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و پخش اطالعات  ها در اشاعه نامه گرافیک زندگیاینفو تأثیر

 ای نامه سرگذشت
 

 

1زهره غفاریان مهربانی  

 

 چکیده

 نویسندگان و مشاهیر نامۀ زندگي   اشاعه در اینفوگرافیک کاربرد میزان تعیین حاضر، پژوهش هدف

 به پژوهش این. است اجتماعي های شبکه در نامه زندگي های اینفوگرافیک دیدن و مطالعه میزان و

 و يمحتوای استراتژی به اینفوگرافیک افزودن تأثیر تا کند مي کمک ها حوزه سایر و نشر صنعت

 پژوهش در. شد تجربي انجام تحلیل و بررسي صورت به حاضر پژوهش . دریابند را محتوایي بازاریابي

 همچنین و شناسي دانش و اطالعات علم رشته متخصصان و استادان از تعدادی نامه زندگي   حاضر،

 دهم تاریخ زا...( و بزرگداشت سالگرد، تولد،) مختلف های مناسبت به شاعران و مشاهیر از تعدادی

 تلگرامي کانال در و طراحي( 4162 نوامبر ماه یکم برابر) 6331 سال ماه   آبان

(@venusinfographics) شده طراحي های اینفوگرافیک بازدید آمار. شدند منتشر و بارگذاری  

از میان متخصصان حوزه علم  دهد که ها نشان مي یافته. در پژهش حاضر مورد تحلیل قرار گرفت

مهراد  جعفر دکتر نامه زندگي میرهادی و توران نامه ، اینفوگرافیک زندگيشناسي عات و دانشاطال

 فروغنامه  اینفوگرافیک زندگي از میان مشاهیر و شاعرانهمچنین . اند بیشترین بازدیدکننده را داشته

 گرافیک یا  نامه زندگي مصورسازی. اند بیشترین بازدیدکننده را داشته امیرکبیر خان میرزاتقيو  فرخزاد

 خصوص در اطالعاتي و ها داده حوادث، وقایع، زندگي، روند تا است تالش در نامه زندگي اطالعات

 بکشد؛ تصویر به را سیاسي یا اقتصادی اجتماعي، دانشگاهي، ادبي، علمي، شخصیت یک فردی زندگي

 سهولت و سرعت به که ای شیوه به را فرد اجتماعي و علمي خصوصي، زندگي از ای پیچیده اطالعات و

 .کند منتقل مخاطب به باشد، فهم و درک قابل

 .نامه اینفوگرافیک، گرافیک اطالعات، اطالعات تصویری، زندگي: ها کلیدواژه

  

                                                 
1
 :رایانامه. دیریت، دانشگاه تهرانشناسي، دانشکده م کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانشدانشجوی .  

ghafarianz@ymail.com 
 

mailto:ghafarianz@ymail.com


 

   (6331 دادمر) 3، شماره 24  ماهنامه ارتباط علمي، دوره 2

 

 مقدمه

امروزه نیز . شد ها ترسیم مي ایدهها و  اندیشهدر آغاز خلقت بشر، تصاویر به عنوان راهي برای انتقال 

ها و دیوارها برای برقراری  روی صخره توجهي سال پیش مردم تصاویر قابل 30111. طور است همان

و  شوند مي رسم اما هنوز تصاویر ؛امروزه ما دیگر مردان و زنان غارنشین نیستیم .کشیدند ارتباط مي

های الکترونیکي و روی  ها، روی دستگاه  ها، کتاب اطالعات موجود در روزنامه که مردم دوست دارند

 (.43.، ص6332اسمیسیکالس، )به صورت مصور و دیداری ببینند ا وب ر

 وژیک بینایي انسان به طور خودکارلساختمان فیزیو .دن محتاج صرف انرژی ناچیزی استروند دی

