه العالم  اصابت موشک بالستیک به پایگاه مزدوران سعودي  4

تا حدودي   شبکه العالم  اي مهم را در الرمادي آزاد کرد ارتش عراق منطقه  5
  مرتبط

  مرتبط  که العالمشب  2016بینی مجله آمریکایی درباره عربستان  پیش  6

هاي محرمانه نماینده ویژه پوتین در امور  تماس  7
  سوریه

  مرتبط  شبکه العالم

رفتار غیرانسانی ترکیه با : الملل اعالم کرد عفو بین  8
  پناهجویان سوري

  مرتبط  شبکه العالم

ي تا حدود  شبکه العالم  اردوغان در برابر روسیه ابراز پشیمانی کرد  9
  مرتبط

  عدم ارتباط  شبکه العالم  اعش در االنبار کشته شدسخنگوي د  10

مهر تأیید اردوغان بر نظام حاکم بر آلمان در دوران   11
  هیتلر

  مرتبط  وي یت پرسشبکه 

نیروهاي عراقی کنترل بخش زیادي از الرمادي را   12
  پس گرفتند

تا حدودي   وي یت پرسشبکه 
  مرتبط
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ارزه با اعضاي ائتالف سعودي قادر به مب: العبادي  13
  تروریسم نیستند

  عدم ارتباط  وي یت پرسشبکه 

14  
هاي جدید امریکا علیه برنامه موشک  تحریم

  بالستیک ایران
  مرتبط  وي یت پرسشبکه 

  عدم ارتباط  وي یت پرسشبکه   ترکیه از پشت به ما خنجر زد: پوتین  15
  مرتبط  وي یت پرسشبکه   مدارس تهران ششم دي تعطیل نیست  16
  عدم ارتباط  وي یت پرسشبکه   کنیم پوشی امریکا تعجب می  از چشم:روسیه  17

18  
 به دستور 63سوت پایان مسابقه فوتبال در دقیقه 

  جمهور موریتانی رییس
  مرتبط  وي یت پرسشبکه 

  هاي اروپایی هشدار امنیتی داده شد به پایتخت  19
 شبکه پرس

  وي یت
  مرتبط

  مرتبط  وي یت پرسکه شب  سخنگوي گروه داعش در عراق کشته شد  20
  مرتبط  شبکه خبر  اجراي برجام شاید تا چند روز دیگر  21
  مرتبط  شبکه خبر  کند ترکیه نظامیانش را از عراق خارج نمی: اردوغان  22

23  
اتحادیه عرب با اجماع، اقدام : وزیر خارجه عراق

  ترکیه را محکوم کرد
  عدم ارتباط  شبکه خبر

  مرتبط   خبرشبکه  شود تر می تهران آلوده  24
  عدم ارتباط  شبکه خبر  سرنگونی جنگنده بحرینی در مرز عربستان  25

  شبکه خبر  بازداشت سه هزار آواره در ترکیه  26
ي تا حدود
  مرتبط

  عدم ارتباط  شبکه خبر  عربستان حمله به سفارت ایران را انکار کرد  27
  عدم ارتباط  شبکه خبر  وزیر کشور وارد وین شد  28
  مرتبط  شبکه خبر  روسیه با ترکیه کلید خوردجنگ تجاري   29

  شبکه خبر  هشدار درباره سقوط هلمند  30
ي تا حدود
 مرتبط
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مرتبط تاحدودي مرتبط عدم ارتباط
  

   میزان ارتباط عکس و متن خبر در اخبار مورد بررسی-1نمودار 
  

 بررسی مورد خبر 30 در ها تعداد کل نشانه -2

میزان استفاده هر یک از ) 2ار  و نمود15جدول (در جدول و نمودار زیر 
به ) نماد، نمایه و شمایل(وي از نشانه  تی هاي خبر، العالم و پرس هاي شبکه سایت

 قرار تحلیل مورد پژوهش این در که خبري 30 درمجموع.  است شده تفکیک بیان
 بیش مورد 44 با شمایل بین دراین که است  شده استفاده انواع نشانه از مرتبه 95 گرفتند،

 استفاده مرتبه 40 با نماد شمایل، از پس. است گرفته قرار استفاده مورد ها نشانه سایر از
 خود به را سوم رتبه تصاویر در استفاده مرتبه 11 با نمایه و دارد قرار دوم رتبه در

