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 چكيده
 ديـداري  نگاري، به گـزارش اصول روزنامه رسان است كه با پايبندي بهگرافيك خبري، نوعي گرافيك اطالع 

ـ پردازد. تفاوت بين گرافيك خبري و اطالعيك خبر مي در  و نيـز  هـا  آن ةرسان، در محتوا و سرعت زمان ارائ
تواند حجم زيادي از اطالعات مربوط به يـك خبـر را   نهفته است. گرافيك خبري مي تفاوت بين خبر و اطالع

بخشـي و   تـوان عينيـت  زياد، امكان درك و فهم سـاده و سـريع، بـا     داري ديدر فضايي محدود، با جذابيت 
هاي بـزرگ جهـان، از آن، بـه    رغم استفاده فراوان از اين نوع گرافيك در رسانه به ند. كباورپذيري بسيار ارائه 

رد در كـارب  شود. اين مقاله، با هدف بررسي مشـكالت و عوامـل مـؤثر   گرفته مي  شكلي محدود در ايران بهره
توصـيفي (پيمايشـي و   هـاي   روشبـا اسـتفاده از   برخط هاي ويژه رسانه هاي ايران بهگرافيك خبري در رسانه

نـد از:  ا كه عبارتاست عامل بازدارنده در مسير كاربرد اين نوع گرافيك در ايران دست يافته  پنجمصاحبه) به 
 ةها با اين نوع گرافيك، تسلط و تجربان رسانهنسبتاً باالي تهيه و توليد گرافيك خبري، آشنايي كم مدير ةهزين

ويـژه محـدوديت   فني و مخابراتي (به هاي محدوديتگرافيك خبري،  ةمحدود طراحان گرافيك ايران در حوز
و محدوديت در توليـد و پشـتيباني   برخط هاي پهناي باند) براي دسترسي مخاطبان به گرافيك خبري در رسانه

 افزارها).اي براي توليد اين نرم حرفه گروه دنبوزبان (به سبب رسيافزارهاي گرافيكي فااز نرم
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  مقدمه 
، ها شروگيري از انواع ابزارها و اند با بهرهها همواره در طول تاريخ حيات خود كوشيدهرسانه
اطالعات و اخبار اقدام كنند تا ضمن انجام وظايف اصلي خود، موجب جلب و جذب  ةبه ارائ

اطالعات، بسته به نوع رسانه،  ةارائ ةنند. نحوكبقاي خود فراهم  ةبيشتر مخاطبان را با هدف ادام
يا  هاي چاپي، از متن، انواع گرافيك، تصويرسازي، عكس ومثال، در رسانهراي ب ؛متفاوت است

هاي الكترونيكي (غيرشنيداري)، شود. در رسانهطور ثابت (ايستا) استفاده ميبه ها آنتركيبي از 
Pبرخطديجيتال و 

1
P ،كنشي يا متحرك و برهم  عالوه بر متن، از انواع فيلم، عكس، گرافيك (ايستا

شود. از مي بهره گرفته ها آنتعاملي)، تصويرسازي (از جمله پويانمايي)، صوت و يا تركيبي از 
ند تا حجم زيادي از كناستفاده مي اطالعات و اخبار ةها براي ارائابزارهايي كه رسانهاز جمله 

ي ديدارصورت عيني و با جذابيت ي، قابل فهم و درك در حداقل زمان، بهسادگ اطالعات را به
كه در ها  گرافيكهستند. اين نوع  رسان و خبرياطالعهاي  گرافيكباال به مخاطبان ارائه كنند، 

كنشي نيز برخوردارند، اختيار متحرك و برهمهاي  قابليت، از برخطهاي ديجيتال و رسانه
بيشتري به مخاطب براي ارتباط بهتر با گرافيك و دستيابي به اطالعات و اخبار نهفته در آن 

هاي جهان، انهرسان و خبري در رساطالعهاي  گرافيكرغم استفاده بسيار از انواع  بهبخشند.  مي
هاي ويژه در رسانههاي ايران و بهخصوص گرافيك خبري در رسانه، بهها گرافيكاز اين نوع 

منظور بررسي علل و عوامل مؤثر در اين ميزان از استفاده شود. به، استفاده محدود ميبرخط
صه طور خال اصلي اقدام شده كه بهسؤال  پنج، به طرح برخطهاي گرافيك خبري در رسانه

ميزان هزينه تهيه و توليد گرافيك خبري، ميزان آشنايي عبارت است: آيا عواملي همچون 
وجود سردبيران با اين نوع گرافيك، ميزان تجربه و تسلط طراحان گرافيك بر گرافيك خبري، 

 فراهم بودن بسترهاي فني وو  براي توليد گرافيــك خبري زباننرم افزارهاي گرافيكـي فارسي
منظور ايران مؤثر هستند؟ به برخط هاي گيري از اين نوع گرافيك در رسانهدر بهره تي،مخابرا
، در گام اول نياز است تا مشخص شود الزامات تهيه و توليد گرافيك سؤاالتگويي به اين  پاسخ

چه تركيب، توان و تخصصي از  ،ند؟ اينكه براي تهيه و توليد اين نوع گرافيكا خبري كدام
ها)، چه سطح از افزارهايي، چه ميزان سرمايه (با لحاظ انواع هزينه اني، چه نوع نرمنيروي انس

 سؤاالت  توان فني و مخابراتي و چه نوع نگاه مديريتي نياز است؟ براي پاسخ به تمام اين 
از روش  ها آنتوصيفي (پيمايشي و مصاحبه) و در كنار  هاي روشتا از است تالش شده 

 هفت آماري را سردبيران و طراحان گرافيك ةاده شود. در روش پيمايشي جامعاي استفكتابخانه
المللــي فارسي زبانِ خبري، غيرمحلي و غيرتخصصي  سراسري و بين ةروزنام 26خبرگزاري و 

، ها خبرگزاريگيري در انتخاب روش نمونهدهند. هاي اينترنتي فعال در ايران تشكيل ميبا نسخه
بندي (با استناد به رتبه سيستماتيك، روش برخطهاي اي روزنامهو بر شماري تمامروش 



 

121 

و...
ي 

بر
 خ

ك
رافي

د گ
ربر

 كا
در

ر 
مؤث

ل 
وام

ي ع
رس

بر
 

 پايگاه روزنامه برتر در سه بار مراجعه به  10و تعيين  (Alexa)الكسا  پايگاهها در روزنامه
نفر از طراحان  34مذكور در سه تاريخ مختلف) است. بر اين اساس، تعداد افراد نمونه را 

دهند. در خبرگزاري تشكيل ميهفت و برخط وزنامه ر 10گرافيك و سردبيران فعال در
ها نيز از و براي استخراج و تجزيه و تحليل داده نامه پرسشگردآوري اطالعات نيز، از ابزار 

نيز،  هاستفاده شده است. در روش مصاحب توصيفيو روش  (SPSS) اس.پي.اس.اس افزار نرم
مصاحبه از طريق پست سؤاالت  الكترونيكي (با تهيه و ارسال ةعالوه بر روش مصاحب

هاي تلفني و حضوري نيز استفاده شده است. در روش الكترونيكي براي افراد نمونه) از مصاحبه
رسان نظران، مديران و طراحان گرافيك خبري و اطالع نفر از صاحب 100آماري را  ةاخير، جامع

واشنگتن ، نيويورك تايمز، زرويتر، . تودياييو. اس. هاي بزرگ جهان (مانند فعال در رسانه
فراهم بوده) و نيز برخي  ها آنو... كه امكان دسترسي به پست الكترونيكي  الماندو، پست

بر اين اساس، افراد نمونه را  اند.رسان و خبري در ايران تشكيل دادهطراحان گرافيك اطالع
دهند كه با روش كيل ميآماري مذكور تش ةاز جامع نفر داخل ايران) 8نفر خارج و  32( نفر 40 

ها  اند. براي استخراج اين اطالعات، پس از ترجمه پاسخانتخاب شده دسترسـ در گيري نمونه
به روش توصيفي  ها آناي هاي مختلف انگليسي و اسپانيايي، به تجزيه و تحليل مقايسه از زبان

 اقدام شده است. 
خبري و  هاي گرافيكهشي خاص بر اينكه پژواين پژوهش، با تأكيد  ةدر تبيين پيشين

توان از دو پژوهش با تمركز بر مييافت نشد،  برخطهاي رسان مورد استفاده در رسانه اطالع
ند از: ا ياد كرد كه عبارت هاي چاپيرسان مورد استفاده در رسانهخبري و اطالعهاي  گرافيك

 ساالري مردم، جمجـام همشهري، ايهتحليل محتواي روزنامهعنوان  بازبان فارسي) (به اينامه پايان
گرافيك زبان ايتاليايي) با عنوان بهاي (نامهو پايان 2رسـاناز نظر گرافيك خبري و اطالع رسالتو 

Pابزاري براي ارتباطات اجتماعي رساناطالع

3
P.  

 
 مباني و مفاهيم نظري  .1
 مباني نظري .1-1

 استفاده وو  (schema) 4طرح ذهني اتر نظرياين مقاله در مباني و چارچوب نظري خود، ب
هاي  ها، تصورات و قضاوت طرح ذهني، مبناي تجسم ةاساس نظري برمتكي است.  رضايتمندي

بر  هاي قبلي شكل گرفته است. وقتي بناافراد، همواره يك طرح ذهني است كه مبتني بر تجربه
است تا اين طرح ذهني را كند، يعني در تالش گرنبر، يك رسـانه سعي به سرنخ دادن مي ةگفت

(سورين و تانكارد،  دچار اصالح كند تا در ذهن مخاطب، طرح ذهني جديدي ذخيره شود.
اساس طرح  ، وي بر»كاميون«شود: اساس گفته كايرو، وقتي به كسي گفته مي بر) 108 :1384

اي نهحال اگر رسا (Cairo, 2006: 30)دهد ذهني خود، تجسمي از آن را در ذهن خود شكل مي
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جزئيات بيشتر و با استفاده از ابزارهاي تصويري و  ةخاصي دارد، بايد با ارائ» كاميون«اصرار به 
 تجسمي طرح ذهني مخاطب را به طرح ذهني خود نزديك كند.

كند ، مخاطب چيزي طلب و انتخاب مينيازجويي يا استفاده و رضايتمندي ةنظريبر اساس 
 اساس عناصر بر ،از سويي .)419: 1384سورين و تانكارد، ( باشد كه احتمال دارد برايش مفيد

اي ابتكار مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضاي نياز و انتخاب رسانه» مدل استفاده و خشنودي«
 .)424 :همانكنند (ها با ديگر منابع ارضاي نياز رقابت ميعمل زيادي دارد و از سويي، رسانه

ويژه انواع  رسان (بهخبري و اطالعهاي  گرافيكها از نهمذكور، رسا ةبا استناد به دو نظري
ثر در انتقال ؤعنوان يكي از ابزارهاي م(بهها  آنها و قابليت خاص  كنشي) با ويژگيبرهم

ايجاد  ،اطالعات و اخبار)، با اهداف تأمين رضايت مخاطبان در رقابت با ساير منابع ارضاي نياز
 گيرند.و اصالح طرح ذهني مخاطبان بهره مي

 
 مفاهيم نظري .1-2
 گرافيك اطالع رسان .1-2-1

از كنار هم «كه  (infographic) گرافيك اطالعاتي يا اينفوگرافيكيا  رسانگرافيك اطالع ةواژ
در  ،)262: 1375، شُكرخواه » (به وجود آمده است graphicو information ةقرار گرفتن دو واژ

معروف است. اين نوع گرافيك، با زندگي روزمره  افياينفوگر بين طراحان گرافيك ايران به
هاي قطارهاي  توان به انواع نقشه (نقشه ايستگاههاي آن ميها عجين است و از نمونه انسان

ها، گردشگري، آماري،  هاي جغرافيايي، راهشهري، نقشه زيرزميني و ناوگان حمل و نقل درون
ي مصرف كاالها و خدمات و يا رعايت نكات هاي تصوير هواشناسي و...)، انواع دستورالعمل

ايمني، بهداشتي و پزشكي و نيز آشنايي با جزئيات بدن انسان، حيوانات، گياهان و... يا بدنه و 
رساني ) و اجناس و ساير موارد مشابه با بار اطالع1عملكرد انواع اشياء، كاالها (تصوير شماره 
بخشي به مفروضات و حوادث علمي، تاريخي عينيتو آموزشي و نيز بعضاً تبليغاتي اشاره كرد. 

