
مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
جمهوري  صداوسيماي  شبکه هاي 
اسالمي ايران؛ مطالعة موردي: وبگاه هاي  

شبکة  ۱ سيما

وبگاه  از  تصويري 
مأخذ: سيما،  يك  شبكه 
www.iribtv.ir



شماره۴۱  بهار۹۶
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
شبکه هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران؛ 
مطالعةموردي: وبگاه هاي شبکة  ۱ سيما*

     معصومه زهره وندي** دکتر نظام الدين امامي فر***

چكيده
وبگاه ها يکي از ابزارهاي پيام رساني اند که ويژگي هاي منحصربه فردي در مورد ارتباطات امروزي دارند. 
به همين منظور، توجه کامل به صفحه آرايي و ارزش يا ساختار گرافيکي، در برقراري بهتر اين ارتباط تأثير 
بسزايي  دارد. هدف از پژوهش حاضر آن است که مشخص گردد ساختار صفحات وبگاه هاي شبکه هاي 
تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، از چه الگوهايي پيروي مي کند و معرفي وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني 
و ويژگي هاي گرافيکي آن ها و گسترش دانش هنري درزمينة طراحي اين وبگاه ها مي باشد. بنابراين، ابتدا 
با جمع آوري تصاويري از اين وبگاه ها و سپس با استفاده از رايانه، جايگزيني عناصر ازهم تفکيک شده و 
درنهايت روابط آن ها و ترکيب بندي اثر براي آگاهي از نحوة ساخت و عملکرد صفحات وب و درک مفاهيم 
تخصصي بر نتيجة کار را ارائه مي دهد. پژوهش پيش رو در پي پاسخ به دو پرسش زير است: ١. ساختار 
گرافيکي وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، داراي چه ويژگي هايي است؟ ٢. وجوه تمايز 

وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران با يکديگر، ازلحاظ ساختارهاي گرافيکي، چيست؟
مطالعة حاضر نشان ميدهد که شبکه هاي تلويزيوني صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، بيشتر از عنصر 
«تصوير» و «سطوح رنگي» در ساختار خود استفاده کرده اند و بيشتر ساختار وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني 
ايران، بر پاية نسبت طاليي اســت (در حدود ٥٧/١٪). وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني ايران، داراي صفحة 
نخست طوالني و شلوغ بوده که نياز به بازيابي و تغيير مي باشد تا درنتيجه به صفحاتي با ترکيب بندي مناسب، 

با فعاليت سايت و همچنين صفحه آرايي زيبا و جذاب جهت جذب کاربر بيشتر دست يابند. 
روش پژوهش اين مقاله، به صورت توصيفي  ـ    تحليلي بوده و جامعة آماري، ٢١ نمونه از صفحات اصلي وبگاه هاي 
شبکه هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران را در برگرفته و نمونه ها به صورت انتخابي گزينش  شده است و 

مطالعه موردي شبکه يک سيما در اين پژوهش مدنظر است. روش جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است.

 واژگان كليدي  
مباني، طراحي گرافيک، وبگاه، صفحه آرايي، شبکه هاي تلويزيوني، صدا و سيماي جمهوري اسالمي.
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جمهوري اسالمي ايران» دردانشكده هنر دانشگاه شاهد است. 
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مقدمه
امروزه اينترنت مهم ترين رسانه در جهان به حساب مي آيد. 
اين دنياي گسترده و پيچيده که از تمام ارتباطات جهاني سود 
مي برد، از جهات مختلفي قابل بررسي است و رشته هاي 
اما مبحث طراحي  را شامل مي شود؛  فراواني  تخصصي 
وبگاه ها در اين ميان از جايگاه ارزنده اي برخوردار است؛ 
تاآنجاکه براي اجراي آن، نياز به دانستن و رعايت اصولي 
دارد که اين اصول را مي توان اصول گرافيک١ وب ناميد. 
براي شناخت صفحات وب نياز است که عناصر بصري 
و نيروهاي بصري به کاررفته در آن ها را موردبررسي و 
ارزيابي قرارداد. برخي از عناصر بصري، عالوه بر اينکه 
با  متناسب  معنايي  بار  مي باشند،  بصري  ويژگي  داراي 
محيطي که به کاربرده مي شوند نيز دارند. ما نيز در اين 
پژوهش، مواردي که اين ويژگي ها را دارد، بررسي کرده ايم. 
هدف از اين پژوهش، بررسي و معرفي وبگاه هاي شبکه هاي 
تلويزيوني و ويژگي هاي گرافيکي آن ها و طبقه بندي ساختار 
اين شبکه ها و گسترش دانش هنري  گرافيکي وبگاه هاي 
درزمينة طراحي اين وبگاه ها مي باشد. اميد است که نتايج 
مطالعة  به  و  اين صفحات  بهتر  به طراحي  پژوهش،  اين 
مخاطبين اين شبکه ها، که از ضرورت هاي انجام پژوهش 
بوده است، ياري رساند. دو سؤال مهم که در اين پژوهش 
 .١ از:  عبارت اند  شود،  داده  پاسخ  آن ها  به  شده  سعي 
ساختار گرافيکي وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري 
اسالمي ايران، داراي چه ويژگي هايي است؟ ٢. وجوه تمايز 
وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران با 
يکديگر، ازلحاظ ساختارهاي گرافيکي، چيست؟ فرضيه هاي 
ويژگي هاي  از  يکي  که  مي رسد  نظر  به   .١ پژوهش: 
وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، 
استفاده از تصاوير و سطوح رنگي است. ۲.به نظر مي رسد 
وبگاه هاي  گرافيکي  ساختار  در  تمايز  وجه  بيشترين  که 
شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، استفاده از 
ترکيب بندي متفاوت براي اطالع رساني و جذب مخاطب در 

صفحة اصلي (Home page)٢ است. 
در اين پژوهش، يکي از بزرگ ترين موانعي که پيش 
روي پژوهشگر قرار داشت، کمبود منابعي بود که در آن ها 
به شکل عملي و کاربردي، به مسئلة گرافيک در طراحي 
وبگاه ها پرداخته باشد؛ که البته اميدواريم هرچه سريع تر، 

اين مسائل نيز با پژوهش هاي اين چنيني حل شود. 

