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 باللغة العربية ةسرادخص اللم

في المواقع اإلخبارية الفلسطينية   نفوجرافيكالتعرف على واقع فن اإلإلى  تهدف هذه الدراسة هدف الدراسة:
  على موضوعاته، ، والتعرف نفوجرافيكقع بفن اإل، وذلك من خالل معرفة مدى اهتمام هذه المواوالمصرية

الكشف عن  إلى  باإلضافة ،نفوجرافيكوالنطاق الجغرافي لها، وأغراض التصميم، واهتمامها بتوثيق اإل
  نفوجرافيك ونوع صورة اإلاألساليب الفنية في التصميم، ، وأسس التصميم، و نفوجرافيكعناصر تصميم اإل

ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بين المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمواقع المصرية في استخدام  وامتدادها، 
 . نفوجرافيكفن اإل

نهج الدارسات المسحية، وفي إطاره  البحوث الوصفية باستخدام م إلى  تنتمي هذه الدارسة منهج الدراسة:
ومنهج العالقات المتبادلة الذي في إطاره تم استخدم الباحث  استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون، 

 رنة المنهجية. أسلوب المقا
ية  لكتروناستخدم الباحث أداة استمارة تحليل المضمون، واختار الباحث المواقع اإل أداة الدراسة وعينتها:

الفلسطينية  حف لصل اإلخبارية ية لكترون، ممثلتين لمجتمع المواقع اإلرسالة واليوم السابعاللصحيفتي 
(، وتمثلت مادة  م2018، م2017)  وهما، عامين، ومدة الدارسة كانت الحصر الشامل خالل والمصرية

 288تصميمًا، بواقع  697والتي بلغت  تناولها موقعا الدراسةالتي ، نفوجرافيكاإل  تصاميمالتحليل في جميع 
 . يفة اليوم السابعتصميمًا في موقع صح  409تصميما في موقع صحيفة الرسالة نت، و

 أهم نتائج الدراسة:  
اإلخبارية في المواقع  نفوجرافيكفن اإلموضوعات لفي المرتبة األولى  الموضوعات الرياضية تجاء -1

 الموضوعات ها%، تال22.8بنسبة  االقتصادية الموضوعات%، ثم جاء 31بنسبة  الفلسطينية والمصرية
وهو النسب بين موقعي الدراسة،  لموضوعات، واختلفت هذهوقل االهتمام بباقي ا ،%20.6بنسبة  السياسية

 اختالف يتماشا مع منشأ الصحيفتين، وطبيعة البيئة الجغرافية.
الطولي في المرتبة الثانية في الرسالة   االتجاهموقعي الدراسة، وجاء  نفوجرافيكالعرضي لإل االتجاهتصدر  -2

 %.35.7الثانية في اليوم السابع بنسبة ، بينما جاءت المساحة المربعة في الدرجة  25.7بنسبة 
في موقعي الدراسة بنسبة  نفوجرافيكجاء نوع الرسم ثنائي األبعاد في صدارة األساليب الفنية لرسم اإل -3

 .فيما كان اإلهمال واضحًا للرسم في البعد الثالث  %27.1الخليط بنسبة  %، تاله  71
 أهم التوصيات: 

يا محددة والتأثير على وعدم التحيز بتوجيه الجمهور نحو قضا الحفاظ على الموضوعية في طرح القضايا -1
 توجهاته، ألن االنفوجرافيك الجدير بالثقة يجب أن يكون له وجهة نظر موضوعية.

االنفوجرافيك ورفع درجة االهتمام بالتصاميم ذات البعد الثالث ألن هذا الرسم يحقق قدرة عالية على تطوير  -2
 .الجذب والمحاكاة

  - تصميم -  المواقع اإلخبارية المصرية –المواقع اإلخبارية الفلسطينية   – نفوجرافيكفن اإل حية:كلمات مفتا
 . صحافة البيانات
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Abstract   
Study Aims: This study aims identifying the Reality of Infographic in 

Palestinian & Egyptian News websites, through identifying their degree of interest in 

the issue of the Infographic, as well as revealing the elements of infographic design, 

design bases, methods of design, types of infographic, & knowing the similarities & 

differences between Palestinian news websites & Egyptian websites in using the 

infographic. 

Study Approach: The study adopted descriptive approach using the content 

analysis method, & the method of mutual relations, which using the systematic 

comparison method. 

Study Sample & Tools: The researcher has used the content analysis. The 

researcher also has selected the websites of Al Youm 7 & Al Resala, representing the 

community of the websites of Palestinian & Egyptian Newspapers. The duration of 

the study was: (from January 1st, 2017, to December 31st, 2018). The material of the 

study has focused on analyzing all infographic designs, which was 697 designs, with 

288 designs in the website of Al Resala newspaper, & 409 designs in the Website of 

Al Youm 7 newspaper. 

The most important findings of the study: 

1- Sport topics came first in the infographic topics of in the Palestinian & Egyptian 

websites with 31%, then economic topics with 22.8%, followed by political 

topics with 20.6%, & less interest in the rest of the other topics, the order of the 

previous topics varied in both websites in line with the origin of websites of the 

study & the nature of the geographical environment. 

2- The Horizontal direction infographic designs have the lead in the websites of the 

study, the vertical designs took the second place on website of Al Resalah 

newspaper with 25.7%, while the square were in second place on Al Youm 7 

with 35.7%. 

3- The type of two-dimension drawing came in the forefront of the infographic 

drawing methods on the websites of the study with 71%, followed by the 

mixture with 27.1%, while the negligence of third-dimension drawing was clear. 

Recommendations: 

1- Maintain objectivity in raising issues & impartiality by directing the public 

towards specific issues & influencing their attitudes, because a reliable 

infographic should have an objective view. 

2- Avoid the situation of unrest in the multiple sizes of infographic on the website 

of Al Resala newspaper, & determine the purpose of the infographic & the target 

audience, & load designs have appropriate sizes with a stability proportion. 

Keywords: Infographics - Palestinian websites - Egyptian websites - Design - Data 

Journalism. 
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 يار" تْإلى "الخِ

 نثى  إلى ُأ

   إلى الشهداءِ

 

 الباحث

 علي محمد عصافرة
  



  خ 

 وتقدير شكر

  َوأَْن أَْعَمَل َوَعََلٰ َوالَِديَّ َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعََلَّ ]قال تعالى: 

يَ  اِِلِ تَِك ِِف ِعبَادَِك الصَّ ا َتْرَضاُه َوأَْدِخْلنِي بَِرْْحَ  .(1) [َصاِِلً

الحمد هلل الذي عل م بالقلم، عل م اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على األمي  المعلم، 
 .والنبي  األكرم

، أتقدم بخالص شكري (2)[لِنَْفِسهِ  َوَمن َيْشُكْر فإنََم َيْشُكرُ ]انطالقًا من قوله تعإلى 
بقسم الصحافة بالجامعة المشارك ، أستاذ اإلعالم للدكتور/ طلعت عبد الحميد عيسى 
وأرشد ح صح   كان معلمًا نصوحًا، وموجهًا خبيرًا،قد ف اإلسالمية، لتكرمه باإلشراف على الدراسة،

م حتى استوت هذه الرسالة على سوقها،  وهذ ب وشذ ب   فجزاه اهلل خيرًا.وقي م وقو 

لى أساتذتي في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية،  شكراً  الكرام  األساتذةوا 
على  لألساتذةموصول والشكر  ،الذين شرفوني بمالحظاتهم في تحكيم استمارة تحليل المضمون

من أبو ، الدكتورطلعت عبد الحميد عيسى مشرفًا ومناقشة، الدكتور أيمنصة المناقشة والحكم
 . خارجي اً نقيرة مناقشًا داخلي ًا، والدكتورمحمود خلوف مناقشاً 

ساعية وراء المراجع  مكتبات كندا وأمريكا فت بين افقد ط ،سوزان حمدانلألستاذة  شكراً 
 وعز  مثيله.  األجنبية، في وفاء قل نظيره،

واإلعالمي شكرًا لألستاذ عبداهلل حمارنة مترجم اللغة اإلنجليزية، الصديق الحبيب، 
 اللبيب. 

 وسندي. ألخي سي د عضديشكرًا 
سنادكمشكرًا ساجدة، أنسام، إيناس   . على وقفتكم وا 

 شكرًا للذين نحبهم، غمرونا بطاقة الحب، وساندونا بالدعاء في ظهر الغيب.
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  ةة الدراسـمــــمـقـدّ 
ات يفي عصر االنترنت والتكنولوجيا تغير مضمون اإلعالم الحديث، ودخلت التقن

االتصال الجديدة لتأثر مباشرة في العالقة االتصالية مع الجمهور، وقد نشأ الحديثة، ووسائل 
ثر بشكل كبير على الجمهور، عن هذا التقدم المواقع اإلخبارية اإللكترونية، والتي أصبحت تؤ 

وتستقطب إليها القراء والمتابعين، لما توفره من عالقة تفاعلية بين المرسل والمستقبل، ولما 
اإلخبارية من رموز ودالالت ونصوص وصوتيات ومرئيات جاذبة، تسهل  تحتويه المادة 

 االستخدام، وتجعل المعلومة والخبر في حالة تبادلية وانتشار واسع.

التطوَر واالنتشار الواسع للمواقع اإلخبارية اإللكترونية تطوٌر مواٍز لمفهوم  كب هذاوقد وا
ها لما تحتاجه الصحيفة من العناصر اإلخراج الصحفي، فهذه المواقع باإلضافة إلى حاجت

البنائية التقليدية فهي تحتاج إلى عناصر بنائية تكنولوجية من وسائط متعددة، ونص فائق، 
، وعناصر تفاعلية، وذلك كله بما يتوافق مع السياسة العامة للموقع، وبما يحقق  وروابط تشعبية

  الجانب الوظيفي والفني بشكل يوائم طبيعة شبكة االنترنت.

وفي هذا العالم المتراكم معرفي ًا وبما يتالءم مع وسائل االتصال الجديدة والمواقع 
يك كفن يختصر الزمن والمعلومة، ويعالج اإلخبارية اإللكترونية برزت الحاجة إلى االنفوجراف

المعلومات بصري ًا لتصل بشكل سهل وممتع للجمهور المتلقي، وهو فن يطلق على األسلوب 
يه المعلومات والبيانات من خالل الرسوم البيانية والتوضيحية بهدف اإلختصار  الذي تعرض ف

يصال الفكرة بشكل سريع وواضح، فأي معلومة تمثل في هيئة ال رسوم يمكن تصنيفها على أنها وا 
 انفوجرافيك.

ختزال، في قدرته على اال هوقد استخدم االنفوجرافيك في بداية الثمانينات، وتكمن أهميت 
رقام واإلحصاءات والبيانات الرقمية المتضخمة في تصميم سهل، ُيَمكِّن القاريء من وحصر األ

ليل، ألن طبيعة االنفوجرافيك تعتمد على االستيعاب السريع للمعلومة، وتمكنه من المقارنة والتح
الصورة، والدماغ يتعامل مع الصورة ويحللها دفعة واحدة بعكس الكتابة إذ يتعامل الدماغ مع كل 

رف على أنه صورة مستقلة، فالنص حالة معقدة مقارنة بالصورة، كما أن االنفوجرافيك يملك ح
األلوان والصور، فهو يحقق إلى جانب   القدرة على توجيه األنظار نحو فكرة معينة من خالل

الوظيفة الفكرية وظيفة جمالية، والمقدرة على فهم أي موضوع ال تكمن في مفرداته وحسب بل  
 التعبير عنه أيضًا. في أسلوب 
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ذلك قدرة االنفوجرافيك على تشكيل البيانات بأساليب مختلفة، وجعل أضف إلى 
، األمر الذي أدى إلى قيام اث، والحكم عليها وتقييمهاعاماًل هاما في فهم طبيعة األحدالتفاعلية 
راكا منهم بمحاوالت عديدة لتطوير استخدام االنفوجرافيك في عالم الصحافة إدجرافيك الفناني 

 .(1)ألهمية التواصل البصري في نقل المعلومة

 صحيفة الرسالة يتصدران المواقع اإلخبارية في بلديهماو صحيفة اليوم السابع  اوموقع
، ومصر وفلسطين عمومًا في نشر اإلنفوجرافيك كما تبي ن للباحث من خالل الدراسة االستكشافية

يد الدراسة  قبلدان لهما خصوصية لكثرة األحداث وحالة التدافع المستمرة، ففي الفترة الزمنية 
ية  شهدت مصر أحداثًا كبيرة وتغيرات سياسية وثوري ة ترتب عليها اضطرابات اجتماعية واقتصاد

لدولة وعالقاتها الخارجية على  كبيرة، وقد تأثرت كافة مناحي الحياة داخلي ًا، كما تأثرت مصالح ا
الصعيد الدولي والعربي بتلك األحداث، وبالتالي ظهر الكم الكبير من التدفق البياني واإلخباري 

، وفي موقع لتبسيطها وتوضيحها كأداة النفوجرافيكل استخدام الموقع واإلحصائي الذي يستدعي
مميزاته فيك في هذه الفترة، واستفاد من قع اليوم السابع ال شك أنه اهتم جيدًا باالنفوجرامهم كمو 

 . لتحقيق األهداف التي يسعى إليها

على موقع صحيفة الرسالة الذي ُيدار من غزة في فلسطين أيضًا وهذه الحالة تنطبق 
، ومن بلٍد محاصر سياسات الدولية والعربيةومدار أحداث تؤثر على الالمحتلة، وهي بؤرة صراع 

داث اليومية واألزمات المتفاقمة في كافة مناحي الحياة، يقع على صفيح ساخن من األح
االقتصادية واإلجتماعية وحتى الرياضية، فهي حياة أزمات وأحداث وصراعات تتداخل فيها 

يصعب على المتابع العادي  فهمها المفاهيم وتتقاطع فيها المصالح وتختلف فيها التحالفات حد ًا 
 د الموقع أيضًا من مميزات االنفوجرافيك. وتحليلها، ولذا من الطبيعي أن يستفي

على واقع فن االنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية الفلسطينية   وتأتي هذه الدراسة للتعرف
على  ، والتعرفبهذا الفنوالمصرية، وذلك من خالل معرفة مدى اهتمام هذه المواقع 

باإلضافة إلى الكشف  ،هثيقبتو  اوالنطاق الجغرافي له، وأغراض التصميم، واهتمامه عاته،موضو 
ونوع صورة االنفوجرافيك األساليب الفنية في التصميم، ، و هتصميم، وأسسالعناصر عن 

ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بين المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمواقع المصرية وامتدادها، 
 .في استخدام فن االنفوجرافيك

  

 

(1) Milatz, Moving Graphics: The Effects of Interactive Infographics on Media 

Users’ Recall Accuracy, (Unpublished Master Degree), European Union, pp (7). 
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 للدراسة العاماإلطار 
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 أهم الدراسات السابقةأوًل: 
الع الباحث على أهم الدراسات العلمية، والدوريات، والمجالت، رصد من خالل اط  

 نفوجرافيكعالجة فن اإلوضوع هذه الدراسة وهو ممبعددًا من الدراسات السابقة التي لها عالقة 
 النحو التالي:   وكانت على، في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية

 (1)  (2019الربيعي والفيصل ) -1
 نظراً  اإلخبارية المواقع في اإلنفوجرافيك توظيف أساليب معرفةتهدف الدراسة إلى 

لإلنفوجرافيك، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت   المتنوعة اإلتصالية لألدوار
المواقع لمضمون، فيما اختارت لباحثة المنهج المسحي، واعتمدت في إطاره أداة استمارة تحليل اا

اإلخبارية )السومرية نيوز وسكاي نيوز عربية والجزيرة نت( كعينة للدراسة، كما استخدمت العينة 
 دات معتمدة في سحب العينة على أسلوب الحصر الشامل للعينة طوالالقصدية الختيار المفر 

 ة نتائج أهمها:( تصميمًا، وتوصلت إلى عد151ثالثة أشهر، بلغت عينة الدراسة )

 اإلنفوجرافيك، وهذا يشير إلى تنوع الموضوعات أيضًا.  معلومات صادرتنوع م -أ

يختلف عن اآلخر، فلكل موقع إن كل موقع من المواقع المبحوثة امتاز بشكل بنائي  -ب
 بصمته. 

ناصر المكونة  نفوجرافيك وفائدة كل عنصر من العإدراك المواقع المبحوثة ألهمية اإل -ج
من حيث تقديمها بصورة مشتركة لتعطي صورًا عقلية للموضوع وال  لبنية اإلنفوجرافيك

 تخلومن المؤشرات العاطفية والنفسية.

 )2((2018دراسة الدلو، ) -2

في التعرف على مدى اهتمام صحيفة الرسالة  الرئيسي للدراسة يتمثل الهدف
اعتمد الباحث منهج المسح ومنهج  كما البحوث الوصفية، إلى  ، وتنتمي الدراسةافيكنفوجر باإل

سلوبين: دراسة الحالة، ودراسة العالقات االرتباطية، العالقات المتبادلة واستخدم في إطاره أ
 عدة نتائج أهمها:إلى  المضمون كأداة للدراسة. وتوصلتواستخدم استمارة تحليل 

دون غيرها من الصحف الفلسطينية، وصدوره  نفوجرافيكبفن اإلاهتمام صحيفة الرسالة  -أ
 بشكل دوري منتظم من حيث الموعد والمساحة والمكان والتاريخ.

 

 : دراسة تحليلية.خباريةالنفوغرافيك في المواقع اإللالتوظيف الصحفي  الربيعي، الفيصل،    (1)

 الفلسطينية: دراسة حالة لصحيفة الرسالة.  الصحافةفي    الدلو، اإلنفوجرافيك  (2)
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  بالواقع المحلي بنسبة  في صحيفة الرسالة نفوجرافيكاإلمعظم قضايا رسوم  ترتبط  -ب
 % وهو ما يعطيها فرصة أكبر لالطالع عليها.82.6

ذ بلغت إلم يذكر مصدرها،  نفوجرافيكاإلمات رسوم بينت الدراسة أن معظم معلو   -ج
من  %82.6، وهذا يقلل من مصداقيتها، رغم أنه يحسب للصحيفة أن %59.4نسبتها 

 مجموع رسومها من تصميمها.

 )1((2018لبد، ) دراسة -3

،  نفوجرافيكية باإللكترونلتعرف على درجة اهتمام المواقع الفلسطينية اإلهدفت الدراسة إلى ا
الوصفية،  البحوث إلى  ومجاالته في تلك المواقع، وتنتمي الدراسة نفوجرافيكإلتخدامات اوأهم اس

في إطاره أسلوب تحليل المضمون،   منهج الدراسات المسحية، واستخدم على  واعتمد الباحث
واستخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون كأداة لجمع المعلومات، فيما اختارت أربعة مواقع  

نية كعينة للدراسة، وهي )موقع القدس اإلخبارية ووكالة شمس االخبارية ووكالة  لسطيية فإلكترون
اغسطس   31حتى تاريخ  نفوجرافيكاإلفلسطين اليوم والمركز الفلسطيني لإلعالم(، وتمت دراسة 

 عدة نتائج أهمها: إلى   ( مفردة، وتوصلت93)  ، وبلغ إجمالي العينات2015

، وان اختلفت درجة اهتمامها وشكل نفوجرافيكاإل اهتمام مواقع الدراسة بفن بيان -أ
 االهتمام.

ني الثابت، فيم تميز موقع المركز الفلسطي نفوجرافيكمواقع الدراسة على اإل اعتماد -ب
 المتحرك )الفيديو(. نفوجرافيكلإلعالم في استخدامه لإل

 % نقالً 51.62بلغت نسبتها قد ، فنفوجرافيكمواقع الدراسة في اعتمادها على فن اإل تنو ع -ج
 %.35.48عن مواقع أخرى، في حين بلغت نسبة اعتمادها على طواقمها أو مصمميها 

 )Lim( ،2018))2 دراسة -4

هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور الصحافة الهيكلية في األخبار التلفزيونية في كوريا الجنوبية 
المتنوعة مثل نماط والواليات المتحدة االمريكية، من خالل تطوير المفاهيم النظرية عبر األ

والخرائط والجداول، كما هدفت لتطوير نماذج األخبار المضمنة في محتوى أخبار   نفوجرافيكاإل
كانت شبكات التلفزيون الوطني الكوري  البيانات، استخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي، و 

كوريا  ل نيةثالث شبكات وطعينة من الباحث ، واختار الجنوبي واألمريكي هي محور التحليل
 

 اإللكترونية الفلسطينية لإلنفوجرافيك : دراسة تحليلية مقارنة.لبد، استخدام المواقع    (1)

(2) Lim, Representation of Data Journalism Practices in the South Korean and US 

Television news 
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  ( SBS  &ABC &MBVideo   &MBCard) وشبكات، (KBS & SBS & MBC) الجنوبية
 عدة نتائج أهمها: إلى  وتوصلتاألمريكية،  

إلنتاج أخبار  -بصرًيا–عناصر أكثر تعقيًدا وجاذبية  تطبق الشبكات الكورية الجنوبية -أ
لم تكن جذابة   -اً نسبي–فضلت الشبكات األمريكية عناصر بسيطة في المقابل  ،البيانات
 ركزت الشبكات األمريكية على تفاعل المحتوى مع المستخدمين.و بصرًيا. 

التفسير( هي النماذج اإلخبارية الرئيسية التي تشكل ، )التصور، الكثافة ت عناصركان  -ب
ومع ذلك فإن السياق ، الكورية الجنوبية التلفازمحتوى أخبار البيانات في شبكات 

 اصيل كانت إما ضئيلة أو غير موجودة في المحتوى.والتفتباط والمشاركة واالر 

الكورية الجنوبية أكثر استقاللية   التلفازالصحافية في شبكات  البيانات  ركانت عناص  -ج
 التلفازفي المقابل كانت في شبكات  ،التي تعتمد عليها النصوص اإلخبارية عن

 ا.حً تالف واضهذا االخ ا على نصوص األخبار و كان األمريكية أكثر اعتمادً 

 (1) (2018باقاسي، ) دراسة -5

هدفت هذه الدراسة للتعرف على االتجاهات الحديثة إلخراج صحافة البيانات 
 فيها الدراسات الوصفية، واعتمدإلى  " في الصحف السعودية، وتنتمي الدراسةنفوجرافيك"اإل

، المعلومات المنهج الوصفي، فيما استخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون كأداة لجمع
لعام  العينة العشوائية باستخدام الشهر الصناعي لصحيفتي الدراسة )مكة وعكاظ( واعتمد الباحث

،  في كلتا الصحيفتين نفوجرافيكم، والتي استهدفت مصممي اإل2017م ومنتصف عام 2016
 دة نتائج أهمها:عإلى  وتوصلت

ن ولكن مع تطور دورة موجود منذ قديم الزما نفوجرافيككشفت الدراسة أن علم اإل -أ
لصحافة تم توظيفه بشكل رئيسي فيما يعرف حاليا بصحافة البيانات أو صحافة ا

 .نفوجرافيكاإل

هي الرموز واألشكال التي تشكل  نفوجرافيكأن من أهم العناصر الجرافيكية لإل تبين -ب
ثم الرسوم البيانية والتعبيرية،  من التصميم في كل من صحف الدراسة اا مهمً جزءً 
 .، والجداوللخرائط، والرسوماو 

 

حديثة إلخراج صحافة البيانات )اإلنفوجرافيك( في الصحف السعودية: دراسة تطبيقية باقاسي، االتجاهات ال (1)
 عكاظ. –على صحيفة مكة  
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أن  الدراسة، كمايعد أحد األساليب اإلخراجية الحديثة في صحف  نفوجرافيكاإل ُيعد -ج
 .ر الحاليهو اللغة الصحافية الحديثة في العص نفوجرافيكاإل

  )Ströhl & Others( ،2017))1 دراسة -6

 قر اء الحصول على معلومات دقيقة حول سلوك معلومات الإلى  هدفت الدراسة 
 االختالفات في نقل المعلومات بين العناصر إلى  والتوصل نفوجرافيكالذين يتعاملون مع اإل

وقد تم اإلعداد ، استخدم الباحث المنهج التجريبي، نفوجرافيكالنصية وغير النصية في اإل
 ز التجريبي في مختبر تتبع العين في كرسي علوم المعلومات، تم تسجيل البيانات باستخدام جها

SMI 250 Hz  إلى  وتوصلتشخصًا كعينة اختبارية،  ثالثينعن بعد، أجريت الدراسة على
 عدة نتائج أهمها:

ن االهتمام عن العناصر غير النصية في كل من تلقت العناصر النصية المزيد م -أ
 قيد االختبار.  نفوجرافيكاإلرسمتي 

حيث تذكر األشخاص  ،تاختالًفا كبيًرا في نقل المعلومات بين الرسوما الباحث الحظ -ب
 .(المسار) إنفوجرافيكمن  معلومات أكثر

 ،المعلوماتال يكفي التحقيق الوحيد في سلوك المشاهدة لتوضيح االختالفات في نقل  -ج
النظر في المزيد من المتغيرات أكثر من مجرد و  لذلك يجب تقليل المعلومات المربكة

 .سلوك المشاهدة

  )Majooni & Others( ،2017))2 دراسة -7

في تشكيل النموذج الذهني  نفوجرافيكتصميم اإلدراسة تأثير إلى  هدفت هذه الدراسة
أجهزة تتبع العين لجمع  ، واعتمدت على المنهج التجريبي، واستخدم الباحث ل المعرفييحمتوال

طالبًا جامعيًا في السنة الثانية كعينة   ثالثة وعشرونشارك في االختبار  ،بيانات النظرات
 عدة نتائج أهمها:إلى  وتوصلت اختبارية،

بالنسبة لجميع  ع حدقة العين أن سلوك حركة العين هو نفسه تقريبًا توس   من تحليلتبين  -أ
عاء أنه مرتبط بالذاكرة البصرية وعملية تشكيل النموذج العقلي لذلك يمكن االد   ،المواد

 بداًل من صعوبة المعلومات.

 

(1) Ströhl, Ganz, Richter, Zieglmeier & Hammwöhner.  An Eye-Tracking Study on 

Differences in Information Transfer by Infographics 

( 2 ) Majooni, Masood & Akhavan. An Eye-Tracking Study on the Effect of 

Infographic Structures on Viewer’s Comprehension and Cognitive Load 
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  30في أول  A-2ص الذين رأوا الحافز ن متوسط طول حركة العين بالنسبة لألشخاإ  -ب
االختالف الفرق بين يمكن أن يكون سبب هذا و  ،A-1ثانية كان أطول قلياًل من الحافز 

 المسافات في الحوافز.

  )Moretti Burgio ،(2017))1 &دراسة  -8

من خالل تأمالت  نفوجرافيكلتبيان الدور الذي يعتمد على السياق في اإل الدراسةهدفت 
مرئية، والتعرف على الحدود بين الزخرفة غير المفيدة تصميم في مشروع الصحافة الما بعد ال

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي عبر  و والتوضيحات السردية واالستعارات البصرية المفيدة، 
حول أزمة المبادئ األوروبية   نترنتوهو مشروع مرئي عبر اإل، أوروبا دريمنجتصميم مشروع 
هذا المشروع عبارة عن و  ،2015الناجمة عن أزمة المهاجرين لعام  لداخليةوعودة الحدود ا
 ،متعدد الوسائط، حيث يتم مزج اللغات اللفظية مع الصور الفوتوغرافية نترنتاستعالم عبر اإل

 دة نتائج أهمها:عإلى  ، وتوصلتويتم عمل مقابالت الفيديو مع جداول زمنية تفاعلية

يتحدى المصممون الوضع و  (،البيانات) نفوجرافيكاإل تم توليد جيل جديد من مصممي -أ
 هم يساهمونو  ،وسائل اإلعالم والتكنولوجيات الجديدةتطور ر البيانات مع الراهن لتصو  

 (.نفوجرافيك)اإل العصر الذهبي الثاني للصور البيانية صعود في

 أوسع في شرك جمهوراً حين يحفز المشاهد للفضول ويُ  ،أكثر تأثيراً  نفوجرافيكيكون اإل -ب
 فهمه، فضاًل عن إثارة المشاعر من خالل أشكال التعبير الجديدة.

، وتوقعاته قهطبيعة الجمهور ومعرفته وذو للبيانات على  نفوجرافيكيعتمد تصميم اإل -ج
، والمحافظة على اعوامل تكنولوجية وثقافية واجتماعية يجب مراعاتهإلى  باإلضافة

 معلوماتي.التوازن بين هدف االتصال والمحتوى ال

 )Hassan ،(2016))2 دراسة  -9

ممتاز  إنفوجرافيكالمبادئ والقواعد الصحيحة إلنشاء  هدفت هذه الدراسة الستكشاف
الثابت   نفوجرافيكاإل فيالشكل  ، وتقييم أهميةيعمل على توصيل المعلومات بنجاح وفعالية

شكل الرك لالختبار على اختيار الشكل المتح ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتموالمتحرك
افترضت أن الرسم الحيوي الديناميكي المتحرك المصحوب بسرد ينبغي أن  الدراسة ألن، ثابتال

اني الثابت يساعد على تعلم موضوعات العلوم المكانية والزمنية بشكل أكثر فاعلية من الرسم البي 

 

(1) Burgio & Moretti, Infographics as Images: Meaningfulness Beyond Information 

(2) Hassan, Designing Infographics to Support Teaching Complex Science Subject: 

A Comparison Between Static and Animated Infographics 
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نة من الباحث عي، استخدم الذي يحتوي فقط على رسومات توضيحية ورسوم بيانية موضحة
مشارك متنوعين من حيث  15المشاركين موزعين على مجموعتين لالختبار في كل مجموعة 

 :مفادها نتيجة واحدةإلى  العمر والجنس والتخصص في مجاالت العلوم، وتوصلت

في زيادة المعرفة والفهم  فاعلينالمتحرك والثابت كانا  فيكنفوجرااإل تصميمين كال إ
التي تنبأت بأن   ة البحثهذا ال يدعم  فرضيو  ،مجموعتين األولى والثانيةال من للموضوع لكل  

 . الصيغة المتحركة ستكون أكثر فعالية من الشكل الثابت

 )Lee and Kim( ،2015))1 دراسة -10

مع  ،على معالجة األفراد لألخبار نفوجرافيكاإلتأثير هدفت الدراسة للتعرف على 
 االختالف ر تفس   قد التي األساسية العملية ، وتوضيحعليةتفا وال التركيز على الوسائط المتعددة

 ومكاسب األخبار لقارئ الذاتي اإلدراك بين المحتمل التناقض عن والكشف األخبار اكتساب في
ي، واختار أعضاء لكتروناستخدم الباحث أداة االستبيان عبر البريد اإلو الفعلية،  المعلومات

 عدة نتائج أهمها:إلى  جنوب كوريا، وتوصلت نترنتاإل الفريق الوطني لشركة استطالع عبر

تم زيادة األخبار النصية  يإظهار رسالة أكثر تفصياًل عندما إلى  نيوناألفراد المع يميل -أ
 (.نفوجرافيك)اإل البيانيةمع الرسوم 

 . كان هناك تفاعل هام بين الوسائط المتعددة والتفاعلية -ب

 احتوت لألخبار عندما تقييمهم في فرق أنه ال ةمعرف معرفة واألقل األكثر األفراد أظهر -ج
 التشعبية.  أو االرتباطات نفوجرافيكعلى اإل اإلخبارية إما القصة

  )Harrison & Others ،(2015))2 دراسة -11

في فن  مدى سرعة تكوين االنطباعات الجماليةهدفت الدراسة للتعرف على 
، وقد دقائق عشرلمدة  نترنتبار عبر اإلختكااستخدم الباحثون المنهج التجريبي و ،  نفوجرافيكاإل

وكان عدد العينة المشاركة ، سنة 80-6أجريت التجربة على عينة من المشاركين بين سن 
 عدة نتائج أهمها:إلى  مشارك، وتوصلت 1278

  تأثير واجهته.إلى  ااستنادً  نفوجرافيكاإل عن جاذبية فعاالً  ياً أولانطباًعا  الناس يشكل -أ

 

(1( Lee and Kim, Effects of Infographics on News elaboration, Acquisition, and 

Evaluation: Prior knowledge and Issue Involvement as Moderators 

(2) Harrison, Reinecker & Chang. Infographic Aesthetics: Designing for the First 

Impression 
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 .نفوجرافيكب لإلكل ملحوظ على درجات االنجذالديموغرافية بشتؤثر العوامل ا -ب

ويشير الفحص البصري ، الجاذبية أكثر من التعقيد البصري نفوجرافيكاإليحدد لون  -ج
أن الرسوم التوضيحية المفضلة للنساء تحتوي إلى  للرسومات التوضيحية المماثلة

 .ضلها المشاركون الذكوربالغالب عدًدا أكبر من األلوان المختلفة عن تلك التي يف

  )Siricharoen( ،2015))1 دراسة -12

 نفوجرافيكلتوضيح كيفية تقييم المعلومات واستخدامها عبر اإل الدراسة هذه هدفت
اعتمدت الورقة منهج التقييم، الذي يتناول  و ، نفوجرافيكوالوسائط المتعددة، كما تتعرض ألنواع اإل

سئلة حول أت الورقة المعلومات المفترضة، وتضمن باألسئلة والمناقشة لتطوير نفوجرافيكاإل
إلى  ، وتوصلتاليات النص والصور الفوتوغرافية والموضوع واللونجمالمعلومات، واسئلة حول 

 عدة نتائج أهمها:

، القدرة على تمرير الحقائق بسرعة والحفاظ على قراءة القراء لها نفوجرافيكملك اإلي -أ
 نفوجرافيكأصبح اإلوقد  ،وممتعة للقراءة والفهمبيانات أو معلومات هامة  يقدمحيث 
 . ل على القراء النظر إليه واستيعابهسه  يفي الويب ألنه  اً شائع

 ذلكينبغي القيام بو  -وهذه مسألة أخالقية جداً  – يجب استخدام البيانات الفعلية دائما -ب
 .دون تخمين أو اختالق معلومات إلضافتها للمعلومات الناقصة

، أي فيكنفوجراعطي تصورًا عن كيفية تقديمها باإلن المعلومات يمعرفة الهدف م -ج
جذابًا  نفوجرافيكضرورة أن يكون اإلإلى  )إحصائيًا، خطيًا، أو إجرائيًا(، وباإلضافة

وجمياًل يجب أن يكون قبل كل شيء صحيحًا ودقيقًا، ألن الجاذبية عنصر ثانوي 
 لجودته. 

  )Jones( ،2015))2 دراسة -13

تفسيره لكل من التفكير ل كيفية يفص تبرنامج االستدالل والتحيز و اقشة منل الدراسةهدفت 
السمات السياقية للحاالت البيانية إلى  باإلضافة، اإلدراكي والسمات السياقية للوضع البياني

استخدم الباحث منهج التحليل الوصفي من و ، مثل المعرفة الفردية والتفكير العاطفي، الفردية
المنهج البياني ليفسر  وعرضه بين النصوص والرسومات، كما استخدم يكجرافنفو خالل تحليل اإل

 

(1)  Siricharoen, How Infographic should be Evaluated? 

(2) Jones, Information Graphics and Intuition: Heuristics as a Techne for 

Visualization   
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السمات الجوهرية والبديهية لرسومات المعلومات من أجل تلبية احتياجات الجماهير المتنوعة  
 عدة نتائج أهمها:إلى  ، وتوصلتبفعالية

ن ال ، غير أن المصمميقوية للحجة في النقاش أدواتٍ  نفوجرافيكرسومات اإل تعد   -أ
تحكم في السياقات التي سيقرأ فيها عملهم، لذا على المصممين المحترفين يستطيعون ال 

حساب معرفة جماهيرهم, من خالل األخذ بعين االعتبار الجمهور المحتمل والمواقف 
هذه ب يوحي ذيموازنة التصميم الو  استخدام الصورة فيها،التي يمكن  المحتملة

 االستدالالت.

وذلك من خالل ، المصمم بأدوات لمعالجة األسئلة المعقدة ةالتفاعلي التصورات دتزو    -ب
إال أن  هذه التصاميم يمكن أن ، السماح للقراء بالتعامل مع البيانات كما يحلو لهم

األمر الذي يجعل القارئ يستبدل سيطرته على نفسه  بأسئلة ، تحجب تأثير المصمم
 . ة عرض البياناتحول قابلية تطبيق أو موثوقي

، ولكنها دائًما مقيدة بالحيز خالصةتعد العروض التقديمية المتعددة للبيانات فائدة   -ج
 .المتاح أو انتباه المستخدم

  )Others Calliso ،(2014))1 & دراسة -14

ما يتعلق بتغي ر االنتباه المرئي وذاكرة تخزين المحتوى والتقييم هدفت الدراسة للبحث في
وعملها جميًعا كوسيلة للطبيعة الثابتة أو المتغيرة   ،(رافيكنفوج)اإل لتنسيق الرسوماتالذاتي 

المنهج التجريبي بالتتبع   امستخد، وتم اوكذلك الفروقات في الكفاءة الحسابية نفوجرافيكلإل
 مراقبة نظرات المشاركين من خالل تعريضهم للمثيرات باستخدام العيني، واستخدم الباحث أداة 

التحكم بها عن بعد مع برامج لتتبع النظر  دسات يتم تتضمن ع  ASL Eye-Trac 6 جهاز
(Gaze Tracker v9.0.8000.1000 FULL for ASL  وذلك لتسجيل وتصدير بيانات )

مشارًكا من مساقات التواصل  218تتكون من ، وقد استقدم الباحث عينة عشوائية النظر
 عدة نتائج أهمها:إلى  وتوصل، جامعة ساوثويسترن فيالجماهيري 

ن المشاركين سيقومون بتقييم المقاالت التي التي تقول: إالفرضية األولى  صحة ثبتت -أ
 .تحتوي رسوًما متحركة بشكل أكثر سلبية من تلك التي تحتوي رسوًما ثابتة

 

( 1 ) Merle, Cummins & Calliso, How Arithmetic Aptitude Impacts  Attention, 

Memory, and Evaluation of Static Versus Dynamic Infographics in Online News: 

An Eye-Tracking Study   
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مقاالت التي تصاحبها رسومات ثابتة أكثر من تلك المقاالت التي للير كب لتفضي يوجد  -ب
 ن مستوى الكفاءة الحسابية. تستخدم الرسومات المتحركة، بغض النظر ع

الثابت جلًيا في المقاييس حول تصميم المقال بشكٍل  نفوجرافيكاإلاالنجذاب نحو  يظهر  -ج
 شكال بشكٍل خاص.وفي استخدام الرسومات واأل ،عام

 )Ghode( ،2012))1 دراسة -15

معايير مختلفة مثل األهمية والتصميم المرئي والنهج التعليمي  كشفإلى  هدفت الدراسة
                     ( Times of Indiaفي صحيفتي) نفوجرافيكاإللمجال واألقسام المخصصة الستخدام وا
عة، مع معيار الكمية مثل أرقام الرسوم البيانية المستخدمة في كل طب( (Indian Expressو

  الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة إصدارات الصحيفتين آلخر ستة  واستخدم الباحث المنهج
 عدة نتائج أهمها:إلى  وتوصلتكعينة للدراسة،  (2011يوليو 31إلى  2011فبراير  1)أشهر 

، نفوجرافيكاإلالصفحة بصرًيا بسبب إلى  يدخلونمن قراء الصحيفتين ٪ 77أن  تبين -أ
٪ من القراء 87، وأن العنوان الرئيس ٪ بسبب36غرافي و ٪ بسبب التصوير الفوتو 61

 . يقرؤون النص بسبب العنوان الرئيس٪ 41و  فيكنفوجرااإليقرؤون النص بسبب 

 .Indian Expressمع المقالة في صحيفة  نفوجرافيكالستخدام اإل ثابت عدد هناك  -ب

 يجذب القارئ.ة في العناوين الرئيس نفوجرافيكاإلاستخدام  -ج

  )Others Utt ( ،2000))2 & دراسة -16

لصحف اليومية  ا في يكنفوجرافلإل دراسة االستخدام الحاليإلى  الدراسةهدفت هذه 
وقد ف، لمحرري الصح نفوجرافيكاإلستكشاف مواقف المحررين البيانيين تجاه أهمية األمريكية وا

 أرسلت لكل  و  ،األعمال برسالة توضيحية ومغلف لرد  استخدمت الورقة أداة االستبيان مصحوبًا 
 ع الصحفميج الدراسةى رسام أو مصمم أو محرر، واختارت من يعمل في الصحيفة بمسم  

، محرراً  125))من  اً تم تلقي ردودو   ( محررًا،222كعينة للدراسة، وبلغ عدد العينة ) األمريكية
 عدة نتائج أهمها:إلى  وتوصلت %.56.3رجاع يبلغ بمعدل إ

% تقريبًا من الصحف القومية قد زادت من عدد  82.4يعتقد جميع المحررين أن  -أ
 خيرة. السنوات الخمس األالتي تنشرها في  نفوجرافيكرسومات اإل

 

(1) Ghode, Infographics in News presentation: A Study of its Effective Use in Times 

of India and Indian Express the Two Leading Newspapers in India. 

(2) H, Utt & Pasternak. Update on infographics in American newspapers. 
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% كفئة من فئات 95,9أكد المبحوثون أنهم كانوا سيستخدمون الخرائط بنسبة   -ب
 ،المخططات الدائرية، ثم الرسوم البيانية، ثم المخططات الشريطية، تالها نفوجرافيكاإل
 ثالثية األبعاد.، وأخيرًا الرسومات الصور ثم 

كجزء من المادة  نفوجرافيكاإلي توظيف ٪ من الوقت يذهب ف88.1ن قال المبحوثون: إ -ج
 اإلعالمية.

 )Bekhit( ،2009))1 دراسة -17
ية مارات في الصحف اإل نفوجرافيك استكشاف االستخدام الحالي لإلإلى  هدفت الدراسة

  حول ومهاراتهم ومواقفهم  نفوجرافيكرات صحفيي اإلتصو  على والعوامل التي تؤثر على استخدامها و 
وذلك باستخدام االستبانة  في الدراسة،  استخدم الباحث تحليل المحتوىدوره، و وأهميته و  نفوجرافيكاإل

  يعملون إنفوجرافيك صحفي   تسعة عشرلعينة من  التحرير ء المقابلة مع رؤسا، و البياناتكأداة لجمع 
 عدة نتائج أهمها: إلى  وتوصلت  ،في صحف الدراسة الست في دولة اإلمارات

النوعية   الرسومات ية هيماراتاإل في الصحف تخداماً سا األكثر نفوجرافيكاإل  أن تبين -أ
 ثم الرسومات القائمة على المخططات.  التوضيحية،الرسومات  تليها ،٪51بنسبة  

ية العربية واإلنجليزية في ماراتاإل الصحف بين به يستهان ال اختالف على العثور تم -ب
 األولى. الصفحة على البيانية الرسوم نشر

خارجية وتستخدم  مصادر من %35داخلية و مصادر من رافيكنفوجاإل % من66 تأتي -ج
 ية. ماراتمصادر داخلية أكثر من الصحف اإلنجليزية اإل يةمارات الصحف العربية اإل

 ن الدراسات السابقةمموقع الدراسة 
 ه والختالف مع الدراسات السابقةهم أوجه الشبأ .1

 موضوع الدراسة -أ

وبذلك تتفق مع جميع الدراسات السابقة في  فيكنفوجراتناولت هذه الدراسة موضوع فن اإل
في المواقع   نفوجرافيك الموضوع، وتختلف عن جميع الدراسات السابقة في تناولها لواقع اإل

في اختيار مجتمع المواقع   (2018دراسة لبد )اإلخبارية الفلسطينية والمصرية، واتفقت مع 
ة، وكذلك فإن دراسة لبد دراسة تحليلية اإلخبارية الفلسطينية واختلفت عنها في اختيار العين

في موقعي الدراسة )الرسالة،   نفوجرافيكن واقع اإلوهذه الدراسة تحليلية مقارنة، وتحدثت ع
رت دراسة الدلو  اليوم السابع( وليس عن الموضوعات ودرجة االهتمام فحسب، كما اقتص

 

(1) Bekhit, Infographics in the United Arab Emirates newspapers. 
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ة الرسالة  على دراسة حالة لصحيفة الرسالة لمعرفة مدى اهتمام صحيف( 2018)
 .وم السابعموقعي صحيفة الرسالة وصحيفة الي في حين تقارن هذه الدراسة بين نفوجرافيكباإل

 نوع الدراسة -ب
  تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، وهي بذلك تتفق مع عدد من الدراسات منها

  Bekhit( و2017(، ودراسة باقاسي )2018)  Lim(2018(، والدلو )2018دراسة لبد )
(2009 .) 