گرافيك  انديشي همعلمي  ةدر اطالعي گيرد.و... نيز به كمك همين گرافيك صورت مي
در خصوص تعريف  (Infographics Seminar Handout)بمبئي هند  م.2005رسان  اطالع

مطـالب پيچيده و رسان نكات پنهان، اطالعهاي  گرافيك«رســان آمده است: گرافيك اطالع
 ديداري صورت اطالعات به ةكنند. ارائنكـات مبهم يك مطلب را آشكار، تشريح و روشن مي

، حتماً بايد شامل اين ها گرافيكنيست. اين  موارد خواندني به موارد ديدني ةفقط شامل ترجم
هاي ها، درك كامل الگوكردن و نمايش رابطه موارد باشند: فيلتركردن اطالعات، مشخص

نحوي كه مخاطب اين اطالعات، بتواند درك درستي از  اطالعات به ةنهايت ارائدر موجود و 
 .»داشته باشد ها آن
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در ترسيم اين نوع گرافيك از رنگ، موقعيت 
روندي،  اي، فضايي، انواع نمودار(همچون ميله

ها كيكي و ساختاري)، انواع نقشه (مكاني، داده
  نمودار يا شكل مانندو شماتيك) و انواع 

يند و زماني) امايل، نتيجه، فرش ،آيكون(
شود. همچنين طراحي آن، از فرايند استفاده مي

و چارچوبي برخوردار است كه بر اين اساس 
گرفتن سه مرحله بسيار مهم است:  ر نظررسان موفق ددر طراحي يك گرافيك اطالعبايد گفت: 

، (spatial)اول بايد معين شود چه نوع اطالعاتي قرار است ارائه شود: مكاني  ةدر مرحل يك.
مناسبي  ةچگونگي ارائدو.  ؛(quantitative)، كمي يا تركيبي از هر سه (chronological)زماني 

اساس اطالعات موجود انتخاب  . برو.. (map) ، نقشه(diagaram) شكل، (charts) از نمودار
رايانه)، متحرك (پويانمايي يا ويدئو) يا  ةمناسب نمايش، ايستا (كاغذ يا صفح برگة سه. ؛شود
 . (Rajamanickam,  2005: 8- 9) طور عمده وب) گزينش شود كنشي (بهبرهم

به سه  آن، ةهاي ارتباطي يا چگونگي نمايش و ارائ رسان را به لحاظ روشگرافيك اطالع
كنند. در نوع تقسيم مي (interactive) تعاملي و(motion) متحرك، (static) ايستادسته كلي 

توان از  مي ،مثال براي ؛)1شود (تصوير طور كامـل و يكجـا ارائه ميايستاي آن، اطالعـات به
ام هاي توضيحي ن نمودارهاي محتوي نقشه، كتاب راهنماي محصول و گرافيك مطبوعاتي، پوشه

برد. در نوع متحرك، اطالعات به تدريج در يك سير خطي و در قالب پويانمـايي نشان داده 
  انتخاب ةصورت گزينشي و بر پايكنشي) آن، اطالعات بهشوند. در نوع تعاملي (برهممي

طور طبيعي روايي، آموزشي، تحريكي يا شود. واحدهاي اطالعاتي اينترنتي، بهبينندگان ارائه مي
انواع رسانه اعم  ةرسان، قابل استفاده در كلينوع ايستاي گرافيك اطالع .(Ibid: 9) ني هستندتبيي

است. نوع متحرك آن در انواع برخط جز انواع شنيداري)، ديجيتال و الكترونيكي (به  از چاپي،
  برخطهاي ديجيتالي و كنشي) آن در انواع رسانهرسانه به جز نوع چاپي و نوع تعاملي (برهم

هـايي از گرافيك نمونه  هاي اخير، قابل استفاده است. عالوه بر انواع مذكور، در سال
اي (با تركيبي از متن، هـاي يادشده) و چندرسانه رساني تلفيقي (تركيبي از انواع روش اطالع

لحاظ اهداف رسان را بهگرافيك اطالع ،همچنين اند.تصوير، صدا و فيلم) توليد و ارائه شده
رسان  كنند كه نوع اطالع) تقسيم مي2رســان و خبـري (تصوير به دو نوع اطالعها  آنبرد كار

در نوع خبري آن، سرعت انتشار اخبار  ؛ زيراآن، عموماً غيرفوري و نوع خبري آن، فوري است
نظـران اين حوزه، گرافيـك  و اطالعات از اهميت بااليي برخوردار است. برخي از صاحب

و برخي نيز آن  (infographic news) رسان خبريگرافيك اطالعا اهداف خبري را رسان باطالع
 نامند.مي (news graphic) گرافيك خبريرا 

 

 
گرادوس، نمونه گرافيك  90سايت  .1 تصوير
 رسان اطالع
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رسان در گرافيك اطالع ةپيشين .1-2-1-1
 جهان و ايران

 زيسته ومي در عصر ماقبل تاريخدانند كه مياي  هاي اوليه انسانن را رساطالعاهاي  يكگرافاولين خالق 
احتماالً نقشه بايد اولين تالش «كردند.  را خلق مي هانقشه ،سپس هاي ديوار غارها و مانند نقاشي آثاري
 .(Cairo,  2005: 14)» شوداطالعات باشد كه هنوز هم درك و استفاده مي ديداري مند بشر براي بيان نظام

 گردد كهبازمي 1662هاي  رسان به سالاطالع هاي گرافيكاي هاي حرفهاولين نمونه
از تعداد  ،اش درباره حركت خورشيد تحقيق منجم، براي به تصوير كشيدن نتايج كريستوفر شينر

 ع گرافيك،هاي مؤثر در مسير توسعه اين نو. از ديگر نمونهگرافيكي استفاده كرد ةزيادي نگار
 چارلز ژوزف ميناردتوسط روسيه  شكست ناپلئون در برابرابتدايي  رسان گرافيـك اطالع

(Charles Minard) طراحي اواخر قرن هيجدهم، زمان تولد رشته جديدي به نام « است. 1861ر سالد
ون  اطالعات ـام پليفـايربود كه وجود خــود را مدـي داند. وي مياسكاتلندي  (William Playfair) ويلي

شود را طـرح ريزي كه در حال حاضـر نيز استفــاده ميرا  سياسي اطلسترين جداول آماري به نام  مهم
 .(Ibid:  14)» كرد
رسان در كدام يك از مطبوعات جهان  گرافيك اطالع  بار، در خصوص اينكه براي اولين   

صورت  نيز به  رسان كه عمدتاًعجدهم، گرافيك اطالياز اوايل قرن ه«بايد گفت:  شد،استفـاده 
كه در ها  آنترين  هاي چاپي مورد استفاده قرار گرفت. معروفشد، در روزنامهنقشه ارائه مي

 خليجاي مربوط به منتشر شد، نقشه (Daily Courant) ديلي كورانتدر روزنامه  م.1702سال 
رسان  نقشه، اولين گرافيك اطالع بوده است. البته كامالً اطمينان وجود ندارد كه آيا اين كاريز

رسد كه از همان ابتدا،  چنين به نظر مي ،حال بااين  باشد، ديلي كورانت ةمنتشرشده در روزنام
هايي مانند اند. اگرچه نمونهها و نمودارها به اين رسانه مربوط بوده، نقشهديداريتوضيحات 

هستند، ولي  م.19ان در قـرن ـرسالعهاي خوبي براي استفاده از گرافيك اط مذكور، مثال ةنقش
خصوص در طي جنگ جهاني  بهم. و 20رسان وخبري در قرن اطالعهاي  گرافيكطور عمده  به

دوره مطبوعاتي  ةرسان پس از تجربگرافيك اطالع .(Cairo, 2005: 15)» انددوم ظهور كرده
و با ايجاد  م.1987ال تلويزيون ورود يافت. نوع تلويزيوني آن به ويژه از س ةخود، به حوز

رسان از هايي براي گرافيك اطالع گسترش يافت. با ظهور اينترنت، خيزش پيتر سوليوانشركت 
 به بعد اين حركت شتاب بيشتري گرفت.  م.2005نوع اينترنتي آن آغاز شد و از سال 

هاي ستين نمونهرسان در ايران بايد گفت: شايد بتوان نقشه را از نخگرافيك اطالع ةدر بررسي پيشين
و...  حفظ حدود و ثغور مرزهارسان در ايران نام برد كه عمدتاً نيز با هدف تعيين مسيرها، گرافيك اطالع

قابل مالحظه نظامي ايران   در كتب تاريخ از آن،ي يهانمونهتهيه و  هاشيها و لشكرك در جريان جنگ
هاي سياحتي اروپاييان از قرن در سفرنامه هاي شهرهاي مختلف ايرانها، نقشهاز ديگر نمونه 5 است.

 
اورز، نمونه  24وبالگ اينفوگرافيكا  .2تصوير 

 گرافيك خبري ايستا از نوع فوري
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رسان از چه زماني به مطبوعات ايران در خصوص اينكه گرافيك اطالع ) به بعد هستند.م.12ق (قرن  ششم
ـار و ديگر نشريات شروع به انتشار كردند .ق 1253يافت، بايد گفت از سال  اهر تدريج،  ، بهكه كاغذ اخب

اطالعات در فضايي محدود در قالب جدول،  ةفشرد ةان، با هدف ارائرسهايي از گرافيك اطالعنمونه
 ـ رسان با اهداف تبليغي، علمي هاي ابتدايي منتشر شدند. استفاده از گرافيك اطالعنمودار و نقشه

بيني  نظامي و پيش ـ اي، تاريخي، سياسيآموزشي، آماري و مقايسه
 1330هاي  آينده (همچون وضع هوا يا وضعيت آلودگي)، به سال

توان در را مي ها آنهايي از به بعد در ايران مربوط است كه نمونه
و  بامشادو  تماشا)، 3(تصويرروشنفكرنشريات قديمي همچون 

هاي ، روزنامههمشهري عاصر مانند نشرياتمبرخي نشريات 
در نشريات منتشر شده پس از مشاهده كرد.  جوانو  خورشيد

 هاي  گرافيكهايي از هايي كه نمونهمهپيروزي انقالب، يكي از روزنا
است.  كيهان ةتوان يافت، روزنامرسان و خبري در آن مياطالع

رسان در ايران گرافيك اطالع ةيكي از نشرياتي كه براي توسع
ي در اين گروهكار اي تالش كرد و حتي به تشكيل طور حرفه به

 استفاده از«بود.  همشهري جوان ةمجلخصوص اقدام كرد، 
كتاب ها مانند  رسان غيرمطبوعاتي و استفاده از برخي كتابگرافيك اطالع ةتجربيات فعاالن حوز

 Tim) هاروور گروه  ةنوشــت (The Newspaper Designer's Handbook) هكاربردي طراحان روزنام

Harrower)، جوان را فراهم كرد. همشهريرسان در  اطالعك ـگيري گرافيشكل ةزمين«P 
PP

6
P  به گرايش

افزايش يافت تا حدي كه در حال حاضر، در  1387از سال  همشهريرسان در مجالت گرافيك اطالع
كه در هايي از روزنامهديگر يكي است.  يدنياين نوع گرافيك دهايي از نمونه  ،همشهري نشرياتر بيشت

كه در  بود رشيدخو ةروزنامبرداشت،  هــايي اثرگذار رسـان ايران، گام اطالع گرافيك ةتوسعمسير 
آنچه «اقدام كرد.  )رسانافيك اطالع(گر اينفوگرافي به دو صفحـه، به اختصاص 1387سال 

را فراهم كرد، الهام و تقليد از  خورشيد ةروزنام الزم براي ايجاد بخش اينفوگرافي در ةانگيــز
اين روزنامه  ةتحريريبازديد از  و تركيه زمان ةكاررفته در روزنامرسان بهقوي اطالعهاي  گرافيك

  7 .»بود
 

  گرافيك خبري .1-2-2 
شود، گفته مي ”infographic news“يا در برخي كشورها  ”news graphic“گرافيك خبري كه به آن  

 نمايشهاي  روشوليد، از رسان است كه به جز تفاوت در محتوا و اهداف تنوعي گرافيك اطالع
يند توليد مشابهي برخوردارند. ااي و تلفيقي) و فركنشي، چندرسانه(گرافيك خبري ايستا، متحرك، برهم

ويژه بحث  هاي اطالع و خبر (به رسان را بايد در تفاوتوجه تمايز اين نوع گرافيك با گرافيك اطالع
در  گرافيك خبرى« فيك خبري بايد گفت:جو كرد. در تعريف گراو خبري) جست ها و عناصر ارزش