 از ما با صرف حداقل انرژی، به مقدار وسیعي ،هنگام دیدن. کند و از طریق سلسله اعصاب عمل مي

ات خود را از به همین دلیل انسان تمایل دارد که اطالع .ابیمی اطالعات در سطوح مختلف دست مي

. استبصری خود   های آگاهي به دالیل زیادی خواهان تقویت همچنین انسان. کسب کند طریق بینایي

 اطالعات و دوم اینکه است؛واسطه  دریافت اطالعات به طور مستقیم و بي ،یکي از مهمترین این دالیل

ماه فرود آمد و  روی 66مي که سفینه فضایي آپولوی اهنگ. تر هستند زدیکبه تجربه واقعي ن بصری

یک از بینندگان تلویزیون در جهان حاضر  های فضانورد سطح ماه را لمس کرد، هیچ ین قدمنخست

عوض  نوشته شده متن نبودند که تصویر زنده و لحظه به لحظه این ماجرا را با یک خبر رادیویي و یا

دهد انسان اطالعات بصری را بر دیگر انواع  که نشان مي ای است نمونه تاریخي این رویداد .کنند

 .(6312، 4ندیس     اد)د ده طالعات ترجیح ميا

به عملکرد بینایي و ( مستقیم یا غیرمستقیم)درصد مغز  01 تقریباً .بینایي، بخش عظیمي از مغز است

هایي که این فعالیت را بر  عصبي و بافت های ها، سلول شبکه سلول .دیداری اختصاص داده شده است

و بخش بزرگي  های دیداری هستند های عصبي که مسئول فعالیت سلول. اند عهده دارند، بسیار گسترده

به عبارت . دهند های خاکستری مغز را تشکیل مي درصد از سلول 31 اند، تقریباً از مغز را در بر گرفته

درصد بری حس شنوایي به کار گرفته  3حس المسه و  درصد برای 8های عصبي فقط  دیگر، سلول

 .شوند مي

رسد که پردازش اطالعات به  نظام بینایي و دیداری، منطقي به نظر مي ۀشبکه پیچید با وجود این

توانیم  یکي از دالیلي که ما مي. وسیله اینفوگرافیک پیچیدگي کمتری نسبت به متن محض داشته باشد

ها  پردازش داده. پردازش کنیم، شیوه به کارگیری اطالعات توسط مغز است تر از متن تصاویر را سریع

 ،بنابراین. پردازش یک متن به شیوه خطي است ،حال آنکه. گیرد از تصویر به صورت آني صورت مي

ارتباط  تر با مخاطبان دهد که از نظر فیزیکي راحت استفاده از اینفوگرافیک، این امکان را به شما مي

 یک بصری های کمک .(31-43 .، ص6332اسمیسیکالس، )ده و اطالعات را منتقل نمایید برقرار کر

                                                 
2. Dondis, Donis A. 
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تر نسبت  سریع تر، دقیق را بصری اطالعات  مردم به این دلیل که است برای یادگیری افراد قدرتمند ابزار

معنا و  البته درک و دریافت تصویر یا گرافیک و (.4162، 3ماربال) آورند به اطالعات متني به یاد مي

 های مهارت شامل بصریبینایي یا  سواد. مفهوم و پیام آن بستگي به سواد بینایي یا بصری افراد دارد

 و رنگ به واکنش خود، کار تحلیل بندی، توانایي ترکیب عناصر درک توانایي تحلیل، تفسیر، مشاهده،

 :باشد زیر مشخصات ایدار باید مناسب اینفوگرافیک یک ،از این رو .تصویرهاست به عاطفي واکنش

o ؛آشکار و روشن پیام داشتن 

o ؛محتوای مورد نظرو  ها، هدف با اینفوگرافیک پیام بودن منطبق و همخواني 

o  سادگي و داشتن جزئیات کم؛ 

o ؛آنان ریبص وادس میزان باانطباق  و مخاطبان فهم و درک قدرت با هماهنگي 

o ؛ وطوالني و مفصل گفتاری یا تارینوش حاتتوضی به نیازعدم  و بودن گویا 

o (.6381 امیرتیموری،) بهتر درک برای الزم موارد درهای مناسب  استفاده از نشانه 

 برای راهي ،ها که امروزه رایج است اعم از اینفوگرافیک ویریتص ایه هرسان انواع اربردک