روش تحقيق
پژوهش حاضر داراي موضوعي است که نياز به بررسي 
شبکه هاي  و  وبگاه ها،  گرافيکي  ساختار  وب،  بر  آنچه 
تلويزيوني صداوسيما و وب گاه هاي آن ها رفته است امري 
استفاده  ازآن جهت،  مي رسد.  نظر  به  الزم  و  ضروري 
اينترنتي،  منابع  و  کتابخانه اي  ارزشمند  منابع  بررسي  و 
هدف،  اين  با  مي آيد.  به حساب  تحقيق  بخش  مهم ترين 

گردآوري  به  توصيفي ـ تحليلي،  روش  مبناي  بر  پژوهش 
اطالعات به روش کتابخانه اي پرداخته است. ذکر اين نکته 
نيز ضروري است که در گردآوري اطالعات، عمدة مطالب 
و اطالعات، به شيوة اينترنتي به دست  آمده است. علي رغم 
و  موردمطالعه  کتاب هايي  کتابخانه اي،  بخش  براي  اينکه 
بررسي قرارگرفته، به دليل آنکه طراحي وبگاه، همه روزه 
به دست آمده،  اطالعات  است،  پيشرفت  و  تغيير  حال  در 
به طور عمده حاصل تحقيقات و مطالعات اينترنتي مي باشد. 
قرار  موردبررسي  پژوهش  اين  در  که  آماري  جامعة 
وبگاه هاي  اصلي  صفحات  از  نمونه   ٢١ شامل  مي گيرد، 
شبکه هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران مي باشد؛ 
اما به طور اجمالي، فقط شبکة يک سيما در اين مقاله ارائه 
مي شود و نتيجة بررسي ساير شبکه ها، در جدول ١ آورده 
شده است. روش نمونه گيري در پژوهش حاضر، به شکل 
سرشماري بوده است. تمامي جامعة آماري موردبررسي 
به  پژوهش،  اين  داده هاي  تجزيه وتحليل  قرارگرفته است. 

شيوة تجزيه وتحليل کيفي وکمي است. 

پيشينه  تحقيق
مطالعات  وب،  گرافيک صفحات  طراحي  دربارة موضوع 
فراواني در داخل کشور صورت نگرفته و تنها بايد به ذکر 
چند مطالعه در اين باب بسنده کرد. مقالة تکوين معيارهاي 
زيبايي شناسي صفحات وب ايران، نوشته سميه مهريزي 
ثاني و محمد خزايي (١٣٩٢)، نشرية هنرهاي زيبا ـ هنرهاي 
تجسمي، دورة ١٩، شمارة ٢، اشاره مي کند به اينکه طراحي 
وبگاه ها در هر کشوري، بايد هم راستا با مؤلفه هاي فرهنگي 
موضوع  با  پايان نامه اي  گيرد.  صورت  کشور  آن  غالب 
بررسي ساختار گرافيکي وب سايت هاي دانشگاهي در ايران 
از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ که توسط نگين رزم آهنگ (١٣٩٢)، 
به راهنمايي دکتر نظام الدين امامي فر در مقطع کارشناسي 
ارشد ارتباط تصويري دانشگاه شاهد ارائه گرديده، ازجمله 
تحقيقات مرتبط با موضوع موردبحث مي باشد. پايان نامة 
سيد بهزاد علوي با عنوان اصول و مباني طراحي گرافيک 
وب، يکي ديگر از تحقيقات انجام شده در اين زمينه است 
تصويري  ارتباط  ارشد،  کارشناسي  مقطع  در   .(١٣٨٤)
دانشگاه تربيت مدرس به انجام رسيده که به بررسي مراحل 
طراحي وب ازلحاظ گرافيکي و فني با موضوعات مختلف 
پرداخته است. همچنين قالب هاي گرافيکي و تصاوير وب را 
مورد تجزيه وتحليل قرار داده است. پايان نامة ويژگي هاي 
متن و تصوير در صفحه آرايي مجالت هنري ايران (عنوان 
ديگر: طراحي صفحات وب) نوشتة محمدرضا غفاري نمين 
(۱۳۸۰) که در مقطع کارشناسي ارشد، ارتباط تصويري 
دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مرکزي، دانشکدة هنر و 
معماري ارائه شده نيز اشاره به دستيابي به مدارک و اسناد 
پيرامون قانون مندي ها در صفحه آرايي به ويژه صفحه آرايي 
الکترونيک (صفحات وب) و لزوم دانستن و استفادة حداقلي 

مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
جمهوري  صداوسيماي  شبکه هاي 
اسالمي ايران؛ مطالعة موردي: وبگاه هاي  

شبکة  ۱ سيما

١. گرافيك در فرهنگ معين به معناي 
نمودار ترسيمي با خطوط و اشكال

2. Home page :



شماره۴۱  بهار۹۶
۴۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از استانداردهاي زيبايي شناسي ارائه شده جهت اخذ مجوز 
چاپ و نشر مجالت است. 

نشانگر  زمينه،  اين  در  پژوهش هايي  بر  اندک  مرور 
اين مسئله است که موضوع موردبحث اين مقاله، تاکنون 
موردبررسي قرار نگرفته است. از طرفي اين کمبود، ضرورت 
پژوهش هايي همچون پژوهش حاضر را بيش ازپيش نمايان 
مي کند. با توجه به اينکه جهان به سوي استفادة روزافزون 
از وبگاه ها پيش مي رود، بايد سعي شود که پژوهش هايي 
در اين زمينه افزايش داده شود تا به طراحان کمک کرده 
صفحاتي متناسب با موضوع و اهداف سايت طراحي کنند. 

چارچوب تحقيق
وْب سرويس گرافيکي اينترنت و ابزار گرافيکي دسترسي 
کاربران به منابع موجود در شبکة جهاني اينترنت است. 
از  متشکل  رايانه هاي شبکه اي  ميان  گرافيکي  رابطة  وب، 
تمامي رايانه هاي دنياست که با يک زبان مشترک ارتباطي 
بنام پروتکل١ (protocol) به يکديگر متصل شده اند. وب 
شبکة جهاني وب٢، و(www.word wide web)، همگي به 
يک معناست؛ اما اکثر کاربران، به اشتباه، وب و اينترنت را به 

يک معنا مي پندارند (دهستاني منفرد، ١٣٨٦: ١٤). 
لوازمي  از  وبگاه ها،  در  قواعد صفحه آرايي  و  اصول 
است که مي توان به وسيلة آن، عناصر به کاررفته در وبگاه ها 
را شناخت و از آن ها به خوبي استفاده کرد. صفحه آرايي و 
ترکيب بندي صفحه، از مهم ترين عواملي است که در طراحي 
وبگاه ها، اهميت ويژه اي دارد. عناصر بصري و نيروهاي 
بصري در وبگاه ها، عالوه بر اينکه باعث ايجاد نوع ساختار 
نقش بسزايي  سايت مي شوند، در زيبايي بصري سايت 
را ايفا مي کنند. کاربرد برخي از عناصر بصري در سايت 

