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 چکیده

و همه شئون  یرسانه ها در سپهر عموم یاطالعات و ارتباطات، با حضور و گستردگ نینو یها یبا آغاز هزاره سوم و توسعه و رشد فناور

 یم انیجر یمجاز یمحور ارتباطات، رسانه و در بستر فضااجتماع و... انسان، حولِ  است،یفراهم شده که آموزش، فرهنگ، س یفضا، چارچوب یزندگ

ارتباط از  یدیبه سبک جدمطالعه محتواهای متنی، روابط عمومی ها  یبرا یدر عصر مدرن و نداشتن وقت کافانسان  ادیا توجه به مشغله زب .ابدی

 .در حال گسترش است ایکه هم اکنون در سرتا سر دن غیرکالمی و تصویری روی آورده اند

اطالعات را  یابیو ارز افتیدر در یبهره ور زانیکند تا م یفراهم آمده به کاربران کمک م یبر درک باالتر داده ها هیبا تک یکیگراف ارتباطات

 دارد.  دانش محور یرا در روابط عموممؤثری دهند و نقش  شیافزا

انتقال  تولید سبک جدیدی از محتوا و در ع رسان و خبریگرافیک اطالارتباطات گرافیکی و و شناخت نقش  یحاضر با هدف بررس قیتحق

هدف، محقق با  نیبه ا دنیرس یدر راستا انجام شده است. یمخاطبان روابط عموم توسطپیام جذب توسط روابط عمومی ها و نقش آن در  دانش

 یگردآور یوکتابخانه ا یشیمایپ ن،یمشاهده آنال ،یفیتوص قینگارش مقاله را از طر یاطالعات الزم برا یو مشاهده مشارکت یفیاستفاده از روش ک

 کرده است. فیو تأل

 یداراروابط عمومی ها اطالعات؛  یدر عصر ارتباطات و فناور یارتباط نیدهد با توجه به ساختار نو یپژوهش صورت گرفته نشان م جینتا

تبار بخشی و مدیریت محتوا، پوشش مناسب رسانه ای در از اع ینیسبک نو یشکلگیردر  یرگذاریتأث نقشمناسب و  تیکارکرد، فرصت، ظرف

 دانش را دارد.و گسترش  جادیو ا یغیتبل ،یفرهنگ ،یآموزشفضای مجازی و همچنین اهداف مختلف 

 ،یروابط عموم فیشده که در انجام وظا لیتبد ها یعموم از راهبرد روابط ریناپذ ییجدا یبه جزئ (Info Graphic)گرافیک اطالع رسان 

و  ها یعموم و...، روابط ینظرسنج جیانتشار نتا غ،یآموزش، تبل ،یرسان اطالع یها که در حوزه ینوع ارتباط اختصاص داده شده، بخش نیرا به ا یشبخ

 امیاع پاقن تولید علم و ،یمخاطبان روابط عموم قیتشوو  بیترغو منجر به تولید علم در قالب گرافیکی شده و باعث  رساند یم یاریرا  ها انسازم

 می شود. یروابط عموم یها

 

 دانش محور یروابط عموم، ات گرافیکیگرافیک اطالع رسان، ارتباط :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

ها بوده است. رسانه ها همواره در طول تاریخ حیات خود کوشیده اند عصر یبشر در همه  یها از دغدغه یکی شهیارتباطات و ارتباط متقابل هم

 طبانانواع ابزارها و روش ها، به ارائه اطالعات و اخبار اقدام کنند تا ضمن انجام وظایف اصلی خود، موجب جلب و جذب بیشتر مخابا بهره گیری از 

بر  ریبر تصو هیبا تک ییو معنا یمفهوم  یدر صدد ارتباط شهیرسانه ها و مطبوعات هم ریرا با هدف ادامه بقای خود فراهم کنند. در قرون اخ

تر  عیو وس روز محکم تره روز ب حفظ نموده و یتیگ یپهنا یجا یارتباط خود را با مخاطب در جا یاند تا با راه حل دهیاند و کوشمخاطب بوده 

 . ندینما

برد تا با ساختن  یبهره م ییوبا انتقال درست مفهوم، از چه راهکارها عیسر یارتباط یبرا 21که بشر قرن  نجاستیال مطرح شده اؤس حال

گرافیک اطالع رسان و حاضر در نظر دارد تا نقش  قیو هم سو با فکر خود کند؟ تحق یها و مخاطبان خود را راض قهیسل یهمه  ،یانه ارس یبستر

 قرار دهد. یو جذب آن توسط مخاطبان را مورد بررسارتباط تصویری را در تولید علم 

حضوری  ،یت و در جوامع پیشرفته، در همه زمینه ها و زوایای زندگو طراحی گرافیک از ملزومات پیام رسانی در روزگار ما اس ارتباطات

مبنای معیارها و الگوهای زیبایی شناختی گرافیک  محسوس دارد. گرافیک محیطی، از یک سو بخش مهمی از محیط و اشیاء پیرامون خود را بر

ین گونه گرافیک دیگر گفتگو و ارتباط برقرار می کند. بدسوی دیگر، به واسطة زبان گرافیک با محیط و اشیا و انسانهای  ازشکل می دهد و 

بشر جدید را شکل داده و می آراید و به مثابه زبان تصویری مشترک، در داد و ستدها و مبادالت فرهنگی و تجاری، نه فقط « خانة وجود»محیطی 

ها، آداب و  با فرهنگ جامعه و شناخت هنجارها، ارزشرو آشنایی  نیاز ا .در جامع های خاص بلکه بین جوامع مختلف، به کار گرفته می شود

دارد. وقتی طراح با فرهنگ و روحیات مردم جامعه آشنایی عمیقی داشته  یرسوم و قوانین آن، بیشترین اهمیت را در طراحی ارتباطات گرافیک

 ر کند. بیانی روشن و آشنا، ارتباط ساده و عمیقی را با مخاطب برقرا باباشد به آسانی می تواند، 

 ازمندیمورد نظر ن امیخود اختصاص داده است، جلب توجه مخاطب به په روزانه مردم را ب یاز زندگ یبخش بزرگ یریکه ارتباط تصو ییایدن در

به  توان یواسطه آن مه که ب ییاز شگردها یکیکه نسبت به آن کنجکاو شوند.  کنند یتوجه م یزیچرا که مردم به چ ؛باشد یم یشناخت تخصص

 است.  یکیاستفاده از ارتباطات گراف افتیمنظور دست  نیا

 نیکاال و خدمات و همچن غیدر تبل یموضوع مهم و اساس کیبه  یحوزه روابط عموم در رسان بویژه گرافیک اطالع یرکالمیغارتباطات  امروزه

