
کاربرد گرافیک اطالع رسان در روابط عمومی
مریم سلیمی

(مدرس دانشگاه و مولف کتاب گرافیک خبری و اطالع رسان)
1394دی 2-انجمن روابط عمومی ایران 



1/مقدمه

12/رساناطالعگرافیک
(...وانواعضروریتها،ومزایاتعاریف،)

15/رساناطالعگرافیککاربردوعلل

17/عمومیروابطدررساناطالعگرافیککاربرد

39/بندیجمع

40/پیشنهاد

41/منابع

فهرست مطالب



حجم باالی اطالعات

دو مشکل اساسی در 
عصر حاضر

کمبود زمان

هستندکردنروزبهنیازمنداطالعات،یکبارسال5هر
استشدهترسختفعلیشرایطدراطالعاتیادداریویادآوریبه

شوندنمیمنتقلخوبیبهنظرموردمفاهیم
شوندمیمشکلدچارموضوعاتفهمدرافراد

استدشواراطالعاتمقایسهوخواندن
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کلمات سنگین اند
ما غرق در محتوا هستیم

وقت کافی برای 
خواندن همه چیز نداریم

به تصاویر را بهتر از متن می توان
اشتراک گذاشت

راه حل چیست؟ بصری سازی محتوا

جهان آینده، بصری است
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طنزطبیعتدرکه...ومتنازایقطعه،ویدئویاعکس(meme)میم
شودمیپخشتغییراتاندکیبااینترنتکاربرانتوسطآمیزی
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نمونه میم
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واقعیت افزوده  
واقعیت افزودهواقعیت

..........

.......

محیطدیدنحالدرآنیوهمزمانصورتبهوقتی
رتصوبهآنهامورددراطالعاتیوهستیمپیرامونمان

ازعمالًکهشودمیظاهرچشممانجلویتکمیلی،
ایمکردهاستفاده«افزودهواقعیت»
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واقعیت افزوده.mp4
واقعیت افزوده.mp4


پرواز،همانمسافرانباگلف،بازیانجامبرایهواپیماداخلدرهولوگرافیفناوریازاستفاده
(ایرباس)زمینرویمردمیادیگرهواپیماییکمسافران

42/ 6هولوگرافی و حوزه های مختلف

پرنده عصبانی- موبایل و واقعیت.mp4
پرنده عصبانی- موبایل و واقعیت.mp4
هولوگرافی.mp4
هولوگرافی.mp4


گرافیک چیست؟
واژه گرافیککک از مصککدر یونککانی 

Graphein مکینوشکتنبه معنای
ریشکه آن در اصکل به معنکای. آید

نقککر »و « حککک کککردن»خراشککیدن، 
افشکککار مهکککاجر، . )اسکککت« ککککردن
1387 :1  )

ری گرافیکک، زبکان تصکوی». مکی داننکدنوعی زبکان تصکویر برخی نیزآن را 
انه است که برای ایجاد ارتباطی دیداری، جهت انتقال پیامی خکا،، از نشک

(  12: 1384هلر، )« .های بصری بهره می برد

جامعهنیازموردارتباطاتدرتسهیلبرایبصریمناسبحلراهارائه:یعنیگرافیک
استغیرکالمیرتباطاتامظهرگرافیکارتباطات،علمدر

:آنعمدهخصیصهدوسبببهارتباطاتدرگرافیکویژهجایگاه
(1387:8دالوند،)برمخاطبآنترعمیقوبیشترتأثیر-پیامانتقالدرسرعتافزایش-
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«  .که انعکاسی از واقعیت باشد... هر خبر، شیء، هر تصویر، هر رویداد و: اطالعات، عبارت است از»:  دکتر محسنیان راد

یشککه شککل  مشتق شده است و به همین جهکت، امروز نیکز اندشکل یافتهدر زبان فرانسه، از یک اصکطالح التینککی به معنککای اطالعکلمه 
(33:همان. )دادن به پیامهای ارتباطی به منظور آگاه ساختن و در جریان قرار دادن مخاطبان، در آن ملحوظ است