 
، 24 :1335 .روشنفكر ،3 تصوير

 رسان تبليغاتي گرافيك اطالع
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 .)78: 1380كرخواه، شُ( »دهد كه قسمتى از رويداد يا تمام آن را نشان مى ويرى از خبر استـواقع تص
ها، از اين توان برخوردار است كه بتواند بخشي به اخبار توسط رسانه گرافيك خبري ضمن توان عينيت
خبري هاي  گرافيك .)12: 1379، شُكرخواه (بران كند را نيز جها  آنخالهاي پوشش تصويري توسط 

نگاري و با اتكا بر نگاري با پايبندي به اصول اين نوع روزنامهتوسط طراحان گرافيك مسلط بر روزنامه
 breaking newsنوعي از انواع گرافيك خبري، گرافيك خبري فوريشوند. واقعيت توليد مي

infographics ياbreaking news graphic   .نوع چاپي اين نوع گرافيك در يك روز كاري و نام دارد
طور مرحله به  آن، با فوريت و بهبرخط و نوع  (Cairo, 2005: 38) بندي روزنامهقبل از پايان صفحه

 ةفالش و در مرحل ةشه، بعد تهيه نسخقروزآوري ن شود (اول نقشه، بعد بهمرحله تهيه و منتشر مي
طراح در نوع چاپي آن با محدوديت فضا و در نوع وب آن  (Cairo, 2005: 16) نهايي نمايش متحرك)

  .(Ibid: 17)با محدوديت فضا و زمان سروكار دارد 
آن به نسخه وب  بعد از ،شوددر گذشته چنين بود كه وقتي نسخه چاپي گرافيك خبري آماده مي

يندي تقريباً مستقل امان و با فرطور همزنسخه چاپي و وب به ةكه امروزه، تهي شد، درحاليمي تبديل
 .(Cairo, 2002: 3)گيرد صورت مي

  
 گرافيك خبري در جهان و ايران ةپيشين .1-2-2-1
در آمريكا دانست كه  (USA Today) يو. اس. آ. تودي ةگرافيك خبري را بايد مديون روزنام ةتولد و توسع 

مخاطبان خود كه عمدتاً گردشگران و بازرگانان  زقشرهايي ا ةمنظور تسهيل در روند مطالعبه م.1982در سال 
كرد. پس از آن نيز، برخي از  استفادهكافي نداشتند، از اين نوع گرافيك  ةالمللي بودند و فرصت مطالعبين

در آلمان با اهداف رقابتي  اشپيگل و فوكاس ،فرانكفورت روندشاودر انگليس،  ايندپندنتها همچون روزنامه
 ةدر مسير تولد گرافيك خبري، عوامل بسياري از امكانات ويژ .)268: 1375، شُكرخواه د (از آن بهره گرفتن

ؤثر بودند. گرافيكي تا تالش و خالقيت افرادي چون نيگل هولمز و جان گريم راهي كه هولمـز، «ويد ـم
توسط طراحان  ترتر و كاربرديگشودند، حاال به شكلي متنوع (Peter Sullivan) ويد و پيتر ساليوانگريم

طراحان گرافيك  ةشود. نسل تازها هم اين واحد تدريس مي شود و در دانشگاهگرافيك ديگر دنبال مي
ري، حتي كارهاي دو يا سه بعدي را نيز در دستور كار خودشان قرار داده ـالب توجه ةاند و نكتخـب تر، جـ

بي. و سي. ان. ان. متحرك است كه  حضور جديدترين ژانر [نوع] گرافيك خبري است و آن گرافيك خبري
ورود به گرافيك خبري به يك ورود  م.90 ةدر ده .)12: 1379كرخواه، (شُ» اندآن را ابداع كردهبي. سي. 

ري در جايي عرض اندام كرد كه قلم وـرسم ك خـب دوربين ديگر هيچ كاري از دستشان  ي تبديل شد. گرافـي
ج فارس بود ( م.1991آيد. اوج اين تالش در اوت برنمي  .)267: 1375، شُكرخواه و در جريان جنگ خلـي

فارس و جلوگيري از حضور گزارشگران، فيلمبرداران و عكاسان جنگ  اعمال سانسور در جريان جنگ خليج
تصويري  . تودي، به خلق گرافيك خبري براي جبران خألايبراي حضور در منطقه،  سبب شد تا يو. اس. 

 گرافيك خبري سبب شده ةها در توسعهاي رسانه حاصل حركت .)134: 1379لي، موجود اقدام كند (توك
و نيز برخط تا اكنون اين نوع گرافيك، از انواع مختلف چاپي،  الكترونيكي (تلويزيوني)، ديجيتال و  است
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) و تلفيقي برخوردار باشد و توسط طراحان 4كنشي (تصوير شماره هاي نمايشي ايستا، متحرك، برهم شكل
متخصص، بسته به موضوع آن، طراحي 

 و توليد شود. 
گرافيك خبري  ةدر خصوص تاريخچ   

هاي در ايران بايد گفت، گرچه نمونه
نوع گرافيك به  بسياري را از اين

به بعد در نشريات  40 ةخصوص از ده
ايران مشاهده كرد، واقعيت آن است كه 
گرافيك خبري در ايران، هرگز از 

و  است گرافيك خبري فوري فراتر نرفته
توان به هاي اندكي از آن را ميتنها نمونه

اي مثابه يك گرافيك خبري حرفه
(گزارش گرافيكي حادثه) يافت. اولين 

اي در گرافيك خبري توليدي حرفه ةنمون
 همشهري جوان) مربوط است كه توسط 130 ـ (سقوط هواپيماي سي سقوط داستان يكايران به اثري با نام 

ايران  برخط هاي چاپي، الكترونيكي و بررسي واكنش رسانه  .)5ده است (تصوير شچاپ  1384آذر  26در 
Pدر پي حوادث مهم دو سال اخير

8
P )88  ها به اين رسانه ديداري هاي  واكنش ةدهد كه عمدن مي) نشا89و

صورت گرافيك خبري فوري حوادث مذكور، به صورت عكس و گزارش تصويري و  در موارد معدود به
 بوده است. 

 
 رسانكاربرد گرافيك خبري و اطالع .2

اي هتا از اين نوع گرافيك در رسانه است هاي موجود در گرافيك خبري سبب شده قابليت
جويي در فضاي رسانه بخشي به اخبار، صرفه مختلف بهره گرفته شود. توان باورپذيري و عينيت

اخبار توسط مخاطب و پوشش  ديداريو زمان مخاطب، فراهم كردن امكان درك ساده و سريع 
گرافيك خبري، «هاست. ها از جمله داليل كاربرد گرافيك خبري در رسانه تصويري دوربين خأل

، شُكرخواه » (رسدنميها  آنرويدادهايي كه عكاس و فيلمبردار به خصوص  بخشد. بهدها عينيت ميبه رويدا
1379: 12(.  

رسان ترغيب ها را نسبت به كاربرد گرافيك خبري و اطالعدر گذشته محدوديت فضا رسانه
منظور ه، با اهداف رقابتي و ببرخطهاي در حال حاضر با عدم محدوديت فضا در رسانه ؛كرد مي

جويي در زمان مخاطب در دسترسي سريع به اخبار و اطالعات، از اين نوع گرافيك بهره گرفته صرفه
 شود.مي

 
فاجعه مركز تجاري، نمونه ،  2001، ، سايت بي. بي. سي.4تصوير 

 گرافيك خبري برهم كنشي

 
 ، داستان يك سقوط1384، همشهري جوان . 5تصوير 



 

128 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
4

 
  

شوندگان در رسان، به ذكر آراي برخي از مصاحبهخبري و اطالعهاي  گرافيكمنظور تبيين كاربرد به
 .)3و  2، 1ول اشود (جداين مقاله اشاره مي

 
 شوندگانرسان از نظر مصاحبهك خبري و اطالعكاربرد گرافي  1جدول 

 شوندهمصاحبه سمت پاسخ
يك ماجرا و  ديداري با هدف، نقل ها  آنكاربرد 

مطلع كردن خواننده براي عميق شدن سريع وي در 
 اطالعات و اخبار

 The) نيويورك تايمزستيار سردبير د 
New York Time)   كو  دبير گرافـي

 Wall St. Journal وال استريت ژورنال

 Sarahسارا سالبين
Slobin 

ها، تر كردن داده، با هدف قابل فهمها آنكاربرد 
 فرايندها يا ماجراهاي پيچيده 

واشنگتن طراح گرافيك خبري در 
  (Washington Post)پست 

 Lauraلورا استنتن
Stanton 

در تشريح اخبار و مطالبي كه تشريح  ها  آناستفاده از 
ت است (مانند مسائل علمي، با لغت سخها  آن

 هاي ساختاري و غيره) طراحي

رسان طراح گرافيك خبري و اطالع
(روزنامه ملي ) Público( پابليكو
 اسپانيا)

ـاموئل  لوپز گرانادوزس
Samuel Grandos  

Lopez 

بهتر اطالعات در  ة، براي درك و ارائها آنكاربرد 
ابي ها از جمله پزشكي، كشاورزي، بازاري تمامي بخش

 و غيره

رسان و دبير بخش گرافيك اطالع
 اي عرب مدياگروه رسانه خبري

)Arab Media Group( 

 Luisلوئيس شامپيتز
Chumpitaz 

 
 شوندگانرسان از نظر مصاحبهكاربرد گرافيك خبري و اطالع  2جدول 

 شوندهمصاحبه سمت پاسخ

سازي درك با هدف آسانها  آناستفاده از 
تر يا  درك سريع ،و همچنيناخبار و اطالعات 

 روشن سازي حجم عظيمي از اطالعات 

لين  روايي رئيس بخش خبرهاي
 (lain formacion)  فورمشين

 0TChiqui كو استبانچي
esteban 

 ةو سادديداري منظور نمايش ، بهها آنكاربرد 
هاي مختلف اخبار و اطالعات پيچيده در حوزه

 غيره آموزش، خبرپراكني، ارتباطات تجاري و

-خبري و اطالع رئيس بخش گرافيك
 رسان پابليكو

 Alvaro آلوارو والينو
Valino 

وقوع  ة، با هدف نمايش نحوها آنكاربرد 
ها و رويدادها و يا تشريح كاركرد برخي ابزار

 امكانات

 رسان و خبريرئيس بخش گرافيك اطالع
 De ( ولكسرنتروزنامه هلندي د 

(Volkslrant 

 مينگ -رمي جان
Remy Jon- Ming 

نحو مناسب و با نظم  اين دو نوع گرافيك، به
اطالعات اقدام  منطقي به سازماندهي اخبار و

  كنند مي

 دبيــر گرافيك خبـــري  پاناما آمريكا
)(Panama America 

 نلسون فرناندز
Nelson Fernandez 

به ، با هدف  تفسير و توضيح سريع اخبار ها آنكاربرد 
 ديداري صورت 

رسان و خبري س بخش گرافيك اطالعرئي
 (Prensa Escrita) پرنسا اسكريتا

 ايوان كايرو پالمينو
Ivan Cairo Palomino 

، ساده و ديداري، با هدف نمايش ها آناستفاده از 
 با امكان درك سريعجذاب اخبار و اطالعات 

رسان و خبري طراح ارشد گرافيك اطالع
 (Gulf News) گلف نيوز

 د ترزودئويين رونال
Dwynn Ronald Trazo 

ديداري ، با هدف نمايش ها آنگيري از بهره
سخت  ها  آناطالعات و اخباري كه ارائه لغوي 

 هم با اتكا به حقايق است، آن

 رسان و خبريطراح گرافيك اطالع
  (Gawker) گئوكر پايگاه 

 Stevenاستيون درسلر
Dressler 
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 شوندگانرسان از نظر مصاحبهرد گرافيك خبري و اطالعكارب  3جدول 

 
و جذاب ديداري رسان، نمايش خبري و اطالعهاي  گرافيكترين كاربرد  اساس آراي مذكور، مهم بر

رغم كاربردها  بهشكلي ساده و قابل فهم براي مخاطب است.  خصوص پيچيده) به اخبار و اطالعات (به
شود كه  مطرح مي سؤالرسان دارند، اين عخبري و اطالهاي  گرافيكهايي كه انواع و استفاده

شود و  هاي ايران چندان استفاده نميدر رسانهها  گرافيكچرا در واكنش به حوادث مهم، از اين نوع 
رسان قرار دارند؟ پاسخ اين خبري و اطالعهاي  گرافيكتهيه و توليد اينكه چه مشكالتي پيش روي 

 جو كرد.و رسان جستگرافيك خبري و اطالعرا بايد در الزامات تهيه و توليد  سؤاالت
 

  رسانالزامات تهيه و توليد گرافيك خبري و اطالع .3
اي متشكل از دبير، رسان، وجود نيروي انساني حرفهجمله الزامات تهيه و توليد گرافيك خبري و اطالعاز 

)، گزارشگران و حتي روز يفناورافزارها و  نگاري، مسلط به نرمطراحان گرافيك (آشنا به اصول روزنامه
افزارهاي الزم، وجود سرمايه و بسترهاي فني و مخابراتي الزم ابزار، امكانات و نرم، وجود نويسانبرنامه
 است.

