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اینفوگرافــی یــا اینفوگرافیــک یکــی از جذاب تریــن انــواع محتــوا اســت؛ امــا آیــا دقیقــًا 
می دانیــد کــه اینفوگرافــی چیســت و اینفوگرافــی چــه انواعــی دارد؟ آیــا بــا عناصــر و 
ابزارهــای تولیــد اینفوگرافــی آشــنایی داریــد؟ در ایــن مطلــب شــما را بــا ایــن محتوای 

مختصــر و مفیــد آشــنا می کنیــم.
اینفوگرافی هــا در طــی ســال های اخیــر تکامــل پیــدا کرده انــد و بــه یکــی از ابزارهــای 
ــی، هــدف از تولیــد اینفوگرافــی دسترســی  ــاط جمعــی تبدیــل شــده اند. به طورکل ارتب
ــده و  ــات پیچی ــازی موضوع ــق ساده س ــان از طری ــترده تری از مخاطب ــه گس ــه جامع ب
ــه خاطــر ســادگی  ــًا ب ــل هضــم اســت. دقیق ــب قاب ــک قال ســازمان دهی آن هــا در ی
نســبی و جذابیــت روایتگــری اینفوگرافــی اســت کــه ایــن نــوع از محتــوا روز بــه روز 
محبوب تــر شــده و بیشــتر در اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته 
ــوان یکــی از مؤثرتریــن  ــا توجــه بــه اهمیــت و مزایــای اینفوگرافــی به عن می شــود. ب
ــن  ــواع آن و همچنی ــف و ان ــا تعری ــم ب ــد داری ــب قص ــن مطل ــوا در ای ــواع محت ان

ابزارهایــی بــرای تولیــد اینفوگرافــی آشــنا شــویم.
 

اینفوگرافی چیست؟
بــرای درک بهتــر تعریــف اینفوگرافــی بهتــر اســت کــه در ابتــدا نگاهــی بــه ریشــه ایــن 
ــی از دو  ــع از ترکیب ــک )Infographic( در واق ــه اینفوگرافی ــه داشــته باشــیم. کلم کلم
کلمــه information )بــه معنــی اطالعــات( و graphic بــه وجــود آمــده اســت. لــذا 
بــه زبــان ســاده، اینفوگرافــی یــک محتــوای گرافیکــی اســت کــه بــا هــدف هضــم و 

ــود. ــم می ش ــی و تنظی ــات طراح ــر اطالع ــر و بهت درک راحت ت
در اینفوگرافــی از کمتریــن مقــدار متــن اســتفاده می شــود و درعین حــال، ایــن 
پتانســیل را دارد کــه به عنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد بــرای نمایــش داده هــا، توضیــح 
ــار  ــه آم ــا و ارائ ــش رونده ــط، نمای ــیم رواب ــا، ترس ــازی پیچیدگی ه ــم، ساده س مفاهی
ــی  ــای گرافیک ــر و آیتم ه ــتفاده از تصاوی ــرد. اس ــرار بگی ــرداری ق ــورد بهره ب ــام م و ارق
ــی آســان تر شــود؛  ــه درک ایده هــای انتزاع ــی باعــث می شــود ک جــذاب در اینفوگراف
در واقــع، یکــی از دالیــل عمــده محبوبیــت ایــن نــوع از محتــوا در بازاریابــی و آمــوزش 
دقیقــًا همیــن موضــوع اســت. اینفوگرافــی بــا ایجــاد یــک قالــب فشــرده و قابــل بــه 

ــد. ــر می کن ــهیل و کارآمدت ــات را تس ــال اطالع ــتراک گذاری، انتق اش
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ــا در  ــواع محتواســت، ام ــن ان ــی یکــی از مدرن تری ــه اینفوگراف ــد ک شــاید تصــور کنی
ــری و  ــای تصوی ــه و زبان ه ــان های اولی ــتاری انس ــاط نوش ــای ارتب ــت ابزاره حقیق
همچنیــن دیوارنگاره هــای هــک شــده بــر دیــواره غارهــا نیــز بــه نوعــی اینفوگرافــی 
محســوب می شــوند. در دهــه 1920 میــالدی آمارهــای تصویــری موســوم بــه ایزوتایــپ 
ــتند. از آن  ــود گذاش ــه وج ــه عرص ــا ب ــروزی پ ــای ام ــداد اینفوگرافیک ه ــوان اج به عن
زمــان بــا معرفــی رایانــه و اینترنــت، تنهــا کاربــرد و کارکــرد آن هــا گســتردگی بیشــتری 

پیــدا کــرده اســت.
 