ککه ولکی اطالعکی. موقعی که دو یا چند نفر، درباره وضع هوای روز صحبت می کنند، گفت وگوی آنهکا یکک ارتبکاع معمکولی بکه شکمار مکی رود
(32: 1383معتمدنژاد، )« .روزنامه یا رادیکو یا تلویکزیون درباره وضکع هوای فردا، در اختیکار آنان می گذارند، یک خبکر تلقکی می شود

اطالع چیست؟
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یکدارایکهاستعینیوواقعیرویدادهایازگزارشیخبر،
باشد«خبریارزش»چندیا

و وجود ارزشها و عناصر خبری است که مرز بین اطالع و خبر و در واقع گرافیک خبری
اطالع رسان را تشکیل می دهند

دربرگیری

شهرت

برخورد، 
اختالف و 
مجاورتدرگیری

واستثنا
شگفتی

فراوانی 
و تعداد

مقدار

خبر چیست؟

تفاوت خبر و اطالع

تازگی
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گرافیک+ لغات فقط لغات

گرافیک   + لغات + عکس لغات + عکس 

(Poynter)و مؤسسه پوینتر( SND)جامعه طراحــی اخبار تجربه مشترك 
1989در سال

روش مختلف4ارائه اطالعات مربوط به یک حادثه در 

شناسایی روش موفقتر و اینکه کدام گروه جزئیاتی بیشتری از حادثه را به ذهن سپرده اند؟:هدف

1

2

3

4
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

اگرافیک اطالع رسان در زندگی م

ان  ما هر روز با گرافیکهای اطالع رس
زیادی در زندگیمان سروکار داریم

مثل چه چیزهایی؟ 
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جدول،نمودار،م،عالئمانندابزارهاییکمکپذیربهفهموسادهزبانیبهرااطالعاتکهاستاطالعاتنمایشگربصرینوعیرسان،اطالعگرافیک
کندمیارائه...وایچندرسانه،آنالینمتحرک،،(تعاملی)کنشیبرهم،(ثابت)ایستانمایشیهایقالبدر...ونقشهشمایل،عکس،تصویرسازی،

عکسمقیاسها(آیکون)انواع نقشک دیاگرام/ انواع نمودارانواع نقشهعالئم

موقعیت فضاییرنگطرح گرافیکیمتون و ارقام انواع جدول

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

42/ 12گرافیک اطالع رسان چیست؟



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

انواع گرافیک اطالع رسان

}}

......................................................................................

انواع گرافیک اطالع رسان
مبتنی برماهیت محتوایی

انواع گرافیک اطالع رسان
(فوری)خبری -مبتنی برشیوه نمایش

(غیرفوری)غیر خبری -

-(چاپی)ایستا 
-یواینتراکت/ برهم کنشی

-متحرک
-آنالین/ اینترنتی

-چند رسانه ای
-ویدئویی
-دیجیتالی 
-تأتو 
–فیزیکال 
-اینفوگرافیتی 

-لیزری/ نوری

انواع گرافیک اطالع رسان
{مبتنی بر تأکید عناصر

تصویر محورمتن محور
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انواع گرافیک اطالع رسان
به لحاظ تأکید عناصر

تصویر محورمتن محور

TABLEجدول
(مقایسه دو موضوع)

FLOW CHARTنمودار گردشی
(مقایسه دو موضوع)

TIMELINE

(نمایش سیر زمانی یک موضوع)

گرافیک اطالع رسان تصویری

آماریگرافیک اطالع رسان 
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واخبارهببخشیعینیتوپذیریباورتوانافزایش-
باالذهنیماندگاریبااطالعات