مي تواند معنا يا مفهوم خاصي را ايفا کند. 
طرح وب به قالب نمايشي و طراحي گرافيکي صفحات 
موجود در وبگاه مي گويند که معّرف محتوا و مطالب آن 
وبگاه است. طرح وب، جلوة بصـري هدف وبگاه است و 
همچنين اولين بخش از يک صفحة وب است که ذهن مخاطب 
را با خود درگير مي کند. طراح وب، با درنظر گرفتن هدف 
سايت و مخاطبان آن، و با استفـاده از المان هاي متناسب با 

رويکرد سـايت، و به کمک ذهن خالق و ذوق هنري خود، 
در به کار بردن ابعاد و رنگ ها، طرحي خلق مي کند که ضمن 
ايجـاد يکپارچگي در کلية صفحات وبگاه، نماي تکرارشونده 
و خسته کننده را به مخاطب القا نکند. در وبگاه، بايد از الگوي 
ثابتي در صفحات استفاده کرد که کاربر به هنگام ديدن 
يک  به  مربوط  صفحات،  همة  که  شود  متوجه  صفحات 
سايت مشخص است. استفاده از گرافيک در وب، شامل 
بهره گيري از انواع تصاوير گرافيکي آرم ها، نشان واره ها 
(لوگوها)، عکس، پيکتوگرام ها، و آيکون ها مي باشد. اصوًال 
گرافيک، مبناي اصلي وب امروزي مي باشد. اجزاي اصلي 
گرافيک در وب، شامل رنگ، متن، صدا، تصوير و عکس، 
و پويانمايي (انيميشن) است که در تشکيل ترکيب بندي و 
صفحه آرايي سايت، نقش به سزايي دارند (رزم آهنگ،١٣٩٢: 
و  صفحه آرايي  موضوعات  به  پژوهش،  اين  در   .(٣٨
و  وبگاه هاست،  ساختار  مشخص کنندة  که  ترکيب بندي 

موضوع زيبايي شناسي پرداخته مي شود. 

صفحه آرايي در طراحي وبگاه
نويني  مقولة  وب،  صفحات  طراحي  چگونگي  و  شناخت 
است که طراحان گرافيک بايد توجه بيشتري به آن داشته 
باشند. هرچند ساخت اين صفحات کارکرد گروهي است؛ 

اما طراحي گرافيک آن برعهدة طراحان گرافيک است. 
تقسيم بندي  بايد  که  دارد  وجود  اطالعات  سري  يک 
اطالعات  کدام  اينکه  مورد  در  و  شود  ارزش گذاري  و 
دارد، چه  قرار  بعدي  درجات  در  کدام يک  و  است  مهم تر 
انتخاب شود، در کجا  اندازه هايي بايد  عکس هايي در چه 
بايد چه رنگي استفاده شود، و اينکه محل کجا باشد (دقيقًا 
مانند گريد روزنامه)، يک گرافيست بايد تصميم بگيرد. در 
صفحه آرايي وبگاه نيز همچون مجله، روزنامه، بروشور و. 
. . تصميم گيري هاي اطالعاتي الزم است. البته دانش فني، 
برعهدة بخش ديگري است که متخصص کامپيوتر آن ها را 

انجام مي دهد. 
هنر گرافيست مي تواند به يک صفحة ساده، ستون بندي 
مرتب و زيبا، کادربندي متناسب و استفاده از اندازه هاي 
مناسب فونت، تشخيص نوع فونت و قرار دادن تصاوير 
 BBC، در جاي خود محدود مي شود. براي مثال، در سايت
YAHOO و CNN که در آن ها، وجه گرافيک تصويري 
مهم نيست و صفحه آرايي، حرف اول را مي زند، بررسي 
زيبايي در محيط تعاملي وب، به معناي توجه به مخاطب 
به مثابة دريافت کننده اي منفعل نيست؛ بلکه به معناي نياز به 
روشي بر خط است تا بتوان مخاطب را در فرايند طراحي 

وارد نمود (مهرريزي ثاني،١٣٩٢ :٤٣). 
انواع ترکيب بندي هايي که مي توان از آن ها نام برد و 
براساس آن ها وبگاه ها را دسته بندي کرد عبارت اند از: ١- 
فقط تصوير ٣(Single Visual): اين ساختار کامًال ساده 
است. يک عنصر سادة طراحي وجود دارد که نقش اصلي را 

 discoverwebidea. :تصوير ۱. ترکيب بندي فقط با تصوير، مأخذ
com
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3.



داشته  بهتري  ارگانيک  ارتباط  وبگاه،  صفحه آرايي  آنکه 
باشد، بايد:

- براي حروف اندازه هاي مختلف انتخاب کنيد. 
- زمينة اطالعاتتان را رنگي انتخاب کنيد. 
- درجة درشتي حروفتان را تغيير دهيد. 

- بهترين محل را انتخاب کنيد. 
- متن هاي يک جور را کنار هم قرار دهيد. 

- تصاوير را کنار متن مهم قرار دهيد. 
- حروف را در کادر قرار دهيد و يا شکل جالبي به آن 

بدهيد. 
کنارشان،  در  سياه  دايرة  دادن  قرار  با  را  مضامين   -

مشخص کنيد. 
(aboutwebdesign. blogfa. com) .نوع حروف را تغيير دهيد -

براي  کند.  جلب  را  مخاطب  توجه  بتواند  بايد  وبگاه 
بايد  بودن،  متمايز  براي  و  باشد  متمايز  بايد  جلب توجه، 
عناصر اطراف آن تفاوت داشته باشد. اين تمايز و تفاوت 
درمورد اثر، به معناي زيبا بودن، جالب بودن، مفرح بودن، 
بديع بودن، و يا ساده و صريح بودن است. با تغييراتي 
در تصاوير و نوشته ها در وبگاه به آن جذابيت دست يافت 
(غفاري نمين،١٣٨٠: ١١٦). در وبگاه عالوه بر ايجاد تفاوت 

بايد عناصر صفحه داراي نظام و ارتباط باشد. 
اگر ميان عناصر يک صفحه نظام يا ارتباطي نباشد، 
که  مي شود  باعث  تنوع  داد.  خواهد  دست  از  را  بيننده 
و  وحدت  نشود.  کسل کننده  و  وحدت يافته  صفحه آرايي 
يکپارچگي را براي انسجام صفحه آرايي، و تنوع را براي 

روح بخشيدن به آن مي توان به کار بست. 

