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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۱۹% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۱.٥۰بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  ــیُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

من رسالة أكادیمیة نوقشت وتم  اكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً والمجالس العلمیة بالجھات األ
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲.٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAقًا لطریقة وف متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،د التالوإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعد ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ا فیرسلھ الباحث بعد التعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(من المصریین والجنسیات األخرى. وتخفیض  المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   لطلبة الماجستیر والدكتوراه. وألى عدد من المرات خالل العام.
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥) نسخة من المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد (۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدول
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰والندوات من داخل مصر بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

صریة للعالقات جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة الم -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمین - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  ثمان�ةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠١٩في عام  ١.٥٠م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١.٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص العلوم  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1االجتماع�ة "متداخلة التخصصات" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى 
" وهي Q2�ة كما ُصنفت �ذلك في تخصص "اإلعالم واالتصال" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "الثان

الفئة الوسطى المرتفعة، �ذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف 
األخیر للمجلس األعلى للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة 

على قاعدة الب�انات العر��ة ). وأص�حت المجلة متاحة ٧) درجات من (٧تخخص "اإلعالم" وتقی�مها بـ (
الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة 
العر��ة المستوف�ة لمعاییر االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة 

 ال�حث العلمي �جامعة أم القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 دار نشر العلوم الطب�ع�ة األمر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"). –العب�كان  –
 والعشر�ن من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال التاسعوفي العدد     

�حوًثا �ضم  عدًدا خاًصا على جزأین حول: "اإلعالم وجائحة �ورونا .. مصداق�ة أم أزمات وشائعات؟"
هدف ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي ب

 تكو�ن رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه والماجستیر.



، ففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي الجـزء األول �العـدد "التاسـع والعشـر�ن" مـن المجلـة   
الجدیـدة:  وسـائطالو  صال الجمـاهیري ، االت١٩فید_كو  ، نجد �حًثا تحت عنوان: "٣ومن جامعة الجزائر

 .الجزائر، من أ.د. علي قسا�س�ةتغیرات عم�قة في الممارسة وأسالیب الدراسة"، وهو مقدم من: 
التعرض  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أ.م.د. مروى �اسین �سیونيومن جامعة بني سو�ف، قدمت:     

لبرامج الرأي �القنوات الفضائ�ة التلفز�ون�ة، وعالقته �مستوى الروح المعنو�ة لدى الش�اب المصري نحو 
 ".)ة (كوروناأداء الدولة المصر�ة في مواجهة الجائحة الو�ائ�

، �حًثا �عنوان:           مصر، من د. سارة سعید عبد الجواد دسوقيومن جامعة قناة السو�س، قّدمت:     
اعتماد الجمهور على الفضائ�ات المصر�ة ومواقع التواصل االجتماعي �مصدر لتعز�ز الوعي حول  "

 ".جائحة �ورونا
، �حًثا �عنوان: السعود�ةمن جامعة الملك عبد العز�ز، من د. آالء بنت علي �كر آل ش�خ، وقّدمت:     

دور اإلعالم في تشكیل اتجاهات راغبي العمرة نحو قرار المملكة بتعل�قها مع بدا�ة جائحة �ورونا "
 ".وعالقته �الصورة الذهن�ة للمملكة العر��ة السعود�ة

دور مواقـع ، �حًثا �عنوان: "مصر، من د. إیناس منصور �امل شرفومن جامعة �فر الش�خ، قّدمت:     
 –التواصل اإلجتماعي في التـرو�ج للشـائعات وعـرض الحقائق الخاصة �فیـروس �ورونا المستجد (كوفید 

١٩."( 
، �حًثا تحت عنوان: د. فاطمة سعود عبد العز�ز السالمالكو�ت، قّدمت: جامعة من  الكو�تومن     

 ".) نموذًجا١٩-مصداق�ة اإلعالم الكو�تي الرسمي أثناء األزمات: جائحة �ورونا (كوفید"
التغط�ة اإلعالم�ة  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،د. حسین خل�فة حسن خل�فةومن جامعة القاهرة، قّدم:    

 ".لجائحة �ورونا ودورها في تشكیل اتجاهات الرأي العام ال�حر�ني نحو أداء المؤسسات الصح�ة
توظ�ف  ، فقد قّدم �حًثا تحت عنوان: "ال�منء، من ، من جامعة صنعاحاتم حیدر علي الصالحيأما     

 ". : دراسة حالة التجر�ة ال�من�ة١٩-تطب�قات اإلنترنت في الحد من تفشي و�اء �وفید
 ، �حًثا تحت عنوان: مصر، من أسماء عبد العز�ز مصطفى أحمدوهاج، قّدمت: وأخیًرا من جامعة س   

اتجاهات الثقة نحو معالجة أزمة فیروس �ورونا: دراسة تعل�قات الجمهور �منهج�ة اإلثنوجراف�ا "
 ".اإلفتراض�ة على التقر�ر الیومي لوزارة الصحة والسكان المصر�ة

، ومن جامعة والعشر�ن فضم عدًدا من ال�حوث في ذات الموضوعأما الجزء الثاني من العدد التاسع    
 توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة لإلنفوجراف�ك في تغط�ة تداع�اتاألزهر، نجد �حًثا تحت عنوان: "

 .مصر، من د. دمحم عبد الحمید أحمد"، وهو مقدم من: )١٩ –و�اء �ورونا (كوفید 
، دراسة حالة مصر، من د. میرهان دمحم السید طنطاوي  ومن جامعة فاروس �اإلسكندر�ة، قدمت:    

تقی�م األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني خالل جائحة �ورونا، ومدى فاعلیتها �عنوان: "
 ".لدى الطالب