ازادیزیحجمارائهباانتشارفضایدرجوییصرفه-
محدودفضاییدراطالعات

ازیباالحجمکسبمخاطبان؛وقتدرجوییصرفه-
محدودزمانیدراطالعات

وباراخبصریسریعوسادهدرکامکانکردنفراهم-
انمخاطبتوسطاطالعات

دوربینهاتصویریخالءپوشش-
بهدخووظایفایفایدرسایتهاوهارسانهبهکمک-

آموزشورسانیاطالعلحاظبهویژه
پیچیدهاطالعاتسادهبیانبرایایوسیله-
اطالعاتآنالیندریافتدرکاربرانبرایموثرکمکی-

کاربرد و 
قابلیتهای
گرافیک 

اطالع رسان
و خبری

ونه هایگپرمخاطب ترینومحبوب ترینازیکیاطالع رسانرافیکگ
استرسانه اینوین

انسشمطلبیکدررساناطالعگرافیکوجودمطالعات،اساسبر
می دهدافزایشدرصد90تاراآنشدنخوانده 

:آنکلیکاربردهایبرعالوه
غیبترواطالعاتبصریسازیبرجسته-

آنهامطالعهبهمخاطب
ازخبربانیدروازهمیزانمحدودیت-

وخبریگرافیکرویبرهارسانهسوی
میعموروابطسویازارسالیرساناطالع

نهاآگذاریاشتراکبهامکانافزایش-
یاجتماعهایرسانهدرمخاطبانتوسط

وریخبگرافیکجذابیتبهتوجهبا...و
رساناطالع

بریخورساناطالعگرافیکازاستفاده-
آنهمشاهدامکانافزایشومنابعسایردر
مخاطبانازبیشتریتعدادسویاز

(Hampton, 2011)
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ورزشی-
(روزنامه نگاری و روابط عمومی)حوزه ارتباطات -
(به ویژه در حوزه کودک)آموزش -
تبلیغات-
(معرفی محصوالت و خدمات)بازاریابی -
(رزومه و زندگینامه)شخصی -
ارائه عملکرد و گزارشها-
...بصری سازی اسناد و-
وضعیت دما و آلودگی-
وضعیت ترافیک -
نظامی و امنیتی-
(به ویژه انتخابات)سیاست -
اقتصاد و تجارت-
اجتماعی-
فرهنگی -
فناوری-
آینده پژوهی-
سالمت و پزشکی-
غذا و دارو-
محیط زیست-
معماری و شهرسازی-

بری  استفاده از گرافیک اطالع رسان و خ
در حوزه های مختلف

-----------------------

-----------------------
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روابط عمومی 
گذشته حال

اخبار 
روزانه 

اخبار 
ساعتی

کنفرانس
خبری

چت در 
توییتر

دیدگاههای 
شما

محصوالت 
شما

تلویزیونیوتیوب
گرافیک 
اطالع 
رسان

قابلیت 
اکسلی . . .
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توسعه بهره گیری از گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

شبکه های اجتماعی توسعه دسترسی به اینترنت

امکان می دهد به راحتی پیام کلیدی را درك کنندمخاطبان و کاربرانبه 
دنپیام شما را از پیام های دیگر متمایز کن

پتانسیل به اشتراك گذاری در سراسر جهان را دارد
(Chapman ,2014)اطالع رسانی به شکلی جدید را می دهند به متخصصان روابط عمومی امکان 

دالیل بهره گیری
از گرافیک اطالع رسان
در حوزه روابط عمومی

درصد افزایش داشته است800جستجو برای گرافیک اطالع رسان بیش از 2012تا آغاز 2010پیش از سال 
(Bulla, 2013)
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به راحتی توجه مخاطب را جلب می کند
امکان شناخته شدن برند شما را افزایش می دهد

امکان توزیع محتوای شما در اینترنت و مشاهده آن را افزایش می دهد
نتایج جستجوی بازاریابی شما را افزایش می دهد