زيبايي شناسي
بسياري  است.  فلسفه  رشته هاي  از  يکي  زيبايي شناسي، 
از فيلسوفان معاصر متفق القول هستند که زيبايي، امري 
ذهني و انتقال ناپذير است (هالينگ ديل، ١٣٩: ۸۰). هدف 
ما  زيبايي و نحوة درک  زيبايي شناسي توضيح چيستي 

در شکل دهي ترکيب و ايجاد تمرکز برعهده دارد (تصوير ١). 
چيدمان  به   Z ترکيب بندي   :(z (Z Layout طرح ١  .٢
عناصر سايت وابسته است. اين ساختار از رفتار طبيعي 
که چشم ممکن است در اسکن کردن يک صفحة وب دنبال 
 Z نمايد، پيروي مي کند. الگوي اين حرکت، شبيه به حرف
است، هرچند که برخي آن را شبيه حرفF مي دانند. ذکر 
اين نکته در اينجا الزم است که طرح Z، در زبان فارسي، 
برعکس مي شود؛ به دليل اينکه ما از راست به چپ يک متن 

را مي خوانيم و مي بينيم (تصوير ٢). 
٣. قانون سه تايي ٢(Rule of Thirds): قانون سه تايي 
راهبردي است که پيشنهاد مي کند يک عکس بهتر است به 
نه قسمت مساوي تقسيم شود (سه سطر و سه ستون) 
و سپس عناصر آن عکس يا طراحي، در هريک از اين نه 
امر در طراحي وب کمک مي کند  اين  بگيرد.  قرار  قسمت 
تا نسبت ها و ساختارهاي متوازني در سايت خود داشته 

باشيم (تصوير٣). 
 :(Golden Ratio; Section)٤. نسبت طاليي؛٣ بخش ٤
اين روش چيدمان به شدت با رياضيات در ارتباط است. 
يا  ساختارها  شناخته شده ترين  از  يکي  طاليي،  نسبت 
ابزارهاي ترکيبي (حداقل ازنظر نام) در هر شکل طراحي 
است. در طراحي ها مي توان از آن براي ايجاد يک تعادل 

هماهنگ استفاده کرد (http://psi-co. net؛ تصوير ٤). 
چيدن  ترکيب بندي،   :(SPACE)٥ خالي  ٥.فضاهاي 
از  کاربري،  هيچ  نيست.  هم  کنار  در  المان ها  حداکثري 
و  چيده شده  هم  تنگاتنگ  همه چيز  که  مطالعة صفحه اي 
هيچ فضاي خالي بين آن ها نيست، لذت نمي برد. فضاهاي 
خالي که در صفحه ، بايد هوشمندانه استفاده گردد تا اين 
فضاها درواقع فرصتي براي تنفس کاربر محسوب شود 
تا با تمرکز بيشتري به ادامة مطالعه بپردازد. درواقع، با 
ايجاد برخي فضاهاي خالي، به المان ها حالت برجسته تري 
مي بخشند  تعادل  حالت  وب  صفحة  به  و  مي شود؛  داده 

(discoverwebidea. com؛ تصوير ٥)

براي بهتر شدن کارايي صفحه در وبگاه ها:
وبگاه  صفحه آرايي  و  شود  مشخص  کار  اصلي  پيام   -

براساس آن طرح ريزي شود. 
- صفحة وبگاه داراي قطعي مناسب باشد. 

- به هنگام انتخاب قطع عکس ها و اندازه هاي حروف، به 
مخاطب موردنظر توجه شود. 

مخاطب در هنگام خواندن مطالب نبايد دچار سختي 
مطالب  بايد  کند.  دنبال  به راحتي  را  آن ها  بتواند  و  شود 

متناسب بااهميتشان در وبگاه قرار گيرند. 

اهميت  از  اطالعات،  نمودن  مؤکد  و  کردن  مرتب  اين 
ويژه اي برخوردار است. 

وبگاه بايد با مخاطب ارتباط ارگانيک داشته باشد. براي 

مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
جمهوري  صداوسيماي  شبکه هاي 
اسالمي ايران؛ مطالعة موردي: وبگاه هاي  

شبکة  ۱ سيما

تصوير ٢. ترکيب بندي طرح z ، مأخذ:همان
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در  في  يا عدد  ٣. نسبت طاليي 
رياضيات و هنر هنگامي است که 
«نسبت بخش بزرگ تر به بخش 
کوچک تر برابر با نسبت کل به 

بخش بزرگ تر» باشد.
.٤
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 www.) از آن و نيز تحليل سطوح و گونه ها ي آن است
ensani. ir). بيرکهوف١ معتقد است که چيزي زيباست که 
با کمترين عالمات ممکن، بيشترين نظم ممکن را عرضه 
کند؛ اما زيبايي، تنها از طريق نظم و قاعده به دست نمي آيد؛ 
بلکه نتيجة دو صفت متضاد است که هردو به  يک اندازه 
ضروري هستند. هنرمند موفق، کسي است که احساس 
نظم و وابستگي را القا کند و در همان حال، ويژگي هاي 

غيرمنتظره را در اثر خود وارد سازد. 

معيارهاي اصلي زيبايي
مهم ترين  از  يکي  تجسمي،  هنرهاي  در  صورت:  و  فرم 
مورد  آن  براساس  آثار  و  است  موردنظر  که  مفاهيمي 
تجزيه وتحليل قرار مي گيرند فرم است. فرم در دقيق ترين 
به  فرم  کلي تر،  معناي  در  است.  شکل  با  مترادف  معنا، 
اثر  يک  تشکيل دهندة  که  مي کند  اشاره  بصري  عناصر 
از  است  عبارت  فرم  است.  عناصر  اين  بين  روابط  و 
سازمان دهي يا آرايش خالقانة تمامي عناصر بصري بر 
طبق اصولي که منجر به وحدت در اثر هنري مي شود. فرم، 
شامل  است  ديگري  اجزاي  از  ساخته شده  به خودي خود 
نقطه، خط، سطح، رنگ، توناليته، شکل، بافت و فضا؛ اين ها 
عناصر بصري هستند. تمامي اين عناصر بصري، داراي 
کارکرد و کاربردهاي خاصي هستند ازقبيل کاربرد تزييني 
و کاربرد تجسمي. عالوه براين، کاربردهاي بصري، بنا بر 
نقشي که در ترکيب بندي اثر هنري دارند و براساس نوع 
ارتباطي که بايکديگر برقرار مي کنند، قابل ارزيابي هستند. 
عناصر هنر بصري که فرم مبتني بر آن هاست، به ندرت 
به خودي خود وجود دارند. نيروي آن ها، در کليت اثر به هم 
مي پيوندد و هفت اصل سازمان دهي (هماهنگي، تنوع، تعادل، 
تناسب، تسلط، حرکت، و ايجاز) را تشکيل مي دهند که همان 
مفيدند.  اثر  در  به وحدت  که در رسيدن  است  نيروهايي 
درحقيقت، اين نوع روابط است که موجب فهم صحيح و 
درک دقيق از يک اثر تجسمي مي شود و درعين حال، کيفيت 
مي کند.  تعيين  را  هنري  آثار  تأثيرگذاري  قدرت  ميزان  و 
فرم، يکي از معيارهاي اصلي زيبايي است که در دو گروه 