، �حًثا �عنوان:           مصر، من  عمرد. هاجر محمود دمحمأكتو�ر، قّدمت:  ٦ومن جامعة     
استخدام الجمهور المصري للتل�فز�ون والف�سبوك للحصول على معلومات عن جائحة �ورونا واتجاهاتهم "

 ".نحو اآلداء الحكومي في ظل الو�اء المعلوماتي
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 ، �حًثا �عنوان: "مصرمن معهد اإلسكندر�ة العالي لإلعالم، من دمحم عثمان حسن علي،  د.وقّدم:     

دراسة تحلیل�ة على عینة من  :) فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة١٩-أطر تقد�م جائحة �ورونا (كوفید
 ". المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة

، �حًثا مصر، من د. عبد الحف�ظ عبد الجواد درو�ش مصطفىومن جامعة طی�ة �السعود�ة، قّدم:     
 ".١٩-دور المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا "كوفید "�عنوان: 

میدان�ة �عنوان:             ، دراسةد. إ�مان صادق صابر شاهینعین شمس، قّدمت: جامعة من  مصرومن     
 ".االعوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمهور المصري في أثناء أزمة فیروس �ورون "

اعتماد المراهقین  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،دمحم دمحم عبد الحل�م د. محمودومن الجامعة ذاتها، قّدم:    
المصر�ین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول علي المعلومات أثناء األزمات الصح�ة : جائحة 

 ".)أنموذجاً ١٩-فیروس �ورونا المستجد (كوفید 
دراسة تطب�ق�ة على ، مصر، من ش�ماء دمحم عبد الرح�م ز�انوأخیًرا من جامعة دمنهور، قّدمت:    

استرات�ج�ات مواجهة الشائعات حول أزمة  تحت عنوان: " لم�ةموقعي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العا
 ". كورونا وانعكاساتها على المواقع اإللكترون�ة الرسم�ة

 
 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
للدرجة األعلى والطالب  للترقي التقدمألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      

 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج
 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     

قبل  خاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكمین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث ال
 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 
 

 وهللا الموفق،،                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



œÆ√Æ K�w …u�� 
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توظيف الصحف اإللكرتونية العربية لإلنفوجرافيك يف تغطية تداعيات وباء 

 )١٩كورونا املستجد (كوفيد 

 

 

 

 إعداد
 

 )*(د. دمحم عبد الحمید أحمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .جامعة األزھر –في كلیة اإلعالم الصحافة والنشر  مدرس (*)
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توظیف الصحف اإللكترونیة العربیة لإلنفوجرافیك في تغطیة تداعیات وباء 
 )۱۹كورونا المستجد (كوفید 

 
 د. دمحم عبد الحمید أحمد                                                             

       

 mohamedabdelhamied942.el@azhar.edu.eg 
                         األزھرجامعة 



دور اإلنفوجراف�ك في تغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، من تستهدف هذه الدراسة التعرف على         
رصد خالل الكشف عن مدى توظ�ف الصحف العر��ة لهذا الفن في التغط�ة الصحف�ة لجائحة �ورونا، و 

الصحف  في المستخدم نفوجراف�كإلا أهدافو ، وتحلیل نوع�ة المضامین التي یتناولها اإلنفوجراف�ك
الموظف في مواقع إلكترون�ة لمؤسسات صحف�ة  اإلنفوجراف�ك، وقد قام ال�احث بتحلیل اإللكترون�ة العر��ة

المصر�ة، وموقع جر�دة الر�اض السعود�ة، وموقع جر�دة الب�ان  عر��ة، وهي (موقع بوا�ة أخ�ار الیوم
�استخدام الحصر الشامل  م،٢٠٢٠مایو  ٣١م إلى ٢٠٢٠مارس  ١الفترة من في اإلمارات�ة)، وذلك 

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: للمضامین التحلیل�ة المتعلقة �موضوع الدراسة،
لتغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، إذ بلغت نس�ة االنفوجراف  اإلنفوجراف�كاهتمام صحف الدراسة بتوظ�ف 

) من إجمالي االنفوجراف الذي تم رصده خالل فترة %٦٧.٢١بتداع�ات فیروس �ورونا (المتعلق 
 الدراسة.

التي تضمنها االنفوجراف، ثم جاءت قرارات الحكومة لمكافحة الو�اء على رأس قائمة تلك الموضوعات  -
طرق انتقال �نفوجراف الخاص إلا ثم ،الترتیب الثاني حصائ�ات اإلصا�ة �الفیروسإالموضوعات الخاصة �

 .العدوى وأعراض اإلصا�ة
اإلخ�ار ثم  التوع�ة الوقائ�ة في الصحف اإللكترون�ة العر��ةالمستخدم في اإلنفوجراف�ك أهداف تمثلت  -

 .تقد�م معلومات عن الفیروس، ثم التأیید ودعم القرارات، ثم واإلحاطة
 

 الصحف اإللكترون�ة العر��ة. -الصحيالوعي  -المستجد �ورونا -اإلنفوجراف�ك  الكلمات المفتاح�ة:





، ومعالجة المجتمع أفراد لجمیع بالنسبة أولویة لتشک التي الضرور�ات أهم من الصحةعد قضا�ا تُ 
لتوع�ة الجماهیر و�رشادهم إلى الطر�قة  ،المهام الضرور�ة لإلعالم من عدهذه القضا�ا وما یرت�ط بها �ُ 
واألو�ئة، إذ تتطلب هذه األوقات مز�ًدا من الوعي الصحي لدى الجمهور،  المناس�ة للتعامل أثناء األزمات

