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 مخص:الم
والعناصر االتصالية إلظيار الحااية  كشاالية مدمجة تتكامل فييا األإعالمنواجو اليوم بيئة    

وبذلك اضحت المعمومات الكرافياية كشااًل كشائعًا من  ،الخبرية بكشال منسق ومثير ومكشوق لممتمقي
ك الصحافة والقائمين أذ يمنح االنفوغرافي عالم،الرواية البصرية لمقصة الخبرية في وسائل اإل أكشاال

ية مدمجة إعالمية أي يقدم لمصحفيين بيئة إعالمعمييا اماانية االستفادة من خصائص ال وسيمة 
 .  تحمل مزايا وخصائص مختمف الوسائل والفنون الصحفية

يمثل االنفوغرافيك االجابة المثمى لسؤال.. ايف لمصحفي ان يتغمب عمى ضغط المعمومات في و    
وايجاد طرق بسيطة ومقنعة لتصفية ونقل محتوى الخبر؟؟ والفائدة من  ،خطى اليومبيئة سريعة ال

 تاالنفوغرافيك ىو التقاط انتباه المتمقي وخصوصًا نحن اليوم نعيش في عالم بصري وفقًا لما اكشار 
التجريبية عن المقروئية التي وجدت ان الفقرات  دراسة شارلزاليو عدد من الدراسات العممية منيا 

حقيقة ان المعمومات  كارنيل الفقرات، اما اكشف باقيصورة البصرية تتمتع بمقروئية أعمى من الم
المعروضة بصريًا من خالل الصور والرسوم غالبًا ما تنقل فيمًا أكثر من الموضوعات المعروضة 

 تحريريًا فقط . 
بالعين عبر سيناريو  ة البحث في الفارة التي تجعل القصة االخبارية تحاى وترى أىميوىنا تكمن    

حتوى لبيان فاعمية العممية صوري يمثل قاعدة بيانات تتحقق عبر بناء كشامي متوافق دالليًا مع الم
وتيتم الدراسة باألساليب التي تساعد عمى نجاح االنفوغرافيك لتحقيق  ،االتصالية عبر االنفوغرافيك

 اليدف المحدد لو .
Abstract: 

   Today, we are faced with an integrated media environment, in which the 

forms and communication elements are integrated to bring the story together 

in a coordinated, exciting and interesting way for the recipient. Thus, the 

graphic information became a common form of the visual narrative of the 

news story in the media. The infographic press gives the press the ability to 

take advantage of the characteristics of every media outlet Told journalists a 

compact media environment carrying the advantages and characteristics of 

various media outlets and arts. 

infographicis the best answer to the question: How can the journalist 

overcome the pressure of information in a fast-paced environment today, and 

find simple and convincing ways to filter and transfer the content of the 

news? And the benefit of the nose is to capture the attention of the recipient, 

especially today we live in the optical world as indicated by a number of 

scientific studies, including the experimental study of Charles reading, which 

found that visual paragraphs have a higher visual correlations than the rest of 

the infographic, Carnell revealed the fact that the information presented 
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visually from The images and drawings often convey more understanding 

than the subjects presented in writing only. 

   Here lies the importance of research in the idea that makes the news story 

to be seen and seen by the eye through a picture scenario represents a 

database achieved through the construction of a form compatible with the 

content to demonstrate the effectiveness of the communication process 

through the infographic , and the study of the methods that help the success 

of the infographic to achieve the goal set for him 

 :المقدمة
تكشيد الحياة اليوم في عصر المعمومات اثيرًا من المتطمبات الكشخصية والمجتمعية التي تفرض    

تمع واقع التعامل مع متغيرات ىذا العصر التقنية والمعرفية التي تتضاعف ال عمى اافة افراد المج
واقع التعامل مع نظم وفنون تكنولوجية  (يةعالملذلك يواجو القائمون عمى العممية االتصالية )اإل ،يوم

 ،ي لمتعامل مع متغيرات العصر التقنيعالممتجددة سعيًا لتنمية قدرات القائمين عمى العمل اإل
اكبة الجيل الجديد الذي يستغرق وقتو في االبحار عن مصادر المعرفة المتنوعة معتمدًا بكشال لمو 

 ابير عمى الصورة لمعرفة الكثير مما يدور حولو . 
اال انو في ذات الوقت  ،وان تطور تكنولوجيا المعمومات في العصر الحالي سيل من حياة االفراد   

ة نتيجة أىميلك اصبحت عممية  تصميم المعمومات اكثر تسبب في مواجية المعمومات اثيرة وبذ
االنفوغرافيك والذي بات من  إلىمن ىنا اصبح الناس بحاجة  ،لفوضى تزاحم البيانات والمعمومات

 متطمبات عصرنا اليوم.
 الفصل االول ... منيجية البحث 

 ة البحث أىمي :أوالا 
ية عالموالعناصر االتصالية إلظيار الحااية اإل االكشية المدمجة تتكامل فييا األعالماليوم البيئة اإل  

 أكشاالوبذلك اضحت المعمومات الكرافياية كشااًل كشائعًا من  ،بكشال منسق ومثير ومكشوق لممتمقي
أذ يمنح االنفوغرافيك الصحافة والقائمين عمييا اماانية  عالم،الرواية البصرية لمقصة في وسائل اإل

ية مدمجة تحمل مزايا إعالمية أي يقدم لمقائم باالتصال  بيئة المإعاالستفادة من خصائص ال وسيمة 
 .  وخصائص مختمف الوسائل والفنون الصحفية

مستوى افضل ودقة اكبر المتمقي ب إلىتصل ة البحث في الفارة التي تجعل القصة أىميوىنا تكمن    
 . النفوغرافيكفاعمية العممية االتصالية عبر ابما يحقق  يا عمى ىيئة نصوصمما لو قرئ

 مشكمة البحث :ثانياا 
اال انو في ذات الوقت تسبب  ،وان تطور تكنولوجيا االتصال و المعمومات سيل من حياة االفراد    

ة نتيجة لفوضى أىميفي مواجية معمومات اثيرة وبذلك اصبحت عممية  تصميم المعمومات اكثر 
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االنفوغرافيك والذي بات من متطمبات  إلى من ىنا اصبح الناس بحاجة ،تزاحم البيانات والمعمومات
نحن نبحث ىنا عن مدى تقبل وتفاعل المكشاىد )المستخدمين( لممعمومات وادراكيم ليا عبر و  ،العصر

 االنفوغرافيك  . 
 ىدف البحث  :ثالثاا 
في ايصال صالية التي يحققيا االنفوغرافيك مدى الفاعمية االتنحاول في بحثنا ىذا معرفة   