فرم هاي باقاعده و فرم هاي بي قاعده قرار مي گيرد. ١. فرم 
باقاعده←تابع قوانين هندسي ٢. فرم بي قاعده←فاقد ساختار 

مشخص و غيرقابل پيش بيني. 
است:  عامل  سه  تابع  ناظرين،  بر  رنگ  تأثيرات  ١.رنگ: 
مکاني که در آن رنگ به کاررفته، فرهنگ، و عوامل اجتماعي 
و رواني. رنگ به دليل پايه بودن، مقدم بر ديگر عناصر 
جلب توجه است. رنگ، در ايجاد عمق و يا عوامل حواس پرتي، 
نقش ويژه و اساسي دارد. تغييرات ناگهاني شدت رنگ، 
به عنوان يک عامل کشف لبه در تصوير و بينايي ماشين 

به کار مي رود (کليني ممقاني ١٣٩٢). 
٢.عالئم و نمادها: محتواي معنوي يک نماد را مي توان به 
شکل هاي مختلف بيان کرد؛ توجه به رنگ ها، توجه به نوع 

مواد در ساختار، و نورپردازي. 
٣.تزيين: يک رکن مهم که بيشتر بعد ظاهري دارد تا معنايي 
و شايد اصًال از بعد معنايي برخوردار نباشد و تأکيد بر 

فرم است. 

مسائل مهم زيبايي شناسي
که  است  آثاري  مجموعة  هنر  معنادار:  صورت  نظرية 
داراي نسبت معيني ميان اجزاي خود هستند؛ که براساس 
زيبايي شناسانه  احساس  حساس،  منتقدان  ميان  در  آن، 

برمي انگيزند (واربرتون، ١٣٨٨، ٢٢٤). 
نظرية ايدئاليستي: هنر مجموعة ايده ها يا احساسات ذهن 
هنرمند است که به صورت جرح وتعديل شده به افراد ديگر 

منتقل مي گردند (همان٢٢٦). 
نظرية نهادي: هنر مجموعة آثاري انسان ساخت است که 

از جانب اهالي هنر، شأن هنري يافته اند (همان۲۲۹). 
تعريف فرهنگنامة سخن: هنر هر نوع فعاليت غيرمعطوف 
به سود مادي و مبتني بر برداشت هاي شخصي از محيط و 
طبيعت با استفاده از نيروي تخيل و قواعد زيبايي شناختي 

است (انوري ،١٣٩٣، ۲۶۲۷). 

تصوير ٣. ترکيب بندي قانون سه تايي،  مأخذ: همان 

١. جورج ديور بيرکهوف 
 (George David Brikhoff)

دانشمند درزمينة توپولوژي، اهل 
اياالت متحده آمريکا.

تصوير ٤. ترکيب بندي نسبت طاليي،  مأخذ :همان



حروف و نوشتار: حروف و نوشتار، پيش از آنکه خوانده 
مقولة  در  که  کرد  فراموش  نبايد  ديده شوند.  بايد  شوند، 
حروف نگار، خوانايي، مهم تر از زيبايي است. مي توان گفت 
که مهم ترين وظيفة طراح حروف نگاري آن است که به کمک 
قلم (تايپ) و تصوير، نه  فقط خواندن را آسان کند؛ بلکه 
معنا را به صورتي نو و خالقانه القا کند و نيز کاري کند 
که مردم به خواندن و فهميدن موضوع، با شوق و عالقه 
جذب شوند. طراحي حروف نگاري در بهترين شکل خود، 
از معناي مدنظر اولية سفارش دهنده فراتر مي رود و چيزي 

زيباتر به آن مي افزايد (فهيمي فرد، ١٣٩٢: ٥٠). 
با دانستن اين موارد دربارة صفحه آرايي و ترکيب بندي، 
زيبايي شناسي به بررسي آثار موردنظر مي پردازيم. شايان 
ذکر است که چون مهم ترين صفحه در وبگاه ها، صفحة 
اصلي يا خانه يا (home pag) است، به بررسي اين صفحه 

پرداخته ايم. 

بررسي آثـار
گرافيکي  که ساختار  اين سؤال  پاسخ  به  دستيابي  براي 
وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، 
داراي چه ويژگي هايي مي باشد، به بررسي ٢١ وبگاه از 
شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران پرداخته شده 
است که به عنوان نمونه، يک مورد در اين پژوهش مورد 
استفاده  اين بررسي ها، شامل  قرارگرفته است.  توصيف 
از عنصر تزييني، جذابيت در سايت، استفاده از تصاوير، 
ساختار  بي قاعده،  ترکيب بندي  رنگي،  از سطوح  استفاده 
سايت بر پاية z، ساختار بر پاية نسبت طاليي، ساختار بر 
پاية تقسيم ستوني (سه تايي ـ چهارتايي)، ساختار بر پاية 

شطرنجي، و ساختار قرينه است. 
در مقالة حاضر، به بررسي توصيفي ـ تحليلي يک وبگاه 
ايران)  اسالمي  جمهوري  سيماي  يک  تلويزيوني  (شبکة 
پرداخته شده و بقية آثار را در جدول شمارة ١ که در آن، 
تمامي آثار مورد جمع بندي قرارگرفته اند، مشاهده مي کنيد. 
در بررسي آثار، جايگاه تمام عناصر و ترکيب بندي هر 
سايت را با استفاده از رايانه مشخص کرده ايم تا بتوانيم 
داراي  تلويزيوني،  شبکه هاي  وبگاه هاي  آيا  کنيم  تعيين 

نسبت هاي مشخص بين اجزاي خود هستند؟ و آيا داراي 
حسي از زيبايي شناسي در اين صفحات ديده مي شود؟ و 
يا نه فقط داراي يک ترکيب بندي ساده هستند که عنصر مهم 
در اين سايت ها محتواست بدين منظور که فقط اطالعات را 

در اختيار کاربران قرار دهند. 

