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هايتصويريجهتانتقالبهتروقابلدرکپیامبهمخاطبانشداشتهاستتريازپیامايسنا،استفادهمناسب

 خبرگزاري فارس»و » مهر»و رتبه« میهايدر پژوهشنشان دارند. قرار ظرفیتبعدي از استفاده دهد
هاپايیناستودرکمترازنیمیازايناخبار،استفادهخبرگزاريفناوريهايتصويريدراخبارعلموپیام

ارائهاطالعاتخبريوخوانشآسانومناسبیازپیام اخبارعلمیدرکقابلهايتصويريدرجذابیت،
هايخبريمناسب،شرحتصاويروارجاعفادهبیشترازتصاويراختصاصیباعناصروارزششدهاست.است
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 مقدمه 

رسانه» جمعی ترينمهمهاي امروزي پیشرفته جوامع در اطالعات اينمنابع امرهستند؛

(Bauer & Bonfadelli, 2002: 161«)کندمصداقپیدامیفناوريعلموحوزهدرويژهبه

ازکنشگراناصلیرسانهوروزنامه نگارانعلم، يکیاز»ايکردنعلمدرجامعههستند.

استفادهاززباننامناسبدرتولیدمحتواهايعواملتوسعه نیافتگیارتباطاتعمومیعلم،

ندارند را علم از افزايشدرکمخاطبان توانايی استکه علمی اجاق،« و )عبداللهیان

بنابرايناگرمحتوايعلمیرسانه8931 زبانسادهودرکآسانبهمخاطبانارائه(، با ها

يابدوهمچنینترويجوهمگانیکردنعلمدرشود،درکعموممردمازعلمافزايشمی

يابد.میجامعهتوسعهوگسترش

هاومنابعگوناگوناطالعاتیکهدردسترسمخاطبانامروزهباتنوعوگسترشرسانه

 افزايشچشمگیري قدرتانتخابمخاطبان دارد، پیداکردهقرار دنبالهاآناستو به

ترينراهرابابیشترينجذابیت،سادههاآنخودازموردنیازهايیهستندکهاطالعاترسانه

ودرکم از هاآنترينزمانممکن، اتصويرقانباز»دريافتکنند. مؤثرترستدر هراز

(زيراتصويرهر8931)زارعیوجعفرخوانی،هد«دنشررانشبشردايگردتباطیارسیلهو

 شباهتچیزبهحقیقتآنشیتريننزديکشیء، ازاشیاء، ءاستوبهتجربهمستقیمما

 براساسگزارشمؤسسه بهاطالعاتديداري01»(،1188)8زابیسکودارد. درصدمردم

می نشان متن به نسبت بهتري )دهندواکنش »Walter & Gioglio, 2015طبق و )

ثبتدرصدازداده31هايانجامشدهدراينمؤسسه،حدودپژوهش هايیکهدرمغزما

العاتتصويري(.ذهنانساناط8931اطالعاتبصريهستند)شامخی،صورتبهشوندمی

درکمی بهتر میرا خاطر به و کند ايگونهبهسپارد پردازش01»که به مغز از درصد

 اختصاصدارد، گیرنده01بصري کل از درصد و دارند قرار چشم در 11هايحسی

ترازهزاربارسريع01گیردومغزانسانتصويرراهايماشکلمیدرصدخاطراتباديده

(.Walter & Gioglio, 2015«)کندیصداپردازشم
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عمومی و هدفترويج با هر دانشمندانبهترچهسازي علمی زبان جامعه، در علم

نگارانعلمبرايانتشاردرجامعهترجمهتوسطروزنامهفهمقابلبايستبهزبانسادهومی

رويدادهايعلم پیچیده زبان مشکالت، و موانع يکیاز اينمسیر، در و یجهتگردد

درکاينمفاهیمازسوياقشارمختلفجامعهاست.دراينشرايطيکیازمسائلاساسی،

ظرفیتپیام و ابعاد از استفاده چگونگی و روزنامهمیزان در بصري درهاي علم نگاري

هايويژهتصاويردرترجمهسادهوارائهکشوراستتابتواندباکمکامکاناتوظرفیت

تررويدادهايعلمی،بهدرکبهتراخبارعلمیازسويمخاطبانتروجذابتر،جامعمتنوع

 ياريرساند. جامعه علمدر بیشتر توسعه به و يا8خبرگزاري»کمککند يکسازمان ،

آوري،تهیهوتنظیمکردهومؤسسهتجارياستکهاخبارراازسراسرکشورياجهانجمع

بهره روزنامهبراي نشريبرداري سازمانهها، تلويزيونی، و راديويی پخش مراکز هايها،

هايعلمی(ودرحوزهپیامShrivastava, 2007: 1«)کنددولتیوديگرکاربرانمنتشرمی

خبرگزاري امروزه نیز يکیاز به اطالعترينمهمها علمیدرمنابع کسباخبار رسانیو

باتوجهبهجايگاهخبرگزاري يکیازمنابعمهماخبارعلمیدرعنوانبههاجوامعهستند.

پیام از استفاده چگونگی و میزان مطالعه پژوهش، اصلی مسئله درکشور، بصري هاي

سادهباهدفصفحاتعلمیخبرگزاري جذابیت، اخبارترفهمقابلسازيو بیشتر نمودن

يکشورهااصلیاينپژوهشاستکهخبرگزاريسؤالبنابراين؛علمینزدمخاطباناست

هايتصويريدرجهتانتقالخود،چگونهوبهچهمیزانازپیامفناوريدرصفحاتعلمو

کنند؟.پیامبهمخاطبانشاناستفادهمیدرکقابلبهترو

 پژوهش پیشینه

ايعنوانمقاله«ويهايخبر،العالموپرستیمقايسهکاربردعکسخبريدروبگاهشبکه»

(وهمکارانشاستکهدرآنبهمقايسهتطابقمحتوايی8930فرد)بهنوشتهفاطمهعظیمی

شبکه وبگاه در اخبار متن و تیعکس پرس و العالم خبر، روشهاي کمک با وي

ويبهترينودهدوبگاهپرستیپرداختهاست.نتايجنشانمیشناسیوتحلیلگفتماننشانه
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خبرمورد91خبراز80تهاستوازشبکهخبربدترينعملکردرادرکاربردتصويرداش

(،درپژوهشیبانام8939تحلیلقرارگرفته،تطابقبینمتنوخبروجوددارد.رمضانی)

عناصرنمايشیوبصريدرخبرکارگیريبه،بهمطالعه«عناصرنمايشیدرخبرکارگیريبه»

نويسنديکظرفیتبرنامهعنوانبه هدراينپژوهشکیفیسازيتلويزيونیپرداختهاست.

هاينمايشیدخیلدرخبرمانندروايت،است،بهمقولهگرفتهانجامايکهباروشکتابخانه

هريکازکارگیريبهتصوير،نمابنديو...اشارهکردهاستودرادامهدرخصوصتأثیر

اينمقوالتتوضیحاتیدادهاست.

( جهانگیري و نا8939مزيدي با خود تحقیق در ) و»م نوشتاري خبررسانی تحلیل

بی و ايرنا مسابقاتالمپیکبیتصويريخبرگزاري از روشتحلیل«لندن1181سی با ،

رويکرديمقايسه با ويژگیمحتوايکیفیو المپیکاي، 1181هايمتنیوبصرياخبار

شاندادههاياينتحقیقناند.يافتهقراردادهموردمطالعهلندندردوخبرگزاريمذکوررا

 خبرگزاريدر بیندو خبري.هايحوزهاستکه عناصر سبکخبري، عکس، مطلب،

کهنوعمطلبرويدادگرا، بهاينمعنا پوششخبريتفاوتمعناداريوجودداشتهاست؛

عکس خبري عناصر و وارونه هرم خبري سبک آرشیوي، که»هاي » چه»و از« ايرنا

سینسبتبهايرانابیشتربیخبرورزشیبانواندربیسیبیشتربودهاستوتوجهبهبیبی

 است. ارائه»بوده و ايران اسالمی جمهوري سیماي در گرافیکخبري کاربرد بررسی

ايهستکهدرآنمحمدرضاعنوانمقاله«هاياصالحیبرايآنازنظرکارشناسانشیوه

همکارانش) و ويژگی8931آستانه قابلیت( و کاربردهاي راهاي اخبار گرافیکدر ي

دادهموردمطالعه روشقرار با که کیفی پژوهش اين نتايج اساس بر اند. تحلیل»هاي

شناسینشانه به« اخبار ارائه غالبدر شیوه است، کارشناسانصورتگرفته با ومصاحبه

می بیان همچنینمقاله است؛ کالم عنصر گرافیکیمخاطبان عناصر از استفاده عدم دارد

هويتار عناصر نبود کارآمد، و درستاستفادهزشمند تصاوير، در ملی و بخشايرانی

 جمله از بصريو... آثار در نوشتار رنگو از ازاستفادهنقاطضعفترينمهمنکردن

فرویدرارائهاخبارتلويزيونیدرصداوسیمااست.محمدسلطانیکعناصربصريوگرافی
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( بخشی مقاله8931بهاره در ) عنوان با گفتمان»اي در مستتر سناريوهاي هايبررسی

آمريکا جمهوري رياست انتخابات دوره چهارمین و چهل تصويري » روش تحلیل»با

محتوا گفتمان« مطالعه به دوره چهارمین و چهل در کاريکاتوري تصاوير انتخاباتهاي

پرداخته نتايجنشانمیرياستجمهوريامريکا اند؛ قدرتدهداستفاده از کاريکاتور از

مندهابهرهبااليیبرخورداراستکهبدونهیچمحدوديتیازامکاندخلوتصرفدردال

درورطهآشوبسوقمیهاآنايکهگونهاستبه آنکهخللیدريکپارچگیدهدبیرا

 مفهومايجادکند.