و به  ییادگیر وری بهره افزایش منظور   به ذهن نشده  استفاده های ظرفیت از بخش آن گیری بهره

 اطالعات تا است و دانش ها داده گرافیکي تجسم اینفوگرافیک، یا اطالعات گرافیک .است یادسپاری

 که کند مي ارائه  گسترده و وضوح به و سرعت به  را اطالعات دهد، اینفوگرافیک ارائه را ساده پیچیده

 کاربردهای مهمترین از رخيب .(4161، 2لي)باشد  مي عالي ها داده بین روابط و ها ویژگي تشخیص برای

 :از عبارتند ها و تصاویر اینفوگرافیک

o ؛ها آن به نسبت مخاطبان توجه بجل و مهم نکات بر تأکید 

o ؛یادگیری و انگیزه ایجاد 

o مطالب؛ یادآوری و حافظه به کمک 

o هستند که طور  آن را ها پدیده و اءاشی توانند ميها و تصاویر  اینفوگرافیک) واقعیت بازنمایي 

 ؛(دنتا برای مخاطب ملموس و قابل فهم باش دهند شانن

o ؛مفاهیم و مطالب مورد نظر کردن عیني 

o و  ؛نگرش تغییر یا عاطفي تأثیرگذاری 

o غیره  مفهومي و های نقشه ها، چارت مانند تصویری مواد با مطالب سازماندهي به کمک

 .(6331 امیرتیموری،)

موجب درک بهتر اطالعات، ؛ تأثیر بسزایي دارند ها در بهبود یادگیری استفاده از اینفوگرافیک

ها در مغز و  دهي ایده شوند؛ باعث افزایش توانایي تفکر انتقادی، گسترش و سازمان ها و مفاهیم مي ایده

                                                 
2. Marabella, Amber 
4. Li, Zhuo 



 

   (6331 دادمر) 3، شماره 24  ماهنامه ارتباط علمي، دوره 4

 

 0اساس تخمین، یادگیرندگان دیداری بر. شوند همچنین بهبود ذخیره و بازنمایي ذهني اطالعات مي

 (. 36.، ص6332اسمیسیکالس، )دهند  ا تشکیل ميدرصد از کل جمعیت ر 10تقریباً 

ارزش و اثربخشي ارتباط تصویری را ای که  جمله. «دارد واژهیک تصویر ارزشي برابر با هزار »

ها با طراحي، به افراد و  اینفوگرافیک، نوعي تصویر است که از طریق ترکیب داده. نماید بازگو مي

ها را با مخاطبان خود در میان بگذارند و با آنان  موجز، پیام کند تا به طور مختصر و کمک ميها  سازمان

ها با طراحي برای آموزش و یادگیری بصری و دیداری  اینفوگرافیک، ترکیب داده. کنندارتباط برقرار 

درک دریافت و تر  تر و آسان کند تا اطالعات را سریع این روند ارتباطي، به مخاطب کمک مي. است

 (.43.، ص6332 اسمیسیکالس،)نماید 

به مخاطب تر مطلب و ایجاد تنوع تصویری  های مختلف در انتقال سریع اینفوگرافیک در حوزه

و در انتقال اطالعات به صورت نوشتار، ترسیم اشکال هندسي،  ؛(82.ص ،6382قرباني، )کند  کمک مي

 (.614.، ص6388، عباسي)انواع نمودارها و ایجاد تصاویر مرتبط با موضوع مورد نظر کاربرد دارد 