ابزار تجزيه وتحليل
- توصيف تصويري تقسيم بندي فضاي وبگاه

- رنگ بندي موجود در وبگاه
- اولويت هاي بصري (عناصر اصلي؛ و عناصر فرعي)

- عناصر تزييني
- نوشتار موجود در وبگاه

- نکات قوت يا ضعف در طراحي وبگاه

فهرست شبکه هاي تلويزيوني صدا و سيما
شبکه هاي ملي

- شبکة يک، شبکة ملي و سراسري
-  شبکة دو، شبکة زندگي
- شبکة سه،  شبکة جوان

-  شبکة چهار، شبکة فرهيختگان
-  شبکة خبر، اخبار ايران و جهان

-  شبکة آموزش، آموزش عالي، فني و حرفه اي، عمومي 
و پايه

-  شبکة قرآن و معارف، برنامه هاي قرآني و ديني
-  شبکة مستند، برنامه هاي مستند

-  شبکة شما،  شبکة ملي استان ها و گردشگري
-  شبکة بازار، معرفي کاال و خدمات ايراني

-  شبکة نمايش، فيلم سينمايي
-  شبکة ورزش،  اخبار و مسابقات ورزشي

-  شبکة پويا، پويانمايي (انيميشن)
-  شبکة نسيم،  نشاط، سرگرمي، يادها و مسابقه 

مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
جمهوري  صداوسيماي  شبکه هاي 
اسالمي ايران؛ مطالعة موردي: وبگاه هاي  

شبکة  ۱ سيما

تصوير ٥. ترکيب بندي با استفاده از فضاهاي خالي،  مأخذ :همان

تصوير ٦. سايت شبکه يک سيما،  
www. iribtv1. ir  :مأخذ

ترکيب بندي فضاي  تصوير ٧. 
وبگاه شبکه به صورت شطرنجي

مأخذ:  نگارندگان.
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شبکه هاي برون مرزي
و  عربي  فارسي،  زبان  به سه  و سريال  فيلم  آي فيلم،   -

(Ifilm) انگليسي
- شبکة جام جم ، ٢-٣۱ ويژة ايرانيان مقيم اروپا، آمريکا، 

آسيا و اقيانوسيه
(Press TV) پرس تي وي، شبکة خبري انگليسي زبان -

-  شبکة العالم،  شبکة خبري عربي
و  فرانسوي  آذري،  زبان هاي  به   ١-٢ سحر  شبکة    -

بوسنيايي، کردي، انگليسي و اردو
- شبکة الکوثر - شبکة معارف به زبان عربي

نمونة شماره ١: شبکة يک سيماي جمهوري اسالمي ايران
آدرس وبگاه تلويزيوني١  :www. iribtv.ir  (تصوير ٦)

قسمت  سه  از  به طورکلي  يک  شبکة  وب  صفحة 
يکديگر  از  رنگ خاصي  به  هرکدام  که  است  تشکيل شده 
متمايز شده اند. تقسيم بندي اين فضا، براساس تقسيم بندي 
براي  تقسيم بندي،  اين  در  (تصوير٧).  است  شطرنجي 
مشخص کردن جايگاه مطالب اصلي، از تناسب طاليي کمک 

گرفته  شده است (تصوير ٨). 
در اين صفحه از وب شبکة يک، براي ايجاد تأکيد و 
از تغيير در  از بزرگ و کوچک کردن عناصر، و  تسلط، 
مقياس براي تأکيد استفاده شده است و سعي شده توجه 
بيننده را با اين کار حفظ و مهار کند و طراح توانسته است 

يک تعادل و تناسب منطقي را ايجاد کند. 
در هرکدام از اين سه تقسيم بندي اصلي، تقسيم بندي هاي 
جداگانه اي انجام شده است. با تقسيم بندي هايي که بزرگ تر 
خبر  يا  برنامه  اهميت  بر  که  خواسته شده  همانا  هستند، 
اينجا، از تغيير  خاصي به همراه تصوير تأکيد شود. در 

و  بيان گرايانه  جلوه هاي  خلق  و  تأکيد  براي  مقياس ها 
زيبايي شناسانه در صفحه به کار رفته است. 

در اين صفحه، خطوط راهنمايي پايه ريزي شده است 
که يک تفسير در چشم و ذهن بيننده رخ مي دهد. بنابراين، 
بينندة آگاه و حساس نقشي حياتي دارد که باعث توفيق 

صفحات وب مي شود (تصوير ٩). 
در هر قسمت، با تکرار تقسيم بندي هاي کوچک تر، يک 
ريتم ايجاد کرده است. در اين صفحه، به طورکلي، با تنوع 
در قسمت هاي مختلف صفحه روبرو هستيم که باعث تعادل 
در هماهنگي کل صفحه مي شود. با استفاده از همين تنوع، 
به يگانگي و جذابيت دست مي يابد. مهم ترين جذابيت بصري 
در اين صفحه را مي توان همين تنوع در نوع ترکيب بندي 

هرکدام از اين سه قسمت اصلي صفحه دانست. 
قسمت هاي  ميان  توازن  حس  از  استفاده  با  طراح، 
است.  کرده  ايجاد  نامتقارن  تعادل  يک  صفحه،  مختلف 
به طور  و  است  عنصر  گوياترين  رنگ  اينکه  به  توجه  با 
مستقيم بر عواطف بيننده تأثير مي گذارد و واکنش بيننده 
در اين صفحات به رنگ ها، آني و بدون اينکه ازنظر عقالني 
موردبررسي قرارگيري است، رنگ ها در صفحه باعث شده 

اميال زيبايي شناختي ما ارضا شود. 
اصلي  به سه قسمت  که صفحه  گفته شد  پيش ازاين 
تقسيم  شده است که اين تفکيک بيشتر به سبب تفاوت رنگي 
است. در صفحة آزمايشي وب شبکة يک اولين قسمت که با 
رنگ زمينه اي سبز آبي است و با باز کردن وبگاه اين شبکه 
فقط اين قسمت قابل مشاهده است که پس از اسکرول کردن 
به قسمت هاي پايين صفحه رفته و ادامة مطالب سايت را 

مي توان مشاهده کرد. 
لينک هاي مهم  باريک است که  رديف دوم يک سطح 
کليک کردن  با  است.  در هفت خانه مشخص شده  سايت 
برروي هر لينک، صفحة جديدي بازشده که حاوي اطالعات 
خاص آن لينک است. رديف سوم که بيشترين سطح را به 
خود اختصاص داده، شامل دو قسمت است. قسمت سمت 
راست که يک سوم قسمت سمت چپ است، شامل سه کادر 
است که زير هم تکرار شده است و در آن، مهم ترين اخبار 

يا برنامه هاي شبکه را اعالم مي کند. 
يک  است،  مستطيلي  کادر  يک  که  چپ،  سمت  در 
تصوير در اين کادر است و متناسب با سه اخبار کناري 
تعويض مي شود؛ و برروي همان تصوير، تيتري از برنامه 
از  قسمت  دومين  است.  نوشته شده  آن  از  خالصه اي  و 
صفحة اصلي شبکة يک سيما که به رنگ سفيد با سايه هاي 

خاکستري، از دو قسمت ديگر تفکيک شده است. 
قسمت  دو  به  افقي  به صورت  خود  نيز  قسمت  اين 
تقسيم شده است. قسمت بااليي که يک نوار باريک است که 
طوسي رنگ بوده و روي آن در سمت راست گزينة جستجو 
وجود دارد که مي توان در آن، برنامه يا مطلب موردنظر را 
جستجو کرد و تاريخ همان روزي که از سايت بازديد شده 