پايان8930خلقتی) در کارشناسی( نامه نام با هايرينگارهبررسیبص»ارشدخود

شبکهوهواآبرساناطالع جهانیدر شده هايخبريشناخته هنرهاي« دانشکده در که

 خبري شبکه چهار است، کرده دفاع هنر دانشگاه «سیبیبی»تجسمی ،«انانسی»،

اکیوورد»و«دودرچنل» روشنمونه« با قراردادهموردمطالعهگیريهدفمندانتخابورا

هااستکههايبصريدراينشبکهاستفادهروبهافزايشازالماندهندهنشاناست.نتايج

 افزايش و زمان گذر فناوريکارگیريبهبا واز بصري محتواهاي تولیدات نوين هاي

متحرکجلوه تصاوير المانبعديسههاي اين از استفاده اخبار، ارائه در تصويري هاي

وهواآب اين هاشبکهدر پیدا پايانافزايش است. کارشناسیکرده بهروزنامه ارشد

هارسانوخبريدرخبرگزاريتحلیلمحتوايگرافیکاطالع»(باعنوان8930فر)مظلومی

دردانشکدهعلومانسانیدانشگاهآزاد،واحدعلوموتحقیقات،به«دربازخوردمخاطبان

پرداختهاست.دراين«نسیمخبرگزاري»رسانوخبريتحلیلمحتوايآثارگرافیکاطالع

پايان درگرافیکاطالع910نامه، غیرتولیديخبرگزارينسیم خبريتولیديو و رسان

آن،بینبازخوردمخاطبانآمدهدستبهبازخوردمخاطبانمطالعهشدهاست.براساسنتايج

لندايتیتر،باوضعیتتولید،منبعآثار،ابعادمشاهده،رنگغالبزمینه،وضعیتسفارش،ب

محوريتعنصرووضعیتاستقاللبخشاينفوگرافیک،رابطهمعناداروجوددارد.

نامهکارشناسیارشدعنوانپايان«بررسیفرآيندکاربردعکسمستنددرمطبوعات»

(دردانشکدههنرومعماريدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزاست.8939نیرومند)
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فرايندکاربردعکسمستنددرگرافیکرسانهچاپیراباهدفانتقاددراينتحقیق،محقق

تئوريوعملیمطالعهصورتبهازعکسوطرحوتوسعهارتباطتصويريمبتنیبرعکس

داده است. توصیفیکرده روشتحلیلیو با نشانمیاندشدهتحلیلهايتحقیقکه دهد،

تواندخبرهاراکنندکهمیفیلتريعملمیعنوانبهکنندکارمیهارسانهکهدرکسانیهمه

بر ارتباطتصويريتوجهکنندوعالوه اينفعاالنبايدبه تغییردهند؛ اصالحيا انتخاب،

 عواملشناختیزيبايیجنبه میان اين در کنند. مديريت نیز را اخبار خوانندگان نگاه ،

خارجیمانندايدئولوژيدروا فشارهايزهمختلفسازمانیداخلیو مخاطبان، ذائقه بان،

 است. اثرگذار ويرايشخبرها انتخابو بر قانون و دولتی و کاربرد»اجتماعی بررسی

نامهکارشناسیارشدسارا،عنوانپايان«گرافیکدراخبارسیمايجمهورياسالمیايران

واحد(دررشتهارتباطتصويريدردانشکدههنردانشگاهآزاداسال8939جوانمرد) می،

تهرانمرکزاستکهدرآنبامطالعهکاربردگرافیکخبري،نقاطضعفوقدرتکاربرد

 را ايران صداوسیماي در نتايجموردمطالعهگرافیکخبري اساس بر است. داده قرار

کهنمايانگرهويتايرانیوچهرهملیدرنزدمخاطبانبخشهويتپژوهش،نبودعناصر

داشتنکارکرد ازديگرسوتزئینیکهکمکیبهسنديتبخشیبهاخبارنمیباشد، کند؛

نبودرابطهبینبوديانبودتصاويريامستنداتبصريودرستاستفادهنکردنازرنگو

 آثار در نکاتضعفموردمطالعهگرافیکینوشتار از درکارگیريبه، گرافیکی عناصر

بخش ارشدخودبانامهکارشناسیرپايان(د8911مريمسلیمی)هايخبريمذکوراست.

کهدرمؤسسه«دهروزنامهآنالينايرانبررسیکاربردگرافیکدرهفتخبرگزاريو»نام

آموزشعالیسورهنوشتهشدهاست،ضمنبررسیمفهوموتفاوتماهیتخبرواطالع،

ینمودهاستهايیرابررسبهتفاوتمیانطراحیخبروطراحیاطالعاتپرداختهونمونه

نامهخويشبهرهبردهاست.المللیدرپايانوازنظراتکارشناسانبین

تحقیقات به توجه میشدهانجامبا گفتپیام، دادهتوان و هموارهها هايتصويري

اطالععنوانبه منبع يک مفید و مؤثر بهموردتوجهرسانی پیام انتقال در پژوهشگران

ايندر استو بوده رسانهمخاطبان پیامحالیاستکه ظرفیتاين از هايهايکشور،
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 مناسب کاربرد و دادههاآنبصري نکردهبا مطلوبی استفاده پیام، متنی تمرکزهاي اند.

هايبصرياينفوگرافیکدراخباربودهاستومطالعاتبیشتربرپیامشدهانجامتحقیقات

شدهانجام استکه رويعکسصورتگرفته محتوايکمیبر بیشتر اينمطالعاتنیز

قراردادهاست،بنابراينموردتوجهشناسیوتحلیلگفتمان،سیاسیاخبارراباتحلیلنشانه

 تحقیقی ازنظرتاکنون اخبار نوع روشو صورتشدهانتخابهدف، پژوهش، اين در

نگرفتهاست.

 نظری مفاهیم و مبانی

لوانتشاردرجوامعدرسیطرهزبانونوشتارترجهتانتقافرهنگودانشانسانیکهپیش

جلوه و تصوير سمت به است پیامبوده امروزه و است کرده حرکت بصري هايهاي

آموخته از مهمی بخش میتصويري شکل را ما باورهاي و وها )افتخارنژاد دهند

8930همکاران، بیشتريدارد. انتقالدانشوعلمنمود اينامردر و 8«پیرالزلوبادوئین»(

سازيعلم،قوانینیراکشفکرددانفرانسويدههپايانیقرنبیستم،جهتعمومیشیمی

ازجملهآنمی نکردناززبانمخصوصعلم،که استفاده توانبهنگارشبهزبانساده،

تشکیلجمالتکوتاهودرحدامکانبدونجمالنپیروووابسته،استفادهازمثالوذکر

ت و چکیدهنمونه از استفاده و نقاشی و طرح تصاوير، کوتاهرجیحاٌ خیلی هاي

(Jurdant,1993 کرد. اشاره لستر»( می1«پائول انگلیسی پژوهشگر و گويدژورنالیست

را» اطالعات تمام که است مغز و چشم بر متکی تصويري ارتباط و دانش عملکرد

میصورتبه دريافت سرعتیحسی با تصويري ارتباط دريافتکند. نور به نزديک

شود؛اخباربصريدائماًهمچونجريانیمداوموپرتحرکمارادرارتباطبامحیطقرارمی

)دهندمی »Lester, 2006: 142رسول ارزشيکعکس8911اف)(. استکه معتقد )

بیشترازهزارانکلمهاستوتصاويرامکانبازگوگردنيکماجرارابرايمخاطبدارند

مازپیالنتقاايابرايسیلهيوبصرطتباار»عکسومتنهريکمکمليکديگرهستند.و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. LaszloP, Pierre 

2. Paul, Lester 
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ربسیامپیافرستندهد...شوينآننشجاتواندنمیچیزهیچوستهايافتکننددربههفرستند

ادنژنيابا،زينکهملیتوناکندبداربرقرطتبااربامخاطبتواندمیترمستقیموحتتررا

(.8931فروبخشی،)سلطانی«باشدخیلدبطهرايناودرا

گیرو نظر می8به سومیمنجر تألیفاثر متنبه کنار در کهقرارگیريتصوير شود

ماهیتیمتفاوتباصرفاًتصويريامتننوشتاريداردوتأويلمتنوتصويرهردودستخوش

می تغییر )گیرو، 8910شود :10« سايپ(. آر. د8331)1«لورنس. عنوان( با خود مقاله ر

متنوتصويربايکديگررابسیارتأثیر»9«کنندهايتصويريچگونهکارمیکتاب» اجماعِ

بارتنیزمعتقداست8930)عظیمیفردوهمکاران،«داندمیهاآنبیشترازهرکداماز .)