که قسمتي از رویداد یا تمام آن را نشان  هستند اطالعاتها و  داده  ها نمایشگران تصویریِ اینفوگرافیک

شمار  به پیچیده یا ناملموس نو، مطالب انتقال یها شیوه بهترین از یکي ،ها اینفوگرافیک. دهند مي

 .( 11-03.ص ،6334 دیگران، و سمیعي)آیند  مي

 

 ئلهبیان مس

کتاب، مقاله مجله، مقاله ) 1اطالعات متني: توان به دو دسته کلي اطالعات و منابع اطالعاتي را مي

اینفوگرافیک، عکس، کاریکاتور، کارتون، ) 2و اطالعات دیداری...( نامه، روزنامه و  همایش، پایان

اساسي بین اطالعات  های یکي از تفاوت(.  686.، ص6383نوروزی و والیتي، )تقسیم کرد ...( فیلم و 

دریافت مغزی و نحوه به . هاست متني و دیداری، ماهیت دریافت مغزی و نحوه به یادسپاری آن

. های متني است های معنایي و نحوی بین موجودیت یادسپاری اطالعات متني،  مبتني بر کشف شباهت

و  3ادراکي های باهتدر حالي که دریافت و نحوه به یادسپاری اطالعات دیداری، مبتني بر کشف ش

 (.826.، ص4116، 8گرانیو دزاچاری )تداعي ذهني است 

یکي از انواع اطالعات دیداری یا بصری که امروزه بیش از هر زمان دیگری در انواع مدارک اعم 

های علمي مختلف به ویژه علم اطالعات و  ها و غیره، و در حوزه وب، روزنامه  از کتاب، مجله، صفحه

یا « اینفوگرافیک»شود،  شناسي یادگیری، و بازاریابي کاالها و مدارک استفاده مي روانشناسي،  دانش

 . است« گرافیک اطالعات»

                                                 
5. Visual learners 
6. Textual information 
7. Visual information 
8. Zachary, J. 
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که در تالش هستند تا  هایي دهای و ها داده دنیکش ری، عبارت است از به تصواطالعات کیگراف

باشند، به مخاطب منتقل قابل فهم  يسرعت درک شوند و به راحت ای که به شیوه بهرا  دهیچیاطالعات پ

و  یبصر یریادگیآموزش و  یبرا طراحي با ها داده بیترک ،اطالعات کیگراف. (6شکل ) کنند

تر دریافت و  و آسان تر عیتا اطالعات را سر کند يبه مخاطب کمک م ،يروند ارتباط نیا. است یدارید

( سازی یا مصورسازی بصری)ازی س فرآیند ایجاد و توسعه و انتشار اینفوگرافیک، دیداری .دنمای درک

 (.42.، ص6332اسمیسیکالس، )شود  ها، طراحي اطالعات و یا معماری اطالعات نامیده مي داده

 
 مفهوم اینفوگرافیک. 6شکل 

، افراد از چهار روش یادگیری اولیه برای پردازش اطالعات استفاده 3بر اساس مدل وارک

  :کنند مي

o های جدول ها، نقشه نمودارها، مانند شده ترسیم اشکال مشاهده با افراد: دیداری 

 . گیرند مي یاد اینفوگرافیک و ها، واژه جایگزین

o گیرند مي یاد ها جمله و ها واژه به دادن گوش با افراد: شنیداری. 

o گیرند مي یاد ها واژه نوشتنِ و خواندن با افراد: نوشتني/خواندني. 

o عملي صورت به ها فعالیت دادن انجام و کردن تجربه با افراد: عملي و حرکتي/جنبشي 

 .گیرند مي یاد

ها و اطالعات خود،  نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا با استفاده از اینفوگرافیک در انتقال ایده

اینفوگرافیک سطح . یابند که شکاف دانش با مخاطبان خود را از بین ببرند این فرصت را مي