تصوير٨ . ترکيب بندي فضاي 
وبگاه شبکه بر اساس تناسب 

بندي طاليي. مأخذ :همان 

وبگاه  تقسيم بندي  تصوير٩. 
شبکه ١ ، مأخذ: همان



است در کنار همين گزينة جستجو وجود دارد. 
که  سايت  اصلي  قسمت  دومين  از  دوم  رديف  در 
بيشترين سطح سايت را به خود اختصاص داده، مربوط 
به اخبار است که به سه ستون عمودي و دو ستون افقي 
تقسيم شده و به مقدار يک ستون افقي از اين سطح خالي 

است. 
اين سطح، شامل شش تقسيم بندي است که هرکدام در 

يک کادر طوسي رنگ قرارگرفته است. 
آن  با  مربوط  اطالعاتي  و  تصوير  شامل  کادر،  هر 
مي باشد. سمت چپ اين قسمت که يک ستون عمودي شامل 
گزارش، گفتگو، نقد و يادداشت تصوير در باال و خالصه اي 
نظرسنجي  آن ها  پايين  در  و  قرارگرفته  پايين  در  آن  از 

قرارگرفته است. 
آخرين قسمت از صفحة سايت که به رنگ زرشکي 
است و به هشت قسمت تقسيم شده و نوشته هاي روي آن 
به رنگ سفيد است که در بهتر خوانده شدن و جلب توجه 
بسيار مؤثر است. در پايين ترين قسمت سايت که جزئي از 
قسمت زرشکي رنگ است و کمي تيره تر از آن است، با رنگ 
سفيد نوشته  شده: «کلية حقوق مادي و معنوي اين سايت، 
متعلق به شبکة يک سيماي جمهوري اسالمي ايران است» 

که وسط چين شده است. 
شايد در ظاهر کلي صفحة وب شبکة يک، داراي يک 
فرم بي قاعده باشد، اما با دقت در کل ترکيب بندي مي توان 
مشاهده کرد که تابع يک تقسيم بندي  خاص هندسي است؛ 
تنها با اين تفاوت که هر قسمت، تقسيم بندي خاص خود را 

دارد. 
اين صفحة وب  در  معنادار  نظرية صورت  براساس 
مي توان نسبت هاي معيني را مشاهده کرد و صفحه بجز 
ضعف هايي کوچک، حس زيبايي و تناسب را به بيننده القا 

مي کند. 
رنگ بندي: در اين صفحة وبگاه، از سه رنگ به طور گسترده 
درزمينة استفاده شده است: رنگ سبز آبي، سفيد، و زرشکي 
که ترتيب قرارگيري اين رنگ ها، خود در ذهن تداعي کنندة 
پرچم کشورمان است. دليل اصلي براي انتخاب اين رنگ، 
آن است که شبکة يک، شبکة ملي و نيز اولين شبکه اي است 

که راه اندازي شده است (تصوير ١٠). 
رنگ سبز باعث ايجاد انرژي مثبت، آرامش و نشاط و 
خوش بيني بازديدکننده از سايت است. رنگ آبي، بيان کنندة 
اعتماد، اطمينان و امنيت است و همچنين آرامش و عنصر 
که  است  به عنوان رنگ اصلي  و  دارد؛  به همراه  معنويت 
شبکه هاي اجتماعي محبوب مردم از آن استفاده کرده اند. 
مي کند.  القا  را  کمال  و  اعتماد  قدرت،  دانش،  تيره تر،  آبي 
رنگ فيروزه اي که نشان از قدمت، سنت و تاريخ دارد و به 
گواه آزمونگران، رنگي شاد و تأثيرگذار نيز هست؛ رنگي 
که در بناها و ادبيات، ابزار بيان استعاره است و مي تواند 
ايراني  انديشة  فيروزه اي و آب و آسمان در  ميان سنگ 
پيوند برقرار کند. در شبکة يک، نشان هاي تصويري با اين 
رنگ نشان داده شده اند. سفيد و خاکستري، معموًال رنگ 
پس زمينه تأثير بسيار زيادي در جذابيت سايت دارد. . . و 
اين رنگ ها، مناسب براي سايت هاي خبري است. رنگ قرمز 
در طراحي سايت، رنگي محرک و هيجان انگيز، و رنگي براي 
تأکيد است که احساس نشاط، انرژي و قدرت را به همراه 
دارد. . . رنگ قرمز در ايران، نشان خون از دست رفتگان 

درراه ايران (شهيدان) است (تصوير ١١). 

اولويت هاي بصري:
(نشانه هاي تصويري و نوشتاري) ٢. منوها١ ٣.  ۱. آرم 

پوسترهاي خبري ٤. اخبار و اطالعيه ها ٥. لينک ها٢

مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
جمهوري  صداوسيماي  شبکه هاي 
اسالمي ايران؛ مطالعة موردي: وبگاه هاي  

شبکة  ۱ سيما

پس زمينه  رنگ هاي  تصوير١٠. 
وبگاه شبکه ١ مأخذ: نگارندگان

تصوير١١. سطح هاي رنگي در 
شبکه١،  وبگاه  مطالب  زمينة  

مأخذ:  همان

در  تصاوير  جايگاه  تصوير ١٢. 
وبگاه شبکه ١ مأخذ: همان.

تصوير ١٣. جايگاه نوشته ها در 
وبگاه شبکه ١،  مأخذ: همان.

١. منو ساختار  سلسله   مراتبي 
دسته بندي  و  طبقه بندي  براي 
فرامين ويا اطالعات در وبگاه ها 
يا نرم  افزارهاست تا افراد  بتوانند 
آنچه را مي خواهند به راحتي پيدا 

کنند .
معني  به  لينک  لغوي  معني   .٢
به  اينترنت  در  است.  «اتصال» 
متن يا تصويري که با کليک کردن 
روي آن، به صفحه جديد هدايت 

شويم لينک مي گويند.
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جدول ١. بررسي عناصر گرافيکي شبکه هاي جمهوري اسالمي ايران. مأخذ: نگارندگان  



مباني ساختار صفحه آرايي وبگاه هاي 
جمهوري  صداوسيماي  شبکه هاي 
اسالمي ايران؛ مطالعة موردي: وبگاه هاي  

شبکة  ۱ سيما
نوشتاري  و  تصويري  نشانه هاي  عنصْر  مهم ترين 
است که نگاه بازديدکننده در صفحه در ابتدا به آن جلب 
شبکة  نوشتاري  و  تصويري  نشان  شامل  که  مي شود؛ 
نوشتة  و  ايران،  اسالمي  جمهوري  صداوسيماي  يک، 
زيادي  اهميت  از  منوها  است. پس ازآن،  آزمايشي  نسخة 
يا  کاربران  براي  را  استفاده  بيشترين  زيرا  برخوردارند؛ 
بازديدکنندگان دارند و پس ازآن، پوسترهاي خبري اهميت 
دارند که نوشته ها به همراه تصوير است و بعدازآن، منوي 
اخبار و اطالعيه ها است و در آخر لينک ها که کاربر به سراغ 

آن ها مي رود (تصوير ١٢). 
تزيين: تنها عنصر تزييني در اين وبگاه، طرح مقرنسي 
است که در باال مرکز صفحه آمده است؛ که خود عنصري 

زيبا و جهت جلب نظر بيننده است. 