 
 
 

 با هدف كاهش وابستگيها  آناستفاده از 
تر اطالعات و  مخاطبان به متن، نمايش جذاب
تر و مؤثرتر به  اخبار، با امكان دسترسي سريع

  ها  آنجزئيات 

رسان غيرمطبوعاتي طراح گرافيك اطالع
(مقطعي در  (عمدتاً صنعتي) و مطبوعاتي

 )همشهري جوان

 زرياب خوئي حسين

تر و قابل  سريع ةارائ با هدف ها آناستفاده از 
 جزئيات اخبار و اطالعات تر شكل، فهم

رسان طراح گرافيك خبري و اطالع
 ) همشهري جوان(مقطعي در 

سيدمحمدحسن 
 فــداي حسـين

، با هدف سهولت در فهم و ارتباط با ها آنكاربرد 
 ثرگذاري بيشتر بر آنامخاطب و 

رسان (مقطعي دبير گروه گرافيك اطالع
 )نشريات همشهريدر 

 جمال رحمتي

 شوندهمصاحبه سمت پاسخ
با هدف باورپذيري، ايجاد ها  آنگيري از بهره

جذابيت، ايجاز و ماندگاري اطالعات و اخبار در ذهن 
 مخاطب 

رسان (مقطعي در طراح گرافيك اطالع
 )خورشيدروزنامه 

 خواه عميد نمازي

، سرعت بخشيدن به انتشار و ها آنهدف از كاربرد 
هاي  بازتاب اخبار و اطالعات، با تأكيد بر جذابيت

  ديداري 

دبير سابق سرويس اينفوگرافي روزنامه 
 خورشيد

 مرتضوي سيد فريد

ها هاي تصويري رسانه، در پوشش خألها آناستفاده از 
 (عدم دسترسي به مستنداتي اعم از عكس و يا فيلم)

ان در نشريات رسطراح گرافيك اطالع
 مختلف 

 مرتضي آذرخيل
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 اي نيروي انساني حرفه .3-1
هاي مختلف از قانون يا اصول خاصي در رسانه و خبري رسانگرافيك اطالع گروهگرچه تركيب اعضاي 

دبير بخش گرافيك ( لوئيس شامپيتزاين حوزه همچون و فعاالن ن كارشناسابرخي  ولي ،دكنپيروي نمي
 كارشناسان د:شماررا چنين برمي گروهب اين ــتركي)، اي عرب مدياگروه رسانه خبريرسان و  اطالع

(specialists) ،هاورز فن (technicians)، كنندگانتغذيه (feeders)  ،گروه تك نفره (one-man band)، 
  (chumpitaz, 2009: 9- 10). (builders) سازندگان ) و)(the driving force( نيروي محرك

رسان در  خبري و اطالعهاي  گرافيك خدماتو ها  گروهمنظور تبيين تركيب نيروي انساني در به
شود شوندگان در اين مقاله اشاره ميهاي مختلف جهان، به ذكر آراي برخي از مصاحبهرسانه
 .)6و  5، 4ول  ا(جد

 
 شوندگانتركيب نيروي انساني از نظر مصاحبه  4جدول 

 
 
 
 
 

 شوندهمصاحبه سمت پاسخ
با قابليت پوشش اخبار فوري و داراي دبير و  طراحاني 

هاي مختلف تفريح و سرگرمي و علوم سياسي، نجوم  تخصص
و علوم طبيعي، معماري و پزشكي طبيـعي، ورزش،  فناوري، 

 شناسي وكار و انســانقتصــادي و كسب زيست، ا محيط

سردبير بخش هنري و دبير بخش واحد 
 Reuters Global) گرافيك رويترز
Graphic Desk) 

 Jim جيم پيت
Peet  

توليدكننده  چهارو  برخط طراح گرافيك  4دبير، 
 كنندها همكاري مي اي كه با ساير بخش رسانه چند

آ.  در يو. اس. ايتوليدكننده چندرسانه
 تودي

 جاشوا هچ 
Joshua Hatch 

دبير بخش گرافيك ساندي تلگراف، دبير گرافيك رئيس، 
 نفر از طراحان گرافيك  چهارو بخش توسعه و  برخط 

 تلگراف ايسرپرست گرافيك گروه رسانه
Telegraph Media Group 

 مايكل آگار
 Micheael 

Agar  
 ه طراحينفر دو گروهطراحي ( گروهدبير، رئيس بخش و دو 
نفره انجام امور  سه گروهرسان و گرافيك خبري و اطالع

 اي)ويدئويي و چندرسانه

لين  رئيس بخش خبرهــاي روايي
 فورمشين

 كو استبانچي

نفر طراح  دورسان و خبري و رئيس بخش گرافيك اطالع
 هايي مانند ايالستريتور، فالش و... مسلط به  برنامه

ن و رسارئيس بخش گرافيك اطالع
 خبري پرنسا اسكريتا

ايوان كايرو 
 پالمينو هوامني

(طراح بخش ورزشي، طراح بخش طراح  3رئيس و 
 ).هنرمندان و خانوادگي و طراح بخش روستايي

 دبير بخش گرافيك خبري نوسترو
 )Nusestro Diario( دياريو

 لئونل فاك وي
Lionel Fock 

Way 
 نلسون فرناندز پاناما آمريكادبير گرافيك خبري  ارها افز نفر طراح گرافيك مسلط به نرم سهدبير و 

رييس، دبيران، طراحان و پژوهشگران بخش گرافيك 
 خبري

گروه  دبير بخش گرافيك خبري
 اي عرب مديا رسانه

 لوئيس شامپيتز
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 شوندگانتركيب نيروي انساني از نظر مصاحبه  5جدول 

 
 شوندگانتركيب نيروي انساني از نظر مصاحبه   6جدول 

 شوندهمصاحبه سمت پاسخ
نفر طراح يا در  30 و نماينده وي،رئيس بخش گرافيك 

مختلف   هاي با مهارتديداري نگار واقع روزنامه
كشي، ترسيم  نگاري، گزارشگري تا آمار، نقشه روزنامه

نويسي، طراحي و  برنامه سازي، عدي، متحركب سه
كننده (مسئول تهيه  سازي) و دبيران هماهنگ بصري

 و...) هاي ويژه از قبيل علوم، ملي  گرافيك در بخش

در  مشاور و سردبير بخش گرافيك خبري
و  نيويورك تايمز  هاي مختلف از جمله رسانه

 )  El Mundo الماندو ( 

 آلبرتو كايرو
 

 سارا سالبين  نيويورك تايمزدستيار سردبير 
 ژاكوئين گنزالز نيويورك تايمزاز دبيران گرافيك در 

Xaquin Gonzalez 
،  طراحان مسلط به برخط نفر طراح گرافيك ششدبير،  
ها و امورگرافيكي و نيز طراحان مسلط به  جداول، طرحاجراي 

 نويسي ن برنامهكازشناسا) و نيز  htmlفالش و اچ. تي. ام. ال.(

رسان دبير بخش گرافيك خبري و اطالع
 واشنگتن پستدر 

 كارن يوريش
Karen Yourish 

رسان در طراح گرافيك خبري و اطالع
  تواشنگتن پس

 لورا استنتن
 

كننده براي  ، يك هماهنگبرخططراح گرافيك  شش
نفر  دوكنترل اخبار و تماس با دبيران و ويراستاران، 

 هاي طرح آخر هفته و هاي گرافيكطراح براي تهيه 
در هر ها  گرافيكطوالني و يك نفر طراح براي تكميل 

 بعدازظهر 

 رسان و خبرياطالعرئيس بخش گرافيك 
 ولكسرنت ندي دروزنامه هل

 مينگ -رمي جان

گرافيك و  ةرئيس بخش توسع رئيس ، دبير و سه نفر طراح گرافيك خبري و يك فرد مجرب 
مجله  رسان و خبريگرافيك اطالع

 Magazine Semana( سمانا اكونوميا
Economica ( 

 رابينسون چوكيتاپ
Robinson  Choquetaype  

ك طراح مسلط به دبير و طراحان كه در اين بين، تنها ي
 رسان وجود داردگرافيك خبري و اطالع

 Gulf News) گلف نيوز دبي طراح ارشد
Dubai)      

 داگالس اكازاكي
Douglas Okasaki 

و طراحان ديداري نگار  نفر روزنامه پنجرئيس بخش،  
عدي چهارب ي)، سينماIllustratorمسلط ايالستريتور (

)Cinema 4Dو غيره ( 

و  خبري  فيكرئيس بخش گرا
 پابليكورسان  اطالع

 آلوارو والينو

رسان گرافيك خبري و اطالعطراح 
 پابليكو

 ساموئل گراندوز لوپز

 شوندهمصاحبه سمت پاسخ
نگاري و  دبير بخش و طراحان مسلط بر روزنامه

 تصويرسازي
رسان طالعدبير بخش گرافيك خبري و ا

 امارات بيزينس
 ليز راموس

Liz Ramos 

دبيران، طراحان گرافيك، متخصصان مسلط به 
 ايفالش و چندرسانه

 

 رئيس بخش گرافيك خبرگزاري اتريش
 APA (Austira Press Agency) 

 النگر والتر
Walter Longauer 

شارلـوت آبزرور دبير بخش گرافيـك در 
)(The Charlotte Observer ر خبرگزاري و د

 اتريش 

 بيل پيترز
Bill Pitzer 

رسان در دبير بخش گرافيك خبــري و اطالع
 هاي مختلف از جمله آژانس خبري اتريشرسانه

 ويدجان گريم
John Grimwade 
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نفر نيرو  30را گروه گرافيك نيويورك تايمز با  گروهاين اساس، بيشترين تركيب اعضاي  بر

 واشنگتنگي چون هاي بزرها نيز بايد گفت: در رسانه  داراست. در خصوص ساير رسانه
تعداد اعضا اعم از رئيس، دبير و طراحان بيش از  . تودي، رويترز و تلگرافايپست، يو. اس.

نفر نوسان پنج تا  دوهايي با وسعت فعاليت كمتر، اين تعداد بين نفر است و در رسانه شش
طراح  در كنار ساير طراحان، تنها يك نيوز دبي، گلفها نيز همچون  دارد. در برخي رسانه

   رسان مشغول است.هاي گرافيك خبري و اطالع طور تخصصي به انجام فعاليت به
آريا، هاي  مورد بررسي در اين مقاله (خبرگزاري برخط  ةرسان 17بررسي بر روي ساختار سازماني 

ـا، فــارس، موج و مهــر  ـام جم، ابتكــار، ايران، تهــران امــروز برخط  ةو روزنامايرنا، ايسـنا، ايلـن ، جـ
ـان،  مردم ساالري، همشهري وكيهان) ـر، خراسـ  همشهريدهد، به جز نشريات نشان مي جـــوان، خـب

نفر طراح) است، ساير  ششرسان (با حدود  كه داراي بخش خاص گرافيك از جمله گرافيك اطالع
عكس يا سرويس  ها، امور گرافيكي به سرويسچنين بخشي هستند. در عمده اين رسانه وندبها رسانه

نيز كه داراي طراح ثابت نيستند، در صورت نياز  برخط هاي شود. برخي روزنامهها سپرده ميآگهــي
بر نياز، به سفارش  گيرند. بعضاً نيز بناصورت مقطعي از وجود يك طراح گرافيك بهره مي موردي يا به

 نند. كيك طرح گرافيكي به يك طراح در خارج از سازمان خود قناعت مي
ي خاص توليد گرافيك خبري و خدماتيا  گروهدر كنار، بحث برخورداري يك رسانه از وجود 

افزارها و  رسان، ميزان توان و مهارت نيروي انساني فعال آن (تحصيالت و تجربه، تسلط به نرماطالع
ها از هي روز)  از اهميت خاصي برخوردار است. تعريف و سطحي كه هريك از رسانفناورآشنايي با 

رسان تعريف ميزان تجربه، تحصيالت و... براي يك طراح گرافيك مسلط به گرافيك خبري و اطالع
كه يك طراح  سؤال ها و دستيابي به پاسخ اين  منظور تبيين اين تفاوتكنند، متفاوت از ديگري است. به مي