 .من وجية نظر المتمقي عبر تصميم المعمومات بأسموب فنية وتقنية المتمقي إلى المعمومات
 منيج البحث  :رابعاا 

الباحثة المنيج المسحي وتحديدا المسح بطريقة  تستخدموا ،الوصفية البحوث إلىينتمي ىذا البحث   
في الدراسات  البحث عمى المنيج المسحي باعتباره من انسب المناىج المستخدمة ويعتمد ،العينة

 .يةعالماإل
 مجتمع البحث والعينة  :خامساا 

ت عينة من ىذا المجتمع وحدد ،المواقع االلكترونية )المتصفحين(يتمثل مجتمع البحث بمستخدمي   
 عمى عينة ارة الثمج.معتمدين  ،ادراسة استطالعية (فردًا  ) مستخدماً  (100بمقدار )
 اساليب وادوات البحث :سادساا 

صممت استمارة تضم عدة محاور وقد  ،الحقائق التي ييدف البحث معرفتيالوصول إلى لغرض ا   
 . وظفت اداة االستبانة  لجمع البيانات والمعمومات عن موضوع البحث

 تعريف المصطمحات  :سابعاا 
  واالتجاىات  فااريقصد بو االتصال الناجح وىو الذي يؤثر عمى األ :فاعمية االتصال

وفاعمية االتصال  ،قرار( وتحامو البيئة التي ينتمي الييا  ويعيش بين ثناياىا)اتخاذ ال والسموك
تتحدد في ان تتضمن الرسالة االتصالية اىتمامات المتمقين وقابميتيا عمى الوصول السريع 

موظفًا االستماالت العقمية والعاطفية واستمالة التخويف وان  ،وتمتعيا بالواقعية والمصداقية
 وتة وفقًا لطبيعة الرسالة االتصالية .اانت بنسب متفا

 صور ورسوم يمان  إلى)) فن تحويل البيانات والمعمومات والمفاىيم المعقدة  :االنفوغرافيك
فيميا واستيعابيا بوضوح وتكشويق وىذا االسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة بطريقة 

بصريات )صور(  إلىنصية بمعنى تحويل البيانات المعقدة ال  ،(1)((سمسمة وسيمة وواضحة
 الستيعاب الفارة االساسية لمموضوع .
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 (الفصل الثاني  ... ) فاعمية االتصال عبر االنفوغرافيك
 االنفوغرافيك التعريف والمفيوم  :أوالا 
يعد االنفوغرافيك تمثيالت بصرية تبرز المعمومات التي تريد نكشرىا بوضوح وبدون الكثير من    

ىو عممية اتصالية تقوم عمى و  ،البيانات المعقدة وتجعميا مرئية ومثيرة لالىتمام انيا تأخذ ،الكممات
ويعد وسيمة لتسويق الرسائل أو الرؤى  ،تقديم المعمومات المعقدة بطريقة أسرع وأسيل لألدراك والفيم
م اذ يساعد التصميم الكرافياي عمى في ،لممستخدمين وذلك لقدرتو الفاعمة لتعزيز االتصال البصري 

. ويكشار اليو بأنُو )) التجسيد البصري لممعمومات أو  (2)مومات التي يتضمنيا االنفوغرافيكطبيعة المع
 ،(3)سعيًا لتوصل معمومات معقدة لجميور ما بطريقة تمانيم من فيميا واستيعابيا بسرعة(( فااراأل

بأسموب يساعد في  في فاعمية االتصالويمزج االنفوغرافيك بين البيانات والتصميمات لممساعدة 
ذ يؤدي االنفوغرافيك دورًا ميمًا وفعااًل في تبسيط إ ،توصيل المعمومات المعقدة وفيميا أسرع وأيسر

وجعل ىذه البيانات اكثر سالسة في  اليائمة من البيانات  البيانات والمعمومات لسيولة قراءة الكميات
 . قراءتيا 

الت البصرية التفاعمية من البيانات التي يدعميا الكمبيوتر ويعرف االنفوغرافيك بأنو )) استخدام التمثي
توضيح  إلىوىو يعد مخططًا بيانيًا لممعمومات أو البيانات أو المعرفة وييدف  ،لتضخيم االدراك

ودمج المعمومات الصعبة بسرعة وبكشال واضح عبر اندماج النص والصور والرسوم والرموز 
 . (4)((والمخططات

وىو بذلك ياون  لتقديم المادة الصحفيةنفوغرافيك يمزج أكثر من كشال اتصالي وىذا يعني ان اال  
في كشال  والمعمومات عبر دمجيا مع بعضيا البعض فااراالتصال في نقل األ أكشاالحد اقوى أ

 )القصة االخبارية المصورة( . بصري اخباري  اتصالي واحد لعرض 
 االنفوغرافيك أنواع :ثانياا 
فينست في اتابيما الصحافة المدمجة ان فيك ما اكشاَر الييا ستفين اوين و وغرااالنف أنواعمن      

 :(5)ئيسة وىياربعة اقسام ر  إلىاالنفوغرافيك ينقسم 
كشرح الموضوع عن طريق منح القارئ  إلىوييدف  :(Narrativesاالنفوغرافيك القصصي ) .1

ميق الصوتي المكشوق واالنفوغرافيك القصصي الذي يجمع بين التع ،تجربة مكشاىدة المحتوى 
 رسومة متحراة وثابتة . إلىوعمق الكرافيك باإلضافة 

ىان يقدم كشرحًا يمان القارئ بطريقة متتابعة ان يدخل :(Instructiveاالنفوغرافيك التعميمي ) .2
 متابعة خطوات الموضوع المعروض . إلىوبيذه الطريقة يكشد القارئ  ،في اطار المحتوى 

يعطي لمقارئ فرصة البحث واكتكشاف المضمون فيو  :(Explorativeاالنفوغرافيك الككشفي ) .3
 بذلك ياون تفاعمي .
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يعطي المستخدم فرصة تجربة المحتوى وىو عادًة ما  :(Simulativeاالنفوغرافيك المحاكاة ) .4
حيث يستيدف وضع القارئ في تجربة مماثمة  ،ياون تمثياًل لظاىرة موجودة في عالمنا

 لممحتوى . 