 یو ادراکات بصر یداریذب مخاطبان برهم زدن عادات دج یبرا نهیزم نیمورد استفاده در ا یشده است. راهکارها لیبه مخاطب تبد میارائه مفاه

 . دینما یو مشارکت در ارتباط م دنیکرده و مشتاق به د جادیا رتیو ح یشگفت سمخاطب که در او احسا

ب، )ترغیو جذب  امیدر انتقال پ و ارتباط تصویری گرافیک اطالع رسانپژوهش، شناخت نقش  نیا یراستا هدف اساس نیا در اهداف تحقیق:

؛ کیارتباط و گراف ینظر میمفاههمچون البته در این نوشتار، اهداف فرعی  است.و تولید محتو یتوسط مخاطبان روابط عمومآن تشویق و اقناع( 

 ه قرار گرفته است.مورد مداقّ جهت تحقق اهداف سازمان امیدر انتقال پ یریارتباطات تصو یکارکردها نییتب

آنها ارتباط  یبا مصرف کنندگان توسط مرتبط ساختن خدمات با تجربه زندگ یبه طور مؤثر تواند یحسوس مخدمات نام یایمزا: قیتحق تیاهم

به  یو فرد یذهن اتیگونه تجرب نیو جذب ا ریتسخ یچگونگ یخدمات غاتیتبل یبرا یچالش واقع نی(. بنابرا111 :1111،  تالی)م دیبرقرار نما

 ،یپر شور و نشاط، قو دیبا غاتیتبل ،یذهن اتیمؤثر تجرب ریکه به منظور تسخ کند یم انی( ب111: 1111) تالیباشد. م یطور موثر و اثربخش م

  .باشند یم یزشیمثبت و انگ ت،یبا اهم یزندگ اتیاست که تجرب نیارزشمند باشد. منظور از ارزشمند بودن ا تاًیو نها یواقع

جذب و در  کیگراف یرگذاریتأث رانینمودن آنها با موضوعات مرتبط و م ریذهن مخاطبان و درگ دنیدر به چالش کش قیموضوع تحق تیاهم

 باشد. یبر ذهن مخاطب م امیپ یماندگار

که استفاده از  مینیب یمروزنامه ها و محتواهای تولیدشده در فضای انتشاراتی، دیجیتال، الکترونیکی و مجازی به  یبا نگاه: قیتحقضرورت 

 نینو یروزنامه نگارتولید گرافیک های خبری، اطالع رسان و آموزشی و در  ییصفحه آراطراحی و هنر  ،گرن ر،یهمچون تصاو یکیعناصر گراف

در زمان جام  یکند؛ وقت یکتاب را م کیکار  ک،یکه گراف یاست به طور رگذاریتأث اریبستوسط روابط عمومی ها در ترغیب و اقناع مخاطبان 

است که  نیدهنده ا باشد، نشان یکشد که در حال شوت کردن توپ م یرا م رانیاز نقشه ا یکاتوریکار ست،یکاتوریطراحِ کار کیفوتبال  یجهان

اگر بخواهد در قالب متن کتاب  امیپ نیفوتبال هستند و تب و تاب فوتبال همه مردم را به خود مشغول کرده است که ا یمشغول تماشا رانیمردم ا

 صفحه مطلب داشته باشد.  21از  شیبه نوشتن ب ازین دیبه مخاطب منتقل شود شا
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را  یمجله ا ایروزنامه  دیخواه یم یکند. شما وقت یرا زودتر از متن مشاهده کرده و درک م ریمخاطب عکس و تصو ،یلحاظ روان شناس از

بر  یکیارتباطات گراف یاررگذیموضوع؛ نشان دهندة تأث نیکه ا شینه نوشته ها دیشو یم رهیآن خ ریمعموال در نگاه اول به تصاو د،یکن یداریخر

به نظر  یضروردانش محور  یروابط عمومگرافیک اطالع رسانی و نقش آن در شناخت  یبا توجه به مطالب فوق بررس لذا .باشد یممخاطب 

 .رسد یم

 .ی ایفا کندنقش موثر گرافیک اطالع رسانی در تولید دانش توسط روابط عمومی هابه نظر می رسد : قیتحقفرضیات 

، اطالعات و اخبار ،یریتصو یها تیجذاب جادیبا ا تواند یو اطالع رسان م یخبر کیدر قالب گراف یکیاستفاده از ارتباطات گرافر می رسد به نظ

 مخاطبان جذابتر کند. یها را برا یروابط عموم یو موارد تبلیغاتی منتشر شده از سو محتوا

تفاوت  ک،یرسانه و گراف نیرابطه ب یبه بررس «گرافیک خبری و اطالع رسان» ( در کتاب1313سلیمی و شکرخواه) پیشینه تجربی تحقیق:

(، رانی)در جهان و ا نهیشیانواع، پ م،یمفاه ،یاطالع رسان و خبر یها کیارائه اخبار و اطالعات در رسانه ها، گراف یچگونگ زیاطالع و خبر و ن نیب

دانشگاه  یو اطالع رسان و معرف یخبر یها کیگراف دیو تول هیکاربرد و الزامات ته نیینها و تبآ دیو تول هیدر ته منکات مه ند،یتفاوتها، فرآ ها،یژگیو

 پرداخته اند. یاطالع رسان و خبر کیموفق مرتبط با حوزه گراف یو نمونه ها تهایکتابها، سا نجمنها،ها، مراکز و ا

و ارتباطات  یدر عصر فناور دشدهیاطالعات تول یفراوان و گوناگون حجمنتایج یافته های این تحقیق و نظرات کارشناسان نشان می دهد که : 

 یرسان که در حوزه ارتباطات و اطالع یافراد یبه مخاطبان منتقل شوند. تمام وهیش نیزمان و به بهتر نیتر که اطالعات در کوتاه کند یم جابیا

از  یکی ند؛یاستفاده نما میمفاه حیانتقال صح یها برا روش نیاز بهتر انندبتو دیدر کار خود عالوه بر کسب دانش روز، با تیموفق یفعال هستند برا

 نیا یضرورت آموزش و معرف رو نیکوتاه دارد. ازا اریبس یعمر رانینگاشت است که در ا اطالع ای کینفوگرافیا نهیزم نیدر ا یکاربرد اریبس یابزارها

 .شود یاحساس م اریبس یهنر کاربرد

ها در  یروابط عموم تهران نسبت به عملکرد یروابط عموم یها کارشناسان عضو انجمن یها دگاهید یبه بررس یش( در پژوه1313)ی ریام

گر  هیگر و توج نییتب شتریب رانیها در ا یروابط عموم دهد، یو نظرات کارشناسان نشان م قیتحق نیا یها افتهیچنان که  پرداخت. آن رانیا