رار تخف�ف األض کبیر في لبشکّثر تؤ التي الیومیة السلوکیة األنماط في ًساساأ الصحي الوعي دّ یعإذ 
 .الناتجة عن األمراض المنتشرة
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ن، مـن الحـادي والعشـر�ومع مطلـع هـذا العـام شـهد العـالم أزمـة صـح�ة هـي األخطـر منـذ بدا�ـة القـرن  
"، وقد بدأت هذه األزمة ١٩ها من مشكالت؛ أال وهي جائحة "كورونا �وفید حیث خسائرها وما خلفته وراء
م، حینمــا أعلنــت الصــین عــن ظهــور نــوع جدیــد مــن الفیروســات فــي ٢٠١٩مــع نها�ــة شــهر د�ســمبر لعــام 

"، وسـرعان مـا انتشـر COVID19 ١٩مدینة "ووهان" من ساللة فیروسات "كورونا "  أطلـق عل�ـه "كوفیـد 
الفیــروس فــي مختلــف أنحــاء الصــین حتــى اضــطرت إلــى إعــالن حالــة الطــوارئ فــي الــ�الد، وعــزل مدینــة 

بـــدأ هـــذا المـــرض  م٢٠٢٠ ینـــایر ومـــع بدا�ـــةعـــن �ق�ـــة المـــدن الصـــین�ة،  -بـــؤرة ظهـــور الفیـــروس–"ووهـــان"
دول العـالم،  �ق�ـة إلـىا الحـدود عـابرً  المـرض ینتشـر �ـدأو  ،خارج الصین تحاال ظهرت إذ ،العالمي انتشاره
وصفته �أنه جائحة أن هذا المرض و�اء عالمي، و أعلنت منظمة الصحة العالم�ة  م٢٠٢٠مارس ١٣وفي 

Pandemic COVID-19  .وذلك لسرعة انتشاره العالم�ة 
أصـ�حت جائحـة فیـروس �ورونـا الحـدث وخالل فترة قصیرة انتشر المـرض فـي معظـم أنحـاء العـالم، و 

 ؛ثـم اهتمـام �افـة سـكان العـالم الذي یتصدر اهتمام وسائل اإلعالم التقلید�ـة والجدیـدة، ومـن األبرزالعالمي 
لتطورات هذه الجائحة التي بدأت في الصین ثـم  عن التغط�ة المكثفة إخ�ار�ة أ�ة وسیلة إعالم�ةولم تتوان 

حصــي المصــابین تُ  علــى مــدار الســاعة تعــدادحتــى أصــ�ح لهــا  ،العــالم بلــدان معظــما فــي انتشــرت تــدر�ج�ً 
، و�اتــت الــدول عبــر مواقعهــا اإللكترون�ــة الرســم�ة، وصــفحاتها علــى والمتــوفین والمتعــافین والبلــدان المتــأثرة

ـــا وآخـــر مســـتجداته  مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي تنشـــر إحصـــائ�ات �شـــكل یـــومي خاصـــة �فیـــروس "كورون
 وتطوراته.

 �ارثة غیر مسبوقةها أن Pandemic COVID-19 ثبتت جائحة فیروس �وروناأد قو      
unprecedented disaster  في ال�الد المو�وءة مثل الصین و��طال�ا  ، خاصةً المعاصر الوقتفي

جم�ع األ�عاد الطب�ة  ىعل هوالوال�ات المتحدة و�یران، لهذا �صعب التنبؤ �مستقبل ذلك الفیروس وتأثیرات
والس�اس�ة واالجتماع�ة، لكن الحق�قة المؤ�دة أنه س�خلف العدید من األثار االقتصاد�ة والطب�ة وحتى 

 ).Shen, 2020, p5( االجتماع�ة على جم�ع دول العالم.
ولخطورة الموقف لجأت الحكومات العر��ة إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات االحتراز�ة لمواجهة  

فها هذا الو�اء، فتم والتحكم في عدد الخسائر التي �مكن أن �خلَّ  هالمرض المتفشي، ومحاولة الس�طرة عل�
ومنع أي أنشطة �ة، �افة النوادي االجتماعتعطیل الدراسة �المدارس والجامعات وأصدرت قرارات �إغالق 

تقلیل العمالة في حظر التجوال في ساعات معینة، مع اجتماع�ة �االجتماعات والمناقشات، �ما فرض 
 وغیرها من اإلجراءات....القطاع الحكومي 

، الذي �عد واحًدا من أهم هذه الفنون خاصة وأن هذا الفن �عد من الفنون اإلنفوجراف�كومنها فن   
 ه،هو طب�عة الموضوع نفس اإلنفوجراف�كة المصر�ة، وما زاد من فائدة توظ�ف المستحدثة في الصحاف

من أفضل  اإلنفوجراف�كحصائ�ات و�هذا �عد اإلفمعظم تغط�ة الموضوعات الصح�ة تعتمد على األرقام و 



 ا
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إللكترون�ة العر��ة لإلنفوجراف�ك مدى توظ�ف الصحف الرصد لدراسة تسعى هذه ا الفنون المناس�ة، لذا
-COVID)( ١٩من الفنون الصحف�ة الجدیدة في تغط�ة تداع�ات جائحة �ورونا المستجد �وفید كفن 
19. 