 االتصالية لالنفوغرافيك  ثالثاا: الفاعمية
عمى سرد خبر معقد عبر طرح  يةعالموالمؤسسات اإل بإماان االنفوغرافيك  ان يساعد الصحافي    

يتضمن ادخال الرسوم البيانية والصورة والرموز ومختمف المؤثرات البصرية المالئمة لطبيعة القصة 
و لتوضيح الفقر العالمي بأسموب مرئي عبر مثمما فعل )) ىانز روز لينج(( في مناقكشت ،المراد حاايتيا

)فاينانكشال تايمز( بأنتظام في و (واما فعمت كشباة )) بي .بي.سي ،(Gapminderاستخدام تطبيق )
والفائدة من  ،(6).... ،الميزانية عمى فرد بعينو حيث يمان معرفة تأثير ،العرض التفاعمي لمميزانية

ىو نقل قصة بطريقة اكثر فعالية وذات مغزى وتخبر  يةعالماالنفوغرافيك بالنسبة لممؤسسة اإل
أو ماذا اريد ان اقول دون الدخول في حوارات ونقاكشات مطولة، وياون  ،المتمقي في لمحة ماذا ىناك

 .ذلك من خالل اعطاء الجماىير نظرة ثاقبة حول الموضوع
وعمى  ،وتزويده بالمعمومات (جذب انتباه المستخدم ) القارئ  :لالنفوغرافيك ىدفين أساسيين ىماو      

ىو   عالمار االساسي الستخداميا في الموضوعات االخبارية عبر وسائل اإلىذا االساس فأن المعي
وان ال ياون مجرد  ،وعدم االقتصار عمى جذب االنتباه فقط ،مدى مساىمتيا في تحقيق اليدفين معاً 

م انفوغرافيك معموماتي يمان ان يمتع ومن ىنا فان التحدي الذي يتمثل في تقدي ،اضافة لمزينة فقط
االمر الذي يعني ان يتم توظيف عناصر االنفوغرافيك  ،المستخدم وان يعممو في نفس الوقت ويثقفو

وال ان تكون ىدفًا في  ،إلثراء القصة االخبارية )الصحفية( وتحسينيا ال ان تصرف انتباه القارئ عنيا
 . (7) الجيد لمعناصر البنائيةمما يتطمب االستخدام المدروس و  ،حد ذاتيا

ثالث مصادر واذا اردنا ان نفار في انفوغرافيك مؤثر وفعال البد ان ننظر اليو بكشال مدعم ب     
ولكل واحدًا  ،فال واحدًا منيا يبذل قوة و يساىم في عمل القصة ،البياناتوىي المصمم والقارئ و 

حسب حاجات ووجيات نظر ىؤالء الثالث في فمن الضروري ان ن ،مع االثنين االخرين عالقة منفردة
 .       (8)ال من مكشروع االنفوغرافيك والعالقة فيما بينيم 

يجب ان  (فإن العاممين )القائمين باالتصال ،ولتحقيق االندماج المتناسق بين الكشال والوظيفة    
متنوعة من  نواعأاستخدام  إلىفيذا المصطمح يكشير  ،يعمموا ما الذي يعنيو مصطمح االنفوغرافيك

تصميم انفوغرافيك ناجح يجب  إلىولموصول  المواد النصية والكرافياية ومختمف وسائل العرض .
 :(9)مراعاة ثالثة مراحل ىامة ىي 

 يجب ان نحدد نوع المعمومات التي يتعين تقديميا بكشال ترتيبية وامية أو  :المرحمة األولى
 بكشال مزيج .
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 تم اختيارُه عمى أساس المعمومات المتاحة .نوع العرض وي :المرحمة الثانية 

 كشال مناسب لمعرض   :المرحمة الثالثة . 
   تفسيرىا البيانات وتحميل  .. الفصل الثالث ... االطار العممي

 يوضح التخصص الدراسي لممبحوثين 0جدول رقم 

 
مع الكشال المرفق يبنان التخصصات الدراسية لممبحوثين الذين استجابوا لالستمارة  2ول الجد    

وقد قسمنا التخصص بين تخصص انساني واخر عممي  ،البحثية التي قدمت حول الموضوع المبحوث
حسب طبيعة الدراسات العممية الجامعية المعروفة وحصل التخصص االنساني عمى المرتبة االولى 

 % .41والتخصص العممي حل بالمرتبة الثانية بنسبة  ،%59وبنسبة 
ومدى اىتمام  ،وىذا يكشير لنا مدى تأثير نوع التخصص بمتابعة موضوع معين دون موضوع اخر    

 يًا . إعالمبالعممية االتصالية  التخصصات االنسانية
 يبين الشيادة التي يحمميا المبحوثين 8جدول رقم 

 
 

مع الرسم التوضيحي المرافق لو نوع الكشيادة التي يحمميا المستجيبين  3يعاس لنا الجدول     
 إلىتحظى باي نسبة وذلك يكشير  يك  نجد ان الكشيادة االعدادية لمالستمارة البحث حول االنفوغراف

يبين ىم من حممت الكشيادة الجامعية وذلك اون موضوع الدراسة  قد ال يدراو من ان معظم المستج
 ىم دون الدراسة الجامعية الجامعة.

59% 

41% 

 يوضح طبيعة التخصص الدراسي للمبحوثين

 انساني

 علمي

30% 

68% 

2% 

يوضح الشهادة الحاصلة 
 عليه المبحوث

 جامعية

 عليا

 بدون شهادة

 % ت التخصص الدراسي
 %59 59 انساني
 %41 41 عممي

 %100 100 المجموع

 % ت الشيادة
 0 0 إعدادية
 %30 30 جامعية
 %68 68 عميا

 %2 2 بدون شيادة
 %100 100 المجموع
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من اسئمة  اكثر االكشخاص استجابة لما قدمنا ووجدنا ان من يحممون كشيادات عميا ىم من   
تميو من  ،يبين% من المستج68واستفسارات حول موضوع البحث اذ حمت  بالمرتبة االولى بنسبة 

االولى من حيث  % وىم قد ال يختمفون اثيرًا عن فئة المرتبة30يحممون كشيادة جامعية بنسبة 
% وىذا بفسر لنا االجابات 2في حين حمت فئة بدون كشيادة بالمرتبة االخيرة بنسبة  االدراك والوعي

 االخرى الالحقة حول بعض التفاصيل المتعمقة بالموضوع .
 اىتمامات المبحوثينيوضح  5جدول رقم 

 

 
     

 
 
 
 

ات المستجيبين من حيث الموضوعات االكثر اثار لفضوليم وبحثيم اىتمام 4يعاس الجدول     
% وىذا يبرز لنا 52وجاءت الموضوعات العممية بالمرتبة االولى بنسبة  ،عنيا في مختمف  المواقع

لما اانت استجابات الذين يحممون كشيادة عميا بالمرتبة االولى ويحممون كشيادة جامعية بالمرتبة الثانية 
ن المعمومات التي تفضي الييا اختصاصاتيم وبإماان االنفوغرافيك ان يقدمو بأسموب اذ ىم يبحثون ع
 اوضح وايسر .