به عالوه،  مصورسازی اطالعات به صورت  .بخشد ود ميدرگیری خوانندگان و بینندگان را بهب

ها در بهبود یادگیری تأثیر  استفاده از اینفوگرافیک. گرافیکي در بهبود یادگیری افراد نیز مؤثر است

شوند؛ باعث افزایش توانایي تفکر  ها و مفاهیم مي موجب درک بهتر اطالعات، ایده. بسزایي دارند

ها در مغز و همچنین بهبود ذخیره و بازنمایي ذهني اطالعات  ي ایدهده انتقادی، گسترش و سازمان

درصد از کل جمعیت را تشکیل  10تقریباً  61بر اساس تخمین، یادگیرندگان دیداری. شوند مي

 (. 36.، ص6332اسمیسیکالس، )دهند  مي

                                                 
9. VARK: Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic 
10. Visual learners 
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 آن واندنخ هک است حال شرح ای هنام زندگي نوشتن نگارى، خیتار مواد نیتر جیرا از ىیک امروزه

 گذشته در افراد نقش بر دکیتأبه خودی خود،  ها هنام زندگي. دارد ادىیز طرفداران عادى مردم نیب در

 .نگرند يم ها هنام زندگي به زیآم اطیاحت نگاهى با هم هنوز مورخان حال، نیا با. هاست زمان آن عیوقا و

که به  استمستند  یها لمیا از جمله فه رسانه گریو د اتیدر ادب ينامه سبک سرگذشت ای هنام زندگي  

 هیبر پا ها هنام زندگي   شتریب. شود يچند نفر مربوط م ای کی يرخدادها و روند زندگ فیشرح و توص

به  صرفاً هنام زندگي   کی. دهستن يواقع یيها و داستان شوند يم نوشتهافراد  يشخص یها ادداشتی

 ؛شود يرخدادها محدود نم خیزادروز و تار ،ادگاهشخص مانند ز کیفهرست کردن اطالعات در مورد 

 .پردازد يم دادهایرو لیو گاه تحل وقایع زندگي حیبه توض بلکه

 نامه یا خودسرگذشت خودنوشت ۀنام زندگي نگارى، خیتار ۀیاول منابع از و سىینو حال شرح انواع از

 نقد ارهاىیمع و اصول و ردک نگاه اطیاحت دۀید با دیبا ها آن به هک داشت توجه دیبا هرچند .است

 دربارۀ سىک يوقت. شد مطمئن ها آن بودن اعتماد قابل از و ردک ءاجرا موردشان در دقت به را خىیتار

 باًیتقر. هدد يم نشان ندهیآ نسل به مطلوبى طیشرا در را خودش عىیطب طور به برد، يم قلم به دست خود

 از دفاع ای و ىنمای واقع از متعددى موارد ت،نگاش کت خاطراته مجموع وها  نامه سرگذشتخود در

 تر يواقع ها آن از برخى هرچند افت؛ی توان مي ها آن در هم اتىیواقع حال، نیا با. شود مي دهید زین خود

 .برسند نظر به هیبق از

 تجربۀ حاصل خاطره، .است سىینو هنام زندگي اى گونه خاطره، و است خاطره شامل هنام زندگي

 سىک با ها قرن هکبل ها سال است نکمم س،ینو هنام زندگي اما. است خاطره صاحب ای سندهینو شخص

های  در سال. (6383ترقي،  نورائي، ابوالحسني) باشد داشته فاصله سد،یون يم ای نوشته را شان زندگي هک

و نویسندگان  نامه برخي از مشاهیر ها اقدام به انتشار زندگي های عمومي و وبگاه ها، مجله اخیر، روزنامه

 . اند در قالب تصویری و اینفوگرافیک نموده

 که است افراد  هنام زندگي  از  یا خالصه، هنام زندگي   اطالعاتِ یا گرافیکِ هنام زندگي   کینفوگرافیا