 Burgio( و2017) Ströhl & Othersختلف مع عدد من الدراسات منها دراسة إال أنها ت

& Moretti (2017و )Hassan  (2016و )Calliso & Others (2014 ،)انتمت التي 
 ( منهج التقييم. 2015) Siricharoenالدراسات التجريبية، بينما استخدمت دراسة  إلى 

  h & Others( و2015)  Siricharoen ( و2015) Lee and Kimفيما لم تظهر دراسة 
ن كان يظهرإلى  (،2000) من خالل األساليب واألدوات أنها   أي نوع من الدراسات تنتمي، وا 

   .البحوث الوصفيةإلى  تنتمي

 دوات المستخدمةاأل -ج
  هذه الدراسة أداة استمارة تحليل المضمون، وهي تتفق مع بعض الدراسات السابقة تستخدم
، وتختلف عن دراسة (2018( ودراسة باقسي )2018( ودراسة لبد )2018ة الدلو )دراسمثل 

Ströhl & Others (2017  حيث استخدمت أداة تتبع العين، ودراسة )Majooni & 

Others (2017 التي استخدمت أجهزة تتبع العين لجمع بيانات النظرات، ودراسة )
Burgio & Moretti (2017باستخدامها مقابال )ة تفاعلية، ت الفيديو مع جداول زمني

لمدة   نترنتبار عبر اإليث استخدمت أداة االخت( ح2015) Harrison & Othersودراسة 
( باستخدامها أداة المناقشة لتطوير المعلومات  2015) Siricharoenدقائق، ودراسة  عشر

نظرات ( التي استخدمت أداة مراقبة 2014) Calliso & Othersالمفترضة، ودراسة 
 . مثيرات باستخدام جهاز تتبع العينالمشاركين من خالل التعرض لل

 لزمنيةمجتمع الدراسة والعينة ا -د
وهي  ،يتمثَّل مجتمع هذه الدراسة في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمواقع اإلخبارية المصرية

قت مع هذه  ( التي اتف2018بذلك تختلف مع معظم الدراسات السابقة باستثناء دراسة لبد ) 
واختلفت في عينة الدراسة في جزء من المجتمع المتمثل بالمواقع اإلخبارية الفلسطينية، 

( التي استخدمت موقع صحيفة الرسالة  2018مع دراسة الدلو )أيضًا الدراسة، واختلفت 
 . قطكدراسة حالة ف
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 المدة الزمنية -ه

مصرية من رية الفلسطينية والفي المواقع االخبا نفوجرافيكتتناول هذه الدراسة واقع فن اإل
( وهي مدة زمنية تختلف عما وردت في الدراسات  31/12/2018 – 1/2017/ 1تاريخ )

  .السابقة جميعها

في  – نفوجرافيك اإل  يرى الباحث أن هذا الدراسة ال تشبه أي ًا من الدراسات األخرى في مجال
 وهي بذلك تستحق البحث.  –حدود علم الباحث 

 قة:ن الدراسات السابحدود الستفادة م

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة على عدة مستويات، وهي:

 المستوى المعرفي -أ

، واالستفادة من اإلطار نفوجرافيكساهمت الدراسات السابقة في تطوير مفهوم فن اإل
المعرفي في تكوين صورة جيدة واضحة عن طبيعة هذا الفن الحديث، وكيفية تطويعه 

ية في ظل لكتروندان الصحافة واإلعالم، واستشراف مستقبل الصحافة اإلواستخدامه في مي
 تطور هذا الفن الستثمار الزخم الكبير من البيانات المتدفقة حول العالم. 

 واألدوات مستوى المناهج -ب

، المنهج اواألدوات المستخدمة في هذ الوصفيحث من التعرف على المنهج استفاد البا
 ذه، ولعل استخدام هذا المنهج في هالدراسات الصحفيةجال في مالتي تستخدم بكثرة و 

من العلوم التطبيقية   نفوجرافيكيواجه صعوبة حقيقية ألن اإل العلمالمرحلة من عمر هذا 
، كونه من الفنون  ولذلك نجد أن كثيرًا من الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي

فيما استفاد الباحث من  عرفي اإلنساني،الحديثة التي ظهرت كنتيجة طبيعية للتطور الم
( في تصميم أداة 2018( ودراسة باقسي )2018( ودراسة لبد )2018دراسة الدلو )

 . رة تحليل المضمون، وتعريف بعض الفئاتاستما

 مستوى النتائج  -ج

، نفوجرافيكالنتائج التي توصلت لها الد راسات السابقة ساعدت الباحث في فهم طبيعة اإل
لتجريبية التي ُيخلص إليها من المعامل المخبرية مما يجعلها ئج الدراسات اخاصة من نتا 

يل نتائج هذه الدراسة ومقارنتها بنتائج للباحث فرصة تحل أتاحتنتائج دقيقة جدًا، كما 
 الدراسات السابقة.
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 ثانًيا: الستدلل على المشكلة
مواقع اإلخبارية  ال في نفوجرافيكتبرز في هذه الدراسة أهمية التعرف على واقع اإل

الفلسطينية والمصرية، وكيف تعاملت هذه المواقع مع هذا الفن الحداثي الجديد والمتطو ر بشكل  
على مرحلتين، في األولى تم إجراء دراسة استكشافية إلى  متسارع، ولهذا الغرض عمد الباحث

ب إحصائية لوكالة حسب  ( موقعًا فلسطينياً 36حصر المواقع اإلخبارية الفلسطينية والتي بلغت )
مطلقًا،  نفوجرافيك( موقعًا لم تستخدم اإل20) وتبين أن، م2018شهاب لألنباء خالل العام 

( تصاميم، واختار الباحث موقع صحيفة 7بما يقل عن ) نفوجرافيك( مواقع استخدمت اإل9و)
(  288)غت بل ، والتينفوجرافيك"الرسالة" كعينة دراسية لتفوقها العددي في نشر تصاميم اإل

قًا على مثيالتها من المواقع بفارق  تصميمًا في نطاق العينة الزمنية للدراسة، وقد أظهرت تفو 
  – 1/1/2015تصميمًا خالل األعوام )( 43، حيث جاء موقع قدس اإلخباري براقع )كبير
 . ( وهو عدد قليل في مثل هذه المدة الزمنية الطويلة20/11/2018

المواقع اإلخبارية المصرية، ألنه   اليوم السابع اإلخباري عنفيما اختار الباحث موقع  
احتل الموقع  – 2017سبتمبر 1بحسب إحصائيات صدرت عن مركز بصيرة يوم الجمعة "–

مليون زائر   106ية واألول عربيًا ومصري ًا بواقع عالميًا في قائمة المواقع اإلخبار  17المركز 
تصميمًا،  960الموقع نشر ما يقارب واإلحصاء أن  ، كما أظهر العد  (1)  "م 2017خالل يوليو 

أي: من غير تكرار الموضوع والشكل في  ( تصميمًا من غير تكرار409)إلى  خلص الباحثو 
 ، وهو عدد كبير بالمقارنة، يعطي الموقع أفضلية. في نفس المدة الزمنية وذلك  التصميم،

 -م 1/1/2017) دراسة منوفي المرحلة الثانية اختار الباحث العينة الزمنية لل
حيث تبين أن موقع صحيفة الرسالة لموقعي الرسالة واليوم السابع،  (م31/12/2018

تصميمًا  409نشر تصميمًا، وأن موقع صحيفة اليوم السابع المصري  288الفلسطيني نشر 
جراء الدراسة % إل10تصميمًا في كال الموقعين، واختار الباحث نسبة  697بمجموع 
 اسة االستكشافية النتائج اآلتية: أظهرت الدر وقد تصميمًا  70ية بواقع  االستكشاف

بغرض عرض الحقائق، ثم بغرض  نفوجرافيك% من اإل60.6مواقع الدراسة تستخدم  -1
%، وألغراض أخرى كانت بنسبة 24.4%، وبغرض اإلرشاد 12.7اإلقناع بنسبة 

داللة والتراتبية والتوجه %. وقد جاءت النتائج في الرسالة واليوم السابع بنفس ال2.1
 في األغراض.

 

(1)  Similar web, youm7. (Website) 
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 % والموضوعات المحلية51على نسبة مواقع الدراسة تحوز الموضوعات الدولية في  -2
رت الموضوعات المحلية التصميمات %، وفي موقع الرسالة تصد  49على نسبة 

%، وهذه النتيجة معاكسة لما جاء من موضوعات في 16.7، والدولية %83.3بنسبة 
% والمحلية 78.8حيث احتلت الموضوعات الدولية الصدارة بنسبة  ،بعاليوم السا

 %. 21.1بنسبة  
%، وأسلوب القراءة 58.5ة الطولية بنسبة أسلوب القراءمواقع الدراسة تستخدم  -3

%. وقد كانت النتائج 9.6%، وأما أسلوب الدائرة فجاء آخرًا بنسبة 31.9العرضية 
لدراسة، وأظهرتا قلة االهتمام بأسلوب الدائرة متقاربة في النسب والترتيب ين موقعي ا

 في القراءة باتجاه عقارب الساعة في الموقعين. 
%، تلتها طريقة 42.5طريقة الفئات لفرز المعلومات بنسبة مواقع الدراسة تفضل  -4

%، ثم طريقة الجغرافيا والتسلسل الهرمي. وقد توافق موقعا الدراسة 24.4الوقت بنسبة 
الفرز من حيث التراتبية وتقارب النسب، وقد أهملتا الطريقة في اختيار طريقة 

 األبجدية.
على الكلمات بالدرجة األولى بنسبة  نفوجرافيكفي تصميم اإلمواقع الدراسة تعتمد  -5

%، ثم الصور 67%، وعلى األيقونات بنسبة 84%، ثم على األرقام بنسبة 91.4
سهم. وفي موقع الرسالة %، وقل استخدام المخططات البيانية واأل 61.7بنسبة 

% وهي نتيجة قريبة من اعتماد 90.5اعتمدت على الكلمات بالدرجة األولى بنسبة 
%، بينما اعتمدت الرسالة األيقونات في الدرجة 92.3ابع والتي بلغت موقع اليوم الس
%. 86.5%، اعتمد اليوم السابع األرقام في الدرجة الثانية بنسبة 83.3الثانية بنسبة 

 م تحظ األسهم والمؤشرات باهتمام كبير في كال الموقعين.فيما ل
 نفوجرافيكمن اإل كانت صم اء، وقد خلتمواقع الدراسة في  نفوجرافيكجميع اإل  -6

 التفاعلي. 
( في البعد الثاني بالدرجة األولى بنسبة 2Dبطريقة الرسم ) نفوجرافيكيجيء تصميم اإل -7

، ولم تستخدم 9.6( بنسبة 2D&3D%، والتصاميم المختلطة بين النوعين )90.4
وتجيء النتائج في  (. 3Dي في البعد الثالث )نفوجرافيكالتصميم اإل مواقع الدراسة

 موقعي الدراسة متقاربة في التراتبية والنسب. 

( ألوان 4-3باعتدال ما بين ) نفوجرافيكاأللوان في تصميم اإلمواقع الدراسة تستخدم  -8
( ألوان 3%، وأقل من )28.8ألوان بنسبة  (4%، وتستخدم أكثر من )68.1بنسبة 
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متوافقة في التراتبية مع اختالف ائج في كال موقعي الدراسة %. وجاءت النت3.1بنسبة  
 بي ن في النسب.

%، ثم األسود بنسبة 79.7بنسبة مواقع الدراسة يغلب استعمال اللون األبيض في  -9
%. ويغلب 57.4% واألزرق بنسبة 65.9%، يليها اللون األحمر بنسبة 74.4

 % بينما تصدر92.9استعمال اللون األسود في التصميم في موقع الرسالة بنسبة 
 %. 80.7لون األبيض التصميم في موقع اليوم السابع ما نسبته  ال

في  نفوجرافيككانت المساحة العرضية هي المساحة األكثر استخدامًا في تصميم اإل -10
حة %، ثم مسا37.2الطولية بنسبة %، تلتها المساحة 40.4بنسبة مواقع الدراسة 
% 57.1ية بنسبة %. وفي موقع الرسالة جاءت المساحة العرض22.3المربع بنسبة 

%، 2.4%، فيم لم تهتم بالتصميم المربع إال بنسبة 40.5ثم المساحة الطولية بنسبة 
%، تالها 38.7بينما تصدر استخدام التصميم المربع في موقع اليوم السابع بنسبة 

 %. 29.9%، وأخيرًا العرضية بنسبة 34.6ة بنسبة الطولي
%، ثم االمتداد 80.8بنسبة مواقع الدراسة باالهتمام في  JPGيحظى امتداد الصورة  -11

PNG  وقد توافق موقعا الدراسة %، ولم تستخدم المواقع أي امتداد آخر، 19.2بنسبة
 على نفس االهتمام وتقاربا في النسب.

اط األخرى مثل الخشن س الناعم وغاب استخدام األنمجاءت التصاميم جميعها بالملم -12
ستخدم موقع اليوم السابع المسطحات الناعمة في والمنقوش في موقع الرسالة. بينما ا

 %.9.6% والمنقوشة بنسبة  7.7%، والخشنة بنسبة 82.7التصميم بنسبة 
% ومصدر المعلومات بنسبة 57.1اهتم موقع الرسالة بذكر اسم المصمم بنسبة  -13

%، فيما لم يهتم بذكر معلومات حول حقوق النشر. وفي موقع اليوم السابع 40.5
% 87.8% ومصدر المعلومات بنسبة 15.4سم المصمم بنسبة هتم بذكر اا

 %.28.8ومعلومات حقوق النشر بنسبة 
%، 97.6( في التصميم بنسبة fontsخطوط ) ثالثةاستخدم موقع الرسالة أقل من  -14

 %. 96.1م موقع اليوم السابع وكانت بنسبة وهي نسبة مشابهة الستخدا

 ثالثًا: مشكلة الدراسة
في المواقع اإلخبارية  نفوجرافيكالدراسة في التعرف على واقع فن اإلتم تحديد مشكلة 

، نفوجرافيكالفلسطينية والمصرية، وذلك من خالل معرفة مدى اهتمام هذه المواقع بفن اإل 
ض التصميم، واهتمامها بتوثيق  افي لها، وأغرا والنطاق الجغر  والتعرف على موضوعاته،
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، وأسس التصميم، نفوجرافيكعناصر تصميم اإلن الكشف عإلى  باإلضافة ،نفوجرافيكاإل
ومعرفة أوجه الشبه  وامتدادها،  نفوجرافيكونوع صورة اإلاألساليب الفنية في التصميم، و 

 .نفوجرافيكية في استخدام فن اإلواالختالف بين المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمواقع المصر 

 رابًعا: أهمية الدراسة

والتزامها  نفوجرافيكمواكبة المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية لفن اإلالنظر في مدى  -1
 بمعاييره الفنية. 

من األساليب الحديثة التي ظهرت في السنوات العشر األخيرة، فالدراسة  نفوجرافيكاإل -2
 حديثة في مجالها.

ية، وهو ما يعطي لكترونفي ميدان الصحافة اإل نفوجرافيكر في توظيف اإلسة تنظالدرا  -3
 الدراسة أسبقية البحث في هذا المضمار.

 جاذبة للقراء.حديثة كأداة بصرية  نفوجرافيكأهمية اإل -4
في المواقع االخبارية الفلسطينية والمصرية، ودور  نفوجرافيكلتعرف على واقع اإلأهمية ا -5

 لفن والرقي بمستوى التصميم في المواقع اإلخبارية عمومًا.ذلك في تطوير ا
عمومًا، وفي ميدان توظيف  نفوجرافيكفي مجال اإل والفلسطينية الدراسات العربية  قل ة -6

 عالمي على وجه الخصوص.اإلالصحفي و في المجال  نفوجرافيكاإل

 خامًسا: أهداف الدراسة
في المواقع اإلخبارية الفلسطينية   رافيكنفوجواقع اإلالتعرف على إلى  هذه الدراسةهدفت 

 ، وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في:والمصرية
 .نفوجرافيكفن اإلوالمصرية باستخدام الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع  مدى اهتماممعرفة  -1
بفن ية والمصر الفلسطينية  اإلخباريةموضوعات التي عبرت عنها المواقع الإلى  التعرف -2

 . ، والنطاق الجغرافي لهانفوجرافيكاإل
الفلسطينية   اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكمعرفة األغراض التي يهدف لها اإل -3

 .بالتوثيق، ومدى اهتمامها والمصرية
 والمصرية.الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكمعرفة عناصر تصميم اإل -4
 والمصرية.الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  كنفوجرافيأسس تصميم اإلإلى  التعرف -5
 والمصرية. الفلسطينية اإلخباريةفي المواقع  نفوجرافيكتصميم اإللمعرفة األساليب الفنية  -6
 والمصرية. الفلسطينية اإلخباريةفي المواقع وامتدادها  نفوجرافيكاإل صورةمعرفة نوع  -7
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  اإلخباريةبين المواقع  رافيكنفوجفن اإل استخداممعرفة أوجه الشبه واالختالف في  -8
 والمصرية.  الفلسطينية

 سادًسا: تساؤلت الدراسة

ما  :تساؤل رئيس، وهو تحت الدراسة تساؤالت  بلورة تم  وأهدافها الدراسة  مشكلة  ضوء في
 عن هذا التساؤل عويتفر  ، ؟والمصرية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية نفوجرافيكهو واقع اإل

 :التالية المحاورإلى  الباحث قسمها التي الفرعية التساؤالت من مجموعة  الرئيس

 ؟ نفوجرافيكفن اإلوالمصرية باستخدام الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع  مدى اهتمام ما -1
بفن والمصرية الفلسطينية  اإلخبارية موضوعات التي عبرت عنها المواقع ما ال -2

 ؟ نفوجرافيكاإل
الفلسطينية  اإلخبارية المواقع في  فيكنفوجرااإل ما النطاق الجغرافي لموضوعات -3

 والمصرية؟
الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكما األغراض التي يهدف لها تصميم اإل -4

 والمصرية؟
 في تصاميموالمصرية بالتوثيق الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع ما مدى اهتمام  -5

 ؟ نفوجرافيكاإل
 والمصرية؟ الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكاإل تصميماتجاه ما  -6
 والمصرية؟ الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكما حجم ملف تصميم اإل -7
 والمصرية؟ الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  المستخدم نفوجرافيكما ملمس اإل -8
الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكما كثافة األلوان المستعملة في تصميم اإل -9

 والمصرية؟ 
 والمصرية؟ الفلسطينية  اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكما أدوات تكوين اإل -10
 اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيكخطوط المتن المستخدمة في تصميم اإل عددما  -11

 والمصرية؟ الفلسطينية 
في المواقع  نفوجرافيكفي تصميم اإل يقاعق أسس الوحدة واإلتزان واإلما مدى تحق   -12

 الفلسطينية والمصرية؟  اإلخبارية
 اإلخباريةالمواقع في  نفوجرافيك ات وعرضها في اإلما الطريقة التي يتم فيها فرز المعلوم  -13

 والمصرية؟ الفلسطينية 
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 اإلخباريةالمواقع في من حيث البعد  نفوجرافيكما نوع الرسم المستخدم في تصميم اإل -14
 والمصرية؟ الفلسطينية 

 والمصرية؟  الفلسطينية اإلخباريةواقع المفي  نفوجرافيكاإل ما امتداد صورة -15
 اإلخباريةبين المواقع  نفوجرافيكفن اإل استخدامأوجه الشبه واالختالف في  ما -16

 والمصرية؟  الفلسطينية

 اتهاو هجها وأدا: نوع الدراسة ومنسابعاً 
 نوع الدراسة-1

المتبادلة البحوث الوصفية التي تركز على وصف وتفسير العالقات إلى  تنتمي هذه الدراسة
، وتقوم على دراسة الظواهر كما  )1(عالقات فرضية يمكن اختبارهابين عناصر الظاهرة في إطار 

هي في الواقع والتعبير عنها بشكل كمي، حيث تعمل على توضيح حجم الظاهرة ودرجات ارتباطها  
 .)2(مع الظواهر األخرى، أو بشكل كيفي من خالل وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها 

  اإلخباريةفي المواقع  نفوجرافيكإلرصد وتوصيف واقع فن اإلى  دراسةهذه الوتسعى 
معرفة مدى اهتمام هذه المواقع به، ومدى التزامها بأسسه  إلى  وصوالً  ،والمصرية الفلسطينية

 . الفنية والنظرية

 منهجا الدراسة-2

 ، وهما:منهجينهذه الدراسة  تستخدم

 ةالمسحيالدراسات منهج -أ
ا ا منظم  ا علمي  جهدً  الوصفية، ويعد  ل في إطار البحوث اهج التي تدخوهو أحد المن

للحصول على البيانات والمعلومات عن أوصاف ظاهرة ما، أو حتى مجموعة من الظواهر  
 .(3) موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية 

إلى  "أسلوب للبحث يهدفتحليل المضمون وهو: وفي إطاره تستخدم الدراسة أسلوب 
، ويفيد هذا األسلوب (4) وصف المحتوى الظاهر لالتصال وصفا موضوعيا، وكميا، ومنتظما" 

 اإلخبارية الفلسطينية والمصرية. في المواقع  نفوجرافيكلفن اإل والشكل في وصف المحتوى
 

 (.13في الدراسات اإلعالمية )ص    العلميعبد الحميد، البحث  (  1)

 (. 105ألسس والمبادئ )ص  مزاهرة، بحوث اإلعالم ا(  2)

 (. 147ص)،  المرجع السابق(  3)
 (. 233ص)  المرجع السابق،(  4)
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 العالقات المتبادلة اتمنهج دراس-ب
العالقة بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف دراسة ى إل ويسعى الباحثون فيه

استنتاجات وخالصات لما إلى  حدوث الظاهرة، والوصولإلى  التعرف على األسباب التي أدت
 .(1) يمكن عمله لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتجاه اإليجابي 

ة، من خالل مقارنة  المنهجي كما استخدم الباحث ضمن هذا المنهج أسلوب المقارنة
فئات التحليل  في نتائج الدراسات المسحية التحليلية، والنسب المئوية للتكرارات التي ظهرت 

من حيث المضمون ومالحظة أوجه  اإلخبارية الفلسطينية والمصرية المختلفة بين المواقع 
  .نفوجرافيكلفن اإلية الفلسطينية والمصر اإلخبارية المواقع  استخداماتاالختالف واالتفاق في 

 الدراسة تاو أد -3
 استمارة تحليل المضمون-

في إطار هذه الدراسة يستخدم الباحث أداة واحدة، وهي: استمارة تحليل المضمون، 
 الفلسطينية والمصرية اإلخباريةحيث قام الباحث بتحليل جميع المواد التي نشرت في المواقع 

، ومدى نفوجرافيكواقع اإلالتعرف على سة، وذلك بهدف ضمن الحد الزمني للدرا ،عينة الدراسة
ا موقدر اهتمام كل موقع منه، يةلكترونموقعي الدراسة بهذا الفن في مجال الصحافة اإلاهتمام 
وفيما يلي عرض لفئات استمارة تحليل المضمون التي أعدَّها الباحث   ،نفوجرافيكتوظيف اإلفي 

 ستمارة على الفئات التالية: وتعريفاتها اإلجرائية، حيث اشتملت اال

 فئات الموضوع )ماذا قيل؟(
 ، وهي:نفوجرافيك: وهي الموضوعات التي يتناولها تصميم اإلفئة الموضوعات -1

: هي الموضوعات التي تتناول النشاطات الرياضية المختلفة على كافة رياضية  -أ
  الشؤون األصعدة، الالعبين واألندية والمباريات وأنواع الرياضات وغير ذلك من 

 الرياضية. 
: هي الموضوعات التي تتناول القضايا المرتبطة بالعالقات الدولية سياسية -ب

دارة الحكم داخل ل  لدولة. وسياسات الدول الخارجية وا 

 

 (. 160ص)،  ألسس والمبادئمزاهرة، بحوث اإلعالم ا(  1)
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: هي الموضوعات التي تتناول الموضوعات االقتصادية على صعيد  اقتصادية -ج
وغيرها من  الموازنات والمناقصات والشركات والبورصة والبنوك والصفقات 

 موضوعات االقتصاد المتعددة على الصعيد الدولي والمحلي.
: هي الموضوعات التي تتناول قضايا المجتمع على صعيد الفرد اجتماعية -د

 . .والمجتمع واألسرة واالستقرار المجتمعي وغيرها
: هي الموضوعات التي تتناول قضايا الجيوش والعسكرة وما يتعلق بها من عسكرية -ه

عدتسل مداد وغيرها من الموضوعات ذات الشأن ب وتحالفات وخطوط إاد وحرو يح وا 
 العسكري.

مثل الفنية  ال تدخل في الموضوعات السابقة : هي جميع الموضوعات التي أخرى -و
 . والترفيهية وغيرها

: ويقصد بها التعرف على منشأ القضية التي يتناولها فئة النطاق الجغرافي -2
 : تياآل. وهي على النحو نفوجرافيكاإل
وترتبط بالواقع المحلي لبلد   نفوجرافيكمحلي: ويقصد بها القضايا التي يتناولها اإل -أ

ي، الواقع المصري لموقع اليوم السابع، والواقع الفلسطيني لموقع لكترونالموقع اإل
 الرسالة.

، وهي وشؤونهوتتصل بالواقع العربي  نفوجرافيكعربي: القضايا التي يتناولها اإل -ب
 .يلكترونية ما عدا بلد الموقع اإلعربال شؤونجميع ال

   وتتصل بالدول األجنبية. نفوجرافيكدولي: وهي القضايا التي يتناولها اإل -ج
، فأي جهة نفوجرافيك: ويقصد به الغرض الذي وضع ألجله تصميم اإل(1)األغراضفئة  -3

من تقديم وجهة نظر وغرض، وعادة ما يكون واحدًا من  اال بد له نفوجرافيكتصدر اإل
 التالية: األغراض 

 : إعطاء معلومات مجردة حول قضية ما.اإلعالم -أ
 رئ تجاه قضية ما.اإلقناع: إعطاء معلومات في محاولة الستمالة القا -ب
 الذي يطرح تساؤاًل أو أكثر حول قضية ما. نفوجرافيكإثارة تساؤالت: وهو اإل -ج
اب، يميزها عن مثيلتها  وجذ   رٍ غم الدعائي أو اإلعالني: ويتميز بعرض السلعة بشكلٍ -د

قناعه بالمنتج.  بالسوق، يهدف لجذب المستهلك وا 

 

(1)  Fonticharo, Understanding and Creating Infographic, pp (5) 
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هم أو شعاراتهم في ت المصممة بأسمائاألفراد والشركا تبين التي هي الفئة: فئة التوثيق -4
 الذي يقومون بتصميمه ويشمل:  نفوجرافيكأسفل اإل

 .نفوجرافيكعنوان التصميم: العنوان الذي يدل على محتوى تصميم اإل -أ
 يساعد على معرفة الغرض منه نفوجرافيكاسم المصمم: معرفة من الذي صمم اإل -ب
 المعلومات مثل الكتب أوأسفل التصميم عن مصادر مصدر المعلومات: الكتابة  -ج

 نفوجرافيكمواقع الويب أو المقاالت التي استخدمها المصمم في تصميم اإل
أو لوغو يدل على  : يحتوي الجزء السفلي من التصميم معلومات معلومات الناشر -د

 . ناشر التصميم
 . نفوجرافيكسنة النشر: السنة التي نشر فيها تصميم اإل -ه

 )كيف قيل؟(  لالشكفئات 
هي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها الفنان المصمم، وتتسم   :(1) التصميم عناصرفئة  •

بالمرونة في اتخاذ أي هيئة تشكيلية، وقابليتها لالندماج والتآلف والتوح د مع بعضها البعض 
 :ومن عناصر التصميم التصميم.لتكون شكاًل كليًا للعمل الفني في 

  (2)  نفوجرافيكتصميم اإل يشغله الذي األبعاد ثنائي الفراغ مقدار: التجاهفئة  -1
طولي: هي المساحة المحصورة بين أربعة خطوط فيها الخطان المتعامدان أطول  -أ

 من الخطين األفقيين. 
فيها الخطان المتعامدان  ،عرضي: هي المساحة المحصورة بين أربعة خطوط -ب

 أقصر من الخطين األفقيين. 
 .فس الطولالمنطقة المحصورة بين أربع خطوط بن مربع: هو -ج

 قياسه ويتم نفوجرافيكتصميم اإل لملف الرقمي الحجم هو الحجم )الكتلة(:فئة  -2
 وتنقسم هذه الفئة إلى:، (3)  الجيجابايت  أو الميجابايت أو بالكيلوبايت

ميجا، وهو الحجم األفضل  1أقل من  نفوجرافيك: حجم ملف اإل ميجابايتأقل من  -أ
 (4)على مواقع الويب نفوجرافيكلملفات اإل

 ميجا.  2-1من  نفوجرافيك: حجم ملف اإلميجابايت 2 –ميجابايت  -ب
 

 (. 42شلتوت، اإلنفوجرافيك من التخطيط لإلنتاج، )ص  (1)
 المساحة، )موقع إلكتروني(  غنيمات. ماهي  (2)

 وضوحها، )موقع إلكتروني(، حجم الصورة ودقة  Adobeموقع   (3)
(4) Beegel, Infographics For Dummies, pp (247) 
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ميجا، وهو حجم كبير جدًا وغير  2 نفوجرافيك: حجم ملف اإلميجابايت 2أكثر من  -ج
                                                                                                                                      .ألنه يحتاج وقتاً  مناسب

: هو خاصية سطح المادة المستخدمة الذي يمكن ادراكه من خالل الضوء الملمسفئة  -3
 يوحي بالعديد من التأثيرات اإليهامية. وهي:  منقوشاً والظل، ويكون خشنًا أو ناعمًا أو 

 ، وهو إيحاء عكس الناعمة.: وهو إيحاء بأن الصورة خشنةخشن -أ
 مة ملساء.الصورة ناع : إيحاء بأنناعم -ب
 "منقوشة". َنْمَنَمه: إيحاء بأن الصورة ممنقوش -ج

: هو التأثير الفسيولوجي )الخاص، بوظائف أعضاء الجسم( الناتج عن اللونفئة  -4
. ويتم تقسيم الفئة  العين، سواء عن المادة الصبغية الملونة أم عن الضوء الملون شبكي ة
 الى:
ن  نفوجرافيــكإلن المســتخدمة فــي اكلمــا كانــت األلــوا: ألوان 3أقل من  -أ أقــل، كلمــا حســ 

 ذلك تجربة القراءة.
، لكــن ُيمكــن نفوجرافيكاإللون فقط عند تصميم  3-2ُينصح باستخدام : ألوان 4-3 -ب

 .(1)ألوان وُيفضل أال تزيد عن ذلك 4عند الضرورة استخدام 
 نصح به.لوني ال يُ  ألوان وهو كم   أربعة: استخدام أكثر من ألوان أربعةأكثر من  -ج
 من غير ألوان. –فقط –باألسود واألبيض  إنفوجرافيك: تصميم أسود وأبيض -د

 ، وهي:نفوجرافيكوهي العناصر المرئية داخل إطار تصميم اإل: أدوات التكوينفئة  -5
 صور: استخدام الصورة بنوعيها المرسومة أو الفتوغرافية. -أ
مية، ويستخدم في رسم يبين العالقات الحجمية بين الكميات الرقبياني:  مخطط -ب

 ي. تقديم الحقائق في شكل تصوير 
 .لتمثيل األعداد مثلما أن الحروف هي رموز لتمثيل الكلمات الرقم هو رمزٌ أرقام:  -ج
كلمات: هي النصوص المكتوبة، وهي المتون والعناوين وغيرها مما يكتب  -د

 بالكلمات.
 .الشيءإلى  َخط  على شكل سهِم القوس يشار بهاألسهم:  -ه

 

 مهند، هيكلية اإلنفوجرافيك والتعامل مع مكوناته األساسية. )موقع إلكتروني(  (1)
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معلومة، منتظمة: هي أشكال لها دالالت وتعبر عن األفكار برموز  غير أشكال -و
 وهي غير الصورة المرسومة والفوتوغرافية. 

 أخرى: أي أداة غير ما سبق ذكره. -ز
الخطوط التي تكتب بها النصوص في التصميم تراعي النوع  :المتن وطخطفئة عدد  -6

ال وأال ،المناسب للقراءة  .(1) ممال ً يصبح الرسم  تزيد عن ثالث أنواع من الخطوط وا 
أنواع من الخوط في تصميم  ثالثةأنواع: استخدام أقل من  ثالثةأقل من  -أ

 .نفوجرافيكاإل
. وهو العدد نفوجرافيكأنواع من الخوط في تصميم اإل ثالثة: استخدام ثالثةأنواع  -ب

 .نفوجرافيكالمناسب في تصميم اإل
الخطوط في تصميم ع من أنوا ثالثةأنواع: استخدام أكثر من  ثالثة من أكثر -ج

 .نفوجرافيكاإل
: وهي الهدف الجمالي الرئيس الذي يحاول الفنان تحقيقه بصورة (2)التصميمأسس فئة  •

 تعكس الغرض الجمالي والوظيفي من العمل المصمم. وهي:
أن ترتبط أجزاء العمل الفني فيما بينها لتكون جميعًا وحدة واحدة،  ي: وهالوحدةفئة  -1

لجزء في حد ذاته فإنه ال يكتسب قيمته الجمالية بغير الوحدة التي فمهما بلغت دقة ا
 . ويقسم إلى:اببعض ربطًا عضويًا وتجعله كاًل متماسكً  تربط األجزاء بعضها

 .جرافيكنفو متوفرة: ويعني أن هناك وحدة داخل تصميم اإل -أ
 ه.بين أجزائوالوحدة  الترابط  نفوجرافيكغير متوفرة: أي ال يتوفر في تصميم اإل -ب

ك اإلحساس الغريزي ذاعادل فيها القوى المتضادة، وهو الحالة التي تت ي: هالتزانفئة  -2
 نسان والطبيعة. وهو ثالثة أنواع: الذي ينشأ في نفوسنا نتيجة العالقة التفاعلية بين اإل

مركزي  االتزان المحوري: هو التحكم في الجاذبيات المتعارضة عن طريق محورٍ  -أ
 من التماثل.  اوهو يحقق نوعً أو رأسيًا أو كليهما معًا،  واضح، قد يكون أفقياً 

م في الجاذبيات المتعارضة بالدوران حول نقطة مركزية، شعاعي: التحك  االتزان اإل -ب
هذه المركزية ذا حركة دائرية توحي  بحيث يكون الشكل الذي يخضع في تنظيمه ل

 باهتزازية بصرية. 

 

(1) Fonticharo, Understanding and Creating Infographic, pp (51) 

 (. 49-48صشلتوت، اإلنفوجرافيك من التخطيط لإلنتاج، )  (2)
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بيات البصرية عن طريق اإلحساس االتزان الوهمي: وهو التحكم في مجمل الجاذ -ج
 . الجذب والتنافر في العمل الفني بصورة غير منتظمةبتعادل قوى 

سمات من  ر، وهي: تردد الحركة بصورة منتظمة تجمع بين الوحدة والتغييقاعاإلفئة  -3
التوترات تعطي الفرد الشعور بضرورة توافر قانون ألي سلسلة فكرية منتظمة تكسبها 

 ، ويقسم إلى:(1) صانة واتزاناً تأكيدًا واضحًا ور 
رتيب: وهو الذي تتشابه فيه كل الوحدات والمسافات تشابهًا تامًا من جميع  إيقاع -أ

تشكُّاًل منتظمًا دون أي  يقاعاألوجه وتتكرر فيه الوحدات التي يتشكل فيها اإل
 اختالف.

ًا غير عقاإيغير رتيب: تنكسر فيه حدة الرتابة واآللية في التنظيم، مما يحقق  إيقاع -ب
رتيب ولكنه يظل معتمدًا على نوع من التنظيم، ففيه تتشابه جميع المسافات 

 وتختلف الوحدات شكاًل أو حجما أو لونًا.
المتناقص والمتزايد: تتناقص فيه المساحات تدريجيًا مع ثبات المسافات بينها،   يقاعاإل -ج

اقص مساحات  أو تتناقص المسافات تدريجيًا مع ثبات مساحة الوحدات، أو تتن
 المتزايد.  يقاع الوحدات والمسافات معًا تناقصًا تدريجيًا بينما يحدث العكس في اإل

عن بعضها البعض اختالفًا تامًا كما الحر: تختلف فيه شكل الوحدات  يقاعاإل -د
 تختلف المسافات عن بعضها البعض اختالفًا تامًا أيضًا. 

ا تحرير قة الفنية التي تم من خالله: هي الفئة التي تبين الطريفئة الساليب الفنية •
البيانات وطريقة عرضها، وفيها أساليب من حيث كيف يقرأ، وأساليب فرز المعلومات، 

 :(2) التاليةوفق التفصيالت  وطريقة تصديرها،
لفرز  نفوجرافيك: وهي الفئة الي تبين الشكل الذي استخدمه اإلفرز المعلوماتفئة  .1

يصالهاالمعلومات وعرضها   ، وهي:(3)وا 
والوفيات والصادرات والواردات  حصائيات: مثل أعداد السكان والمواليداإل -أ

 حصائيات االستخدام الخ.ا  و 

 

 ( 57ص)شلتوت، اإلنفوجرافيك من التخطيط لإلنتاج،    (1)
(2) Fonticharo, Understanding and Creating Infographic, pp (8) 

الرقمية في األردن،  نشوان، درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية (3)
 . (3)ص
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إجراءات أو خطوات عمل معين كالدورة الدموية أو هضم الغذاء، اإلجراءات: مثل  -ب
 ركوب الطائرة وغيرها. 

واالقتصادية األفكار: مثل المفاهيم والنظريات والتعميمات، واألفكار السياسية   -ج
 واالجتماعية والصحية والغذائية وغيرها.

لجداول ها والخرائط وابالتسلسل الزمن أو التاريخي: مثل تاريخ األحداث وترتي -د
 الزمنية وغيرها. 

 الوصف الجغرافي: مثل المواقع والمناطق الجغرافية وغيرها. -ه
 التشريع: مثل المكونات والعناصر والقوائم وغيرها. -و
تنظيمية وتحديد االحتياجات أو مراحل التطور مثل الهياكل ال التسلسل الهرمي: -ز

 وغيرها 
والعالقة بين المنتجات واألشخاص العالقات: مثل العالقات الداخلية والخارجية  -ح

 والخدمات.
 شخصية مؤثرة في أحد المجاالت. نفوجرافيكاإلالشخصيات: كأن يتناول  -ط
 من القائمة أعاله.أي شكل لفرز المعلومات لم يتم تصنيفه ضغير ذلك:  -ي

 : أي نوع الرسومات المستخدمة في التصميم وهي نوعان: نوع الرسمفئة  .2
، وهي  يمثل عنصًرا في بعدين فقط يعني ثنائي األبعاد، 2Dفُمصطلح  :2D -أ

إلى  الصور المسطحة التقليدية، يمثلها المستطيل والمربع والمثلث والمضلع وما
 ذلك. 

االسطوانة، المكعب، الهرم، ا األشكال مثل هلثالثي األبعاد، وتمث   : يعني3D -ب
الناتج عن   هو العمقو ذلك، أي لديها ارتفاع، طول، وجانب ثالث إلى  المنشور وما

 . التجسيد الضوئي من خالل تقنية الظل والنور

 د. ا بعخليط: وهو تصميم يجمع في تكوينه بين األشكال المسطحة واألشكال ثالثية األ -ج
على  نفوجرافيكملفات تصميم اإللرفع بعض  :(1)  نفوجرافيكاإلفئة صيغ وامتداد صورة  .3

الشخصية ومواقع الويب أو تعديلها من خالل محرر الصور يتم اختيار امتداد   الحسابات
 حيث يوجد العديد من الصيغ أو االمتدادات أشهرها: .  ظهر بهايأو الصيغة التي   الملف

 

، )موقع JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, RAW، تعرف على امتدادات ملفات الصور وهاب (1)
 إلكتروني(
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وله عملية ضغط الصورة بقإلى  يحتوي على تدرجات لونية كثيرة إضافة JPEG: -أ
 .ولكن يقابلها خسارة بالجودة

تستطيع التحك م بدرجة الضغط عند التخزين, للحصول على حجم   صيغة :JPG -ب
لون(  مليون16ملفات تدعم تدرجات لونية كبيرة )أكثر من ، وهي مناسب ملف
أن يتجاوز  نال يمكالعرض(  x ولان حجمها )الط JPGيعيب ملفات الـ و 
 ( بكسل. 64000 ×  64000)

عند ضغط الصورة بهذا االمتداد  ، : يمكن استعماله في جميع أنظمة التشغيلPNG -ج
فإنه يحفظ جميع ألوانها دون إتالف، كذلك تحك م أكبر بدرجة سطوع الصورة، يتميز  

عرضه الصورة تدريجيا على صفحة الويب مما يسر ع من عرض   النوع بطريقةهذا 
 صفحة الويب. 

الصور المتحركة التي نراها في  ، فغالبية اسع على الويبتستعمل بشكل و : GIF -د
تحمل هذا النوع من االمتدادات، كما أنه غير مرتبط فقط بالصور المتحركة   نترنتإلا

بل نجده في الصور الثابتة و هو مفيد لتصميم الشعارات و الكلمات ذات خلفية شفافة  
 ن هذا النوع أقل. ( و يكون حجم الملف م bit-8لونا ) 256واألزرار. يدعم 

 وعينتها: مجتمع الدراسة ثامناً 
 مجتمع الدراسة -1

 اإلخبارية الفلسطينية والمصرية.ية لكترونيتمثل مجتمع الدراسة في جميع المواقع اإل

 الدراســة عّينة -2
 العينة من خالل: تحديدتم 

 يةلكتروناإلاإلخبارية عينة المواقع  -أ
المواقع اإلخبارية الفلسطينية، ألنها  اختار الباحث موقع صحيفة الرسالة كعينة من

. فيما بحسب الدراسة االستكشافية من بين المواقع الفلسطينية نفوجرافيكاألكثر نشرًا لإل
اختار موقع صحيفة اليوم السابع عن المواقع اإلخبارية المصرية، ألن الموقع يصنف 

 .(1) بأنه األول عربي ًا بحسب مراكز إحصائية دولية
 

 

 موقع اليوم السابع. )موقع إلكتروني(  (1)
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 رة عن موقعي الدراسةذة مختصوفيما يلي نب

 (1)صحيفة الرسالة اإلخباريموقع  .1.أ
سبوعي ويقتصر على أولها بشكل أبعدة مراحل كان  م2004نشئ موقع الرسالة نت عام أ

ن انطلقت الصحيفة بشكلها أإلى  نشر ما يتم نشره في الصحيفة من تقارير وتحقيقات
لألخبار المحلية والدولية ر معها الموقع  مع تخصيص مساحة سبوعي وتطو  األنصف 
 . اليومية

ا  خباري  إا ا ومصدرً ا قوي  انطلق موقع الرسالة نت بشكله الحالي منافسً  م2009وفي عام 
خبارية والتقارير سواء في مجال التغطيات اإل ،عالم الدولية والمحليةللعديد من وسائل اإل

 ،عن الموقع نقالً  ،ياتهام  عالم بمختلف مست الخاصة التي تتداولها وسائل اإلوالتصريحا
 عالوة على دوره في  نشر الصحيفة الورقية على نطاق محلي ودولي واسع. 