انتقالکهعکسخبرييکپیاماستکهاينپیام،درکلازيکمنبعِارسال،يکمجراي

(.8913:3ويکمرکزدريافتتشکیلشدهاست)بارت،

« دهه در انقالبديجیتال وقوع روش8311با جمع، درهاي اخبار انتشار و آوري

هزينه با امکانجهان قیمتدوربیناندکی کاهشروزافزون شد. مستمرپذير بهبود و ها

بودکهتصاويروويدئوهفشرده سازيديجیتالبدينمعنا صورتبهتوانستندمیآسانیبها

هاي(واستفادهازجلوهOwen & Purdey, 2009: 39«)بهاشتراکگذاشتهشوند0آنالين

ترکردناخباربرايمخاطبانداردوهماطالعاتخبريبصريهمنقشمهمیدرجذاب

اربردتصويردهد.مورخکانتقالمیهاآن،بهتربهمخاطبانرادرراستاييادگیريوفهم

 علم استانفورد»در ماريا 8338)0«باربارا دارد اعتقاد قرن»(، ابتداي از که فرايندي در

هجدهمآغازشد،ايجاددانشعلمیدربارهجهانهرچهبیشتروبیشتربهتصاويرمتکیشد

نوشتاري متون تا » 8930)رز، و10: دانش بهتر انتقال بر تصاوير اهمیت ادامه در .)

دهیم.قرارمیمورداشارهرا«وارهطرح»و«دوگانه»عات،دونظريهاطال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Guiraud, Pierre 

2. R. Sipe, Lawrence 

3. How picture books work 

4. Online 

5. Stafford, Barbara Maria 
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پرنظريه فرضیه دادهکههنگامیمعتقدند8«دوگانه»دازاندر اطالعاتو صورتبهها

 دو در حالتمتنپیام و میتصوير مخاطبارائه دوبه دريافتپیام، هنگام در رباشود،

زکدسا مازيدر سويمطالعادازشاپرن »گیردمیرتصوخاطبتاز و1لنپايويوآ.

ا1118)9ماير در ) ظهاايننظريه پردارندمیر کالمیدازشکه )تصويري(غیرکالمیو

بنابرگیردمیمنجاابلندروزانه(ومدتکوتاهري)حافظهحافظهکادرزمانهمطوربه ينا.

1110وپايويو،0)سادوسکیست«زانیازمانهمسیستمدوهـحالتبدويندازشاپرايبر

جعفرخوانی، زارعیو نقلاز قو8931به »به .) »گیسلینکل يدوينکدبندا0يو«ردتاو

 مانند اطرفه آن طالعااستکه اراباتدو شدر ائه سته عملکردمیزو و يادگیري ان

ارائهدوکانالهقويافزايشمی نکتهکلیدراينفرضیهآناستکهيادگیريدر تريابد.

(.8931بهنقلاززارعیوجعفرخوانی،0،1119مايرومورنو«)است

 
 فرضیه دوگانه .9شماره شکل 

« 0«وارهطرحتئوري»در قالبهاوارهطرحنیز که، هستند ذهنی ساختارهاي يا هايذهنی

شکلمی اينقالبمفاهیمودانشدريافتیرا تجاهايذهنیدهند. به توجه ديفررببا

افرا میيجااد شد و وند اکنندمیتغییر در فرضیه. ين وارهحطر، طالعااها ت ومشابه

ئهباشد.اراينديازانماتواندمیهاهمدرخلکادايروکهتصاشودمیشاملريرابیشما
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dual Coding 

2. Paivio, Alen 

3. mayer, R.E 

4. Sadoski 

5. Gyselinck&Tardiew 

6  . Monero 

7. Schema Theory 
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درمفهومیمرتبطبههمتطالعااضحوواعینیطوربهيعنی بررا ينابنابرداشتهباشند.

 & Gyselinck«)آورندمیهمافرصخاهايهزحودرنشدائهترکیبدرارانیيآلگوا

Tardieu,1999«.)يدرآنتصويريهالمدفايدهتصاويرياشمايلوديگرديگرعبارتبه

فضايیييرمنجربهساختپیکرهاو.تصاکنندمیترشفافريراساختاتتباطاارستکها

ابر طالعااي شوندمیت پرروکه ند دازش متن معنايی را بخشدمیسرعت و« )زارعی

(.8931جعفرخوانی،

 شناسیروش

تحلیلمحتواي»باهمراهیروش«روشتفسیرترکیبمحور»درانجاماينتحقیقازروش

کیفی کرده« استفاده »ايم. استکه چیزي به متکی ترکیبمحور، ايريت»روشتفسیر

فسیرترکیبمحور(.روشت8930:11)رز،«نامدمی«نگاهخوب»(آنرا8330)8«روگوف

باشد)رز،می«تصاويرهستندآنچه»مدعیاستکهدرنگاهتحلیلیخودبهتصاويربهدنبال

8930 :18« برايدرکداللتآنمی(. نگردونگاهخوباغلببهجايگاهخودتصوير

معطوفبه نمايدآنمی«وجهترکیبمحور»بیشترتوجهشرا » 8930)رز، بهبیان18: .)

بربهعنوانبهينروشسادها يکروشتفسیرمحتواهايبصري،دقتوتمرکزخودرا

می تصاوير فرم و محتوا فرم به ريزبینانه و دقیق مینگاه تالش و وگذارد ابعاد کند

وتحلیلقراردهد.موردمطالعههايمحتوايیوتصويريراهاياينفرممؤلفه

ترکیب» از خوب نگاه تلقی روش اين میبندي تجزيه مؤلفه چند به کند.را

مؤلفهيکايندرهرصورت اين از کمی تعداد عمل در استزيرا اجمالی راتمهید ها

ازيکديگردرنظرگرفت،درواقعمفهومترکیباشارهبهآمیختگیمی جدا توانکامالً

محتوايعاطفیدارد و نور سامانفضايی، رنگ، محتوا، عناصر » 8930)رز، :11-811.)

(اصرارداردکهاينروشبايستیباديگرانواعتحلیلپیوندزدهشودتا8330)1وايتلی»

ديدهمی هايدريافت،معناوشود،بتواندباتوجهبهجنبهبررسیدقیقبصريآنچهحقیقتاً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rogoff, Irit 

2. Whitely, R 
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 (.درانجاماينتحقیق،روشتفسیرترکیب8930:10)رز،«قرارگیردموردمطالعهمحتوا

ترکیبمیمحوربا درروشتحلیلمحتوايکمی، توجهبهروشتحلیلمحتوا، با شود.

مقوله فراوانی روشابتدا به توجه با که کدهايی و ترکیبمحورتفسیر»ها تحلیل« در

 دستتصاوير میبه نمونه تصاوير از قرارموردمطالعهآيد، تحلیل مورد و شمارش ،

گیرند.می

هالیلکاربردتصويردرصفحاتعلمیخبرگزاريباتوجهبههدفپژوهشکهتح

ساده جهتجذابیت، در و اينترفهمقابلسازي است، مخاطبان نزد علمی اخبار نمودن

توانمطابقجدولزيردرسهمقولهاصلیتعريفکرد:هايتصويريرامیکارکردپیام

 تعریف مفهوم و مقوالت اصلی آن .9جدول شماره 

 یمقوالت اصل مفهوم

نمودنخبرتوسطتصاويرترفهمقابلوسازيسادهجذابیت،

ترغیبمخاطببهمشاهدهتصاوير

اطالعاتخبريموجوددرتصاوير

خوانشآسانتصاوير

مقوله وکدجهتمشخصکردنزير ازشاخصها تفسیر»هايروشهايتحلیلمحتوا،

استفادهمی«ترکیبمحور شارهبهآمیختگیعناصرمحتوا،رنگا«ترکیب»مفهوم»کنیم.

محتواي)رنگ نور، قاب، ديد، زاويه پرسپکتیوهندسی، تاريکی(، روشنیو اشباع، مايه،

تفسیر»هاي(.باتوجهبهشاخص11-8930:818)رز،«عاطفیو...موجوددرتصاويردارد

هابهمقولهجهتمطالعهتصاوير،مقوالتاصلیپژوهشمطابقجدولزير«ترکیبمحور

 شوند:هايآنجهتتحلیلمحتوا،کدبنديوتعريفعملیاتیمیوکد
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 کدبندی زیر مقوالت اصلی پژوهش .4جدول شماره 

 نمودن خبر توسط تصویر تر فهم قابلسازی و جذابیت، ساده مفهوم

 ترغیب مخاطب به مشاهده تصاویر مقوالت
اطالعات خبری 

 موجود در تصاویر
 ویرخوانش آسان تصا

ي
ند
کدب

و
ت
وال

مق
زير

ی
یات
عمل

ف
عري

ت


میانگیناستفادهازتصاوير

کدها

(X0،عکس=X1،نقاشی=X2،اينفوگرافیک=

X3)تصويرمتحرک= 

 شیوهتولیدتصوير

=اختصاصی،X0کدها)

X1،آرشیوي=

X2)تصويرتکراري=

اندازهنما

=باز،X0کدها)

X1،متوسط=X2،بسته=

X3،خیلیبسته=X4)ترکیبی=

 دقابتصاويرتعدا

=سهX2=دوقاب،X1=يکقاب،X0کدها)