شود اين مقاله استناد مي شوندگانشود، به آراي مصاحبهاي و مجرب محسوب ميگرافيك چه زمان حرفه
 .)8،  7ول  ا(جد
 
 
 
 

 

رسان در ابتداي فعاليت گروه گرافيك اطالع
، يك طرح و تصويرساز و در همشهرينشريات 

طراح  ششحال حاضر، يك دبير و حدود 
 گرافيك 

رسان (مقطعي در طراح گرافيك خبري و اطالع
 ) همشهري جوان

محمدحسن 
 حسـين فداي

رسان (مقطعي در دبير گروه گرافيك اطالع
 )همشهري نشريات

 رحمتي  جمال

طراح در بخش  سهدر آن زمان يك دبير و 
 اينفوگرافي روزنامه خورشيد فعاليت داشتند

نشريات مختلف رسان در طراح گرافيك اطالع
 )خورشيد(مقطعي در روزنامه 

 عميد نمازي خواه

 فريد مرتضوي خورشيد دبير سابق سرويس اينفوگرافي روزنامه
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 كارشناسان اي از ديدگاهتعريف طراح گرافيك حرفه   7جدول 

 
 ناكارشناساي از ديدگاه تعريف طراح گرافيك حرفه   8جدول 

 

 شوندهاحبهمص پاسخ
 سارا سالبين  كندطراح داراي تحصيالت و دانش طراحي و آمار، با مهارتي كه به ازاي آن پول دريافت مي

 نبودسال سابقه كار (10تا  پنجبا  ارشد رشناسكاو يا  كارشناسطراح داراي مدرك دانشگاهي 
در رده  اي با مدرك تحصيلي غيرمرتبط ولي به دليل تجربه و استعداد فردي، خاص؛ عده ةقاعد

 ترين افراد قرار دارند)با تجربه

 ژاكوئين گنزالز

 جيم پيت سال سابقه كار و مدرك تحصيلي مرتبط با رشته طراحي گرافيك3 كم دست طراح داراي
گرافيك خبري و  ةسال در حوز پنج تا سه كم دستكار  ةطراحي با تحصيالت دانشگاهي و تجرب

 رسان  اطالع
 جاشوا هچ

 والتر النگر هاي آموزشي طي دوره  و عدم وجود قاعده خاص، ضرورت برخورداري از تجربه و شم خبري و بصري

 شوندهمصاحبه پاسخ
كسب كند.  تجربهسال 10تا  8اي، بايد كار و طراح حرفه ةسال سابق پنجتا  سهطراح مجرب، داراي حداقل 

 است كارشناسي معموالً كهمدرك تحصيلي بستگي به نظر رسانه دارد،  كم دست
 بيل پيترز

رسان  مفهوم گرافيك خبري و اطالع رغم اهميت آموزش، تجربه باالتر است و براي شناخت كامل به
 سال زمان نياز استپنج توسط يك طراح گرافيك به حدود 

 مايكل آگار
 

 خاوير اريا نگاري و طراحي روزنامه ةسال سابقه كار و ضرورت كسب مهارت در حوز چهارتا  سهنياز به حداقل 
Javier Errea 

م و خوش طراح تهيه و توليد كند (زمان كسب مهم، با ارزش، قابل فه هاي گرافيكطراحي كه بتواند 
 اين تجربه و مهارت به توان فردي طراح مربوط است) 

 كو استبانچي

سال زمان و تحصيالت دانشگاهي نياز سه به  كم دستكسب تجربه به توان فردي مربوط است ولي 
 است

دئويين رونالد 
 وي. ترزو

مناسبي از  اخبار و اطالعات  ةبايد بتواند عرض بستگي به تعريف رسانه دارد. به هر صورت، طراح
ها كار نياز است. برخي رسانه ةسال تجرب دوصورت گرافيكي داشته باشد، براي اين كار به بيش از  به

 دانندسال مي چهارتا  سهاين زمان را 

 نلسون فرناندز

نياز به طي  بودن مدرك تحصيلين(در صورت مرتبط  بايد داراي مدرك تحصيلي و تجربه باشد
 هاي الزم و كسب تجربه است) آموزش

 كارن يوريش

 لورا استنتن  كار و مهارت خاص باشد و به ازاي آن حقوق دريافت كند ةسال سابق پنجراحي كه داراي حداقل ط
سال سابقه كار و تجربه نياز سه  كم دسترسان به سال و براي اطالع دوبه كم  دستبراي گرافيك خبري 

 است
 فاك وي ليونل

ها و به اصول و مسلط به مديريت دادهديداري  ذوقسال سابقه، برخوردار از شم و  پنجبايد داراي 
 ضروري است يهاينگاري آشنا باشد. براي افراد با مدارك تحصيلي غيرمرتبط طي دوره روزنامه

 چوكيتاپ هاناهو

 آنيبل ميز كازارس يمند به طراحكار، تحصيالت دانشگاهي و عالقه ةطراح داراي تجرب
Anibal Maiz 

Caceres 
 داگالس اكازاكي يا سال سابقه كار (بسته به ميزان هوش، استعداد و قابليت فردي وي)دو طراح داراي 

آمار و  ،افزارهانگاري و آشنايي و دانش نسبت به نرم طراحي و يا روزنامه ةداشتن مدرك تحصيلي در حوز
 ها داده

 مكس گادني
Max Gadney 

 فريد مرتضوي سازي  ي ديدارخاص، داشتن توان فردي، شم خبري و قدرت تحليل و  ةقاعد نبود
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هاي مختلف جهان فعاليت دارند، شونده كه در رسانه براين اساس، از ديد عمده افراد مصاحبه
اي وجود ندارد. عمدتاً بر استعداد و تعريف استانداردي از يك طراح گرافيك حرفه

اند، هرچند كار در اين حوزه تأكيد كرده ةسال سابق پنجتا  سهاي فردي و داشتن ه توانمندي
نگاري نيز الزم گرافيك و يا روزنامه ةبحث آموزش و تحصيالت دانشگاهي مرتبط با حوز

 است. عنوان شده
رسان در گرافيك خبري و اطالع ةگرفته براي توسع هاي صورت اين در حالي است كه حركت

تدريجي توسط طراحان و آموزش از همين طريق صورت گرفته است.  ةتكيه بر كسب تجرب ايران، با
رسان برخورداري از وجود گرافيك خبري و اطالع خدماتبر اين اساس، يكي از الزامات ايجاد 

رسان  خبري و اطالعهاي  گرافيكاي، از جمله طراحان مسلط به طراحي انواع نيروي انساني حرفه
اساس نتايج حاصل از بخش پيمايشي، ايران با محدوديت تعداد  حالي است كه براست. اين در 

از  ها  آنرسان و نيز آشنايي در حد متوسط به پايين خبري و اطالعهاي  گرافيكطراحان مسلط به 
Pگرافيك خبري

9
P روست.  هروب 

 
  نرم افزارها .3-2

اي افزارهاي حرفه ان، وجود نرمرسيكي ديگر از الزامات ايجاد سرويس گرافيك خبري و اطالع
هاي الزم در اين خصوص و نيروهايي است كه مسلط به اين ابزارها باشند. در عمده رسانه

افزارهاي متعارفي همچون  رسان از نرمجهان، براي انجام امور مربوط به گرافيك خبري و اطالع
و تري دي مكس   (Adobe Air)، ادوب اير  (Flex) فتوشاپ، ادوب ايالستريتور، فالش، فلكس

ـانند يافناورهاز  ،شود. همچنيناستفاده مي   (MYSOL) و ام. واي. اس. او. ال. (PHP)پي. اچ. پي. ي هم
به  پست واشنگتن افزارهاي مورد استفاده در  در خصوص نرم كارن يوريشمثال،  رايب ؛شودبهره گرفته مي

نويسي استفاده   چيدگي فالش، از يك متخصص برنامههاي فالش و اچ. تي. ام. ال.  (در صورت پيبرنامه
افزار م به نر . تودياي اس. يو.در جاشوا هچ ر، ادوب ايالستريتو افزار به نرم رويترز در جيم پيت، شود)مي

 شارلوت آبزروردر  بيل پيترز،  هايي مانند پي. اچ. پي و ام. واي. اس. او. ال. يفناورگيري از فالش و بهـره
اي در گروه رسانهمايكل آگار ر و تويافزار فالش، فتوشاپ و ايالستر استفاده از نرم به زاري اتريشخبرگ و

گيري از بهرهبه  گُلف نيوز دراكازاكي  داگالسش، افزارهاي فلكس، ادوب اير و ادوب فالنرمبه  تلگراف
دئويين رونالد وي. ي، عدچهارب يسينما و ايالستريتور ،توشاپبه ف پابليكودر آلوارو والينو ، برنامه فالش

پرنسا  در ايوان كايروو  افزارهاي فتوشاپ، ايالستريتور و فالش نرم به گلف نيوزو  ديزاين در ترزو
 كنند.مكس اشاره مي افزارهاي فتوشاپ، ايالستريتور، ادوب فالش و تري دي نرم ، بهاسكريتا
 ةافزارهايي كه عمد هاي جهان، نرمهافزارهاي مذكور در رسانرغـم استفاده وافر از نرمبه

ند از: فتوشاپ، كورل ا عبارت ،رسانه ايران، به آن مسلط هستند ةطراحان گرافيك فعال در حوز
گيري از دراو، اينديزاين و موارد مشابه آن و بعضاً تري دي. يكي از داليل عدم تمايل به بهره

افزارها، با زبان فارسي و  تطبيق اين نرم افزارهاي متعارف مورد استفاده در سطح جهان، عدم نرم
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به  افزارها بنا باشد. از آنجا كه در زمان توليد اين نرمها  آنبروز مشكالتي در حين استفاده از 
در ايران، مشكالتي به  ها آنشود، در زمان كاربرد داليل مختلف، از زبان فارسي پشتيباني نمي

 10آيد.وجود مي
افزارهاي گرافيكي ويژه  به نتايج بخش پيمايشي، عدم تطبيق نرم بر اين اساس و با استناد
رسان با زبان فارسي به دليل عدم پشتيباني از آن و نيز عدم وجود توليد گرافيك خبري و اطالع

افزارهايي گرافيكي به زبان فارسي، از  اي براي توليد و پشتيباني از نرمافزاري حرفه نرم گروه
كه  11رسان در ايران استسر راه توليد انواع گرافيك خبري و اطالعجمله مشكالت موجود بر 

خود اين مشكالت، در معضالتي همچون عدم رعايت برخي قوانين در ايران همچون قانون 
Pدارند. ريشه (copy right) لفؤحق م

12 
 

 هاالزم با لحاظ هزينه ةسرماي .3-3
سرمايه با است كه اين  الزم ةسرمايبه هاي مختلف، نياز براي توليد گرافيك خبري در رسانه

اساس آماري كه در سايت دفتر وزارت  بر شود. ي مختلف تعيين ميهادر رسانه هالحاظ هزينه
آمريكايي هنرهاي  ةمبتني بر آمار مؤسس (United States Department of Labor)كار آمريكا 

منتشر شده است، دستمزد  م.2010مي 17در  (American Institute of Graphic Arts) گرافيكي
متوسط ساالنه دستمزد « به اين شرح است: م.2008ساالنه دريافتي طراحان گرافيك در مي 

طراحـان كاركشته و ماهر، ، هزار دالر35طراحان مبتدي ، دالر 400هزار و 42طراحان گرافيك 
 بودههزار دالر  57سط طور متو بهو طراحان مستقل  هزار دالر60اي ، طراحان حرفههزار دالر45

اي با اطالع از آمار متوسط دستمزد ساالنه طراحان گرافيك در آمريكا، به ميزان هزينه 13.»است
، از زبان كنندرسان صرف ميبراي توليد گرافيك خبري و اطالع ي مختلف جهانهاكه رسانه

 .)12و  11، 10، 9(جداول شود اشاره مي شونده اين مقاله افراد مصاحبه
 

 رسان از ديدگاه كارشناسانهاي توليد گرافيك خبري و اطالعبررسي ميزان هزينه   9جدول 
 

ميزان هزينه ايجاد يك 
سرويس گرافيك خبري و 

 رساناطالع

اختي به طراح دميزان دستمزد پر
 رسان گرافيك خبري و اطالع

هزينه توليد يك طرح 
 رسان اطالع  و  خبري  گرافيك

مصاحبه 
 شونده

به تعداد طراحان و امكانات بسته 
و نوع گرافيك توليدي متفاوت 

 است

در تلگراف، براي توليد هر  هزار دالر  62براي هر طراح، 
 دالر 400طرح،

 مايكل آگار
 

به نوع رسانه، كشور، تعداد 
طراحان و امكانات و... بستگي 

 دارد

بسته به كشور و رسانه، ملي يا محلي 
الب بودن آن و نيز مستقل يا در ق

بودن طراحان آن متفاوت  گروهيك 
 است

بسته به نوع گرافيك و پيچيدگي 
 آن دارد

 خاوير اريا
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عوامل مختلف در تعيين آن 
 ثرندؤم

در خبرگزاري اتريش، دستمزد 
نگاران  روزنامه دستمزد برابر طراحان
 دالر   20ساعت  در هر

سطح و كيفيت  ،به نوع گرافيك
 طرح بستگي دارد

 والتر النگر

بسته به كشور و رسانه، رقمي  بسته به كشور و رسانه متفاوت است ه عوامل مختلفي بستگي داردب
هزار دالر  10هزار تا  3بين 

 است  

دئويين رونالد 
 وي. ترزو 

به يك طراح  كم دستنياز به 
افزار و گرافيك، يك رايانه و نرم

 اوليه  ةهزار دالر سرماي چندين

طراح  هاي معروف، به هردر رسانه
هزار دالر  100هزار تا  50بالغ بر 

 شودپرداخت مي

بسته به نوع گرافيك و كيفيت 
 آن دارد. 