 



الـــذي یتصـــدر اهتمـــام وســـائل  األبـــرزال شـــك أن جائحـــة فیـــروس �ورونـــا أصـــ�حت الحـــدث العـــالمي 
المواطنین في منازلهم معظم في ظل تواجد و  ،ثم اهتمام �افة سكان العالم اإلعالم التقلید�ة والجدیدة، ومن

مصــدًرا رئ�ســً�ا للجم�ــع للتعــرف  وســائل اإلعــالم الوقــت �ســبب الحظــر الــذي فرضــته الحكومــات؛ أصــ�حت
على األخ�ار، هذا؛ ومن خالل معا�شة ال�احث للواقع وجد اهتماًما �بیًرا من وسائل اإلعـالم �افـة فـي نقـل 

ما الحظ ال�احث اختالًفا في درجة االهتمام التي تولیهـا أخ�ار هذه الجائحة التي انتشرت في العالم �له، �
 ا في طر�قة المعالجة بین وسیلة وأخرى.وسائل اإلعالم بنقل األخ�ار، واختالفً 

وحیث إن اإلعالم اإللكتروني �عد من أهم الوسائل التي �عتمد علیها الجمهور من خالل متا�عة  
العدید من الفنون الصحف�ة والحمالت اإلعالم�ة الوقائ�ة  لمواقع الصحف والمواقع اإلخ�ار�ة، والتي توظف

توصیل الرسالة اإلعالم�ة، عمل على ��ونه في  تهتظهر أهمیالذي و  ،اإلنفوجراف�كومن بینها فن وغیرها، 
ا إخ�ار�ة �طر�قة جدیدة وجذا�ة، قصًص قصیرة, أو معلومات و�حصائ�ات, أو  اات وأرقامً ب�ان�انت:  سواءً 

 استخدام، وعند �سر قراءة الموقع الذى �ستخدمه ضمن فنونه التحر�ر�ة من ناح�ة أخرى  كما �عمل على
أخر لعرض المعلومات والب�انات �أسلوب جدید قد �ساعد على توصیل  ضفي شكًال � هنإف اإلنفوجراف�ك

  .واضحةو  سهلة األفكار المعقدة �طر�قة
المصر�ة والعر��ة، وفى ضوء ما توصلت إل�ه في مواقع الصحف اإلنفوجراف�ك وفي ظل تنامى دور 

نتائج الدراسات السا�قة من أهمیته في عرض المعلومات والب�انات ومدى قدرته في التأثیر على فهم 
لذا رأى ال�احث أن هناك إشكال�ة وضرورة علم�ة لدراسة دور  ؛وتذ�ر الجمهور للمحتوى اإلعالمي

ونا، من خالل الكشف عن مدى توظ�ف الصحف العر��ة في تغط�ة تداع�ات فیروس �ور  اإلنفوجراف�ك
 .لهذا الفن في التغط�ة الصحف�ة لجائحة �ورونا

 



 �مكن عرض األهم�ة النظر�ة للدراسة، واألهم�ة المجتمع�ة في النقاط اآلت�ة:       
والدولي، وأص�ح مصدر تأتي أهم�ة الدراسة من أنها تتناول موضوًعا شغل اهتمام الرأي العام المحلي  •

قلق لألفراد والحكومات في جم�ع أنحاء العالم، خاصة وقد فاقت خطورة الو�اء �ل الحدود المعهودة 
 في مثل هذه الحاالت.

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 

 ")۱۹ كوفید( المستجد كورونا وباء تداعیات تغطیة في لإلنفوجرافیك العربیة اإللكترونیة الصحف توظیف: "الحمیدد. دمحم عبد  ۳۸۲

 

أدى فیروس �ورونا إلى إصا�ة المالیین من األشخاص حول العالم، ووفاة مئات اآلالف، مما �عنى  • 
ول من الس�طرة الكاملة عل�ه، وحیث إن وسائل اإلعالم أن األمر ذو خطورة �بیرة لو لم تتمكن الد

هي مصدر المعرفة الرئ�س�ة لمتا�عة األزمة؛ فإن فهم طر�قة معالجة تلك الوسائل لهذه األخ�ار �عد 
 من األمور المهمة.

 ومختصرة, ومجمعة مكثفة صورة في المعلومات تقد�م في اإلنفوجراف�ك فن بها یتمیز التي األهم�ة •
 الصحفي للمحتوى  االست�عاب وسهولة القراءة, ب�سر الصح�فة من مطالعة القارئ  نتمكَّ  و�س�طة،

 .بها المعروض
تأتي أهم�ة الدراسة من أهم�ة الوقوف على مدى توظ�ف الصحف اإللكترون�ة المصر�ة والعر��ة لفن  •

عالم�ة الموجهة في تغط�ة تداع�ات أزمة �ورونا، و�هذا فهي تسهم في تقی�م الخدمة اإل اإلنفوجراف�ك
 للجمهور وذلك من خالل التوع�ة والتعرف على أوجه التمییز والقصور ف�ما تقدمه من محتوىً 

 إعالمي.
من خالل سعى ال�احث للتعرف على مدى توظ�ف الصحف اإللكترون�ة المصر�ة والعر��ة لفن  •

تساعد اإلعالمیین  في تغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، �مكن الخروج �مؤشرات مهمة قد اإلنفوجراف�ك
 لتوظ�ف الفنون الصحف�ة المناس�ة لألحداث الطارئة.

 


یتمثل الهدف الرئ�سي من الدراسة في التعرف على مدى توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة لفن        
) ١٩في تغط�ة تداع�ات جائحة �ورونا المستجد (كوفید  -�أحد أهم الفنون المستخدمة -اإلنفوجراف�ك 

 في المواقع اإللكترون�ة لصحف الدراسة، و�نبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرع�ة منها:
 تداع�ات و�اء �ورونا.تغط�ة في اإلنفوجراف�ك الكشف عن مدى استخدام صحف الدراسة لفن  •
االنفوجراف المستخدم في تغط�ة رصد الموضوعات التي اهتمت مواقع الصحف �عرضها في  •

 .تداع�ات و�اء �ورونا
 كورونا. جائحة التغط�ة الصحف�ة لتداع�ات في المستخدماإلنفوجراف�ك  التعرف على أهداف •
 التغط�ة الصحف�ة لتداع�ات في المستخدماإلنفوجراف�ك المقدم من خالله  الكشف عن اإلطار •

 كورونا. جائحة
 تناولت التي اإلخ�ار�ة والمواقع الصحف المنشور في مواقعاإلنفوجراف�ك نطاق  رصد نطاق  •

 المستجد كورونا جائحة تداع�ات
 جائحة التغط�ة الصحف�ة لتداع�ات في نفوجراف�ك المستخدمإل�ا المعلومات حجم التعرف على •

 كورونا.