، خبار العاجلة  ) اس ام اس (خدمة األ برزهاأ ،الة نت العديد من الخدماتيقدم موقع الرس
 .حوال الجويةدمة الطقس واأل، وخخدمة صرف العملةو  ،خدمة الفيديو والصور الخاصةو 

 (2) اإلخباري اليوم السابعحيفة موقع ص .2.أ
ية يومية شاملة، تصدر عن الشركة "المصرية للصحافة والنشر إلكترونصحيفة إخبارية 

الشركة الناشرة لصحيفة "اليوم السابع" المطبوعة التى تصدر يوميًا،  وهيواإلعالن"، 
 .2011مايو  31، وصدرت يوميًا ابتداء من 2008وكانت تصدر أسبوعيًا منذ أكتوبر 

 يار مواقع الصحفبررات اختم

تم اختيارهما ليكونا عينة للدراسة هما موقعان يمتلكان أرقامًا قياسية ألعداد اللذان الموقعان  -أ
 .بحسب موقع أليكسا هي مواقع فعَّالة ومؤثرةفالمتصفحين، وبالتالي 

ية التي أجراها  بعد الدراسة االستكشاف نفوجرافيكباإلتبيَّن اهتمام موقعي الدراسة بشكل قوي  -ب
 الباحث. 

يوفر موقعا الدراسة ميزة البحث المتقدم التي من خاللها تمكن الباحث من الوصول  -ج
 .قع بشكل مرتب زمنياً ا لتاريخ نشرها على المو وفقً  نفوجرافيكاإلألرشيف 

 

 موقع صحيفة الرسالة نت، من نحن. )موقع الكتروني(  (1)
 )موقع الكتروني(  موقع تصفح، جريدة اليوم السابع.  (2)
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 العينة الزمنية -ب

 م(؛ ألن هذه الفترة31/12/2018 -م 01/01/2017) سنتيناختار الباحث مدة 
بحسب الدراسة االستكشافية التي   نفوجرافيكاالستخدام الكمي والنوعي لإل ورًا فيشهدت تط

عددًا أكبر من بشكل ملحوظ ليشمل  نفوجرافيكحيث بدأ االهتمام باإل أجراها الباحث،
الجوانب السياسية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية وحتى العسكرية في معظم الموضوعات 

 نفوجرافيكالتي قدمتها الصحيفتان بأسلوب اإلجميع الموضوعات بحصر  حثوقام البا واألمنية،
بأسلوب البحث المتقدم في الموقعين، وذلك من خالل البحث في الكلمات  في هذه الفترة الزمنية

 المفتاحية، مثل: 

 صحافة البيانات  -تصميم  - نفوجرافيكاإل - نفوجرافيكفن اإل 

تصميمًا في موقع صحيفة  409يفة الرسالة، وحصتصميمًا في موقع  288وتبين وجود 
 تصميمًا في كال الموقعين. 697اليوم السابع، وبمجموع 

 القياسأسلوب : وحدات التحليل و تاسعاً 
 وحدات التحليل -1

الوحــدة الطبيعيــة وهــي  علــى المواقــع عينــة الدراســة نفوجرافيــكاإلوهــي وحــدات تحليــل مضــمون 
، (1)البحثيــة" طبيعــة وأغــراض الدراســة  لوحــدات التــي تالئــمحيث إنهــا "أنســب ا للمادة اإلعالمية:

"الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث بتحليلها، وهي التي يســتخدمها منــتج المــادة  وهي
، (2)المشــاهدين مــن خاللهــا" جمهور القراء، أو المستمعين، أو إلى  اإلعالمية لتقديم هذه المادة

 .ضمن العينة الزمنية موقعي الدراسةفي التي وردت وجرافيك تصاميم االنفوهي هنا جميع 

 أسلوب العد والقياس -2
إعادة   هو "نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتعيراته، ويمكن من خالله 

 نتائج كمية تسهم في التفسيرإلى  الوصول بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على 
 .(3) " يق أهداف الدراسةواالستدالل، وتحق

 استخدم الباحث في هذه الدراسة نظام التكرار بوصفه أسلوبًا للعد والقياس، يظهر الفئات
 والوحدات. 

 

 (.209)ص ، ، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العاموعزمي العبد (1)
 (.262، )ص دراسات في مناهج البحث اإلعالمي: بحوث اإلعالمحسين، ( 2)
 (.181الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، )ص عبد  (3)
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 : إجراءات الصدق والثباتعاشراً 
 إجراءات الصدق -1

ما هو مراد قياسه، ومن ثم ارتفاع مستوى الثقة -فعال -تقيسيقصد به التأكد من أن األداة 
 . (1) التعميمإلى  يمكن االنتقال منها في النتائج، بحيث

بالدقة ودرجة عالية من الصدق في تحليل  نتائج تتسمإلى  الباحث للوصول اجتهدوقد 
 :اآلتيةموضوعات صحف الدراسة، من خالل اتباعه للخطوات 

جيب بحيث تلمضمون وفق فئات محددة، بما يخدم أهداف الدراسة، تصميم استمارة تحليل ا -أ
 عن تساؤالتها. 

ستمارة تحليل المضمون، باالستعانة بالمراجع العلمية ذات اوضع تعريفات واضحة لفئات  -ب
 العالقه، أو تعريفها من وجهه نظر الباحث في أسلوب علمي. 

تجريبي لالستمارة عن طريق تحليل عينة محدودة من الموضوعات المنشورة  اختبار  إجراء -ج
دخال أيفي موقعي الدراسة للتأكد من صحتها وسالمتها، و   تعديالت الزمة عليها.  ةا 

، لفحص  (2)ين مين المختص  ستمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحك  اعرض  -د
 مونبدى المحك  الغرض الذي أعدت ألجله، وقد أق فئاتها، والتحقق من صالحياتها لتحقي

 مراعاتها بالتشاور مع المشرف، وأدخلت تعديالت على إستمارة تحليل عدة مالحظات تم  
 المضمون بحيث تتفق مع أهداف الدراسة وتساؤالتها. 

 إجراءات الثبات -2
الية بما  ويقصد باختبار ثبات أداة جمع المعلومات والبيانات التأكد من درجة االتساق الع

يتيح قياس ما تقيسه الظواهر، ومتغيراتها بدرجة عالية الدقة، والحصول على نتائج متطابقة إذا  
 .(3) مرة  تكرر استخدامها أكثر من 

 سبعينولحساب درجة الثبات، أجرى الباحث إعادة للتحليل على عينة فرعية بلغت 
 ، بواقع تصميماً  697 ة% تقريبًا من إجمالي عينة الدراسة البالغ10، بنسبة تصميماً 

 

 (. 181)ص  الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم،  عبد    (1)
 ( المحكمون هم:2)

 .غزة -في الجامعة اإلسالمية  رئيس قسم الصحافة واإلعالمنقيرة،  د. أيمن أبو    -1
 الخليل.  -قسم اإلعالم في جامعة الخليل،  . صالح الدين أبو حسنأ  -2
 الرياض.  -استشاري الفنون البصرية والتعليم اإللكترونيد. محمد شلتوت،    -3
 .رام اهلل  –  اإلعالم في جامعة بيرزيت  ، قسمد. وداد البرغوثي  -4

 (. 309( حسين، بحوث اإلعالم، )ص  3)
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العشوائية من مواقع الصحف عينة الدراسة، وقد اختار الباحث العينة  لكل موقعٍ  تصميماً  35
الحادي  التصميمواختيار  تصميمات عشرةعدد عشوائي، ثم ترك حديد الل تمن خ المنتظمة

 : يأتي، جاءت النتائج كما (1) عشر، وتطبيق معادلة "هولتسي"

 الرسالة نتأوًل: موقع صحيفة  •
، موزعة كما يلي: تصميماً ( 35تحليلها )إعادة التي تم  تصميمات االنفوجرافيكبلغ عدد 

 أخرى(، 4) تاريخية(، 5) عسكرية(، 5) اجتماعية(، 7) اسيةيس(، 5)  اقتصادية(، 5) رياضية
 (.4) أمنية(، 0)

 وبعد مقارنتها بالعينة األصلية تبين وجود فروق في اآلتي:
 (.1السياسية بمقدار )الموضوعات وجود فروق بين التحليلين في  -1
 (.1العسكرية بمقدار )الموضوعات وجود فروق بين التحليلين في  -2
 (.1األمنية بمقدار )الموضوعات التحليلين في وجود فروق بين  -3
 ال توجد فروق في باقي الموضوعات بين التحليلين.  -4
 .تصميماً ( 32) موضوعاتوجود توافق في  -5

 بالتعويض عن المعادلة اإلحصائية المتعلقة بمعامل الثبات، وهي: 

 ×   2معامل الثبات = 
 عدد الوحدات المتفق عليها 
 مجموع وحدات الترميز

 

 =  32 ×   2امل الثبات = عم
64 

 ×100 = %91.4% 
35   +35 70 

 : يأتيوباتباع نفس األسلوب والخطوات مع بقية الفئات األخرى، كانت النتائج كما 
 %. 97=  النطاق الجغرافيأ. 
 %.95=  أغراض التصميمب. 
 %. 85=   فئة التوثيقج. 
 %.81=  فئة عناصر التصميمد. 
 % 88=  فئة حجم الصورةه. 
 %.86=  فئة خط المتنو. 

 

 

 (. 201عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، )ص  )1)
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 =  الرسالة نت ن متوسط معامل الثبات في موقع صحيفة أوهذا يعني 

 = 91.4+97 +95+85+81 +88+86  =89  % 
7 

 اليوم السابعثانياً: موقع صحيفة  •
باع نفس األسلوب والخطوات التي تمت بموقع الصحيفة السابق، جاء من خالل ات  

 على النحو اآلتي:    اليوم السابعقع صحيفة معامل الثبات لفئات التحليل في مو 
 %. 93موضوعات فن االنفوجرافيك=  فئة  -أ
 %. 95=  النطاق الجغرافي -ب
 %. 96=  أغراض التصميم -ج
 %.91=  فئة التوثيق -د
 %.86=  فئة عناصر التصميم -ه
 .%90=  فئة حجم الصورة -و
 %. 89=   فئة خط المتن -ز

 = 93+95 +96 +91+86 +90 +89  =91.4 % 
7 

 % 90.2=  91.4+89 = مجموع نسب الثبات  لدراسة = معامل الثبات ل  وعليه فإن متوسط
 2 عددها 

 وهي نسبة تدل على درجة عالية من الثبات وتعد نسبة مقبولة في دراسات اإلعالم. 

 ة للدراسةالمفاهيم األساسيّ : حادي عشر
مات معقدة : هو التجسيد البصري للمعلومات أو األفكار سعيًا لتوصيل معلو نفوجرافيكفن اإل -1

ة وهو فن تحويل البيانات والمعلومات لجمهور ما بطريقة تمكنهم من فهمها واستيعابها بسرع
بوضوح وتشويق وهذا األسلوب صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها إلى  والمفاهيم المعقدة

 نفوجرافيكواإل .)1( يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة
ث التصميم نوعان: الثابت والمتحرك، وفي هذه الدراسة اقتصر الباحث على دراسة حي من
 الثابت فقط. نفوجرافيكاإل

 

 (. 111-110( عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، )ص1)
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العالمية يمتلكها شخص واحد أو منظمة هي صفحات على الشبكة المواقع اإلخبارية:  -2
 com(1).ب نترنتبهدف توفير المعلومات حول األحداث الجارية وينتهي عنوانه على اإل

م، عن طريق 1996صحيفة فلسطينية يومية، تأسست في يناير سالة اإلخباري: الر  موقع -3
موقعها االخباري اليومي  إطالقوتطورت حتى تمكنت من  مؤسسة الرسالة لإلعالم.

 . م2004عام   "الرسالة نت"
ية يومية شاملة، تصدر عن الشركة إلكترونصحيفة إخبارية : موقع اليوم السابع اإلخباري -4

الشركة الناشرة لصحيفة "اليوم السابع"  وهيللصحافة والنشر واإلعالن"، "المصرية 
، وصدرت يومياً 2008كتوبر المطبوعة التى تصدر يوميًا، وكانت تصدر أسبوعيًا منذ أ

 .(2)" م 2011مايو  31ابتداء من 
: هو الشخص الذي يمتلك مهارة االبتكار للقيام بالعملية الكاملة نفوجرافيكمصمم اإل -5

، وانشائه بطريقة مرضية وجمالية من الناحيتين: الوظيفية نفوجرافيكيط شكل اإللتخط 
 .)3()النفعية( والجمالية

 عشر: صعوبات الدراسة ثاني
 يأتي: جرائه الدراسة، تمثلت فيما إن الصعوبات أثناء واجه الباحث مجموعة م

في  نفوجرافيكفن اإلالتي تناولت  -علم الباحث  على حد   –ندرة الدراسات اإلعالمية  -1
 .عالميالمجال اإل

مراجع علمية  منع الحصار المفروض على قطاع غزة الباحث من الحصول على  -2
، واستخراج المواد نترنتلإلاللجوء إلى  دفع الباحث، ما نفوجرافيكمختصة بفن اإل
التواصل مع أشخاص موجودين بالخارج لتأمين المراجع  إلى  باإلضافةاإلعالمية منه، 

، ومصادرة ، باإلضافة لتكلفة مالية عاليةوهو ما استغرق وقتًا وجهدًا كبيرينالالزمة، 
 . بعض المراجع من سلطات االحتالل

ب وجود ا صع  عالمي الفلسطيني مم  في المجال اإل نفوجرافيكين بفن اإلوجود مختص   قل ة -3
  .ي الدراسةلهم ف مهني   يٍ رأ

 

(1) Techopedia, website. (website) 

 موقع تصفح، جريدة اليوم السابع. )موقع إلكتروني(   (2)
 (34( المرجع السابق، )ص3)
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لدراسة بسبب أزمة انقطاع التيار أجبر الباحث على إطالة الفترة الزمنية إلجراء ا -4
 ويلة بفعل الحصار المفروض عليه.ططاع غزة لساعات الكهربائي في ق

ألنه   نفوجرافيكقل ة وجود مباحث نظرية ومراجع في اللغتين العربية واألجنبية حول اإل -5
 يصنف من العلوم التطبيقية.

 عشر: تقسيم الدراسة ثالث
األول على اإلطار العام للدراسة،  الفصلي تو يح  ثالثة فصولإلى  تم تقسيم الدراسة

ويشمل أهم الدراسات السابقة، واالستدالل على المشكلة، ومشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، 
جراءات الصدق والثبات،  وتساؤالتها، ونوع الدراسة، ومنهجها وأدواتها، ومجتمع وعينة الدراسة، وا 

 .وتقسيمها ومفاهيم الدراسة

 ، في المبحث األول تم  بعنوان فن اإلنفوجرافيك مل على مبحثينتشاف يالثانأما الفصل 
مكانياته، ومميزاته، م، النفوجرافيكالحديث عن فن اإل فهوم والنشأة والتطور، وأنواعه، وا 

وتأثير األلوان وأهميتها، واتجاهات التصميم الجرافيكي،  ومكوناته، ومجاالته، وخطوات تصميمه،
بالصحافة   نفوجرافيكضت الدراسة لعالقة اإلتعر   حث الثانيوفي المب ومعوقات التصميم،

الصحفي الستخدامه، وظهور مفهوم صحافة ودوافع العربي،  نفوجرافيكواإلعالم، وشمل واقع اإل
، ومجاالت صحافة نفوجرافيك، والحديث عن البيئة الرقمية في خدمة صحافة اإلنفوجرافيكاإل
   ية.لكترونفي الصحافة المطبوعة واإل نفوجرافيك، واإلنفوجرافيكاإل

ثالثة  على مل تش ا"نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها"، و  وكان الفصل الثالث بعنوان 
، في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية نفوجرافيكمحتوى اإل، تناول المبحث األول مباحث

الفلسطينية والمصرية، اإلخبارية  في المواقع نفوجرافيكفتحدث عن شكل اإل أما المبحث الثاني
 . خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها وفي المبحث الثالث
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 الفصل الثاني  2

 وعالقته بالصحافة والعالم نفوجرافيكاإل
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 : المبحث األول
 نفوجرافيكاإل فن
أهم إلى  وتعريفاته، وأنواعه، باإلضافة نفوجرافيكيتضمن لمحًة تاريخية حول اإل

، نفوجرافيكبصرية، وآليات جمع البيانات، وتصنيفها، وتوزيعها، وكيفية تشكيل اإل دارس الالم
 ونقاط االرتكاز، وأهم نظريات األلوان المستخدمة في علم التصميم.وتوزيع الظل والنور، 

 وطبيعته  نفوجرافيكمفهوم اإلأوًل: 
في  ر فرص ال حصر لهافتح المجال لتوفيإلى  التحوالت التكنولوجية في تاريخ اإلنسان

في  نترنتاإل، ومنها فن التصميم الرقمي فكانت نتيجة حتمية رافقت ظهور شبكة الفنون البصرية
تسعينات القرن العشرين. ويعتمد هذا الفن على معالجة األشكال والصور والرسوم باستخدام 

وبين التطورات برمجيات الحاسب اآللي. وظهر نتيجة لمالحظة وتعزيز التفاعل بين التصميم 
 .(1)  المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات، وللتحفيز على تطوير أنماط التفكير

في االتصال  فعالةً  خالل األعوام األخيرة ليصبح طريقةً  نفوجرافيكوقد تطور مفهوم اإل
مة ُمسبقة عن الُمحتوى، تصميمه بافتراض أن من يراه ال يملك أي معلو  الجماهيري، حيث يتم  

بين فئات  ا في التواصل ا هام  لعب دورً ت ، فإنهااالتصاالت تكنولوجيا الكبيرة في تا تغير ونظرا لل 
وقت االستجابة  تقصير على تساعد فعالةٍ  كأداةٍ  يتم استخدام الرسم البيانيو  ،المختلفةالجمهور 

 .(2) لمحتوىلوالفهم الصحيح 

إليصال  ة مهمةكوسيل نفوجرافيكويزداد في السنوات األخيرة االعتماد على اإل
المعلومات، خاصًة مع توفر العديد من الوسائل المجانية التي ُتساعد في انتشارها على نطاق 
واسع، مثل شبكات التواصل االجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر التي تشكل بيئة خصبة  

 .النتشار هذا المفهوم

على غرار شياء في أ كنفوجرافيوفي المجالت على سبيل المثال، يشيع استخدام اإل
إظهار حالة الطقس، واإلحصائيات، والخرائط، في حين أن بعض الُكتب قد تم إعدادها كليًا 

، وفي الخرائط الحديثة، تحديدًا تلك المستخدمة لتحديد الوجهة، ُتستخدم نفوجرافيكبواسطة اإل
  تحويل،قاط اللدمج معلومات متنوعة، مثل مخطط لشبكة العبور، ونُ  نفوجرافيكتقنيات اإل

 

 (.152محمد، عدي فاضل، الجرافيك: جمالية التجنيس الرقمي، )ص(  1)
(2) Meeusah & Tangkijviwat, Effect of Data Set & Hue on a content, pp (1)  
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مثل خرائط مترو واشنطن على  -العامة وتستخدم خرائط المواصالت  ،والمعالم المحلية المعروفة
تواجدها على الخريطة، مثل محطات  لتوضيح األماكن العامة والمهم   نفوجرافيكاإل -سبيل المثال

 .(1) قياسيالتوقف والمطارات ومواقف السيارات واألبنية الرسمية من خالل وضع أيقونات م

ُأسس لالستفادة من الرسوم والمخططات في إيصال المعلومات وذلك وقد وضع توفت 
ث على الُمشاهد التفكير بجوهر الفكرة المراد نقلها، عوضًا عن  يح ،عرض البيانات من خالل

 .(2)  األساسيةتجنب تشتيت االنتباه بعيدًا عن الفكرة ، و أشياء مثل تصميم الرسم وتقنية إنتاجه

حاجة ضرورية في عصر التحول الرقمي، وفي ظل االهتمام  نفوجرافيكإلبح ا"أص كما
المعلومات، والظواهر التي يصعب فهمها عندما  نفوجرافيكاإليجعل  حيث ،المرئيباالتصال 

وغير  ،النتباه، حيت يعمل على تقديم معلومات معقدةل اً وجذب ،تقرأ نصا أكثر قابلية للفهم
 . (3)ضحة" منظمة في هياكل مفهومة ووا

في العصر الصحفية لدعم الموضوعات في بداية الثمانينات  نفوجرافيكوقد استخدم اإل
يستخدم لنقل القصة الصحفية،  نفوجرافيكاإلأصبح و السرعة والسهولة، إلى  الرقمي الذي يحتاج

يميلون  ين الذ اءا للقر  ا وجذبً أكثر اهتمامً  نفوجرافيكواإل ما تكون الصور والرسوم البيانية  فعادةً 
 .(4)  للقراءة السريعة ومطالعة العناوين

مع تمرير المعلومات والحقائق بسرعة وبطريقة ممتعة للقراءة والفهم، وفى ظل و 
للوسائط المتعددة من خالل  متكامالً  امفهومً م قد  يأن  نفوجرافيكيمكن لإل ،التكنولوجيا المتقدمة

ثارةأكثر اهتمام تعد   التيالجمع بين الصوت والحركة   .(5) ا وا 

سهولة إلى  رى الباحث أن هذا التطور في برامج التصميم الجرافيكي أدىيمما تقدم 
 إبداعاً ظهر المصمم فيها حيث يُ  أخرى،استعمال األشكال والصور وتركيبها مع أشكال وصور 

نظار  قدرة المصمم االبتكارية في تقديم رسالته المرئية. وتوجيه أ ، وهو يعتمد علىجديداً شكليا ً 
بما يضفيه من أبعاد تعبيرية وجمالية موافقة للدعم  المتلقي نحو الفكرة األساس في التصميم.

إذ إن التركيب أو التوليف   ،الفكري واألدائي لمفردات العمل التصميمي، وتحديد مستوى أدائه
 

(1) Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, pp (179). 

(2) Ibid. 
(3) Dur, Interactive Infographics on The Internet, Online Journal of Art and Design, 

volume 2, issue 4, 2014, p (1-14). 

(4) Siricharoen, infographics: The New Communication Tools in Digital Age, The 

International Conference on E-Technologies and Business on the Web. 

(EBW2013)- Thailand page 169-174. 

(5) Ibid. 
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كان ذلك أ ءً سوا ،على اإلثارة د القدرةفي تحقيق الجانب التعبيري الذي يول   كبيرٌ  الشكلي له دورٌ 
ن جمالية العمل باألسلوب أم بطريقة التنفيذ التقاني، أم أسلوب توظيف الفكرة التصميمية.  وا 

  .(1) ير عنه التعب أسلوب فيال تكمن فى جمال الموضوع فحسب بل الفني 

من  اإال أن هناك عددً  ،التي نالحظها نفوجرافيكاإل بالرغم من تنوع وتعدد أشكال 
بداع ،تشترك بها، وتختلف التفاصيل فيما بينها باختالف ذوق لتية االمكونات الرئيس  وا 

 : (2) ةلمكونات الرئيسومن أهم هذه ا ،المصمم

واألشكال  ،والرسوم )كاألسهم ،ويتضمن هذا العنصر استخدام األلوان العنصر البصري: -أ
 والصور. (،والرسوم البيانية ،التلقائية

غي أن تكون مختصرة ومرتبطة  مكتوبة والتي ينبويشمل النصوص ال المحتوى النصي: -ب
ويجعله أكثر من  نفوجرافيكاإلبالعنصر السابق. المعرفة أو المفهوم؛ وهو ما يميز 

نما طريقة تقديمه بطريقة معينة تمث  ، وصورة اكونه نص   أو المعرفة المراد  ،ل المفهوموا 
 أو التفرعات واألجزاء وغيرها. ،إيصالها، كالتسلسل الزمني

 رالنشأة والتطو ثانياً: 
إدراك ذلك من خالل الرسوم  ونستطعقدم الحضارة،  قديم الجرافيكي التصميم إن
ال تقوم  الفنيةحيث كانت بدايتها  ،التاريخفترة ما قبل إلى  ات التي وصلتنا، والتي تعودوالمنحوت
من غموض  تلك الفترة اإلنسان في تفكيريكون دافعها ما يراود  األحيان، وأكثر عفوي   إال بنازعٍ 

في صورة رموز لآللهة  سحريةتجاه ظواهر الطبيعة، فتكون كما لو أنها طقوس دينية أو إشارات 
  وحيوانات  طبيعة من الشرور التي تحيط بهم من ظواهر  تحميهما منهم أن هذه اآللهة اعتقادً 
 .(3) مفترسة

ر شعبية في وسائل األخرى أكث أصبح استخدام الرسوم البيانية وتصورات البيانات
يمكن و  ،ووسائل اإلعالم االجتماعية ،والمواقع الشخصية ،ناتوكذلك المدو   ،ةاإلعالم الرئيس

، مات لتعزيز اتصاالتهموالمنظ   ،استخدام الرسوم البيانية من قبل مجموعة واسعة من األفراد
الشركات الكبيرة  يمكن لرجال األعمال الحرة، والشركات الصغيرة، والمنظمات غير الربحية، و و 

 

 (. 202  -187الرقمي، )ص  القيم الجمالية للتصميم الجرافيكي البيئي  ( عناد،  1)
(2) Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, pp (178). 

 العربي، التصميم الجرافيكي. )موقع إلكتروني((  3)
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مكانية  ،الستخدام الرسوم البيانية لجعل معلوماتهم أكثر إثارة لالهتمام طرائقالعثور على  وا 
 .(1)  عالية الوصول لجمهورهم المستهدف

إال أن  ،نترنتاإلجانب إلى  طورتبينما قد يبدو أن الرسوم البيانية هي ظاهرة حديثة ت
ومات والصور عبر التاريخ إلخبار القصص ومشاركة الواقع هو أننا نستخدم األيقونات والرس

أو رسوم ليوناردو دافنشي  القديمة،المعلومات. يمكن مالحظة ذلك في الهيروغليفية المصرية 
 .(2) للتشريح البشري في القرن السادس عشر

 :يمكنك العثور على الرسوم البيانية المنشورة في وسائل اإلعالم التقليدية مثلو 
حيث ساعدت وسائل اإلعالم االجتماعية في   الرقمية،وعبر القنوات  ،التوالمج ،الصحف

مع  متزامنٍ  م البيانية هي ظاهرة حديثة تنمو بشكلٍ يبدو أن الرسو ، و إحداث انفجار في شعبيتها
والصور على مدار التاريخ  ،والرسومات ،والحقيقة هي أننا كنا نستخدم الرموز ،نترنتنمو اإل

لديها ميزة وسائل اإلعالم االجتماعية ، وبناء المعرفة ،علوماتكة المومشار  ،إلخبار القصص
الرسوم البيانية تصبح واحدة من أكثر أشكال المحتوى الفعال أن إلى  يشير هذا، و (المشاركة)

 .(3) لتوصيل المعلومات في العصر الرقمي

ر عصور أقدم من العصإلى  كعلم نفوجرافيكلكن بعض العلماء أرجع استخدام اإل
عام، حيث أن الرسوم الهيروغليفية   3000ما قبل الميالد ب إلى  بعضالرقمي، فذهب ال
تمد على الرسوم لتشكيل اللغة المستخدمة في ذلك الوقت، لكن يقرِّ العلماء أن المصرية كانت تع

عام قبل الميالد جنوب فرنسا حينما رسمت  30000أول رمز يدل على سياق لغوي وضع ب 
 .  (4)على ُجدر الكهوف في العصر الحجري  صور الحيوانات

م قام عالم 1350بعد ذلك، ففي عام  نفوجرافيكوتدرجت اإلنسانية في استخدام اإل
فرنسي بوضع رموز يشرح فيها كيفية قياس تحرك العناصر واألشياء، تبعه ليوناردو دافينشي 

 م قام 1786م م، حيث وضع رموز كدليل يوضح علم التشريح البشري، وفي عا1510عام 
كانت النواة األولى عالم إسكوتلندي بوضع الطرائق الرسومية لإلحصاء، وشريط الرسم البياني، و 

 بدأ  م، الجمع بين 1870-م1850لتمثيل البيانات خطيًا، وبدأ تشارلز مينارد بين عامي 
، وبين عامي  اإلحصاءات الجغرافية شرحبهدف االنسيابية  الجداولخرائط مع بين  الجمع

 

(1) Ferreira, Infographics: An introduction, pp (4). 

(2) Ibid. 
(3) Smiciklas: The power of Infographics: Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, p (6)    

(4) Ibid, p (8)  
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استخداما في المجالت والصحف العامة مثل: أكثر  نفوجرافيكاإل أصبحم 1990-م 1970
استخدامها تبسيط  تايمز، ومجلة التايمز، واليو أس أي تودي، حيث كان الهدف من  الصن دي
 . (1)، ونشر القصص الصحفية وتعزيز فهم القضايا المعقدة ،المعلومات

الرسومات  خدمتئل الصحف التي استاألمريكية من أوا (ي توديآس أيو )صحيفة 
هناك العديد من ف ومع ذلك، يانية الملونةالرسوم الب ، كما نشرت الصحيفة لتسهيل فهم المعلومات

في  الرسوم البيانية  م1898في عام تايمز نيويورك ال  استخدام صحيفةإلى  تشيرالمعلومات 
 .(2)لعلم مطبوعاتها، أي قبل أنها تعتبر من الصحف التي استخدمت هذا ا

لمساعدة  دقيقٍ  ن تصوير البيانات الجيد يعني عرض كافة البيانات بشكلٍ أ (توفت)يرى 
 (توفت)ف على االتجاهات واألنماط في تلك البيانات، وقد اعتبرت مساهمة المشاهد في التعر  

ومواقع  ،مهمة للغاية، حيث تعتمد مختلف المجالت نفوجرافيكواإل ،في مجال إظهار البيانات
 .(3) التي وضعها المبادئوالجرائد اليومية على  ،نترنتإلا

 أصبحت جهزة الكمبيوتر والبرمجياتنقل هذا العلم وانتشاره هو أن أا ساهم في ومم  
ر  يتصو  علىالتصميم وساعدت برامج  البيوت،إلى  لتصلميسورة التكلفة وصغيرة بما يكفي 

لصحيفة  ممِّ صُ  ذيال نفوجرافيكاإلوشكل  ،(4) يدوًياها رسمإلى  البيانات بسرعة دون الحاجة
وتسعينات القرن الماضي عاماًل ُمهمًا في  ،توثمانينيا ،في سبعينياتالبريطانية الصنداي تايمز 

 في تغطيتها لألحداث. نفوجرافيكاإلتشجيع الصحف األخرى على اعتماد 

، قديم نتائجهمديث استخدم العلماء الرسوم البيانية والرسومات لتومع بداية العصر الح
فلورنس )قامت الممرضة اإلنجليزية الشهيرة  ،نفوجرافيكفعالية استخدام فن اإلومن أمثلة 

بإنشاء سلسلة من المخططات التي نجحت في تحفيز اإلصالحات في المستشفيات  (نايتنجيل
أول مثال على رسم بياني  كانت لوحة بايونير  ، ويتدل بعض العلماء أنالعسكرية في بلدها

، وتم (فرانك دريك)و (كارل ساجان)مه علماء الفلك صم   ، حيثشرأن يفهمه غير البإلى  هدفي
 .(5)  1972في عام  10إطالقه في الفضاء مع مسبار بايونير 

 

(1) Smiciklas: The power of Infographics: Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, p (9) 
(2) Golden, Five Good Infographic Sources and How USA Today Was Ahead of the 

Curve. (Website) 

 . )موقع إلكتروني(نظرة تاريخية فاحصة وتحليل فني  نفوجرافيك:اإل ( موقع التقنية الحديثة،3)
(4) Daily Infographic, What Is an Infographic? The History and Evolution of Data 

Visualization. (Website) 
(5) Davidson, A Brief History of Infographics and Data Visualization. (Website)  
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على وضع هدف لهم باستخدام  تودي (ي)يو أس آ ، عمل فريق صحيفةمشابهٍ  وبشكلٍ 
لفهم، إال أن تلك الفكرة تعرضت لية لوقاب ،المخططات البيانية لجعل المعلومات أكثر سهولة

ركز يالناجم عنها  نفوجرافيكوبأن اإل ،لالنتقاد بوصفها تقوم بتبسيط األحداث بشكل مبالغ به
إلى  في إشارة منه ”على الترفيه على حساب الُمحتوى، ليضع توفت ُمصطلح “تشارت جنك

 .(1) لمعلوماتيتوى االُمحالرسوم البيانية التي تركز على النواحي البصرية وتُهمل 

استخدمت الرسوم الُمعتمدة على برنامج “أدوبي  ،القرن الواحد والعشرونومع بدايات 
العديد من التقنيات في إعداد الرسوم البيانية إلبداع مجموعات  نترنتفالش” والموجودة على اإل

 .متنوعة من المنتجات واأللعاب

التواصل المرئي من خالل المساعدات ة ومع بداية القرن الواحد والعشرين، تطورت فكر 
  يعتمد التواصل المرئي جزئًيا أو كلًيا ، و قراءتها للمساهمة فينقل األفكار والمعلومات ل المرئية

أو ثالثية  على الرؤية، ويتم تقديمه أو التعبير عنه بشكل أساسي في صورة ثنائية األبعاد 
تمتع بقدرة  الة المرئية المصاحبة للنص تالتواصل المرئي فكرة أن الرس ، كما يستكشفاألبعاد

 .(2) أكبر على إعالم أو تثقيف أو إقناع شخص أو جمهور

، )3سي أس أس (و، HTML 5 ))أدوبي فالش، مثل لبرنامج ومع ظهور بدائل 
تستفيد وسائل إعالمية متنوعة من األدوات التي توفرها مثل هذه البرمجيات في تصميم 

لعرض القصص الجديدة،  نفوجرافيكهو اآلخر من اإلل الصحافة ويستفيد حق، نفوجرافيكاإل
ُيمكن دمج الُنصوص والصور والُمخططات للتعبير عن القصة   )مفهوم مايسترو(فباستخدام 

مختلف العاملين في غرف  ا منوتنسيقً  اتعاونً  نفوجرافيكاإل بنجاح، ويتطلب إعداد هذا النمط من
م نظام المايسترو لتحسين عرض القصص واألخبار لتكون التحرير لتحسين إدارة الوقت، وُيصمَ 

 .(3)  غولينقراء وسائل اإلعالم المشمناسبة ل

"يجب على أي شخص يحاول التواصل بلغة جديدة أن يكتسب أواًل فهمًا كاماًل ومن هنا 
توفر لغة التصميم   استخداماتها، حيث، و ها، وظائفتها؛ أبجديات من تعريفات لغاألساسياته

للغة التي لممارسين في مجال التصميم الجرافيكي فهًما متعمًقا للعناصر األساسية ليكي الجراف

 

(1) Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, pp (183). 
(2) K.L. 2005. Handbook of visual communication: theory, methods, and media. 

United States: L. Erlbaum, PP (8). 

 . )موقع إلكتروني(نظرة تاريخية فاحصة وتحليل فني  نفوجرافيك:اإل موقع التقنية الحديثة،  (3)
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هذا النوع من  ، وكيفية استخدامسيدرك الجمهور من خاللها فهما لرسالة المحتوى المقدم
 .(1) بكفاءة" التصميم

كأدوات للتواصل وجذب الُمستهلكين  نفوجرافيكأعمال اإل وتستخدم العديد من
، وتُعتبر شكل من أشكال تسويق الُمحتوى، وقد أصبحت أداة يستخدمها ُمسوقو تملينالُمح
إلبداع ُمحتوى يرتبط به اآلخرون لتقوية سمعة الشركة وتواجدها على شبكة   نترنتاإل
 .(2) نترنتاإل

ال يجب و  أدوات التواصل في عصر المعلومات الحالي أحد أهم نفوجرافيكويعتبر اإل
 اً البيانات يتطور ويتوسع بوتيرة سريعة، مدفوع تصويرمجال  أن   اوصً خص تجاهل أهميتها

 .(3) بتقنيات وأساليب أحدث وأفضل

 نفوجرافيكتعريف اإلثالثاً: 

مرئية للمعلومات، يتم استخدامها في سرد  الرسوم البيانية في األساس تمثيالتٍ تعد 
الرسومات المختلفة،  ة منالقصص، أو نقل األفكار، أو استكشاف المشكالت من خالل مجموع

ة لزيادة فهم القراء لموضوع، أو اق واسع في وسائل اإلعالم الرئيساستخدامها على نط ويتم  
أيضًا  جانب وسائل اإلعالم التقليدية مثل الصحف والمجالت، ستجد إلى  قضية معينة،

 .(4)مخططات بيانية في العديد من قنوات النشر الرقمية 

تعبير ُيطلق على  بأنها اإلنفوجرافيك،ُيعرف لبيانية، أو ما خطط المعلومات اتعرف 
أو الُمحتوى المعرفي من خالل الرسوم والُمخططات،  ،أو البيانات ،أسلوب لعرض المعلومات

م ُيطلق معنى اإلنفوجرافيك على أي بشكل عا"و، بغرض إيصال الفكرة بشكل سريع وواضح
يجعل هذه  بشكلٍ  محددٍ  يات في موضوعٍ رسومات أو تصاميم تتضمن معلومات أو إحصائ 

المعلومات سهلة الفهم لدى القارئ، فأي تمثيل للمعلومات على هيئة رسومات ُيمكن أن نصنفه 
 .(5) " تحت خانة اإلنفوجرافيك

 

( 1 ) Poulin, 2011. Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for 

Understanding Fundamental Design Principles. United States: Rockport 

Publishers, pp (15). 
 . )موقع إلكتروني(نظرة تاريخية فاحصة وتحليل فني  نفوجرافيك:اإل التقنية الحديثة،  موقع  (2)

(3) Davidson, A Brief History of Infographics and Data Visualization. (Website) 
(4) Ferreira, Infographics: An introduction, p. (3)  

 . )موقع إلكتروني(افيكمدخل إلى مفهوم اإلنفوجر   -يمية حاسوب  أكاد  (5)
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األقصى من المعلومات في الحد األدنى من  الحد   بأنه نفوجرافيكويعرف البعض اإل
تقديم أكبر في  لتكون مفيدةً الرسوم البيانية  من رئيستوضح هذه المرحلة الهدف الو  ،المساحة

 .(1)من أجل توفير مساحة من المعلومات التفصيلية  قدر ممكنٍ 

ثالثة عناصر رئيسة، العنصر األول هو إلى  جمهورٍ  يحتاج عرض المعلومة على أيِّ و 
ني األداة  الهدف من عرض المعلومة، ألن ذلك يحدد لك كيفية العرض واتجاهاته، العنصر الثا

التي ستعرض من خاللها معلوماتك للفئة التي تقوم باستهدافها، أما العنصر الثالث فهو 
 الثقافات. دَ متعد  و  االجمهور متنوعً  اكان هذ إذا، خصوصًا تستهدفهالجمهور الذي 

 ،نترنتاإلجانب إلى  رتفي حين أنه قد يبدو أن الرسوم البيانية هي ظاهرة حديثة تطو  
إلخبار   ،والصور على مدار التاريخ ،والرسومات ،نا نستخدم الرموزقع هو أننا ك إال أن الوا
أو  القديمة،ويمكن مالحظة ذلك في الهيروغليفية المصرية  ،ومشاركة المعلومات ،القصص

 .(2) رسومات ليوناردو دافنشي عن التشريح البشري في القرن السادس عشر

أو األفكار التي تحاول نقل المعلومات  ،ياناتلبل بأنه تصوير نفوجرافيكفوا اإلآخرون عر  
ويطلق على عملية تطوير ونشر   ،ااستهالكهو بسرعة فهمها جمهور بطريقة يمكن الإلى  المعقدة

 .(3) المعلومات أو بناءلمعلومات، ا أو هندسةلبيانات، لر يتصو  بأنها نفوجرافيكاإل

وب التفكير تجاه البيانات يير أسلعلى تغ المتنوعةبتصميماتها  نفوجرافيكاإلتعمل تقنية 
في  البياناتا لجمع المعلومات وعرضها أو نقل ا جديدً مرئي   والمعلومات المعقدة، وتضفي شكالً 

 . (4)  صورة جذابة

من  أو مجموعةٌ  مٌ يقوم به مصم   إبداعي   فن االتصاالت البصرية كنهجٍ ف بأنه "ويعر   
للبيانات والمعلومات والمعرفة  بصريةٌ  مثيالتٌ ، وهي تعلى حاجة المتعلمين المصممين بناءً 

المتعلمين لالطالع عليها لفهم البيانات   وتشويقاالنتباه  إثارةمن خالل  إال والتي يصعب فهمها
يمكن من خاللها تحسين اإلدراك لتعزيز قدرة ، و والمعلومات والمعرفة المعقدة بصورة مبسطة
 .(5) تاالتجاهاالجهاز البصري للمتعلمين لمعرفة األنماط و 

 

(1) Siricharoen, Infographics: The New Communication Tools in Digital Age, p (1) 
(2) Ferreira, Infographics: An introduction, p. (4) 
(3 ) Smiciklas: the power of Infographics: Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, p (3)  

 (. 10اإلنفوجرافيك من التخطيط إلى اإلنتاج، )ص  شلتوت،محمد  (  4)
(5) Tolisano, (2012).Grating Infographics Available At: http://langwitches.org/blog/ 



46 

 صورإلى  تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة بفن   نفوجرافيكاإلف علم ويعر  
ز بعرض المعلومات المعقدة يتمي   وهو أسلوبٌ  وتشويق،ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح 

 .(1) والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة للقارئ

والقوائم الحظات القياسية كالعبارات والجمل ونحن عندما نستخدم أنظمة تدوين الم
اه من ص األيمن وما يتبن  الدماغ فقط ونترك الف  ل الفص األيسر من فإننا نفع   ،واألسطر واألرقام

  والحواس. ولكي ننجح في تدوين المعلومات بشكلٍ  يقاعالخيال والربط واالختصار واللون واإل
 ،ي الدماغب لها علينا أن نستثمر خصائص كال جان ونضمن دوامها في ذاكرة القارئ وتقبله جيدٍ 

ا قدر اإلمكان، وبهذا شرق ونجعله مختصرً فنربط المعلومة النصية بصورة جذابة أو لون م
فقط. ومن هنا جاءت   نصي   ا لو كتبت بشكلٍ أطول مم   نضمن ديمومة المعرفة في الذهن لوقتٍ 

 .يب المعانيواستثمارها في نشر المعرفة وتقر  نفوجرافيكاإلفكرة 

 نفوجرافيكاإلأنواع رابعاً: 

يجب أن و  ،نفوجرافيكالعمل على إنتاج تصميمات اإل جودة البيانات مهمة عند  تعد  
تعقيد عدم و  ،يجب على المصمم تبسيط ،مفيًدا ، حتى يكون الرسمتكون الحقائق صحيحة

مصمم يفهم اليجب أن ، و (2) دون التضحية بالمحتوى لكن الجمهور المستهدفإلى  الرسالة
يجب وضع  و  ،ن من تصويره بشكل صحيحقبل أن يتمك   ،نفوجرافيكالكامل لإلالجرافيكي المفهوم 
 .(3) والسياق في االعتبار أثناء بناء الصورة ،الجمهور المستهدف

يالحظون األلوان  ،يومي للتواصل بشكلٍ  وفعالٍ  أساسي   يستخدم البشر رؤيتهم كشكلٍ 
إذا كان هذا النوع  ال عجبَ و  .أخرىإلى  مكنهم نقل مالحظاتهملذلك ي ونتيجة والحركة واألشكال

إلى   من نقل البيانات يصبح جزًءا حاسًما من االتصاالت االفتراضية التي توصلنا في النهاية
 نفوجرافيكاإل نيكزادم قس  ، وقد (4)  من أشكال الرسوم البيانية تقديمها كشكلٍ  المعلومات التي يتم  

 :(5)م كما يليثالثة أقساإلى 

 
 

 .اإلنفوجرافيك في التعليمحسونة،    (1)
(2) Cairo, A. 2016. The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication. 