 سارا سالبين

نفر 3نياز به گروهي متشكل از
 500تا  300اي بينو بودجه

 هزار دالر 

متفاوت و بسته به ساعتي، 
اي و ثابت بودن نوع  پروژه

 استخدام  طراح در يك رسانه 

ه ازاي هر ساعت دالر ب 50حدود 
كار بر روي طرح (رقم آن بسته 

 متفاوت است)  طرحبه پيچيدگي 

 ژاكوئين گنزالز

هزار دالر به  300رقمي حدود  
خريد تجهيزات و  ةاضافه هزين

 افزارها نرم

بستگي به بازار، منطقه و كشور مربوطه 
دارد. در آمريكاي شمالي، يك هنرمند 

هزار دالر، در  80سال تجربه، 3با 
هزار دالر، در اروپا  25آمريكاي التين 

هزار دالر  40هزار دالر و در آسيا  50
 كنددريافت مي

 200 براي هر طرح در رويترز،
دالر دستمزد پرداختي به هر 

 طراح 

 جيم پيت

 
 كارشناسانرسان از ديدگاه هاي توليد گرافيك خبري و اطالعبررسي ميزان هزينه   10جدول 

ويس هزينه ايجاد يك سر
 رسانگرافيك خبري و اطالع

ميزان دستمزد پراختي به 
-طراح گرافيك خبري و اطالع

 رسان

هزينه توليد يك طرح 
 رسانگرافيك خبري و اطالع

 شونده مصاحبه

به گستردگي اين سرويس  (نياز 
هزار دالر براي  100به ساالنه 

سرويس كوچك و يك و نيم 
ميليون دالر (و بيشتر) براي 

) و نيز به سطح سرويس بزرگ
 طراحان  بستگي دارد

 70يك طراح باتجربه و ماهر، 
 دالر از يو. اس.  هزار 150هزار تا 

-تودي دستمزد دريافت ميائي.
له بستگي ئكند كه البته اين مس

 به وضعيت بازار نيز دارد

 ائي.براي هر طرح، در يو. اس. 
 هزار دالر  10تا  1500تودي

 

 جاشوا هچ

سانه، تعداد طراحان بسته به وسعت ر
هاي ايجاد و امكانات مورد نياز، هزينه

 اين سرويس متفاوت خواهد بود 

بسته به نوع استخدام، پيچيدگي كار و 
شده در هر رسانه اين  تعيين داستاندار

 رقم متفاوت است

 4و  A4براي يك صفحه كامل  
دالر  2500تا  1500رنگ بايد بين 

تواي ( اين رقم، بسته به پيچيدگي مح
تهيه و نمايش  و... متفاوت  ةاثر، نحو
  است)

 بيل پيترز

نياز به خريد رايانه و تجهيزات (به 
هزار دالر)،  5ازاي هر طراح 

 افزار و استخدام افراد است.  نرم

متوسط دستمزد يك طراح در 
هزار دالر در ماه و در  2اسپانيا، 
 هزار دالر است 3مادريد 

 و استبانكچي --------------------

طراحان و آثار  ةعالوه بر هزين
، تجهيزات و... ها آنتوليدي 

دالر بودجه نياز  2000به  كم دست

 ةبسته به تعداد روز همكاري، رد 
تخصصي، تجربه و سطح تحصيالت 

دالر  1800دالر تا  450طراح،  بين 

 نلسون فرناندز --------------------
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 كارشناسان رسان از ديدگاههاي توليد گرافيك خبري و اطالعبررسي ميزان هزينه   11جدول 
ايجاد يك سرويس  ةهزين

 رسانگرافيك خبري و اطالع
زد پراختي به طراح ميزان دستم

 رسانگرافيك خبري و اطالع
توليد يك طرح  ةهزين

 رسانگرافيك خبري و اطالع
 شونده مصاحبه

به طراحان با حداقل دستمزد ساالنه 
هاي هزار دالر، هزينه30حدود 

هزاردالر 3و پاداش در كنار  گاه  وب
 ةدر ماه اجاره فضا و نيز هزين

 تجهيزات  نياز است 
  

سعت رسانه، شهر و نيز بستگي به و
خود طراح دارد. در رسانه و  ةسابق

شهرهاي كوچك اين رقم كمتر است 
هزار دالر) و شهرهاي بزرگ  25(حدود 

بيشتر (دستمزد طراحان در واشنگتن 
 هزار دالر) 85حدود 

بسته به ابعاد اثر، بزرگي و كوچكي 
رسانه، درآمد پرداختي به طراحان، 

ح،  شده براي طر مدت زمان صرف
توليد آن به حدود رقمي بين  ةهزين
 دالر مي رسد  700تا  500

 لورا استنتن

 

داشتن نيروي انساني با  عالوه بر
پذيري، شم اشتياق فراوان، ريسك

و خبري و توانايي باال به  ديداري
 3امكانات و تجهيزاتي همچون 

رايانه مكينتاش و ساير ابزار 
 طراحي نياز است

براي طراحان  در پرو، متوسط حقوق
رسان باسابقه و گرافيك خبري و اطالع

تا  900متوسط، رقمي بين  ةتجرب
دالر و براي طراحان با بيش از  1000

تا  1400سال سابقه كار، اين رقم بين 5
 دالر است 1800

بسته به ابعاد، پيچيدگي، زمان 
شده، سبك كار و ...، متفاوت  صرف

است. هزينه متوسط تهيه گرافيك 
ـان با ابعاد اطالع خبري و  60رس

 700تا  500متر، بين سانتي 30در 
 دالر است 

رابينسون 
 هاناهو چوكيتاپ 

نياز به تجهيزات مناسبي اعم از رايانه و 
آي مك مثال رايانه نرم افزارهاست. 

)Imac دالر است   1499) حدود 

اي كه در به ميزان سابقه طراح و رسانه
 آن فعاليت دارد، بستگي دارد

به نوع كار و پيچيدگي آن بستگي 
 دارد 

آنيبل ميز 
 كازارس

عالوه بر طراح نياز به رايانه، اسكنر 
و يك نرم افزار اوليه براي 
تصويرسازي همچون فتوشاپ و يا 

 تردي دي. است 

بستگي به كشور، رسانه، منطقه و 
طراح دارد (حقوق دريافتي  ةسابق

طراح مطلع در آمريكا حدود 
 دالر)  2500در سال يا هزار دالر 30

بستگي به كشور، رسانه، منطقه و  
 شده براي كار دارد    زمان صرف

داگالس 
 اكازاكي

بسته به سطح فعاليت رسانه و 
ها متفاوت وسعت سرويس اين هزينه

 هاي جانبي (هزينه ةسراناست. 
و...) به ازاي  افزارخريد رايانه و نرم

 هزار دالر است 40تا  20هر نفر

ه به هر رسانه متفاوت است، اما به بست
هزار دالر،  40طراحان مبتدي 

هزار دالر و براي  100تا  70متوســط 
ـان ارشد  هــزار  160تا  100طراحـ

شود (رقم پرداختي دالر پرداخت مي
 بي. بي. سي. باالتر است)

بستگي به نوع و كيفيت گرافيك و 
 هاي جانبي توليد آن دارد هزينه

 مكس گادني

 

 
 

 متفاوت است است
طراح گرافيك،  يك كم دستنياز به 

يك گزارشگر گرافيكي و فردي مسلط 
 به گرافيك و امور وب

دامنه پرداخت حقوق به طراحان گرافيك 
رسان متفاوت است: از  خبري و اطالع

 هزار دالر 100هزار تا  45

 كارن يوريش --------------------

افزارهاي الزم اينترنت، رايانه، نرم
 هزار دالر نياز 5 كم دستو 

دالر تا  1000يك طراح بين  حقوق
 دالر در ماه است  1500

بسته به اندازه و پيچيدگي طرح، 
 دالر است250تا  50بين 

 ليونل فاك وي
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 كارشناسانرسان از ديدگاه هاي توليد گرافيك خبري و اطالعبررسي ميزان هزينه   12جدول 

 
تهيه و توليد گرافيك خبري به نوع رسانه، گستردگي توزيع آن (محلي،  ةهزين ر اين اساس، بايد گفت:ب

بنابراين،  توليد يك  بستگي دارد. آن شده براي زمان صرفاي و ملي)، نوع گرافيك و پيچيدگي و منطقه
  هزينه دارد.ي مختلف جهان هاهزار دالر براي رسانه10تا  50تواند بين رسان ميگرافيك خبري و اطالع

انه به طراحان اين حوزه در يگفت: دستمزد پرداختي ماهنيز بايد در خصوص دستمزد پرداختي به طراحان 
كشور،  بسته به. در خارج ايران اين رقم، است )هزار دالر12حدود نه يا(سال دالر 1000تا  800ايران بين 

)، جايگاه وي در رسانه وقت بودن وقت و تمام اي، پارههساعتي، پروژنوع استخدام طراح ( شهر و رسانه،
رسان وجود متفاوت خواهد بود. در كل، استاندارد خاصي براي دستمزد طراحان گرافيك خبري و اطالع

 ندارد. 
ـك خبري و اطالع همچنين، براي راه   نيروي انساني و  ةرسان، در كنار هزيناندازي سرويس گرافـي

هزار دالر تا يك و نيم  2سرويس مورد نظر، بين رسانه و بسته به بزرگي و كوچكي  تجهيزات و امكانات،
ها، تقبل رسانه ةهاي مذكور، گاه در سطحي است كه از عهدهزينه ميليون دالر سرمايه نياز است.

هاي با وسعت فعاليت كمتر، خارج است. به استناد نتايج حاصل از بخش پيمايشي، خصوص رسانه به
 14رسان را بايد باال بودن نسبير از مشكالت موجود بر سر راه سرويس گرافيك خبري و اطالعيكي ديگ

خبري و هاي  گرافيكهاي مربوط به نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و هزينه تهيه و توليد  هزينه
 رسان دانست.اطالع
 

 بسترهاي فني و مخابراتي .4 -3
 توسطرسان و نيز دريافت آن خبري و اطالع هاي گرافيكتوليد و ارسال اينترنتي  ،تهيه براي

Pپهناي باند ، به بسترهاي فني و مخابراتي الزم از جملهمخاطب

15
Pبراي اين منظور نياز  مناسب

  است.