 مورد انواع 39 در تصاویر پایگاه اینترنتی شبکه العالم درمجموع .است داده اختصاص
 مرتبه از انواع نشانه 32وي  تی در تصاویر پایگاه اینترنتی پرس. ه استکاررفت نشانه به
 مورد انواع 24 است و در تصاویر پایگاه اینترنتی شبکه خبر نیز مجموعاً  شده استفاده

در بین این سه پایگاه اینترنتی، در تصاویر پایگاه اینترنتی شبکه العالم . نشانه یافت شد
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در تصاویر پایگاه اینترنتی شبکه .  است شده ل به کار گرفتهبیشترین تعداد نماد و شمای
بیشترین تعداد شمایل مربوط به . کاررفته است وي نیز بیشترین تعداد نمایه به تی پرس

 مورد است، 44  مورد از مجموع13 با  شده هاي شناخته چهره سیاستمداران و شخصیت
هاي حاضر در تصویر  ره شخصیتبیشترین تعداد نمایه نیز مربوط به حاالت بدن و چه

بیشترین تعداد . ها دارد  مورد دال بر خوشحالی یا ناراحتی آن11 مورد از 4است که با 
 مورد نمادهاي 40 مورد از 13هاي موجود در تصاویر است که  نماد نیز مربوط به پرچم

  .موجود در تصاویر را در برگرفت
  

   بررسی خبر مورد30ها در   تعداد کل نشانه-15جدول 
تعداد کل   شمایل  نمایه  نماد  پایگاه اینترنتی

  ها نشانه
تعداد کل 

  اخبار
   خبر10  32  13  5  14  وي یت پرسشبکه 

   خبر10  39  20  3  16  شبکه العالم
   خبر10  24  11  3  10  شبکه خبر
  خبر30  95  44  11  40  مجموع
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وي

پایگاه اینترنتی شبکه خبر

نماد نمایه شمایل
  

  بارها در اخ  تعداد کل نشانه-2نمودار 
  

 هاي تأمینی و تولیدي میزان استفاده از عکس -3

 این در استفاده مورد هاي عکس تمام شود، می مشاهده 16 جدول در که طور همان
 تولیدي خبري عکس این که مصداق. هستند تأمینی هاي عکس از اینترنتی هاي پایگاه
 منبع عنوان به يو تی پرس یا العالم خبر، شبکه اینترنتی پایگاه نام که است این باشد،
 را عکس باشد، نشده ذکر عکس در منبع نام چنانچه بنابراین. باشد  شدهذکر عکس

 که هایی عکس سایر و خبر 30 این هاي عکس مرور از. ایم دانسته تأمینی عکس مصداق
 استفاده مورد هاي عکس که دریافت توان می گیرد، می قرار استفاده مورد ها سایت این در
 در ساده جستجوي یک با فقط که هستند تصاویري اصوالً اینترنتی، هاي هپایگا این در

 کار بردن به نحوه در بیشتر نیز موجود هاي تفاوت. اند  شده تأمین جستجوگر موتورهاي
  .است تأمینی تصاویر همین
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  هاي تولیدي و تأمینی  میزان استفاده از عکس-16جدول 
  عکس تأمینی  عکس تولیدي  پایگاه اینترنتی

  10  -  وي یت پرسشبکه 
  10  -  شبکه العالم
  10  -  شبکه خبر

  30  -  جمع
 

هاي  هاي اینترنتی شبکه میزان استفاده از شرح عکس براي تصاویر پایگاه -4
   شدهیاد

 مناسب عکس شرح داراي وي تی پرس شبکه اینترنتی پایگاه در ها عکس تمامی
 عکس شرح از خود اخبار همه در مورد یک در جز العالم شبکه اینترنتی پایگاه. بودند

 شرح از نیز تصویر یک براي حتی خبر شبکه اینترنتی پایگاه اخبار در. بود کرده استفاده
  .بود شدهن استفاده  عکس

10 9

0
0
2
4
6
8

10
12

میزان استفاده از شرح عکس

میزان استفاده از شرح عکس در تصاویر پایگاه هاي اینترنتی شبکه هاي 
مذکور

پایگاه اینترنتی شبکه پرس تی وي پایگاه اینترنتی شبکه العالم پایگاه اینترنتی شبکه خبر
  

   میزان استفاده از شرح عکس-3نمودار 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11، شماره هاي نوین، سال سوم مطالعات رسانهفصلنامه      132