San Francisco: New Riders, pp (12). 
(3) Lievemaa, Animated Infographics in Digital Educational Publishing Case Study 

of Educational Animated Infographics, pp (12). 

(4) Nikzad, Using Infographics as a Marketing tool, Case Study: FixUI, pp (17). 

(5) Mohiuddin, Chhutani. (2013). The Art & Science of Infographics. STC India's 

15th Annual Conference October 11-12, 2013 The Zuri White Sands, Varca, Goa. 
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  العرض:من حيث طريقة  -أ

 ويشمل األنواع اآلتية:

دون  ثابتٍ  بشكلٍ  امعينً  ئاً ح شي : عبارة عن رسم تصويري يشر ثابت إنفوجرافيك - 1أ/
 .أي تفاعل مع القارئإلى  الحاجة

من مفهوم الرسوم  وهو عبارة عن رسم على جزءٍ  :متحرك وتفاعلي إنفوجرافيك -2أ/
نراه في  على ما وهذا يعتمد ،يتفاعل معه القارئ امتحركً  اً تصوير  نكو ي المتحركة وقد

 ،هذا العلم باستخدام تقنيات الويب المختلفةإلى  بعض مواقع الويب التي باتت تميل
، وبعضها يظهر على هيئة فيديو  امعينً  ًئالتشرح شي CSS3وال  HTML5مثل 

 لتمثيل المعلومات. نفوجرافيكاإليستخدم رسومات 

 من حيث الشكل والتخطيط: -ب

، ةرسوم توضيحي إلى  ينقسممن حيث الشكل والتخطيط  نفوجرافيكيرى شلتوت أن اإل
 .قوائم –خرائط  - جداول ما يلي:إلى  ينقسمو ج عمليات. تدر  ، و عالقات، و ينمخطط بياو 

 :الهدفمن حيث  -ج
وال  التصميم،ال أو ما هو مج التصميم،د ما هي الغاية والهدف من ينبغي للمصمم أن يحد  

 وتسويقي،تجاري  توعوي، وتربوي،تعليمي  التالية: ديني، األهدافن أحد ع يخرج التصميم 
 تاريخي. ،أزياء وجمال ،صحي وطبي ،سياسي ،سفر وسياحة ،رياضي ثقافي، تقني،

 فرز المعلومات في النفوجرافيك: قطر خامساً:
 ها: نعديدة م أشكاالً  اإلنفوجرافيكباستخدام أو إيصالها  ،هذا وتتخذ البيانات التي يمكن عرضها

حصائياتمثل أعداد السكان والمواليد والوفيات والصادرات والواردات  :حصائياتاإل -أ   وا 
 .االستخدام الخ

كالدورة الدموية أو هضم الغذاء،  ،مثل إجراءات أو خطوات عمل معين :اإلجراءات -ب
 ركوب الطائرة وغيرها. 

اعية  واألفكار السياسية واالقتصادية واالجتم ظريات والتعميمات،مثل المفاهيم والناألفكار:  -ج
 والصحية والغذائية وغيرها. 

ها والخرائط والجداول الزمنية  يبمثل تاريخ األحداث وترت :أو التاريخي يالتسلسل الزمن -د
 وغيرها. 
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 مثل المواقع والمناطق الجغرافية وغيرها.  :الوصف الجغرافي -ه
 . هاناصر والقوائم وغير مثل المكونات والع :التشريع -و
 .مثل الهياكل التنظيمية وتحديد االحتياجات أو مراحل التطور وغيرها :التسلسل الهرمي -ز
مثل العالقات الداخلية والخارجية والعالقة بين المنتجات واألشخاص  :العالقات -ح

 .والخدمات
 شخصية مؤثرة في أحد المجاالت. اإلنفوجرافيككأن يتناول  :الشخصيات -ط

 :نفوجرافيكمميزات اإلسادساً: 
 ، وذلكأخرىإلى  خر ومن فلسفةآإلى  تختلف مفاهيم القيم الجمالية في التعبير من فكر

والموضوعات اختيار األفكار  علىعوامل فسيولوجية، وهي تعتمد على قدرة المصمم الحسب ب
  تصميمية لاالفنية التي تتضمن بناء هذه القيم الجمالية التنظيمية عن طريق "استعمال األسس 

، والتكرار، واالنسجام والتناسب. وكذلك الحركة التي تدخل في صلب يقاعكالتوازن والوحدة، واإل
واستعمال العناصر التصميمية األساس  ،ق القيمة الجمالية في النتاج التصميميعملية تحقي

ق  بذلك من السمات التي تحق   كالخط والنقطة والملمس والفضاء واللون والشكل، وهي تعد  
جمالية. كذلك يمكن تحقيق القيم  المعادلة المطلوبة في نجاح العمل التصميمي وبناء قيمٍ 

ومقوماته وتموضعاته عن طريق عالقة هذا الشكل بالفضاء الذي  الجمالية عن طريق الشكل
وهكذا. فالقيم الجمالية أخذت   يحتويه وعالقته بالعناصر األخرى إلظهار تكوينات شكلية جديدة.

 .(1) جديدة ومتعددة في عنصري الشكل والفضاء" غةً صي

ت محل السمات وهكذا الحال مع بقية عناصر التصميم إذ ظهرت سمات جديدة حل  
المعاصر كاستعمال البرامج التطبيقية في الحاسوب  يالجرافيكالجمالية التقليدية في التصميم 

 . (2) ة اعيإبد جمالية وتداخل األشكال وتراكبها وحركتها مما أعطى قيماً 

تعد و  ،شرح األشياء بصرًيا على أنه وسيلة فعالة لنقل المعلوماتإلى  نظرلطالما كان يُ و 
عملية  جزًءا طبيعًيا وهاًما من  الذهنية،مثل الخرائط والرسوم البيانية والخرائط  البيانية،الرسوم 

في الجمهور الذي ير تأثالفي مجال  إمكانيات كبيرة نفوجرافيكاإل ، ويمتلك(3) إدراك المعلومات
 

 ( 263-260ص  ، )العبيدي، القيمة والمعيار الجمالي في التشكيل المعاصر(  1)
(2) Mono, Design for Product Understanding", Liber, in Jan Walter Parr, Aesthetic 

Intentions in Product Design, Market driven or alternative form, Department of 

Product Design, Norwegian University of Science and Technology, 1997, P (8). 
(3) Lievemaa, Animated Infographics in Digital Educational Publishing Case Study 

of Educational Animated Infographics, pp (12). 
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وهناك ى المجاالت المختلفة، ويؤثر على قناعات هذه الجماهير، ض لهذه الرسوم بشت  يتعر  
  :(1) إمكانيات كبيرة، وهي  ليكون ذا نفوجرافيكبعض المؤهالت التي ساعدت اإل

  وبالتالي هذا يساعد على تغيير  ،تغيير الطريقة الروتينية لعرض المعلومات والبيانات للناس -أ
 ه المعلومات عند رؤيتها. استجابة الناس وتفاعلهم مع هذ

دة بكل يساعد على توصيل األفكار المعق   وسلسٍ  سهلٍ  عرض المعلومات واألفكار بشكلٍ  -ب
 .بساطة

 ال تعتمد على لغة معينة تحد ذاتها. أووضوح، و  ءةكفاال امتالك -ج
 عددة. لمعلومات، ويشتمل على أشكال متنظام بصري متكامل لعرض ااحتواء  -د
طريقة اتصال مشوقة وجذابة للعواطف، وتفهمها كافة العيون بغض النظر عن  تقديم  -ه

 لغتهم. 
ووسائل االتصال  االجتماعية،وشبكات  نترنتاإلطرق جديدة لعرضها من خالل امتالك  -و

 المختلفة. 
 ضل وأسهل. فقراءة المجالت والصحف بطريقة أ إمكانية -ز
 ا وقصصي   ارقمي   اً موضوعات تصور ياق النصي للتجعل من الس  التفاعلي فوجرافيكناإل -ح

 .سهل، وذات جاذبية وتشويق أكثر، وقراءته وفهمه بطريقة أسرع وأامشوقً 

نتعلم ما و  ،معلومات ه منونستخدم ،؟ت العلوم المعرفية كيف نفسر ما نراهسَ د در لق
اس ويعالجها الواضح أن الدماغ يأخذ البيانات من الحو لقد أصبح من و  ،منها ألكثر من قرن

ال فإإلى  يخرج أجزاء غير مهمة( قبل وقت طويل جًدا من تركها تتسرب بمعنى،)  نوعيه، وا 
، ومن (2) بمجرد فتح أعيننا في الصباحثبت في عقولنا ، ويغمرناي من البيانات سوف اكبيرً  اعددً 

 :(3)  نفوجرافيكأهم مميزات اإل

عتماد على المؤثرات البصرية في االو  ،وجعلها سهلة الفهم ،تبسيط المعلومات المعقدة -أ
 .توصيل المعلومة

 .شائقةصور ورسوم إلى  وحروف مملة أرقامتحويل المعلومات والبيانات من  -ب

 

(1) Mohiuddin, Chhutani,  The Art & Science of Infographics. STC India's 15 th  
Annual Conference October 11-12, 2013 The Zuri White Sands, Varca, Goa. 

(2) Lievemaa, Animated Infographics in Digital Educational Publishing Case Study 

of Educational Animated Infographics, pp (15). 
(3) Smiciklas. The Power of Infographics. Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, pp (16). 
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ا م هائل من البيانات المكتوبة يمكن مسحها بصري   من قراءة ك  فبداًل  ،اختصار الوقت -ج
 بسهولة.

عي لجذب مزيد من الزيائن فعالية استخدامه في التسويق عبر مواقع التواصل االجتما -د
 .والعمالء ألصحاب الشركات

عزيز القدرة على ، وتعبر الشبكات االجتماعية نفوجرافيكاإلولة نشر وانتشار هس -ه
 ا أكبرالمساعدة على االحتفاظ بالمعلومة وقتً ، و وربط المعلومات وتنظيمها ،التفكير

ر، لفة للبيانات )صو والمجاالت المخت ،من التخصصات كبير ية تطبيقه على عددٍ قابل -و
مكانية التواصل من خاللها، و أرقام، نصوص( ونقل المعلومات لآلخرين باختالف ، ا 

 متهلغا
وبالتالي هذا يساعد على  تغيير الطريقة الروتينية لعرض المعلومات والبيانات للناس -ز

  رؤيتها.م مع هذه المعلومات عند تغيير استجابة الناس وتفاعله
لذلك تتمتع الصور المرئية القوية   البيئة المحيطة،ا أشياء مختلفة عن يلتقط الدماغ تلقائيً 

تعتمد الطريقة التي يفسر بها الدماغ ما يراه على العديد من ، و (1) نتباه القارئعالية البقوة جذب 
إلى  تلقائًيا  الدماغ حيث ينتقل يعمل من خاللها، المتغيرات، ولكن هناك مبادئ معينة

األمر  ،لهذا السبب تعمل األوهام المرئيةو  ،من تلقاء نفسهالبيانات المفقودة االستنتاجات ويمأل 
ولماذا يستطيع مصممو الرسومات ، حركة مستمرةفي لماذا نرى الرسوم المتحركة الذي يفسر 

 .(2)  توجيه عيون المشاهد وتصورهم بدقة

وأصبح لدينا صصت كثير من المواقع والمدونات العربية واألجنبية مساحات له، لذا خَ 
ا أن جرافيك، ناهيك عن وجود مواقع متخصصة في هذا المجال، علمً الف من رسوم اإلنفو اآل

جانب إلى  فاعل على مواقع التواصل االجتماعي،ترسوماته تتمتع بدرجة عالية من المشاهدة وال
والمعلومات، وخاصة ما يتصل باألحوال  البياناتحضوره في التليفزيون في عرض بعض 

ية التي برز فيها بشكل واضح في الصفحات لكترونية، وكذلك الصحف المطبوعة واإلالجو 
ل بيانات حليعرض وي على استخدما فنًا مستقالً المتخصصة، وخاصة الرياضية، عالوة 

 .(3) عينومعلومات قضية أو موضوع م

 

(1) Smiciklas. The Power of Infographics. Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, pp (14-16). 

(2) Lievemaa, Animated Infographics in Digital Educational Publishing Case Study 

of Educational Animated Infographics, pp (15). 

 (12، )ص  دراسة حالة لصحيفة الرسالة لسطينيةالصحافة الف  في  ، اإلنفوجرافيكالدلو(  3)
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 أسباب انتشار استخدام اإلنفوجرافيك سابعاً:

، نظرًا ع اإلنفوجرافيك عند طرحه لموضوع مايوجد درجة من السهولة في التعامل م
من المنطقي أن يكون العقل أقل تعقيًدا بالنسبة للدماغ في معالجة و لوجود بصمة بصرية صلبة، 

 النقي. من النص  -اإلنفوجرافيك-الرسوم البيانية 

كل حرف في كلمة هو في األساس رمز، ولقراءة النص، يحتاج الدماغ إلى كما أن 
 جهاز فك التشفير أواًل، بحيث تتوافق تلك األحرف مع األشكال المخزنة في الذاكرة،القيام بدور 

وبذلك، يجب على الدماغ أن يتوصل إلى كيفية تناسب جميع الحروف مًعا لتشكيل الكلمات، 
الكلمات جماًل، وكيف تكون الجمل فقرات، وعلى الرغم من أن كل هذا الفهم  وكيف تشكل 

ة فقط، لكن عند مقارنته بالكيفية التي يتعامل بها الدماغ مع الصور، يحدث في جزء من الثاني 
 عقلي أكبر. جهدٍ  بذلَ فإن عملية فهم النص تتطلب  

من النص يرجع إلى  أسرع أحد األسباب التي تجعلنا نستطيع معالجة الصور بشكلٍ و 
 هولكن ،واحدة يقوم بمعالجة البيانات من الصور دفعةً حيث  ،كيفية تعامل الدماغ مع المعلومات

تجعل من  للتواصل بطريقة خطية، لذا، وبطريقة ما، فإن استخدام اإلنفوجرافيك يعالج النص  
 .(1)األسهل فعلًيا على جمهورك الربط بين معلوماتك واالتصال بها 

، بعبارة أخرى مختلفةالشياء األعن دائما بحث باب االنتشار أن الدماغ يومن أس
لكي يبقى الدماغ ذكيا ويعمل ف ،العقل كقرص صلب للكمبيوترأن " اإلبداع، لكن إذا اعبرنا

وللحفاظ على سرعة معالجة مثالية، يقوم الدماغ بتصفية  ،الذاكرة يجب أن تمتلئال  بكفاءة،
٪ من جميع المعلومات الحسية فوًرا بعد 99البيانات الواردة وينتهي األمر بالتخلص من 

ما إذا كانت المعلومات الواردة لية الترشيح هذه هو تقييم أحد المكونات الرئيسة لعم ،إدراكها
أو غير عادية   ،علومات التي هي بطريقة ما جديدةالم ،مختلفة عن ما اعتاد الدماغ رؤيته

 .تجذب انتباه الدماغ

ويضاف إلى أسباب االنتشار قدرة اإلنفوجرافيك على االنتشار في وسائل التواصل 
اإللكترونية بشكل عام، سلوك األفراد على شبكات التواصل  االجتماعي، خصوصًا في البيئة

هذا المحتوى صلة أيضًا ويحكمه ، الذي يراد نشرهاالجتماعي يحكمه مدى ارتياحهم للمحتوى 
 مع آرائهم ومعتقداتهم قبل مشاركتها. هتوافقبالجمهور، ومدى 

 

(1 ) Smiciklas: the power of Infographics: Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, p (7)    
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 لذلك،ونتيجة  ،ال يمتلك العديد من األشخاص القدرة على قراءة كميات كبيرة من النص
لتنفيذي لشركة المدير ا-يعتقد جيسون فولز ،فإنهم أقل احتمااًل لمشاركة أنواع معينة من المحتوى

الرسوم ال تواجه صعوبة عند مشاركتها، فعند قراءة أن الرسوم البيانية -سوشيال ميديا اكسبلورر
 .(1) كلمة من النص فأنت ال تطلب من الناس قضاء عشر دقائق لقراءة ثماني مئة البيانية،

يتعرض ، جيًدامصممة إذا كانت الرسوم البيانية  في انتشارآخر  اً الجماليات سببتعد 
 الجمهورونتيجة لذلك، فإن  ،مليئة بالمعلومات يومياً  صحيفة 174الشخص العادي لما يعادل 
قرر يربما يقضي بضع ثواٍن فقط على المحتوى الخاص بك قبل أن  ،الذي تحاول االتصال به

 .(2)، أو الموقع اإللكتروني قعاالمو  علىالمشاركة سيقوم بالنشر، و ن اما إذا ك

ساعد في النتشار على المنصات اللكترونية المختلفة مراعاة القواعد العامة ومما ي
 :(3)  في التصميم وهي كاآلتي

 اإلنفوجرافيك الموجودة في تصميم المعلوماتجميع  تكونيجب أن صحة المعلومات:  -أ
 معلومات صحيحة.

البد من وضع التأكد من صحة البيانات المذكورة وحداثتها، واحد، كما وحدة الموضوع:  -ب
 ضافة إلى خلوها من األخطاء اإلمالئية والنحوية. باإل حعنوان بارز وواض

بحيث يكون التصميم سريع القراءة وسهل الفهم، وأال يتضمن كمية كبيرة بساطة التصميم:  -ج
 إنفوجرافيك واحد. من المعلومات في 

للمعلومات النصية والمصورة وكذلك يار األلوان المناسبة ت بحيث يتم اخاأللوان المناسبة:  -د
 .الخلفيات

، وبيانات التواصل معه، اإلنفوجرافيكبحيث يتم تسجيل اسم مصمم  المصمم: بيانات -ه
 لتسهيل عملية التواصل معه عند الحاجة ولحفظ حقوق التصميم.

بمصادر المعلومات التي تم الرجوع إليها في تصميم  ةئمفاق قايجب إر  :المراجع -و
 . اإلنفوجرافيك

ويقصد به التأكد من إمكانية عرض التصميم في أنظمة التشغيل المتنوعة   التوافق: -ز
 حيث هي مصـدر ،والمتصفحات المتعددة وكذلك القدرة على نشره في الشبكات االجتماعية

 قوة هذا النوع من التصاميم.
 

(1 ) Smiciklas: the power of Infographics: Using Pictures to Communicate and 

Connect with Your Audiences, p (15)    
(2) Ibid, p (16)      
(3) Yau, The Do's and Don'ts of Infographic Design. (Website)  
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ار البصري ا من االستقر يعطيه مزيدً  اإلنفوجرافيكن توفر التوازن في تصميم إحيث  زن:التوا -ح
. وال شك أن طبيعة المحتوى والفكرة تساهم في مخل   الذي يمنع بروز أحد العناصر بشكلٍ 

  اء في استخدام المساحات البيضاء هو عنصرٌ كتحديد التوزيع األفضل للعناصر. ولعل الذ
 ،تيح فرصة أكبر لوضوح العناصر وتمايزهايريح العين و ي هوف ،توازنفي تحقيق ال هام  
ن كافقد ، كيف أن عشوائية الفراغ األبيض يمكن أن يتلف التوازن في التصميمن يبي  و 

باإلمكان تحسين التصميم من خالل تقارب العناصر الصغيرة مع بعضها البعض، وترك 
 .ع العناصرالمزيد من المساحة البيضاء المتساوية بين جمي 

إنشاء التسلسل الهرمي في العناصر المرئية يساعد القراء على معرفة أين هي أهم  :التدرج -ط
 :(1)، ويكون ذلك من خالل ومعالجة مختلفة للعناصر، جمحوهذا يعني تحديد  ،المعلومات

 استخدمته.  ا بأكبر مقاس للخط الذييكون مكتوبً و  :العنوان الرئيس -1ط/
ا معالجة مختلفة  تكون بنفس نوع الخط ويمكن أن تستخدم أحيانً  عية:العناوين الفر  -2ط/

 وبخط مائل للعناوين الفرعية.  ،سميك للعناوين"تايمز رومن" للخط نفسه، مثال 
ال يلزم أن تكون على هيئة نصوص بل يمكن استخدام  :واإلرشاداتالتوجيهات  -3ط/

 األسهم أو أي رسوم أخرى.
ة  تم استخدامه في العناوين الرئيس ن بنسق مختلف عمايكو  عادة ما محتوى النص: -4ط/

 ا. أن يكون صغيرً  ينبغيويكون بخط أصغر، ولكن ، والفرعية
 تكون بخط مختلف يميزها مثل روابط صفحات الويب.  النصوص التفاعلية: -5ط/
 تكون بنفس مقاس النص المكتوب ولكن بخط مختلف.   عناوين الرسوم: -6ط/
 بالتأكيد ستكون مكتوبة بأصغر الخطوط التي استخدمتها. لمالحظات:المصادر وا -7ط/
ونعني به أن تنسجم العناصر مع بعضها في التصميم من حيث   م:ؤ الوحدة والتوا -8ط/

بسهولة فيما لو قام  األلوان والخطوط والخلفيات والحجم وغيرها وقد يتحقق األمر
من األفراد في عمل  دٌ واحد فقط، ولكن عادة ما يشترك عد بالتصميم شخٌص 
خر يجمعها م األيقونات واآلق المحتوى واآلخر يصم  فأحدهم ينس   ،تصميم متكامل

 ذه النقطة.هوهكذا، عند ذلك يجب التنبه ل
في تمثيل األرقام وأن تكون صحيحة  على المصمم أن يكون دقيقاً  تناسب األجزاء: -9ط/

 تتناسب مساحة التمثيل بالقيمة العددية.أن و 

 

(1) Stribley, 10 rules of composition all designers live by. (Website)  
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 (1)نفوجرافيكاإلاستخدام معيقات  اً:ثامن
في المجاالت المختلفة المرتبطة بهذا  نفوجرافيكاإل استخدام يوجد عدد من معيقات

 وهي كاآلتي: ، اب عليها الحقً التغل  و لفهمها  بعين االعتبار العلم، حيث يجب أخذها

الضرورية للتعامل وتتمثل في عدم إلمام المعلمين والمتعلمين بالمهارات معوقات بشرية:   -أ
على وجه الخصوص وال  نفوجرافيكا، ويرامج تصميم اإلمع التقنيات الحديثة عمومً 

 تتناسب مع عدد المتعلمين في صفوفنا المزدحمة.

تتعلق بعدم القدرة على التعامل مع األعطال أو توقف التقنيات المفاجئ  معوقات فنية: -ب 
وقد تجلب الملل عند لدرس، علم وسير خطة اا للمتعلم والماكً بعن العمل، مما يسبب إر 
عدم تمكنهم من إتمام العمل، ومن هذه  تهم للتعلم في حالالمتعلمين وتخفض دافعي
 المتكرر، وحصار قطاع غزة. الكهرباءالمعيقات مشكلة قطع 

جهد وتكلفة مادية كبيرة في توفير العدد الكافي من إلى  تتطلب الحاجة :معوقات مادية - ج
نتاج برمجيات أجهزة ا وتدريب وخدمات لحاسوب داخل المؤسسات التعليمية، وتصميم وا 

 اتصاالت وتأسيس بنى تحتية مالئمة.

 يةلكترونسيكولوجية األلوان في البيئة اإلتاسعاً: 

مصم م جرافيك أن  مهم ة اختيار تركيب ومزج األلوان وتناسقها هي واحدة من  ُيدرك كل  
بكة  للط باعة أم للعرض على ش اً سواء أكان ذلك الت صميم موج هأهم أجزاء عملي ة الت صميم، 

بالن سبة  و ال يوجد أي تركيبة ألوان عالمي ة وموح دة بإمكانها أن ترضي جميع العمالء. و الويب. 
لبعض المصم مين فإن  عملي ة تركيب األلوان هي مسألة الت جربة وتحديد األخطاء ثم التجربة  

يقة يعني على الت ركيبة المناسبة، ولكن اعتماد هذه الط ر  الحصولم يت إلى أن مجد ًدا وهكذا،
الوقت الذي ُيعتبر سلعًة هامة في عالم تصميم الجرافيك والذي  ،ثمينإهدار الكثير من الوقت ال

يسير بخطوات متسارعة. إال  أن ه ُيمكن الت قليل من ذلك الوقت عن طريق االعتماد على بحوث  
خالل استخدام الذ وق الذي تتمت ع به كمصم م أو  وكذلك منسبة، ودراسات متخص صة ومنا
ليم تجاه األنماط  .(2) حدسك الس 

يعد اللون أحد العوامل األساسية المؤثرة في وضوح النص في وسائل العرض المختلفة 
 امهم   وباألخص شاشات الكمبيوتر، ويعد وضوح النصوص المعروضة على الشاشة عامالً 

 

(1)  Gaille,18 Pros and Cons of Infographics. (Website) 

 الختيار تركيبات األلوان، أكاديمية حاسوب. )موقع إلكتروني(. ( آبر، دليلك  2)
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ا في ا جدً مهم   لمادة المعروضة، ويعد تباين األلوان عامالً مع اعل الفرد ا على تفاومؤثرً 
النصوص المعروضة على الشاشة، فالتباين المنخفض يتعب القراء؛ لذا ال ينصح بدمج األلوان 

النهاية الطيفية مثل األزرق واألحمر؛ ألن ذلك يرهق العين بسبب تأثيرهما  التي لها نفس
لشديد بين ألوان النص والخلفية، مثل النص األبيض على  ك التباين اذلوك المختلف على العين،

 .(1)  نقرائيةاالنتباه، ولكن استخدامها بكثرة يقلل اال يجذبألنه خلفية سوداء، 

ن من يتكو  و ويقصد باللون: االستجابة السيكولوجية للمدركات؛ فهو إحساس وليس مادة، 
ابة العقل لخصائص طول موجات الضوء وماتيكي الستجرد الفعل الفيزيائي للعين والتفسير األوت

  .(2)ن عند مستوى وضوح معي

ا، تنقسم إلى: األلوان األمامية، عمومً  نترنتأن األلوان على اإل" ويرى بعض الباحثين
التي تستخدم في الخطوط، والحدود، والوحدات، والصور، والرسوم، والجداول، ونحوها،  وهي

لتحقيق وظائف اتصالية معينة، تتمثل في إحداث آثار تقنية  تستخدم الخلفية، التي  واأللوان
 .(3) ي"لقتثار نفسية لدى المآميم، و وملء الفراغ داخل الوحدات المستخدمة في التص

، (أر جي بي)فمع ظهور الكمبيوتر تم االعتماد على تقنية عالية لأللوان وهي نمط 
يمكن أن تمزج هذه األنوان مع بعضها ، و زرقواأل واألخضر،وان: األحمر، لمن األ والذي يتكون
مغايرة، ويجب مراعاة أنه كلما زاد عدد األلوان زاد حجم الملف، مما يؤثر على   التكون ألوانً 

 .(4)سرعة التحميل، فعلى المصمم مراعاة ذللك عند التصميم 

 يةلكترونمعايير استخدام األلوان في البيئة اإل -أ

تاحة للمصمم االختيار الدرجات  بالكمبيوتر،الحديثة  ما وفرته التقنياتمعلى الرغم  وا 
المختلفة من األنوان، إال أن هناك معايير على المصمم أن يراعيها عند اختيار األلوان،  يةناللو 
 : (5) وهي

 وان. لا من األوان الصارخة، والدرجات الفاتحة جدً لب األتجن   -1

 

 . (410ص، )ية في صفحات الويب التعليميةبالدسوقي، انقرائية ووضوح وتفضيل النصوص العر (  1)
 (. 139، )ص  اإلنترنتمحسب، إخراج الصحف اإللكترونية على شبكة  (  2)
 (. 184، )ص  االنترنتنيتها على شبكة  الصحافة اإللكترونية وبالعقباوي،  (  3)

(4) Powell, Web Design: The Complete Reference, pp (479-482). 

 . (264، )ص  اإلنترنت والصحافة االلكترونية رؤية مستقلةتربان،  (  5)
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ر واألزرق؛ ألن العين البشرية لن ب تجاور األلوان المتعارضة، مثل: اللون األخضتجن   -2
 تلك األلوان بشكل صحيح. تميز درجات 

ى المحافظة على قدر من التباين بين الشكل، بمعن ،ب نقص التباين اللونيتجن   -3
 واألرضية.

ا كاألزرق الصارخ، أو األحمر وان البراقة جدً لالزيغ اللوني، مثل: استخدام األ بتجن   -4
غير القادرة على التركيز في تفاصيل  شبكية العين ال يؤثر على حتىالفاقع، وذلك 

 لك األلوان. ت
إلى  اللوني عند توظيف اللون، والذي يحدث في حالة النظر ىب حاالت العمتجن   -5

 شاشة الكمبيوتر في الضوء المنخفض.
 نفوجرافيكالظل والنور في تصميم اإل ةسيكولوجي  -ب

عية يمكن أن يمنحنا بعض اإللهام إن االهتمام بتفاعل الضوء والظل في الحياة الواق
معتادون على رؤية  عام   بشكلٍ  نوالمستخدمو  ،ميمنا تبدو أكثر شبهًا بالحياةالكبير لجعل تصا
بين ما اعتدنا أن  انفصالٍ إلى  ، وفي بعض األحيان يؤدي ذلكوليس بعدين األشياء بثالثة أبعاد

يمكن أن تساعد إضافة عناصر من و شاشة. نراه في الحياة اليومية وبين ما نراه على الورق أو ال
تصاميم ثنائية ال مما يمنح  الفجوة،هذه  الضوء والظل في التصميمات الخاصة بك على سد  

 .(1)واقعية األبعاد مظهًرا أكثر 

العمق والبعد والمنظور والواقعية واالهتمام يمكن للضوء والظل إضافة صفات مثل حيث 
إلى  جذب المشاهدينإلى  يؤدي ذلك في وقت واحدأن  يمكنكما و  ،تصميماتكإلى  البصري

استخدام الضوء  سرُّ ف، التصميم الخاص بك وجعله يبدو وكأنه ينبثق من الصفحة أو الشاشة
تأكد من أن أي وعليك أواًل أن ت. والظل بطريقة ذكية ينطوي على مراعاة شيئين: الهدف والبراعة

لتطبيقه   (أكثر أوأقل )اتبع نهج  ثم، لمشروعك؛ منطقي  وعملي و  تستخدمه له غرض محددٌ  تأثيرٍ 
 .(2)  على التصميم الخاص بك

بد من التعرض  قبل الخوض في غمار سيكولوجية الظل والنور هناك مفاهيم مرتبطة ال
 لها وذلك بهدف الوضوح:

 

(1) Kliever, designing with light and shadow: 10 highly effective tips you should try 

[with case studies]. (Website) 

(2) Ibid. 
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يكون اللون هو العنصر األكثر أهمية في التصميم؛ ألنه يعطي التأثير البصري قد  اللون: -1
مهارات رسم أساسية لمالحظتها. بينما  إلى  وال يحتاج قوى في لمحة واحدة. اللون واضحاأل

ا، فتعني تعني الخطوط واألشكال الشيء نفسه كما في الواقع، عدا المستويات األكثر عمقً 
 األلوان تخلق األحاسيس. فضبط كما في الطبيعة. األلوان الشيء نفسه بال

لقيمة هي أكثر عمومية وهي التي ألن ا اللون؛بعنصر  قٍ ثي و  طة بشكلٍ تبمر وهي  :القيمة -2
ا، ولكن ا. كما أن القيمة لها تأثير على المزاج أيضً ا أو فاتحً التصميم داكنً  إن كاند د  حت

 فقط في مستويات أعمق.  

 يؤدي فيه عمل وتأثير القيمة أي اإلتقان، ولكن معرفةإلى  إن فهم خصائص األلوان يؤدي
ا عن  ا مختلفً وشعورً  اانطباعً التصاميم الفاتحة تعطي فد من ذلك. مستويات أبعإلى 

 التصاميم الداكنة. 

أصبحت  فقد ا في التصميم. جدً  للمساحات وطريقة استخدامها تأثير مهمٌ  المساحة: -3
ونة خدم بشكل واسع في اآلالمساحات السلبية( وتست)أيضًا سمى تُ  المساحات البيضاء

فيه ال نقصد  مصطلح المساحة البيضاءو سهل. ن بالقراءة بشكل أ؛ ألنها تسمح للعياألخيرة
مساحة ضمن التصميم مملوءة  لى وجه التحديد، ولكن كل  عهنا أنها مملوءة باللون األبيض 

إذا كان تصميم الصفحة يحتوي على العديد من المساحات السلبية فإن ففقط بلون الخلفية. 
 الطراز؛ا وقديم بح التصميم مبعثرً ف ذلك يصا. وبخالا منفتحً هذا يضفي إضاءة وشعورً 

قبل العين  التصميم منإلى  في الطريقة التي ينظر بها مهمٌ  وبذلك يكون للمساحات تأثيرٌ 
العنصر  هو ن كان اللونا  ى و تي مقدمة عناصر التصميم المهمة، حالمساحات ففالبشرية. 
 تدئة. ألن المساحات من السهل مالحظتها من قبل العين المب األهم؛

فالظل ينتشر على  الماء،يختلف الظل عن االنعكاس الذي نراه في المرآة أو في و 
ة األجسام بدت  يت شفافد  وكلما اشت ،الشفافة األجسامما االنعكاس يخترق نجسام الحاجبة. بياأل

ف الظالل عند  اآلن كيف يجري ذلك، ففي هذه الصورة تتوق   ولنرَ  ا،وضوحً األشياء فيها أكثر 
أن الصورة   وبديهي   به.المحيطة  األشجارصورة  الصافيةكس في المياه تنعلنهر فيما حافة ا

ا، لبدا االنعكاس بط بالضوء فلو كان الطقس غائمً تلكن ذلك ير  نعكاس.االتبدو واضحة أكثر في 
 . (1)اوضوحً  أقل  

 

 (.3شلبي، دور الضوء والظل كأحد العوامل المؤثرة في إدراك التصميمات الزخرفية، )ص  (  1)
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 رة وهي تقابلي ن: األولى مناشأ فيه منطقت نعندما يسقط الضوء على جسم غير شفاف ت و 
أما  الحقيقي،ة، والثانية داكنة وهي التي لم يصلها الضوء وتسمى منطقة الظل الضوء مباشر 

وهذا األخير  الخيالي،الظل الذي ينشره الجسم على السطح الموجود عليه فإنه يسمى الظل 
 .ا لموقع المصدر الضوئييطول أو يقصر طبقً 

سطح الشكل بخطوط تتبع  يكون التظليلونثبت هنا مالحظة مهمة وهي أنه ينبغي أن 
  أسطوانياً وتكوينه بحيث يظهر الشكل وقد ارتبطت تفاصيله بعضها ببعض، فعندما يكون الشكل 

 . مستقيمة ا نظلل بخطوطوعندما يكون الشكل مستويً  دائرية،ل بخطوط نظل  

 ي:لكتروناستخدامات الظل والنور في التصميم اإل -ج 

بمفرده طريقة رائعة لخلق الوهم  كون اللونيمكن أن ي :إلنشاء العمقاستخدام اللون  -1
 الخصوص،على وجه ، و -التأثيرات المعبأة مسبًقاإلى  دون اللجوء-بالضوء أو الظالم 

هذا  ،يمكن لطبقات الظالل المختلفة من نفس اللون أن تخلق مظهر العمق أو المسافة
التوضيحي أدناه رسم ح ال، ويوض لوان الداكنةاأللوان الفاتحة تنحسر بينما تتقدم األ ألن

 .(1) المقدمةالحظ كيف تبدأ الجبال بشكل أغمق بالقرب من ، و هذه الفكرة تماًما

لفهم أعمق، فلو قمت بتشغيل   نضرب هنا مثاالً  :(2)ة التصميمخلفيإلى  ًجاأضف تدرّ  -2
، أليس واحد شيء بلونٍ  كل   لن يظهر. رأقرب جداإلى  في منزلك وانظر مصباحٍ 

لمصباح أفتح أو أكثر دفًئا في اللون، بينما كلما ابتعدت لجزء األقرب الكذلك؟ قد يبدو 
 .عن الضوء كلما بدا لونه أغمق

حدى طرق إنشاء هذا النوع من تباين األلوان الديناميكي هي إضافة تدرج خلفية إلى  وا 
إلى التدرجات  تقودكقد  اآلن،أو مساحة كبيرة أخرى في التصميم الخاص بك. 

مما يجعل  ،رهيبة متعددة األلوان على موقع ويب في التسعينياتلفية في خ التفكير
 لكن هذا التدرج أصبح سيًئا.  -النص مستحيل القراءة 

 الظالل،دة في تليين يمكن للتدرجات إضافة بعض تباين األلوان الطفيفة، أو المساعو 
جات ساطع في منطقة معينة من تصميمك )خاصة مع التدر   أو إنشاء مظهرٍ 

على  التصميم فيأدناه، يعمل التدرج الشعاعي في المثال أو الدائرية(.  ية،عاعالش

 

(1) Canva, designing with light and shadow: 10 highly effective tips you should try 

[with case studies]. (Website) 

(2) Ibid. 
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ساطع من  يجعل الجزء األفتح من التدرج اللوني وكأنه ضوءٌ ف ،تحقيق أغراض متعددة
بأنك  اويعطيك شعورً  األعلى، كما يجعل الظل الذي يظهره الهاتف أكثر وضوًحا.

كيف يساعد أيضًا . الحظ اعدً وبُ  شكالً د وجِ أي يتستطيع التواصل ولمس هذا الهاتف؛ 
 األبعاد. على منح الهاتف مظهًرا ثالثي   الظل

خصوصاً  ت انتباهك دائًماشيء يلف (الضوء الالمع) :لجذب النتباه (الضوء)استخدم  -3
مما  كاشف،يمكن أن تعمل النقاط البارزة كضوء و ، يةلكترونفي البيئة اإل في التصميم
مساعدة العناصر التي إلى  باإلضافة ،ة بدرجة أكبر قليالً ة مرئير معين يجعل عناص

ذا كنت ترغب في تسليط الضوء على أشياء متعددة في و  .تبدو أكثر واقعية التصميم ا 
لي الخاص بك، وجعل تسليط تذكر أن تفكر في مصدر الضوء التخي  ، الخاص بك

اإلبراز البسيط على من  تحققال ، وفي المثال أدناه، عليكامتناسقً الضوء الخاص بك 
لون أفتح قلياًل من اللون بخطوط في الحقيقة هي  ،على عبوة المنتج (801)شعار 

ة واهتماًما بصرًيا أكثر للنقطة المحورية لكنها تعطي رؤي، األساسي لألرقام
 .(1) للتصميم

 نفوجرافيكتصميم اإلعاشرا: ً 

ا من م المصمم خاللها عددً بعدد من الخطوات يستخد نفوجرافيكاإلتمر عملية إعداد 
 األدوات، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:

 تحديد أولويات التصميم -أ
قبل أن  نفوجرافيكاإل أن نحدد الهدف الذي نحاول تحقيقه من خالل تصميم علينا أوالً 

ديثنا السابق اتضح أننا نستخدم رسوم حومن  ،نتمكن من تحديد أفضل الممارسات لتنفيذه
تحديدنا بما يختلف هو الهدف من ذلك، و و لتوصيل المعلومات.   -نفوجرافيكاإل- المعلومات

 .(2) يد أولويات الرسمالدقيق لذلك الهدف يمكننا تحد

 ،والتذكر، ومن ثم الفهم ،االحتفاظيليه ولويات في الرسم هو الجذب، األإن ترتيب 
ن في هذه الحاالت و صممز على وصف منتج أو خدمة، فالمستثنى من ذلك الرسوم التي ترك  ويُ 

ومدى ارتباطها بنشاط   ،أو الخدمة ،أن يفهم المستفيد بوضوح خصائص هذا المنتجإلى  يسعون
 

(1) Canva, designing with light and shadow: 10 highly effective tips you should try 

[with case studies]. (Website). 
(2) Jordan, how designers do it: 15 easy steps to design an infographic from scratch. 

(Website)  



60 

الكثير من  غالباً هناك أن تكون جذابة بما فيه الكفاية حيث  أن ومع ذلك يجب  ،الشركة
 .(1) المنافسين

 البيانات حول الموضوع وجمعتحديد الفكرة  -ب
اإلجابة على التساؤالت التالية،   محتوى لجمهور معين فييق أي  كمن نجاح فكرة تسو ي

ما هي الفكرة؟ ولماذا والتي من خالل يمكن التعبير عن فكرة التقرير أو الخبر، وهي كاآلتي: 
فكرة ناجحة؟ ما الهدف من ورائها؟ حدد الفئة المستهدفة من التصميم؟ ما النمط  أنهاتعتقد برأيك 

  .(2) المناسب لتمثيلها؟

مواد تساعدك في بناء تلك الفكرة ومنها استخدام إلى  ستحتاج ،الفكرةإلى  بعد التوصلو 
يتوجب عليك ثم  فكرة،لأكبر عدد من البيانات والمعلومات الداعمة لإلى  البحث للوصل كاتمحر 
مدى مصداقيتها، وتحديد الروابط ، والتدقيق في عملية البحث داثة المراجع أثناءح ةمراعا
حصاءات مدروسة  ،وأرقام ،تصميمك ببيانات موثقه وتدعيم بشكل صحيح ودقيق، يةالمرجع وا 

 ،من توفير المواد البيانية والمعلومات المستخدمة قم بفلترة البيانات االنتهاءبعد ، و بشكل موثق
أو طمس للفكرة، استخدم فقط  ،شوح أي  ل لك ال تشك   حتىواستخراج المطلوب منها فقط، 

 .(3) هائي واجعل منها أساس بناء الفكرةنج الشروع والمنتلقة بالمات المتعالبيان 

 لعبيفهو  اتنا،يمن المجاالت المهمة في ح ديفي العد الجرافيكي ميالتصم ستخدميو 
 :مثل ،من األشكال ريالكث قيملفتة وجذابة عن طر  قةيالمعلومات بطر  إيصالفي  ريالكب الدور

الموشن  مثل الفيديوالمستخدمة في  والتصاميم ية،ونلكتر اإلوالمواقع  ،اإلعالنات المجالت
والجمالي بقدر إبداع المصمم  الوظيفيوتقوم بهدفها  الةفع   وكل تلك األشكال تكون ،كيجراف

  تطبيقه أيضًا و المتعددة  الجرافيكي ميالتصم برامج قيعن طر  التصميمواستخدامه لخبرته في 
 .(4)على المتلقي اوتأثيره رةيكب أهمية نلها ملما  ،الجرافيكي ميللتصم الحديثةلالتجاهات 

، نريد أن نفهم طبيعة نفوجرافيكاإلقبل أن ندخل في خطوات وأدوات تصميم و 
 ،والمجاالت التي يمكن أن تستخدم فيها ،نفوجرافيكاإلالمعلومات التي يمكن توصيلها باستخدام 

 

(1) Jordan, how designers do it: 15 easy steps to design an infographic from scratch. 

(Website).  
( 2 ) Nediger, How to Make an Infographic in 5 Steps [Step-By-Step Guide]. 