تعداد فالوورها و مشترکان شما را زیاد می کند
به راحتی قابل جابجایی و جاسازی در وب سایتهاست

محتوای شما را قابل فهم تر می کنند
(آنالین و آفالین)ورای بازاریابی دیجیتالی گسترش می یابد 

می دهدشما را در مقام یک متخصص قرار می دهد و اعتبار آنالین شما را به لحاظ علمی و تخصصی افزایش
کهیافتتدسگرافیکنوعاینگذاریاشتراکبهوبازدید،کلیکهاتعداد،بهتوانمیآنالتیک،یاریبه

استآنهابرایترمرتبطرساناطالعگرافیکهایارسالنیزوکاربرانومخاطبانرفتاررصدبرایمناسبامکانی

دلیل بهره گیری از گرافیک اطالع رسان10

(ش خبری آنهابا درک غرق شدن سردبیران و افراد با نفوذ در بیانیه های مطبوعاتی نوشتاری و درخواست برای پوش)ایجاد تمایز با بقیه 

تباطات،رآمارواربیانیههایمطبوعاتیبرایانتشارسریعاخبارواطالعاتفوریبسیارمناسبهستند،امابرایارائهایدههایپیچیدهومبتنیب* 
گرافیکهایاطالعرسانازتأثیربهتریبرسردبیرانوکاربرانبرخوردارند

و به همیین دلییل بر خالف نسخه های نوشتاری، گرافیک اطالع رسان را نمی توان تقسیم بندی و تکه تکه کرد)کاهش میزان دروازه بانی خبر 
(ممکن است یک گرافیک اطالع رسان بخش های بزرگ تری از یک صفحه اینترنتی و یا مجله را پر کند

( بودنبا رعایت دو شرط مرتبط بودن و مفید)اشتراك گذاری در منابع مختلف 

(به ویژه در فضای آنالین )تبدیل شدن به بخشی از بازاریابی محتوا 

( Hampton ,2011)

مزایای گرافیک اطالع رسان برای روابط عمومی ها

ن ند و در بیدتریگرافیکهای اطالع رسان در بهترین حالت ساختاری برای تنظیم، برنامه ریزی و بررسی اطالعات و آشکار کردن ارتباطیات پنهیان هسیت: گود
حالت برخی لینک هایی مرده هستند  

(طراحی نقشه ، بر روی یک پوستر یا یک تی شرت)مکان را نشان دهید 
(نشان دادن تضاد و تشابه به مخاطبان )مقایسه کنید 

...(تأکید بر اعداد و آمار و )هایالیت کنید 
به کمک تصاویر توضیح دهید

(، درک آن ها را آسان تر می کند...گروه بندی محصوالت و)گروه بندی کنید 
مطالب را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید

ساختار سلسله مراتبی را نشان دهید
( مثال در بررسی استراتژی یک سازمان) از فلوچارت استفاده کنید 

پرداختن به نکته اصلی

سال مدیر اطالعات تصویری 10کارل گود ، 
Newsweek بود

توصیه کارل گود به متخصصان روابط عمومی 9
برای تولید گرافیک اطالع رسان 

PR Newsدر همایش روابط عمومی دیجیتال 

(Miltenberg 2013 ,)
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مهرههایکلیدیوتاثیرگذارشناسایی 
:مثالزیاد،فالوورهایبااجتماعیشبکه هایدرشمارساناطالعگرافیکهایانتشاربهعالقه مندمهمافرادشناختلزوم

مدیاایاچپعمومیروابطآژانستوسطویمبلدونتنیسقهرمانیمسابقاترساناطالعگرافیکتهیه
آنوبنویسدیترشتویدررساناطالعگرافیکایندربارهاینکهبرای(ورزشیحوزهبیزنسمنونویسوبالگ)شیبتیراسلکردنمتقاعد

(فالوورهزار8تعدادبا)کندادپینترستشدررا
(Chapman ,2014)