کارشناسان، روابط  دگاهیمحقق شده است و از د یها با مردم به خوب یروابط عموم هیکه ارتباط دوسو دهد یمنشان  جیحال نتا نی. با اباشند یم

 زانیبه صورت موفق عمل کرده اند و به م زین یارتباط نینو یها یتکنولوژ یریدر بکارگ نیداشته اند. همچن ینظر عملکرد مثبت نیها از ا یعموم

 تواند یکه خود م دینما یها و نحوه استفاده از آنها دو مبحث جدا م یتکنولوژ نیا یریه نموده اند. البته، بکارگها استفاد یفناور نیاز ا یادیز

 ینتوانسته اند کارکرد اطالع رسان رانیها در ا یکارشناسان روابط عموم دگاهیاست که از د یدر حال نیدهد. ا لیمستقل را تشک قیتحق کیموضوع 

 .باشند یباره دچار ضعف م نیو در ا ندیمحقق نما یطلوبم زانیبه مردم را به م

 رانیمد دگاهیاز د یشهر تیریدر حوزه اخبار مد ینظام مطلوب اطالع رسان نیتدو یها وهیارائه الگو و ش یبه بررس ی( در پژوهش1312)یفرخ

علوم ارتباطات  یا در گروِ استفاده مناسب از ابزارهادر سازمان ه یکارآمد و علم تیری، مد تهران پرداخت. در هزاره سوم یشهردار یروابط عموم

 تیریدر حوزه اخبار مد ینظام مطلوب اطالع رسان نیتدو یها وهیارائه الگو و ش ی، شناخت و بررس . لذا مطالعهباشد یها م یروابط عموم انندم

 است.  یرضرو اریبس یتیریتهران بخصوص از ابعاد مد یشهردار یروابط عموم رانیمد دیاز د یشهر

 می مقاله این نتایج. پرداخت تجاری ـیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی  به طراحی مدل ارزش ی( در پژوهش1311فر) یسلطان

د، امات بهبواقد و ها طرح تدوین با تا نموده یاری تجاری و اقتصادی سساتؤم در عمومی روابط مدیریت شناسی آسیب و ارزیابی در را مدیران تواند

جهت توسعه و توانمندسازی روابط عمومی فراهم سازند. مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند از مدل نهایی این مقاله به  اسبیبستر من

 عنوان یک سیستم پشتیبان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده کنند. بهره مندی از این مدل به مدیران روابط عمومی کمک خواهد نمود،

به و حل مسایل به طور تصادفی، با یک رویکرد نظام مند، علمی و کاربردی و بر اساس معیارها و شاخص های کیفی و علمی  اساییبه جای شن

 ل سازمان خود بپردازند.ئشناسایی وضعیت موجود و حل مسا

در بخش تولیدی صنعت ورزش با  AIDA به رتبه بندی ابزارهای روابط عمومی بر مبنای مدل ی( در پژوهش1311)یلیو اسماع یگودرز

وضوح می توان ه وابط عمومی یکی از مهم ترین عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و از ارکان جدایی ناپذیر آن است. بر پرداختند. AHPروش 

یح و اندیشمندانه بر پایه عقل و و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد برون سازمانی، برقراری ارتباطی صح تریندریافت که یکی از مهم 

های جمعی است. با توجه نقش بسیار حیاتی و مهم روابط عمومی در رساندن پیام سازمان به مخاطبان، هدف این مقاله رتبه بندی  خرد با رسانه

نشان داد   AIDAنای مدلابزارهای روابط عمومی و انتخاب مناسب ترین آنها برای بخش تولیدی صنعت ورزش است. نتایج در سطح سوم برمب
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(، از نظر ایجاد عالقه و تمایل، پیشبرد فروش 16334( و روابط عمومی با ضریب اولویت )163.1که از نظر ایجاد آگاهی، تبلیغات با ضریب اولویت )

 داشتند. ( اهمیت بیشتری16441(، از نظر سوق دادن مشتریان به خرید، فروش شخصی با ضریب اولویت )163.1با ضریب اولویت )

به آسیب شناسی روابط عمومی در ایران پرداختند. جایگاه مشتریان نزد این واحدها، در سطحی  ی( در پژوهش1311)یمیراد و قد انیمحسن

تیک رانازل است. بنابراین، بدون وجود استثنا، میان نیاز واقعی مشتریان و قابلیت واقعی پاسخگویی روابط عمومی ها، شکافی به عمق توسعه دموک

ها و  های مدرن، در غیاب استراتژی   . مستندسازی نظام پاسخگویی به مشتریان به عنوان شاخص اصلی مشتری گرایی در سازمانداردوجود 

 بر شود. گونه تمهیدات در برنامه و عمل روابط عمومی ها دیده نمی  گرایش به سوی تامین این  های مشتری مدارانه، وجود ندارد و اساساً سیاست 

از نیازها و انتظارات مشتریان « اطالع یابی»سازگارند. « الگوی تبلیغی»ها در ایران با  های به دست آمده از این پژوهش، روابط عمومی   اساس یافته

 وبات سازنده و برقراری روابط و مناس« اطالع رسانی»ها و بستر الزم برای  و محیط در حال تغییر، به عنوان فرآیند اصلی کار در روابط عمومی 

 ها و ساختارهای پژوهشی الزم برای تحقق این امر وجود ندارد. مورد غفلت قرار گرفته و زیرساخت  دوسویه، عامداً

و شناخت نقش  یبررسوی در  ( در پژوهشی به نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط عمومی پرداخت..131محسن زاده)

نشان  قیتحق یها افته، آورده است: یشهرستان بهارستان یفرماندار یو جذب آن توسط مخاطبان روابط عموم مایدر انتقال پ یکیارتباطات گراف

 یبه جزئ  یکیرتباطات گرافو ا است رگذاریتأث یبه طور معنادار یروابط عموم یها امیو اقناع پ قیتشو ب،یدر ترغ یکیگراف یطرح ها دهد یم

که  ینوع ارتباط اختصاص داده شده، بخش نیرا به ا یبخش ،یروابط عموم فیشده که در انجام وظا لیتبد ها یعموم از راهبرد روابط ریناپذ ییجدا

 ژهیرشد و توسعه ارتباطات بو و رساند یم یاریرا  ها انو سازم ها یعموم و...، روابط ینظرسنج جیانتشار نتا غ،یآموزش، تبل ،یرسان اطالع یها در حوزه

 شود. یمختلف م یدر حوزه ها شرفتیو پ ینیکارآفر ،یاجتماع ریمنجر به تأث کینر و گرافبا استفاده از ابزار ه

 