هزينه ايجاد يك سرويس 
 رسانگرافيك خبري و اطالع

ميزان دستمزد پراختي به طراح 
 رسانگرافيك خبري و اطالع

هزينه توليد يك طرح گرافيك 
 رسانخبري و اطالع

 مصاحبه شونده

-دستمزد ماهانه طراحان گرافيك اطالع -------------------
رسان فعال در نشريات همشهري، 

 800دالر ( 800ماهانه رقمي حدود 
دالر (يك  1000هزارتومان) تا حدود 

 5ميليون تومان) است. (ساعتي حدود 
 دالر) 7دالر تا 

پرداخت حقوق ماهانه به طراحان 
شود تا بين آثار توليدي سبب مي

رائه به رسانه در ا ها آنتوسط 
 مربوط تفاوت قيمتي نباشد

محمدمهدي 
 رمضاني

ماهانه  خورشيد ةروزنام در -------------------
دالر (يك ميليون تومان)  1000حدود

 شد به هر طراح پرداخت مي

در بازار آزاد، تهيه هر اثر گرافيك 
دالر  200رسان، حدود اطالع

 هزارتومان) هزينه دارد 200(

 فريد مرتضوي
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) 2009ني سال يك چهارم پايادر ( وب ةشركت مانيتوركنند (akamai) آكاماي براساس گزارش«
مگابيت در ثانيه است. سرعت  7/1متوسط سرعت پهناي باند در ابعاد جهاني  در حالي كه

 128يت در ثانيه و براي كاربران خانگي وبكيل 512ها  اينترنت در كشور براي كاربران شركت
 دايال آپ حداقل سرعت استاندارد براي اتصال به اينترنت از طريق يت در ثانيه است.وبكيل

(dail up)  يت در ثانيه در نظر گرفته شده است، ولي در حال حاضر كاربران وبكيل 56حدود
يت بر ثانيه به شبكه متصل وبكيل 46تا  30 ةميزان در محدودهاي كمتر از اين  ايراني با سرعت

پهناي  ةهزين«آن است.  ةترين مشكالت پيشروي پايين بودن پهناي باند، هزين يكي از مهم 16 .»شوندمي
قيمت يك مگابيت در ثانيه پهناي «همچنين بايد گفت:  17.»برابر متوسط جهاني است 10در ايران  باند

كيلوبيت  128همچنين قيمت پهناي باند (يا سرويس  .باند در ايران معادل درآمد يك ايراني در ماه است
 ةارائ ةهرچه منطق درصد باالتر از همان سرويس در تهران است و20ها عموماً  متعارف) در مراكز استان

 18.»رود شود، قيمت پهناي باند باالتر مي تر مي سرويس دورافتاده
، به بحث پهناي باند رسان در ايرانو اطالعگرافيك خبري  يكي از موانع تهيه و توليد بر اين اساس،

خبري توليدي هاي  گرافيكو عدم دسترسي به سرعت باالي اينترنت توسط مخاطبان در دريافت 
خبري و  هاي گرافيك ةمنظور تبيين ميزان پهناي مورد نياز براي مشاهدبهها مربوط است. رسانه توسط
شود. توسط مخاطبان، به آراي افراد مصاحبه شونده در اين مقاله استناد ميبرخط هاي رسان در رسانهاطالع
 )14و  13ول  ا(جد

 
 فيك خبري توسط مخاطبانگرا ةميزان پهناي باند مورد نياز براي مشاهد   13جدول 

 
 
 
 
 

 شوندهمصاحبه گرافيك خبري توسط مخاطبانةميزان پهناي باند مورد نياز براي مشاهد

 سارا سالبين بستگي به پيچيدگي گرافيك و نوع ارتباط اينترنتي دارد 

 ژاكوئين گنزالز مگابيت 3كيلوبيت تا  200بين 

 شوند  از طريق ماهواره براي مشتريان ارسال ميمگابيت حجم،  5توليدي رويترز با حدود  هاي  گرافيك
 

 جيم پيت

 جاشوا هچ مگابيت بر ثانيه 1

 كو استبانچي مگابيت بر ثانيه 1

 نلسون فرناندز مگابيت بر ثانيه 1
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 گرافيك خبري توسط مخاطبان ةميزان پهناي باند مورد نياز براي مشاهد   14جدول 

 
ود به توليد آثار گرافيك موجميزان پهناي باند ها، با لحاظ رسانه ةشوندگان، عمد بر اساس آراي مصاحبه

(به باال)  مگابيت حدود يككنند كه بر اين اساس، عمدتاً بر سرعتي اقدام مي برخط رسان خبري و اطالع
نياز ، برخطكنشي و هاي گرافيك خبري برهم بدون قطعي طرح و دريافت مشاهده منظوربه تأكيد شده است.

كارشناسان، متوسط سرعت اينترنت را در سه گروه « .ستاكيلوبيت  512بااليي سرعتبه خطوط اينترنتي با 
مگابيت در هر  2اند كه گروه اول به سرعت باالي پرسرعت، با سرعت بسيار باال و كم سرعت تقسيم كرده

كيلوبيت در هر  256مگابيت در هر ثانيه و بيشتر و گروه سوم به سرعت كمتر از  5ثانيه، گروه دوم به سرعت 
بندي، سرعت اينترنت در ايران در دسته سوم جاي دارد كه براي بر اساس اين دسته 19»وند.ش ثانيه مربوط مي

هايي مبتني بر دو گروه  هاي روز دنيا از طريق اينترنت، به سرعت مشاهده گرافيك خبري و ديگر تكنولوژي
حدوديت پهناي باند را در كنار مطالب مذكور، با استناد به نتايج بخش پيمايشي بايد گفت: م  ديگر نياز است.

رسان خبري و اطالعهاي  گرافيكترين مشكالت فني و مخابراتي در مسير تهيه و توليد  توان يكي از مهم مي
 20و مشاهده آن توسط مخاطب دانست.

 
 مديريتي ةاراد .3-5

رد، عزم رسان در يك رسانه اهميت داترين عواملي كه در تهيه و توليد گرافيك خبري و اطالع يكي از مهم
ست. با وجود فراهم بودن سرمايه، نيروي ها گرافيكبراي توليد اين نوع  گروهيا  خدماتمديريتي براي ايجاد 

افزارها، امكانات و ابزارهاي الزم و نيز بسترهاي فني و مخابراتي مناسب،  اي و مسلط، نرمانساني حرفه
 ها  آنمذكور و نيز توليد و انتشار هاي  گرافيك اخبار و اطالعات در قالب ةيك رسانه بر ارائ ةچنانچه اراد

چنين كاري نيز آشنايي مديران يك رسانه با  ةهايي توليد نخواهد شد. الزم نباشد، هرگز چنين گرافيك
به منظور صرف سرمايه، استخدام نيروي انساني الزم،  ها آنهاي  رسان و قابليت خبري و اطالعهاي  گرافيك

 شوندهمصاحبه براي مشاهده گرافيك خبري توسط مخاطبانميزان پهناي باند مورد نياز 
 بيل پيترز پآ هاي غير دايال خطوط پرسرعت و مودم

 مايكل آگار مگابيت 2
 دئويين رونالد  كيلوبيت  128پهناي باند باالي 

 لورا استنتن مگابيت برثانيه  1
 ليونل فاك وي مگابيت  1كيلوبيت تا  512پهناي باند بين 

شود براي عدم قطعي در كيلوبيت در ثانيه) است كه توصيه مي 1200مگابيت (1 در پرو
 كيلوبيت در ثانيه  باشد 512زمان دانلود آثار گرافيكي سرعتي باالي 

 چوكيتاپ هاناهو

 آنيبل ميز كازارس هاي ارسالي هم به دليل وزن برخي از فايل مگابيت باشد، آن 1حداقل پهناي باند بايد 
 داگالس اكازاكي هاي گرافيكي را با فشرده كردن كم كرد  سته به پهناي باند موجود، حجم فايلتوان بمي

 مكس گادني )رسد مگابيت هم مي 3شوند. (در بي. بي. سي. به متناسب با پهناي باند توليد ميها  گرافيك
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الزم به اين منظور و... است. به استناد نتايج بخش پيمايشي، آشنايي مديران با اين اختصاص فضا و امكانات 
كه خود به يك عامل بازدارنده در مسير توسعه گرافيك خبري تبديل شده  21در حد كم استها  گرافيكنوع 

گيري از بهره ةد، زمينانآشنا شده ها گرافيكبا اين نوع اي در ايران وقتي مديران رسانه هدد مياست. تجربه نشان 
در  كيهان(در قالب غيرتوليدي) در روزنامه  ها گرافيكاند. تجربه استفاده از اين نوع را نيز فراهم كردهها  آن

(به  1383در سال  همشهري، در مجالت 22آشنايي دبير بين الملل آن) ةواسط (به 1377تا  1360هاي  سال
(به دليل آشنايي  1387در سال  خورشيد ةو نيز در روزنام 23)يهمشهرآشنايي مديرمسئول گروه مجالت ةواسط

  مبين همين حقيقت است. 24يكي از مديران آن متأثر از روزنامه زمان تركيه)
 

 گيري  نتيجه
رغم كاربردهاي  بهاخبار، ديداري رسان با توان تشريح عنوان نوعي گرافيك اطالع گرافيك خبري به

، به شكل محدود برخطهاي ويژه رسانههاي ايران بهان، در رسانههاي مختلف جهبسيار در رسانه
آيا عواملي كلي با اين مضمون اقدام شد كه سؤال  پنج. در اين ارتباط به طرح شود مياستفاده 

تهيه و توليد گرافيك خبري، ميزان آشنايي سردبيران با اين نوع گرافيك، ميزان  ةهمچون ميزان هزين
زبان براي وجود نرم افزارهاي گرافيكـي فارسيبر گرافيك خبري،  گرافيك تجربه و تسلط طراحان

گيري از اين نوع گرافيك در ، در بهرهو فراهم بودن بسترهاي فني و مخابراتيتوليد گرافيك خبري 
توصيفي (پيمايشي و هاي  روشبا استفاده از  سؤاالتپاسخ به اين  ايران مؤثر هستند؟ برخطهاي رسانه

 برخط هاي كه عوامل مذكور در كاربرد گرافيك خبري در رسانه كند مياين نتيجه را حاصل مصاحبه) 
(اعم از دستمزد طراحان، هاي تهيه و توليد گرافيك خبري هزينه نسبي باال بودنمؤثرند. بر اين اسـاس، 
و تمركز  نگري ها با اين نوع گرافيك (به سبب كلي، آشنايي كم مديران رسانهتجهيزات و امكانات)

محدود طراحان گرافيك  ةاي و محتواي نوشتاري)، تسلط و تجربهاي رسانه بر سياست ها آنصرف 
هاي رقابتي الزم براي كسب تجربه)، ود انگيزهنبگرافيك خبري (به سبب  ةايران در حوز

ك ويژه محدوديت پهناي باند) براي دسترسي مخاطبان به گرافي فني و مخابراتي (بههاي  محدوديت
زبان (به سبب افزارهاي گرافيكي فارسيمحدوديت در توليد و پشتيباني نرم  ،برخطهاي خبري در رسانه

گيري از گرافيك افزارها) خود به عوامل بازدارنده در مسير بهرهاي براي توليد اين نرمحرفه گروه نبود
در  اند.در ايران تبديل شده طبرخهاي در رسانه ،رسان)خبري (به عنوان يكي از انواع گرافيك اطالع

كننده به استفاده از  ترين عامل كمك مهم زيرا ،اين بين، بر عوامل مديريتي بيش از بقيه عوامل تأكيد شده
رفع  25وجود يك اراده مديريتي براي توليد آن شناخته شده است. رسان، هاي خبري و اطالع گرافيك

در  26ز آن، ضمن تأمين نياز و رضايت مخاطبانگيري امشكالت پيش روي گرافيك خبري و بهره
ها دسترسي ساده، سريع، عيني و با قدرت انتخاب بيشتر اخبار، توان رقابت بيشتري نيز به رسانه

 بخشد. مي
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رسان در هاي خبري و اطالع مسير تهيه و توليد انواع گرافيكمشكل اساسي در  پنجدر مجموع از 

 هايي اقدام كرد:  حل راه ةتوان به ارائكه براي حل اين مشكالت مي هاي ايران نام برده شدهرسانه
: از طريق برگزاري رسانهاي خبري و اطالع ها با گرافيكافزايش آشنايي مديران رسانه .1

ها ها توسط مركز مطالعات رسانهژه مديران رسانه هاي آموزشي مرتبط ويو دوره ها انديشي هم
مطبوعات،  تالش  ةهاي فعال در حوز مي) و ساير مراكز و انجمنارشاد اسال فرهنگ و (وزارت

مطلع كردن مديران  ،، همچنينها گرافيكطراحان گرافيك براي آشنا كردن مديران با اين نوع 
رسان، در سبقت از رقبا و هاي خبري و اطالع گيري از گرافيكنسبت به آثار رقابتي مثبت بهره

 .ها گرافيكوش اين نوع منافع مالي ناشي از توليد و فر
از طريق  رسان:هاي خبري و اطالع طراحان گرافيك در حوزه گرافيك ةافزايش تسلط و تجرب .2

هاي ورود طراحان طراحان گرافيك به يادگيري بيش از پيش در اين حوزه، فراهم كردن زمينهترغيب 
متقاعد كردن مديران براي هاي رقابتي براي توليد اين نوع گرافيك و كسب تجارب الزم، به عرصه

رسان و جذب طراحان گرافيك با هدف توليد اين نوع اندازي واحد گرافيك خبري و اطالع راه
هاي هاي مختلف مرتبط و ترغيب طراحان به شركت در جشنوارهگرافيك، برگزاري جشنواره