دلیل محبوبیت اینفوگرافی چیست؟
ــک و  ــد، لین ــی از بازدی ــود و انبوه ــش می ش ــرعت پخ ــوب به س ــی خ ــک اینفوگراف ی
کامنــت را بــرای خــود جــذب می کنــد؛ امــا چــرا مــا بیــش از مطالعــه مقــاالت خــوش 

ــم؟  ــی عالقه مندی ــه اینفوگراف نگاشــت ب
دلیــل عالقــه مــا بــه اینفوگرافــی بــه ایــن واقعیــت برمی گــردد کــه مغزمــان محتــوای 
ــات،  ــق تحقیق ــر طب ــد. ب ــردازش می کن ــتاری پ ــوای نوش ــریع تر از محت ــری را س بص
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مغــز مــا داده هــای بصــری را تقریبــًا 60000 برابــر ســریع تر از متــن پــردازش می کنــد. 
ــری  ــای بص ــه از ابزاره ــرادی ک ــه اف ــت ک ــان داده اس ــه نش ــک مطالع ــالوه، ی به ع
اســتفاده می کننــد در مقایســه بــا آن هایــی کــه صرفــًا بــه اســتفاده از متــن بســنده 
ــورد  ــل م ــام عم ــرای انج ــود ب ــان خ ــردن مخاطب ــد ک ــد در متقاع ــد 43 درص می کنن

نظرشــان عملکــرد بهتــری دارنــد.
ــتاری در  ــن نوش ــای مت ــات به ج ــرگاه اطالع ــه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــذا این ط ل
قالــب تصویــر ارائــه می شــود، آن را ســریع تر، بهتــر و بیشــتر درک و هضــم می کنیــم؛ 
بنابرایــن علــت محبوبیــت اینفوگرافیک هــا همیــن اســت کــه ذاتــًا و به طــور طبیعــی 

بــه مــذاق مــا بیشــتر خــوش می آینــد و درکشــان بــرای مــا راحت تــر اســت.

بیشــتر بدانیــد: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 
ها ر کســب وکا

 
اینفوگرافی چه انواعی دارد؟

به طورکلــی  دارد.  اینفوگرافیک هــا وجــود  از  متنوعــی  بســیار  و  انــواع مختلــف 
ــود از  ــور و مقص ــد منظ ــی مانن ــاخص های متنوع ــاس ش ــر اس ــا را ب اینفوگرافیک ه
ــات  ــه اطالع ــد ارائ ــده و رون ــتفاده ش ــا اس ــه در آن ه ــی ک ــوع آیتم های ــان، ن تهیه ش
تقســیم بندی می کنیــم. توجــه داشــته باشــید کــه همیشــه اینفوگرافیک هــا را 
نمی تــوان دقیقــًا در یــک گــروه خــاص قــرار داد. در واقــع، در اغلــب آن هــا مؤلفه هایــی 

ــود دارد. ــی وج ــواع اینفوگراف ــف از ان ــوع مختل ــن ن از چندی
انتخــاب نــوع اینفوگرافــی بــرای هــر موقعیــت بــه هــدف و مخاطــب شــما بســتگی 
دارد. به طورکلــی بایــد نوعــی از اینفوگرافــی را انتخــاب کنیــد کــه ابهــام ایجــاد نکــرده 
و بــه درک و هضــم هــر چــه بیشــتر و بهتــر اطالعــات و انتقــال مفهــوم مــورد نظــر بــه 

ــد. مخاطــب کمــک می کن
آیــا می خواهیــد نقــاط مثبــت و منفــی یــک موضــوع را نشــان بدهیــد؟ آیــا هــدف 
ــا  ــد تغییــرات یــک مؤلفــه در طــول زمــان اســت؟ آی ــر کشــیدن رون ــه تصوی شــما ب
ــی  ــف آن را بررس ــر مختل ــد و عناص ــن ببری ــر ذره بی ــه زی ــی را ب ــد موضوع می خواهی
کنیــد؟ آیــا بــه دنبــال نشــان دادن روابــط موجــود بیــن آیتم هــای مختلــف هســتید؟ 
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در هــر یــک از ایــن ســناریوها و مــوارد مشــابه بــا آن هــا بایــد مخاطــب خــود را نیــز 
در نظــر داشــته باشــید. 

ــته  ــد بس ــاب می کنی ــه انتخ ــی ک ــوع اینفوگرافیک ــودن ن ــب ب ــال، مناس به عنوان مث
بــه اینکــه می خواهیــد آن را بــه مدیــران میانــی شــرکت نشــان بدهیــد یــا روســای 
عالی رتبــه آن متفــاوت خواهــد بــود. طبیعتــًا روســای شــرکت بیشــتر بــه دنبــال نــکات 
مهم تــر هســتند و نــه جزئیــات فنــی ظریــف؛ بنابرایــن احتمــاالً یــک اینفوگرافــی ســاده 

ــه نظــر نمی رســد مناســب تر خواهــد بــود. کــه زیــاد شــلوغ ب
در ایــن بخــش بــا هــدف آشــنایی شــما بــا انــواع مختلــف ارائــه اطالعــات از طریــق 

ــم. ــی می روی ــواع اینفوگراف ــن ان ــی متداول تری ــه ســراغ معرف ــوا ب ــوع از محت ــن ن ای
 

)Informational Infographic( 1. اینفوگرافی اطالع رسان
ــواع  ــایر ان ــه س ــبت ب ــان نس ــای اطالع رس ــز اینفوگرافیک ه ــل تمای ــن عام عمده تری
اینفوگرافــی، اســتفاده بیشــتر آن هــا از متــن اســت. البتــه گرافیــک محتــوا با اســتفاده 
ــری  ــی و تصوی ــای گرافیک ــایر مؤلفه ه ــا و س ــف، رنگ ه ــکل های مختل ــن، ش از آیک

بهبــود پیــدا می کنــد، امــا بیشــتر تأکیــد بــر روی متــن اســت.
 