 مفاهیم نظری تحقیق

و به  دهیچیرپیساده و غ اریبس یاست که اطالعات را به زبان کیگراف ینوع کینفوگرافیا ایاطالع رسان  کیگراف: و اطالع رسان یخبر کیگراف

 یبه مخاطب ارائه م یبیترک ای یمتحرک، برهم کنش ستا،ی(، نقشه و... به صورت اکونی)آ لیانواع نمودار، شما اگرام،یهمچون عکس، د یکمک ابزار

 کیدر اهداف و زمان ارائه آنها نهفته است. معادل واژه گراف زیاخبار و اطالعات و ن نیدر تفاوت ب یرسان و خبر عاطال کیگراف زیکند. نقطه تما

 (1313)سلیمی و شکرخواه،  است. وزین کیگراف یسیبه زبان انگل یخبر

وردنظر ارتباط: ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آنکه درگیرندة پیام مشابهت معنا با معنای م

 (.1311،11فرستندة پیام ایجاد شود)محسنیان راد،

های آماری، تهیه ارتوان به نوشتن زیبای کلمات، رسم منحنی و نمود گیرد که از آن جمله می یتصویری: حیطه بسیار وسیعی را در بر م ارتباط

چاپ قابل انتشار  بوسیلههایی که  ها مورد دیگر اشاره کرد. برخی اساتید هنر اذعان دارند: کلیه طرح آگهی تبلیغاتی و پوستر، صفحه آرایی وده

 (.1312213کو،یباشند)دستور ن هستند، طرح گرافیکی می

 یعلمی است که در آن چگونگی استفاده از انواع فرم ها، رنگ ها، نقش ها و تصاویرگوناگون به روش: و ارتباطات گرافیکی گرافیک محیطی

ی، یابی و همچنین ساختن زیبایی های محیط عموم ماهرانه، اصولی و برنامه ریزی شده، در جهت بهتر و ساده تر شدن روابط، اطالع رسانی و جهت

 (.21، 1311وهمکاران،  سی)پراتکانگیرد ح شده و مورد بررسی قرار میمطر

ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا  عمومی: روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان روابط

 (.1.، 1313،یند)اسکندرسسه اهمیت دارند، به دست آورؤکه برای م بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را

 داتیدر تول یحفظ تنوع و تازگ ران،یامگیو زنده با پ ایارتباط پو یتوان به برقرار یم یارتباط جمع لیوسا یو نقش ها فی: از وظانقش

 یفرهنگ یاه راثیجامعه و انتقال م یاجزا انیم یهمبستگ جادیا ط،یحراست از مح نیهمچن نینو یها شهیو عرضه اند یاسیس ،یفکر ،یفرهنگ

 نام برد.  گریبه نسل د یاز نسل

کند که بداند  یانتظار م جادیا یشود به آدم، سازمان یمحول م یفیدر مقابل انتظار است؛ وظا نقشفوق، با توجه به تعاریف به نظر محقق 

 نه؟ ایانجام شده  یبدرست فیوظا
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و  یخبر کیبخصوص گراف کیرسد نقش گراف ینظر م به باشد. یو هنر مجامعه  وندیپ یبرا یمدرن امروز، واسطه ا یایدر دن یکیارتباط گراف

 تواند یاست و م رگذاریاطالع مخاطبان، تأث یبرا ،یروابط عموم یاطالعات و اخبار منتشر شده از سو ،یریتصو یتهایجذاب جادیاطالع رسان در ا

نسبت به شرکت و  انیمشتر تیذهن رییاصالح و تغ ان،یرتباط با مشترها در ا شرکت یابیبازار یها یو استراتژ ها استیرا در س یمهم ارینقش بس

 کند. فایسازمان ا

 شود.  یهستند، استفاده م یریاز ارتباط تصو یو رنگ ها که عناصر  ریاز تصاو شتریب یعصر حاضر در صنعت روزنامه نگار در

زبان  نیاستفاده کرد. بلکه ا یمختلف از زبان نوشتار یها اکز و مکانمر یمعرف یبرا توان ینم ش،یهزار گو .با وجود بیش از صد زبان و  امروزه

 .دهد یانتقال م عتریرا سر ها امیها، پ ها و هتل جاده ماها،یدر هواپ  ها است که با ساخت عالئم و نشانه یریتصو

وقی را در سرلوحه وظایف خود دارد و به عمومی به مثابه زبان یک سازمان، وظیفه بیان و اعالن کارکردهای ذاتی و تبعی آن فرد حق روابط

های زمانی و مکانی، هنری  های رایج در بیان هنری پیام برای واگویه مستقیم یا غیرمستقیم پیام با عنایت به موقعیت خدمت گرفتن تمامی شیوه

 سازد. است که مدیران موفق روابط عمومی را از دیگر همکارانشان جدا می

 یبرا ،یروابط عموم یاطالعات و اخبار منتشر شده از سو ،یریتصو یتهایجذاب جادیو اطالع رسان در ا یخبر کیبخصوص گراف کیقش گرافن

اصالح و  ان،یها در ارتباط با مشتر شرکت یابیبازار یها یو استراتژ ها استیرا در س یمهم ارینقش بس تواند یاست و م رگذاریاطالع مخاطبان، تأث

 کند. فایشرکت و سازمان ا نسبت به انیمشتر تیذهن رییتغ

 یابیو ارز افتیدر در یبهره ور زانیتا م کند یفراهم آمده به کاربران کمک م یها بر درک باالتر داده هیبا تک یکیواقع ارتباطات گراف در

 دهند.  شیاطالعات را افزا

و  یها استیرا در س یمهم ارینقش بس تواند یم یکیو ارتباط گراف یابیبازار یابزارها نیاز مهمتر یکیصحیح به عنوان  غاتیتبل نیهمچن

و مخاطبان نسبت به شرکت و  انیمشتر تیذهن رییاصالح و تغ د،یمحصوالت جد یمعرف ان،یارتباط با مشتر لیموسسه از قب یابیبازار یها یاستراتژ

 د،یجد یو توسعه کاالها یر دسترس خود همانند طراحکه بتوانند از ابزار و امکانات د ییها شرکت طیشرا نیکند. در ا فایآن و ... ا ینشان تجار

 نیبر ا توانند یاستفاده کنند م یموثر به درست غاتیتبل نیمناسب و همچن متیو ق تیفیمحصوالت با ک هیو ارا عیساختار کانال توز دیتجد

 کنند. نیمداوم خود را تضم یفائق آمده و بقا ها چالش

 

 قیتحقو یافته های نظری مبانی 

موردنظر سازمان ها و  یها امیانتقال و جلوه گر ساختن پ وهیاگر ش ،یو هنر یارتباط دیجد یها یبشر و بروز تکنولوژ شرفتین با پهمزما