. باشد هنام زندگي  آن  یاز محتوا يفهرست ای ژهیو یها فشرده قسمت ایشامل فشرده تمام مطالب مهم 

 کهاست  هنام زندگي   کیاز  کینفوگرافیا هیعمل ته ،نامه زندگي یساز کینفوگرافیا مصورسازی یا

 یها تیفعال یسر کیشامل  یساز کینفوگرافیا .باشد مي اثر آن ياساس و وقایع شامل نکات اغلب

در ابعاد ...( و ،هنام زندگي  کتاب،  :مانند)مدرک  کیآن اطالعات موجود در  ياست که ط یا رهیزنج

حذف  يعنی) اضافات حذف ندیهدف انجام دو فرآ نیبه ا دنیرس یبرا. شوند يارائه م یتر کوچک

 یبه اصل مفهوم محتوا دنیرس يعنی)ی ریگ عصاره و( یو حفظ نکات ضرور یرضرورینکات غ

 ها شامل موارد هنام زندگي  برای آثار از قبیل ک اینفوگرافی ساختناهداف . است یضرور متن (مدرک

  : زیر است
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o جویي در زمان مطالعه؛  صرفه 

o جویي در وقت خواننده یا بیننده؛  صرفه 

o  آشنا کردن خواننده با موضوع مدرک؛ 

o مدرک؛  ۀبه نتیج دسترسي سریع 

o برای مطالعه یا عدم مطالعه متن اصلي؛  گیری تسهیل روند تصمیم 

o  تسهیل در درک مطلب؛ 

o  سهولت فهم و درک اطالعات؛ 

o و ای به خواننده؛  مدرک تمام شده عرضه اطالعات الزم در مورد 

o آنکه  بي) اش عالقهموضوعي مورد حوزه  ۀکمک به خواننده برای کسب اطالع دربار

 .(را بخواندمجبور باشد کل متن یک مدرک 

 دالیل مهمترین. است شده مواجه يمختلف های بحران با اخیر های سال در ایران در نشر حوزه

 در و استفاده از اینفوگرافیک برای تبلیغ محتوای کتاب ابکت سازی اینفوگرافیک برای ضروری

 :از عبارتند نشر صنعت

o ناشران؛ پایین بسیار مالي گردش و کتاب پایین تیراژ 

o اقتصادی؛ لحاظ از ایراني ناشران دشوار شرایط 

o زکشور ناشران از برخي تعطیلي  

o و ي؛غذای صنایع مثل دیگر، صنایع نسبت به کتاب نشر صنعت محبوبیت عدم 

o کتاب از خالي سبدهای. 

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که میزان تأثیر طراحي اینفوگرافیک بر خوانایي 

 کاربرد میزان تعیین ،حاضر پژوهش هدفهای اجتماعي چگونه است؟ بنابراین،  ها در شبکه آن

های  ه و دیدن اینفوگرافیکو میزان مطالع مشاهیر و نویسندگان ۀنام زندگي   اشاعه در اینفوگرافیک

کند تا  ها کمک مي این پژوهش به صنعت نشر و سایر حوزه .است های اجتماعي نامه در شبکه زندگي

 تواند مي پژوهش این .را دریابند و بازاریابي محتوایي تأثیر افزودن اینفوگرافیک به استراتژی محتوایي

 های روش و فنون از که دهد الگو و دکن کمک  رساني اطالع مراکز و ها سازمان ناشران، به

 و علمي های یافته و نتایج ارائه و بازنمایي) علم ترویج و کتاب فروش برای سازی اینفوگرافیک

 .نمایند استفاده( مختلف های حوزه در پژوهشي
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 روش پژوهش

 هنام زندگي  ، در پژوهش حاضر. انجام شد 66پژوهش حاضر به صورت بررسي و تحلیل تجربي

و همچنین تعدادی از مشاهیر و  شناسي متخصصان رشته علم اطالعات و دانشدی از استادان و تعدا