(Website) 

(3) Ibid. 
، جامعة ندفي األر  درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية الرقميةنشوان، (  4)

 (.3سة ماجستير غير منشورة، )صم، درا2018الشرق األوسط،  
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 ،والتسويق ،ة: التعليمالحيا مجاالتفي  نفوجرافيكاإليمكننا القول إنه باإلمكان استخدام و 
 وغيرها.  ،والدينية ،والترفيهيةاإلنسانية، والجوانب  ،وحماية البيئة ،والتوعوية

 الفلترة -ج
واستخراج بعد االنتهاء من توفر المواد البيانية و المعلومات المستخدمة قم فلترة البيانات 

استخدم فقط البيانات   ،فقط المطلوب واالساس حتى ال تشكل لك اي حشو أو طمس للفكرة
 .(1) المتعلقة بالمشروع و المتج النهائي و اجعل منها اساس بناء الفكرة

 التنسيق  -د
سواء عبر  التي لها عالقة بمعالجة النصوصاستخدام البرامج في هذه المرحلة يتم 

رامج  وورد( وغيرها من الب ،بوربوينت ،كبرنامج )اكسل الحاسوب في جهازودة الموجاالنترنت أو 
 .(2) ناء المحتوى بشكل منسق و مرتبالتي تساعد في ب

 التخطيط -ه

ن لم إ، باستخدام برامج عديدة عبر االنترنت ،تخطيط مبدئي عن المشروع يتم عمل
ن كنت  ا  القلم ورسم التصور المراد عمله حتى و تستطع استخدام هذه البرامج قم باستخدام الورقة و 

عرض الفكرة في مضمون السليم إلبراز و التصور الصحيح و الفكرة هي وضع  ،ضعيف في الرسم
أيضا قم باستخدام مواد فعلية في رسم التصور كاستخدام التصوير الضوئي  ،مبسطسهل و 

في قالب واحد ليتم التعامل مع التصور لمبنى أو صور متوفرة عبر االنترنت لدمج األفكار و 
 .(3) المحتوى في اإلخراج الفني الحقاً 

 واتداأل -و
في هذه المرحلة سيتم تحديد االدوات المستخدمة في االخراج الفني واستخدام برامج 

ثناء اختيار األدوات يتوجب عليك دراسة  أ ،التصميم كـ الفوتوشوب وغيرها من برامج التصميم
” يجب تحديد  التخطيطاختيار الوجهة النهاية وذلك يندرج في الخطوة السابقه ”المشروع ككل و 

يندرج ايضا في ، و ي وجه ستقوم باخراج التصميم االنفوجرافيكي سواء كان االنترنت أو مطبوعأل
تطوير تصاميم تفاعلية ذكية ومنها يتم مراعاة  قائمة األدوات التقنيات البرمجية المستخدمة في

 

 . )موقع الكتروني(.مراحل تصميم االنفوجرافيك( المطيري،  1)
 ( المطيري، مرجع سابق. )موقع الكتروني(.2)
  ( المطيري، مرجع سابق. )موقع الكتروني(.3)
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في  CSS3للمواد التفاعلية الديناميكية و  D3و  HTML5اللغات البرمجية المستخدمة ومنها 
وزية تصميم قالب متوافق مع المتصفحات بشكل عام . تحتوي المواد التفاعلية الذكية  ديد جهتح

تطوير واعطاء لمحه عامه ليشارك بذلك على رواج أكبر من غيره ويستخدم في التدريب و ال 
فهي تعد أحد أقوى المواد االنفوجرافيكية الهادفه ولها اصداء اكبر  ،تفاعل المستخدم النهائي 

 .(1)  رها في اخراج البيانات بشكل مرئي تفاعلي هادفعن غي

 الخراج -ح
قبل النهائي يتم اخراج عنصرين في بداية األمر فأول ما يتم اخراجه هو التصور ما و 

يتم ايضًا مراجعة التصميم و البيانات   ،وقد يكون بعدة اشكال سواء كان تفاعلي أم مصور
مدخالت خاطئة ليتم تصحيحها قبل النشر . يتم  المدخله ومراجعة ما ان كان يحتوي على أي

اعلي أما في حالة كان التوجه في التصميم كمنتج تف ،جربته معاينة المنتج النهائي للتصميم وت 
يتم تجربته على عدة متصفحات للتأكد من مدى جهوزية اخراجه و يتضمن التدقيق ايضًا على  

 .(2)  خدم النهائي مع التصميماللوغرثميات المستخدمة ومدى قابلية تفاعل المست 

 اتجاهات التصميم الجرافيكيحادي عشر: 
  األلفية ةيبداإلى  الكمبيوترباستخدام  ميالتصم ةيا من بداظل االتجاه المحافظ مستمر  

فوجب  عديدة مفاهيم رتيالتي اكتسحت العالم وغ التكنولوجياالثورة  وصلت أنإلى  ،ةي الثان
تواكب حجم التطور والتسارع والتوسع  عديدة ثةياتجاهات حدإلى  المحافظ مياتجاه التصم رييتغ

 .الحديثوالفكر 

بالظهور مع بداية استخدام  الجرافيكيبدأ االتجاه المحافظ في التصميم  :(3) التجاه المحافظ -1
الباوهاوس  :مثل الجرافيكيفي التصميم، وتطور مع تطور مدارس التصميم  الكمبيوتر

تجاه المحافظ في التصميم مدرسة نيويورك وغيرها، ويأخذ االوالمدرسة السويسرية و 
محيط والوقت الذي كان فيه، فكل اتجاه يتأثر بما معاييره من الظروف والبيئة وال الجرافيكي

ويخلق ليكون مناسبًا لعصره وزمانه، ولهذا السبب مع الثورة التكنولوجية في العقدين  ،حوله
ناسب عصرها وتناسب كم التطور الهائل في يثة تُ األخيرين وجب استحداث اتجاهات حد

 

 . )موقع الكتروني(.مراحل تصميم االنفوجرافيك( المطيري،  1)
 كتروني(.. )موقع المرجع سابق( المطيري،  2)
 ،ندفي األر  درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية الرقمية( نشوان، 3)

 (. 28-27)ص
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تناسق  و ، داعباإل، و يلتصميم الكلا ، ومن خصائص هذا االتجاه:والعالم التكنولوجياعالم 
 .وحدة التصميمو عناصر التصميم، 

 ت الحديثة في التصميم الجرافيكيالتجاها -2

ا، البيئة، وغيرها من من اإلعالم، التكنولوجي ان االتجاهات الحديثة اليوم تم استلهامهإ
، ثم ينشر بصورة أحياناً  جتدر  و  يتأثر بها التصميم، ويظهر اتجاه التصميم ببطءٍ  التيمجاالت ال

ويختفي على األغلب  إال أنه يتالشى بنفس الطريقة بعد فترةٍ  ،كبيرة في كل مجاالت التصميم
لحديث سنة أو سنتين يكون عمر اتجاه التصميم اما ا ظهر بها، وغالبً  التيبنفس الطريقة 

، ومن أهم ين حديث  وطابعٍ  التصميم بعد عدة سنوات ولكن بتأثيرٍ  ر اتجاهاتا تتكر  ا، وأحيانً تقريبً 
 :(1) االتجاهات الحديثة في التصاميم الجرافيكية

 ،Pinterest))تميز في هذا االتجاه الموقع المشهور لعرض الصور الشبكة: هيكلية -أ
هذا األسلوب في التصميم لق استخدام هذا االتجاه، حيث يخ وتتابعت المواقع والتصاميم في

  اتجربة مميزة للمستخدم، فهو يعرض الصور بطريقة سهلة ومريحة وواضحة، ويعد اختيارً 
ألصحاب المواقع والصفحات التي تعرض أعمالها في صور للبيع لسهولة عرضها  اجيدً 

 ،كةفي القوالب الخشبية المتحر وكان يستخدم قديمًا للعرض  ،للمستخدمين بهذا األسلوب
 .حياء هذه الطريقة بصورة حديثة ومعاصرة في هذا االتجاهإعادة إ تم  وت

مبهجة،  وألوانٍ  العناصر بأسلوبٍ  ليوقل طٌ يوبس حٌ مسط   مٌ يهو تصم: المسطح ميالتصم -ب
 عطييُ و  م،يأو إضافة الملمس في هذا األسلوب من التصم اللوني استخدام التدرج حظريو 

هذا األسلوب  لفض  ياأللوان والظالل المسطحة، و  استخدام قيالثالث عن طر بالبعد وهمًا 
 ألنه يتميز بالكفاءة واالنسيابية والجاذبية البصرية.  نيمن قبل المصمم

يومنا إلى  ومستمر   ،م2015بدأ بداية حقيقية عام  األسلوبهذا  :السرد القصصي المرئي -ج
جدًا للمسوقين، فهو يحول القصص المحكية  مهمٌ ، حيث أنه مستمرٍ  رٍ هذا، وهو في تطو  

لقصص مرئية بطريقة مصممة بأيقونات ورسومات توضيحية وألوان وحركة ورسوم متحركة، 
إلى  جدًا أن يرى المستخدم القصص المكتوبة تتحول اوبما أن الصورة بألف كلمة، كان مهمً 

 .بةن مجرد كلمات مكتو فاعل أكبر بكثير مصور متحركة ومتفاعلة ليكون التأثير والت
ستخدام الخطوط في التصميم بدأ منذ بدء التصميم، ولكن ا :لنصوصامساحة كبيرة من  -د

من ناحية الحجم واللون  مستمرٍ  عٍ وهي في توس   جدًا،هذه الخطوط واسعًة  خياراتأصبحت 
 

، ندفي األر  درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية الرقميةنشوان، ( 1)
 (. 28-27)ص



64 

 هذا وفي جدًا، امهمً  االخاص بها، أما من الناحية الوظيفية فإن لها دورً  والتصميموالشكل 
في التصميم، وتكون بشكل   ساحات واسعة وتكون العنصر الرئيسخذ الخطوط ماألسلوب تت  

 .بسيط ولكن جميل
جميع إلى  بكل تأكيد التصاميم ثالثية األبعاد في طريقها للدخول :التصميم ثالثي األبعاد -ه

تدخل أكثر من اآلن خاصة بعد ظهور تقنيات الواقع  وسوفمجاالت التصميم، 
لما له من أهمية وجمالية كبيرة في عالم التصميم  ة،ذا االتجاه يتطور بسرعي، وهفتراضاال

ذات اللون الواحد بحيث يكون  التصاميممن  الكثير األخيرةنرى في اآلونة ، و الجرافيكي
التصميم ثالثي األبعاد  وُيساعدد ولكن بقيم مختلفة لنفس اللون، كامل التصميم بلون واح

ضافإظهار التصميم بعلى   ة جمالية له شكل أكبر وا 
إلى  يعتمد هذا االتجاه على تجريد وتبسيط األشكال، وتفكيكها: لعناصراالتجريد وتقليل  -و

أقل إلى  وألوانهعناصر أقل وأبسط، ويتم ذلك من خالل تحليل الشكل ثم تقليل عناصره 
 بالمضمون. صورة ممكنة مع االحتفاظ

ن لسنوات الماضية استخدم المصممو على مدى ا :في التصميم والمضيئةاأللوان الصاخبة  -ز
هادئة وسهلة، وكانت هذه محاولة لخلق تصاميم نظيفة وآمنة وهادئة ومسيطر عليها،  األوانً 

اميمها واستخدامها لأللوان بشكل يميزها وفي وقتنا الحالي تحاول الشركات الكبيرة تمييز تص 
 .المضيئة في التصميمعن منافسيها، مثل استخدام اتجاه األلوان الصاخبة و 

يتم استخدام األلوان الظاهرة في هذا االتجاه بحيث يتم رفع قيمة : استخدام األلوان الظاهرة -ح
هذا االتجاه في  األلوان في التصميم لتظهر بصورة مشرقة وظاهرة أكثر، وقد تم استخدام

أنه يظهر الكثير من تصاميم العالمات التجارية المعروفة، ومن ايجابيات هذا االتجاه 
شكال التصميم مثل تصميم هوية الشركة، والملصقات، وبطاقات أجميلة في معظم بصورة 

 .يةلكتروناألعمال، والمواقع اإل
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 : المبحث الثاني
 بالصحافة واإلعالم نفوجرافيكعالقة اإل

 دـــــــيـهـمـت
 لضيق اإلمكانات المتاحة لها علىكصناعة، صعبة الصحافة في الماضي كانت 

 ، فمنذ أنوضحاها بين عشيةٍ البشرية، لكن هذه المعادلة اختلف  صعيد الموارد المادية والموارد
  ، أهل مدينةإلى  شخص الوصول إذا أراد أي  ، انتشرت الصحافة لكل العالم، فالمطبعة متاستخد

عليه اآلن   ما هيإلى  أن وصلت الصحافةإلى  في فترة زمنية بسيطة. ، فيمكنه ذلكأو منطقة
استخدام أدوات مختلفة لتسهيل التقاط إلى  نقل المعلومة بل وصل األمرن السرعة في م

 .(1)الجمهور للمعلومة المطلوبة 

 عيان،وشهود  متعددة،من مصادر  حدوثها،ق القصص اإلخبارية عند تتدف   واليوم،
بأرقام تقدم إحصائيات  مصادر المعلومات التيواسعة من  شبكةً  لكل ما سبق يشك  و  ومدونات،
الجمهور، فاستعان علم  إلى  الجامد لتقديمها ولي   يمكن التعامل معها بشكلها األهائلة ال

 .(2) (نفوجرافيكفن اإلـ )يعرف بالصحافة بصحافة البيانات أو ما 

عكس التوجه الكبير والملحوظ ني ةيبالعر في الصحافة  نفوجرافيكاإلالوقوف على واقع وب
ي، حيث وبنظرة بسيطة على األوساط العربية لوسائل بفي العالم العر  ذا النوع من الرسوم لديناهل

ا نحو هذه  إيجابيً  اكً وبعض الصحف والمجالت نالحظ حرا نترنتالتواصل االجتماعي ومواقع اإل
 ل فيما يلي:ث  ميت ،الفن

 نفوجرافيكيستخدمون اإل نترنتمعظم المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي ومواقع اإل -أ
 هم وجذب انتباه المستخدمين اآلخرين.  تيصال معلومابير إلشكل كبو 
كوسيلة إليصال األخبار وتبسيطها للقارئ،  نفوجرافيكاستخدام بعض الصحف والمجالت لإل -ب

ا العديد من الدورات التدريبية المتخصصة تقام حاليً حيث كصحيفة مكة على سبيل المثال. 
 ا.  كبيرً ذه الدورات إقباالً وطريقة تصميمه وتشهد ه نفوجرافيكاإلفي مجال 

يلة تسويقية بعد أن أثبت كوس نفوجرافيكاستخدام معظم الشركات والقطاعات التجارية لإل -ج
 جدارته في جذب االنتباه وبقاء المعلومة. 

 

(1) Rogers, Data journalism at the Guardian: what is it and how do we do it? 

(Website) 
(2) Ibid. 
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أو لشرح خطوات  ،للتوعية نفوجرافيكلإل الناس من الوزارات والقطاعات الحكومية ه عددٌ وج   -د
 الخاصة.الخدمات 

والتي تدل على وجود عدد كبير من  ،نفوجرافيكاإلمسابقات في تصميم يد من العقد العدتُ  -ه
 ب المحترفين في هذا المجال.المصممين العر 

 ،نفوجرافيكاإل مختلفة من وأشكاالً  ،هناك العديد من المواقع العربية التي توفر لك أنواعاً  -و
 ريف وغيرها قع تشي، مو بعر  إنفوجرافيكوالتي يمكن تحميلها واالستفادة منها كموقع 

 نفوجرافيكظهور مفهوم صحافة اإلأوًل: 
م ها نحو تسهيل فا وقوي  ا جديدً جً في الصحافة الحديثة نه نفوجرافيكل استخدام اإلويمث  

إنشاء إدارات متخصصة  إلى  األخبار باالعتماد على الثقافة البصرية، وهو ما دفع الصحف
كيف يمكن   يشرحعدد قليل من الصحفيين هناك  الحالي،في الوقت ، لكن (1)  إلعداده وتصميمه

، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك علينا ،استخدام البيانات لخلق نظرة أعمق على ما يحدث من حولنا
فيمكن تقديم القصة الصحفية أو المعلومة الصحفية من زاوية جديدة، تساعد القائم باالتصال في 

عه فهم يسهل م ة وتقديمها للجمهور بشكلٍ معالجة قضايا تعتبر شائك على المؤسسة اإلعالمية
 .(2)راد تسويقها األفكار التي يُ 

اإلعالم أنفسهم  ويجد ممارس الصحافة،خالل هذا الوقت من التغيير غير المسبوق في و 
المؤسسات تحتل  ، حيثنفوجرافيكعبر اإلغارقين في نقاش جديد حول إمكانات سرد قصص 

مركز الصدارة في مجال ايمز والواشنطن بوست والجارديان اإلخبارية الكبيرة مثل النيويورك ت
. (3)في منتجاتها الصحفية  منتظمٍ  بشكلٍ  نفوجرافيك، حيث استخدمت اإلاالبتكار والتجريب

دة نشر زيا أواًل، بشكل كبير، هناك ثالثة أسباب على األقل تستحق البحث في الرسوم البيانيةو 
 .والعشريني للقرن الحادي رات السردية في النظام اإلعالمالتصو  

للمصممين البصريين في غرف األخبار في القرن  بالدور الرئيس السبب الثاني يتعلق
استكشاف انتشار وذلك من أجل الحادي والعشرين ومهاراتهم المطلوبة والمتغيرة باستمرار، 

حصاء ظ أن مصممي التصور يدرسون مهارات علوم الكمبيوتر واإليالحَ و  الرقمية.البيانات 

 

(1) Giardina, Marco. (2013) Information Graphics Design Challenges and Workflow 

Management, Online Journal of Communication and Media Technologies, 3 (1), 

pp, (108-124). 

(2) Gray, Bounegru & Chambers, The Data Journalism Handbook, P (3-4). 
(3) Segel, E., & Heer, J. (2010). Narrative visualization: Telling stories with data. 

Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on, 16 (6), 1139-1148. 
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 التطور من الرسوم البيانية الساكنةإلى  يرجعوالسبب الثالث  ،والتصميم الفني ورواية القصص
 . (1)الوقت الحديث الرسوم البيانية التفاعلية التي حدثت في إلى 

يمكن  قضيةإلى  مفهومةغير  قضيةتحويل إلى  الصحفيين لهذا الفنيؤدي استخدام و 
مثل الجدل السياسي،  معقدٍ  يمكنهم تحليل ديناميكيات وضعٍ ثاًل مف ا،واالرتباط به اللجميع فهمه

ظهار المغالطات، ومساعدة الجميع على رؤية الحلول الممكنة للمشاكل المعقدة خلط  يتم  ، و وا 
يعد تطوير كما و  جيد، بشكلٍ الرسوم البيانية والخرائط والنصوص لتمكين عملية سرد القصة 

من العوامل  العناصر التفاعليةإلى  ثر استناًداة إعالمية أكوتطبيق ثقاف Web 2.0)) نترنتاإل
 .(2)  التصورات التي تحاول الجمع بين السرد والرسومات التفاعلية النتشار تمثيلالحاسمة 

 حقائق وأفكار مبنية علىأن بناء مقاالت  الفن يشهد الصحفيون الذين يتقنون هذا
التقليل من  إلى  موقف قويي حال أراد بناء ، ويعمد الصحفي فأمر يدعو لالرتياح واضحة هو

، وذلك من أجل تثبيت الحقائق التي يسعى  بياناتال نسبة التخمين واالقتباسات، ويعتمد على
 .(3)لترويجها للجمهور

، البيانات يقدم وجهة نظر مستقبليةصحافة إلى  ، فإن الدخولما سبقإلى  باإلضافة
، الذين يحتاجهم المجتمعبالفعل مجموعة من الموظفين البيانات أو علماء البيانات هم  وصحفيو 

مؤسسات في جميع أنحاء العالم عن وال ،تبحث الشركات نما، إليس فقط في وسائل اإلعالم
شيء إلى  وتحويلها  ،البيانات وعن والمهنيين الذين يعرفون كيفية البحث في (صناع الحواس)

 .(4) ملموس

مما يجعلهم  ،غرف األخبار ا فيخصوصً ، حافةلهذا النوع من الص مستقبل واعدهناك 
، فإن في القطاع الخاصيعملون  للصحفيين الذينبالنسبة  ،جديد من المراسلين يبحثون عن نوعٍ 

، اأيضً  جيدٍ  أجرٍ ي ، وتلق  عروض جديدةي لتلق   ار طريقً البيانات يوف  العمل في صحافة إتقان 
بداًل من حقيقي لزيادة كفاءة المحتوى، ف حل  فائدة صحافة البيانات بإيجاد إلى  مكن النظرويُ 

دام  والمواقع ذات المحتوى المنخفض، يمكن أن يؤدي استخ، توظيف الصحفيين لملء الصفحات

 

(1) Segel, Heer, Narrative visualization: Telling stories with data. Visualization and 

Computer Graphics, pp (1139-1148). 

(2) Giardina, Information Graphics Design Challenges and Workflow Management, 

pp (108-124). 
(3) Gray, Bounegru & Chambers, The Data Journalism Handbook, pp (4). 

(4) Ibid, P (4) 
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أمر إيجابي، وتحتاجه العديد من تغيير الهذا  ،التفاعلي المحتوىخلق طلب على إلى  البيانات
 .(1) وسائل اإلعالم

 واالستفادة منه في عالم الصحافة إلىذا األسلوب هالصحفيين من استخدام  وال يمنع
يشبه العمل مع ، و تدريب أنفسهم على العمل مع البيانات من خالل جميع الخطوات قضية

كون البيانات  العمل في الخطوات األولى منه ت ،منطقة واسعة غير معروفةإلى  البيانات الدخول
لديهم القدرة و صحفيين متمرسين، إلى  صحافةهذه التحتاج  ، لذلكوالعقل، محيرة للعين، و اخامً 

، ورؤية القصص ،أو المملة في كثير من األحيان ،البيانات الخام المربكةإلى  لنظرال على تحم  
 .(2) الخفية هناك واألحداث

إثارة ية هو القدرة على لكترونمع الصحافة اإل نفوجرافيكومن أهم ما يتشارك به اإل
تبنت المؤسسات اإلخبارية مجموعة وفي سبيل تحقيق ذلك لألخبار،  اهتمام القراء وتعزيز فهمهم

والخرائط، لنقل  ،والمخططات ،والرسوم التوضيحية ،متنوعة من العناصر البصرية، مثل الصور
.. .وظروف الكوارث ،والتغييرات االقتصادية ،األرقام اإلحصائية المتعلقة باستطالعات الرأي

  يةلكترونالمنقولة في البيئة اإلالفريدة التي تجعل األخبار خاصية هذه الإلى  وبمجرد النظر إلخ،
فإن الروابط التشعبية تستخدم عادة في الرسوم البيانية  ،التقليديةاإلعالم  لبعيدة عن وسائ 

 .(3)ء قراال إلقناعوسيلة  ،باعتبارها

إلى  ديمما يؤ خبار، اعد القراء على فهم، وقراءة األمفهوم أنها تس زتعز  الرسوم البيانية 
الطريقة (مصطلح ستطاعت وسائل اإلعالم االستفادة من واألخبار، على تقييم ا زيادة قدرتهم

باستخدام طرق عرض مختلفة تستقطب أنظمة   ىمحتو القل لن اً وسيط، والذي يستخدم متعددة(ال
يمكن اعتبار تركيبة ، و والفيديو ،لصوتوا ،إدراكية بشرية مختلفة، مثل النصوص والصور

  ،كالهما معلومات مرئية ة عرًضا متعدد الوجوه، حيث يمثلوالرسومات اللفظي ،النصوص
والصور تعتمد على أنواع مختلفة من المنطق للتجهيز   ،ومع األخذ بعين االعتبار أن النصوص

، متميزة (وسائل تمثيل)لى إ والتي يشير كل منها -الوقت والتتابع مقابل الفضاء والتزامن -
 .(4)  محددة اجتماعًياو  ومنظمة،

 

(1) Gray, Bounegru & Chambers, The Data Journalism Handbook, pp (4). 
(2) Ibid, P (5) 
(3) Bucy, Media Credibility Reconsidered: Synergy Effects between On-Air and 

Online News, pp (10-30). 
( 4 ) Lee & Kim, Effects of infographics on news elaboration, acquisition, and 

evaluation, pp (1579–1598).  
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، حيث يستقبل البشر المعلومات نفوجرافيكلإلوُيساهم الُعنصر البصري بجلب الفعالية 
من حواسهم الخمس )البصر، اللمس، السمع، الشم، التذوق(، لكنهم في الواقع يستقبلون كميات 

%  50س حوالي ى، حيث ُيكر  مقارنة مع باقي الحواس األخر أكبر من المعلومات عبر البصر، 
من قدرات الدماغ لخدمة وظيفة اإلبصار، وبالتالي فإن سرعة معالجة الدماغ للصور تفوق 

الصور في وقت واحد، في حين ُيعالج   سرعة معالجة النصوص، فالدماغ يستطيع معالجة كل  
 .(1)لنصوصتاج وقتًا أطول للتعامل مع ا، وبالتالي فإن الدماغ يحةكل سطر من النص على حد

، يجب أن تؤخذ بعض النقاط بعين نفوجرافيكلإلولدى تصميم المظهر البصري 
االعتبار لتحسين التأثير البصري للرسم، وهي المكونات الستة للتشفير البصري والتي تشتمل  

يث يمكن  والتشفير المؤقت، حعلى الحيز والعالمات والترابط والخاتمة والخصائص الشبكية 
لتمثيل العالقة بين أنماط البيانات المختلفة، وقد أثبتت الدراسات   ةون على حداستخدام كل ُمك

سرعة  إلى  أن المكان الحيزي ُيعتبر الطريقة األكثر فعالية لتمثيل البيانات العددية، والذي يؤدي
لُمصممون بالتمثيل المكاني ألهم العالقات وسهولة في الفهم عند الُمشاهد، لذلك غالبًا ما يقوم ا

 .(2)  المقدمة في الرسوم البيانية

ت فبدأجمهور ممكن،  أكبرإلى  بهدف الوصولجت الصحافة في مستوياتها تدرَّ و 
بالنص، ثم استخدمت الصورة لتدعيمه، ثم استخدمت البيانات العمالقة للتحشيد والترويج  

يم صحافة الرقمية التي أدى ظهورها لتطور مفاه، حتى وصل عصر ال(3)للقضايا المطروحة
ل ظهور سه  و  ،الصحافة وأدواتها، واالندماج بين مكونات الصحافة الورقية والصحافة الرقمية

 .نفوجرافيكمفهوم صحافة اإل

وثقة أكبر من غيرها  بمصداقيةٍ  فهي تحظىفي الصحافة،  المعلومات المرئية هامةً  تعد  
يادة استخدام الرسوم ا أن دخول الكمبيوتر في صناعة الصحافة أسهم في ز من المعلومات، علمً 

ا أن ذلك واالقتناع بها، علمً  وفهمهاوالتصاميم التي تساعد القراء على االهتمام بالمعلومات 
 ا من أولها معينً ول موضوعً بذاته يتنا ا مستقالً فن   نفوجرافيكاستخدام اإل ليمكن أن يتم من خال

التقارير الرياضية مع فنون أخرى كا ساعدً ما خره لتسهيل فهم القراء له واستيعابه، أو فن  آإلى 
في السنوات األخيرة استخدامه في شبكات التواصل االجتماعي   زادولقد  .هاواالقتصادية وغير 

استخدامها له إليصال األخبار  ظوبعض الصحف والمجالت، حيث لوح نترنتاإلومواقع 
 

(1) Bucy, Media Credibility Reconsidered: Synergy Effects between On-Air and 

Online News, pp (10-30). 

(2) Ibid, pp (10-30).   
(3) Ibid, pp (10-30)   
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 المؤسسات اإلعالميةا من سطة للقارئ، وجذب انتباهه إليها، وهو ما دفع كثيرً مبوالمعلومات 
 .(1)تعرف على طرق إعداده وتصميمهال إلى االهتمام به، وحث العاملين فيهاإلى 

إلى  ق الكبير للمعلومات يرافقه تقدم هائل في التكنولوجيا وعلوم الحاسوبى التدف  أد  وقد 
ذا، نفوجرافيكعرف اليوم بصحافة اإلظهور ما يُ  اقات  ضمن سي نفوجرافيكتعريف اإل أردناما  وا 
تمتزج في البيانات، والمعلومات، مكن القول بأنه هو ذلك الشكل الصحفي الذي الصحافة، فيُ 

واألرقام ليتم تبسيطها، وعرضها في شكل صور، ورسوم بيانية، وخرائط من خالل برامج تصميم  
لتقديم وجبة دسمة للقارئ تحوي معلومات مفصلة باألرقام عن  مثل الفوتوشوب، واالليستريتور،

 موضوع ما.

لم تعد تقتصر على  ألنها ية،ونلكتر اإلشكل الصحافة  نفوجرافيكاإلصحافة  تغير  وقد
ومحلل  ،ن من مصمم الجرافيكولكن أصبح يشاركه فريق عمل يتكو   ،عمل الصحفي وحده

م خدمة ية تقد  إلكترون صل األمر في نهاية المطاف لوجود مواقع لي ر هذا العلم، وتطو  البيانات
 . وبدون مقابل من أجل تسهيل عمل الصحفي ،بخطوات بسيطة نفوجرافيكاإلتصميم 

لجذب  ية كمحاولةٍ لكترونالمواقع اإل فيالتي انتشرت  نفوجرافيكاإلوظهرت صحافة 
والعالمات البصرية المميزة  ،القارئ، فهو يقوم على تقديم المعلومات باستخدام الرسوم البيانية

 نفوجرافيكاإلإلى  يةلكتروناقع اإلالمو  كثير منلجأت و  ارئ،واالستيعاب لدى الق، لتسهيل الفهم
التغطيات الصحفية لألحداث الكبرى كتغطية االنتخابات   فيمحاولة لجذب القارئ، وخاصة ك

وغيرها.  رياضي   تغطية حدثٍ  فيالمقارنة بين زمنين مختلفين، أو  فيعلى سبيل المثال، أو 
بأشكال مختلفة وتقنيات متعددة ال  نفوجرافيكاإلتصميم  يف اإلخباريةوبما أن إمكانيات المواقع 
من خاللها،  نفوجرافيكاإل ُأجبر القارئ على متابعة فقد ، االجتماعيتوفرها مواقع التواصل 

 األحداث الكبرى. فيعالية وخاصة  ةية نسب مشاهدلكترونوبالتالي ضمنت المواقع اإل

اضية  السنوات القليلة الم ولقد اهتمت بعض الصحف الفلسطينية المطبوعة في
وبرز ذلك جليا في جريدة الرسالة، حيث كانت بدايات صدوره بشكل غير دوري،  نفوجرافيكباإل

وبمساحات مختلفة، تتراوح ما بين صفحة كاملة بحجم التابلويد، وربع صفحة، وأصبح يصدر 
ن يشغل نصف كا إذمرتين في األسبوع بصورة منتظمة، من حيث الموعد والمساحة والمكان، 

ا أنها كانت في ميس من كل أسبوع، علمً خثنين والخيرة من صحيفة الرسالة يومي اإلألالصفحة ا
أخرى، ثم قامت بعد ذلك بإعداده وتصميمه من خالل  الكرتونيةالبداية تنقله عن مصادر 

 

 (13اإلنفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية دراسة حالة لصحيفة الرسالة، )ص    الدلو،(  1)
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طاقمها التحريري والفني، وهما في الغالب من موضوع آلخر، ومصمم يقوم بتوزيع عناصره 
المادة الصحفية )المحرر(، وقد يختلف أن بعض  معد  بأنه ا علمً  خراجه بشكل فني جذاب،وا  

الصحف األجنبية قامت منذ زمن بتدريب عدد من العاملين فيها على إعداد الرسوم التوضيحية،  
 .(1)(المحرر الجرافيكي)فيما أصبح يعرف باسم 

 نفوجرافيكمبررات استخدام الصحافة لإلثانياً: 
ة في هذا العصر، حيث يكون للتواصل المرئي أهمية  حاجة مهم   نفوجرافيكاإل يلب  ي

جعل الرسوم راد بوتيرة غير مسبوقة. ر المعلومات والبيانات المتزايدة باط  انتشإن امركزية، حيث 
البيانية من الظواهر والعمليات أو القيم العددية التي يصعب فهمها عند قراءتها في نص أكثر  

 .(2) ، وتكشف عن الروابط واألنماط المتعلقة بالموضوع بأبعاد مختلفةيةباذوج للفهمقابلية 

الميزة األكثر أهمية في الرسوم البيانية هي تحويل الكتل المعقدة وغير المنتظمة من 
وأهم تطور في الرسوم البيانية في  منها،بنى مفهومة من خالل إخراج قصة إلى  المعلومات

يقول و  التكنولوجي.اب ميزات عالية الوضوح والتفاعلية نتيجة للتقدم اكتس السنوات األخيرة هو
طباعة الرسومات على الورق بدقة عالية للغاية ولكن مع  كان بإمكاننا"حتى وقت قريب،  تورتي

لدينا اآلن واجهة تعرض البيانات بدقة عالية وتسمح  لكن فرصة ضئيلة للتفاعل مع البيانات، 
هذا يفتح الفرصة إلحراز تقدم في تصور و  ،أحدمن  مباشرة، دون تدخلٍ معها للمستخدم بالتفاعل 

 .(3) البيانات "

د أن الرسوم البيانية تنتشر على نطاق واسع في وسائل اإلعالم على من المؤك  
ألجهزة اللوحية التي تعمل بالهواتف الذكية وا كبير مرتبطة بشكلٍ ا والتي هي دائمً  ،نترنتاإل

ية  لكترونعشرات اآلالف من الرسوم البيانية يومًيا على المواقع اإلمشاركة يتم و  ،باللمس
ا يزيد من قوتها مم   ،للصحف والمجالت والمدونات وبين مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي

 .(4) وشعبيتها يومًيا

 

(1) Hilliard, Questions Remain About Roles, pp (192) 

(2) Dur, Interactive Infographics on the Internet, Online Journal of Art and Design, 

pp (13)  

(3) Schütz, Interview: Edward Tufte’s Vision for Infographics”, Swiss Infographics. 

(Website) 
(4) Dur, Interactive Infographics on the Internet, Online Journal of Art and Design, 

pp (9)    
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يزداد تدريجيًا الوقت الذي  يوم،مع زيادة عدد مستخدمي الشبكات االجتماعية كل 
بدأت فترة جديدة في االرتباط العالمي وقد  ،تخدمون في الشبكات االجتماعيةلمسيقضيه هؤالء ا

يتم إعادة تشكيل طرق التواصل  ، ومن خالل هذا االرتباطبين الشبكات االجتماعية واألشخاص
يتحدث المستخدمون عن أنشطتهم اليومية  الوسائط،في هذه فدل المعلومات. والتفاعل وتبا

ي فو االجتماعي والثقافي والسياسي. عة ومراجعة جدول األعمال ومشاركة المعلومات ومتاب
يرجع معدل انتشار  و ساعة،  24الشبكات االجتماعية نوع من العصف الذهني على مدار 

مع  الوقت الحاليا على االستجابة لسرعة االتصاالت في قدرتهإلى  الرسوم البيانية المتزايد
 .(1) بطريقة سريعة وفعالةميزاته المتمثلة في تقديم معلومات معقدة 

ضمن علم الصحافة،  نفوجرافيكجمع الباحث العديد من المصادر التي تناولت اإلوقد 
ي هذا النوع من الصحافة، ليصبح  فوجد أن هناك عدة أسباب دفعت المؤسسات الصحفية لتبن  

قمي لتطور الر لرغبة علوم االتصال بمواكبة ا  تنبع الحاجة إليه نظًرامستقاًل  افيما بعد مفهومً 
 الكبير، وأهم هذه المبررات: 

 تصفية تدفق المعلومات -1

نشر، وتسليط ال  في المعلومات التي تستحق   عاني من نقصٍ تُ ا كانت الصحافة قديمً 
االنفجار التكنولوجي، فكان على الصحافة  مر أصبح معكوسًا في ظل  الضوء عليها، لكن األ

فهمهم لألخبار،  زعز  وتُ  ،اءاهتمام القر   ثيرومات، حتى تُ ق الهائل للمعلإيجاد وسائل لتصفية التدف  
، نفوجرافيكاإل  من العناصر المرئية، مثل متنوعةً  ية مجموعةً ت المؤسسات اإلخبار تبن  لذلك 

األرقام اإلحصائية المتعلقة تعالج المؤسسات اإلعالمية الرسوم التوضيحية، والخرائط، وغالًبا ما و 
باستخدام صحافة  وما شابه ذلك الكوارث،وظروف  االقتصادية،ات والتغير  الرأي،باستطالعات 

 .نفوجرافيكاإل

العملية اإلخبارية  في  رتثالثة عوامل حاسمة أث  تبي ن أن هناك في السنوات األخيرة، و 
تأثير تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة على مهنة  :خالل القرن العشرين، العامل األول

دور المواطن كعامل  :اثالثً  ،(3) زيادة نشر الخدمات الرقمية المرئية والتفاعلية :، ثانياً (2) الصحافة

 

(1) Dur, Interactive Infographics on the Internet, Online Journal of Art and Design, 

pp (9)   
(2) Bardoel, Deuze, Network Journalism: converging competences of old and new 

media professionals, pp (91-103). 
(3) Sturken, Cartwright, Practices of looking: An introduction to visual culture. 

(Website) 
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الدراسات الحديثة التغيرات التكنولوجية في  وقد بحثت. (1) وحاسم في عملية نشر األخبار نشطٍ 
مثل هياكل غرف األخبار، وروتين األخبار، ومالمح الصحفيين وعالقتها  غرف األخبار

إعادة إلى  وقد دعت هذه األساليب البحثية  ،على اختيار األخبار وتأطيرها وقدرتهابالمصادر 
مع استكشاف األطر النظرية الجديدة لفهم تطور الصحافة  ثنوجرافيةاإلتنشيط المنهجيات 

 .(2) ية بشكل أفضل وكيفية تعامل غرفة األخبار مع االبتكار والتغييرلكتروناإل

الكبير من  أي معالجة الكم  –ة تصفية المعلومات لكن السؤال األهم هنا، هل تؤثر عملي 
معالجة قدرة الفرد العادي على على  -ن للقارئ فهمه وتقييمهيمك   المعلومات، وتقديمها بشكلٍ 

ميزتين مؤثرتين على  ز على أهم ترك   نفوجرافيكمع العلم أن صحافة اإل، األخبار بشكل صحيح؟
 اعلية.وهما الوسائط المتعددة والتف لبشري،العقل ا

ل في المتمث   الهدف الرئيس انسجامًا معي الرسوم البيانية في الصحافة الحديثة ل تبن  يشك  و 
  ( ستيف دينز)جادل . وحول هذت (3)تسهيل فهم األخبار المستمدة من عناصر الثقافة البصرية 

من   ان رسومات المعلومات يجب أن تكون مزيجً إ  ، وقالمدير الجرافيك في صحيفة نيويورك تايمز
أن الرسوم البيانية التي تعمل على أساس القصص   فاليرو الحظتوقد . (4) الفن والصحافة والعلوم
 .(5)  اء بتصنيف الظواهر أو تسليط الضوء على االتجاهات أو عرض المنتجاتاإلخبارية تسمح للقر  

تساعد أنظمة و  ،لوسائط المتعددة تنقل محتواها باستخدام طرق مختلفةاإننا نرى أن 
خصوصًا أنها تحتوي  ، جيد م بشكلٍ لتعامل مع المحتوى المقد  على ا إلدراك البشرية المختلفةا

 .(6) ، والفيديووالصوت ر،والصو  ،النصوص :مثلعلى أدوات مختلفة مؤثرة في هذه األنظمة، 

 أساليب جديدة لسرد األخبار -2
أكثر وضوًحا من  القراءإلى  المعلومات نفوجرافيكاإلنقل ي التزايد،في عالم مرئي دائم 

في و  ،تم تقديمه بدقةي  فني   ويمكنه القيام بذلك عن طريق جذب القراء بمحتوىً  الكلمات،مجرد 

 

(1) Deighton, Kornfeld, School, Digital interactivity: unanticipated consequences for 

markets, marketing, and consumers: Harvard Business School. 
( 2 ) Giardina, Marco, Information Graphics Design Challenges and Workflow 

Management, pp (108-124).  
(3) Sturken, Cartwright, Practices of looking: An introduction to visual culture pp 

(20) 
(4) The New York Times, Talk to the newsroom: Graphics director steve duenes. 

(Website) 
(5) Valero, La comunicación de contenidos en la infografía digital, pp (469-483).  
(6( Sundar, Limperos, Uses and Grats 2.0: New Gratifications for New Media, pp 

(504-525). 
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في طريقة فهم  ارئيسً  عاماًل كثير من األحيان تكون نقطة الدخول المرئية لمحتوى األخبار 
 إذا كانت مغطاة فقط بقصة مكتوبة.  القارئ ألبعاد قضية ما على عكس ما

صحفيو البيانات ورواة القصص الرقمية بدمج التصورات المعقدة بشكل متزايد في  يقومو 
الناجحة يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات.  (قصص البيانات)رواياتهم. لكن صياغة 

جانب  إلى  األفالم،ب مهارات مثل تلك المألوفة لمخرجي أن سرد القصص الفعال "يتطل   ظيالحَ و 
الخطابة  المستوحاة من تقنيات ال في حين أن ، (1) "الكمبيوتر وعلومه ندسةمعرفة خبير تقني به

نتاج األفالم قابلة للتطبيق على التصور وكتب والنثر  ، ةالسردي اتالكوميديا وألعاب الفيديو وا 
 .(2)أن تمتلك هذه الوسائط الناشئة سمات فريدة من نوعهاأيضًا يجب أن نتوقع و 

على  نفوجرافيكيد المحلي والدولي، ساعد اإلالقضايا على الصعتزايد تشابك مع و 
 دواته التي ساعدت على بقاءإبقاء جوهر عمل الصحافة موجودًا، وذلك من خالل أعلى الحفاظ 

صحيفة  166، ومع إغالق أكثر من عملها الكثير من المؤسسات اإلعالمية فياستمرار و 
ية لتعزيز  لكترون ا اإلالكثير من منصاته تفقد توجه، م2008منذ عام  مطبوعة أمريكية

وجود قسم إلى  ةً في تقديم القضايا للجمهور، لذلك أصبحت الحاجة ملح   نفوجرافيكاستخدامها لإل
 .(3) داخل هذه الصحف في غرف األخبار نفوجرافيكاإل

الرسومات المعلوماتية التوضيحية الكبيرة شكاًل من أشكال سرد القصص المرئية   تعد  و 
فقد أصبحت وسيلة شائعة تستخدمها  ،والبيانات اإلحصائية التي تجمع طبقات التوضيح

ا خالل العقد األخير من القرن الصحف والمجالت اإلخبارية األمريكية لتغطية األخبار بصري  
 العشرين.
سسات اإلخبارية تكييف أسلوب عمل غرف األخبار داخلًيا مع الثقافة يجب على المؤ و 

في الثمانينيات  . "فائها خارجًيا لتطوير ثقافة مرئية أكبرم قر  دع، و المرئية الجديدة التي تم نشرها
لتغطية األخبار الوطنية الكبرى مثل كارثة  تم إنشاء رسومات توضيحية ألول مرةٍ  والتسعينيات،

،  (أندرو)وعملية عاصفة الصحراء وتغطية عاصفة الرياح لإلعصار  ( تشالنجر)ي المكوك الفضائ
 .(4)  األخبار العاجلة "القصصو 

 

( 1 ) Gershon, Page, What storytelling can do for information visualization. 