نتيجه
ازآنجا که وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني جزئي از سايت هاي خبري هستند، برخي از ويژگي هاي سايت هاي 
خبري را دارند. در اين گونه سايت ها، بيشترين کاربرد را متن ها دارند؛ اما در کنار متن، عنصر تصوير و 
رنگ، کاربردهاي ويژه اي دارند که نحوة استفاده از آن ها و ترکيب بندي آن ها و همچنين ميزان کاربرد 
آن ها در صفحه، سبب متمايز شدن سايت هاي مختلف از يکديگر مي شود و خالقيت و نوآوري در چگونه 
استفاده کردن اين عناصر، باعث ايجاد ايده پردازي هاي متفاوت و خالقيت در ساختار و شيوة اجرايي اثر 
مي گردد که به ندرت در وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني ايران ديده مي شود. يکي از ويژگي هاي وبگاه هاي 
شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، استفاده از تصاوير و سطوح رنگي در يک ساختار ساده و 
طوالني است. وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني ايران، داراي صفحة نخست طوالني و شلوغ بوده که نياز به 
بازيابي و تغيير مي باشد تا به صفحاتي با ترکيب بندي مناسب، با فعاليت سايت، و همچنين صفحه آرايي زيبا 

و جذاب جهت جذب کاربر بيشتر دست يابند. 
طبق بررسي هاي انجام شده در صفحة اصلي و طبق آمار به دست آمده در جدول (جدول ١)، مي توان 
گفت که درحدود ٨٠/٩٪ از شبکه هاي تلويزيوني صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، بيشتر از عنصر 

«تصوير» و «سطوح رنگي» در ساختار خود استفاده کرده اند. 
با توجه به آمار به دست آمده در جدول ١ که حدود ٢٨/٥٪ از شبکه ها از ساختار بر پاية z استفاده کرده اند، 
حدود ٥٧/١٪ بر پاية نسبت طاليي اند، حدود ٤٢/٨٪ بر پاية تقسيم بندي ستوني، حدود ٣٨٪ بر پاية شطرنجي 
يا گريد، حدود ٢٨/٥٪ بر پاية ساختار قرينه مي باشند. هر شبکه، از چند نوع ساختار هم زمان در ترکيب بندي 
سايت خود استفاده کرده است و صفحة نخست سايت هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، 
داراي ساختارهاي تقريبًا مشابه هستند. با توجه به تحقيق و آمار به دست آمده از جدول ١، راجع به عناصر 
به کاررفته در سايت هاي شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که 
بيشتر از نيمي از شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران (حدود ٥٧/١٪)، از عناصر تزييني در سايت 
خود استفاده کرده اند و حدود ٤٧/٦٪، ازعناصر و نيروهاي بصري براي جذابيت در سايت خود استفاده 
کرده اند. بيشتر شبکه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران، در سايت خود از ترکيب بندي هاي باقاعده 

استفاده   مي کنند. 

نوشتار: نوع خط نوشتاري شبکة يک شبکة هر ايراني، 
به خط نستعليق و نوع خط نوشتاري تيترها، ترافيک ٢ و نوع 
نوشتاري مطالب ديگر طاهوماست و جايگزيني نوشته ها 
انجام گرفته  قسمت  هر  ترکيب بندي  نوع  با  متناسب  نيز 
است (تصوير ١٣). از ويژگي هاي سايْت ترتيب قرارگيري 
اطالعات است که به راحتي به کاربر کمک مي کند که چگونه 
به  بياورد. همچنين  به دست  را  اطالعات موردنظر خود 
کاربردن رنگ هايي در کنار هم که باعث تنوع در سايت و 
تداعي کننده پرچم ايران براي بيان کردن شبکة ملي است. 
از نکات ضعف سايت فضاي خالي در قسمت سفيدرنگ که 
بدون هيچ کاربردي وجود دارد؛و وجود اطالعات زياد در 
قسمت اخبار، براي هر خبر باعث شلوغ شدن فضا شده 

است.  



شماره۴۱  بهار۹۶
۵۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

وبگاه هاي شبکه هاي تلويزيوني که ارتباط مستقيمي ازلحاظ بصري و اطالع رساني با عموم مردم جامعه 
دارند و ازآنجاکه بيننده يا خوانندة اين صفحات، در اولين ارتباطي که با اين صفحات دارند به صورت 
بصري مي باشد، بر همين اساس، بايد داراي يک ساختار گرافيکي مناسب با نوع شبکه و جذاب باشند که 
مخاطب بتواند به طور سريع با آن ها ارتباط برقرار کند. هرچه در صفحة نخست سايت، اطالعات به صورت 
دسته بندي وجود داشته باشد و مطالب وابسته و زيرمجموعة آن ها به صفحات ديگر ارجاع داده شود، 
باعث مي شود صفحة نخست کوتاه تر شده و راحت تر بتوان براي آن  يک ساختار اصولي و مناسب طراحي 

کرد. 
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Websites are considered as one of the message tools with unique properties with regard to 

the modern communications. For this purpose, taking into consideration the page layout 

and graphic value or structure, considerably influencesthe further development of this 

relationship. The research objective is to determine what patterns are followed by structure 

of IRIB TV channels web pages, to introduce TV channels websites and their graphic 

properties, and to develop artistic knowledge in the field of website design. The research 

method is descriptive-analytical using library sources. The statistical population includes 

21 samples of IRIB channels web homepagesbased on selective procedure. In this research, 

case study of IRIB TV1 Channel is taken into consideration. Therefore, initially the images 

from these websites are collected, thenusing computer, substitution of separated elements, 

and finally their relationships and configuration of the work are offered to understand the 

production mode and web pages functions and realization of specialized concepts onthe result 

of the work. This research attempts to answer the two following questions: What properties 

do graphic structures of IRIB TV channels websites have? What are the differences of IRIB 

TV channels websites with each other in terms of graphic structures (model)? 

This research shows that IRIB TV channels have more used elements of «image» and «color 

surfaces» in their structures and most of the structure of IRIB TV channels websites is based 

on golden ratio (about 57.1%). IRIB TV channels websites contain long and busy homepages 

which should be recovered and changed to access the pages with proper configuration, site 

activity and attractive page layout to attract more users.      
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4
 Spring  2017  No41

    Abstract