=بیشازسهقاب(X3قاب،

نوعارتباطتصويربا

خبر

=مستقیم،X0کدها)

X1،ضمنی=

X2ارتباط(=بی

انسجامروايیبینتصاوير

=وجوددارد،X0کدها)

X1)وجودندارد=

 زاويهديدمخاطببهتصوير

=ازX2=ازطرفین،X1،روروبه=X0کدها)

=ترکیبی(X4=ازپايین،X3باال،

عناصرخبريموجود

درتصوير

=که،X0کدها)

X1،کجا=X2،کی=

X3،چه=X4،چرا=

X5،چگونه=

X6=کدامهیچ،X7=

ترکیبی(

پرسپکتیوهندسیتصوير

=وجوددارد،X0کدها)

X1)وجودندارد=

 رنگمايه

هايگرم،=رنگX1،وسفیدسیاه=X0کدها)

X2د،هايسر=رنگX3)ترکیبی=

خبريهايارزش

موجوددرتصوير

=دربرگیري،X0کدها)

X1،شهرت=

X2،تازگی=

X3،برخورد=

X4،استثناء=

X5،بزرگیوفراوانی=

X6مجاورت=

معنوي/جغرافیايی،

زيرنويسصورتبهشرحعکس

ياداخلمتن

=وجوددارد،X0کدها)

X1)وجودندارد=
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 نمودن خبر توسط تصویر تر فهم قابلسازی و جذابیت، ساده مفهوم

 ترغیب مخاطب به مشاهده تصاویر مقوالت
اطالعات خبری 

 موجود در تصاویر
 ویرخوانش آسان تصا

X7=کدامهیچ،

X8)ترکیبی=

 بهتصاويردرداخلمتنارجاع

=ارجاعندارد(X1=ارجاعدارد،X0کدها)

تصويردرهايداده

مقايسهبامتن

=تکرارX0کدها)

بخشیازاطالعاتمتن

=ارائهX1خبر،

جديدنسبتاطالعات

=هیچX2بهمتنخبر،

اطالعاتیپیرامونخبر

دهد(نمی

میانگیناندازهتصويربرحسب

يروتصاو8)کیلوپیکسل(

متحرکبرحسبثانیه

،111=کمترازX0کدها)

X1101تا111=بین،X2بین=

تا911=بینX3،911تا101

901،X4011تا901=بین،

X5001تا011=بین،X6بیش=

ثانبه،80=کمترازX7،001از

X8ثانیه،91تا80=بینX9بین=

تا00=بینX10ثانیه،00تا91

(ثانیه01ز=بیشاX11ثانیه،01

 آماريپژوهشاخبار هايرسمیکشوردرصفحاتعلمیخبرگزاريانتشاريافتهجامعه

انتخابشد.«مهر»و«ايسنا»،«فارس»گیريهدفمندسهخبرگزارياستکهباروشنمونه

،فناوريدرحوزهاخبارعلموهاآندلیلانتخاباينسهخبرگزاري،صفحاتتخصصی

 خبرگزاريدرهاآنیاستخبريستفاوتملموسدر طوالنیاينسه جايگاه و سابقه ،

کشورمحسوبپربازديدکههموارهجزپنجخبرگزاريهاستآنکشورومخاطبانزياد

درخبرگزاريفارسوايسنا،درانتشاريافته،اخبارعلمی8931شوند.درفصلبهارسالمی

وازخبرگزاري«جهانفناوريعلمو»ار،زيرصفحهاخب«علمیودانشگاهی»بخشاخبار

نیزمهر «فناوريدانشو»دربخشاخبار اخبار زيرصفحه «هاينوينفناوري»، عنوانبه،

واحدمشاهدهوعنوانبهگیريپژوهشانتخابوهرتصويردرهرخبر،چارچوبنمونه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

چنینکوچکترينالمانتصويريييکتصويرديجیتالوهمدهندهبهکوچکترينواحدتشکیل (Pixelپیکسل) .8

شود.هرهزارپیکسلبرابربايککیلوپیکسلاست.نمايشگرگفتهمیدريک
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 با برايتعیینيکهفتهآماري، گیريروشنمونهواحدتحلیلدرنظرگرفتهشدهاست.

وشنبهيک،ماهفروردينشنبهتصادفیسادهبدونجايگذاري،ازمجموعروزهايشنبهوسه

ازمجموعروزهاييکشنبهوچهارشنبهيکسه يکيکشنبهويکماهارديبهشتشنبه، ،

شنبه،يکدوشنبهويکپنجخردادماهشنبهچهارشنبهوازمجموعروزهايدوشنبهوپنج

تصادفیانتخابگرديد.طوربهبشد.ازمیانروزهايجمعهکلفصلنیزيکجمعهانتخا

 هفته آماری پژوهش .9جدول شماره 

جمعهشنبهپنجچهارشنبهشنبهسهدوشنبهيکشنبهشنبهروزه

80/18/3180/11/3189/19/3110/18/3110/11/3191/19/3119/18/31تاريخ

ازدوکدگذارديگردعوتبههمکاريشدوازآنانخواستهبرايمطالعهاعتبارپژوهش،

هايهريکازدرصدمقوله81،نسبتبهگذاريمجددشدهمشخصشدبراساسکدهاي

نمونه شدهانتخابهاي مورد توافق اساس بر نمايند، انتظاراقدام مورد ،شدهمشاهدهو

موردمطالعههايايمجموعمقولهقابلیتاعتمادبراساسفرمولاسکات،برضريبمیانگین

کهمیزانقابلقبولیاست.آمدهدستبهدرصد10

ضريب قابلیت اعتماد  
موردتوافق انتظار توافق مشاهده شده

موردتوافق انتضار 8
 

%10   %88

8 %88
 %10  

ايمطالعهروايیکدگذاري،ازسهکدگذاردعوتبههمکاريشدتابراساسنمونهجهت

يیتصاويراخبارازهرخبرگزاري،براساسروشتفسیرترکیبمحور،باکمکتاپانزده

با کدها يکاز سپسهر کنند. اقدام تصاوير کدگذاري به نسبت معکوس پرسشنامه

ترتشدهطراحیکدهاي به توسطخودپژوهشگرمقايسهشدکه 10بیاولیه 00درصد،

درصدتوافقکدگذاريرابیان00/11درمجموعدرصدتوافقرانشاندادکه18درصدو

دارد.می
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 پژوهش هاییافته

 فارس خبرگزاری

تعدادخبرهايزيرصفحهعلمودريکهفتهآمارينمونه پژوهش، فناوريگیريشده

(خبربودهاستکهمطابقجدولزيربدينشرحاست:01جهاندرخبرگزاريفارس،)

 خبرگزاری فارستعداد تصاویر در اخبار  .2جدول شماره 

 ردیف
تعداد تصویر در هر 

 خبر
 درصد فراوانی تعداد

درصد فراوانی 

 تجمعی

10110/90110/90يکتصوير8

91110/0000/11دوتصوير1

0801/0081/30سهتصوير9

1100/1003/31چهارتصوير0

8011/8811پنجتصوير0

01811مجموع0

پیادرمجموع کل )شدهاستفادههايبصريمتعداد اخبار، اين است.810در بوده پیام )

خبرگزاري،دردراينترغیبمخاطببهمشاهدهتصاويرهايمقولهفراوانیهريکاززير

است:مشاهدهقابل(،0جدولشماره)

 مقوله ترغیب مخاطب به مشاهده تصاویر در خبرگزاری فارس .5جدول شماره 

 تعداد زیر مقولهکدهای  ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

میانگیناستفادهازتصاوير

110/010/01عکس

800/8910نقاشی

800/890/30اينفوگرافیک

90/1811ويدئو(متحرک)تصوير

810811مجموع

تعدادقابدرپیام

تصويري

8800/390/39تکقاب

00/01/33دوقاب

81/1811سهقاب
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 تعداد زیر مقولهکدهای  ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

01811مجموع

ديدپیامتصويريزاويه

8181/111/11روازروبه

90/11/19ازطرفین

881/131ازباال

00/00/30ازپايین

90/1811ترکیبی

810811مجموع

رنگمايهغالبتصاوير

31/01/0وسفیدسیاه

10/00/89گرمهايرنگ

110/1190سردهايرنگ

1100811ترکیبی

810811مجموع



ارجاعبهتصاويردرمتن

هرخبر

00100/31100/31ارجاعبهتصاوير

0801/0811عدمارجاعبهتصاوير

01811مجموع

ن(،میانگی1008/8برابر)درهرخبرشدهاستفادهدراينخبرگزاري،میانگینتعدادعکس

 )تعداد 1011/1نقاشی تعداد میانگین ،)( تصوير1011/1اينفوگراف تعداد میانگین و )

میانگیندرمجموعبنابراين؛(است1011/1خبرگزاري)متحرکدرهرخبرعلمیدراين

پیام از اينخبرگزاريبرابرتعدادکلاستفاده اخبارعلمیدر هريکاز هايبصريدر

است0101/8) جداول( در .( )0شماره و ترتیب0( به کدهايزيرفراوانی( يکاز هر

،بدينشرحاست:«خوانشآسانتصاوير»و«اطالعاتخبريموجوددرتصاوير»مقوالت

 مقوله اطالعات خبری موجود در تصاویر در خبرگزاری فارس .6شماره جدول 

 تعداد کدهای زیر مقوله هاریز مقوله
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 جمعیت