و  ی بویژه ارتباطات گرافیکی و تصویریمجاز یفضا ن،ینو یارتباط جمع لیوسا یها گاهیاستفاده از بستر پا ،یبخش تیبا جذابمراکز عرضه کاالها 

و اقناع مخاطبان  قیتشو ب،یمنجر به ترغبرای دارنده آن ایجاد قدرت کند و تواند  یم رد،یجوانان صورت پذ ژهیبو دفمورد توجه جامعه ه ریدر مس

اشاعه و های ارتباطی  هینظراز کند. در همین راستا به منظور تبیین علمی پژوهش  نیخود را تأم یو آموزش یاطالع رسان ،یغیشود و اهداف تبل

، و چارلز رایت های اجتماعی ارتباطات هارولد السول همچنین نقشمیشل فوکو به مثابه گفتمان دانش ـ قدرت  غاتیتبلو .ام. راجرز اورت ینوآور

 برای تبیین علمی پژوهش استفاده شده است.نقش وسایل ارتباط جمعی ویلبر شرام و نقش ارتباطات گرافیکی 

اعتقاد متفکران حوزه نوسازی روانی به خصوص راجرز و همکارانش مقابله و برخورد با امری  به: راجرز .ام.اورت یاشاعه و نوآورارتباطی  هینظر

های ارتباطی و اطالعاتی به عنوان ابزاری نو، هم کارکرد ارتباطی و هم  نو دارای مکانیزمی است که متاثر از عوامل گوناگونی است. فنآوری

هایی  توانند تغییرات و واکنش ها می های نشر، این فنآوری رسانی و غیره دارند.  با توجه به تبیین نظریه عکارکردهای دیگری از قبیل آموزشی، اطال

 هایی نظیر رادیو، تلویزیون و اداوت کشاورزی در این جامعه داشته است.  گونه که ورود فنآوری را در جامعه روستایی داشته باشد.  همان

زند که معتقد است، اگر چه حقیقت دارد که ما بیش از هر زمان دیگری در عصر تغییر  نشر نوآوری میبا این هدف دست به مطالعه  راجرز

های ما در زمینه آموزش، کشاورزی،  شود.  فعالیت ها می های فردی غالبا مانع نشر نوآوری کنیم اما ساختار نظام اجتماعی و ویژگی زندگی می

 (.33: 13.1،ییو فنا یترجمه کرم، های پژوهش جاری است)راجرز گیری از مزایای آخرین دانسته هرهو مانند آنها، غالبا بدون ب صنعتپزشکی، 
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محدودکننده و  تواند یقدرت همزمان هم مـ  قتیحق میرژ کیبه عنوان  غاتیتبل هیتشبمیشل فوکو: به مثابه گفتمان دانش ـ قدرت  غاتیتبل

سرکوبگر و محدودکننده آن  یها جنبه یها را تنها به سو که احتماال نگاه لیدل نیودکننده به اباشد و محد غاتیاز تبل فیتوص کیهم فراهم کننده 

 (. .3: 1312را در نظام تبلغات معاصر دارند)فوکو، ترجمه سرخوش، یدارند و کارکرد اصل ورحض غاتیجنبه ها همواره در تبل نیاگرچه ا .کشاند یم

های مطالعاتی  بوط به نقشهای اجتماعی و کارکردهای ارتباطات پس از جنگ جهانی دوم در دیدگاههای مر نظریه های اجتماعی ارتباطات: نقش

تعریف و طبقه بندی دقیق نقشهای اجتماعی ارتباطات، برای نخستین بار از سوی  و تحقیقاتی ارتباطی، تأثیرهای خاصی به جا گذاشتنه اند.

(، صورت گرفت. وی در این مقاله، سه .113در این باره نوشت)السول ، 1141در مقاله ای که در سال هارولدال سول، محقق معروف آمریکایی 

های اجتماعی )نقش تشریحی( و انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی(،  همبستگی ةنقش اساسیِ نظارت بر محیط )نقش خبری(، ایجاد و توسع

، چارلز رایت، محقق آمریکایی، نقش اجتماعی دیگری در مورد ایجاد سرگرمی )نقش برای وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفت. چند سال بعد

 (.13: 1141های قبل اضافه کرد.)براسونال ، تفریحی(، به نقش

 ها و ادراک ، که معرف استنباط«همگرایی»به دریافت کنندگان پیام شده است، مفهوم «  فراگرد ارتباط»اثر توجه خاصی که در مطالعات  بر

شود که هر چه میزان  ها و مسائل معین است نیز اهمیت خاص یافته است. با تکیه بر این مفهوم، گفته می مشترک افراد در مورد موضوع های

 (.11: 1311)محسنیان راد، شود. بیشتر باشد، جریان ارتباط بین آنها مؤثرتر می ادهمگرایی افر

گذران  ،یآموزش، خبر، اطالع رسان ،یعبارتند از: فرهنگ ساز یارتباط جمع لیوسا ینقش ها نیامروزه عمده تر نقش وسایل ارتباط جمعی:

 (38: 5831ژاد، معتمدن). یمشارکت اجتماع جادیاوقات فراغت و ا

 یشرام بر اساس پژوهش ها لبرامیو آورده است: یارتباط جمع لینقش وسا نییدر تب یارتباط جمع یمبانمحمد دادگران در کتاب  دیدکتر س

 رامونیپ یریگ میحال توسعه به تصم در یمردم در کشورها بیترغ»: دیگو یدرجهان سوم م یارتباط جمع لیمورد نقش وسا مارش درش یب

با بسط آموزش و  یتحقق توسعه اجتماع نیو هماهنگ کردن تحوالت مورد نظر همچن عی، تسرمشارکت موثر یدادن به آنها برا نهیتوسعه، زم

 (1.4ـ  .11: 1311)دادگران،  «شود. یمحقق م یو اقتصاد یو توسعه فرهنگ یارتباط جمع لیوسا قیز طرا یریرپذیاطالعات و تأث

 داتیدر تول یحفظ تنوع و تازگ ران،یامگیو زنده با پ ایارتباط پو یتوان به برقرار یم یارتباط جمع لیوسا یو نقش ها فیوظا ریسا از

 یفرهنگ یها راثیجامعه و انتقال م یاجزا انیم یهمبستگ جادیا ط،یحراست از مح نیهمچن نینو یها شهیو عرضه اند یاسیس ،یفکر ،یفرهنگ

 نام برد. گرید سلبه ن یاز نسل

ه ب فیکند که بداند وظا یانتظار م جادیا یشود به آدم، سازمان یمحول م یفینقش در مقابل انتظار است؛ وظانقش ارتباطات گرافیکی: 

 باشد. یجامعه و هنر م وندیپ یبرا یمدرن امروز، واسطه ا یایدر دن یکیط گرافارتبا نه؟ ایانجام شده  یدرست

 ،ییراهنما یمختلف، تابلوها یها ها، آرم اسکناس  یخورده و کاربرد دارند. طراح وندیما پ یامروزه همه جا در زندگ کیارتباطات گراف آثار

)محسن زاده،  .میشو یآنها نم یاتیمتوجه نقش ح م،یکن یکه حضور دارند و تنفس م یاند که تا زمان شده یژنیبه اکس هیو... شب یبروشورها، عکاس

131. ،1.) 