Communications of the ACM, pp (31-37). 
(2) Segel, Heer, Narrative visualization: Telling stories with data. Visualization and 

Computer Graphics, pp (1139-1148).  
(3) Henriquez, The Importance of Explanatory Infographics in Journalism, PP (4). 
(4) Giardina, Information Graphics Design Challenges and Workflow Management, 

pp (108-124).  
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متكافًئا مع  دوراً حققت في التغطية اإلخبارية، و  أكثر عمًقاات كانت هذه الرسومو 
أصبحت  السبب،لنشر األخبار. لهذا  قيمٍ  وحظيت باحترام الصحفيين كموردٍ  ،التصوير الصحفي

 ،والكتابة ،البحث  ، بحيث تجتمع مهارةهناك حاجة لنوع مختلف من المواهب في غرفة األخبار
 .(1)والفن

ر على ثالثة عوامل على األقل تؤث  هناك أن ت إليها الدراسات ن النتائج التي توصل بي  تُ و 
ومهارات ، أدوات رسومات الحاسوب المتاحةفي عالم الصحافة، وهي  نفوجرافيكاإلتصميم 
عداد التقاريرو رسومات الكمبيوتر استخدام  إلى  التي ستترجمالتقارير نصوص عمليات إعداد و ، ا 

 .(2)درسومات معتم
فهم و  برمجة الكمبيوترن فإ، نفوجرافيكاإلمن وجهة النظر التعليمية في تصميم و 

ومهارات الصحافة التقليدية، يجب أن تكون جميعها جزًءا من  اتوالتوضيحاإلحصاءات 
 .(3)المصمم الذي يعمل في مجال الصحافة مجموعة مهارات 

في العملية   نفوجرافيكوقد أوصت بعض الدراسات بالعمل على تدعيم استخدام اإل
اء هيكل إداري إنش عبر التفاعلي نفوجرافيكاستخدام اإلتطوير من خالل وذلك اإلخبارية، 

توظيف الصحفيين ويعمل هذا الهيكل على  مستقل؛ بشكلٍ  يعملخصص في الصحف تم
وضع ، و نفوجرافيكدمج مفردات العمل الصحفي مع أدوات صناعة اإلالقادرين على إتقان 

 .(4) جديدة لسير العمل حيث يصبح نشر األخبار الرقمية التفاعلية أداة اتصال مهمة إجراءات
تقديم البيانات عبر أساس النشاط الصحفي الذي يدعم أن على وأكدت دراسة علمية 

في حين  ،أساسي  بشكلٍ العناصر التفاعلية  يعتمد علىنيويورك تايمز الصحيفة في  نفوجرافيكاإل
قيام قراء الصحف بتطوير ثقافتهم المعلوماتية والبصرية إلى  أدت التفاعليةالرسوم البيانية أن 

يفرض  هولكن القراءةخالل سرد مرئي ال يكشف بالضرورة عن كل األنماط في  بنشاط من
 .(5)مستوى معين من التفاعل 

 ية وأدواتهالكترونتطور الصحافة اإل -3
والتصميم لتقديم المعلومات  ،ياناتوالتمثيالت المرئية التي تمزج الب  ،الرسومات الفنية

، كانت موجودة منذ قرون وتستخدمها وسائل هذا العلمالمعقدة بسرعة ووضوح للمشاهد باستخدام 
 

(1) Henriquez, The Importance of Explanatory Infographics in Journalism, PP (5). 
(2) Giardina, Information Graphics Design Challenges and Workflow Management, 

pp (108-124).   
(3) Ibid.  
(4) Ibid.  

(5) Ibid. 
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ومع تطور  في السنوات الخمس الماضية،ا عزز ذلك أنه ومم   ،على نطاق واسع اإلعالم اليوم
لصحف والمجالت األمريكية عدد  اصت قل   ية،لكترونية، وخصوصًا المواقع اإللكترونالبيئة اإل
 .(1) السيءوقلصت من ورق الصحف لمواجهة آثار االقتصاد  ،موظفيها

لتتمدد، ويصبح لها  نفوجرافيكية البيئة الالزمة لصحافة اإللكترونرت الصحافة اإلوقد وف  
ية على مستوى العالم لكترون وحضور قوي في عالم الصحافة، فقد استخدمتها الصحف اإل تأثير
لتبيان إنجازات   نترنتغطية االنتخابات، ونسب الفوز لكل مرشح، كما استخدمت صحافة اإللت

.. إلخ، ومع تطور وسائل التأثير على .األشخاص، والمؤسسات، وحرق الخصوم السياسيين
قدرته على االستفادة من هذه الوسائل، لتحقيق الهدف المنشود منه  جرافيكنفو الجماهير أثبت اإل

 تخطيط والتنفيذ. إذا أحسن ال

 طبيعة ممارسة على مما ينعكس ،في العملية اإلخبارية نفوجرافيكاإل ويتزايد تداخل
، عمل إلنتاج مواد بصرية للصحيفة اليوم فريقيالجارديان البريطانية  صحيفة تضم  و  ،الصحافة

اإلنتاج  بأيضًا اهتمت هيئة اإلذاعة البريطانية و  ،أحدهما يهتم بشكل فريد بالجمهور األمريكي
، وللصحيفة وحدة صحفية  يلكترونلصالح موقعها اإلفريق أخبار خاصة البصري حيث شكلت 

 .(2) بصرية جديدة

يتم االعتراف رسمًيا بالتميز الصحفي في هذا المجال في شكل جوائز احترافية جديدة و 
، م2012التي أنشأتها شبكة المحررين العالمية في عام  (Data Journalism)مثل جوائز 

في جوائز منظمة العفو الدولية ( االبتكار الرقمي)مثل  اإلعالمفئات جديدة ضمن جوائز  وهناك
اعتراف بإمكانية االبتكار  وهذا ،ضمن جوائز الصحافة البريطانية (ائزة الرقميةالج)و  ،لإلعالم

 فوجرافيكنأهمية المحتوى الرقمي بشكل عام واإلإلى  مما يشير واألصالة والتميز في هذا المجال
 .(3) بشكل خاص 

زداد تي تواإلحصاءات ال ،والبيانات ،الهائل للمعلومات والكم   ،النفجار المعرفيونظرًا ل
على تنظيم وترتيب تقديم   نفوجرافيكعمل اإل. وقد والكتب وغيرها ،نترنتيومًا بعد يوم في اإل

أو  ،طويلةالمقاالت لاأو  ،كتبالوالبحث في  ،من القراءةالجمهور  حتى ال يمل   المعلومات؛
 إنتاج هذا الرسم المعلوماتي.، ويقوم بهذا الدور الصحفي العامل على لغات أخرىالترجمة من 

 

(1) Giardina, Information Graphics Design Challenges and Workflow Management, 

pp, (4).  

(2) Dick, Interactive Infographics and news Values, pp (2).  
(3) Ibid, pp (2).  
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على جلب  نفوجرافيكالمعروفة اسم اإل غالًبا ما ينطوي إنتاج الصحافة المرئية التفاعلية
لكن   ،غرفة األخبارإلى  متخصصين من اإلحصاء وتصميم المعلومات وخلفيات الحوسبة

قصص التفاعلية  هؤالء المهنيين على كيفية اختيار ال يؤثرهل  التساؤل الذي يبقى قائمًا بأنه
 ؟(1) ومعالجتها ونشرها

التبسيط في عرض المعلومات وسهولة على  نفوجرافيكية اإللكترون وقد ساعدت البيئة اإل
ضافة عنصر التشويق وشد االنتباه والجاذبية من  خالل استخدام عناصر  قراءتها واستيعابها وا 

مها شخص تعل   يمكن ألي  االستخدام، تطبيقات ومواقع خاصة سهلة  رت له، ووف  التصميم الناجح
سهولة وسرعة تداول  نظرًا ل نفوجرافيكز دور صحافة اإلالتصميم فيها، وتعز  واكتساب مهارة 

 .الناسبين  وتبادلها نترنتاإلفي وسائل التواصل االجتماعي وفي مواقع  المحتوىوانتشار 

أدبها  لها نترنتعلى اإل أو الصحافة التفاعلية كما يسميها البعض نفوجرافيكاإل
 ذلك،والذي يعتمد بدوره على أدبيات دراسات الصحافة التنظيمية في الماضي. ومع ، الخاص

الذي ال يخبرنا   األمر ،نفوجرافيكمخرجات صحافة اإلفقد تم في كثير من األحيان البحث في 
يوضح مسح  ، و التي تدخل في مجال إنتاج األخبار قليل عن عملية صنع القرارسوى ال

فت عن نظيراتها األوروبية  أن وسائل اإلعالم البريطانية تخل   م2004الذي أجري عام  (شرودر)
 .(2) على مدى العقد الماضي في العملية اإلخبارية نفوجرافيكاستخدام اإلفي هذا 

 يماتها المتنوعة على تغيير أسلوب التفكير تجاه البياناتبتصم نفوجرافيكاإلتعمل تقنية 
ا لجمع المعلومات وعرضها أو نقل البيانات في ا جديدً ي  ئمر  والمعلومات المعقدة، وتضفي شكالً 

 . (3)المتعلمإلى  صورة جذابة

 توفير تفسيرات مستقلة لألخبار -4

قون على الطريقة التي فاء يت  أن معظم القر  إلى أيضًا تشير شعبية الرسوم البيانية 
أو تلك  ،ها قراءة أخبارهم من خالل المقاالت التي تحتوي على رسومات توضيحيةفيلون يفض  

  100شمل  م2013 عام خريفرأي استطالع جري ، حيث أُ الرسومات فقط من تلقاء نفسها
شمل أسئلة حول استخدام الرسوم  حيثعاًما،  80-18عمارهم بين مواطن أمريكي، تتراوح أ

 .(4) ، والمعلوماتيةالبيانية
 

(1) Dick, Interactive Infographics and news Values, pp (2).  
(2) Ibid, pp (3-4).  

 .اإلنفوجرافيك من التخطيط لإلنتاجشلتوت،  (  3)
(4)  Henriquez, The Importance of Explanatory Infographics in Journalism, PP (29). 
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لون قصصهم اإلخبارية مع النظرية القائلة بأن معظم القراء يفض  م االستطالع ودعَ 
٪ من المستطلعين كانوا 76 أنَّ  أظهر المسحمعلوماتية، و صور مرئية تدعمها مثل الرسوم ال

ات نهم ال يصادفون رسومإ٪ 74قال المعلوماتية، في حين على دراية بمصطلح الرسوم 
المعلوماتية، لكن الرسوم  ها٪ قراءة األخبار التي كانت تصاحب78 ، بينما فضلتوضيحية

بشكل  ن الرسم التوضيحي يساعدهم على فهم القصة إقالوا منهم ٪ 92 النتيجة األهم هي أنَّ 
 .(1) أفضل

الموضوعات اإلخبارية من خالل  في العمليةجيد  التفاعالت تعمل بشكلٍ ونلحظ أن 
، ويمكن أن تكون  كوسيلة اتصالية نفوجرافيكره اإلا ما يوف  وهذا تمامً  ،ي على مقارناتالتي تحتو 

 .(2)التي لها ارتباط بأطراف متعددة داخل القضية الواحدة فعالة بشكل خاص في القصص 

 طريقة لتثبيت المعلومات -5
للقراء في فهم المعلومات  المعلوماتيةبصرف النظر عن كيفية مساعدة الرسومات 

ا على أن هذه  شعبية الرسوم البيانية بشكل عام مؤشرً  رتوف  يجب أن  واضح،معقدة بشكل ال
 التوضيحية يجب أن تستمر في استخدامها كمصدر فعال للتواصل.الرسوم البيانية 

 غيرها،أكثر مالءمة لبعض القصص اإلخبارية من التفاعلي قد يكون  نفوجرافيكاإل
ليست بالضرورة أكثر مالءمة لمواضيع أو مجاالت  ليةاعالتف، وهذه الرسوم بسبب نوع السرد

من المرجح أن تظهر في بعض المجاالت خاصة أكثر من غيرها، ولكن من الناحية العملية، 
لى حد  توف  إلى  أكثر من غيرها. ويرجع ذلك غرفة  آليات عملإلى  ما ر البيانات اإلخبارية، وا 

 .(3) األخبار

ُتظهر األبحاث أن  -نفوجرافيكخصص في علم اإلالمت–لموقع جرافس نت وفًقا و 
في   اهناك انفجارً  حيث أن م،1990عام ٪ منذ 400استخدام المعلومات المرئية قد زاد بنسبة 

مليون عملية بحث عن المحتوى   15أن هناك أيضًا ، ويذكر الموقع شعبية المحتوى المرئي
 ٪  1بنسبة  المعلوماتية يرتفعرسوم إنتاج الأنَّ كما المرئي في السنوات القليلة الماضية، 

 .(4) يومًيا

 

(1) Henriquez, The Importance of Explanatory Infographics in Journalism, PP (29). 

(2) Dick, Interactive Infographics and news Values, pp (10). 
(3) Ibid, pp (15).  

(4) Henriquez, The Importance of Explanatory Infographics in Journalism, PP (29). 
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 في الصحافة اإلنفوجرافيك استخداماتثالثاً: 

مما يؤثر بدوره على تصميم  والمظهر،في الشكل  كبيرٍ  حد  إلى  تختلف الرسوم البيانية
رائد نظرية و  .المخططات الشريطية والخرائط الدائريةوالتي تعرف ب المعلومات الخاصة بها

في تقديم المعلومات من خالل الرسوم البيانية والجداول الثابتة هو عالم السياسة  التطبيق 
مقارنة االختالفات في الرسوم البيانية للبيانات ومن أجل  ،(إدوارد توفت)اإلحصائي األمريكي و 

ون من أجل  للاأنماط بيانات مختلفة أو متباينة ب نفس الصورة تكرار  (توفت)يقترح  ال،فع   بشكلٍ 
 .(1)داخل الصور  ة التباين بين المكوناتزياد

، ومن هنا بدأت بمساعدة الكمبيوتر في التقارير اإلخبارية نفوجرافيكاإل برزوقد 
الصحف في تجربة هذا النوع من الرسوم في تغطيتها اإلخبارية، ومنذ بدء عملية االستخدام 

كشف تحليل   م،2004عام في و  .(2)لرواية القصص  نترنترها اإلاستكشفوا الميزات التي وف  
أن  نترنتفي أكبر الصحف األوروبية على اإل  المستخدم نفوجرافيكأن اإلللمحتوى  ي  أول
 .(3)  ميزة جديرة بالمالحظة مع خدمات األخبار نفوجرافيكاإل

غرف األخبار في في هيكلية تغيير إلى  في أوائل التسعينيات نترنتى وصول اإلأد  و 
سرعة  ن على يحيث أصبح القراء معتاد األخبار،حول كيفية تغطية وسائل اإلعالم الخاصة بها 
 لجأت غرف األخبار الجديدة،لمواكبة تكنولوجيا الويب و  ية.لكترونتصفح األخبار في البيئة اإل

موجودة، بهدف االستفادة القصوى من الطاقات البشرية ال إعادة توزيع بعض مواردهاإلى 
 ية. ترونلكواالستفادة من خصائص البيئة اإل

تنوع أساليب العرض إلى  برزت الحاجة الويب،للمحتوى على  أكبرمع توفر مساحة و 
يح للقراء الوصول مما يت، إلقناع الجماهير بالبقاء على منصات المؤسسات اإلعالمية المتنافسة

 .(4) م التالي أو إصدار األسبوع المقبل بداًل من انتظار صحيفة اليو  المعلومات،إلى  الفوري
، اكتشف الباحثون اآلثار المترتبة على مستخدمي نفوجرافيكاستخدام اإل عد تناميوب

يعتقدون أن الرسوم البيانية  و دراسات متعددة، إلى  استناًدا ،وسائل اإلعالم في وقت مبكر
تشمل ذاكرة ، و واسترجاع المعلومات والتعلممرتبطة بالعمليات المعرفية، مثل دعم الذاكرة العاملة 

 

(1) Milatz, Moving Graphics: The Effects of Interactive Infographics on Media 

Users’ Recall Accuracy, (Unpublished Master Degree), European Union, pp (5). 

(2) Parasie, Dagiral, Data-driven journalism and the public good: “Computerassisted-

reporters” and “programmer-journalists” in Chicago. New Media & Society 
(3) Schroeder, Interactive Info Graphics in Europe--added value to online mass 

media: a preliminary survey, pp (563-570). 
(4) Milatz, Moving Graphics: The Effects of Interactive Infographics on Media 

Users’ Recall Accuracy, (Unpublished Master Degree), European Union, pp (7).  



80 

ليات أو العمليات التي تشارك في التحكم والتنظيم والصيانة الفعالة للمعلومات المتعلقة العمل اآل
وغالًبا ما يتم قياسها  المدى،باسم الذاكرة قصيرة أيضًا تُعرف و  ،دبالمهمة في خدمة اإلدراك المعق  

 .(1) المعلوماتبتمارين استدعاء 

ت بأساليب مختلفة، وجعل على تشكيل البيانا  نفوجرافيكذلك قدرة اإلإلى  أضف
قيام إلى  ى، األمر الذي أد  والحكم عليها وتقييمها ا في فهم طبيعة األحداثعاماًل هامً التفاعلية 

منهم ا في عالم الصحافة إدراكً  نفوجرافيكعديدة لتطوير استخدام اإل بمحاوالتٍ جرافيك جدد  فناني
 .ألهمية التواصل البصري في نقل المعلومة

مختلفة على الصور الاستكشفت أبحاث تأثير  الماضي،ثمانينيات من القرن منذ أوائل ال
اختالفات بين السرد العادي والسرد  م1983عام  (بيترسون)وجد ، فمالذاكرة العاملة والتعل  

األفراد حيث أن  ،القارئ ووقت القراءةبمساعدة الرسومات البيانية السترجاع القارئ ورد فعل 
أعلى بكثير من  ا من خالل الرسوم البيانية استذكارً ورات سجلوا الذين ساعدوا في التص

 يلجؤونأن قراء الصحف م 1990عام  (باستيرناك)أوضح و  ،األشخاص في حالة النص فقط
 .(2) الرسوم البيانية بأحجام كبيرة أواًل قبل قراءة النصإلى 

على  يبقى يجب أن التركيزية يرى أن لكترونهناك تيار آخر يعمل في البيئة اإلو 
ألنهم  ،وفي إيجاد طرق فعالة لرواية القصص بطرق جديدة ومثيرة لالهتمام ،احتياجات القارئ

الرواتب والبرامج والتدريب باهظة   ون أنعتبر وي ،اً ليس رخيصيرون أن إنتاج الرسوم المعلوماتية 
ذه الرسومات هو  له أن الوقت اإلضافي الذي يستغرقه التخطيط والتنفيذ المرئي الجيدالثمن، كما 

 على المؤسسات اإلعالمية. عبءٌ 
البيئة  إلى  بالتحول نفوجرافيكحول العالم، بدأت صحافة اإل نترنتمع انتشار اإلو

على  نفوجرافيكالرقمية، فبعد أن بقيت حبيسة في بيئة المطبوعات مدة كبيرة، ركزت صحافة اإل
تداخلها مع عدد كبير من إلى  تطوير مجاالت استخدامها بحيث وصلت في السنوات الماضية

 ا لوجود جمهور كبير ومتنوع عليه. نظرً  ،نترنتالمجاالت الموجودة على اإل
صحف يومية كبيرة مثل ديترويت كان هناك  العشرين،خالل التسعينيات من القرن و 

يو إس   :مجالت مثلإلى  باإلضافة تايمز،يويورك تايمز ولوس أنجلوس نيوز وميامي هيرالد ون
رسومات استخدمت كلها  نيوزويك،فورتيوند  جيوغرافيك،ناشيونال  تايم، ريبورت،أند وورلد نيوز 

 

(1) Milatz, Moving Graphics: The Effects of Interactive Infographics on Media 

Users’ Recall Accuracy, (Unpublished Master Degree), European Union,, pp (7). 
(2) Ibid, pp (7).   



81 

والباحثين   ، والفنانين ،من المحررين بعددعلى نطاق واسع، وتم تزويد أقسامها الفنية معلوماتية 
إلى  جنًبا -جزًءا أساسًيا من مجموعة أدوات غرف األخبار  نفوجرافيك، وأصبح اإلإنتاجهملزيادة 

 .(1)  بوضوحاإلخبارية لرواية القصص  -جنب مع الكلمات والصور الفوتوغرافية 

 (2)ية لكترونفي الصحافة المطبوعة واإل نفوجرافيكاإل: رابعاً 

يجب مراعاتها عند صناعة  تفرض بيئة العمل الصحفي بعض التغييرات التي 
عيوب أيضًا ، ولها نفوجرافيكاإل، فالبيئة الطباعية تعطيك مميزات في نشر وترويج نفوجرافيكاإل

ى لصانع  ية، ويجب التفريق بينهما حتى يتسن  لكترون ال يمكن تجنبها، وكذا الحال في البيئة اإل
 ًا من مميزات كل بيئة. الرسالة اإلعالمية اختيار بيئة النسر األنسب لرسالته، مستفيد

وسائل مختلفة للتعبير عن استخدام  بإمكانية يةلكتروناإلالمواقع  في نفوجرافيكيتميز اإل
والملفات  – البيانيوالرسم  –استخدام الخرائط  :مثل القضية التي يراد تقديمها للجمهور،

، لكن جذابة للقارئ مختلفةية سهولة استخدام ألوان وتصميمات لكتروناإل البيئةتتيح ، و التفاعلية
ون صانع الرسالة قد حصل ، وبذلك يكاالستفادة من تعليقات القراءالميزة األفضل هو سرعة 

أو حذف  ،أو تغير ، أو مصمم الجرافيك تعديل، يمكن للمحررعلى تغذية راجعة بوقت قياسي، و 
 .بسهولة نفوجرافيكاإلأجزاء من 

بعض الصحف باستخدامه كبديل عن الموضوعات ، فتقوم المطبوع نفوجرافيكإلأما ا
، وتستخدمه  أو المقارنة بين حالتين ،المكتوبة خاصة فى حالة التعبير عن حقبة زمنية معينة

 تقديم :مثل ،كمكمل للموضوعات المكتوبة، وذلك وفًقا إلمكانيات الجريدةبعض الصحف 
 الصحفيفيلجأ  ،أو رصد تاريخي لمشكلة يتناولها تحقيق معين معلوماتي حول قضية ما،

 . ئ من طول الكتابةوإلراحة عين القار  ،للتقليل من حجم مساحة الكالم نفوجرافيكاإلالستخدام 

هو قدرة الصحيفة  يةلكترونواإلفي البيئة المطبوعة  نفوجرافيكولعل أهم اختالف بين اإل
التصميم  ا من االستفادة منها الحقًا، ألننهيمك   ني  لمطبوعة على الحصول على رجع صدى آا

يصعب   حيث ،ا لمساحة النشر المتاحةيكون عبارة عن صورة مصمتة، وبها عناصر قليلة طبقً 
بعد  إنفوجرافيكر يألنه من المستحيل تغي ،ب أي خطأ فيهاير، أو التعديل، فيجب تجن  يفيها التغ

طبعه، كما ال يوجد حرية في استخدام األلوان أو التصميمات المختلفة، ألنه يجب االلتزام 
 باأللوان الخاصة بالجريدة.

 

(1)  Milatz, Moving Graphics: The Effects of Interactive Infographics on Media 

Users’ Recall Accuracy, (Unpublished Master Degree), European Union,, pp (6). 
 بين اإللكتروني والمطبوع. )موقع إلكتروني(  البيانات(الحبال، اإلنفوجرافيك )صحافة  (  2)
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يزيد من دافع الفرد  جرافيكنفو اإلفمهم،  أمرٌ  اإلخباريةقضية االندماج في العملية و 
 اهتماًماتثير لدى الفرد منهجي، فإذا كانت إضافة العناصر المرئية  لمعالجة المعلومات بشكلٍ 

، والذين ال يوجد لهم اإلخبارية، فقد يصبح األفراد األقل ارتباًطا بالعملية اإلخبارية لقضايابا
المعلومات، في حين أن األفراد المندمجين  باألخبار أكثر انجذابًا بسبب طريقة تقديم  اهتمام عالٍ 

مستوى عاٍل من الجهد المعرفي لمعالجة  يمكنهم االستغناء عن اإلخباريةبشكل كبير في العملية 
 األخبار.

تصور المعلومات، ُتستخدم االرتباطات التشعبية بشكل شائع في الرسم إلى  باإلضافة
مين لتعزيز مشاركة القراء في الحصول على من أشكال التفاعل بين المستخد المعلوماتي كشكلٍ 

المعلومات. تُمكِّن االرتباطات التشعبية قارئي األخبار من التحكم في اختيار األخبار وعرضها، 
سلبي، وهذه المشاركة السلوكية هي عالمة مهمة على التفاعل بين  بداًل من تلقيها بشكلٍ 
 ن.المحتوى والمستخدمي 

 وجرافيكخامساً: مميزات صحافة النف
 تجميل األخبار -أ

أ من حياتنا اليومية، وعندما يتم تلبية احتياجات القراء من ا ال يتجز  جزءً  نفوجرافيكأصبح اإل 
أو المؤسسة   ، فإن المرسلنفوجرافيكالرضى حول طريقة عرض المادة الصحفية عبر اإل

 لعاطفية، ردود الفعل النفسية وا القائمة على الرسالة اإلعالمية تحصل على مرادها من
ن أمرين التصميم لوسائل اإلعالم يجب أن يتضم  و  والجماعات. والسلوك المتوقع من األفراد،

رضي قلب الجمهور المخاطب، أن يكون عرض الرسالة اإلعالمية بطريقة تُ  :مهمين، األول
 . (1) األمر اآلخر فيجب استخدام معلومات قابلة للنشرأما 

 المتطلبات العاطفية مع اإلشباعات -ب
يساعد على إشباع العاطفة للقارئ،  إنفوجرافيكتصميم إلى  تحويل المعلومات اإلخبارية

لغة بصرية يمكن قراءتها وفهمها، ألن إلى  وذلك من خالل تحويل المعلومات الكبيرة
الجمهور بطبيعته ينفر من المعلومات الكبيرة، وتساهم اللغة البصرية في قبول المعلومات، 

 .(2)عالمية متبادلة بين الجمهور والمؤسسة المنتجة للرسالة اإلوينتج عن ذلك ثقة 

 
 

(1) Kai, Infographic design in media, pp (16).  

(2) Ibid, pp (17).   
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 رواية القصة الصحفية بشكل أجمل -ج
الطريقة المثلى في رواية القصة الصحفية، ألنه يعطي مرسل الرسالة  نفوجرافيكيعتبر اإل

عن األسئلة   اإلعالمية أفضلية في التعبير عن المعلومات بطريقة مبتكرة، وذكية، واإلجابة
وحين تعرض قصة صحفية بلغة   ألساسية الخمس: متى، وكيف، ومتى، وأين، ولماذا.ا

: حتى يتحقق التأثير المطلوب، أال وهيبصرية يجب أن تتضمن ثالثة عناصر أساسية 
 .(1)الدقة، واالبتكار، والجمال

والعاطفة هي  ،تكون القصة هي المحتوى، والرسم البياني هو الشكل سائل اإلعالمفي و و 
وأن الفكرة هي  يجب أن ُيفهم الشكل والمحتوى على أنهما تعايش كلي  و  ،ط الرئيسالخ

 .(2) عاية اإلنسان في سياق تصوُّر المعلوماتالبداية األصلية للوسائط التي تعكس ر 

سواء تجاه العمل مًعا ألغراض   واضحة،ال يوجد محتوى وشكل بحدود  آخر،بمعنى و 
ذا لم ، و المحور الثابت بين المعلومات وبينهم هي العاطفةولكن  المعلومات،اتصال  كن تا 

للعناصر المرئية،  (سهلة اإلدراك) لتكونبنموذج لتوليد المعلومات  ةً مصحوب (العاطفة)
يتم الحصول على  و  !؟فكيف تختلف بين التعبير ووجود المعلومات وغيرها من المعلومات

تعد ، و (3) البياناتبالمقارنة مع  صاءاتالبيانات من خالل التجارب العلمية واالختبارات واإلح
ومع  األخيرة،الرسوم البيانية التفاعلية في وسائل اإلعالم الرقمية سمة من سمات السنوات 

فإنها بالتأكيد ستلعب دوًرا  ،نترنتاإلالوسائط عبر  لصالحللوسائط الكالسيكية  ردٍ مط   تراجعٍ 
 . (4)  المستقبلمتزايد األهمية في 

 

 

  

 

(1) Kai, Infographic design in media, pp (20).   
(2) Ibid, pp (20).  
(3) Ibid, pp (20).   

(4) Milatz, Moving Graphics: The Effects of Interactive Infographics on Media 

Users’ Recall Accuracy, pp (33).  
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  ثالثالفصل ال 3

 التحليلية ومناقشتهانتائج الدراسة 
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها

 

 

في المواقع  نفوجرافيكبفن اإليعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية الخاصة 
حيث استخدم الباحث استمارة تحليل المضمون، التي تم ، والمصرية ية الفلسطينيةلكتروناإل

 أهداف وتساؤالت الدراسة. دها بناء على إعدا

، تناولت إنفوجرافيكتصميم  697قام الباحث بتطبيق استمارة تحليل المضمون على 
ية للصحف لكترونعينة المواقع اإلمتعددة سياسية واقتصادية ورياضية في موضوعات 

 409و في موقع صحيفة الرسالة نت، إنفوجرافيكتصميم  288، منها الفلسطينية والمصرية
م، 2017) كاملين لمدة عامينوذلك  في موقع صحيفة اليوم السابع،  نفوجرافيكإتصميم 
 م(.2018
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 المبحث األول
  الفلسطينية والمصريةفي المواقع اإلخبارية  نفوجرافيكاإل محتوى

في المواقع  نفوجرافيكفن اإل موضوعاتمحتوى عرض نتائج إلى  يهدف هذا المبحث
  اإلخباريةالمواقع  مدى اهتماممعرفة ، من خالل تهاومناقشينية والمصرية اإلخبارية الفلسط 

، موضوعات التي عبرت عنهاالإلى  فالتعر  ، و نفوجرافيكفن اإلوالمصرية باستخدام الفلسطينية 
األغراض التي  باإلضافة إلىموقعي الدراسة، في  نفوجرافيكمنشأ القضية التي يتناولها اإلو 

 نفوجرافيكمدى اهتمام موقعي الدراسة بالتوثيق عند تصميم اإلو ، فوجرافيكنيهدف لها تصميم اإل
 .وأوجه الشبه واإلختالف بين الموقعين

 نفوجرافيكبفن اإلمدى الهتمام  :أولً 
 بفن اإلنفوجرافيك  موقعي الدراسة  يوضح مدى اهتمام  (:3.1)جدول  

 الموقع 

  نفوجرافيكبفن اإلهتمام  ال

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 100 697 100 409 100 288 نفوجرافيكتصاميم اإلعدد  

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 التجاه العام لموقعي الدراسة -1

بواقع  نفوجرافيكتصاميم اإلد في المرتبة األولى في عد اليوم السابعموقع صحيفة  جاء
لنفس  إنفوجرافيكد الباحث أكثر من تصميم جفإذا و  من غير تكرار إنفوجرافيكتصميم  409

الموضوع بنفس الشكل مع االختالف في المحتوى واالحصاء يأخذ واحدًا من التصميمات 
 .إنفوجرافيكتصميم  288بواقع  صحيفة الرسالة نت، ثم تاله موقع للتحليل

المصرية بفن  اليوم السابعاهتمام موقع صحيفة إلى  نتائج الجدول السابق وتشير
 اليوم السابع رغبة صحيفة إلى  وقد يعود ذلك ،الرسالة نت صحيفة أكثر من موقع نفوجرافيكاإل
تلمس أهمية هذا الفن وتأثيره وقدرته على  وأن الصحيفة  ،نفوجرافيكبفن اإلزيادة اهتمامها ب

 اياوهذا يفسر وجود مواد خبرية على صفحاتها حول قض رية لجمهورها،إيصال المواد الخب
 .الرسالةأكثر من صحيفة  متعددة
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 نفوجرافيكفن اإل موضوعات: ترتيب ثانياً 
 موقعي الدراسةفي   نفوجرافيكموضوعات فن اإليوضح ترتيب    (:3.2)جدول  

 الموقع 

 نفوجرافيكت فن اإلموضوعا

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 31 216 44.7 183 11.4 33 رياضية

 22.8 159 22.5 92 23.3 67 اقتصادية
 20.6 144 12.9 53 31.6 91 سياسية

 11.6 81 14.9 61 7 20 اجتماعية

 11.6 81 3.4 14 23.3 67 عسكرية

 1 7 0.2 1 2.1 6 تاريخية

 1.3 9 1.2 5 1.4 4 أخرى

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 التجاه العام لموقعي الدراسة -1

في  نفوجرافيكفن اإلموضوعات لفي المرتبة األولى  ات الرياضية موضوعال تجاء 
بنسبة  االقتصادية اتموضوعال%، ثم 31بنسبة  اإلخبارية الفلسطينية والمصريةواقع الم

بنسبة   االجتماعية اتموضوعال%، ثم 20.6بنسبة  ةيالسياس اتموضوعال تلتها%، 22.8
 بنسبة التاريخية اتموضوعال%، ثم 11.6نسبة ال العسكرية بنفس  اتموضوعال%، ثم 11.6

وجاءت بعض الموضوعات األمنية في موقع الرسالة  ،%1.3بنسبة  وموضوعات أخرى%، 1
  .بينما لم تتواجد في موقع اليوم السابع

 موقع كل صحيفة على حدة مستوىعلى  -2

 الرسالة نتموقع صحيفة  -أ

 اتموضوعال ت%، ثم جاء31.6المرتبة األولى بنسبة  السياسة اتموضوعالاحتلت 
 اتموضوعال  تلتها، ضوعات العسكريةبنفس درجة االهتمام مع المو  %23.3بنسبة  السياسية
%،  2.1بنسبة  التاريخية، ثم %7بنسبة  االجتماعية اتموضوعال%، ثم 11.4بنسبة  الرياضية

  .وكانت ضمن الموضوعات األمنية %1.3أخرى بنسبة  موضوعاتبعدها  توجاء
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 اليوم السابعموقع صحيفة  -ب

 اتموضوعال هات%، تل22.8في المرتبة األولى بنسبة  الرياضية اتموضوعال تجاء
%، ثم 14.9ثالثًا بواقع نسبة  االجتماعية اتموضوعال ت%، وجاء22.5بنسبة  االقتصادية

%، ثم 3.4بنسبة  العسكرية اتموضوعال%، ثم 12.9بنسبة  السياسية اتموضوعال
  .%0.2بنسبة  التاريخية اتموضوعال ت%، ثم جاء1.3بنسبة  خرىاألات موضوعال

 الف:التفاق والخت أوجه

ففي حين جاءت  كل  على حدة، رت موقعي الدراسةاختلفت الموضوعات التي تصد   •
 تصدر%، 31.6الموضوعات السياسية في صدارة موضوعات الرسالة بنسبة 

  .%44.7بواقع  الرياضية صحيفة اليوم السابع اتموضوعال

 االقتصادية بين موقعي الدراسة، حيث بلغت في موقعات موضوعالنسب  تقاربت •
 . %.22.5%، وفي موقع اليوم السابع نسبة 23.3الرسالة نسبة 

في الرسالة بشكل الفت، فبلغت  ات السياسية في كال الموقعينموضوعالاختلفت نسب  •
 %.12.9نسبته  ما اليوم السابعفي موقع و % 31.6نسبة 

اليوم في موقع صحيفة و % 7فبلغت نسبة  االجتماعيةات موضوعالاختلفت نسب  •
 %.14.9ت نسبته  بلغالسابع  

في موقع  فبلغتكبير بين موقعي الدراسة  ات العسكرية بشكلٍ موضوعالاختلفت نسب  •
 .%3.4 ةنسب  اليوم السابعموقع حين بلغت في % في 23.3نسبة  الرسالة

 

 مناقشة النتائج وتفسيرها  -3
اختلفا في الموضوعات المتصدرة  الدراسة يالنتائج السابقة أن موقعيستنتج الباحث من 

مع منشأ الصحيفتين، وطبيعة البيئة الجغرافية،  ى، وهو اختالف يتماشنفوجرافيكتصاميم اإلل
، فغلبت ًا وعسكرياً فصحيفة الرسالة تصدر في فلسطين المحتلة، البقعة المضطربة سياسي

وجاءت الموضوعات العسكرية في مرتبة  الموضوعات الموضوعات السياسية على غيرها من
اليوم السابع، والتي موقع صحيفة رت الموضوعات الرياضية في ين تصد  ، في حمتقدمة أيضاً 

 مستقرة بالمقارنة. تصدر من مصر كدولةٍ 
ن كان الباحث يقرأ أن تصدر الرياضة للموضوعات في صحيفة اليوم السابع ال يجيء    وا 

  كمصر، والتي محورية ورائدةتصدر من دولة عربية سياسية عامة لصحيفة في سياقه الصحيح 
العتبارات عدة منها: التقارب  والعربية يفترض بها أن تكون في قلب األحداث السياسية الفلسطينية 



89 

الجغرافي مع غزة، ثم العداء التاريخي بين مصر ودولة االحتالل اإلسرائيلي، ثم مكانة مصر  
وعلى رأسها  والعربية التي تجعلها في بؤرة االهتمامات السياسية، وراعية للقضايا العربية الدولية 

   الفلسطينية.
( والتي أثبتت أن الموضوعات 2018متفقة مع  دراسة )الدلو،  هذه النتيجةوقد جاءت 

  (1) نفوجرافيكباهتمام واضح من خالل تصاميم اإل وحظيتموقع الرسالة،  تصدرتالسياسية 
تصدر موضوعات إلى  والتي خلصت( 2018دراسة )لبد،  معأيضًا واتفقت الدراسة 

في المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وهي  نفوجرافيكين واألسرى الموضوعات في تصاميم اإلالالجئ
 (2) موضوعات تصنف على أنها موضوعات سياسية في هذه الدراسة

االهتمام بموضوعات االقتصاد نقطة اتفاق بين موقعي الدراسة، وهو مؤشر على  لشك  و 
الرسالة التي تصدر من غزة بفلسطين تعيش في  ، فصحيفةاالقتصادية في الموقعين القضاياأهمية 

مالية وفي صراع دائم مع االضطرابات والكوارث  ه الموارد جميع ويحارب في بلد محاصر اقتصاديًا 
ها المركز الفلسطيني ألبحاث  فقد جاء في الورقة التي أعد  االقتصادية التي يسببها الحصار، 
يعاني قطاع غزة أوضاًعا معيشية واقتصادية صعبة  "  : (ساراتم )السياسات والدراسات االستراتيجية 

األكثر   2017متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة الحصار واالنقسام الفلسطيني، وُيعد  العام 
  %، في حين وصلت نسبة البطالة 65إلى  سوًءا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت

ر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها، وبالتالي  ، مما أث%، وهي األعلى منذ سنوات47إلى 
 .(3)  " نقص السيولة النقدية في السوق

وأما صحيفة اليوم السابع والتي تصدر من مصر، فالدولة هناك تعيش أزمة سياسية بعد   
بشكل كبير على األوضاع االقتصادية المتدهورة، فقد أوردت وكالة األناضول   تثورة يناير انعكس 

، ارتفعت نسبة المؤسسات األجنبية القابضة  2018حلول ديسمبر/ كانون األول بحديث: "  يرفي تقر 
  (4) " بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها 20على الدين المحلي، بما يزيد عن 

 60، تقريرا أورد حسبة مفادها أن " 2019إبريل/ نيسان كما نشر البنك الدولي في 
وحسب بيانات  " وأضافت في نفس التقرير اء أو عرضة للفقر"بالمئة من المصريين إما أنهم فقر 

دوالرات في نهاية  906.3إلى  المركزي المصري، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي
 

 (14الفلسطينية، )صالدلو، اإلنفوجرافيك في الصحافة    (1)
 (14لفلسطينية لإلنفوجرافيك، )صلبد، استخدام المواقع اإللكترونية ا  (2)
 . )موقع إلكتروني(قطاع غزة: األوضاع االقتصادية والمعيشية.. تدهور خطير،  ( الغصين3)

 . )موقع إلكتروني(االقتصاد المصري بين اإلشادات وتضخم الدين العام،  األناضول  (4)
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واصلت خدمة الديون االرتفاع ومن ، و 2012ن دوالر في يونيو/ حزيرا 387.7، مقابل 2018
بالمئة من   10.3مليار دوالر( بما يعادل  32.4مليار جنيه ) 541.7ل نحو المتوقع أن تسج  

 .(1)  "2018/2019الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي 

  .البلدين وبالتالي فاالهتمام بهذا الموضوع يجيء في سياقه الطبيعي تماشيًا مع ظروف  

، ماعيةتفاوتًا كبيرًا بين موقعي الدراسة في درجة االهتمام بالقضايا االجتدراسة الأثبتت و 
في أجواء اجتماعية  الة بالموضوع غير مبررٍ قل ة اهتمام صحيفة الرسيرى الباحث أنَّ و 

متصارعة وبيئة فلسطينية غزية تكثر فيها النزاعات األهلية والمشكالت اإلجتماعية الناتجة عن 
مركز  ذهاستطالعًا للرأي نف   (وفا)فقد أوردت وكالة  الحياة المغلقة والمحاصرة بغزة،طبيعة 

عالم المرأة الفلسطينية أورد فيه  % من األسر الفلسطينية في قطاع غزة 84.6"أن   معلومات وا 
 امهاالصحيفة اهتم ويؤخذ على ، كما"2008عام  بشكل واضح بحالة االنقسامرت تأث  

الموضوعات ب اهتمامها أكثر منبالموضوعات الرياضية والتي تعتبر من الموضوعات الترفيهية 
  عية الجادة.مااالجت

بالمقارنة   ملفتٍ  بينت الدراسة اهتمام موقع الرسالة بالموضوعات العسكرية بشكلٍ كما 
متماشيًا مع بيئة   ُيعد   فاهتمام الرسالة ،بالمقارنة بين منشأ الصحيفتينو مع موقع اليوم السابع، 

مام منطقية ودرجة األهمية وتراتبية االهت، المنشأ فهي بيئة حروب ومواجهات عسكرية دائمة
  رغبة الرسالة إلى  وبدرجة ثانية بعد الموضوعات السياسية، وهذا يشير ،متساوية باالقتصاد

 بتوجيه الجمهور نحو قضايا معينة.

 النطاق الجغرافي: لثاً ثا

 وقعي الدراسةمفي    نفوجرافيكالنطاق الجغرافي لموضوعات اإليوضح    (:3.3)جدول  

 الموقع 

  النطاق الجغرافي

 التجاه العام  اليوم السابع  الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 49.8 347 35.4 145 70.1 202 محلي

 39.9 278 49.6 203 26 75 دولي
 10.3 72 14.9 61 3.8 11 عربي

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 

 

 إلكتروني(  . )موقعاالقتصاد المصري بين اإلشادات وتضخم الدين العام،  األناضول  (1)
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 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 التجاه العام لموقعي الدراسة -1

ترتبط بالواقع المحلي بنسبة   في موقعي الدراسة نفوجرافيكيتبين أن موضوعات اإل 
 %.  10.3%، ثم الموضوعات العربية ما نسبته 39.9%، ثم الموضوعات الدولية بنسبة 49.8

 موقع كل صحيفة على حدة: مستوىى عل -2

 الرسالة نتموقع صحيفة  -أ

استحوذت الموضوعات المحلية على اهتمام صحيفة الرسالة في تصاميم 
الموضوعات الدولية بنسبة   تلتها وبفارق كبير%، 70.1 كبيرة بنسبة نفوجرافيكاإل

 %. 3.8%، ثم الموضوعات العربية ما نسبته  26

 اليوم السابعموقع صحيفة  -ب

بنسبة  وم السابع اهتمامات صحيفة الي نفوجرافيكلإلرت الموضوعات الدولية تصد
ضوعات العربية بنسبة  %، ثم المو 35.4%، ثم الموضوعات المحلية بنسبة 49.6
14.9%. 