)Timeline Infographic( 2. اینفوگرافی گاه نما
اینفوگرافــی گاه نمــا رویدادهــا یــا اقدامــات را بــه ترتیــب زمانــی بــه تصویــر می کشــد. 
معمــوالً از ایــن نــوع از اینفوگرافــی بــرای نمایــش رونــد توســعه محصــوالت، فرآینــد 
رویدادهــای تاریخــی یــا نشــان دادن ســیر تکاملــی ایده هــا و مــوارد مشــابه اســتفاده 
می شــود. در اینفوگرافیک هــای گاه نمــا بیشــتر از آیکــن، تصاویــر و عناصــر گرافیکــی 
بــرای انتقــال مفاهیــم کمــک گرفتــه می شــود. فرمــت گاه نمــا یــا تایــم الیــن می تواند 
ــای  ــدن اینفوگرافیک ه ــوالً خوان ــد. معم ــچ باش ــا مارپی ــی ی ــودی، افق ــکل عم ــه ش ب
عمــودی و مارپیــچ آســان تر اســت. اینفوگرافیک هــای افقــی بیشــتر بــرای پوســترها، 

اســالیدها و محیط هایــی مناســب هســتند کــه محدودیتــی در فضــا وجــود نــدارد.
 

)Charts Infographic( 3. اینفوگرافی های نموداری
ــه  ــوداری اســت ک ــر نم ــی ب ــز اینفوگراف ــه و تمرک ــوداری، تکی در اینفوگرافیک هــای نم
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ــوان از  ــح می ت ــا توضی ــد ی ــور تأکی ــد. به منظ ــر می کش ــه تصوی ــدف را ب ــات ه اطالع
ــای  ــت. از اینفوگرافیک ه ــک گرف ــز کم ــف نی ــای مختل ــکل ها و آیکن ه ــا، ش رنگ ه
نمــوداری بیشــتر بــرای مقایســه ایتم های مختلــف اســتفاده می شــود؛ به عنوان مثــال، 
ــال کننــدگان اینســتاگرام چهره هــای  تعــداد دانشــجویان دانشــگاه های مختلــف، دنب

مشــهور یــا جمعیــت چنــد شــهر یــا کشــور. 
 

)How To Infographic( 4. اینفوگرافی آموزشی
در اینفوگرافیــک آموزشــی مراحــل الزم بــرای رســیدن بــه یــک نتیجــه خــاص را توضیح 
ــی  ــک اینفوگراف ــا ی ــوان ب ــا را می ت ــد آن ه ــه فرآین ــواردی ک ــه م ــم. از جمل می دهی
آموزشــی نشــان داد عبارت انــد از مراحــل تولیــد یــک محصــول، دریافــت گواهینامــه 
اســتاندارد یــا مــدرک تخصصــی و یــا یــک فرآینــد درمانــی. معمــوالً ترتیــب مراحــل در 

ــم اســت. اینفوگرافیک هــای آموزشــی مه
 

)Process Infographic( 5. اینفوگرافی فرآیندی
اینفوگرافیــک فرآینــدی یــا پردازشــی شــبیه بــه اینفوگرافــی آموزشــی اســت؛ بــا ایــن 
ــرف  ــری ح ــاب و تصمیم گی ــق انتخ ــل ح ــی عام ــک پردازش ــه در اینفوگرافی ــاوت ک تف
ــا  ــری ی ــت تصمیم گی ــن درخ ــا عناوی ــدی ب ــای فرآین ــد. اینفوگرافیک ه اول را می زن
فلوچــارت نیــز شــناخته می شــوند. در ایــن اینفوگرافیک هــا هــر مرحلــه بــا اســتفاده 
از خطــوط و فلش هــای جهــت دار بــه مرحلــه قبــل متصــل می شــود. به عنــوان 
ــوع  ــن ن ــای تعیی ــه اینفوگرافیک ه ــوان ب ــی می ت ــی پردازش ــی از اینفوگراف نمونه های

ــرد. ــاره ک ــف اش ــای مختل ــزی فرآینده ــروژه و ممی ــزی پ ــخصیت، برنامه ری ش
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)Comparison Infographic( 6. اینفوگرافی مقایسه ای

بــا اســتفاده از اینفوگرافیــک مقایســه ای، تفاوت هــا و شــباهت های بیــن دو یــا چنــد 
ــرار  ــی ق ــنجش و ارزیاب ــورد س ــرد را م ــا ف ــده ی ــل، ای ــداد، عم ــکان، روی ــول، م محص
می دهیــم. به عنوان مثــال می تــوان بــرای مقایســه مدیــران بــا رهبــران، درون ســپاری 
ــوع از  ــد از ایــن ن ــا اســتراتژی های جدی ــا اســتراتژی های قدیمــی ب و برون ســپاری، ی
اینفوگرافیــک اســتفاده کــرد. اینفوگرافــی مقایســه ای تفاوت هــا و شــباهت را بــه زیــر 
ذره بیــن می بــرد و بــه شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف آیتم هــای مختلــف در برابــر 
ــا هــم  ــه تعــداد آیتم هایــی کــه ب ــد. معمــوالً بســته ب گزینه هــای دیگــر کمــک می کن

مقایســه می شــوند، طــرح صفحــه بــه دو یــا چنــد بخــش تقســیم می شــود.
 