%ومن ثم 37تمييا السياسية بنسبة  %42اعية بالمرتبة الثانية بنسبة الموضوعات االجتم وحمت    
تبة الرابعة وحصدت الموضوعات التقنية والتكنولوجيا المر  ،% بالمرتبة الثالثة30الفنية بموضوعات 

اخر ما يوضحو لنا  إلى ،%25وحصمت الموضوعات الدينية بالمرتبة الخامسة بنسبة ،%28بنسبة 
الكشال البياني الموضح وىذا يدل عمى تنوع اىتمامات المستجيبين الستمارة البحث اال ان االىتمامات 

 .  3التي حمت بالمراتب االولى جاءت مترابطة مع النسب المبينة بالجدول 

20% 
30% 

37% 
25% 

42% 
52% 

19% 
11% 

28% 
19% 

 وضح طبيعة اهتمامات المبحوثين

 % ت االىتمامات
 %11 11 العاب وتسمية

 %19 19 ادبية
 %19 19 تاريخية
 %20 20 رياضية
 %25 25 دينية

 %28 28 تقنيات والكترونيات
 %30 30 فنية

 %37 37 سياسية
 %42 42 اجتماعية
 %52 52 عممية

 %100 100 المجموعة
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 يجيب عن ) ىل اطمعت او استخدمت االنفوغرافيك لمحصول عمى المعمومات ؟(  4جدول رقم  

 
% من عينة البحث قد اطمعت 80البياني المرفق ان نسبة مع الرسم  5يوضح  الجدول    

في حين ان  ،او في تقديم المعمومات في عمميم واستخدمت االنفوغرافيك لمحصول عمى المعمومات
 إلى% لم تتطمع عمى انفوغرافيك ولم تستخدمو في مجال عمميا او دراستيا .وىذا يرجع 20نسبة 

اسباب منيا حداثة استخدام ىذا الفن الجديد نوعا ما عمى العممية االتصالية وخاصة في المحيط 
عرفة المستجيبين ان ما يتعرضون لو ىو ما يسمى المحمي وعموما في المحيط العربي  أو لعدم م

باالنفوغرافيك . وىناك احتمال اخرى قد يرجع عدم اطالعيم او استخداميم لالنفوغرافيك وىو انو لم 
 يوظف في دراستيم او في مجال عمميم .

 يوضح مدى استفادة المبحوثين من االنفوغرافيك في االطالع عمى المعمومات الميمة 5جدول رقم 

      
% ىم احيانًا يستفيدون مما 57توضح لنا النسب المعروضة ان المستجيبين والذين بمغت نسبتيم 

درجة ان االستفادة من االنفوغرافيك جاءت ب إلىيقدمو االنفوغرافيك من معمومات وىذا يكشير داللة 
 متوسطة نتيجة لقمة المتعاممين مع ىذا الفن الصحفي والتقني الجديد نوعا ما .

% من المستجيبين ابدو مستوى فائدة ابيرة من االنفوغرافيك فيما يقدمو ليم اذا غالبًا ما 34في حين 
د اكشاَر وق ومات التي يعرضيا االنفوغرافيك،يتعرضون ليذا الفن لممارسة اعماليم او إلحاطتيم بالمعم

% انيم لم يستفيدوا ابدا من االنفوغرافيك وىذا يتفق مع ما جاء  من 9عدد من المستجيبين وبنسبة 
 . 5بيانات في الجدول 

 
 

80% 

20% 

 يوضح نسسبة المطلعين على االنفوغرافيك

 نعم

 كال

34% 

57% 

9% 

 يوضح مدى استفادة المبحوثين من االنفوغرافيك

 دائما  

 احيانا  

 ابدا

 % ت الجاباتا
 %80 80 نعم
 %20 20 كال

 %100 100 المجموع

 % ت مدى االستفادة
 %57 57 احياناا 
 %34 34 دائماا 
 %9 9 ابدا

 %100 100 المجموع
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 يجيب عن ) ىل البيانات والصور في االنفوغرافيك واضحة؟( 6جدول رقم 

 
اماانية وضوح  ما  يقدمو او يعرضو االنفوغرافيك  من معمومات وبيانات بمختمف اما من حيث     
 ،% اجابة ايجابية حول وضوح ما يعرض او يستخدمو االنفوغرافيك94يا قدم المستجيبين نسبة أكشاال

% من المستجيبين انو لم يقدم ادوات وعناصر واضحة لما يعرضو من بيانات  . 6في حين اوضح 
 رجع ليتطابق مع االجابات السابقة حول استخدام االنفوغرافيك او من عدمو .وىذا الرأي ي
 ()ىل وفر االنفوغرافيك الجيد والوقت في قراءة موضوعات مطولة وارقام كثيرة 7جدول رقم 

 
     

ن اراء المستجيبين حول مدى وفرة الوقت والجيد الذي وفره االنفوغرافيك الجدول تباي يوضح    
% منيم تؤاد ان االنفوغرافيك وفرة ليم مساحة 56لممطمعين عميو والمستفيدين منو حيث جاءت نسبة 

من الوقت والجيد في اكتكشاف العالقة بين المعمومات المختمفة  وربطيا بالوقائع  التي يقدميا 
في حين جاء من ىم يرون انو لم يان بالمستوى الكبيرة مما قد يسمح لو  ،بطة بياواالخرى المرت

% لكن مع ىذا فيو قد وفرة وقت وجيد في بعض االحداث التي 41توفير الوقت والجيد بنسبة 
% ممن اجابوا عمى استمارة البحث ان  االنفوغرافيك لم يقدم اي وفرة في الوقت 3يعرضيا . ونسبة 

 قي  .والجيد لممتم
 
 
 
 

94% 

6% 

 يبين وضح معلومات االنفوغرافيك من عدمه لدى المبحوثين

 نعم

 كال

56% 
41% 

3% 

 يبين مدى وفرة الوقت والجهد

 دائما  

 احيانا  

 ابدا  

 % ت االجابات
 %94 94 نعم
 %6 6 كال

 %100 100 المجموع

 % ت مدى الوفرة
 %56 56 دائماا 
 %41 41 احياناا 
 %3 3 ابداا 

 %100 100 المجموع



 م.د بيرق حسين جمعة الربيعي     مجمة آداب الفراىيدي                  فاعمية االتصال عبر االنفوغرافيك
 م8108( أيمول 53العدد ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

263 

 يختصر االنفوغرافيك الكثير من التفاصيل الزائدة ويشمل جزئيات الخبر 8جدول رقم 

 
    
ر الكثير من مدى توافق المستجيبين  مع الرأي القائل ان االنفوغرافيك يختص 9يوضح  الجدول      