مؤثر هنرمندان  تیطراحان و فعال یانجمن صنف سیتاس ،یلی( در مقاطع مختلف تحصکی)گراف یریارتباط تصو یو توسعه رشته آموزش جادیا

مردم نقش خود را  انیشعر در م کی ای یراژیکتاب هزارت کیاز  شتریب تواند یم کیکه هنر گراف دهد یرشته در سطوح مختلف جامعه نشان م نیا

 باشد.  یهمگانکند و  دایپ

 شود.  یهستند، استفاده م یریاز ارتباط تصو یو رنگ ها که عناصر ریاز تصاو شتریب یعصر حاضر در صنعت روزنامه نگار در

بلوی اول از وجود یک رستوران خبر می دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان وقتی در خیابان هستید به تابلوها خوب نگاه کنید. تا

گرافیک  روزهرسانی است. البته این اطالعات به زبان نوشتاری بیان نشده است؛ چراکه ام گوید که آنجا یک جایگاه سوخت دهد و تابلوی سوم می می

 دهد.  تر انتقال می ها را سریع ها پیام ها و هتل اپیما، جادهها در هو زبان تصویری است که با ساخت عالئم و نشانه

 نیاستفاده کرد. بلکه ا یمختلف از زبان نوشتار یها مراکز و مکان یمعرف یبرا توان ینم ش،یهزار گو .با وجود بیش از صد زبان و  امروزه

 .دهد یانتقال م عتریرا سر ها امیها، پ لها و هت جاده ماها،یدر هواپ  ها است که با ساخت عالئم و نشانه یریزبان تصو
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بلکه هنر  پردازد یم یریتصو یها تنها به ساخت عالئم و سمبل ،یریارتباط تصو گریبه عبارت د ای یریتصور کرد که زبان تصو دینبا البته

 یآگه هیته ،یآمار یها و نمونه یسم منحنکلمات، ر یبایبه نوشتن ز توان یکه از آن جمله م ردیگ یم را در بر یعیوس اریبس طهیح یریارتباط تصو

حتی در این زمینه گرافیک پا را نیز فراتر گذاشته و در (. 34، 1313 راد، انی)محسناشاره کرد.  گریها مورد د و ده ییآرا و پوستر، صفحه یطبوعاتم

 سینما و تلویزیون نیز کاربرد دارد.

اعالن کارکردهای ذاتی و تبعی آن فرد حقوقی را در سرلوحه وظایف خود دارد و به  عمومی به مثابه زبان یک سازمان، وظیفه بیان و روابط

های زمانی و مکانی، هنری  های رایج در بیان هنری پیام برای واگویه مستقیم یا غیرمستقیم پیام با عنایت به موقعیت خدمت گرفتن تمامی شیوه

 سازد. جدا می است که مدیران موفق روابط عمومی را از دیگر همکارانشان

اطالعات و اخبار منتشر شده از  ،یریتصو یتهایجذاب جادیتواند با ا یو اطالع رسان م یخبر کیاستفاده از ارتباطات تصویری بخصوص گراف

 اطالع مخاطبان، جذابتر کند. یرا برا یروابط عموم یسو

انتقال پیام های روابط عمومی و جذب آن تولید دانش و  در نقش موثر و کارآمدیارتباطات گرافیکی طبق نظریه های مورد بحث در تحقیق، 

 کنند. های مختلف ایفا می توسط سلیقه

اعتقاد متفکران حوزه نوسازی روانی به خصوص راجرز و همکارانش مقابله و برخورد با امری نو دارای مکانیزمی است که متاثر از  بهبا توجه به 

 یدانش، مهارت و نگرش ها بیبا ترک یکیشوند و ارتباط گراف یم رشیط افراد در درجات مختلف پذنو توس یها شهیاندعوامل گوناگونی است. 

منتقل  نیرسانه به مخاطب قیاز طر یقرارداد یرموز و نشانه ها ن،یمختلف نماد یها امیرا در قالب پو افکار جدید ذهن  یمختلف، معنا و محتوا

 کند. یم

و تئاتر  یباز یعده معدود مشغول تماشا کیکه  یداند. به طور یحاکمان م گرانیر جامعه مردم را بازبه گفتمان قدرت معتقد است و د فوکو

 یاندر آن زند یبود که افراد ییچال ها اهیگذشته س یکه در زمان ها یخودشان هستند. در صورت یگردانیو باز قهیعموم مردم طبق برنامه و سل

شود  یدر گفتمان زندان ها گفته م نیناظران هستند که به آن نظام سراسر ب یما امروز افراد در جامعه زندانمحروم بودند ا ییو از نور و روشنا دبودن

 دیدر عصر جد یاطالع رسان نینو یها وهیشنقشِ گفتمان دانش و قدرت را در  یکیو ارتباط گراف غاتیتبلگرافیک خبری اطالع رسان، و هم اکنون 

شیوه ای خالقانه و یادگیری این مهارت با ارائه با استفاده از گرافیک خبری و اطالع رسان می توانند با مومی روابط عدارد و کارشناسان حوزه 

 تیو تقو لیتسهو بر مخاطبان  شتریب یرگذاریتاثباعث  کینفوگرافیبه صورت ا علم و محتواو انتشار  دیتولمتفاوت در دیداری سازی اطالعات ، 

 د.ان شونسازمان و شهروند نیارتباط ب

و نقش  رگذاریعناصر تأث نیاز مهم تر گرافیک اطالع رسان و خبری ،های مربوط به نقشهای اجتماعی و کارکردهای ارتباطات نظریهبا واکاوی 

یی های مرتبط با توسعه همبستگی اجتماعی و همگرا ی جوامع و توجه مخاطبین به پیام های رسانه ای، در ایفای نقشدر ساختار اجتماع نیآفر

مدرن امروز،  یایدر دن و دارد با حفظ تنوع و تازگی در تولیدات فرهنگی، تبلیغی و هنری افراد، انتقال میراث فرهنگی، آگاهی بخشی و سرگرمی

 باشد. یجامعه و هنر م وندیپ یبرا یواسطه ا

د حقوقی را در سرلوحه وظایف خود دارد و به عمومی به مثابه زبان یک سازمان، وظیفه بیان و اعالن کارکردهای ذاتی و تبعی آن فر روابط