)Number Infographic( 7. اینفوگرافی عددی
ــر روی  ــا ب ــه بیشــتر در آن ه ــی هســتند ک ــددی اینفوگرافیک های اینفوگرافیک هــای ع
ــای  ــار روش ه ــد آم ــر بخواهی ــال اگ ــت. به عنوان مث ــده اس ــد ش ــام تأکی ــداد و ارق اع
مختلــف حیــف و میــل شــدن غــذا یــا میــزان تأثیــر جنــگ بــر اقتصــاد یــک کشــور را 

بــه تصویــر بکشــید، بایــد از ایــن نــوع از اینفوگرافــی اســتفاده کنیــد.
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)Resume Infographic( 8. اینفوگرافی رزومه
ــوابق  ــدارک، س ــه ای و م ــای حرف ــغلی، قابلیت ه ــارب ش ــه، تج ــک رزوم در اینفوگرافی
ــازمان هایی  ــتر س ــیم. بیش ــر می کش ــه تصوی ــود را ب ــی خ ــای تخصص و توانمندی ه
ــالق و  ــان های خ ــال انس ــه دنب ــد ب ــد برمی آین ــراد کاربل ــتخدام اف ــدد اس ــه در ص ک
ــه مختصــر و مفیدتریــن شــکل ممکــن از ســوی  همچنیــن دریافــت اطالعــات الزم ب
ــرآوردن  ــرای ب ــزار مناســبی ب ــد اب ــذا اینفوگرافــی رزومــه می توان متقاضــی هســتند؛ ل
ایــن نیــاز و همچنیــن متمایــز بــه نظــر رســیدن نســبت بــه رقبــا باشــد. البتــه غالبــًا 
ــه اســتاندارد  ــار رزوم ــک خالصــه در کن ــا ی ــه ی ــوان ضمیم ــه به عن ــک رزوم اینفوگرافی
ــر  ــده ب ــتخدام کنن ــرکت اس ــه ش ــی ک ــًا در موقعیت های ــا مخصوص ــرد، ام ــرار می گی ق
کوتــاه بــودن رزومه هــا تأکیــد دارد می توانــد به تنهایــی نیــز ارائــه شــود. موضوعــات 
مرتبــط بــا اســتخدام مســائل نســبتًا حساســی هســتند کــه توجــه خاصــی را می طلبند؛ 
بنابرایــن اطمینــان پیــدا کنیــد کــه اینفوگرافــی شــما بــه انــدازه کافــی حرفــه ای بــوده 

و بــا شــغل مــورد نظــر متناســب اســت.
بیشتر بخوانید: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

مؤلفه های بصری اینفوگرافی
ــا  ــز از مؤلفه ه ــی نی ــر اینفوگراف ــد و ه ــی دارن ــیار متنوع ــواع بس ــا ان اینفوگرافیک ه
ــواع  ــه ان ــا در هم ــن مؤلفه ه ــی از ای ــا برخ ــود؛ ام ــاخته می ش ــی س ــر متنوع و عناص
ــر  ــب ب ــه مطل ــوده و نقــش کلیــدی و مهمــی در ارائ ــف اینفوگرافــی مشــترک ب مختل
عهــده دارنــد. از جملــه مهم تریــن ایــن عناصــر می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

- رنگ در اینفوگرافی
اگــر بگوییــم کــه رنگ هــا چشــم نوازتریــن و تأثیرگذارتریــن بخــش هــر اینفوگرافیــک 
ــد  ــد می توان ــاب می کنی ــه انتخ ــی ک ــرح رنگ ــم. ط ــی نگفته ای ــخن گزاف ــتند س هس
ــد  ــا می توانن ــود. رنگ ه ــل ش ــما تبدی ــک ش ــوت اینفوگرافی ــا ق ــف ی ــه ضع ــه نقط ب
ــاب  ــوند. در انتخ ــام ش ــی و ابه ــث گنگ ــه باع ــا اینک ــد ی ــته تر کنن ــات را برجس اطالع
رنــگ بایــد بــه عوامــل متنوعــی توجــه داشــته باشــید کــه اهمیــت هــر یــک از آن هــا 

بســته بــه ماهیــت اینفوگرافیــک شــما متفــاوت خواهــد بــود.
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ــه  ــم مقایس ــا ه ــده را ب ــاالت متح ــی ای ــزب اصل ــد دو ح ــر بخواهی ــال اگ به عنوان مث
ــگ  ــان و رن ــا جمهوری خواه ــط ب ــمت مرتب ــرای قس ــز ب ــگ قرم ــتفاده از رن ــد، اس کنی
ــم  ــدن درک و هض ــان تر ش ــری در آس ــش مؤث ــد نق ــا می توان ــرای دموکرات ه ــی ب آب

محتــوا داشــته باشــد.
ــد  ــه می خواهی ــت. هنگامی ک ــز اس ــاد تمای ــگ، ایج ــاب رن ــر در انتخ ــم دیگ ــه مه نکت
آیتم هــای مختلــف را بــا هــم مقایســه کنیــد از رنگ هایــی اســتفاده کنیــد کــه تضــاد 
ــای  ــتفاده از رنگ ه ــال، اس ــد. به عنوان مث ــان می دهن ــوارد را نش ــن آن م ــود بی موج
ــاب  ــودرو انتخ ــف خ ــدل مختل ــز دو م ــان دادن تمای ــرای نش ــتری ب ــیاه و خاکس س