شیوهتولیدتصوير
010/030/03اختصاصی

031/001/30آرشیوي
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 تعداد کدهای زیر مقوله هاریز مقوله
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 جمعیت

01/9811عکستکراريدرخبر

810811مجموع

نوعارتباطتصويرباخبر

081/001/00ارتباطمستقیم

090/901/38ارتباطضمنی

881/1811ارتباطبی

810811مجموع

درتصاويرعناصرخبريموجود

019191که

00/00/90کجا

80810/03چه

90/101چگونه

بیشازيکعنصر

خبري
101/831/08

901/11811فاقدعناصرخبري

810811مجموع

هايخبريموجوددرارزش

تصاوير

10/80/8دربرگیري

31/01/1شهرت

101/110/13تازگی

10/81/98برخورد

10/00/90استثناء

81/10/91فراوانی

81/11/93مجاورت

بیشازيکارزش

خبري
081/0111

1011811هايخبريفاقدارزش

810811مجموع

هايموجودتصاويردرمقايسهداده

بامتنخبر

تکراربخشیاز

هايمتنداده
990/100/10

910/911/00يدارائهاطالعاتجد

001/09811ايپیرامونخبرداده
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 تعداد کدهای زیر مقوله هاریز مقوله
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 جمعیت

دهدنمی

810811مجموع

 مقوله خوانش آسان تصاویر در خبرگزاری فارس .7شماره جدول 

 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

اندازهنما

010/990/99باز

081/910/00متوسط

131/190/13هبست

8110/30خیلیبسته

90/1811ترکیبی

810811مجموع

تصاويرانسجامروايیبین

درخبرهايبیشازيک)

تصوير(

111101/001101/00انسجامروايیدارد

108093/01811انسجامروايیندارد

00811مجموع

پرسپکتیوهندسیتصاوير

001/011/01پرسپکتیودارد

031/00811پرسپکتیوندارد

810811مجموع

شرحعکسدرزير

عکسيامتنخبر

890/810/81شرحعکسوجوددارد

8810/13811شرحعکسوجودندارد

810811مجموع

اندازهتصاوير

KP)111کمتراز
10/80/8(٭

80810/89(KP)101تا111بین

810100/30(KP)911تا101بین

80تصويرمتحرککمتراز

ثانیه
81/10/31

تا80تصويرمتحرکبین

ثانیه91
81/11/33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هايديجیتالاست.عکسگیري(،واحداندازهKilo pixel(مخففعبارتکیلوپیکسل)KP.)٭
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 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

تا91تصويرمتحرکبین

ثانیه00
81/1811

810811مجموع

 ایسنا خبرگزاری

تعدادخبرهايزيرصفحهعلمودريکهفتهآمارينمونه پژوهش، وريفناگیريشده

(خبربودهاستکهمطابقجدولزيربدينشرحاست:11جهاندرخبرگزاريايسنا،)

 تعداد تصاویر در اخبار خبرگزاری ایسنا .8جدول شماره 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی تعدادنوعپیامتصويريرديف

900000يکتصوير8

1900/1100/09دوتصوير1

810/8110/10سهتصوير9

900/931چهارتصوير0

900/900/39پنجتصوير0

810/830ششتصوير0

00811بیشازششتصوير0

11811مجموع1

پیامدرمجموع کل )تعداد ايناخبار، در شده است.181هايبصرياستفاده بوده پیام )

خبرگزاري،دردرايناويرترغیبمخاطببهمشاهدهتصهايمقولهفراوانیهريکاززير

است:مشاهدهقابل(،3جدولشماره)

 مقوله ترغیب مخاطب به مشاهده تصاویر در خبرگزاری ایسنا .1جدول شماره 

 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

میانگیناستفادهازتصاوير
8011001/031001/03عکس

191031/811301/31نقاشی
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 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

800008/00089/30اينفوگرافیک

متحرکتصوير

ويدئو()
09010/1811

181811مجموع

تعدادقابدرپیامتصويري

8300011/310011/31تکقاب

09181/90000/30دوقاب

9080/88030/30سهقاب

01918/1811بیشازسهقاب

181811مجموع

ديدپیامتصويريويهزا

813103/01103/01روازروبه

13099/10319/08ازطرفین

030008/919930/30ازباال

10090/98813/31ازپايین

01100/8811ترکیبی

181811مجموع

رنگمايهغالبتصاوير

990001/800001/80وسفیدسیاه

833011/10111/10گرمهايرنگ

810301/11810/99سردهايرنگ

8013188/00811ترکیبی

181811مجموع

ارجاعبهتصاويردرمتنهر

خبر

8800/8900/89ارجاعبهتصاوير

0310/10عدمارجاعبهتصاوير

11811مجموع

(،میانگینتعداد8/1برابر)درهرخبرشدهاستفادهدراينخبرگزاري،میانگینتعدادعکس

(ومیانگینتعدادتصويرمتحرکدرهر1/1اينفوگراف)(،میانگینتعداد1100/1نقاشی)

 اين در علمی )خبر است1010/1خبرگزاري ) ؛ کلدرمجموعبنابراين تعداد میانگین

(است.00/1هايبصريدرهريکازاخبارعلمیدراينخبرگزاريبرابر)استفادهازپیام
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اطالعات»هريکازکدهايزيرمقوالتفراوانی(بهترتیب88(و)81داولشماره)درج

،بدينشرحاست:«خوانشآسانتصاوير»و«خبريموجوددرتصاوير

 مقوله اطالعات خبری موجود در تصاویر در خبرگزاری ایسنا .94شماره جدول 

 درصد فراوانی تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
راوانی درصد ف

 تجمعی

شیوهتولیدتصوير

8080130/000130/00اختصاصی

011001/130000/30آرشیوي

31001/0811عکستکراريدرخبر

181811مجموع

نوعارتباطتصويربا

خبر

8030000ارتباطمستقیم

939301/819301/39ارتباطضمنی

800191/0811ارتباطبی

181811مجموع

عناصرخبريموجود

درتصاوير

110901/900901/90که

13099/10038/91کجا

013011/990089/01چه

80080/18813/09چگونه

911309/801101/11بیشازيکعنصرخبري

100310/88811فاقدعناصرخبري

181811مجموع

هايخبريارزش

يرموجوددرتصاو

13099/13099/1دربرگیري

100901/810038/89شهرت

003099/100110/93تازگی

31001/01000/09برخورد

101008/818980/00استثناء

90801/80000/00مجاورت

008031/110800/03بیشازيکارزشخبري

091191/11811هايخبريفاقدارزش

181811مجموع

801000/01000/0هايمتنتکراربخشیازدادههايموجودداده
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 درصد فراوانی تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
راوانی درصد ف

 تجمعی

تصاويردرمقايسهبا

متنخبر

8000080/010803/03ارائهاطالعاتجديد

091191/11811دهدايپیرامونخبرنمیداده

181811مجموع

 سناهای مقوله خوانش آسان تصاویر در خبرگزاری ایداده .99شماره جدول 

 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

اندازهنما

8810019/000019/00باز

003099/100190/18متوسط

100901/819930/30بسته

31001/00100/31خیلیبسته

90801/8811ترکیبی

181811مجموع

درخبرهايتصاوير)انسجامروايیبین

بیشازيکتصوير(

191010/011010/01انسجامروايیدارد

181010/00811انسجامروايیندارد

00811مجموع

پرسپکتیوهندسیتصاوير

8098031/018031/01پرسپکتیودارد

031918/10811پرسپکتیوندارد

181811مجموع

شرحعکسدرزيرعکسيامتنخبر

810019/00019/0رحعکسوجودداردش

شرحعکسوجود

ندارد
1119930/30811

181811مجموع

اندازهتصاوير

800190/00190/0(KP)111کمتراز

008911/980900/90(KP)101تا111بین

309930/001009/11(KP)911تا101بین

810019/00900/10(KP)901تا911بین

90801/88010/13(KP)011تا901بین
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810310/10088/30(KP)001تا011بین

تصويرمتحرککمتراز

ثانیه80
80080/18810/31

91تصويرمتحرکبین

ثانیه00تا
80080/10109/31

00تصويرمتحرکبین

ثانیه01تا
80080/11003/33

ازتصويرمتحرکبیش

نیهثا01
13099/1811

181811مجموع

 مهر خبرگزاری

تعدادخبرهايزيرصفحهعلمودريکهفتهآمارينمونه پژوهش، فناوريگیريشده

(خبربودهاستکهمطابقجدولزيربدينشرحاست:00جهاندرخبرگزاريايسنا،)

 میزان کاربرد تصاویر در اخبار خبرگزاری مهر .94جدول شماره 

 درصد فراوانی تعداد نوع پیام تصویری فردی
درصد فراوانی 

 تجمعی

0090/1090/10يکتصوير8

00/8130/30دوتصوير1

808/800/30سهتصوير9

808/8811چهارتصوير0

 00811مجموع0

پیامدرمجموع کل تعداد بصري )شدهاستفادههاي اخبار، اين است.00در بوده پیام )