التفاصيل اال انو في ذات الوقت يكشتمل عمى جزيئات الخبر او الموضوع المعروض عبر 
% من المستجيبين يتفقون مع ىذا 71حيث تبين  ان نسبة  ،االنفوغرافيك ليسيل عممية االتصال

يتفق  % لم1اال ان نسبة  ،% من المستجيبين يتفقون بحدود اقل من الفئة االولى28و نسبة   ،الرأي
ة في اختصار المعمومات مما يوفر وقتا وجيدا أىميمع ىذا الرأي اذ ال يرى ان االنفوغرافيك ذات 

 ية  . عالمومساحة لممتمقي والمؤسسة اإل
وجدت متعة في االطالع عمى االنفوغرافيك  9جدول رقم 

 واستخدامو

  
الرأي القائل بان االنفوغرافيك قدم متعة في االطالع عمى المعمومات من  10يعاس الجدول      

والموضوعات المقدمة فيو واسموب العرض المستخدم الذي يختمف عن  فاارحيث االختصار وتنوع األ
في حين لم  ،% مع ىذا الرأي24بة واتفق لحدًا ما بنس ،%75التقارير واالخبار السردية  اذ اتفق 

 % من المستجيبين .1يتفق مع ىذا الرأي بنسبة 
 ية والتقارير باالنفوغرافيكعالمتفضل استبدال النصوص اإل 01جدول رقم 

71% 

28% 
1% 

 يختصر التفاصيل

 اوافق

 اوافق لحدا ما

 ال اوافق

0%

100%

اوافق لحدا  اوافق
 ما

 ال اوافق

75% 
24% 

1% 

 المتعة 

 % ت مدى التوافق
 %71 71 اوافق

 %28 28 اوافق لحدا ما
 %1 1 ال اوافق
 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %75 75 اوافق

 %24 24 اوافق لحدا ما
 %1 1 ال اوافق
 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %38 38 اوافق

 %47 47 اوافق لحدا ما
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ية عالممدى تفضيل المستجيبين حول عممية تحويل واستبدال التقارير اإل إلى 11يكشير الجدول     

نصوص صورية )بصرية( حيث  إلىية المختمفة السردية عالموالصحفية والنصوص الصحفية واإل
اال انو  تباينت اراء  ،البصري المرئي( عالماوننا اليوم نعيش عالم الصورة او ما يمان تسميتو )باإل

مع افضمية تحويل التقارير واالخبار السردية  % من المستجيبين اتفق38لك فنسبة المستجيبين حول ذ
% من المستجيبين يتأرجح رأيو بين الموافقة وبين التخوف من التوجو 47ونسبة  ،انفوغرافيك إلى

% من المستجيبين يرفضون الفارة بالتفصيل اذ باإلماان 15في حين نسبة  ،الكمي نحو ىذا االتجاه
االكشخاص التقميدين الذي يرفضون التجدد او ممن لم يعرف بعد ماىية االنفوغرافيك  عدىم من

االختصار والسرعة مع الرغبة في  إلىوالفوائد التي من الممان يقدمو اليوم في وقت نميل فيو  
الحصول عمى المعمومات بكشال دقيق  وواضح مما يحمل من المصداقية ما يمان ان يؤثر عمى تقبل 

 فيو .ما يعرض 
 ما ىو تأثير االنفوغرافيك في تذكرك لممعمومات 00جدول رقم 

 
اما من حيث ما تأثير االنفوغرافيك عمى تذار المعمومات لدى المتمقي برزت لنا اجابة       

اي انو فن ناجح   ،% حول انو يسيل من ادراكيم لممعمومات  المعروضة عبره53المبحثوين وبنسبة 
فع من % من المبحوثين ان االنفوغرافيك ير 31ورأى  ،في ايصال الرسالة عبر العممية االتصالية

38% 

47% 

15% 

 استبدال

 اوافق

 اوافق لحدا ما

 ال اوافق

ثبات مستوى  لم يؤثر
التذكر 
 للمعلومات

يرفع مستوى 
التذكر 

للمعلومات 
 المختلفة

يسهل من 
ادراكي 

للمعلومات 
 المعروضة

6% 10% 

31% 

53% 

 تاثير االنفوغرافيك على تذكر المعلومات

 %15 15 ال اوافق
 %100 100 المجموع

 % ت تاثير االنفوغرافيك عمى تذار المبحوث
 %6 6 لم يؤثر

 %01 01 ثبات مستوى التذار لممعمومات
 %50 50 يرفع مستوى التذار لممعمومات المختمفة
 %35 35 يسيل من ادراكي لممعمومات المعروضة

 %011 011 المجموع
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فنية واساليب  أفاارمستوى تذارىم لممعمومات المختمفة وذلك نتيجة لما يحممو من عناصر بنائية و 
% منيم ان ساىم بثبات مستوى التذار لدييم لممعمومات التي 10واكشاَر  ،تصويرية تساعد  في ذلك

ادراكيم او في % من المستجيبين وجدو انو لم يؤثر في مجال 6و ،يعرضيا ولدييم معرفة مسبقة بيا
 مجال تذارىم لممعمومات التي يعرضيا .

        ىل كمية البيانات والمعمومات في االنفوغرافيك كانت مناسبة لطبيعة الموضوع  08جدول رقم 
  )التقارير الصحفية)

 
    
نا البيانات مدى اتفاق المستجيبين حول ان االنفوغرافيك تضمن بيانات ومعمومات ىتكشير     

واالساليب بصورة اافية ومالئمة لطبيعة الموضوعات المعروضة فيو وفقًا لما اطمع  كشاالبمختمف األ
% منيم بان االنفوغرافيك دائما يضمن بيانات ومعمومات اافية 69حيث اجابة  ،عميو المستجيبين

% من 30في حين جاء من يتفق احيانًا مع ىذا الرأي بنسبة  ،موضوعات التي يقدمياحول ال
 % انو لم يتضمن معمومات اافيو لمموضوعات. 1المستجيبين . ويرى 

)العناصر الكرافيكية( المستخدمة في االنفوغرافيك  شكالالصور والرسوم والرموز واأل 05جدول رقم 
 االنفوغرافيككانت متوافقة مع نوع البيانات في 

 
توافقية العناصر الكرافياية المستخدمة في  عمى مدى توافق اراء المستجيبين 14يكشير الجدول     

اق المبحوثين بنسبة عالية  حيث جاء اتف ،االنفوغرافيك مع نوع البيانات المقدمة عبر االنفوغرافيك
% يؤيدن توافق العناصر الكرافياية في االنفوغرافيك مع البيانات المعروضة بواسطتيا 57بمغت 