 ا
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التغط�ــــة  فـــي المســــتخدماإلنفوجراف�ـــك رصـــد العناصـــر المقــــروءة وغیـــر المقـــروءة الموظفــــة فـــي  •
 كورونا. جائحة الصحف�ة لتداع�ات





وذلك من خالل عرض  ،قام ال�احث �مراجعة التراث العلمي السابق المرت�ط �موضوع الدراسة       
النتاج العلمي من الدراسات السا�قة، وتم حصر هذه الدراسات وترتیبها ترتیً�ا زمنً�ا من األحدث إلى 

 األقدم، وقد تم تقس�م عرض هذه الدراسات على النحو اآلتي:

 .اإلنفوجراف�كدراسات تناولت فن   -١
 �أزمة �ورونا. دراسات اهتمت �عالقة اإلعالم -٢

 :اإلنفوجراف�كالمحور األول: دراسات تناولت 

الکشف عن أثر استخدام نمط تقد�م القصة اإلخ�ار�ة ) م٢٠٢٠( استهدفت دراسة محمود عبد الحل�م
) على تنم�ة التفکیر ال�صری لألطفال ي�أنماطه الثالثة (الثابت والمتحرک والتفاعل اإلنفوجراف�ك�استخدام 

�أنماطه المختلفة، و�لغت  اإلنفوجراف�كللقصة اإلخ�ار�ة �استخدام  يالتت�عضعاف السمع؛ وق�اس األثر 
سنوات)، وتبیَّن من النتائج أن نمط تقد�م القصص  ٩-٦) طفًال، من المرحلة العمر�ة (٤٥عینة الدراسة (

لى مرتفع جًدا ع يالتفاعلي)، �ان له أثر إ�جاب -المتحرک -(الثابت اإلنفوجراف�كاإلخ�ار�ة �استخدام 
 تنم�ة مهارات التفکیر ال�صري لألطفال ضعاف السمع.
جراف�ک �وسیلة اتصال متطورة، و�آل�ة لمواجهة -وفي إطار الوقوف على الدور الذی یؤد�ه اإلنفو

�الموقع اإللکترونی  اإلنفوجراف�ك) إلى رصد وتحلیل استخدام م٢٠٢٠( الشائعات سعت دراسة أبو العال
س الوزراء وصفحته الرسم�ة �الف�س بوک، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج للمر�ز اإلعالمی لرئاسة مجل

من أهمها: وجود تفوق فی المحتوي الکمی لإلنفوجراف�ک �الموقع الرسمی لرئاسة مجلس الوزراء وصفحته 
) نموذًجا خالل فترة الدراسة، وتصدرت موضوعات الوزارات ٢١٧الرسم�ة على الف�س بوک, إذ بلغ (

اًطا �الجمهور والتی تمس ح�اة المواطنین �أبرز موضوعات �اإلنفو جراف�ک عینة الدراسة، األکثر ارت�
 ؛ فقد �ان التر�یز على الرد على الشائعة هو الهدف الرئ�س.اإلنفوجراف�كو�النس�ة للهدف من تقد�م 

 Theفوجراف في تغط�ة الصحف البر�طان�ة �التطبیق على معالجة صح�فة إلنوحول استخدام ا
Guardian كوفالینكو ألزمة الالجئین، هدفت دارسة Kovalenko )(2020  إلى التعرف على تأثیر

نفوجراف على سهولة إدراك القارئ وفهمه للمحتوى الصحفي الذي تم تقد�مه على موقع إلاستخدام ذلك ا
 ٢٠٠�ار البر�طان�ة وذلك ف�ما یتعلق �أزمة الالجئین، وقد قام ال�احث �اخت The Guardianصح�فة 

نفوجراف اعتمد على تقد�م إلم، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ا٢٠١٨و ٢٠١٥نفوجراف من عامي إ
لت في أشكال متنوعة من الجداول والرسومات الب�ان�ة ب�انات دق�قة حول الالجئین، والتي تمثَّ 
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والوضع اإلنساني واالحصائ�ات والتي أسهمت �شكل �بیر في شرح وتفسیر و�ظهار مدى خطورة الكارثة  
المتعلق بتلك القض�ة، مما جعل القارئ مدرً�ا مدى خطورة الوضع الصعب الذي جعله متفاعًال �شكل 

 كبیر مع تلك القض�ة.
في المواقع اإلخ�ار�ة الفلسطین�ة والمصر�ة، ومعرفة اإلنفوجراف�ك وفي إطار التعرف على واقع فن 

م) وقد قام ال�احث بتحلیل عینة من ٢٠١٩صافرة (نفوجراف؛ جاءت دراسة عإلمدى االهتمام �فن ا
في موقع صح�فتى "الرسالة نت" الفلسطیني، وموقع "الیوم السا�ع" المصري خالل عامین اإلنفوجراف�ك 

، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: اتفاق نتائج موقعى الدراسة على إهمال م٢٠١٧:٢٠١٨
وتقد�م الموضعات الدول�ة, واختلفت الموضوعات �حسب  ذات ال�عد العر�ي،اإلنفوجراف�ك موضوعات 