ــود. هوشــمندانه ای نخواهــد ب
ــه  ــاز ب ــد. در صــورت نی ــگ اســتفاده نکنی ــج رن ــش از پن ترجیحــًا در هــر طــرح از بی
ــه  ــگ را ب ــک رن ــی از ی ــای مختلف ــد طیف ه ــتر می توانی ــای بیش ــتفاده از رنگ ه اس

ــد. کار ببری
ــرای اینفوگرافــی خــود بــه رنــگ متــن نیــز دقــت کنیــد.  در هنــگام انتخــاب رنــگ ب
به عنوان مثــال، خوانــدن متــن ســفید در زمینــه زرد عــذاب آور خواهــد بــود. به عــالوه، 
بهتــر اســت کــه از رنــگ زمینــه متفاوتــی بــا رنــگ صفحــه ای کــه اینفوگرافــی در آن 
قــرار خواهــد گرفــت اســتفاده کنیــد. البتــه قــرار دادن اینفوگرافیکــی کــه زمینــه ســفید 
دارد در صفحــه ای کــه آن هــم زمینــه اش ســفید اســت اشــکالی نــدارد، امــا معمــوالً 
ایــن کار پیــدا کــردن ابتــدا و انتهــای اینفوگرافــی را بــرای مخاطبانتــان دشــوار می کنــد.
اگــر اینفوگرافــی شــما بــا برنــد خاصــی در ارتبــاط اســت تــا جایــی کــه امــکان دارد 
ــی  ــاط و هماهنگ ــا ارتب ــد ت ــود بگنجانی ــی خ ــد را در طراح ــمی آن برن ــای رس رنگ ه

ــد.  ــد مربوطــه تداعــی کن ــا برن بیشــتری را ب
ــد  ــه می توانی ــد ک ــی را در انســان ایجــاد می کن ــی احســاس متفاوت ــوالً هــر رنگ معم
ــی  ــای آب ــال، رنگ ه ــد. به عنوان مث ــرداری کنی ــود بهره ب ــداف خ ــتای اه از آن در راس
و قرمــز معمــوالً ثبــات و اعتمــاد را تداعــی می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
طراحــی بســیاری از برندهــای مرتبــط بــا امــور مالــی )و همچنیــن اینفوگرافیک هــای 
ــوارد  ــرای م ــتر ب ــز بیش ــبز نی ــگ س ــود. رن ــتفاده می ش ــا اس ــن رنگ ه ــا( از ای آن ه

مرتبــط بــا مســائل زیســت محیطــی مناســب اســت.
ســرانجام بــه هماهنگــی و انســجام نیــز توجــه داشــته باشــید. البتــه ایــن انســجام و 
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ــد  ــی بای ــمت های اینفوگراف ــه قس ــه در هم ــا، بلک ــرای رنگ ه ــط ب ــه فق ــی ن هماهنگ
ــای  ــریالی از اینفوگرافیک ه ــه س ــک مجموع ــدای ی ــر در ابت ــد. اگ ــته باش ــود داش وج
ــه  ــت ک ــر اس ــد بهت ــتفاده کرده ای ــاص اس ــگ خ ــرح رن ــک ط ــم از ی ــا ه ــط ب مرتب
ــن  ــد. ای ــظ کنی ــرح را حف ــان ط ــز هم ــه نی ــدی آن مجموع ــای بع در اینفوگرافیک ه
ــه  ــوان نمون ــد. به عن ــته باش ــود داش ــد وج ــز بای ــی نی ــی در درون اینفوگراف هماهنگ
نبایــد بــرای یــک آیتــم ثابــت در هــر قســمتی از اینفوگرافــی از رنــگ متفاوتی اســتفاده 

کنیــد.
 

- فونت در اینفوگرافی
تعــداد فونت هــای فارســی خوانــا و قابــل اســتفاده در طرح هــای حرفــه ای در ســال های 
ــای  ــتفاده از فونت ه ــه اس ــر ب ــذا دیگ ــت و ل ــته اس ــی داش ــل توجه ــد قاب ــر رش اخی

رایجــی ماننــد نازنیــن یــا تاهومــا محــدود نیســتید. 
معمــوالً به طورکلــی فونت هــا را بــه چهــار دســته تقســیم می کننــد: ســریف، ســنس، 

دســت نویــس و نمایشــی یــا تزئینــی.
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ــوط  ــان خط ــر حرفش ــای ه ــه در انته ــتند ک ــی هس ــریف فونت های ــای س فونت ه
کوچکــی وجــود دارد؛ ایــن فونت هــا رســمی تر بــه نظــر می رســند. فونت هــای 
ــر  ــد و مدرن ت ــی کوچــک را ندارن ــه آن خطــوط انتهای ــی هســتند ک ســنس فونت های
ــد  ــان می توانن ــه نوعش ــته ب ــس بس ــت نوی ــای دس ــند. فونت ه ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــی خاص ــی تازگ ــای نمایش ــند. فونت ه ــر برس ــه نظ ــا ب ــا زیب ــمی ی ــب، غیررس جال