خبرگزاري،دردراينترغیبمخاطببهمشاهدهتصاويرهايمقولهاوانیهريکاززيرفر

است:مشاهدهقابل(،89جدولشماره)
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 مقوله ترغیب مخاطب به مشاهده تصاویر در خبرگزاری مهر .99شماره جدول 

 ها مقولهریز 
کدهای زیر 

 مقوله
 درصد فراوانی تعداد

درصد فراوانی 

 تجمعی

استفادهازمیانگین

تصاوير

000110/080110/08عکس

810100/801813/10نقاشی

08301/01100/31اينفوگرافیک

تصويرمتحرک

ويدئو()
00311/0811

00811مجموع

تعدادقابدرپیام

تصويري

000181/310181/31تکقاب

81310/8811دوقاب

00811مجموع

متصويريزاويهديدپیا

019900/019900/01روازروبه

81310/809/09ازطرفین

800031/110800/10ازباال

00311/01100/31ازپايین

00311/0811ترکیبی

00811مجموع

رنگمايهغالبتصاوير

00311/00311/0وسفیدسیاه

10300/19130/81گرمهايرنگ

110080/113081/91سردهايرنگ

001913/08811ترکیبی

00811مجموع

ارجاعبهتصاويردرمتن

هرخبر

808/808/8ارجاعبهتصاوير

0001/31811عدمارجاعبهتصاوير

811مجموع

میانگینتعدادعکس میانگین199/1برابر)درهرخبرشدهاستفادهدراينخبرگزاري، ،)

 )نتعداد 8181/1قاشی تعداد میانگین ،)( تصوير1010/1اينفوگراف تعداد میانگین و )

میانگیندرمجموعبنابراين؛(است1313/1خبرگزاري)متحرکدرهرخبرعلمیدراين
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پیام از اينخبرگزاريبرابرتعدادکلاستفاده اخبارعلمیدر هريکاز هايبصريدر

)(است800/1) درجداولشماره و)80. بهترتیب80( هريکازکدهايزيرفراوانی(

،بدينشرحاست:«خوانشآسانتصاوير»و«اطالعاتخبريموجوددرتصاوير»مقوالت

 های مقوله اطالعات خبری موجود در تصاویرداده .92شماره جدول 

 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی
 درصد فراوانی تجمعی

یدتصويرشیوهتول

000080/010080/01اختصاصی

981030/010181/31آرشیوي

81310/8811عکستکراريدرخبر

00811مجموع

نوعارتباطتصويربا

خبر

000011/030011/03ارتباطمستقیم

800110/831110/03ارتباطضمنی

800031/11811ارتباطبی

811مجموع

خبريموجودعناصر

درتصاوير

91308/91308/9که

81310/88301/0کجا

908001/009010/03چه

881100/8009/09بیشازيکعنصرخبري

1190/90811فاقدعناصرخبري

00811مجموع

هايخبريرزش

موجوددرتصاوير

81310/81310/8دربرگیري

81310/80030/1شهرت

9000/001083/01تازگی

81310/89010/03فراوانی

01313/10080/03بیشازيکارزشخبري

910010/08811هايخبريفاقدارزش

00811مجموع

هايموجودداده

تصاويردرمقايسهبا

01313/31313/3هايمتنتکراربخشیازداده

901083/018011/00ارائهاطالعاتجديد
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 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی
 درصد فراوانی تجمعی

991008/01811دهدايپیرامونخبرنمیدادهمتنخبر

00811مجموع

 های مقوله خوانش آسان تصاویر خبرگزاری مهرداده .95شماره جدول 

 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

اندازهنما

100001/990001/99باز

108011/983901/00متوسط

800009/100819/13بسته

00309/08191/30خیلیبسته

91308/9811ترکیبی

00811مجموع

انسجامروايیبین

درخبرهايتصاوير)

بیشازيکتصوير(

888/8888/88انسجامروايیدارد

311/11811انسجامروايیندارد

3811مجموع

یپرسپکتیوهندس

تصاوير

000110/080801/10پرسپکتیودارد

110080/11811پرسپکتیوندارد

00811مجموع

شرحعکسدرزير

عکسيامتنخبر

111شرحعکسوجوددارد

00811811شرحعکسوجودندارد

00811مجموع

013901/003901/00(KP)101تا111بین

830009/100819/13(KP)911تا101بین

81310/8313/31(KP)011تا901بین

81310/81100/31(KP)001تا011بین

80تصويرمتحرککمتراز

ثانیه
81310/80100/39

تا80تصويرمتحرکبین

ثانیه91
81310/81108/30
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 تعداد کدهای زیر مقوله ها مقولهریز 
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

تا00تصويرمتحرکبین

ثانیه01
08301/0811

811مجموع

 مقوله تصاوير»در مشاهده خالصه«ترغیبمخاطببه تحلیلو با هاينمونهسازيداده،

میزانهريکاززيرمقوالتآندرسهموردمطالعه میخبرگزاري، توانطبقنموداررا

:قرارداد(،بدينترتیبموردمقايسه8شماره)


 «طب به مشاهده تصاویرترغیب مخا»مقایسه سه خبرگزاری در مقوله  .9نمودار شماره 

مقوالت تمامیزير در خبرگزاريايسنا، اساساينمقايسه، ديگرشدهتعیینبر بیشاز ،

پیامهاخبرگزاري از برده، بهره تصاوير، بیشتر مشاهده ترغیبمخاطببه هايبصريدر

درمقوله تحلیلوخالصه«اطالعاتخبريموجوددرتصاوير»است. با هايسازيداده،
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 موردمطالعهنمونه سه مقوالتآندر زير يکاز میزانهر میخبرگزاري، توانطبقرا

:قرارداد(،بدينترتیبموردمقايسه1نمودارشماره)


 «اطالعات خبری موجود در تصاویر»مقایسه سه خبرگزاری در مقوله  .4نمودار شماره 

دراينمقولهنیزشدهتعیینتبراساساينمقايسه،خبرگزاريايسنادرتمامیزيرمقوال

هايبصريدرارائهاطالعاتخبريبهمخاطبانخويشها،ازپیامبیشازديگرخبرگزاري

ارتباطمستقیم»،«برايخبراختصاصیتصاوير»هايبهرهبردهاست.دراستفادهازشاخص

مهرخبرگزاري،«وجوداطالعاتجديددرتصويردرمقايسهبامتنخبر»و«تصاويرباخبر

تصاويرداراي»هايفارسداشتهاستودرشاخصخبرگزاريعملکردبهتريدرمقايسهبا

خبري عناصر » ارزش»و داراي خبريتصاوير بهتري«هاي عملکرد فارس خبرگزاري ،

داشتهاست.
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 زيرمقوله«خوانشآسانتصاوير»درمقوله ،«( حجمبیشاز ثابتبا (901تصاوير

بااليحجمتصاويرثابتبکاررفتهدرسهخبرگزارياستسوميک،میزان«لکیلوپیکس

توانکیفیتبااليتصاويراخباردرنظرگرفتکهمشاهدهاينکهباالياينمقداررامی

ترخواهدتروراحتتصاويربرايمخاطبازنظرمشاهدهجزئیاتوکیفیتبصريآسان

خالصه و تحلیل با دادهبود. سازي نمونه سهموردمطالعههاي در مقوله اين میزان ،

:قرارداد(،بدينترتیبموردمقايسه9توانطبقنمودارشماره)خبرگزاريرامی


 «خوانش آسان تصاویر»مقایسه سه خبرگزاری در مقوله  .9نمودار شماره 

مقوالت تمامیزير در ايسنا، خبرگزاري مقايسه، اساساين شاخصجزبهشدهتعیینبر

متنخبر» در خبرگزاري«شرحتصاوير ديگر بیشاز پیام، از خوانشها، هايبصريدر

شرحتصاوير»ترتصاويربرايمخاطبانخويشبهرهبردهاست.دراستفادهازشاخصآسان

تصاويربا»،خبرگزاريفارسبهترينعملکردراداشتهاست.درزيرمقوالت«درمتنخبر

باز «نماي هندسیتص»، پرسپکتیو با «اوير »و از بیش اندازه با ثابت کیلو901تصاوير
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«پیکسل فارسداشتهاستودرخبرگزاريمهرعملکردبهتريدرمقايسهباخبرگزاري،

،خبرگزاريفارسعملکردبهتريداشتهاست.«انسجامروايیبینتصاوير»شاخص


 ه زیر مقوله اصلی پژوهشمقایسه سه خبرگزاری در س .2نمودار شماره 

)درمجموع از ايسنا، پیام11/01خبرگزاري از درصد و( علمی اخبار در تصويري هاي

نمودنخبربرايمخاطبانشبهرهترفهمقابلسازيوخويش،جهتجذابیت،سادهفناوري

بردهاستوديگرتصاويراينخبرگزاري،کارکردمناسبواثرگذارالزمدراينراستارا

هايفارسومهربهترتیب(،برايخبرگزاري0شماره)اند.اينمیزانمطابقنمودارنداشته

و)30/90) رتبه13/91( در ترتیببعدازخبرگزاريايسنا، به استکه هايبعديقرار(

گیرند.می
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 صاویرنمودن خبر توسط ت تر فهم قابلسازی و مقایسه سه خبرگزاری در جذابیت، ساده .5نمودار 