اری گرافییک پینترست یک شبکه اجتماعی موثر برای به اشتراک گذ
(Chapman ,2014)اطالع رسان است

بهره گیری از شبکه های اجتماعی
برای اشتراك گذاری گرافیک اطالع رسان

تماعیاجهایشبکهوسایتهادررساناطالعهایگرافیکلندن،درنئومناستودیوبررسیبراساس
کنندمیجذبکنندهبازدیدهمچنانماه8تامختلف

ماه 8
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:Hotel.comشرکت
طالعاگرافیکبهخودسایتوبدربخشیاختصاص

رسان

:هدف
رویاروییدراطالعاتترسادهوترجالبارائه

درییرتغمانندسنگین تریموضوعاتباآنمشتریان
جنتایانتشاروجهانسراسردرهتل هاساالنههزینه

هیالتتسچونموضوعاتیدربارهمشتریاننظرسنجی
هتل

:مخاطبان
سایت هایوبالگ نویسان،روزنامه ها،رسانه ها؛انواع

هاهتلدیگروتلویزیونیایستگاه هایآنالین،
(Krum,2013)

تبدیل گرافیک اطالع رسان به
بخشی از راهبرد روابط عمومی شرکتها و سازمانها

ری فکر هنگام توسعه مفاهیم گرافیک اطالع رسان باید بص
کنیم

توجه به تصویر کلی اهمیت زیادی دارد
باید مشخص کرد هدف کسب و کار چیست؟ 

پیام چیست؟ 
می خواهیم مردم چه احساسی داشته باشند؟

به چه فکر کنند؟
در نتیجه چگونه عمل کنند؟ 

متخصصان روابط عمومی باید مغز خیود را دوبیاره آمیوزش
فتن از دهند تا مانند طراحان فکر کرده و چگونگی کمیک گیر

گرافیک اطالع رسان برای انتقال پیام را درک کنند
(Compton ,2011)

متخصصان روابط عمومی باید بصری فکر کنند
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کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

خبررسانی، اطالع رسانی، آموزش، تبلیغات و بازاریابی-1

آموزش



کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

اطالع 
رسانی



هشدارها

کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی



توصیه ها

کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی



خبررسانی

کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی



کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

جوابیه

تأییدیه، تکذیبیه ، اصالحیه و توضیح بصری اخبار، آمار و اطالعات-2



کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

اعالم چشم اندازها، استراتژیها و برنامه های سازمانی -3

اسناد
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کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

اعالم مواضع / اعالم نظرات کارشناسی-4



کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

...ارائه نتایج تحلیل محتوا ، محوریابی، اطالع یابی و-5



کاربرد گرافیک اطالع رسان در حوزه روابط عمومی

تهیه و ارائه گزارشهای مدیریتی-6
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-----------------------

انواع رسانه

کتاب–مجله-روزنامه:چاپیهایرسانه
رادیووتلویزیونمانندشنیداریودیداریهایرسانه:الکترونیکهایرسانه
-dvd–فلش–دیسک:دیجیتالهایرسانه cd
(اینترنتیهایسامانه–هاخبرگزاری)آنالینهایرسانه
سایبرهایرسانه

(هاظهورنو):هاوبالگ
کاتولوگ،اعالناتوایجادهوشهریهایتابلوبروشور،،اعالمیه):نصبیهایرسانه

(...ولوگوپالکارد،،آرم،پوستر،
(عمومیروابط)نهادیهایرسانه

بنگاه هایا،کارتل هالملل،بینروابطدفاترخبرگزاری ها،همچون:فرانهادیرسانه های
ینمایی،سفیلم هایسازه،ملیتیچندشرکت هایخبری،تراست هایوسخن پراکنی

ماهواره ایشبکه های
محتوایی،هایکامیونیتپادکستها،فرومها،اجتماعی،هایشبکه):اجتماعیهایرسانه