 ،النطاق الجغرافي بین موقعي الدراسة, ففي حین جاءت الموضوعات المحل�ة في صح�فة الرسالة
تصدرت الموضوعات الدول�ة في موقع الیوم السا�ع، وجاء الغرض اإلعالمي �أول أغراض تصم�م 

%، ف�ما قل االهتمام ٢٢.١%, ثم الغرض اإلقناعي بنس�ة ٧٤.٦في موقعي الدراسة بنس�ة اإلنفوجراف�ك 
 %. ٢.٦�األغراض األخرى فكانت �غرض إثارة التساؤالت بنس�ة 

نفوجراف�ك في المواقع إلوحول التعرف على مدى انقرائ�ة الش�اب الجامعي التیبوغراف�ة والجراف�ك�ة ل
)، وقد اختار ال�احث ثالثة مواقع صحف�ة م٢٠١٩لكترون�ة المصر�ة جاءت دراسة ال�طل(إلالصحف�ة ا

التي تستخدمها وهى: موقع "البوا�ة نیوز"، اإلنفوجراف�ك مصر�ة لتصم�م مق�اس االنقرائ�ة من نماذج 
وموقع " مبتدأ" وموقع "الیوم السا�ع"، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: وجود فروق ذات 

نفوجراف�ك في المواقع إلئ�ة الش�اب الجامعى التیبوغراف�ة والجراف�ك�ة لداللة إحصائ�ة بین متوسطات انقرا
 . اإلنفوجراف�كا لنوع الصحف�ة المصر�ة محل الدراسة وفقً 

) إلى التعرف إلى درجة اهتمام المواقع الفلسطین�ة اإللكترون�ة �فن م٢٠١٨هدفت دراسة سل�م (و 
هم العناصر المكونة لفن اإلنفو جراف�ك وأكثر ، وأهم مجاالت استخدامه، إضافة إلى أ اإلنفوجراف�ك

جراف�ك في المواقع ا والموضوعات التي �طرحها اإلنفو العناصر التي یتم التر�یز علیها، �جانب أهم القضا�
 ،و�ن اختلفت درجة اهتمامها –اإللكترون�ة، وقد �شفت الدراسة اهتمام مواقع الدراسة �فن اإلنفو جراف�ك 

%) وفى ٧٠.٦٩أظهرت مواقع الدراسة اهتماًما في العناصر المرئ�ة بنس�ة (حیث  ،وشكل االهتمام
%), و�تقدم موقع "ش�كة القدس اإلخ�ار�ة" مواقع الدراسة في اهتمامه ٢٩.٣١العناصر المقروءة بنس�ة (

في مواقع  اإلنفوجراف�كللعناصر المرئ�ة والمقروءة �افة بنسب ملحوظة، وتنوعت القضا�ا التي �طرحها 
 راسة. الد

ا لتصم�مات معرفة الفنون الصحف�ة األكثر استخدامً ل) م٢٠١٨(دراسة أحمد سعتفي حین  
وذلك من خالل  ,اإلنفوجراف�كمعرفة أهم التصم�مات ال�صر�ة المستخدمة في تصم�مات و ، اإلنفوجراف�ك

م، وأظهرت الدراسة أن أكثر ٢٠١٧م ومنتصف عام ٢٠١٦لعام  "عكاظ"و "مكة"دراسة صح�فتي 



 ا
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كانت الموضوعات ذات المضمون  اإلنفوجراف�كالصحف�ة التي تأتي بها تصم�مات الموضعات 
. �ما بینت الدراسة أن أكثر اإلنفوجراف�كا من قبل مصممي �انت األكثر اخت�ارً  إذ االجتماعي والس�اسي،

سة أن وأكدت الدرا ،كانت الخبر الصحفي اإلنفوجراف�كالفنون الصحف�ة التي تحتوي على تصم�مات 
هو  اإلنفوجراف�ك�عد أحد األسالیب اإلخراج�ة الحدیثة في صحف الدراسة، إضافة إلى أن  اإلنفوجراف�ك

  اللغة الصحاف�ة الحدیثة في العصر الحالي
في الحاجة الملحة لتسهیل توصیل  )م٢٠١٨(عبد المقصود بینما تمثلت المشكلة ال�حث�ة لدراسة  

وهدف ال�حث إلى دراسة متعمقة في علم ، الجمهور لتلقى الرسالةالمعلومات والب�انات ل�عض فئات 
ومدى إسهامه في تسهیل قراءة المعلومة ل�عض فئات  ،�الصورة التي توضح أهم�ة هذا العلم اإلنفوجراف�ك

ر على الجمهور وجعلهم أكثر استفادة من المحتوى قد أثَّ  اإلنفوجراف�كن أالجمهور، وتوصلت الدراسة إلى 
�سر من أسهل و أم أكثر تفاعل�ة معه، �ما وجدت نس�ة عال�ة جًدا من الجمهور تتلقي المعلومة كما جعله

ن التصام�م الجیدة والمتقنة تساعد الجمهور في أعن النصوص المكتو�ة و  هوتفضل ،اإلنفوجراف�كخالل 
  .مثلفهم المعلومة وت�سر است�عابها �الشكل األ

إلى ال�حث عن دوافع استخدام الجمهور السعودي لصحافة الب�انات  )م٢٠١٨( وهدفت دراسة حسین
وظفت الدراسة نظر�ة وقد ش�اعات المتحققة منها، لكترون�ة السعود�ة واإلإل�الصحف ا اإلنفوجراف�ك