 ها میزان ذکر منبع در عکس -5

 وي  تـی   پـرس  شـبکه  اینترنتـی  پایگـاه  در اسـتفاده  مـورد  هـاي   عکـس  از نیمی در
 عکــس 2 در خبــر شــبکه اینترنتــی پایگــاه بــود  شــدهذکــر عکــس منبــع) عکــس 5(

 هـاي   عکـس  از یـک   هـیچ  در العـالم  شـبکه  اینترنتـی  پایگـاه  و. بـود  کـرده  ذکر را منبع
  .بود نکرده ذکر را عکس منبع گرفته قرار استفاده مورد

 

5

0

2

0

1

2

3

4

5

6

  میزان ذکر منبع عکس-4نمودار 

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

 براي تصویر باالي پتانسیل با وجود که آید یبرم چنان پژوهش این نتایج بررسی از
 و دبیران سوي از ظرفیت این مخاطب، به خبر یک پیام انتقال تسهیل و تکمیل

. دشو نمی گرفته جدي چندان صداوسیما سازمان خبري هاي پایگاه خبر سردبیرانِ
 وجود عدم ها، عکس منابع ذکر عدم متن، با کم تباطار هاي داراي عکس از استفاده

 ذکر منبع عکس در اخبارمیزان 

 پرس تی وياینترنتی شبکه پایگاه  العالماینترنتی شبکه پایگاه  اینترنتی شبکه خبرپایگاه 
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 استفاده عدم موارد از بسیاري در حتی و نامناسب هاي عکس شرح تولیدي، هاي عکس
 ،-دارد مخاطب به عکس پیام انتقال چگونگی در زیادي بسیار تأثیر که– عکس شرح از

صداوسیما  سازمان وبگاه سه شبکه خبريِ در عکس ظرفیت باالي توجه به عدم نشانگر
  .است

ها مشخص شد که تنها حدود نیمی از اخباري که در وبگاه  در بررسی نمونه
عدم . اند داراي تطابق متن و عکس هستند هاي مذکور روي خروجی قرارگرفته شبکه

 است که دهنده این تطابق عکس و متن خبر در تقریباً نیمی از اخبار مورد بررسی نشان
 فعالیت -ویژه وبگاه شبکه خبري به–عنوان دبیر خبر و سردبیر در یک رسانه  کسی که به

نگاري، باید دانشی نسبی  کند، عالوه بر تحصیل و فراگیري علم ارتباطات و روزنامه می
عکس و عکاسی داشته تا بتواند در انتخاب عکسِ مرتبط با متن عملکرد قابل  نسبت به

آمده از این پژوهش، در بین وبگاه  دست همچنین با توجه به نتایج به. شدقبولی داشته با
وي که اخبارشان در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته  تی هاي خبر، العالم و پرس شبکه

وي و العالم در مقایسه با وبگاه شبکه خبر عملکرد  تی هاي پرس است، وبگاه شبکه
وبگاه شبکه خبر با این عملکرد .  نشان دادندمراتب بهتري در کاربرد عکس از خود به

  .ضعیف با اختالفی فاحش نسبت به وبگاه دو شبکه دیگر در رتبه آخر قرار دارد
با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهاي زیر براي کاربست در عرصه عمل به 

  :گردد اندرکاران حوزه خبر ارائه می دست
ي در خصوص انتخاب عکس مناسب بایست دقت بیشتر هاي خبري می در وبگاه. 1

  .براي یک خبر اعمال شود تا تطابق بیشتري بین عکس و متن خبر وجود داشته باشد
عنوان بستري که معنا  هاي هر عکس به ها توجه به نشانه در انتخاب عکس. 2

  .گیرد، ضرورت دارد سازي از طریق آن صورت می
هاي خبر، العالم و  گاه شبکههاي تولیدي در اخبار وب استفاده بیشتر از عکس .3

  .شود وي پیشنهاد می تی پرس
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هاي  استفاده بیشتر از ظرفیت شرح عکس در تصاویر اخبار در وبگاه شبکه .4
  .شود وي پیشنهاد می تی خبر، العالم و پرس

 است؛  شدههر عکس توسط یک عکاس ثبت و توسط یک رسانه منتشر .5
  .ها الزامی است این وبگاههاي تأمینی در  بنابراین، ذکر منبع عکس

شود دبیران و سردبیران خبر عالوه بر آموختن علم ارتباطات،  پیشنهاد می .6
آشنایی بیشتري با عکس و عکاسی پیداکرده تا عملکرد بهتري در کاربرد عکس از خود 

  .نشان دهند
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