 والختالف: التفاق أوجه -3

اختلفت الموضوعات بحسب النطاق الجغرافي بين موقعي الدراسة ففي حين جاءت   -أ
  ت تصدر %، 70.1صدارة موضوعات الرسالة بنسبة  الموضوعات المحلية في

  .%49.6بواقع   الدولية صحيفة اليوم السابع الموضوعات

في الرسالة بشكل الفت، فبلغت  في كال الموقعين العربيةالموضوعات اختلفت نسب  -ب
 %. 14.9نسبته  ما اليوم السابعفي موقع و % 3.8سبة ن

اليوم  في موقع صحيفة و % 26فبلغت نسبة  الدوليةالموضوعات اختلفت نسب  -ج
 %.49.6بلغت نسبته  السابع  

في موقع  فبلغتبشكل كبير بين موقعي الدراسة  المحليةالموضوعات اختلفت نسب  -د
 . %35.4 ةنسب  اليوم السابعموقع حين بلغت في % في 70.1نسبة  الرسالة
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 وتفسيرها  النتائجمناقشة  -4

ومما يعلم  الموضوعات المحلية،ر أن موقعي الدراسة اختلفا في تصد   يستخلص الباحث
، خرىأن االرتباطات الوجدانية واإلنسانية بالموطن والمحل أكثر من ارتباطها بنطاقات جغرافية أ
إلى  وهذا الفهم مدعاة للصحافة لتتناول الموضوعات ذات الصلة بالواقع المحلي ألنها األقرب

تقدمت الموضوعات لما الباحث أنه يرى ي احتياجاته النفسية والمعرفية، و نفس الجمهور وتلب  
ذلك على قلة  ذات النطاق الدولي على الموضوعات المحلية في صحيفة اليوم السابع دل  

توجيه األنظار عن األحداث إلى  تعمد ربما االهتمام بالموضوعات المحلية، وأن الصحيفة
  المحلية والموضوعات ذات الصلة بالواقع المعاش في منشأ الصحيفة.

 موضوعاتالتي أفادت أن ( و 2018)الدلو،  الدراسة الحالية مع دراسةقت نتائج وتواف
ط بالواقع المحلي للصحيفة ثم تلتها الموضوعات الدولية الرسالة ترتب صحيفة في  نفوجرافيكاإل

  بدرجة االهتمام.

ذات البعد العربي  نفوجرافيكهمال موضوعات اإلاتفقت نتائج موقعي الدراسة على إ
وهذا انعكاس للواقع العربي المتدهور، وعدم الرغبة في الهتمام بالموضوعات الدولية وتقديم ا

تناول قضاياه التي تدلل على التنازع والخالفات والتشرذم والمواقف السياسية المتضاربة 
وهي بالتأكيد   ،يةا تجاه القضايا العربهذا ال يعفي الصحيفتين من واجبهموالمتصارعة، غير أن 

اتصال وجداني بالجمهور أكثر من القضايا الدولية، بحكم االتصال الحضاري  قضايا لها
 والديني والوجداني. 

 نفوجرافيكأغراض تصاميم اإل: رابعاً 

 الدراسةموقعي  في    نفوجرافيكأغراض تصاميم اإليوضح    (:3.4)جدول  

 الموقع 

 رافيكنفوجأغراض تصاميم اإل

 التجاه العام  اليوم السابع  الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 74.6 520 63.6 260 90.3 260 إعالمي

 22.1 154 32.3 132 7.6 22 إقناعي

 2.6 18 2.9 12 2.1 6 إثارة التساؤالت

عالني  0.7 5 1.2 5 0 0 دعائي وا 

 100 697 100 409 100 288 المجموع
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 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 التجاه العام لموقعي الدراسة -1

%، 74.6بنسبة  نفوجرافيككأول غرض من أغراض تصميم اإل اإلعالميالغرض جاء 
 ،%، فيما قل االهتمام باألغراض األخرى22.1 الغرض اإلقناعي بنسبة وجاء بعده وبفارق كبير
 %. 0.7بنسبة  %، ثم بالغرض الدعائي واإلعالني2.6ؤالت بنسبة فكانت بغرض إثارة التسا

 على حدةموقع كل صحيفة على مستوى  -2

 الرسالة نتموقع صحيفة  -أ

في موقع صحيفة الرسالة بنسبة   نفوجرافيكمن تصميم اإلاإلعالمي م الغرض تقد  
فيما %، 2.1، ثم بغرض إثارة التساؤالت بنسبة 7.6بغرض اإلقناع بنسبة  %، ثم90.3

 انعدم االهتمام بالغرض الدعائي واإلعالني.

 اليوم السابعموقع صحيفة  -ب

في موقع صحيفة اليوم السابع في  نفوجرافيكمن تصميم اإلاإلعالمي جاء الغرض 
غرض إثارة التساؤالت %، ثم ب32.3%، ثم بغرض اإلقناع بنسبة 63.6الصدارة بنسبة 

 %.1.2%، ثم بالغرض الدعائي واإلعالني ما نسبته 2.9بنسبة  

 والختالف: التفاق أوجه -3

فيما ، نفوجرافيكألغراض تصاميم اإلاإلعالمي اتفقت الصحيفتان على تصدر الغرض  -أ
%، وفي اليوم السابع بنسبة  90.3فجاءت في الرسالة بنسبة اختلفت نسبة االستخام، 

63.6 .% 

ثم اإلقناعي  في الصدارةاإلعالمي تفقت الصحيفتان في ترتيب األغراض فجاء الغرض ا -ب
ثارة التساؤالت والدعائي واإلعالني على التوالي.    وا 

الصحيفتان على التقليل من أهمية استخدام غرض إثارة التساؤالت والغرض  اتفقت -ج
  الدعائي واإلعالني.

% وفي 7.6فجاءت في الرسالة بنسبة  اختلفت نسبة الغرض اإلقناعي بين الموقعين -د
 %.32.3اليوم السابع 

%، وجاءت في اليوم 2.1تقاربت نسبة غرض إثارة التساؤالت فكانت في الرسالة بنسبة  -ه
 %. 2.9لسابع بنسبة  ا
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 ئج وتفسيرها مناقشة النتا -4

غراض تصاميم ألر الغرض المتصد   هواإلعالمي أن الغرض  ضح مما سبقويت  
(، كما أن 3.2) نتيجة تنسجم مع طبيعة الموضوعات المتصدرة في الجدولوهي  ،نفوجرافيكاإل

ق باإلحصائيات  المحتوى المتعل  ف، "نفوجرافيكهو الغرض الحقيقي لتصميم اإلاإلعالمي الغرض 
والحقائق والبيانات هو المحتوى المفضل لدى المستخدمين خصوًصا إن تم طرحه من خالل 

ا على عرض البيانات والحقائق على هيئة رسومات ممتعة فهو يركز دائمً ، الرسومات والصور
 والغرض اإلخباري هو إعطاء معلومات مجردة حول قضية ما. ،(1)" ومميزة

بغرض اإلقناع بنسبة   نفوجرافيكأثبتت النتائج أن موقع صحيفة اليوم السابع استخدم اإلو 
ع بتوجيه الجمهور نحو قضايا موقع الرسالة وهذه النتيجة تدلل على رغبة اليوم الساب أعلى من 

محددة، والتأثير على توجهاته، فالقارئ يحصل على المعلومات التي تتوافق مع وجهة نظر  
الجدير بالثقة يجب أن يكون له   نفوجرافيك"أن اإلكريستن فونتيشارو  ويرىوى، منشئ المحت

اسم إلى  ظروجهة نظر موضوعية تعرض الحقائق والمعلومات وال تتحيز في الخطاب، وبالن
  .(2)بسهولة"  نفوجرافيكئ التصميم وموقع الشعار يمكن معرفة الغرض من اإلنشِ مُ 

يرى الباحث أن االهتمام بغرض التساؤل لدى موقعي الدراسة، و أثبتت الدراسة قلة كما 
ز ، فإثارة التساؤل أسلوب شيق لعرض المعلومات، يحف  ف االهتمام بهذا الغرض غير مبررضع
"هذا   هتمام بالمحتوىهتمام بالتفاصيل، ويشكل حافزًا لإلر الفضول لدى القارئ لإللعقل، ويثيا

بإرشاد أيضًا ثارة مستويات مرتفعة من الفضول، وتسمح وتعتبر األسئلة من أفضل األدوات إل
 .(3) تريدها"االستنتاجات التي إلى  الناس

وهي نتيجة منسجمة  أكدت نتائح الدراسة عدم اهتمام موقعي الدراسة بالغرض الدعائي
 مع طبيعة الموقعين، فهي مواقع إخبارية، ال تهتم كثيرًا بموضوعات الدعاية والتسويق.

 

 

 

 . )موقع إلكتروني(مدخل إلى مفهوم اإلنفوجرافيكمهند،    (1)
(2) Fontichiaro, Understanding and Creating Infographics, pp (6-7). 

( 3 ،  . مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة1(. اإلقناع: فن الفوز بما تريد. ط2016الكاني، ديف.) (
 113ص



95 

 التوثيق : خامساً 
 موقعي الدراسةفي    نفوجرافيكتوثيق تصاميم اإليوضح    (:3.5)جدول  

 الموقع 

 التوثيق
 التجاه العام  السابعاليوم    الرسالة نت

 % ك % ك % ك
 96.1 670 93.4 382 100 288 عنوان التصميم

 84.9 592 77 315 96.2 277 معلومات الناشر
 42.7 298 24.2 99 69.1 199 مصدر المعلومات

 41.5 289 8.1 33 88.9 256 اسم المصمم

 3.3 23 5.6 23 0 0 سنة النشر

 53.7 1872 41.7 852 70.8 1020 مجموع عناصر التوثيق
 697 409 288 قيمة )ن(

 3485 2045 1440 قيمة )ن( لمجموعٍ عناصر التوثيق

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 لموقعي الدراسةالتجاه العام  -1

بنسبة   نفوجرافيكحظي عنوان التصميم باالهتمام بالدرجة األولى في توثيق تصاميم اإل
%، ثم توثيق مصادر المعلومات ما نسبته  84.9ومات الناشر بنسسبة %، ثم معل96.1
 %. 3.3، وأخيرا توثيق سنة النشر بنسبة %41.5، ثم اسم المصمم بنسبة 42.7%

 على حدة:موقع كل صحيفة مستوى  على -2

 الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

بنسبة  يكنفوجرافالدرجة األولى في توثيق تصاميم اإلفي عنوان التصميم ب جاء االهتمام
، %88.9ما نسبته  اسم المصمم%، ثم توثيق 96.2%، ثم معلومات الناشر بنسسبة 100
 توثيق سنة النشر على أي تصميم.  فيما لم يتم  ، %69.1بنسبة مصدر المعلومات ثم 

 اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

بة بنس  نفوجرافيك بالدرجة األولى في توثيق تصاميم اإل اهتماماً عنوان التصميم  القى
%، ثم توثيق مصادر المعلومات ما نسبته 77%، ثم معلومات الناشر بنسسبة 93.4
 %. 5.6%، وأخيرا توثيق سنة النشر بنسبة 8.1%، ثم اسم المصمم بنسبة 24.2
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 أوجه التفاق والختالف: -3
، نفوجرافيك اتفقت الصحيفتان على تصدر عنوان التصميم في توثيق تصاميم اإل -أ

  %.93.4%، وفي اليوم السابع بنسبة 100ة فجاءت في الرسالة بنسب 

 في موقع الرسالة فبلغتتوثيق معلومات الناشر بين موقعي الدراسة نسب  اختلفت -ب
 .%77 ةنسب اليوم السابعموقع حين بلغت في % في 96.2نسبة 

اختلفت نسبة توثيق مصدر المعلومات بشكل كبير بين الموقعين فجاءت في الرسالة  -ج
 %.24.2يوم السابع % وفي ال69.1بنسبة  

%، 88.9بشكل حاد، ففي الرسالة بنسبة  نفوجرافيكتوثيق اسم مصمم اإلاختلفت نسبة  -د
 %.8.1وجاءت في اليوم السابع بنسبة 

ففي الرسالة لم يكن موجودًا وجاءت في اليوم السابع  ،تقاربت نسبة توثيق سنة النشر -ه
 %. 5.6بنسبة  

 ها مناقشة النتائج وتفسير  -4
ألن العنوان  نفوجرافيكعنوان التصميم في توثيق تصاميم اإل رتصد  ي من الطبيعي أن 

 وجه القارئيد نوعية األخبار المعروضة، و حد  يق التوازن، و حق  ي، و ئعمل على جذب انتباه القار ي"
فالعنوان أول ما  ،(1) " ظهارها ا  الصحيفة و  عمل على إبراز شخصيةيالمواضيع التي تهمه، و إلى 

وأبرز العناصر البارزة فيه، لذلك ُينمق وُيجمل ويعطى األلوان  رافيكنفوجُينظر إليه في اإل
 الملفتة، ويكون التباين بينه وبين األرضيات وبقية العناصر تباينًا واضحًا. 

أكثر من  نفوجرافيكأثبتت الدراسة أن موقع اليوم السابع اهتم بمعلومات الناشر لإلو 
دعم النسبة المرتفعة للغرض اإلقناعي في الموقع االهتمام بمصدر المعلومات، وهذه النتيجة ت

بينما كان اهتمام صحيفة الرسالة بتوثيق مصدر المعلومات أعلى وهو ما  (،4.3)في الجدول 
 .كنفوجرافيوالذي يوضح اهتمام الرسالة بالغرض اإلخباري لإل (4.3) يعزز النتيجة في جدول

بتوثيق اسم المصمم، وقد قالوا  اهتمام موقع اليوم السابع كما أظهرت النتائج ضعف
موضوع صحفي بالذات، أول هذه األشياء هو العنوان، وثانيها  إلى  ئب القار ذثالثة أشياء تج"

 

. عم ان: مكتبة المجتمع 1م(، فن اإلخراج الصحفي. ط2003وأبو رستم، رستم. ) النادي، نور الدين (1)
 العربي.
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ذا كان في الصحيفة يسمى اسم الكاتب ففي(1)"طريقة إخراجه، وثالثها اسم كاتبه  ، وا 
 ، ويجذب انتباهه. افيكنفوجر هو اسم المصمم، فاسم المصمم يدعم ثقة القارئ لإل نفوجرافيكإلا

في ، وبالذات موقع الرسالة نت أهمل موقعا الدراسة االهتمام بتوثيق سنة النشروقد 
الذي  نفوجرافيكيحد ث البيانات لدى القارئ، فاإل نفوجرافيكحين أن إثبات سنة النشر على اإل

، 2019يختلف عن اقتصاد مصر ونشر سنة  2012يتحدث عن اقتصاد مصر ونشر سنة 
سنة النشر في بعض دم ذكر سنة النشر ربما يوقع القارئ في حالة من التضليل، فع
  ر افتراضي أيضًا. تعني أن البيانات صالحة من تاريخه، فبعض البيانات لها عم نفوجرافيكاإل

يستنتج الباحث مما سبق اهتمام موقع الرسالة بالتوثيق بنسبة إجمالية أكبر من موقع 
% بينما بلغت في موقع 70.8جة االهتمام في موقع الرسالة نت نسبة فبلغت در  اليوم السابع

علومات، ، وهذا يدلل على اهتمام موقع صحيفة الرسالة بمصداقية الم%36.8اليوم السابع نسبة 
 .ويمتلك الموقع بهذا الثقة أمام جمهوره وقرائه

 
 

  

 

والتطبيق. )د.ط( القاهرة: مطابع الدار م(. فنون التحرير الصحفي بين النظرية 1994أدهم، محمود. ) (1)
 البيضاء. 



98 

 المبحث الثاني
  ة والمصريةاإلخبارية الفلسطينيفي المواقع  نفوجرافيكشكل اإل

 
في المواقع اإلخبارية   نفوجرافيكعناصر تصميم اإلالتعرف على إلى  يهدف المبحث

، واألساليب الفنية، والتعرف على نفوجرافيكأسس تصميم اإلإلى  الفلسطينية والمصرية، والتعرف
عرفة في موقعي الدراسة، وم نفوجرافيككثافة األلوان المستخدمة، وداللة تلك األلوان في فن اإل

بين   نفوجرافيكاإل شكلوامتدادها، ومعرفة أوجه الشبه واالختالف في  نفوجرافيكنوع صورة اإل
 المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية. 

 عناصر التصميم

 التصميم اتجاهأوًل: 
 موقعي الدراسةيوضح اتجاه تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.6)جدول  

 الموقع 

 اتجاه

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 45 314 37.6 154 55.5 160 عرضي

 28.7 200 35.7 146 18.7 54 مربع

 26.2 183 26.6 109 25.7 74 طولي

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق
 التجاه العام لموقعي الدراسة -1

%، ثم 45العرضي في صدارة االهتمام بنسبة  باالتجاه نفوجرافيكتصاميم اإلجاءت 
 %. 26.2%، ثم الطولي ما نسبته 28.7المربع بنسبة 

 على حدة:موقع كل صحيفة  مستوى على -2

 نت الرسالةموقع صحيفة  -أ

 االتجاه%، ثم 55.5بنسبة  في الرسالة نفوجرافيكميم اإلتصاالعرضي  تجاهاال تصدر
 %. 18.7ما نسبته  المربع%، ثم 25.7بنسبة  الطولي
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 اليوم السابعموقع صحيفة  -ب

  المربع %، ثم 37.6بنسبة  في اليوم السابع نفوجرافيكتصاميم اإلالعرضي  تجاهاإل احتل
 %. 26.6 ةنسب ب الطولي  االتجاه%، ثم 35.7بنسبة  

 :والختالف تفاقال أوجه -3

الطولي في المرتبة   االتجاهموقعي الدراسة، وجاء  نفوجرافيكالعرضي لإل االتجاهتصدر  -أ
المربع في الدرجة الثانية في اليوم  االتجاه، بينما جاء 25.7الثانية في الرسالة بنسبة 

 %.35.7السابع بنسبة  

فبلغت في  ،بين موقعي الدراسة يكنفوجرافالعرضي لإل االتجاهاستخدام  اختلفت نسبة -ب
 %. 37.6%، وفي اليوم السابع ما نسبته 55.5الرسالة 

بين موقعي الدراسة بشكل ملفت  نفوجرافيكالمربع لإل االتجاهاستخدام  اختلفت نسبة -ج
 %. 35.7%، وفي اليوم السابع ما نسبته 18.7فبلغت في الرسالة 

%، وفي اليوم 25.7في الرسالة فكانت  نفوجرافيكلإل الطولياالستخدام  نسبة تقاربت -د
 %. 26.6السابع ما نسبته 

 مناقشة النتائج وتفسيرها  -4
"أن الشباب الفلسطيني في فلسطين يعتمد على  (1) (2016أثبتت دراسة )رضوان، 
التوجه في ويرى الباحث أن "، العادية% في األوقات 74.8صحافة الهاتف المحمول بنسبة 

الموقع هتمام اضعف  ويتبين من الجدول السابق ،هذه النتيجة يخالفموقع صحيفة الرسالة 
في الحصول على  الحديثة ائلهبالتصاميم الطولية والتي تلبي احتياجات الجمهور وتواكب وس

 المعلومات.

 يإلكترونفي عالم  االتجاهاتعلى باقي  وأفضليةالطولي مميزات  لالتجاهكما أن 
 :(2)منها تمامأصبحت فيه الهواتف الذكية مدار اإله

على سبيل   ،عن محتوى أو صور أخرى االنتباهشتت يُ محتوى رأسي، ال  يتم استهالكعندما  -
بالكثير من المعلومات بحيث  فأنت محاطٌ ، Twitterالمثال، عندما تقوم بالتمرير على 

 ٪ لما أنت موجود فيه.100يمكنك ببساطة أن تولي اهتماًما بنسبة  

 

 ووقت األزمات.  رضوان، اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار  (1)
(2  )  Katai, Vertical Content: Today’s King of Visual Marketing. (Website) 
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كثر أصالة من األشكال األخرى ونحن نتحدث في الغالب عن أالتصميم الرأسي )الطولي(  -
 . اإلخباريةالقصص 

ا مثل لنوع من المحتوى هو اإلنشاء السريع والفهم السريع.  إنه تمامً الغرض من هذا ا -
 الوجبات السريعة. 

  Instagram Ad Storiesو Snapchat Ad Storiesيتم عرض كل من  حيث ،غامرةم أكثر طبيعية و  -
 . لى الشاشة بأكملها للحصول على المحتوى الذي يريد المستخدم مشاهدتهعمودًيا ع

٪ أكثر من تلك  28.9عادة تغريد عبر التويتر بنسبة إودية تحصل على عمالرسوم البيانية ال -
 األفقية.

 هل يمكن أن توضح سبب سؤال:  عنأجاب  Jeff Walcoff))وفي مقابلة مع 
الرسوم البيانية " قال: فضل من الرسوم البيانية األفقية؟عرض الرسوم البيانية العمودية بشكل أ

 وحجمها دون عناء، بغض النظر عن ما يجعلك تستخدم   طبيعتهاالعمودية أكثر تقليدية في 
تعد الرسوم البيانية األفقية إشكالية عندما ال يتم تضمينها  و  .نترنتللنشر والمشاركة عبر اإل 

إلى  المستخدمونفقي قد يضطر ، وفي التصميم األورات )سبب تقني(صحيح في المنش بشكلٍ 
حدوث مشكلة معاكسة، حيث يفشل المستخدمون في إلى  فوق أقسام معينة، مما قد يؤديالنقر 

تكبير المقاطع الصغيرة والتنقل فيها وتفويت إلى  رؤية الرسم التوضيحي ككل ويضطرون
 .(1) "الصورة اإلجمالية

 الخبير  الجواالت أكد عليهفي عالم يتمركز حول وهذا االهتمام بالتصميم الطولي 
إلبداعية التي ٪ من الرسوم ا81اتضح أن  " بالقول: Ben Travisفي التصميم الجرافيكي 

قد يكون االتجاه األفقي هو األفضل لتطبيقات األجهزة اللوحية األفقية  سية.أشاهدتها هي رسوم ر 
وسلوك المستخدمين المدمن  والذي ال نهاية له، في عالم اليوم المتمركز حول الجواالت، و  ،فقط

 ةمخططات معلوماتي خمسةمن كل  أربعةعلى التمرير، ليس من المستغرب أن تكون 
 .(2) "( رأسية إنفوجرافيك)

تها بخالف متطلبات وتراتبي  االتجاهاتوزعت نسب يستنتج الباحث أن موقعي الدراسة 
في أولويات االستخدام بما  اختلفالموقعين ، وأن انفوجرافيكالعصر ومعايير استخدامات اإل

 متطلبات التكنولوجية. التطورات و اليتناسب مع 

 

(1) Walcoff, Infographics: Best Practices & Other Insight From a B2B Marketing 

Design Pro. (Website) 
(2) Ibid.  
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 نفوجرافيكاإل تصميمحجم ثانياً: 
 موقعي الدراسةيوضح حجم تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.7)جدول  

 الموقع 

 الحجم

 لتجاه العاما اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 76.2 531 98.5 403 44.4 128 ميجاأقل من  

 19.8 138 1.5 6 45.8 132 ميجا 2  –ميجا  من   

 4 28 0 0 9.7 28 ميجا  2أكثر من  

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

 –ميجا من  %، ثم حجم الملف 76.2بنسبة  ميجاأقل من  نفوجرافيكحجم ملف اإلجاء 
 %. 4ما نسبته  ميجا 2أكثر من %، ثم 19.8بنسبة  ميجا 2

 على حدة:موقع كل صحيفة مستوى  على -2

 الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

%، 45.8على موقع الرسالة بنسبة  ميجا 2 –ميجا من   نفوجرافيكحجم ملف اإل صدرت
 %. 9.7ما نسبته   ميجا 2%، ثم أكثر من  44.4بنسبة ميجا ثم حجم الملف أقل من  

 اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

في صدارة االستخدام في موقع اليوم السابع   ميجاأقل من  نفوجرافيكحجم ملف اإلجاء 
%، 1.5بنسبة  ميجا 2 –ميجا وهي نسبة مسيطرة، ثم حجم الملف من   %98.5بنسبة 

 . ميجا 2بحجم أكثر من  إنفوجرافيكبينما لم يكن هناك ملفات 
 أوجه التفاق والختالف: -3

بفارق كبير بين موقعي  ميجاأقل من  نفوجرافيكاختلفت نسبة استخدام حجم ملف اإل -أ
 %.  98.5اءت في اليوم السابع بنسبة %، بينما ج44.4الدراسة، ففي الرسالة بنسبة 

بفارق كبير بين  ميجا 2 –ميجا من  نفوجرافيكاستخدام حجم اإل اختلفت نسبة -ب
 %. 1.5% فيما كانت في اليوم السابع بنسبة 45.8الموقعين، فكانت في الرسالة بنسبة  

  فجاءت في الرسالة بنسبة ميجا 2أكثر من  نفوجرافيكاستخدام حجم اإل اختلفت نسبة -ج
 %.0%، بينما لم يكن هناك ملفات بهذا الحجم في اليوم السابع 9.7
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 مناقشة النتائج وتفسيرها  -4

في الرسالة بين  نفوجرافيكأثبتت الدراسة أن هناك تنوعًا في استخدام أحجام ملفات اإل
 الموقعفإذا كان وهذا التنوع يحدث اضطرابًا في االستخدام  (ميجا 2 –ميجا  (و ميجاأقل من 

جعل التصميم أقل ي  أن بشكل واسع من خالل الهواتف الذكية فعليه نفوجرافيكنشر اإلل ى"يسع
على هذه الهواتف ال يتمتع بقدرة تحميل مفتوحة وهذا يجعل القارئ يفكر  نترنتألن اإلميجا من 
% من 45.8، وبالتالي فإن نسبة (1)الخاص بالموقع"  نفوجرافيكفتح تصميم اإل الجدوى منفي 
 سيشكل مشكلة للقارئ إذا ما قرر أن يفتحه من الهاتف الذكي. افيكنفوجر اإل

 األمثل للمشاركة السهلة، فهو  يعد الحجم  ميجا 2 –ميجا حين أن "حجم الملف في 
يتيح لألعمال الفنية والنصوص أن تكون واضحة دون التأثير على سرعة التحميل من الويب 

 يبطئ من سرعة تحميل   ميجا 2عن م تزيد وبالتالي فاستخدام أحجا ،(2)"وسرعة تصفحه 
، لكن ليس من  يلكتروناإل موقعكإلى  الويب، ومعلوم أنه "من السهل للغاية أن يأتي شخص

ما عند  ثواٍن فقط لجذب انتباه شخصٍ  6-4على بقائه، فلدى الموقع من السهل أن تحافظ 
 .(3)"يإلكترونزيارته لموقع 

 ربما يكونيفة الرسالة من استخدام األحجام أن هذا االضطراب في صح ويرى الباحث
والجمهور المستهدف، فبعض  المستخدمةلوسائل حول اعن غياب الرؤية الواضحة  اً ناتج 

 .نت الرسالة صحيفة ميجا بايت على موقع 9التصاميم بلغ حجمها 

أثبتت الدراسة أن موقع اليوم السابع حافظ على نسبة ثبات في استخدام حجم أقل من و 
تصفح اإلنفوجرافيك باستخدام أجهزة الحاسوب بشكل عام،  لموقع عندل يعد نقطة تمي زوهذا  ميجا
غير أنه كان من  ،التصفح للويب عملية ع منويسر   بشكل خاص، استخدام الهواتف الذكية وعند

المالحظ ضعف الوضوح لبعض التصاميم خاصة تلك التي تحتوي على كم كثيف من األلوان 
 والرسومات.

 

 

(1)  Beegel, Infographic for Dummies, pp (38). 

(2) Ibid, pp (38).  
(3) Ibid, pp (11). 
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 نفوجرافيكملمس اإلثاً: ثال
 موقعي الدراسةيوضح ملمس تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.8)جدول  

 الموقع 

 الملمس 

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 87.5 610 81.7 334 95.8 276 ناعم

 7.2 50 10 41 3.1 9 خشن

 5.3 37 8.3 34 1 3 شمنقو 

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق
 الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

% ثم الملمس 87.5دراسة بنسبة موقعي ال نفوجرافيكتصدر الملمس الناعم لتصميم اإل
 .%5.3% ثم الملمس المنقوش بنسبة  7.2الخشن بنسبة فارقة 

 على حدة:موقع كل صحيفة مستوى  على -2

 الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

  الصدارة بفارق كبير في موقع الرسالة بنسبة نفوجرافيكالملمس الناعم لتصميم اإل احتل
 %. 1م الملمس المنقوش بنسبة % ث3.1% ثم الملمس الخشن بنسبة فارقة 95.8

 اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

% ثم 81.7بنسبة  في موقع اليوم السابع نفوجرافيكالملمس الناعم لتصميم اإل  جاء
 %. 8.3% ثم الملمس المنقوش بنسبة 10الملمس الخشن بنسبة فارقة 

 أوجه التفاق والختالف: -3

ففي الرسالة بنسبة   ن موقعي الدراسةبي نفوجرافيكإلل الملمس الناعمنسبة استخدام  تقارب -أ
 %.  81.7في اليوم السابع بنسبة و %، 95.8

فكانت في الرسالة  تقاربت درجة االهتمام بتصميم الملمس الخشن بين موقعي الدراسة  -ب
 %. 10% فيما كانت في اليوم السابع بنسبة 3.1بنسبة  

ففي الرسالة بنسبة   اسةتقاربت درجة االهتمام بتصميم الملمس المنقوش بين موقعي الدر  -ج
 %. 8.3% فيما كانت في اليوم السابع بنسبة  1
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 مناقشة النتائج وتفسيرها  -4
تصاميم استخدام الملمس الناعم في إلى  يميالنأن موقعي الدراسة أثبتت الدراسة 

قلل من االهتمام بالملمس الخشن والمنقوش، في حين أن التنوع في  األمر الذي، نفوجرافيكاإل
ضافو بصري،  جذبكل عملية الملمس "يش التصميم يمكن أن يسلط الضوء على أقسام إلى  تها 

إلى  ، فهو يضمن أن عيون القارئ ستذهبفيه مختلفة من التصميم أو التركيز على أهم الحقائق
 .(1) تحديدًا" المصمم مكان الذي يريدهال

تقان  إضعافإلى  غياب التنوع في الملمس يؤدي بالضرورةو  هذا عنصر الجذب، وا 
في التصميم الجرافيكي، يكون الملمس " نفوجرافيكن من اإلاللمسة الفنية في التصميم سيحس  

دوًرا رائًدا في صناعة ، ولكنه يخلق وهًما مادًيا وال يزال يلعب مرئي   عموًما مجرد شيءٍ 
 .(2) "التصاميم

ل من حدة هذه من المعلومات واستخدام العناصر المرئية يقل   يتعامل مع كم   نفوجرافيكاإل
أحد أقوى  الملمسيعد استخدام و" ،المعلومات المجردة ويجعلها أقدر على الفهم واالستيعاب

 المرئي الملمس ،األدوات إلنشاء فن جرافيك مقنع دون االعتماد على تعقيد العناصر المختلفة
اة ألي سواء كانت صوًرا فوتوغرافية أو صوًرا معزولة، يمكن أن تثير المشاعر وتجلب الحي

نشاء تصميم و  ،تصميم   ،ومجموعة جيدة من الصور واضحةملمس ال يتطلب أكثر من فكرة با 
الستكمال العناصر األخرى  دٍ مشد   كنقطة محورية أو كعنصرٍ  الملمسواء كنت تستخدم س

 .(3)"رائد في إنشاء فن الرسوم المعاصرة دائًما دورٌ   (الملمس)سيكون للنسيج و للتصميم، 

التي  -أن قل ة االهتمام بالملمس الخشن والمنقوش وغيرها من المالمس  ويرى الباحث
لم تدخل في جدول التحليل ألنها غير موجودة في تصاميم الموقعين بناًء على الدراسة 

تدلل على تقصير واضح من موقعي الدراسة وضعف بي ن ناجم عن سببين   –االستكشافية 
التي وثقت اسم مم أو اثنين في جميع التصاميم قعين على مصرئيسين، األول: اعتماد المو 

المصمم، وهذا يجعل المصمم في حالة من تكرار الذات،  والثانية: بسبب عدم تطوير األداء 
عالم بشكل متسارع يقتحم ميدان الصحافة واإل نفوجرافيكوضعف الكفاءة، فاإل، لدى المحررين

 مواكبة واطالع. إلى  جالتطور يحتاوهو علم ناشئ يتطور بسرعة كبيرة، وهذا 

 

(1) Beegel, Infographic for Dummies. (Website). 

(2)  Theodor, The role of textures in contemporary graphic design. (Website) 

(3) Ibid. (Website) 
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 نفوجرافيككثافة ألوان تصميم اإلرابعاً: 
 موقعي الدراسةيوضح كثافة ألوان تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.9)جدول  

 الموقع 

 كثافة ألوان التصميم

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 60.1 419 61.1 250 58.7 169 ألوان  3-4

 19.1 133 19.5 80 18.4 53 ألوان  3أقل من  
 17.8 124 18.8 77 16.3 47 ألوان  4أكثر من  

 3 21 0.5 2 6.6 19 أسود وأبيض

 100 697 100 409 100 288 المجموع  

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

بنسبة   ألوان 4-3بكثافة ما بين  نفوجرافيكاستخدم موقعا الدراسة األلوان في تصميم اإل
%، 17.8ألوان بنسبة  4%، ثم بكثافة أكثر من 19.1ألوان ما نسبته  3%، ثم أقل من 60.1

 %.3باألبيض واألسود فقط بنسبة  نفوجرافيكاإلبينما استخدمت 

 مستوى كل صحيفة على حدة: على -2

 الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

في موقع  ألوان 4-3بكثافة ما بين  نفوجرافيكتصدر استخدم األلوان في تصميم اإل
ألوان  4%، ثم بكثافة أكثر من 18.4ألوان بنسبة  3%، ثم أقل من 58.7الرسالة بنسبة 

 %.6.6باألبيض واألسود فقط بنسبة  نفوجرافيك، بينما استخدمت اإل%16.3بنسبة  

 اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

ألوان  4-3بكثافة ما بين  رافيكنفوجاأللوان في تصميم اإل موقع اليوم السابع استخدم
ألوان بنسبة   4%، ثم بكثافة أكثر من 19.5ألوان بنسبة  3%، ثم أقل من 61.1بنسبة 
 %. 0.5باألبيض واألسود بنسبة  نفوجرافيكاإلاستخدمت و %، 18.8

 أوجه التفاق والختالف: -3

 4-3األلوان من تقاربت نتائج الدراسة بين موقعي الدراسة في نسبة استخدام كثافة  -أ
 %. 61.1% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 58.7ألوان فجاءت في الرسالة بنسبة  
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 3أقل من  نفوجرافيكة األلوان في اإلتقاربت نسب االستخدام بين موقعي الدراسة لكثاف  -ب
 %.19.5% وكانت في اليوم السابع بنسبة 18.4ألوان فكانت في الرسالة بنسبة  

باألسود واألبيض  نفوجرافيكقعي الدراسة في نسبة تصميم اإلتقاربت النتيجة بين مو  -ج
 %. 0.5% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 6.6فجاءت في الرسالة بنسبة 

 ج وتفسيرها مناقشة النتائ -4

ألوان  4-3بينت الدراسة أن التوجه العام لموقعي الدراسة يستخدم كثافة األلوان من 
بحيث تؤدي األلوان دورها في عمليات  ،استخدامًا جيدًا للكثافةبفارق كبير، وهذا االستخدام يعد 

فكلما كانت األلوان المستخدمة في " ،من غير إزعاج بصري اإليضاح والجذب والتباين
ن فقط عند الو أ 3-2أقل، كلما حس ن ذلك تجربة القراءة، لذلك ُينصح باستخدام  نفوجرافيكإلا

 ،(1)" ألوان وُيفضل أال تزيد عن ذلك 4استخدام  الضرورة، لكن ُيمكن عند نفوجرافيكتصميم اإل
 الرسالةن يكون أداة قوية للتعبير عن أيمكن  التصميمة في ألوان رئيس 3-2اختيار من"إن  كما

 .(2) "بصورة واضحة وجريئة 

 نفوجرافيك تصميم اإل أدوات تكوينخامساً: 
 موقعي الدراسةيوضح أدوات تكوين تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.10)جدول  

 الموقع 

 أدوات التكوين

 التجاه العام السابعاليوم   الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 98.6 687 98 401 99.3 286 كلمات

 88.2 615 80.4 329 99.3 286 أشكال غير منتظمة

 87.7 611 86.8 355 88.9 256 أرقام 

 60.7 423 55.5 227 68 196 صور

 7.3 51 7.8 32 6.6 19 سهام

 7 49 10.3 42 2.4 7 مخطط بياني

 0.1 1 0.2 1 0 0 أخرى

 697 409 288   قيمة )ن(

 

 مهند، هيكلية اإلنفوجرافيك والتعامل مع مكوناته األساسية. )موقع إلكتروني((  1)
 االلوان طريقك إلى تصميم ناجح. )موقع إلكتروني(صميمي، تناسق  ( ت2)
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 النتائج اآلتية:إلى  ل السابقتشير بيانات الجدو

 الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

من  %98.6بنسبة عالية  نفوجرافيكاستخدم موقعا الدراسة الكلمات في تكوين اإل
%، ثم 87.7، ثم األرقام بنسبة %88.2، ثم األشكال غير المنتظمة بنسبة تصاميمهما

%، وكذلك 7.3ام السهام بنسبة %، بينما قل استخد6.7 بنسبةاستخدمت الصور في التكوين 
 %.0.1%، وجاءت أخرى بنسبة  7استخدام المخطط البياني بنسبة 

 على حدة:موقع كل صحيفة  مستوى على -2

 الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

بنفس  نفوجرافيكواألشكال غير المنتظمة في تكوين اإلاستخدم موقع الرسالة الكلمات 
%%، 68الصور في التكوين بنسبة  %، ثم88.9ثم األرقام بنسبة ، %99.3النسبة 

%، ولم تكن 2.4%، ثم المخطط البياني بنسبة 6.6واستخدام السهام في التكوين بنسبة 
 %.0هناك أخرى في التكوين فكانت بنسبة 

 اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

تلتها األرقام بنسبة  %، 98 في اليوم السابع بنسبة نفوجرافيكالكلمات أدوات اإل تصدرت
، ثم استخدمت الصور في التكوين %80.4األشكال غير المنتظمة بنسبة م %، ث88.9
واستخدمت السهام في التكوين بنسبة  %، 10.3المخطط البياني بنسبة ثم %، 68بنسبة 
 %. 0.2أخرى بنسبة  %، وأدوات 7.8قليلة 

 أوجه التفاق والختالف: -3

ي الدراسة فجاءت في بين موقع نفوجرافيكتقاربت نسب استخدام الكلمات في تكوين اإل -أ
 %.98% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 99.3الرسالة بنسبة 

لمنتظمة في التكوين فكانت في الرسالة بنسبة  اختلفت نتيجة استخدام األشكال غير ا -ب
 %.80.4% وكانت في اليوم السابع بنسبة 99.3

اسة فجاءت في بين موقعي الدر  نفوجرافيكاألرقام كأداة لتكوين اإلتقاربت نسب استخدام  -ج
 %.86.8% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 88.9الرسالة بنسبة 

% وكانت في 68التكوين فكانت في الرسالة بنسبة اختلفت نسب استخدام الصور في  -د
 %.55.5اليوم السابع بنسبة 



108 

في موقعي الدراسة فجاءت في الرسالة  نفوجرافيكقل استخدام السهام في تكوين اإل -ه
 %.7.8في اليوم السابع بنسبة  % وجاءت6.6بنسبة  

الة بنسبة  قل استخدام المخطط البياني في التكوين في موقعي الدراسة فكانت في الرس -و
 %. 10.3% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 2.4

 ة النتائج وتفسيرها شمناق -4

أن هناك تنوعًا في استخدام أدوات التكوين، وبالرغم من ذلك فإن الدراسة  نتائجأظهرت 
، إذ كان من نفوجرافيكضعف اإلإلى  لكلمات والمحتوى المكتوب على الصورة يشيرتصدر ا
الصورة واألشكال غير المنتظمة قائمة أدوات التكوين ألن المحتوى المصور تصدر أن تع المتوق  

"يتم اإلعجاب  حيث  ،والتقرير وغيره من المواد الصحفية عن الصحيفة نفوجرافيكهو ما يميز اإل
% أكثر من النص المكتوب، في المتوسط تسجل مواقع الويب 200فيس بوك  على الصور في

 .(1) نفوجرافيكيارات بعد نشر صورة لإل% في عدد الز 12زيادة بنسبة 

قلة استخدام المخططات البيانية والسهام ثم الصور في تصميم الباحث أن  ويرى
وأهمية   نفوجرافيكية اإلعطب في موقعي الدراسة يؤكد حالة الضعف العام في فهم نفوجرافيكاإل

رحلة بصرية إلى  الصورة في عمليات الجذب واالستيعاب "فرسم تصويري رائع يقود القراء
أن تلفت انتباه شخص في الثواني القليلة األولى من خالل عنوان قوي وصورة مرئية و ممتعة، 

 .(2)يدفعهم لفهم الرسالة بالكامل"

% من تلك 10لذي يقرأ المعلومة سيتذكر دراسات علمية "إن الشخص ا وقد أشارت
% من 65تلك المعلومات فإنه يتذكر إلى  أيام، فإذا تم إضافة صورة 3المعلومات بعد 
هتمام أكثر المواقع اإلخبارية لال م، هذا يفتح الباب على مصراعيه أما(3)أيام"  3المعلومات بعد 

اسة لتتصدر الصورة أدوات التكوين  في موقعي الدر  نفوجرافيكإلبلغة الصورة، وتطوير تصميم ا
ثواٍن لجذب انتباه   6-4بما يضمن احتواء الرسالة، وجذب الجمهور، فأمام هذه المواقع "من 

ألن  ،والصورة تحقق هذا الفارق الزمني في الفهم، (4)شخص ما عند زيارته لموقع الويب" 
تعامل مع الصورة كتلة بسرعة أكبر من معالجة النص المكتوب ألنه يالدماغ يعالج الصورة 

 واحدة بينما يتعامل مع الكلمات مع كل حرف صورة.

 

(1) Beegel, Infographic for Dummies, pp (9).   
(2) Ibid, pp (9).  
(3) Ibid, pp (10).  
(4) Ibid, pp (11).  
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الكلمات على الرموز واألشكال يخالف النتائج التي جاءت بها دراسة  وتفوق استخدام
العناصر الجرافيكية لالنفوجرافيك هي الرموز أكدت الدراسة أن من أهم "( حيث 2018باقسي )

ثم الرسوم البيانية   ن التصميم في كل من صحف الدراسةم واألشكال التي تشكل جزءا مهما
 (1)"، والجداولوالخرائط، والرسوموالتعبيرية، 

 نفوجرافيك تصميم اإل المتن فيسادساً: عدد خطوط 

  ةموقعي الدراسيوضح عدد خطوط المتن في تصميم اإلنفوجرافيك في  (:  3.11)جدول  

 الموقع 

 المتن  وطخطعدد 

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 91.8 640 91.2 373 92.7 267 انواع  3أقل من  

 8.2 57 8.8 36 7.3 21 أنواع   3

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  بقتشير بيانات الجدول السا
 الدراسةلموقعي  العام التجاه -1

أنواع موقعي الدراسة بنسبة   3أقل من  نفوجرافيكتصدر استخدام خط المتن في اإل
 نفوجرافيكأنواع في اإل 3استخدام خط المتن عن %، ولم يزد 8.2أنواع بنسبة  3% ثم 91.8
 مطلقًا.