وأداة االستب�ان �التطبیق على عینة من الجمهور  ،واستخدمت منهج المسح ،ش�اعاتإلاالستخدامات وا
) اإلنفوجراف�كن صحافة الب�انات (أ ترى ن العینة أمفردة، وتوصلت الدراسة إلى  ٢٠٠السعودي قوامها 

تساعد في ز�ادة إدراك و  ،%٩١.٣تمیز �العصر�ة والحداثة والقدرة على تحقیق عنصر الفور�ة بنس�ة تت
 إنها%، ثم ٩٠.٣مع اإلعالم الجدید بنس�ة  یتأقلملومات الجدیدة �شكل األحداث مع االطالع على المع

ا بین �ثافة عالقة ارت�اط�ة دالة إحصائ�ً  عن�عة األحداث �أقل وقت وتكلفة، �ما �شف الدراسة اسرعة مت
  .المتحققة منها واإلش�اعاتاستخدام صحافة الب�انات �الصحف السعود�ة 

على تذ�ر  اإلنفوجراف�كاستخدام  تأثیرالتعرف على مدى  )م٢٠١٨( عط�ةاستهدفت دراسة كما 
نترنت، وتوصلت الدراسة إلخ�ار�ة المنشورة على ش�كة اإلوفهم عینة من الجمهور لمضمون القصص ا

 القصص عرض في التقلیدي �األسلوب مقارنة المحتوى  تساعد الجمهور تذ�ر اإلنفوجراف�كن رسوم أإلى 
 زتعزَّ  اإلنفوجراف�ك رسوم أن على الدراسة أ�ًضا نتائج أكدت كما, اإلنترنت ش�كة على المنشورة اإلخ�ار�ة

 اإلخ�ار�ة القصة عرض في التقلیدي �األسلوب مقارنة المحتوى  فهم على المتلقین قدرات من أ�ًضا
  .اإلنترنت ش�كة على المنشورة

لكترون�ة إلالمواقع ا) إلى الكشف عن مدى ومالمح استخدام م٢٠١٧( أ�ًضا هدفت دراسة الغر�ب
نترنت إللكتروني المتمثل في ش�كة اإلفضًال عن الكشف عن تأثیر الوعاء ا ،اإلنفوجراف�كالمصر�ة لفن 

في إطار نظر�ة ثراء الوسیلة، وقد �شفت النتائج عن اهتمام  ،على استخدام مواقع الدراسة لإلنفوجراف�ك
التي استخدمتها  اإلنفوجراف�كخالل مدة التحلیل وقد تنوعت أشكال  اإلنفوجراف�كصحف الدراسة �فن 
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غلب واعتمدت مواقع الدراسة على المصادر الخارج�ة في النس�ة األ ،الصحف ما بین التفاعلي والثابت 
نفوجراف�ك ملونة في صحف الدراسة الخمسة بنس�ة إلوقد جاءت الغالب�ة العظمي ل ،من االنفوجراف

وقد جاءت  ,�التنوع الكبیر مع تفاوت ملحوظ في نوع�ات معینة اإلنفوجراف�كات اتسمت موضوعو  ,%٩٠
  .شاملة للنطاقات الثالثة المحلي والعر�ي والعالمي الدراسةفي مواقع  اإلنفوجراف�كموضوعات 

نفوجراف�ك الصحف اإللكترون�ة المصر�ة إمعالجة  هدفت لرصدفقد  )م٢٠١٧( جمعةدراسة أما  
إلى  الدراسة توتوصل، للموضوعات المطروحة �ه وعالقته �مستوى تعرض المستخدمین لهاواألجنب�ة 

من  اإلنفوجراف�ك: احتل الترتیب األول من نوع�ة الموضوعات التي یتم طرح هانتائج، منمن ال عدد
خاللها "أمن�ة"، ثم "صح�ة"، و"توعو�ة"، و�رجع ذلك إلى اهتمامات الصحف �ما �حدث من اضطرا�ات 

وهذا یتواكب مع الفترة التي تم بها  األحداث، واهتمامها بتوع�ة الجمهور بتوخي الحذر تجاه ،مختلفة
استطاع خالل فترة وجیزة أن �ص�ح  اإلنفوجراف�ك�ما تبین أن  ،ال�حث و�خاصة في الصحف البر�طان�ة

 محب�ة لدى القراء. أداة تعل�م�ة وترفیه�ة قو�ة من خالل تقد�م المعلومات على هیئة رسومات ب�ان�ة
في الصحف الرقم�ة ودوره  نفوجرافإل) استخدام ام٢٠١٦( MUSTAFFAمصطفي  وتناولت دراسة

نفوجراف في الصحف الرقم�ة محل إلفي ز�ادة فهم األخ�ار المنشورة، وأشارت نتائج الدراسة إلى استخدام ا
نفوجراف في الصحف الرقم�ة، إلفي ترتیب استخدام ا Front Pagesىالدراسة �أتي في الصفحات األول

وذلك �وسیلة رئ�سة لجذب القارئ إلى الخبر المنشور، �ذلك أشارت الدراسة إلى أن انجذاب لجمهور إلى 
 .ا �ما �حتو�ه الخبر من انفوجراف أو الصورإ�جاب�ً  االخبر �ان مرت�طً 

وتذ�ر المستخدمین دارك إنفوجراف التفاعلي على إلتأثیر ا )م٢٠١٦بینما تناولت دراسة الشهاوي (
وضحت النتائج تفوق أدراسة تجر�ب�ة على عینة من طالب الجامعات المصر�ة، وقد  ، وهيللمحتوى 

ارتفع مستوى التذ�ر واإلدراك في المجموعة  إذ ؛نفوجراف الثابتإلنفوجراف التفاعلي عن اإلالنص في ا
�ما أكدت الدراسة على تأثیر  ،نفوجراف الثابتإلالتي تعرضت للنص مقارنة �المجموعة التي تعرضت ل