69% 

30% 

1% 

 كمية البيانات

 دائما  

 احيانا  

 ابدا  

57% 

41% 

2% 

العناصر الكرافيكية متوافقه مع بيانتا 
 االنفوغرافيك

 اوافق

 اوافق لحدا ما

 ال اوافق

 % ت مدى التوافق
 %69 69 دائماا 
 %30 30 احياناا 
 %1 1 اا نادر 

 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %57 57 اوافق

 %41 41 اوافق لحدا ما
 %2 2 ال اوافق
 %100 100 المجموع
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 ،% من المستجيبين يرون انيا لحدا ما  متوافقة مع  البيانات المعروضة41بينما نسبة   ،بكشال ابير
عدم معرفتيم  إلىي . وىا قد يعود % منيم يرون عاس ذلك فيم ال يتفقون مع ىذا الرأ2اال ان 

باالنفوغرافيك وما يقدمو او مقدار ادراكيم لممعمومات المعروضة عبر االنفوغرافيك . وىذه النسبة 
قريبو من النسب السابقة التي تتفق مع االنفوغرافيك افن صحفي يصمح لتقديم المعمومات وايصاليا 

 لممتمقي بسرعة ووضوح .
 لمقصة االخبارية والتقارير فكارافيك الذي تشاىده واضح األىل االنفوغر 04جدول رقم 

 
 

التي يعرضيا االنفوغرافيك لمقصص  فااراالجابات حول مدى وضوح األ 15يقدم الجدول     
% من المستجيبين يرون انو في اغمب االحيان 51ن نسبة حيث ا،االخبارية والتقارير التي يقدم فييا

% 48في حين   ،(واضحو حول المعمومات التي يصمم من اجميا )الرسائل االتصالية أفااريقدم 
% فقط ىم من يرون 1ونسبة  ،التي يعرضيا واضحة ودقيقة فاارمنيم يجد ان االنفوغرافيك دائمًا األ

 عاس ذلك تمامًا .   
 ل االنفوغرافيك يمبي اىتماماتكى 03جدول رقم 

 
نوعة التي بعرض الموضوعات المت ان االنفوغرافيك يمبي اىتماماتيم% من المستجيبين 88يرى       

في  ،حالمعمومات التي يردون الحصول عمييا بطرق واساليب اسرع اوضيطمحون التعرض الييا و 
% يرون انو ليس بالضرورة ان يمبي اىتماماتيم العامة او الخاصة أو انو لم يصل ليذه 12حين 

 وعات التي تعنييم وييتمون اليو الدرجة من تمبية اىتمامات المتمقين حول مختل فالموض
 

48% 

51% 

1% 

 وضوح األفكار

 دائما

 احيانا

 ابدا

88% 

12% 

 يلبي االهتمامات

 نعم

 كال

 % ت مدى التوافق
 %48 48 دائما
 %51 51 احيانا
 %1 1 نادراا 

 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %88 88 نعم
 %12 12 كال

 %100 100 المجموع
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 ىل يعبر االنفوغرافيك عن الواقع 06جدول رقم 

 
مدى تعبير االنفوغرافيك عن الواقع عبر استخدامو االساليب الفنية والنفسية  17يعاس الجدول       

انو احيانا  إلى% من المستجيبين 67اذ بين  ،والعقمية لمتعبير عن الحقائق واآلراء واالحداث ..الخ
% من المستجيبين عن انو يعبر عن الواقع 31حين  عبر  في ،يعبر عن الواقع وليس بكشال مستمر

فني  أكشاالبكشال دائمي عبر تقمصو ألدوار تحدث عمى ارض الواقع ونقميا بكشال صوري رسوم او 
اما من يرى انو ال يعبر عن الواقع فاانت  ،المتمقي إلىوارقام وخطوط لغرض ايصال الفارة االساسية 

 ة تذار .أىميمع النسب السابقة التي تعير االنفووغرافيك اي  % . وىذه النسبة متوافقة2نسبتيم 
 ىل االنفوغرافيك الذي تشاىده عبر المواقع يستخدم 07جدول رقم 

 
نفوغرافيك يوظف االستماالت الحقيقية لمتأثير في % من المبحوثين يرون ان اال85جاءت نسبة      

% 29في حين نسبة  ،المتمقي عبر عرض الحقائق واالحداث دون اضفاء االسموب العاطفي الييا
يرون انو يوظف االستماالت العاطفية لمتأثر في المتمقي عبر ابراز الجوانب العاطفية والتالعب 

%  14اما من حيث استماالت التخويف فان نسبة  ،النفسي بأفضل االساليب الممان استخداميا
 ستجابة لما يقدمو االنفوغرافيك يرون انو يوظفيا لمضغط عمى الفئة المستيدفة لال

 يستخدم االستماالت العاطفية 08جدول رقم 

31% 

67% 

2% 

 يعبر عن الواقع

 دائما

 احيانا

 ابدا

االستماالت 
 العقلية

 التخويف العاطفية

85% 

29% 14% 

االستماالت الموظفة في 
 االنفوغرافيك

 % ت مدى التوافق
 %31 31 دائما
 %67 67 احيانا
 %2 2 نادراا 

 %100 100 المجموع

 % ت االستماالت
 %85 85 االستماالت العقمية

 %29 29 العاطفية
 %14 14 التخويف
 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %17 17 دائما
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 ،% احيانا72دى نسبة توظيف االستماالت العاطفية في االنفوغرافيك فقد جاءت اما من حيث م     
ان المتمقين ال يرون انو يقدم معموماتو عبر التالعب  إلى% ىذا يؤكشر 11وابدًا بنسبة  ،% دائماً 17

لكن ذلك ال يمنعو من االعتماد عمى االستماالت العاطفية في بعض  ،العاطفي او نفسي بالمتمقي
 .  الجوانب

 يستخدم االنفوغرافيك استماالت التخويف 09جدول رقم 

 
اما من حيث مدى اماانية توظيف استماالت التخويف في      

ير قمة توظيف ىذه % دائمًا وىذ يكش7% ابدًا وبنسبة 29% احيانًا و64االنفوغرافيك فأنيا جاءت 
يعتمد  18االستماالت من وجية نظر المستجيبين في االنفوغرافيك اونو اما ىو مبين في الجدول  

 اثيرًا عمى االستماالت العقمية .
 يستخدم االنفوغرافيك االستماالت العقمية 81جدول رقم 

 
 إلىتكشير النسبة المبينة اعاله مدى  توافق اراء المستجيبين       

ذىن المتمقي  إلىان االنفوغرافيك يعتمد االساليب العقالنية والحقائق غير المطورة عاطفيًا لموصول 
% يرون انو دائما يوظف االستماالت 60الذي ىو ىدف العممية االتصالية اساسًا حيث ان نسبة 