های زمانی و مکانی، هنری  های رایج در بیان هنری پیام برای واگویه مستقیم یا غیرمستقیم پیام با عنایت به موقعیت خدمت گرفتن تمامی شیوه

و  یخبر کیاز ارتباطات تصویری بخصوص گراف استفادهبر این اساس،  سازد. است که مدیران موفق روابط عمومی را از دیگر همکارانشان جدا می

 اطالع مخاطبان، جذابتر کند. یرا برا یروابط عموم یاطالعات و اخبار منتشر شده از سو ،یریتصو یتهایجذاب جادیتواند با ا یاطالع رسان م

 

 تحقیق شناسی روش

آن صورت گرفته است. در  یارتقا یائه راهکارهادانش و ار یروابط عمومبررسی نقش گرافیک اطالع رسان در  رو با هدف شیپ قیتحق

مشاهده  ،یفیتوص قینگارش مقاله را از طر یاطالعات الزم برا یو مشاهده مشارکت یفیهدف، محقق با استفاده از روش ک نیبه ا دنیرس یراستا

 کرده است. فیو تأل یگردآور یوکتابخانه ا یشیمایپ ن،یآنال

 

 یریگ جهینت
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می دانست؛ دارای مکانیزمی متاثر از عوامل گوناگونی  را مقابله و برخورد با امر نوکه  .ام. راجرزاورت یاشاعه و نوآورباطی با توجه به نظریه ارت

به عنوان ابزاری نو، هم کارکرد ارتباطی و هم کارکردهای دیگری از قبیل آموزشی، و فناوری ها اطالعاتی  ،های ارتباطی وریافنمی بینیم که 

 یم رشینو توسط افراد در درجات مختلف پذ یها شهیاند هایی را در جامعه داشته باشد. توانند تغییرات و واکنش می داشته و و غیره رسانی  اطالع

 یها امیرا در قالب پو افکار جدید ذهن  یمختلف، معنا و محتوا یدانش، مهارت و نگرش ها بیبا ترک یکیارتباط گرافدر موضوع تحقیق شوند و 

در انتقال  یکینتایج تحقیق نشان داد که ارتباطات گرافو  کند یمنتقل م نیرسانه به مخاطب قیاز طر یقرارداد یرموز و نشانه ها ن،یدمختلف نما

 دارد.  یو جذب آن توسط مخاطبان  نقش موثرتر امیپ

ابزار به شمار آورد  کیبه عنوان  توان یصرفا نم گریرا د غاتیتبل امروزهمیشل فوکو، به مثابه گفتمان دانش ـ قدرت  غاتیتبلبا نگاهی به نظریه 

نقشِ گفتمان دانش  گرافیک اطالع رسانو  غاتیهم اکنون تبل باشد.  (یرمادیو غ یو عرضه محصول)اعم از ماد یمعرف ین براآاز  غیکه منبع تبل

 .اردو اقناع مخاطب را د بیو ترغ قیتشو ،یرگذاریتأث ام،یو قدرت را در انتقال پ

وسایل  سه نقش اساسیِ که السول، محقق معروف آمریکایی هارولد مربوط به نقشهای اجتماعی و کارکردهای ارتباطات  نظریهی به با نگاه

 های اجتماعی )نقش تشریحی( و انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی همبستگی ةنظارت بر محیط )نقش خبری(، ایجاد و توسعارتباط جمعیِ را 

: 1141به نقشهای قبل اضافه کرد.)براسونال ،را  نقش اجتماعی سرگرمی )نقش تفریحی(که چارلز رایت، محقق آمریکایی،  دانست؛ همچنین نظریه

 جادیکه همه رسانه ها در تالش هستند تا با ا یاست. به طور یرگذاریتأث یبرا ها نهرسا یاز ابزارها یکی ت،یجذاببه این نکته می رسیم که  (13

 یریتصو کیرسانه است. گراف کیو شناسنامه  تیهو یایگو ت،یجذاب جادیا وهیاست که ش نیدشان غلبه کنند. اما نکته مهم اخو یبر رقبا تیجذاب

مشخص است و کاربرد آن به عنوان  یرسیدن به اهداف یو محیا ساختن شرایط برا هامعین در افراد و گروه یایجاد ذهنیت ها یمهم برا یابزار

 یاست، بدلیل آنکه هرگونه تغییر در تولید را سریعاً م یامتیازات بسیار یدارا یریتصو کیبلیغات حائز اهمیت است. گرافت یبرا یتکمیل یوسیله ا

 توان در آن منعکس کرد. 

ش گردد بلکه دامنه تاثیر گذاری پیام را افزای عبارات گویشی نه تنها ضامن ماندگاری پیام در محیط می وارتباط تصویری با کالم  یهمراه

گر  ها در ابعاد متعددی جلوه ( در روابط عمومییکیگردد. کارکرد گرافیک )ارتباطات گراف وری سازمانی در مدیریت سازمانی می داده، موجب بهره

نیفرم سازی برای نام و عنوان سازمان، پیکتوگرام تصویری و به طور کلی طراحی و اجرای یو توان به نشانه ترین آن موارد می شود که از مهم می

و اطالع  یخبر کیدر قالب گراف یکیترین ابعاد خود توسط ارتباطات تصویری شکل خواهد گرفت. ضمنا استفاده از ارتباطات گراف سازمان در عالی

جذابتر  مخاطبان یها را برا یروابط عموم یاطالعات و اخبار و موارد تبلیغاتی منتشر شده از سو ،یریتصو یها تیجذاب جادیبا ا تواند یرسان م

 کند. 

جلب  یبرا یآرمان یا نقش کرده و به رسانه یفایا یمیقد یو نوشتار یو اخبار طوالن یمطبوعات یها هیانیب یبه جا یکیگراف یها طرح امروزه

نوع  نیا شود، یات مطرح مبر آمار و ارتباط یمبتن ای دهیچیپ یا دهیکه ا یهنگام ژهیاند، به و شده لیکاربران و مخاطبان آنها تبد زیها و ن توجه رسانه

درک اطالعات  یها شدن مباحث روش یو جد نترنتیبا وجود ا نیداشته باشد. همچن کینوع گراف نینشر ا یبرا یبهتر ریتأث تواند یم کیگراف

سمت  هب شیاز پ شیب ،ییفضاها نیدر چن ینوشتار یمحتوا یبه قطعات طوالن یمند نوع کاربران با توجه به عدم عالقه نیتوسط کاربران، ا نیآنال