ــرد. ــا اســتفاده ک ــات خاصــی از آن ه ــرای موضوع ــاط و ب ــا احتی ــد ب ــد و بای دارن
درســت همان طــور کــه نمی توانیــد از هــر رنگــی در اینفوگرافــی خــود اســتفاده کنیــد، 
هــر فونتــی هــم مناســب اینفوگرافــی شــما نخواهــد بــود. در مجمــوع، فونتی کــه برای 
اینفوگرافــی انتخــاب می کنیــد بــه طــرح و تــم کلــی آن بســتگی دارد. به عنوان مثــال، 
اســتفاده از فونت هــای دســت نویــس بــرای اغلــب اینفوگرافیک هــای تجــاری 
مناســب نخواهــد بــود. فونتــی کــه بــرای اینفوگرافیــک خــود انتخــاب می کنیــد تأثیــر 
ــه  ــد وی نســبت ب ــه دی ــر زاوی ــه ب ــد ک ــر ذهــن مخاطــب ایجــاد می کن ــه ای را ب اولی

ــذارد.  ــر می گ ــی اث اینفوگراف
ــد، فونت هــای متناســبی  ــی را مشــخص کردی ــوع و هــدف اینفوگراف پــس از آنکــه ن
ــیعی از  ــه وس ــروزه دامن ــبختانه ام ــد. خوش ــی کنی ــتند را بررس ــترس هس ــه در دس ک
انــواع فونت هــای فارســی و انگلیســی در اینترنــت موجــود اســت کــه اغلــب آن هــا 

ــتند.  ــود هس ــل دانل ــگان قاب به رای
دقــت داشــته باشــید کــه اگــر قبــالً در اینفوگرافــی دیگــری روی موضــوع اینفوگرافیــک 
ــد.  ــی اســتفاده کنی ــه فونت هــای قبل ــان مجموع ــد ترجیحــًا از هم ــی کار کرده ای کنون
ــل  ــت غاف ــتفاده از آن فون ــی دارد از اس ــت مخصوص ــما فون ــد ش ــه برن ــًا چنانچ ضمن

نشــوید.
انتخــاب نــوع فونــت تنهــا تصمیمــی نیســت کــه بایــد در رابطــه بــا فونت هــا بگیریــد. 
عــالوه بــر آن بایــد در مــورد ســبک فونــت، یعنــی ضخیــم یــا نــازک بــودن )bold( و 
کــج بــودن )italic( آن نیــز فکــر کنیــد. ســبک ضخیــم بــرای عناویــن و قســمت هایی 
ــًا  ــد مناســب اســت. ضمن ــب کنی ــا جل ــه آن ه ــد توجــه بیشــتری را ب ــه می خواهی ک
ــایر  ــه س ــبت ب ــد نس ــا بای ــن و زیرعنوان ه ــت عناوی ــدازه فون ــه ان ــت ک ــح اس واض

ــد. ــر باش ــا بزرگ ت متن ه
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بــه خاطــر داشــته باشــید کــه وجــود متــن در اینفوگرافــی بــه ایــن معنــی اســت کــه به 
دنبــال انتقــال یــک پیــام هســتید؛ بنابرایــن خوانایــی فونــت یــک ضــرورت اساســی 
ــف را  ــتگاه های مختل ــرایط و دس ــت در ش ــش فون ــوه نمای ــود. نح ــوب می ش محس
بررســی کنیــد. چه بســا خوانــدن متنــی کــه در مانیتــور رایانــه به درســتی بــه نمایــش 

درمی آیــد در گوشــی یــا تبلــت زیــاد آســان نباشــد.
ــود  ــودی خ ــه خ ــت ب ــه فون ــد ک ــه کنی ــد. توج ــراط نکنی ــا اف ــتفاده از فونت ه در اس
موضوعیــت خاصــی نــدارد و هــدف شــما نیــز مــات و مبهــوت کــردن مخاطب نیســت؛ 
بلکــه می خواهیــد از ایــن طریــق محتــوای اینفوگرافــی را بــا تنــوع و ظرافــت بیشــتری 
بــه مخاطــب انتقــال بدهیــد. در اســتفاده از فونت هــای مختلــف بــرای اینفوگرافیــک 
بایــد بیــن ایجــاد تأکیــد و بــه چشــم نیامــدن نســبی فونت هــا تعــادل برقــرار کنیــد.

 
- آیکن در اینفوگرافی

ــر  ــم نوازت ــث چش ــد باع ــک می توان ــب در اینفوگرافی ــای مناس ــن ه ــتفاده از آیک اس
شــدن و افزایــش تأثیــر آن شــود. گاهــی بــه خاطــر ســهل الوصول تر بــودن فونت هــا 
ــته  ــادی گذاش ــت زی ــن وق ــاب آیک ــی و انتخ ــرای طراح ــگ، ب ــاب رن ــی انتخ و راحت
نمی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه هــر آیکــن ایــن پتانســیل را دارد کــه جــای یــک 

جملــه یــا پاراگــراف متــن را بگیــرد.
اســتفاده از آیکــن به جــای متــن تــا حــدی کــه ابهــام ایجــاد نکنــد باعــث افزایــش 
جذابیــت و کیفیــت اینفوگرافیــک خواهــد شــد. لــذا بــه دنبــال مــواردی باشــید کــه 
ــک  ــر اینفوگرافی ــال اگ ــرد. به عنوان مث ــتفاده ک ــن اس ــا از آیک ــای آن ه ــوان به ج می ت
ــن  ــا آیک ــوه را ب ــر می ــام ه ــد ن ــت، می توانی ــوه اس ــف می ــواع مختل ــاره ان ــما درب ش
ــا  ــدن ی ــد دوی ــی مانن ــای مختلف ــاره فعالیت ه ــه درب ــا چنانچ ــد؛ ی ــن کنی آن جایگزی