 گیرینتیجه و بحث

هايمختلف،محیطپیرامونافراددرجوامعامروزيرادربرباتوجهبهاينکهانواعرسانه

گرفته رسانه انتخاب در مخاطب قدرت افزايش بر عالوه بهموردنظرشاند، مخاطب ،

ورتايتمايلبیشتريپیداکردهاستکهاينامرضرهايرسانهخوانشسريعوآسانپیام

هايسازد،اکنونبیشتررسانهآشکارمیازپیشبیشهايبصريراواهمیتاستفادهازپیام

هايقديمیوکالسیکخبرنويسیهايفعالدربستراينترنتازسبکرسانهويژهبهخبري

ترکردناخبارخويش،شرايطبهتريراکنندباهرچهتصويرياندوتالشمیفاصلهگرفته

برايجذب وخوانشآسانو فراهممحتوايرسانهتردرکقابلمخاطبانبیشتر ايخود

،بهدلیلماهیتوفناوريآورند.درمیانانواعگوناگوناخبار،درکاخبارحوزهعلمو

برايعموممخاطباندشوارتراست.دراينشرايطاهمیتهاآنموضوعیتعلمی معموالً

نگارانازسويروزنامهفناوريايتصويريدراخبارعلموهاستفادهبیشتراززبانوپیام
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ساده وظیفه علمی، اخبار انتشار بر عالوه برعلمکه نیز را مردم زبانعموم به سازيآن

گیرد.قرارمیموردنیازازپیشضروريوعهدهدارند،بیش

اناتبصرياستفادهبهتروبیشتريازامک«ايسنا»براساسنتايجپژوهش،خبرگزاري

سازيوانتقالبهتراخبارعلمیبهمخاطبانشکردهاستوخبرگزاريجهتجذابیت،ساده

میبهترتیبدررتبه«مهر»و«فارس» درهايبعديآنقراردارند. توانداليلاينامررا

هابهنهادهايمختلفوهمچنینهاينیرويانسانی،مالکیتووابستگیخبرگزاريويژگی

خبرگزاري»موردتحلیلقرارداد.خبرگزاريايسناياهمانهاآنهاياصلیخبريتسیاس

ايران هويتدانشجويیمحسوبمی«دانشجويان با خبرگزاري تنها رسالتاصلی، شود.

توسعهشدهگفته ايفاينقشدانشگاهیاندر تأسیسآن، بدو ازسوياينخبرگزارياز

هايعلمی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادي،اهیايکشوروارتقايآگفضايرسانه

بکار شروع امر اين است. کشور در دانشجويی و دانشگاهی نگاهی با صنفی و هنري

هايدانشگاهیباتحصیالتتخصصیبیشتردرحوزهخبررادراينخبرگزاريبهنیروي

 محتوا، نظر از آن تولیدي اخبار است شده سبب که است داشته فرمهمراه و شکل

ترباعلمژورنالیسموانتشاراخباردرمحیطآنالينخبريواهمیتدادنترومطابقنزديک

روزنامه به همیننگاريچندرسانهبیشتر پیرو در باشد. خبرگزاريديگر دو اينسبتبه

موضوعاتاينخبرگزاريصفحاتمجزايصوت،تصوير،عکسوويدئورادرصفحه

و خبريخويشبه دو در استکه آورده اينخبرگزاريجود به تفکیکی چنین ديگر

نیست.مشاهدهقابلصورت

خبرگزاري وابستگی مالکیتو جهتنوع سازماناز به مختلف،ها نهادهاي و ها

متعلقبه سازمانجهاددانشگاهی»خبرگزاريايسنا وزارت»استکهسازمانیوابستهبه«

فناوريعلوم،تحقیقاتو اينامرسبباهمیتاست« دادنوتوجهبیشتراينخبرگزاري.

نیزدرمقايسهبادوفناوريبهاخبارعلمیاستکهدرمیزانتولیدوانتشاراخبارعلمو

به فارس خبرگزاري وابستگی دلیل به دارد. قرار باالتري رتبه در ديگر، خبرگزاري

رمعطوفبهمسائلامنیتیوسیاسیگیرياينرسانهبیشتنظامیدرکشور،جهتنهاديک
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خبريآنقراراولويتدرفناوريداخلیوخارجیکشوراستوتوجهبهاخبارعلمو

ششزبان به که است اسالمی تبلیغات سازمان به وابسته مهر خبرگزاري است. ندارد

می انتشار اخبارشرا ترکی و اردو کردي، عربی، انگلیسی، عضويتاينفارسی، دهد.

آوانا سازمان در است)8خبرگزاري شده سبب اقیانوسیه( و آسیا خبرگزاري سازمان

بینجهت اخبار کشور، از خارج و داخل خبرگزاريدر اين اصلی گیري ويژهبهالمللی

اينرسانهقراراولويت،درفناوريهايدينوفرهنگباشدواخبارعلمومرتبطباحوزه

فناورياينخبرگزاريهمازنظرتعداداخبارعلموکهاستنگیرد.اينعواملسببشده

ترينسبتبهدوخبرگزاريوهمازنظرمیزانکاربردتصاويردرايناخبار،دررتبهپايین

ديگرقرارگیرد.

هايکشوردرکمترازنیمیازاخبارخود،دهدخبرگزارينتايجنشانمیدرمجموع

ظرفیتپیام دراز تصويري هاي و بهتر درکقابلجهتانتقال و علم بهفناورياخبار

هابرايکنندکهاينمقدارباتوجهبهامکاناتنوينیکهخبرگزاريمخاطبانشاناستفادهمی

توجهیقابل،کماستومقداراختیاردارندايدرهايتصويريوچندرسانهاستفادهازپیام

 اصلیپژوهش، مقوله سه میان در ینبیشنیست. ترتیبدر به تصاوير اطالعات»کاربرد

تصاوير در موجود خبري »( 30/09با تصاوير»(، آسان )«خوانش 0/91با و ترغیب»(

دهدهايپژوهشنشانمی(درصدبودهاست.داده09/11با)«مخاطببهمشاهدهتصاوير

تصاويردرداخلارجاعبه»،«تصاويرباچندقاب»،«میانگینتعدادتصاوير»هايزيرمقوله

کمترينمیزانودرمقابل«شرحتصاوير»و«تولیدتصاويراختصاصیبرايخبر»،«متنخبر

رنگ» از «هايترکیبیاستفاده عکس»، خبريدر عناصر وجود » پرسپکتیو»و با تصاوير

ازتصاويرازسوياينسهخبرگزاريرادرمورداستفادههايبیشترينزيرمقوله«هندسی

نمودناخبارعلمینزدمخاطبانراداشتهاستترفهمقابلوسازيسادهتايجذابیت،راس

استويکیازتوسعهدرحالتوجهبهايننکتهکهکشورايرانيکیازکشورهاي

دهندهدرتوسعهعلمیکشور،ترويجوانتشارعلمبهزبانسادهوعواملاثرگذاروشتاب

عمومی آن بیشتر چه هر رسانهسازي است الزم است، جامعه در و خبري ويژهبههاي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. OANA (Organization of Asia-Pacific News Agencies) 
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قابلیتپیامخبرگزاري ازظرفیتو هايبصريدرتولیداتاخبارعلمیخويشبیشترها،

استفادهکنند.

 تحقیق پیشنهادات

رسانیجديدواينپژوهشکاربرديودرجهتکمکبهتوسعهشیوهاطالعازآنجاکه

 بخشپیشنهاداتبهباالبردنرمنظوبهعمومیکردنعلماست، امکانتحققاينهدف،

مبسوططوربهوقرارگرفتهموردتوجهبخشیمهمازمقاله،عنوانبههايکشور،خبرگزاري

مسائلیچونبیانمی تالشدرايجادداربستذهنیودرککلیازخبردرذهن»شود.