(میکروبالگهاووبالگهاها،ویکی

گیردمیقراراستفادهموردهارسانهازبسیاریدررساناطالعگرافیک
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انهگرافیک اطالع رسان و انواع رس

یگرافیک اطالع رسان برهم کنش
33 /42

حج.swf
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-----------------------

گرافیک اطالع رسان ایستا

انهگرافیک اطالع رسان و انواع رس
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رافیکموشن گ/ گرافیک اطالع رسان ویدئویی

انهگرافیک اطالع رسان و انواع رس
35 /42

منا.mp4
منا.mp4
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و Adobe Air))، ادوب ایر (Flex)فتوشاپ، ادوب ایالستریتور، فالش، فلکس 
. و ام( PHP. )پی. اچ. همچنین از تکنولوژیهـایی نیز همـانند پی. تری دی مک

(  MYSQL. )ال. کیو. اس. وای
نرم افزارها و تکنولوژیها 
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جمع بندی

برای بهره گیری از گرافیک اطالع رسان متخصصان روابط عمومی باید بصری فکر کنند

نیز یاری . ..، وبالگها، رسانه ها و(به ویژه پینترست)برای اشتراک گذاری بیشتر گرافیک اطالع رسان می توان از شبکه های اجتماعی 
افراد کلیدی مهم با فالوورهای بسیار کمک گرفت

باشدهاعمومیروابطیاریگرتواندمی...وچاپیآنالین،محیطی،نصبی،هایرسانهقالبدرهایحوزهازبسیاریدررساناطالعگرافیک

بخشد؛ گرافیک اطالع رسان مزایای بسیاری دارد که بهره گیری از آن تجربه مخاطب یا کاربر را در جریان ارتباع با سازمان ما بهبود می
ه کمک صرفه جویی در زمان و فضای انتشار، ساده سازی اطالعات و تسهیل در درک آن، تصمیم گیری سریعتر و راحت تر برای مدیران ب

، امککان (وعکپسولی از اطالعات مفید در ارتباع با یک موض)گرافیک اطالع رسان و خبری، دسترسی به اطالعات خالصه و دسته بندی شده
...سهککل تر بررسککی، تحلیککل  و تشککککریح  و مقایسه عملکردها، آمارها و

استتصویریجهانآیندهجهان

ورساناطالعگرافیک،محتواسازیبصریروشهایازیکی
استخبری

هرهباجتماعی،هایشبکهتوسعهواینترنتبهدسترسیبا
تاسیافتهچشمگیریافزایشرساناطالعگرافیکازگیری
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برخی پیشنهادها

1 آشنایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی و حوزه ارتباطات با گرافیک خبری و اطالع رسان•

2 آشنایی و کسب تجربه و تسلط در حوزه گرافیک خبری و اطالع رسان توسط طراحان گرافیک فعال در روابط عمومی ها•

3 برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی گرافیک خبری و اطالع رسان ویژه کارشناسان روابط عمومی•

4
اختصا، فضایی در سایت سازمانها به گرافیک اطالع رسان و خبری•

5
رأی زنی با رسانه ها برای انتشار گرافیک های اطالع رسان و خبری سازمان•

6 اختصا، فضایی در سایت انجمنهای روابط عمومی به گرافیک اطالع رسان و خبری•

7
نیز بهره گیری از شبکه های اجتماعی، سایتها و وبالگها و دیگر رسانه ها برای انتشار گرافیک اطالع رسان و خبری و•

شناسایی افراد کلیدی با فالوورهای بسیار

40 /42



برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد
یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت



60تا 54ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره های •
نه ها، شکرخواه، یونس و سلیمی، مریم، گرافیک خبری و اطالع رسان، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسا•

1393تهران، 
احمد اشرفی و مریم سلیمی، انتشارات : ، مترجمین2گرافیک اطالع رسان رسان ( 1394)کایرو، آلبرتو -•
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