برابر ) 6331ماه سال    از تاریخ دهم آبان ...(و تولد، سالگرد، بزرگداشت)های مختلف  شاعران به مناسبت

منتشر  بارگذاری و (venusinfographics@) و در کانال تلگرامي طراحي( 4162ماه نوامبر  یکم

 4 و 6 جدول در افراد اسامي هرستف نامه طراحي شد که اینفوگرافیک زندگي 62در مجموع  .ندشد

 .است آمده

 

 ها یافته

  .    آمده است 4و  6های طراحي شده در جدول  آمار بازدید اینفوگرافیک

 ایران شناسي و دانش اطالعات علم متخصصاناستادان و . 6 جدول

 خانوادگي نام و نام

تعداد ) مارآ

دفعات 

 (بازدید/بارگیری

 34111 توران میرهادی

 0811 جعفر مهراد

 2211 رحیم فرحي شاهگلي

 3311 پوری سلطاني

 3211 آفرین انصاری نوش

 3211 عباس حرّی

 3611 محمدحسین دیاني

 4211 اهلل فتاحي رحمت

 4011 علیرضا نوروزی

 

شناسي، اینفوگرافیک  زه علم اطالعات و دانشدهد که از میان متخصصان حو نشان مي 6جدول 

 .اند مهراد بیشترین بازدیدکننده را داشته جعفر نامه دکتر میرهادی و زندگي نامه توران زندگي

  

                                                 
11

 . Empirical analysis 
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 ایراني شاعران و مشاهیر. 4 جدول

 خانوادگي نام و نام
تعداد دفعات ) آمار

 (بازدید/بارگیری

 648111 فروغ فرخزاد

 1611 رخان امیرکبی میرزا تقي

 0011 احمد شاملو 

 2311 کتایون ریاحي

 2811 غالمرضا تختي 

 3811 حکیم ابوالقاسم فردوسي

 6211 پروین اعتصامي 

 6011 (شهریار)سید محمدحسین بهجت تبریزی 

 

فرخزاد و  نامه فروغ دارد که از میان مشاهیر و شاعران اینفوگرافیک زندگي بیان مي 4جدول 

 . اند کبیر بیشترین بازدیدکننده را داشتهامیر خان میرزاتقي

 گیری نتیجه

روند زندگي، وقایع،  است تا در تالشنامه  اطالعات زندگي کیگرافیا   نامه مصورسازی زندگي

دانشگاهي، ادبي، یک شخصیت علمي،  زندگي فردی اطالعاتي در خصوص و ها دادهحوادث، 

از زندگي خصوصي، علمي و  ای دهیچیطالعات پا بکشد؛ و ریبه تصورا  اجتماعي، اقتصادی یا سیاسي

 .درک و فهم باشد، به مخاطب منتقل کند و سهولت قابل سرعت ای که به شیوه بهرا اجتماعي فرد 

های اجتماعي با استقبال خوبي  ها در شبکه نامه پژوهش تجربي حاضر نشان داد که اینفوگرافیک زندگي

شناسي،  ز میان متخصصان حوزه علم اطالعات و دانشکه ا دهد مينتایج نشان . رو هستند روبه

مهراد بیشترین بازدیدکننده را  جعفر نامه دکتر میرهادی و زندگي نامه توران اینفوگرافیک زندگي

 خان فرخزاد و میرزاتقي نامه فروغ همچنین از میان مشاهیر و شاعران اینفوگرافیک زندگي. اند داشته

 . اند را داشتهامیرکبیر بیشترین بازدیدکننده 

 

 تقدیر و تشکر

هم در نگارش  و نظرات ارزشمندی را ، ویرایشاز دکتر علیرضا نوروزی که متن حاضر را مطالعه

 .شود تشکر و قدرداني مي ،ارائه نمودند نامه های زندگي مقاله و هم در طراحي اینفوگرافیک
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