وپیاممخاطببهکمکجلوه «فناوريوهايتصويريدراخبارعلمها اهمیتدادنو»،

پیام کارکرد و جايگاه به بیشتر درکمحتوايتوجه افزايشيادگیريو هايبصريدر

سويمخاطب علمیاز «اخبار بصري»، هرچه تالشدر علمو اخبار کردن بافناوريتر

اهمیتودقتبیشتربهوجود»،«انتشارمحتواهايتصويريتکمیلیومرتبطباموضوعخبر

شدهدرمورداستفادهارتباطوانسجامموضوعیومحتوايیبینمتنخبرعلمیوتصاوير

قرارگیرد.موردتوجهتواندمی«آن

هايتصويريدرتصاويرهايبصري،استفادهازپیامازطرفديگر،يکیازجذابیت

هايبلکهدادهافزايد،بهجذابیتبصريتصويرمیتنهانههايچندگانهاست.اينامرباقاب

يابنددريکتصويرچندقاببهمخاطباننمايشدادهشود.بصريبیشترينیزامکانمی

پیام وچنین دارد همراه به مخاطبان براي را مختلف تصاوير از جامعی ديد هايی

اينظرفیتدرصفحاتعلمیخودمیخبرگزاري بیشتراز استفاده با تواننددرجذبها

ترعملکنند.همچنینتوجهواهمیتبیشتربهانسجامروايیبینمؤثرپیاممخاطبوالقاي

کنند؛تصاويردراخبارعلمیکهازبیشازيکپیامتصويريدرخبرخويشاستفادهمی

عنصرروايتگريوانسجامآندربینتصاوير،بهجذابیتخبروانتقالبهترپیامبهمخاطب

پیامدرتأثیربايستبرايموفقیتبیشتردرهامینخبرگزاريکند.بنابرايکمکشايانیمی

انسجامروايیبین و انتخابتصاويراخبار در دقتوظرافتهاآناخبارعلمیخويش،

 بیشتريبهعملآورند.
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توجهواهمیتبیشتردربیانشرحتصاويربکاررفتهدراخبار؛شرحتصاويروبیان

کههمدرکتوجهیقابلمخاطبازپیامتصويري،ازنکاتجزئیاتآن،دردرکبیشتر

کندوهممخاطبرابهمشاهدهتصويروفهموخوانشتصويررابرايمخاطبآسانمی

،توجهبسیارموردمطالعههاينمايد،متأسفانهدرخبرگزاريمحتوايبصريآنترغیبمی

برگزاريفارسبودهاستکهکمیبهاينمسئلهشدهاستوبیشترينتوجهمربوطبهخ

 (اخبارش،شرحیازتصاويربیانکردهاست.درصد0/81تنهادر)

کندتابرايدرکبیشترارجاعبهتصاويردرداخلمتنخبر،مخاطبراهدايتمی

پیام به خبر، اينامر نمايد، توجه ويژهبههايبصريدقتو علمو اخبار کهفناوريدر

،اينفوگرافونقاشیبصريدرقالبعکس،صورتبهتوانمیرامیبسیاريازمفاهیمعل

درصفحاتعلمومسئلهکند.اينويدئوبهمخاطبانتقالدارد،اهمیتیدوچندانپیدامی

توجهیقرارگرفتهاستوالزماستکههايکشورتاکنونموردکمخبرگزاريفناوري

بهآنتوجهودقتبیشتريشود.خبرگزاري بايستتالشکننددرانتخابتصاويرمیها

قرارگیردوانتخابتصاويراولويتکهانتخابتصاويرتخصصیومربوطبهخودخبردر

آنبه از استفاده عدم يا و اختصاصیخبر تصوير وجود درصورتعدم تنها آرشیوي،

ع وجود با متعددي موارد در است. توجیه قابل فرهنگی، يا خاصسیاسی کسداليل

اندکهاينهادراخبارعلمی،بهانتخابعکسآرشیوياقدامکردهاختصاصی،خبرگزاري

می گمراه خبر موضوع اصل نسبتبه مخاطبرا هم نادرستوامر استفاده هم و کند

 از میپیامظرفیتبالعکسی مخاطبان به پیام محتواي بهتر انتقال درهايبصريدر شود.

عکس آرشیويانتخاب ياهاي ضمنی ارتباط که گردد انتخاب تصاويري است الزم ،

موضوعخبرداشتهباشدوبراطالعاتعلمیخبرموجودبیافزايدواز مستقیمبیشتريبا

استفادهنگردد.وجههیچبهارتباطباموضوعخبرهايبیعکس

محققینوپژوهشگرانعالقه پژوهشی، وفرمدراينحوزه هايمندبهمطالعهمحتوا

تولیداترسانه ديگررسانهدرخبرگزاريويژهبهايبصريدر و توانندمیهايخبري،ها

هايخبريچوناخبارسیاسی،اخبارهايبصريرادرديگرحوزهازپیامکارگیريبهنحوه
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 خبري موضوعات ديگر و رسانهموردتوجهاقتصادي فضاي در همچنین دهند. ايقرار

 توجه با تولیداتبصريوچندرسانهامروزکه مقوله هايايازسويرسانهروزافزونبه

ازديگرروشرسانهازجملهمختلف استفاده هايتحلیلوتفسیرهايخبريهمراهاست،

روش مانند بصري محتواهاي گفتمان، تحلیل کیفی،شناسینشانههاي محتواي تحلیل ،

هايترکیبینکتهحتئزاهمیتیاستوشهايروانکاويوپديدارشناسیوهمچنینرتحلیل

می رسانهکه بصري تولیدات خصوص در تحقیقات انجام در مختلف،توانند هاي

 مندقرارگیرد.وپژوهشگرانعالقهمحققینودقتنظرموردتوجه

  



 416 | اعظم راودراد و شمس  مرتضي

 منابع
اويسی، خاتون و محمدحسن امیرتیموري، محمدرضا؛ احمدآبادي، نیلی فاطمه؛ افتخارنژاد،

( 8930نرگس. تأثیر»(، بصريدر آموزشیسواد ،«تصاويرآموزشیوتحلیلتجزيهدوره
 .13-819،صص0،سالاول،شمارهآموزشیويادگیريفناوريفصلنامه

،ونفصلنامهراديووتلويزي(،8931آستانه،محمدرضا؛گیويان،عبداهللوکنگرانیفراهانی،اعظم.)
 .803-18،113سالنهم،شماره

 فرد.تهران:نشرمرکز.ترجمه:رازگلستانی،پیامعکس(،8913الن.)بارت،رو

( سارا. 8939جوانمرد، ايران(، اسالمی جمهوري سیماي اخبار در گرافیک کاربرد ،بررسی
دانشکدههنر،گروهنامهکارشناسیپايان ارشد،دانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکز،

 ارتباطتصويري.

هايخبريشناختهدرشبکهوهواآبرساناطالعهايبررسیبصرينگاره(،8930خلقتی،ساناز.)
جهانی کارشناسیپايان،شده گروهنامه هنرهايتجسمی، دانشکده هنر، دانشگاه ارشد،

 ارتباطتصويري.

( ژيلیان. 8930رز، ،) و تصويرشناسیروشروش ،تحلیل جمالترجمه: اکبرزادهالدينسید

تهران: سنجشافکارجهرمی، پژوهشو مرکز ارتباطاتو و هنر فرهنگ، پژوهشگاه

 صداوسیما.

،شمارههشتمونهم،صصمجلهعکسخبري،«عکسدرمطبوعات»(،8911اف،رامین.)رسول

1-0. 

( احمد. 8939رمضانی، کارگیريبه»(، خبرنمايشیعناصر تلويزيون،«در و راديو سالفصلنامه ،

 .809-19،839دهم،شماره

( فاطمه. جعفرخوانی، و اسماعیل زوارکی، 8931زارعی آموزش»(، در تصوير کاربرد بررسی
 .10-90،صص0سالسیزدهم،شماره،فصلنامهتعلیموتربیتاستثنايی،«ويژه

)سلطانی بهاره. بخشی، و محمد 8931فر، گفتمان»(، در هايتصويريبررسیسناريوهايمستتر
 دوره چهارمین و امريکاچهل پژوهشاجتماعی،«انتخاباترياستجمهوري ،فصلنامه

 .90-00صص،81سالچهارم.شماره
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،روزنامهآنالينايران81بررسیکاربردگرافیکدرهفتخبرگزاريو(،8911سلیمی،مريم.)
کارشناسیپايان ارتباطات.نامه فرهنگو دانشکده سوره، دانشگاه ارتباطاتگروهارشد،

 .اجتماعی

( جواد. 8931شامخی، نگاره(، موردي اطالعبررسی هاي )رسان بامتحرک گرافیک( موشن
اجتماعی کارشناسیپايان،موضوع تجسمی،نامه هنرهاي دانشکده هنر، دانشگاه ارشد،

 گروهارتباطتصويري.

،«مومیفراخواندنمخاطبانازسويمتونعلمیع»(،8931عبداللهیان،حمیدواجاق،سیدهزهرا.)
 .0-10،سالچهاردهم،شمارهبیستوچهارم،صصارتباطات-فصلنامهمطالعاتفرهنگ

( فاطمه؛صلواتیان،سیاوش؛عمالدين،علیرضا مقايسهکاربردعکسخبري»(،8930عظیمیفرد،
شبکه وبگاه پرسدر و العالم مطالعاترسانه،«ويتیهايخبر، سالهاينوينفصلنامه ،

 .30-88،890سوم،شماره

 ترجمه:محمدنبوي،تهران:آگه.،شناسینشانه(،8910ير.)گیرو،پی

علی )مزديدي، محمدرضا. جهانگیري، و 8939محمد تصويري»(، تحلیلخبررسانینوشتاريو
،سالبیستوفصلنامهرسانه،«لندن1181سیازمسابقاتالمپیکبیخبرگزاريايرناوبی

 .898-9،800پنجم،شماره

)مظلومی بهروز. 8930فر، دربريدرخبرگزاريرسانوخحلیلمحتوايگرافیکاطالعت(، ها
مخاطبان کارشناسیپايان،بازخورد تحقیقات،نامه و علوم واحد آزاد، دانشگاه ارشد،

 دانشکدهعلومانسانی،گروهارتباطاتاجتماعی.

)نیرومندقوچان حامد. 8939نژاد، مطبوعاتبررسیفرآيند(، نامهپايان،کاربردعکسمستنددر

کارشناسیارشد،دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکز،دانشکدههنرومعماري،گروه
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