 على حدة:موقع كل صحيفة مستوى  على -2

 :الرسالة نتة صحيفموقع  -أ

 3% ثم 92.7أنواع بنسبة  3أقل من  نفوجرافيكاستخدم موقع الرسالة خط المتن في اإل
 %. 0أنواع بنسبة  3%، وأكثر من 7.3أنواع بنسبة 

 :اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

أنواع بنسبة   ثالثةأقل من  نفوجرافيكاستخدم موقع اليوم السابع خط المتن في اإل
 %. 0أنواع بنسبة  3%، وأكثر من 8.8سبة أنواع بن  3%% ثم 91.2

 

 

 دراسة –سي، االتجاهات الحديثة إلخراج صحافة البيانات )االنفوجرافيك( في الصحف السعودية اباق (1)
 (136عكاظ، )ص  –صحيفة مكة  تطبيقية على 
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 والختالف: التفاقأوجه  -3

أنواع بين موقعي الدراسة فجاءت في  ثالثةتقاربت نسب استخدام خط المتن ألقل من  -أ
 %. 91.2% وفي اليوم السابع بنسبة 92.7الرسالة بنسبة 

الة أنواع بين موقعي الدراسة فكانت في الرس 3تقاربت نسب استخدام خط المتن لـ  -ب
 %. 8.8% وفي اليوم السابع بنسبة  7.3بنسبة  

بين موقعي  نفوجرافيكأنواع لخط المتن في اإل 3ت نتيجة استخدام أكثر من تطابق  -ج
 %.0الدراسة فكانت 

 :مناقشة النتائج وتفسيرها -4
بشكل  نفوجرافيكخطوط المتن في تصميم اإل ااستخدم  الدراسةأن موقعي أثبتت الدراسة 

اإلبداع والخبرة أن يعرف  تنوع هو أمر جيد في استخدام الخطوط ولكن من "الو ، ومعتدل متوازن
أكثر   المصمم متى يكتفي من عدد الخطوط، والقاعدة التي يجب أن يعرفها المصمم أنه إذا وضع
إلى   من ثالثة خطوط داخل التصميم يصبح التصميم كأنه عبارة عن مذكرة عشوائية أو هي أقرب

فلم تتجاوز تصاميم   ،قد التزم موقعا الدراسة بهذه القاعدة بشكل الفتو  ،(1)النشرة اإلخبارية" 
 . ، وهو ما يحسب للموقعين برأي الباحثالثالثة خطوط في كل عينة الدراسة نفوجرافيكاإل

 :أسس التصميم

 نفوجرافيكالوحدة في تصميم اإلأوًل: 
 موقعي الدراسةضح الوحدة في تصميم اإلنفوجرافيك في  يو   (:3.12)جدول  

 الموقع 

 الوحدة

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 100 697 100 409 100 288 متوفرة

 0 0 0 0 0 0 غير متوفرة

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 مناقشة النتائج وتفسيرها: -1
في موقعي  نفوجرافيكتوفر الوحدة في كل تصاميم اإلإلى  الجدول السابقتشير بيانات 
 الدراسة بصورة كاملة.

 

(1)  Beegel, Infographic for Dummies, pp (131).   
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ألن "تحقق  نفوجرافيكأن تتحقق الوحدة في تصميم اإلمن الطبيعي أنه  ويرى الباحث
وانتفاء الوحدة عن التصميم هو من  ،(1)الوحدة والتآلف من المتطلبات الرئيسة ألي عمل فني" 

 . منظور آخر ال يوجد تصميم

في موقعي الدراسة حافظ على تآلف العناصر داخل التصاميم فكل جزء  نفوجرافيكواإل  
من التصميم يكمل األجزاء األخرى ويدعم فكرة التصميم ورسالته، "وتنشأ الوحدة نتيجة االتساق  
بين األجزاء، ففي التصميم نظام خاص من العالقات تترابط أجزاؤه بعضها مع بعض وعالقة 

 .(2) كل" كل جزء بال

 نفوجرافيكاتزان تصميم اإلثانياً: 
 موقعي الدراسةيوضح اتزان تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.13)جدول  

 الموقع 

 التزان

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 67.1 468 68 278 66 190 االتزان المحوري

 16.9 118 14.2 58 20.8 60 شعاعياالتزان اإل

 15.9 111 17.8 73 13.2 38 االتزان الوهمي

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 :الدراسة لموقعيم التجاه العا -1

ر تصدَّ ، و نفوجرافيكحافظ موقعا الدراسة بشكل كامل على االتزان في جميع تصاميم اإل
%، ثم االتزان  67.1راسة بنسبة موقعي الد نفوجرافيكاالتزان المحوري أسس تصميم اإل

 %.15.9%، ثم االتزان الوهمي بنسبة  16.9شعاعي بنسبة اإل

 ة:على حدموقع كل صحيفة مستوى  على -2

 :الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

%، ثم االتزان 66جاء االتزان المحوري في صدارة االستعمال في موقع الرسالة بنسبة 
 %.13.2%، ثم االتزان الوهمي بنسبة  20.8االشعاعي بنسبة 

 

 (. 48ص)  ، اإلنفوجرافيك من االنتاج إلى اإلخراج،شلتوت(  1)
 .(49صمرجع سابق، )(  2)
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 :اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

%، ثم االتزان 68السابع بنسبة تصدر االتزان المحوري االستعمال في موقع اليوم 
 %.14.2%، ثم االتزان االشعاعي بنسبة  17.8لوهمي بنسبة ا

 أوجه التفاق والختالف: -3

بين موقعي الدراسة فجاءت  نفوجرافيكتقاربت نسب استعمال االتزان المحوري في اإل -أ
 .%68% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 66في الرسالة بنسبة 

بين موقعي الدراسة فجاءت  نفوجرافيكفي اإل االشعاعينسب استعمال االتزان  اختلفت -ب
 . %14.2% وجاءت في اليوم السابع بنسبة 20.8في الرسالة بنسبة 

الدراسة فجاءت في الرسالة بنسبة  اختلفت نسب استعمال االتزان الوهمي بين موقعي -ج
 .%17.8% وجاءت في اليوم السابع بنسبة  13.2

 :مناقشة النتائج وتفسيرها -4

، وهذا نفوجرافيكالموقعين بالتوازن داخل تصميم اإل التزامإلى  تشير النتائج السابقة
التوازن "يلعب دورًا هامًا في جماليات التكوين حيث يحقق الراحة النفسية للناظر فيه، والتوازن 

 .(1)ليس من أسس العمل الفني وحسب بل هو من أسس الحياة عمومًا" 

في التوازنات األخرى  بينت نتائج الدراسة أن االتزان المحوري تصدر قائمة االهتمام
تزان تحقيقًا في العمل الفني وغالبًا ما يرتبط باألعمال ذات الطبيعة ع االا"وهو يعد من أبسط أنو 

( والذي 3.2)رقم وهذه النتيجة منسجمة مع نتيجة جدول الموضوعات  ،(2)الزخرفية البسيطة" 
مل أفكارًا معقدة تحليلية وهو موضوع ال يح ،ر موضوعات الرياضة قائمة االهتماماتيؤكد تصد  
( والذي 3.8)رقم أنها تلتقي مع نتيجة جدول الملمس  ، كماكالسياسية واالقتصادية مثالً  وعميقة

بالزخرفة فغلب عليها الملمس الناعم، وارتبطت هذه النتيجة   نفوجرافيكيؤكد عدم اهتمام اإل 
في الموقعين لم يستخدم األلوان  نفوجرافيكأن اإل( والذي يبين 3.9بنتيجة كثافة األلوان جدول )

 بشكل صاخب وكثيف. 

 

 (. 50صاإلنفوجرافيك من اإلنتاج إلى اإلخراج، )،  شلتوت(  1)
 (. 49مرجع سابق، )ص  (  2)
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 نفوجرافيك تصميم اإل في اإليقاعثالثاً: 

 موقعي الدراسةيوضح اإليقاع في تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.14)جدول  

 الموقع 

 يقاعاإل
 التجاه العام السابعاليوم   الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 39 272 39.4 161 38.5 111 رتيب  إيقاع
 38 265 35.7 146 41.3 119 غير رتيب  إيقاع

 17.1 119 18.8 77 14.6 42 الحر  يقاعاإل

 5.9 41 6.1 25 5.5 16 المتناقص والمتزايد  يقاعاإل

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 :الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

تصدر ، و نفوجرافيكفي جميع تصاميم اإل يقاعحافظ موقعا الدراسة بشكل كامل على اإل
غير  يقاع%، ثم اإل39في موقعي الدراسة بنسبة  نفوجرافيكالرتيب أسس تصميم اإل يقاعاإل

المتناقص والمتزايد بنسبة   يقاع% وجاء اإل17.1الحر بنسبة  يقاع% ثم اإل38الرتيب بنسبة 
5.9 .% 

 على حدة:موقع كل صحيفة مستوى  على -2

 :الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

%، ثم 38.5في موقع الرسالة بنسبة  نفوجرافيكالرتيب أسس تصميم اإل يقاعتصدر اإل
 يقاع% وجاء اإل14.6الحر بنسبة  يقاع% ثم اإل41.3غير الرتيب بنسبة  يقاعاإل

 %. 5.5المتناقص والمتزايد بنسبة 

 :اليوم السابعصحيفة موقع  -ب

غير الرتيب بنسبة  يقاع%، ثم اإل39.4الرتيب في موقع اليوم السابع بنسبة  يقاع جاء اإل
 . %6.1المتناقص والمتزايد بنسبة   يقاع% ثم اإل18.8الحر بنسبة  يقاع% ثم اإل35.7

 أوجه التفاق والختالف: -3

بين موقعي الدراسة   نفوجرافيكالرتيب في تصميم اإل  يقاعتقاربت نسبة استخدام اإل -أ
 %.39.4% وفي اليوم السابع بنسبة 38.5رسالة بنسبة فجاءت في ال

بين موقعي  نفوجرافيكفي تصميم اإل غير الرتيب يقاعتقاربت نسبة استخدام اإل -ب
 %. 35.7% وفي اليوم السابع بنسبة 41.3بنسبة الدراسة فجاءت في الرسالة 
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بين موقعي الدراسة فكانت في   نفوجرافيك الحر في اإل يقاع تقاربت نسبة استخدام اإل -ج
 %. 18.8% وفي اليوم السابع بنسبة 14.6الرسالة بنسبة 

بين موقعي   نفوجرافيكالمتناقص والمتزايد في تصميم اإل يقاعتقاربت نسبة استخدام اإل -د
 %. 6.1% وفي اليوم السابع بنسبة 5.5جاءت في الرسالة بنسبة الدراسة ف

 :مناقشة النتائج وتفسيرها -4
، وهو ما  نفوجرافيكداخل تصاميم اإل يقاعاهتمام موقعي الدراسة بتحقيق اإل تائجالنأثبتت 
"الشعور بضرورة توافر قانون ألي سلسلة فكرية منتظمة تكسبها تأكيدًا   نفوجرافيكيضفي على اإل

 .(1)  ورصانة واتزانًا" واضحاً 
الرتيب وغير الرتيب وهذا   يقاع توجهًا عامًا في التصميم باتجاه اإل ويعتقد الباحث أن هناك
مصطلح موسيقي، يعبر عن معزوفة أو  "  يقاعاألخرى فاإلات يقاع يقلل من التنوع في استخدام اإل

ة على التصميم ويبعد  نغمة متكررة، وفي التصميم يعبر عن حركة لها وقع خاص يضفي الجاذبي
كلما تجددت الجاذبية نحو  نفوجرافيك ات داخل تصميم اإليقاع، فكلما تنوعت اإل(2)" عنه الملل

 ، وبالتالي تصل الرسالة ويتحقق الهدف. نفوجرافيكاإل

 :األساليب الفنية

 نفوجرافيكتصميم اإل فرز المعلومات فيأوًل: 
 موقعي الدراسةيوضح فرز المعلومات في تصميم اإلنفوجرافيك في    (:3.15)جدول  

 الموقع

 فرز المعلومات 

 التجاه العام  اليوم السابع  الرسالة نت 

 % ك % ك % ك

 33 230 22.5 92 47.9 138 اإلحصائيات

 23.1 161 31.3 128 11.4 33 الشخصيات 
 10 70 14.1 58 4.2 12 األفكار 

 8.5 59 7.3 30 10.1 29 والتاريخي سلسل الزمني الت

 8.2 57 4.9 20 12.8 37 التسلسل الهرمي 
 6.2 43 5.9 24 6.6 19 اإلجراءات 

 5.3 37 6.1 25 4.2 12 العالقات 

 4.7 33 6.1 25 2.8 8 الوصف الجغرافي 

 1 7 1.7 7 0 0 التشريع 

 100 697 100 409 100 288 المجموع
 

 (. 57صنفوجرافيك من اإلنتاج إلى اإلخراج، )اإل،  شلتوت  (1)
 مزايا جديدة في فوتوشوب. )موقع إلكتروني(  –، تعليم فوتوشوب  المركز المصري لتبسيط العلوم (2)
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 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

تصدر أسلوب اإلحصائيات في فرز المعلومات موقعي الدراسة بفارق ملحوظ بنسبة  
% ثم التسلسل الزمني 10 األفكار%، ثم 23.1%، تاله أسلوب الشخصيات بنسبة 33

%  5.3% و6.2% وجاءت اإلجراءات 8.5والتاريخي وأسلوب التسلسل الهرمي بنفس النسبة 
 %. 0.4% للتشريع، وغير ذلك بنسبة  0.6% للوصف الجغرافي و4.7للعالقات و

 على حدة:موقع كل صحيفة  مستوى على -2

 الرسالة نتصحيفة موقع  -أ

 في صدارة أساليب الفرز في موقع الرسالةت جاء أسلوب اإلحصائيات في فرز المعلوما
  الشخصيات بنسبة%، ثم 12.8بنسبة  التسلسل الهرمي%، تاله أسلوب 47.9بنسبة 
لعالقات ثم ا% 6.6% وجاءت اإلجراءات 10.1% ثم التسلسل الزمني والتاريخي 11.4

 لم يكن.وغير ذلك ، الجغرافي للوصف% 2.8و% 4.2واألفكار بنفس النسبة 

 عاليوم السابفة صحيموقع  -ب

تقدم أسلوب الشخصيات في فرز المعلومات في صدارة أساليب الفرز في موقع اليوم 
% ثم 14.1%، ثم األفكار بنسبة 22.5%، ثم اإلحصائيات بنسبة 31.3السابع بنسبة 

% 5.9و ، %6.1الجغرافي % ثم العالقات والوصف 7.3التسلسل الزمني والتاريخي 
 وغير ذلك لم يكن.، % للتشريع1ل الهرمي، و% للتسلس4.9لإلجراءات، و

 :أوجه التفاق والختالف -3

ر أسلوب الفرز فجاء في الرسالة بأسلوب اإلحصائيات اختلف موقعا الدراسة في تصد   -أ
 وجاء في اليوم السابع بأسلوب الشخصيات.

اختلفت نسبة الفرز اإلحصائي بين موقعي الدراسة بشكل واضح فكان في الرسالة بنسبة   -ب
 %.22.5% بينما كان في اليوم السابع بنسبة 49.7

% 11.4اختلفت نسبة الفرز بالشخصيات بين الموقعين فجاءت في الرسالة بنسبة  -ج
 %.31.3وجاءت في اليوم السابع 

 %.14.1% وفي اليوم السابع 4.2اختلفت نسبة الفرز باألفكار فكانت في الرسالة  -د

% في الرسالة، 12.8وقعي الدراسة، اختلفت نسبة الفرز بالتسلسل الهرمي بين م -ه
 % في اليوم السابع.4.9و
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تقاربت النسب بين أساليب الفرز األخرى )التسلسل الزمني والتاريخي، اإلجراءات،  -و
 %.10 -% 0صف الجغرافي، التشريع، وغير ذلك( بين نسبة العالقات، الو 

وظهر جلًيًا  اتفق موقعا الدراسة على أهمية الفرز بأسلوب اإلحصائيات والشخصيات -ز
 قلة االهتمام باألساليب األخرى بفارق نسبي واضح. 

 :وتفسيرها النتائجمناقشة  -4

وهو  ،المعلومات وعرضهاتصدر طريقة العد واإلحصاء لفرز إلى  تشير نتائج الدراسة
بالتعامل مع كم البيانات المتدفقة في عالم األولى  نفوجرافيكوظيفة اإلإلى  بالنظر طبيعي   رٌ تصد  
 ي مفتوح.رقم

( 3.2تجيء طريقة الفرز بالشخصيات في الدرجة الثانية متوافقة مع نتائج الجدول )
والشخصيات  ،ضوعاترت الرياضة المو ، حيث تصد  نفوجرافيكترتيب موضوعات فن اإل

 مشاهير هم محط اهتمام هذا الموضوع.والالعبون ال

ات واألفكار، بينما أثبتت الدراسة تمركز االهتمام بطرق الفرز اإلحصاء والشخصي
يقلل من التنوع في األساليب  ويرى الباحث أن هذاأهملت المواقع بشكل واضح باقي الطرق 

 ويحدث حالة من الرتابة المملة في طريقة العرض.

 نفوجرافيكاإل تصميم في الرسم نوعثانياً: 
 موقعي الدراسةرسم في تصميم اإلنفوجرافيك في  يوضح نوع ال  (:3.16)جدول  

 الموقع 

 نوع الرسم

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

 225 78.1 270 66 495 71 (2Dثنائي األبعاد )

 27.1 189 31.8 130 20.5 59 خليط

 4 1.4 9 2.2 13 1.9 (3Dاألبعاد )ثالثي  

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق

 :الدراسة لموقعيالتجاه العام  -1

في موقعي  نفوجرافيكثنائي األبعاد في صدارة األساليب الفنية لرسم اإلجاء نوع الرسم 
%، 27.1%، تاله الخليط بين الرسم الثنائي األبعاد والثالثي األبعاد بنسبة 71الدراسة بنسبة 
 %.1.9بأسلوب ثالثي األبعاد بنسبة  نفوجرافيكوجاء رسم اإل
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 على حدة:موقع كل صحيفة مستوى  على -2

 الرسالة نتصحيفة  -أ

موقع في  جرافيكنفو جاء نوع الرسم ثنائي األبعاد في صدارة األساليب الفنية لرسم اإل
والثالثي األبعاد بنسبة   %، تاله الخليط بين الرسم الثنائي األبعاد78.1بنسبة  الرسالة
 %.1.4بأسلوب ثالثي األبعاد بنسبة  نفوجرافيك%، وجاء رسم اإل20.5

 السابعاليوم صحيفة موقع  -ب

يوم السابع  في موقع ال نفوجرافيكتصدر نوع الرسم ثنائي األبعاد األساليب الفنية لرسم اإل
بأسلوب ثالثي األبعاد  نفوجرافيك%، ورسم اإل31.8%، ثم الخليط بنسبة 66بنسبة 
 %. 2.2بنسبة  

 أوجه التفاق والختالف -3

موقعي الدراسة مع تصدره بين  2Dتقاربت نسبة استخدام نوع الرسم الثنائي األبعاد  -أ
 %.66%، وفي اليوم السابع 78.1لباقي األنواع، فجاءت في الرسالة 

اختلفت نسبة استخدام خليط التصميم بين النوعين الثنائي األبعاد والثالثي األبعاد   -ب
 %.31.8% وفي اليوم السابع 20.5فكانت في الرسالة 

فجاءت في الرسالة بنسبة  أهمل موقعا الدراسة استخدام البعد الثالث في التصميم  -ج
 %. 2.2%، وفي اليوم السابع 1.4

 اقشة النتائج وتفسيرها من -4

نوع في تطور ال نفوجرافيكتواكب في تصميم اإلموقعي الدراسة لم ن أإلى  النتائجر تشي
االهتمام  وضعفالرسم المستخدم، فقد سيطر الرسم الثنائي األبعاد على نسبة االستخدام، 

له بالرسم ثالثي األبعاد وهذا النوع من الرسم صار يحقق قدرة عالية على الجذب والمحاكاة "و 
ننا أ بحيثالحقيقية إلى  ميزات، حيث يعتمد على رسم المجسمات بشكل أقربالكثير من الم

مع مراعاة رسم الظل  ،الطبيعةإلى  نرسم األشياء الموجودة في العالم من حولنا بشكل أقرب
باستخدام و درجة،  45علينا بيان أبعاد الزوايا و الرسم بزاوية و ورسم الزوايا المحيطة بالشكل. 

دق التفاصيل في الرسمة، يتميز الرسم ثالثي أد تحصل على أجمل الرسومات الفن ثالثي األبعا
األبعاد بالجمال والدقة واإلتقان رسم ثالثي االبعاد يعني فن وخيال وروعة وابداع في عالم 

 .(1) المحاكاة والرسومات
 

 خطوات لتعلم الرسم ثالثي األبعاد واحترافيته في وقت قصير. )موقع إلكتروني(  7،  عبد الحميد(  1)
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ث عن الرسم الخليط الذي يجمع بين من تحد   -في حدود اطالعه-لم يجد الباحث 
بالجرافيك المهندس  المختص   ويقول، نفوجرافيكبعاد والثالثي األبعاد في تصميم اإلالثنائي األ

إن هذا النوع من الخليط بين البعدين هو خليط هجين، ويحدث نشازًا بصري ًا، محمد المشهراوي
 .(1)والتركيز البساطةويفقد كثيرًا من عنصر 

هو الرسم " نفوجرافيكاإل" سممن االنماط المعروفة في ر بان  المختص خالد شبير ويشير
بعاد أالذي يظهر  3Dالذي يظهر الطول والعرض فقط، والرسم  الثالثي  2Dثنائي األبعاد 

توحيد النمط المستخدم من  والهوية البصرية للرسم تقتضي أن يتم  ، الطول والعرض واالرتفاع
عبر عن  التي ت (األيقونات)توحيد سمة األلوان وأبعاد أيضًا بداية المشروع حتى نهايته، وتشترط 

بداعي يسير بسرعة نحو  إفن  نفوجرافيكن رسم اإلألو  ،حسب ترتيبها في الرسم إنفوجرافيكداللة 
  هجينٌ  د منه حديثًا نمطٌ التطور والتجديد، ويخرج في مراحل تطوره عن فكرة التصنيف، فقد تول  

من المشاهد،  د المعروف والمتوقعكسر التقليي يمزج بين البعد الثنائي والثالثي في صورة تجديدٍ 
  3Dبرسمها بالبعد الثالث  (األيقونة التعبيرية) في يتم تمييز العنصر الداللي الرئيسبحيث 

هذا المزج يخلص تجديدًا مهمًا يلفت نظر  و ، 2Dيقونة بالرسم المسطح وترك باقي عناصر األ
سهل  أساسه على نقلٍ يعتمد في  والذي(، نفوجرافيكاإل)سرع نحو رسم ًا أاهتمامه المشاهد ويشد  

 .(2)رسم مبسط وبأقل عدد من الحروفإلى  ومختصر للمعلومات واألرقام من الجدوال والسطور

أما أبو شنب فيرى أن الفن ليس له قواعد ثابتة، هناك نظريات فنية، وهي تتفاوت، 
ابتكار، ربما تكون والفن يعتمد على الذوق والذوق نسبي، وفكرة المزج بين البعدين جيدة وفيها 

 .(3) عن سوء اإلخراج من قبل المصمم االمشكلة والشعور بالنشاز ناجمً 

أن هناك بعض األعمال المرئية مثل مسلسل الكرتون غامبل  الباحثوجد وقد 
(Gambol )– يجمع بين رسومات في البعد الثاني   -القي حضورًا كبيرًا للعربية و  ودبلج ترجم

 نفوجرافيكالخلط بين البعدين في اإلإلى  ا يجعل االنصرافلمشهد، مم  نفس اوالبعد الثالث في 
للتنفيذ مستقباًل إذا ما أحسن المصمم توزيع العناصر واستثمار الزوايا واألبعاد في  واردًا وقابالً 

 .نفوجرافيكاإل

 

   م(10/7/2019ة، )محمد المشهراوي، قابله: علي عصافر   (1)
 م(. 10/7/2019خالد شبير، قابله: علي عصافرة، )  (2)
   م(.10/7/2019( محمد أبو شنب، قابله: علي عصافرة، )3)
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 نفوجرافيكمتداد صورة اإل: اثالثاً 
 موقعي الدراسةيوضح امتداد صورة اإلنفوجرافيك في    (:3.17)جدول  

 الموقع

 امتداد صورة

 التجاه العام اليوم السابع الرسالة نت

 % ك % ك % ك

JPG 273 94.8 318 77.7 591 84.8 

PNG 15 5.2 80 19.5 95 13.6 

JPEG 0 0 9 2.2 9 1.3 

GIF 0 0 2 0.5 2 0.3 

 100 697 100 409 100 288 المجموع

 النتائج اآلتية:إلى  تشير بيانات الجدول السابق
 :التجاه العام لموقعي الدراسة -1

في موقعي الدراسة بنسبة   نفوجرافيكفي صدارة امتدادات صورة اإل JPGجاءت صيغة 
 GIF%، وأخيرًا بصيغة 1.3بنسبة  JPEGثم %، 13.6بنسبة  PNG%، تالها صيغة 84.8
 غير ما ذكر. نفوجرافيك%، ولم يكن هناك أي امتداد لصورة اإل0.3

 مستوى كل صحيفة على حدة: على -2

 الرسالة نتموقع صحيفة  -أ

%، 94.8في موقع الرسالة بنسبة  نفوجرافيكامتدادات صورة اإل JPGتصدرت صيغة 
 في الموقع. نفوجرافيكأخرى لصورة اإل %، ولم تأت صيغٌ 5.2بنسبة  PNGثم صيغة 

 اليوم السابعموقع صحيفة  -ب

في موقع اليوم السابع  بنسبة   نفوجرافيكأواًل في امتدادات صورة اإل JPGجاءت صيغة 
%، وأخيرًا  2.2بنسبة  JPEG%، ثم 19.5بنسبة  PNG%، تالها صيغة 77.7

 %.GIF 0.5بصيغة 
 أوجه التفاق والختالف:  -3

فكان في  نفوجرافيكامتدادت صورة اإل JPGراسة على تصدر امتداد اتفق موقعا الد -أ
 .%77.7%، وفي اليوم السابع 94.8الرسالة بنسبة 

بين موقعي الدراسة فجاءت في  PNG نفوجرافيكاختلفت نسبة استخدام امتداد صورة اإل -ب
    %. 19.5%، وجاءت في اليوم السابع بنسبة 5.2الرسالة بنسبة 



120 

فلم تسخدمها الرسالة في أي  من تصميماتها، ، JPEGامتداد  همالتقاربت درجة إ  -ج
 %. 2.2بينما استخدمها اليوم السابع بنسبة  

االمتداد تمامًا، وجاء في اليوم ، فموقع الرسالة أهمل GIFتقاربت درجة اهمال امتداد  -د
 %. 0.5السابع بنسبة  

 شة النتائج وتفسيرها مناق -4

 هى اختصار و " JPGمتداد الصورة تفوق استخدام اإلى  نتائج الدراسةتشير 
مليون لون فى الصورة، وهو  16.7، وهو يدعم وجود Joint Photographic Graphicلـ 

المعقدة الممتلئة باأللوان، حيث تقوم هذه الصيغة بضغط بيانات ا للصور تمامً  ايعتبر مناسبً 
 4إلى  تصل قد للصور كبيرةً  احجامً أ تدعمأيضًا تكون ذات مساحات صغيرة و  يرة كالصو 

مناسبة لحفظ  تعد  و د األلوان، ا بسبب تعد  أكثر األنواع انتشارً  يجيجا بايت للصورة الواحدة، وه
، (1) "الضوئية  تستخدم فى الصور ذات االبعاد الكبيرة، والصورو  كماالصور ذات الحجم الكبير، 

ة واللون بالدرجة  الذي يعتمد على الصور  نفوجرافيكوهي نتيجة طبيعية منسجمة مع طبيعة اإل
 األولى إليصال الرسالة والمحتوى.

 
 

  
  

 

 . )موقع إلكتروني(JPEGو    GIFو   PNGلصور ( حواس، إيه الفرق بين صيغ ا1)
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 :المبحث الثالث
 نتائج الدراسة وتوصياتها خالصة

يتناول هذ المبحث أبرز نتائج الدراسة المستخلصة من الجداول السابقة، وتقديم 
في ميدان الصحافة  نفوجرافيكلالستفادة من قدرات اإل والمصرية الفلسطينيةللصحف توصيات 

 .اإلعالمية بطريقة حديثة ومتقدمة الرسالةيصال  فعال لتحقيق األثر وا  شكلٍ ب

 ـة:نتـــائج الدراســـأبرز أوًل: 
 288، بواقع تصميماً  697في موقعي الدراسة  نفوجرافيكاستخدام اإلبلغ حجم  -1

اليوم في موقع صحيفة  تصميماً  409و، ا في موقع صحيفة الرسالة نتتصميمً 
لكنه يشير بشكل ، نفوجرافيكباستخدام اإلعكس اهتمامًا من الموقعين ، وهو ما يالسابع
في  نفوجرافيكالسابع بشكل أكبر في استخدام اإليفة اليوم ذاهتمام صحإلى  واضح

 طرح مواضيعها.
في  نفوجرافيكفن اإلموضوعات لفي المرتبة األولى  الموضوعات الرياضية  تجاء -2

 االقتصادية الموضوعات%، ثم جاء 31بنسبة  ةالفلسطينية والمصري اإلخباريةالمواقع 
االهتمام بباقي  وقل   ،%20.6بنسبة  السياسية الموضوعات هات%، تل22.8بنسبة 

وهو اختالف يتماشا مع منشأ الموضوعات، واختلفت هذه النسب بين موقعي الدراسة، 
 الصحيفتين، وطبيعة البيئة الجغرافية. 

ل موضوعات اإلنفوجرافيك ذات البعد العربي اتفقت نتائج موقعي الدراسة على إهما -3
اختلفت الموضوعات بحسب النطاق الجغرافي و  ،وتقديم االهتمام بالموضوعات الدولية

ففي حين جاءت الموضوعات المحلية في صدارة موضوعات  ،بين موقعي الدراسة
%، تصدر الموضوعات الدولية صحيفة اليوم السابع بواقع 70.1الرسالة بنسبة 

49.6%،.  
في موقعي  نفوجرافيككأول غرض من أغراض تصميم اإل اإلعالميجاء الغرض  -4

%، فيما قل االهتمام 22.1%، ثم الغرض اإلقناعي بنسسبة 74.6بنسبة  الدراسة
%، ثم بغرض الدعائي 2.6باألغراض األخرى فكانت بغرض إثارة التساؤالت بنسبة 

  .%0.7بنسبة  واإلعالني 
بنسبة  نفوجرافيكهتمام بالدرجة األولى في توثيق تصاميم اإلالتصميم باال  عنوانحظي  -5

%، ثم توثيق مصادر المعلومات ما 84.9%، ثم معلومات الناشر بنسسبة 96.1



122 

ا توثيق سنة النشر بنسبة %، وأخيرً 41.5%، ثم اسم المصمم بنسبة 42.7نسبته 
3.3.% 

المساحة الطولية في موقعي الدراسة، وجاءت  نفوجرافيكرت المساحة العرضية لإلتصد   -6
، بينما جاءت المساحة المربعة في الدرجة 25.7المرتبة الثانية في الرسالة بنسبة 
إن موقعي الدراسة وزعت نسب المساحات ، %35.7الثانية في اليوم السابع بنسبة 

 .نفوجرافيكالعصر ومعايير استخدامات اإل متطلباتوتراتبيتها بخالف 
 من  %، ثم حجم الملف 76.2بنسبة  قل من ميجاأحجم ملف اإلنفوجرافيك جاء  -7

اختلفت نسبة %، و 4ما نسبته  ميجا 2أكثر من %، ثم 19.8بنسبة  ميجا 2 –ميجا 
بفارق كبير بين موقعي الدراسة، ففي  Mأقل من  نفوجرافيكاستخدام حجم ملف اإل

 %.  98.5%، بينما جاءت في اليوم السابع بنسبة 44.4الرسالة بنسبة 
% ثم الملمس 87.5موقعي الدراسة بنسبة  نفوجرافيكمس الناعم لتصميم اإلتصدر المل -8

 %. 5.3% ثم الملمس المنقوش بنسبة 7.2الخشن بنسبة فارقة 
ألوان  4-3بكثافة ما بين  نفوجرافيكي تصميم اإلاستخدم موقعا الدراسة األلوان ف -9

ألوان  4من %، ثم بكثافة أكثر 19.1ألوان ما نسبته  3%، ثم أقل من 60.1بنسبة 
 %. 3باألبيض واألسود فقط بنسبة  نفوجرافيك%، بينما استخدمت اإل17.8بنسبة  

، ثم %98.6بنسبة عالية  نفوجرافيكاستخدم موقعا الدراسة الكلمات في تكوين اإل -10
%، ثم استخدمت 87.7، ثم األرقام بنسبة 88.2األشكال غير المنتظمة بنسبة 

 . %6.7الصور في التكوين بنسبة 
أنواع بين موقعي الدراسة فجاءت في  3ت نسب استخدام خط المتن ألقل من تقارب -11

 %. 91.2% وفي اليوم السابع بنسبة 92.7الرسالة بنسبة 
من التصميم  جزءٍ  العناصر داخل التصاميم فكل  حافظ موقعي الدراسة على تآلف  -12

 يكمل األجزاء األخرى ويدعم فكرة التصميم ورسالته.
االتزان  ، وتصدرعام في تصاميم االنفوجرافيكبشكل ى االتزان حافظ موقعا الدراسة عل -13

%، ثم االتزان 67.1موقعي الدراسة بنسبة  نفوجرافيكالمحوري أسس تصميم اإل
 %.15.9%، ثم االتزان الوهمي بنسبة 16.9شعاعي بنسبة اإل

 الرتيب يقاعتصدر اإلحافظ موقعا الدراسة على اإليقاع بشكل عام في االنفوجرافيك، و  -14
غير الرتيب  يقاع%، ثم اإل39في موقعي الدراسة بنسبة  نفوجرافيكأسس تصميم اإل
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بنسبة المتناقص والمتزايد  يقاع% وجاء اإل17.1الحر بنسبة  يقاع% ثم اإل38بنسبة 
5.9.% 

تصدر أسلوب اإلحصائيات في فرز المعلومات موقعي الدراسة بفارق ملحوظ بنسبة  -15
% ثم التسلسل 10%، ثم األفكار 23.1ة %، تاله أسلوب الشخصيات بنسب33

% وجاءت اإلجراءات 8.5الزمني والتاريخي وأسلوب التسلسل الهرمي بنفس النسبة 
% للتشريع، وغير ذلك 0.6افي و % للوصف الجغر 4.7% للعالقات و5.3% و6.2

 %.0.4بنسبة  
ي موقعي ف نفوجرافيكجاء نوع الرسم ثنائي األبعاد في صدارة األساليب الفنية لرسم اإل -16

%، تاله الخليط بين الرسم الثنائي األبعاد والثالثي األبعاد بنسبة 71الدراسة بنسبة 
27.1% . 

في موقعي الدراسة بنسبة  نفوجرافيكفي صدارة امتدادات صورة اإل JPGجاءت صيغة  -17
 . %1.3بنسبة  JPEG%، ثم 13.6بنسبة   PNG%، تالها صيغة  84.8

 ثانياً: توصيات الدراسة ومقترحاتها
جاءت هذه التوصيات والمقترحات بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وهي 

إلنفوجرافيك في للقائمين على صحيفتي الرسالة واليوم السابع، وكل عامل في مجال اموجهة 
االستفادة من هذا العلم الحديث لمواكبة التطور ب خاص   ية، فهم معنيون بشكلٍ لكترونلصحافة اإلا

 ، وهي على النحو اآلتي:  قل وبوقت أسهلٍ  ل الرسالة اإلعالمية بشكلٍ إيصافي 

صحيفة   الموقعين وبالذات في موقعإعادة ترتيب األولويات في عرض الموضوعات في  -1
اليوم السابع بما يتناسب مع مكانة الموقع، ومكانة الدولة التي تصدر منها لتهتم أكثر 

 لمصري والقضايا العربية والفلسطينية تحديدًا. يد ابالقضايا الساخنة والجاد ة على الصع

إعادة النظر لالهتمام أكثر بالقضايا ذات البعد العربي التصالها الوجداني والحضاري  -2
 والديني بالجمهور المستهدف.

الحفاظ على الموضوعية في طرح القضايا وعدم التحيز بتوجيه الجمهور نحو قضايا  -3
أن االنفوجرافيك الجدير بالثقة يجب أن يكون له وجهة ألن محددة والتأثير على توجهاته، 

 نظر موضوعية.

االهتمام بالمصداقية من خالل االهتمام بالتوثيق خاصة في االنفوجرافيك المنشور على  -4
 موقع صحيفة اليوم السابع. 
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االهتمام بتصاميم االنفوجرافيك الطولية لتلبية احتياجات الجمهور ومواكبة وسائله في  -5
 ، وخاصة في موقع صحيفة الرسالة.ى المعلوماتل علالحصو 

تجنب حالة االضطراب في تعدد أحجام االنفوجرافيك في موقع صحيفة الرسالة، وتحديد  -6
الغاية من االنفوجرافيك والجمهور المستهدف، وتحميل االنفوجرافيك بأحجام مناسبة فيها 

 نسبة من الثبات.

بالملمس الناعم على حساب المالمس  تفاءاالهتمام بملمس االنفوجرافيك وعدم االك -7
 األخرى، والتنويع بين الناعم والخشن والمنقوش في كال الموقعين.

التركيز على الصورة واأليقونات في تصميم االنفوجرافيك على حساب النصوص المكتوبة   -8
 تماشيًا مع طبيعة االنفوجرافيك.

بعد الثالث ألن هذا الرسم ت التطوير االنفوجرافيك ورفع درجة االهتمام بالتصاميم ذا -9
 .والمحاكاةيحقق قدرة عالية على الجذب 

أقسام متخصصة داخل المواقع االلكترونية والصحف تكون مهمتها إيصال  تخصيص -10
 .الرسالة اإلعالمية عبر فن االنفوجرافيك

وعي لدى الصحفيين بأهمية استخدام هذا الفن في تقاريرهم اإلخبارية   تشكيلالعمل على  -11
 .رات تقودها كليات االعالمعبر دو 

يعون فهم الرسالة اإلعالمية والتعبير تأهيل مصممين مختصين بفن االنفوجرافيك يستط  -12
 . عنها بشكل صحيح

عقد ورش عمل بشكل مستمر تشرف عليها المؤسسات اإلعالمية بهدف تبادل األفكار،  -13
 .والخروج بنتائج يبنى عليها في مجال تطوير استخدام هذا الفن

قلها صحفيين الى مؤسسات إعالمية متقدمة في استخدام الفن لتبادل الخبرات ون  ارسال -14
 .الى ميدان العمل الصحفي

توجيه أقسام الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية والعربية إلجراء المزيد من الدراسات  -15
 العلمية بهدف سبر أغوار تأثير االنفوجرافيك في ميدان الصحافة 
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م،  2010م العلمية، ، جدة: مكتبة خوارز 1، طالصحافة اإللكترونية وبنيتها على شبكة اإلنترنتبسنت العقباوي، 
 (. 23)ص  

 اللبنانية. . القاهرة: الدار المصريةاإلنترنت والصحافة اإللكترونية. رؤية مستقلةم(.  2008تربان، ماجد. )
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 https://bit.ly/32wfhOAم، الموقع:  15/07/2019
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، مؤتمر الثالث لكلية التربية النوعية بعنوان "تطوير التعليم النوعي في مصر والوطن ص والخلفيةلون الن

 بات سوق العمل في عصر العومة "رؤى استراتيجية"، المنصورة: جامعة المتصورة.العري لمواجهة متطل
مجلة الجامعة رسالة، ( اإلنفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية: دراسة حالة لصحيفة ال2018الدلو، جواد. )

 . (27-1)ص(،  2)  26،  اإلسالمية للبحوث اإلنسانية
رافيك في غنفو إللالتوظيف الصحفي (. 2019الربيعي، بيرق حسين جمعية، الفيصل، عبد األمير مويت. )

 )بحث مستل من أطروحة دكتوراه(. بغداد: جامعة بغداد.  خباريةالمواقع اإل



 

127 
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، القاهرة: دار األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العامم(،  1993العبد، عاطف، وعزمي، زكي، )
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 (. 3)  1،  لفنونالمجلة األردنية لم( القيم الجمالية للتصميم الجرافيكي البيئي الرقمي،  2017عناد، دينا. )

. تاريخ االطالع تصادية والمعيشية، تدهور خطيرقطاع غزة: األوضاع االق( 2018الغصين، فاطمة. )
 https://bit.ly/2JJdXPWم، الموقع:  15/07/2019
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 القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.،  1. طاإلقناع: فن الفوز بما تريد(.  2016ديف. )الكاني،  
، )رسالة  استخدام المواقع اإللكترونية الفلسطينية لإلنفوجرافيك: دراسة تحليلية مقارنة( 2018لبد، عبير. )

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية: غزة.

دراسة تطبيقية مقارنة بين الصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت: إخراج م( 2007محسب، حلمي. )
، في كتاب: إخراج الصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت: دراسة الصحافتين المصرية واألمريكية

 ، القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع.1تطبيقية مقارنة بين الصحافتين المصرية واألمريكية، ط
    م(.10/7/2019له: علي عصافرة، )محمد أبو شنب، قاب

   م(10/7/2019المشهراوي، قابله: علي عصافرة، )محمد  
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 ، األردن: دار الكنوز المعرفية العلمية.1، طبحوث اإلعالم األسس والمبادئ(،  2011مزاهرة، منال. )
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 اهلل،،،...................... حفظه .........................  /الفاضل حضرة الدكتور
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

بعد التحية والدعاء لكم بموفور الصحة والعافية، يضع الباحث بين أيديكم استمارة تحليل 
 :دها لرسالة الماجستير التي يعدها بعنوانالمضمون التي أع

 اإل
ُ
  يف املواقعِ اإلخباريةِ الفلسطينية واملصرية نفوجرافيكواقع

 دراسة حتليلية مقارنة
 إشراف الدكتور/ طلعت عبد الحميد عيسى 

 األستاذ المشارك بقسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية 

 الفلسطينية اإلخباريةفي المواقع  نفوجرافيكاإل فن واقع التعرف علىإلى  وتهدف الدراسة
وذلك من خالل الكشف عن األساليب الفنية في التصميم، والعناصر الفنية المختلفة، ونوع  ، والمصرية

الرسم المستخدم، باإلضافة للتعرف على أسس اخراج هذا الفن وعناصره، ومعرفة أوجه الشبه 
، واألغراض نفوجرافيكية والمواقع المصرية في استخدام فن اإلقع اإلخبارية الفلسطينواالختالف بين الموا

 التي يكشف عنها، والمقارنة بينها. 

 خالص الحترام والتقدير اوتقبلو 

 علي محمد علي عصافرة :الباحث
 الجامعة اإلسالمية بغــزة
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 الفنيةاألساليب 
 فئة امتداد الصورة

 نوع الرسم

 JPEG JPG PNG GIF خليط ثالثي األبعاد ثنائي األبعاد

       

 