ـك خبري و اطالع بين ي و برگزاري هاي دانشگاهي و آموزشرسان به عرصهالمللي، ورود گرافـي
ـ ها، مقاالت و حتي مجالت علمي  هاي مرتبط، انتشار كتاب هاي آموزشي و نمايشگاه كارگاه

هاي گرافيك خبري موفق جهان در ارتباط با موضوعات مهم و تخصصي مرتبط و نيز انتشار نمونه
 سپتامبر در تأكيد بر اهميت اين نوع گرافيك. 11المللي همانند حادثه بين

هاي گرافيك خبري از طريق توليد و فروش نمونه  تهيه و توليد اين نوع گرافيك: ةل هزينحل مشك .3
هاي كشور كه از مراكز و منابع دولتي و يا احزاب ها و روزنامه توليدي، در خصوص برخي خبرگزاري

در اين خصوص،  ها  آنشوند، تالش براي متقاعد كردن و جلب حمايت بيشتر مالي حمايت مالي مي
هاي دولتي در قالب اخذ  گيري از حمايتها و نيز بهرهگذاري مشاركت بخش خصوصي و رسانهرمايهس

 تسهيالت در اين ارتباط.
افزارهاي فارسي براي توليد نرمافزاري  نرم گروهايجاد  هاي نرم افزاري: حل مشكالت و محدوديت. 4

گذاري بخش يا سرمايههاي دولتي  رسان با حمايتزبان مخصوص گرافيك خبري و اطالع
لف (حق مالكيت معنوي) و فراهم كردن ؤخصوصي يا خارجي، رعايت قانون حق م

 ةبازارهاي داخلي و خارجي فروش (همچون افغانستان و تاجيكستان) براي توليد و عرض
 افزارها. اين نوع نرم

دولتي هاي  از طريق حمايت حل مشكالت فني و مخابراتي همچون محدوديت پهناي باند:. 5
كننده  هاي خصوصي ارائه خصوص وزارت فناوري و اطالعات، صدور اجازه فعاليت شركت به

 تر اين خطوط. ارزان ةبراي ارائها  آنخطوط پرسرعت و رقابت 
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 از نظر لتساالري و رساجم، مردمهاي همشهري، جـامتحليل محتواي روزنامهبا عنوان زبان فارسي) اي (بهپايان نامه. 1
 ).1382، رشته ارتباطات در دانشگاه آزاد اسالمي، در سال مرضيه اميرخاني (نگارش رسـانگرافيك خبري و اطالع

 L’ infografica come( رسان ابزاري براي ارتباطات اجتماعيگرافيك اطالعزبان ايتاليايي) با عنوان بهاي (نامه. پايان2

strumento della comunicazione sociale نگارش ساموئل گرانادوز لوپاز) ()Samuel Grandos Lopez رشته طراحي (
 ) 2008در سال  (The Politecnico di Milano in Italy) تكنيك ميالنو ايتالياارتباطات، دانشگاه پلي

ديجيتال هاي ند رسانههمان ك،ـر جنس و فيزيظاز ن هايي هستند كهرسانه برخطهاي رسانه، شُكرخواه براساس نظر دكتر يونس  .3
چاپي به  ةهاي ديگر متفاوت از نسخ متن يا تصوير يا ويژگي پيوندو  عين نسخه چاپي نيستند ديگر هستند با اين تفاوت كه

،  www.ccwmagazine.com/news/Public/CCW/e_magazine.asp دنياي كامپيوتر و ارتباطات پايگاه ( شودمياضافه  ها آن
 .)1388 آبان 5

هاي ها و افراد كه از تجربه به وضعيتطرح ذهني يك ساختار شناختي است مركب از آگاهي سازمان يافته راجع« .4
شده استفاده  است. از طرح ذهني براي پردازش اطالعات جديد و بازيافت اطالعات ذخيرهقبلي منتزع شده

    .) 108 :1384(سورين و تانكارد، » شودمي
، سايت انجمن علمي نقشه برداري نقشه در ايران و جهان ةتاريخچبرداري دانشگاه تفرش،  انجمن علمي نقشه .5

 .1388اسفند  10دانشگاه تفرش، 
، )همشهري(مديرمسئول گروه مجالت  رسان و گرافيك خبري در ايران، مصاحبه با علي قنواتيتاريخچه گرافيك اطالع . 6

  .، تهران (مصاحبه حضوري)1388مهر 5
(دبير سابق گروه اينفوگرافي روزنامه  رسان و گرافيك خبري در ايران، فريد مرتضوييخچه گرافيك اطالعتار . 7

  .، تهران (مصاحبه حضوري) 1388مهر  5، ) خورشيد
، سقوط هواپيماي توپولوف در حوالي قزوين در 1388خرداد  8منين زاهدان در ؤحوادثي همچون انفجار در مسجد اميرالم .8

، 1388مهر  26، ترور فرماندهان سپاه در منطقه پيشين در صبح روز 1388مهر  25، زلزله تهران در 1388تير  25
و ترور دكتر شهرياري  1389تير 24، انفجار در مسجد جامع زاهدان در 1388اسفند  4دستگيري عبدالمالك ريگي در 

 .1389آذر  8(از اساتيد فيزيك) در 
مورد بررسي  برخطروزنامه 10خبرگزاري و  7سردبير و طراح فعال در  34از آراي  شده به استناد نتايج استخراج .9

از ميزان آشنايي و تسلط طراحان گرافيك ايران بر گرافيك ها  آننامه)، ارزيابي  در اين مقاله (در قالب پرسش
هاي متوسط با ها به گزينه خبري در حد متوسط به پايين ارزيابي شده است. بر اين اساس، بيشترين انتخاب

اساس  بردرصد اختصاص يافته است. 3/35و نسبت  12درصد و كم با فراواني 8/58و نسبت  20فراواني 
ترين دليل در اين ميزان از آشنايي و تسلط طراحان گرافيك ايران بر گرافيك خبري و  ها، مهم همين ارزيابي

و نسبت  11منظور كسب تجربه و تسلط (با فراوانيهاي رقابتي الزم براي طراحان بهانگيزه نبودرسان را اطالع
هاي كارگاهي دانشگاهي مرتبط با گرافيك خبري (با  واحدها و آموزش نبوددرصد) و همچنين 4/32

 درصد) است. 4/29و نسبت  10فراواني
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 خرداد19، (دبير سابق بخش اينفوگرافي نشريات همشهري) جمال رحمتي، مشكالت نرم افزارهاي گرافيكي .10
  .، تهران (مصاحبه حضوري)1389

مورد برخط روزنامه  10خبرگزاري و  7سردبير و طراح فعال در  34شده از آراي  به استناد نتايج استخراج .11
ترين مشكل موجود در مسير توليد  در ارتباط با مهمها  آننامه)، ارزيابي  بررسي در اين مقاله (در قالب پرسش

افزاري   نرم گروهنبودن  ،زبان (مخصوص گرافيك خبري) رهاي گرافيكي فارسيافزا و پشتيباني فني از نرم
درصد  2/41و نسبت  14افزارهاي قدرتمند گرافيكي در ايران را با فراواني اي براي توليد نرمهفمنسجم و حر

 . است
، 1388مهر  20 ،هادي زائري مقدم (از طراحان مسلط به فالش در ايران)، افزارهاي گرافيكي مشكالت نرم .12

  .تهران
 .1389.تير http://www.bls.gov/oco/ocos090.htm#oes_links ،30 سايت دفتر وزارت كار آمريكا، .13
مورد  برخط روزنامه 10خبرگزاري و  7سردبير و طراح فعال در  34شده از آراي  به استناد نتايج استخراج.14

اي اقتصادي براي تهيه، توليد و استفاده از  ميزان هزينهاز  ها  آني ارزياببررسي در اين مقاله (در قالب پرسشنامه)، 
(بين . بر اين اساس، بيشترين انتخاب به گزينه متوسط استايران در حد متوسط به باال  برخط هاي گرافيك خبري در رسانه

و  10با فراواني  هزار دالر)10تا  1500(بين زياد  ةدرصد و پس از آن گزين 2/41و نسبت  14با فراواني  دالر) 1500تا  200
 درصد اختصاص دارد.  4/29نسبت 

به نرخ انتقال داده توسط يك اتصال شبكه اشاره « المعارف جهاني ويكي پديا:  ةدر دايرعريف پهناي باند ت. 15
 .»كند مي

ت ايران با ديگر كشورها، زمان ، مقايسه پهناي باند اينترن (Iran Ict News)اخبار فناوري اطالعات و ارتباطات  پايگاه .16
 htm.كشورها-باديگر-ايران-اينترنت-باند-پهناي-مقايسه http://iranictnews.ir/category/internet/C_11819 ،1388دي  29انتشار: 

 .1389تير 25
، 1388 آبان 29جمعه برابر متوسط جهاني است، زمان انتشار: 10پهناي باند ايران  ة، هزينبرخط همشهري .17

 .1389تير http://www.hamshahri.org/news-95661.aspx  ،26و  آدرس اينترنتي
، آدرس اينترنتي: 1388دي 8اپن، زمان انتشار: ژبرابر  330، قيمت پهناي باند ايران برخطسايت خبر  .18

http://www.khabaronline.ir/news-33101.aspx ،26  1389تير. 
بهمن  3، تالش براي سرعت بيشتر: دنيا از نظر متوسط سرعت اينترنت معرفي شدندبرترين كشورهاي  دنياي اقتصاد، .19

 .1389تير  3Twww.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=1932453T ،26 ، آدرس اينترنتي،1388
مورد برخط روزنامه 10خبرگزاري و  7سردبير و طراح فعال در  34شده از آراي  ه استناد نتايج استخراج. ب20

رين مشكل در زمينه بسترهاي فني و ت مهمدر خصوص ها  آنارزيابي نامه)،  ررسي در اين مقاله (در قالب پرسشب
هاي  محدوديتايران،  برخط هاي ها و روزنامه مخابراتي براي توليد و كاربرد گرافيك خبري در خبرگزاري

و نسبت  28با فراواني  برخط ك خبري عدم تناسب آن با حجم باالي فايل آثار گرافيپهناي باند در ايران و 
 درصد است. 4/82

مورد بررسي در  برخط روزنامه  10خبرگزاري و  7سردبير و طراح فعال در  34شده از آراي  به استناد نتايج استخراج. 21
ن در رسادر خصوص ميزان آشنايي مديران با گرافيك خبري و اطالع ها آناين مقاله (در قالب پرسشنامه)، ارزيابي 

ترين دليل در آشنايي محدود مديران رسانه با گرافيك  درصد) است و مهم6/67و نسبت  23حد كم (با فراواني 
جدي به توجهي  بياي و محتواي نوشتاري و هاي رسانه نگري و تمركز مديران بر سياستكليرسان،  خبري و اطالع

 .) استدرصد 9/55و نسبت  19جديد (با فراواني  ديداري هاي جلوه
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الملل روزنامه  (دبير سابق بين شُكرخواه يونس رسان و گرافيك خبري در ايران، گرافيك اطالع ةتاريخچ .22
 .، تهران (مصاحبه حضوري)1388 ارديبهشت 3، )كيهان

، )همشهري(مديرمسئول گروه مجالت  رسان و گرافيك خبري در ايران، مصاحبه با علي قنواتيگرافيك اطالع ةتاريخچ.  23
 . ، تهران (مصاحبه حضوري)1388مهر 5

(دبير سابق گروه اينفوگرافي روزنامه  رسان و گرافيك خبري در ايران، فريد مرتضويگرافيك اطالع ةتاريخچ .24
 . ، تهران (مصاحبه حضوري)1388مهر  5، )خورشيد

مورد  برخط روزنامه 10ي و خبرگزار 7سردبير و طراح فعال در  34به استناد نتايج استخراج شده از آراي  .25
كننده به گرافيك  ترين عامل كمك مهم در خصوصها  آننامه)، ارزيابي  بررسي در اين مقاله (در قالب پرسش

درصد) 8/61و نسبت  21خبري در ايران، وجود يك اراده مديريتي براي توليد گرافيك خبري (فراواني 
 اند. دانسته

مورد برخط روزنامه 10خبرگزاري و  7سردبير و طراح فعال در  34ز آراي شده ا به استناد نتايج استخراج .26
گيري از گرافيك در خصوص ميزان اثربخشي بهره ها آننامه)، ارزيابي  بررسي در اين مقاله (در قالب پرسش

 درصد) 50و نسبت  17زياد (با فراواني در تأمين رضايت مخاطبان را در حد خيليبرخط هاي خبري در رسانه
 اند. درصد) ارزيابي كرده 2/38و نسبت  13و زياد (با فراواني 
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