 .شوند یجذب م یداریمطالب د

درحال توسعه به  یمردم در کشورها بیترغ ،درجهان سوم یارتباط جمع لیشمارش درمورد نقش وسا یب یبر اساس پژوهش هاویلبرام شرام 

تحقق توسعه  نیورد نظر همچنو هماهنگ کردن تحوالت م عیمشارکت موثر ، تسر یدادن به آنها برا نهیتوسعه، زم رامونیپ یریگ میتصم

: 1311)دادگران، می داند یو اقتصاد یو توسعه فرهنگ یارتباط جمع لیوسا قیاز طر یریرپذیبسط آموزش و اطالعات و تأثرا از طریق  یاجتماع

و  یرس خود همانند طراحدر دستگرافیکی  و امکاناتوسایل ارتباط جمعی نوین که بتوانند از ابزار  ییها سازمان طیشرا نیا در؛ (1.4ـ  .11

 نیبر ا توانند یاستفاده کنند م یموثر به درست  یو روابط عموم غاتیتبل نیو همچن تیفیخدمات با ک هیساختار و ارا دیتجد د،یتوسعه خدمات جد

 کنند.  نیمداوم خود را تضم یها فائق آمده و بقا چالش

از  شینوع ارتباطات ب نیاست، ا یجهان بصر نده،یکه جهان آ یگفت از آن رو دیبا یکیبه ارتباطات گراف نگرانه ندهیآ یراستا در نگاه نیدر ا

 یو مرتبط )با امکان باال دیحوزه اعم از ارائه انواع اطالعات مف نیدر ا فیوظا یفایباز کرده و در کنار ا ها یعموم روابط نیخود را در ب یگذشته جا

 یکیاز ارتباطات گراف یبه بخش شیاز پ شیاعتبار و...، ب گاهیجا یگذاشتن تخصص و ارتقا شیبه نماکاربران(،  یداوطلبانه از سو یگذار به اشتراک
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درک  یول برند، یم یادیدارند و از آن بهره ز یآگاه یکیارتباطات گراف یایاز مزا یعموم . اگرچه متخصصان روابطشود یم لیتبد یروابط عموم

که در  یبا ارتباطات یبه خوب دیبا یمتخصصان روابط عموم د،یآ یبه نظر م یربران و مخاطبان، کار دشوارو ارائه آن به کا کیگراف یطراح یها برنامه

 نهیکه اغلب در زم ها یعموم وابطدهد. ر حیبتواند توض یاثر هنر کیپوستر و خط در  لم،یعکس، ف نیوجود دارد آشنا باشد و درباره رابطه ب ریتصاو

 رنگ و فرم را هم بشناسند. دیمجموعه خود فعال هستند، با یوستر براکاتالوگ و پ کی دیو تول یطراح

دچار  عیو فرهنگ جامعه سر ،  تکنولوژیدر سطح جامعه، ارزش ها شرفتیو پ یدر پ یپ ع،یسر راتییتوجه به تغ بامحدودیت های تحقیق: 

 .که بایستی بروز شود کند یم تیر محدوددچا ندهیآ یها را در سال قیتحق جیاستفاده از نتا نیکه ا شود یم یادیز راتییتغ

 نیا جیاز نتا یریبهره گ یبرا ستیبا یم رو  نیشده، از ا یمحقق طراح یو دانش پژوهش کیبا توجه به خاستگاه آکادم قیتحق نیا چون

 یدر روابط عموم خبری کینقش گرافدر باب  یگمانه زن یبرا یبهتر یو علم یقرار داد تا راهکار عمل جینتا ریحاصله را در کنار سا جینتا ق،یتحق

 ارائه داد.

 اشاره کرد. یبر روابط عموم یکیارتباطات گراف ریمنابع جامع در خصوص تاث کمبوداز دیگر محدودیت های تحقیق می توان به 

جهت جذب و و خبری  یرسان در حوزه اطالع شود یم هیدر حوزه روابط عمومی، توص کیو نقش گراف  تیتوجه به اهم با: پیشنهادها

 استفاده شود. یکیبر مخاطبان از ارتباطات گراف یرگذاریتاث

 یاقناع روابط عموم یو معرفی سازمان در راستا خچهیبروشورها و کاتالوگها، در ارائه تار ،یداخل اتیسازمانها، نشر تیدر سا یکیارتباطات گراف

  .ردیمورد استفاده قرار گ

بر مخاطب  یرگذاریو تاث قیدر خصوص تشو یو ارائه چارت و روابط سازمان یا سهیو مقا یات عملکردجهت ارائه اطالع یکیاز ارتباطات گراف

 استفاده گردد. 

حضور در رسانه ها و پاسخگو بودن در برابر آنها  شیافزا یبرا ،سازمان هادر  یکیگذار بودن ارتباطات گراف ریبا توجه به تاثروابط عمومی ها 

 .ندیاستفاده نما ریو تصو کیاز گراف شتری( هر چه ببحران طیدر شرا ژهی)به و

در  یو عمل یبصورت تئور یآموزش یها کالس یو دست اندرکاران روابط عموم رانیمد یدر حوزه روابط عمومی، برا کیبا توجه به نقش گراف

 برگذار گردد. یکیخصوص ارتباطات گراف

توانند موفق باشند که بتوانند مخاطب را به سوی خود جذب نمایند  صورتی می های داخلی در میدان رقابت با رسانه های خارجی در رسانه

 است. یکیاز ابزار جذب مخاطب نیز صحیح و به موقع از ارتباطات گراف یکی

 .ندینما سهیبهارستان مقا یتر از  فرماندار عیوس یمشابه در سطح قاتیحاضر را با تحق قیتحق جینتا یمحققان بعد

به  یریگذار در عرصه ارتباطات تصو ریتاث یها ها در سطح جامعه، ارزش ها و فرهنگ شاخص شرفتیو پ یدر پ یپ ع،یسر اترییبا توجه به تغ

 شوند. یروز رسان

 گردد. سهیبا هم مقا یکهای بعدی عوامل گرافی در جذب مخاطب،  در پژوهش یکیاز عوامل گراف کیسهم هر  یمنظور بررس به
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Abstract 
At the beginning of the third millennium and the development of modern information and communication technologies, 

with the presence and extent of media in the public sphere and all aspects of living space, the framework provides the 

education, culture, politics, society and human centered on communication , media and flows in the context of 

cyberspace. 

 
In order to achieve this goal, researchers using qualitative and participatory observation in writing through descriptive 

information, view online, library survey is collected and compiled. 

virtual and goals, as well as various educational, cultural, missionary and develop its knowledge. 

Graphics notification (Info Graphic) public relations strategy has become an integral part in the tasks of public relations 

part dedicated to this type of connection, part of the areas of information, education, evangelism, publishing the results of 

surveys, etc., 
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