17% 

72% 

11% 

 يستخدم االستماالت العاطفية

 دائما

 احيانا

 ابدا

7% 

64% 

29% 

 استماالت التخويف

 دائما

 احيانا

 ابدا

60% 

37% 

3% 

 االستماالت العقلية

 دائما

 احيانا

 ابدا

 %72 72 احيانا
 %11 11 نادراا 

 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %7 7 دائما
 %64 64 احيانا
 %29 29 نادراا 

 %100 100 المجموع

 % ت مدى التوافق
 %60 60 دائما
 %37 37 احيانا
 %3 3 نادراا 

 %100 100 المجموع
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% فقط ىم من 3في حين  ان  ،% يرون انو في االغمب يوظف االستماالت العقمية37ة والعقمي
التي يعرضيا لممتمقي المستيدف  فااريرون ال يوظف االستماالت العقمية في تقديمو لمموضوعات واأل

 من العممية االتصالية التي تتم عبر االنفوغرافيك .
 ىل تثق بما يقدمو االنفوغرافيك 80جدول رقم 

 
طرح سؤال عمى المبحوثين ىل تثقون بما يقدمو االنفوغرافيك من معمومات فجاءت االجابات      

ية عالميقون بما يقدمو وذلك اونو فن من الفنون الصحفية التي تستخدمو الوسائل اإل  %87بنسبة 
% ال يثقون بما يقدمو االنفوغرافيك وىؤالء قد ياون 13في حين نسبة   ،اتيايا واتجاىأنواعبمختمف 

او ممن لم يحبذون متابعة  ،من اصحاب الطراز القديم الذي يرغبون بالقراءة السردية وليس الصورية
 ىذا االسموب الفني الصحفي الجديد .

 ما ىي مصادر معمومات االنفوغرافيك الذي تشاىده 88جدول رقم 

       
 
 

االولى المواقع   يوضح مصادر المعمومات لالنفوغرافيك الذي يكشاىده المستجيبين وجاء بالدرجة    
% اون الكثر من ىذه المواقع بدأت تقدم الموضوعات المتنوعة بييئة انفوغرافيك  34االخبارية بنسبة 

لمواكبة اساليب القراءة الجديدة التي ظيرت نتيجة لعصر االنترنت الذي نعيكشو اليوم، في حين جاء 
% حيث ان اليوم نسبة ابيرة من 24 مواقع التواصل االجتماعي ومصادر عامة بالدرجة الثانية بنسبة

االكشخاص يكشاراون يوميم عبر مواقع التواصل االجتماعي سواء اانت بالمتابعة او االطالع او 

87% 

13% 

 تثق باالنفوغرافيك

 نعم

 كال

9% 9% 

24% 24% 
34% 

 مصادر معلومات االنفوغرافيك

 % ت مدى التوافق
 %87 87 نعم
 %13 13 كال

 %100 100 المجموع

 % ت معمومات االنفوغرافيك مصادر
 %9 9 منظمات دولية

 %9 9 مصادر خاص بالمواقع التي تنشره
 %24 24 مواقع التواصل االجتماعي

 %24 24 مصادر عامة
 %34 34 مواقع اخبارية

 %100 100 المجموع
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المكشاراة او النكشر ونالحظ ان مواقع التواصل االجتماعي ياثر فييا نكشر موضوعات متنوعة عبر 
عمى بعض المعمومات التي تتكاثر فوق  االنفوغرافيك  فيو وسيل النكشر والوصول وباإلماان االعتماد

اما  ،صفحات التواصل االجتماعي خصوصًا مثل استطالعات اآلراء حول موضوعات معينة
% أي 9المنظمات الدولية ومصادر خاصة بالمواقع التي تنكشر االنفوغرافيك فقد حصمت عمى نسبة 

منظمات الدولية المختمفة ان بعض معمومات االنفوغرافيك تكون مبينة عمى اساس معمومات من ال
 وبعضيا ياون عن طريق معمومات مستقاة من مصادر خاصة بالجية الناكشر لالنفوغرافيك .

 ما اسباب ثقتك بمعمومات االنفوغرافيك 85جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
يجد المستجيبين ان احد اىم اسباب الثقة بالمعمومات التي يقدميا االنفوغرافيك ىي انو يستخدم     

يمييا  ،%42 اسموب واضحة ولغة سيمة يدرايا جميع من يتعرض لالنفوغرافيك وحصمت عمى نسبة
% وىو مصدر المعمومة التي يعتمد عميو  محرر ومصمم االنفوغرافيك لبناء 25السبب االخر بنسبة 

والصور  فاارومن ثم يميو سبب انتقاءه لأل ،فارتو االساسية لعرض الموضوع عبر االنفوغرافيك
نفوغرافيك حيث ان % يؤثر عمى ثقة المتمقي بالفارة التي بني عمييا اال22...الخ بنسبة  كشاالواأل

وعرض الرموز والصور ... يؤثر باإليجاب عمى مصداقية ما  كشاالحسن تنظيم المعمومات وبناء األ
في حين حمت المؤثرات التي توظف لالنفوغرافيك بالمرتبة  االنفوغرافيك من رسائل اتصالية،يقدم عبر 

ة االنفوغرافيك ىميومدرك أل % ىذا يعني ان المتمقي لالنفوغرافيك كشخص واعي11االخيرة وبنسبة 

يستخدم المؤثرات 
الصوتية واللونية 

 ...   والحركية

ينتقي االفكار 
والصور واالشكال 

 الخ..

يستخدم اسلوب  مصدر المعلومة
   واضح ولغة سهلة

11% 
22% 25% 

42% 

 اسباب الثقة باالنفوغرافيك

 % ت اسباب الثقة
 %11 11 يستخدم المؤثرات الصوتية والمونية والحركية ...

 %22 22 ..الخ شكالوالصور واأل فكارينتقي األ
 %25 25 مصدر المعمومة

 %42 42 يستخدم اسموب واضح ولغة سيمة
 %100 100 المجموع
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وايف ممان ان يتحام منتج االنفوغرافيك في عممية التأثير لذلك المستجيبين لم يضعوا المؤثرات 
 الصوتية او الحراية ... بضمن اولويات اىتماميم ومصداقية االنفوغرافيك لدييم .