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــای آن ه ــن ه ــد از آیک ــد می توانی ــح می دهی ــاده روی توضی پی
ــن از آیکــن اســتفاده  ــوان به جــای مت ــز می ت ــف نی ــن نمودارهــای مختل ــرای عناوی ب
کــرد. به عنوان مثــال اگــر ویژگی هــای شــبکه های اجتماعــی مختلــف را بــا هــم 

ــد. ــن آن هــا اســتفاده کنی ــه از آیک ــر اســت ک ــد بهت مقایســه می کنی
ــد  ــا طراحــی می کنی ــه انتخــاب ی ــی ک ــوع آیکن های ــه ن ــه خاطــر داشــته باشــید ک ب
بایــد بــا طــرح رنــگ و فونت هایــی کــه اســتفاده می کنیــد هماهنــگ باشــد. درســت 
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ماننــد فونت هــا، آیکــن هــای اینفوگرافــی هــم بایــد بــه درک اطالعــات کمــک کننــد، 
نــه اینکــه بــه یــک عامــل مزاحــم تبدیــل شــوند.

 
- تصویر در اینفوگرافی

برخــی از قواعــدی کــه در رابطــه بــا آیکــن هــای اینفوگرافیــک ذکــر کردیــم در رابطــه 
بــا تصاویــر هــم مصــداق دارنــد. تصاویــر نبایــد بــر فضــای کلــی اینفوگرافیــک حاکــم 
ــکل  ــه ش ــده و ب ــارج ش ــی خ ــت اینفوگراف ــوا از حال ــورت محت ــر این ص ــوند، در غی ش
ــر  ــال، تصاوی ــد. درعین ح ــن درمی آی ــداری مت ــراه مق ــه هم ــر ب ــه ای از تصاوی ملغم

ــد.  ــر کنن ــی را پ ــات اضاف ــای توضیح ــد ج ــب می توانن مناس
مــوارد دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در هنــگام انتخــاب تصویــر بــرای اینفوگرافــی بایــد 
آن هــا را مــد نظــر قــرار بدهیــد. به عنوان مثــال هرگــز نبایــد از تصاویــر کلیشــه ای یــا 
ــه ســراغ تصاویــری نرویــد  ــی ب ــر آرشــیوی )stock( اســتفاده کنیــد. به طورکل تصاوی
ــه چشــم  ــر ب ــا وب ســایت های دیگ ــه در اینفوگرافیک هــا ی ــد ک ــال می دهی ــه احتم ک
ــع و  ــوای بدی ــاوی محت ــما ح ــی ش ــر اینفوگراف ــی اگ ــند. حت ــورده باش ــان خ مخاطبت
نوینــی باشــد، وجــود ایــن تصاویــر تکــراری تأثیــر آن را از بیــن می بــرد و یــک پیــام 
جــذاب را بــه یــک محتــوای کســالت آور تبدیــل خواهــد کــرد. به عــالوه، تــا می توانیــد 
ــًا دقــت  ــه روز باشــند. ضمن ــر شــما باکیفیــت، متناســب و ب ــا تصاوی ــد ت تــالش کنی
داشــته باشــید کــه تصاویــر اینفوگرافیــک بایــد بــا طــرح رنــگ آن هماهنــگ باشــند.

بیشتر بخوانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
 

چگونه یک اینفوگرافی تولید کنیم؟
حــاال کــه بــا تعریــف، انــواع و عناصــر مختلــف اینفوگرافیــک آشــنا شــده اید می توانیــد 
دســت به کار شــوید و بــا دنبــال کــردن مراحــل زیــر، اینفوگرافــی خودتــان را طراحــی 

. کنید
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1. طراح اینفوگرافی را مشخص کنید
اول از همــه بایــد مشــخص کنیــد کــه چــه کســی اینفوگرافیک تــان را طراحــی خواهــد 

 . د کر
اگــر می خواهیــد کــه خودتــان اینفوگرافیــک مــورد نظــر را طراحــی کنیــد بایــد دقــت 
ــتر از  ــزی بیش ــه چی ــذار ب ــای تأثیرگ ــه اینفوگرافیک ه ــرای تهی ــه ب ــید ک ــته باش داش
ــاج داریــد. در واقــع، مخصوصــًا اگــر  ــر باکیفیــت و آیکــن هــای جــذاب احتی تصاوی
ــه  ــت ک ــد داش ــاز خواهی ــی نی ــه ابزارهای ــد ب ــک را نداری ــی اینفوگرافی ــه طراح تجرب
بتواننــد در ایــن زمینــه بــه شــما کمــک کننــد. خوشــبختانه ابزارهــای رایــگان متنوعــی 
ــن نمونه هــای آن هــا اشــاره  ــه بهتری ــا در اینجــا ب ــه م ــت موجــود اســت ک در اینترن

می کنیــم:
Piktochart •

Canva •
Venngage •

Visme •
Easelly •

Infogram •
ــا  ــار نداریــد می توانیــد از طراحــان ی ــع الزم را در اختی ــا مناب ــوان ی چنانچــه وقــت، ت

فریلنســرهای حرفــه ای کمــک بگیریــد.
 