 :النتائج
ومدى  ،موضوع اخرمدى تأثير نوع التخصص بمتابعة موضوع معين دون تعاس النتائج  .1

 . ياً إعالماىتمام التخصصات االنسانية بالعممية االتصالية 

 توضح نتائج  الدراسة ان من يحممون كشيادة ىم االكثر ادراكًا لموضع االنفوغرافيك . .2

تنوع اىتمامات المبحوثين من حيث الموضوعات التي ينكشرىا او تعرض عبر المواقع  .3
وىذا يبرز لنا لما اانت استجابات المبحوثين  ،وغرافيكوالصفحات االلكترونية بأسموب االنف

الذين يحممون كشيادة عميا بالمرتبة االولى ويحممون كشيادة جامعية بالمرتبة الثانية اذ ىم 
يبحثون عن المعمومات التي تفضي الييا اختصاصاتيم وبإماان االنفوغرافيك ان يقدمو 

 . بأسموب اوضح وايسر

افيك جاءت بدرجة متوسطة نتيجة لقمة المتعاممين مع ىذا الفن ان االستفادة من االنفوغر  .4
 الصحفي والتقني الجديد نوعا ما .

يرى اغمب المبحوثين ان االنفوغرافيك يقدم المعمومات بصورة واضحة وسمسمة ومترابطة  .5
 منطقيًا .

من يرى تباين اآلراء حول اماانية االنفوغرافيك بتوفير الوقت والجيد لممستفيدين منو فمنيم  .6
% في حين من يرون انو ليس بالدرجة الكبيرة والميمة في 56انو مفيدة بدرجة ابيرة بنسبة 
 % .41اختصار الوقت اانوا بنسبة 

% من المبحوثين ان االنفوغرافيك يختصر الكثير من التفاصيل اال انو في ذات 71يرى  .7
رافيك ليسيل عممية الوقت يكشتمل عمى جزيئات الخبر او الموضوع المعروض عبر االنفوغ

 .االتصال 

والموضوعات المقدمة  فااران االنفوغرافيك يعرض المعمومات باسموب مختصر مع تنوع األ .8
 عبره في اسموب عرض يختمف االسموب  التقميدي الممل لمقارئ الجديد .

% من المستجيبين اتفق مع افضمية تحويل 38تباينت اراء المستجيبين حول ذلك فنسبة  .9
% من المستجيبين يتأرجح رأيو بين 47ونسبة  ،انفوغرافيك إلىواالخبار السردية التقارير 

% من 15في حين نسبة  ،الموافقة وبين التخوف من التوجو الكمي نحو ىذا االتجاه
المستجيبين يرفضون الفارة بالتفصيل اذ باإلماان عدىم من االكشخاص التقميدين الذي 

ماىية االنفوغرافيك والفوائد التي من الممان يقدمو يرفضون التجدد او ممن لم يعرف بعد 
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االختصار والسرعة مع الرغبة في الحصول عمى المعمومات  إلىاليوم في وقت نميل فيو  
 بكشال دقيق  وواضح مما يحمل من المصداقية ما يمان ان يؤثر عمى تقبل ما يعرض فيو.

% اجابوا 53،تذارىم لممعموماتتنوعت استجابات المبحوثين حول تأثير االنفوغرافيك عمى  .10
% يرفع مستوى التذار لممعمومات 31انيم يسيل من ادراكي لممعمومات المعروضة ونسبة 

 % يرون انو لم يؤثر .6% سيام بثبات التذار لممعمومات و10المختمفة واجابو 

اوضحت البيانات مدى اتفاق المستجيبين حول ان االنفوغرافيك تضمن بيانات ومعمومات   .11
واالساليب بصورة اافية ومالئمة لطبيعة الموضوعات المعروضة فيو وفقًا  كشاالختمف األبم

 .  لما اطمع عميو المستجيبين

يرى المبحوثون ارتفاع توافقية العناصر الكرافياية المستخدمة في االنفوغرافيك مع نوع  .12
 .البيانات المقدمة عبر االنفوغرافيك  

 ،ارير االخبارية ومختمف الموضوعات عبر االنفوغرافيكاغمب المبحوثين يرغبون بعرض التق .13
واضحو حول المعمومات التي  أفاارالمستجيبين يرون انو في اغمب االحيان يقدم اذ ان 

 . (يصمم من اجميا )الرسائل االتصالية

ان االنفوغرافيك يمبي اىتماماتيم  بعرض الموضوعات المتنوعة التي يطمحون التعرض الييا  .14
 ت التي يردون الحصول عمييا بطرق واساليب اسرع اوضحو المعموما

االنفوغرافيك عن الواقع عبر استخدامو االساليب الفنية والنفسية والعقمية لمتعبير عن يعبر  .15
 الحقائق واآلراء واالحداث .

االنفوغرافيك يوظف االستماالت الحقيقية لمتأثير في المتمقي عبر عرض الحقائق ان  .16
فضاًل عن االستماالت العاطفية واستمالة  االسموب العاطفي الييا واالحداث دون اضفاء

 التخويف 

%  يقون 87يثق المبحوثين بما يقدمو االنفوغرافيك من معمومات فجاءت االجابات بنسبة  .17
ية بمختمف عالمبما يقدمو وذلك اونو فن من الفنون الصحفية التي تستخدمو الوسائل اإل

 . يا واتجاىاتياأنواع

ة االنفوغرافيك في ايصال الرسالة أىميادر المعمومات لالنفوغرافيك  يدل عمى مدى تنوع مص .18
 المتمقي . إلىاالتصالية 

يجد المستجيبين ان احد اىم اسباب الثقة بالمعمومات التي يقدميا االنفوغرافيك ىي انو  .19
 .  يستخدم اسموب واضحة ولغة سيمة يدرايا جميع من يتعرض لالنفوغرافيك
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ة االنفوغرافيك وايف ممان ان يتحام ىميقي لالنفوغرافيك كشخص واعي ومدرك ألان المتم  .20
منتج االنفوغرافيك في عممية التأثير لذلك المستجيبين لم يضعوا المؤثرات الصوتية او 

 الحراية ... بضمن اولويات اىتماميم ومصداقية االنفوغرافيك لدييم .
 :المصادر واليوامش

مجمة التعميم  ،نفوغرافيك بين التكشويق والتحفيز عمى التعممفن اال ،دمحم كشوقي كشمتوت  .1
 مصر .  ،جامعة المنصورة ،1/3/2014بتاريخ  13االلكتروني عدد 

2.  Mark smiciklas , the power of  infographics using pictures communicate 

and connect with your audiences ,(USA , by PEARSON EDUCATION , 

INC, 2012), p4-5 .                                                                                                     

واالة  ،) الرياض ،االنتاج إلىاالنفوجرافيك من التخطيط  ،دمحم كشوقي عبد الفتاح كشمتوت .3
 .110ص  ،(2016،اساس لمدعاية واالعالن
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