2. موضوع اینفوگرافی را دقیقًا مشخص کنید
هــر اینفوگرافــی بایــد حــول محــور یــک موضــوع اصلــی تدویــن شــود؛ بنابرایــن الزم 

اســت کــه روی یــک موضــوع دقیــق تمرکــز کنیــد و از کلی گویــی پرهیــز نماییــد.
به عنوان مثــال، اگــر در زمینــه گل و تزئینــات آن فعالیــت می کنیــد شــاید بخواهیــد یک 
اینفوگرافــی دربــاره روش هــای مختلــف گل آرایــی تولیــد کنیــد؛ امــا اگــر اینفوگرافیــک 
شــما جهت گیــری خاصــی نداشــته باشــد نمی توانــد آن طــور کــه بایــد و شــاید بــرای 
ــد  ــی می توانی ــری کل ــن جهت گی ــذا به جــای ای ــع شــود. ل ــان ســودمند واق مخاطبانت
ــد. چنیــن  ــرای مراســم عروســی تمرکــز کنی ــد گل آرایــی ســاده ب روی موضوعــی مانن

موضوعــی دقیــق و مناســب تر خواهــد بــود.
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ــی  ــت زمان ــه محدودی ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــه از موضوعات ــت ک ــر اس ــالوه، بهت به ع
ــود.  ــا نمی ش ــال آن ه ــامل ح ش

 

 
3. اطالعاتــی کــه می خواهیــد دربــاره موضــوع بــه مخاطــب انتقــال بدهیــد 

را مشــخص کنیــد
ــد  ــز کنی ــی تمرک ــع آوری اطالعات ــد روی تعییــن و جم ــس از انتخــاب موضــوع، بای پ
ــع، در  ــد. در واق ــال بدهی ــان انتق ــه مخاطبانت ــاره آن موضــوع ب ــد درب ــه می خواهی ک
ایــن مرحلــه مشــخص می کنیــد کــه از ایــن اینفوگرافیــک چــه چیــزی عایــد مخاطــب 
می شــود. توجــه داشــته باشــید کــه اینفوگرافیــک بایــد نافــع و ارزش آفریــن باشــد، 
ــه مخاطــب  بنابرایــن بایــد مطمئــن شــوید کــه اطالعــات موجــود در آن از جهتــی ب
کمــک خواهــد کــرد. در ایــن راســتا تــا می توانیــد تحقیــق کنیــد و اطالعاتــی را جمــع 
ــه  ــس از مطالع ــان پ ــت مخاطبت ــًا ســودمند هســتند. در نهای ــه واقع آوری نماییــد ک
اینفوگرافیــک شــما بایــد احســاس کنــد کــه اطالعــات مفیــدی را دربــاره موضــوع مورد 
ــش  ــی برای ــن فرصت ــی چنی ــدن آن اینفوگراف ــدون خوان ــه ب ــه دســت آورده ک نظــر ب

ــد. ــا نمی ش مهی
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4. اینفوگرافی های دیگر را بررسی کنید
ــرای  ــا ب ــد ت ــه اینفوگرافیک هــای موجــود بیندازی ــر اســت کــه نگاهــی ب ــا بهت در انته
ــا جســتجو در  ــان ایــده بگیریــد. خوشــبختانه ب انتخــاب ســبک و ســیاق مــورد نظرت
اینترنــت به راحتــی می توانیــد بــه دامنــه وســیعی از انــواع مختلــف اینفوگرافیک هــای 
فارســی و انگلیســی دسترســی پیــدا کنیــد. البتــه توجــه داشــته باشــید کــه نبایــد کار 

ــد. ــام بگیری ــد از اینفوگرافیک هــای موجــود اله ــد، امــا می توانی ــی کنی دیگــران را کپ
ــد آن را  ــد تولی ــی می توانی ــبک اینفوگراف ــاب س ــه و انتخ ــن مرحل ــی ای ــس از ط پ

ــد. ــروع کنی ش

اینفوگرافیک: بازاریابی ایمیلی در سال 2019 به کدام سمت خواهد رفت؟
 

حرف آخر
امــروزه اینفوگرافــی بــه ابــزار قدرتمنــدی بــرای ارائــه محتــوا در یــک قالــب چشــم نــواز 
ــی  ــت پیچیدگ ــه عل ــی ب ــد اینفوگراف ــته تولی ــت. در گذش ــده اس ــل ش ــذاب تبدی و ج
فرآینــد طراحــی و نیــاز بــه داشــتن مهــارت بــاال در طراحــی و همچنیــن احتیــاج بــه 
ــا وجــود ابزارهــا،  ــا امــروزه ب ــود؛ ام ــدًا کار ســاده ای نب ــرم افزارهــای گران قیمــت اب ن
ــه  ــرار گرفت ــدان ق ــگان در دســترس عالقه من ــه به رای ــی ک ــر فراوان ــا و تصاوی ــن ه آیک
دیگــر جــای هیــچ عــذر و بهانــه ای بــرای اســتفاده از ایــن نــوع تأثیرگــذار و موجــز از 
محتــوا وجــود نــدارد؛ بنابرایــن اگــر تــا بــه حــال از اینفوگرافیــک اســتفاده نکرده ایــد 
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه در ایــن مطلــب ذکــر شــد و بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه 
معرفــی کردیــم )یــا ابزارهــای مشــابه و یــا حتــی در صــورت امــکان کمــک گرفتــن از 
ــد  ــای آن بهره من ــب وکارتان را از مزای ــود و کس ــوید و خ ــت به کار ش ــراح( دس ــک ط ی

کنیــد.
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