على مستوى تذ�رهم و�دراكهم للمعلومات التي تتضمن الكثیر من  لألفرادمستوى المهارات الحساب�ة 
 .یوجد ارت�اط طردي بین مستوى المهارات الحساب�ة ومستوى إدراك وتذ�ر المحتوى  إذ ،األرقام

كینج ت�ان  دراسة رصدت ؛لة والجمهوردور االنفوجراف في تعز�ز العالقة بین الوسی وللتعرف على
QING TIAN )نفوجراف في الصحف الرقم�ة، و��ف تساعد إلك�ف�ة توظ�ف معلومات ا )م٢٠١٥

 الخبر المنشور،في نفوجراف على ز�ادة فهم الجمهور للمعلومات الواردة إالمعلومات المقدمة في صورة 
 theألمر�ك�ة والبر�طان�ة وهم قام ال�احث �إجراء مقابلة مع محرري ست من الصحف ا وقد

Washington Post, the New York Times, the Chicago Tribune, the USA Today, 
the Wall Street Journal and the Guardian معمن الجمهور،  م�حوًثا ١٤٠، إضافة إلى 

من الصحف عینة الدراسة، وقد أشارت نتائج الدراسة أن األخ�ار التي  اوخبرً  مقاًال  ٢٨٣تحلیل مضمون 
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نفوجراف، �ما إنفوجراف تكون نس�ة التعل�قات أكثر من تلك التي ال تحتوي على معلومات إتحتوي على 
، Mapsفي الترتیب األول الخرائط  جاءأشارت أنه ف�ما یتعلق بتفض�الت الم�حوثین ألنواع االنفوجراف 

، pictogramوفي المرت�ة الثالثة المخططات التوض�ح�ة  table chartت�ة الثان�ة الجداولوفي المر 
ورة شجذب وتقر�ب الجمهور لألخ�ار المن هامن: نفوجراف �قوم �مجموعة وظائفإلوتوصلت أن ا

Zooming ، تقد�م معلومات تفصیل�ة مما �سهم في فهم واست�عاب األخ�ار المنشورةو.  
نفوجراف الثابت والمتحرك في ز�ادة فهم وتذ�ر الجمهور لألخ�ار المنشورة في إلدور ا" وتحت عنوان

التعرف على الدور الذي تقوم �ه معلومات إلى , Merle )م٢٠١٤( میرل دراسة هدفت الصحف الرقم�ة
نتائج التذ�ر الجمهور المعلومات، وقد أشارت و في جذب انت�اه الجمهور،  infographicsاالنفوجراف 

نفوجراف المتحرك إلا، �ما أن نفوجراف الثابت أو المتحرك في جذب حر�ة العین إلى الخبرإلم�ة اإلى أه
نفوجراف الثابت، �ما أشارت إلى أهم�ة إل�سهم �شكل �بیر في تذ�ر المعلومات المتضمنة من ا

إلى نتائج القناع الجمهور �المحتوى الذي یتم تقد�مه في الصحافة الرقم�ة، �ذلك أشارت إنفوجراف في إلا
  .نفوجرافإلنفوجراف في تذ�ر النصوص المكتو�ة الموجودة �جوار اإلحدثه ا�التأثیر القوي الذي 

 
 المحور الثاني: دراسات اھتمت بعالقة اإلعالم بأزمة كورونا:

 

الخطاب اإلعالمي المستخدم في التعامل مع جائحة  Kummitha )(2020كومیثا تناولت دراسة 
، إضافة إلى التعرف على الفروق الموجودة بین الصین Pandemic COVID-19فیروس �ورونا 

ل مع تلك األزمة والدول الغر��ة ف�ما یتعلق �طرق توظ�ف التكنولوج�ا االتصال�ة الحدیثة في التعام
 ,BBC newsتحلیل األخ�ار المتعلقة �فیروس �ورونا والمنشورة في ب وقد قام ال�احث، الصح�ة العالم�ة

CNN, The Guardian, The New York Times, Business Insider, The Telegraph, 
The Economist, Reuters.Global Times China, and China File وقد أشارت نتائج .

الدراسة إلى أن الد�مقراط�ات الغر��ة تتجه إلى استخدام استرات�ج�ة المكاشفة والصدق ف�ما یتعلق بنشر 
ینما نجد أن الدولة الصین�ة تمیل إلى ب، Pandemic COVID-19فیروس �ورونا األخ�ار المتعلقة �

 .التكتم ف�ما یتعلق �األخ�ار المتعلقة �فیروس �ورونا
إلى التعرف على االسترات�ج�ات التي تت�عها الدولة ف�ما ) م٢٠٢٠( Chen تشینهدفت دراسة  

، Sina Weiboاخت�ار موقع تم ، وقد COVID-19یتعلق �المعالجة اإلعالم�ة ألزمة فیروس �ورونا 
أنها أشارت إلى أن ثراء الوسیلة  :على تلك الصفحة، و�انت أهم نتائج الدراسة امنشورً  ١٤١١تحلیل ل

Media Richness  والمقصود بها هنا مواقع التواصل االجتماعي وما تتمیز �ه من خصائص لم تؤثر
ا أكدت الدراسة أهم�ة دوائر ، �مض�ة فیروس �ورونافي درجة اهتمام وانخراط الجمهور في االهتمام �ق

في ز�ادة اهتمام إذ ساعدت بین الجماهیر و�ین الجهات الصح�ة المعن�ة،  Discussion loopالنقاش 
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الجمهور وز�ادة نس�ة الوعي لدیهم ف�ما یتعلق �األمور التي تؤدي إلى تسر�ع وتیرة القضاء على الفیروس  
 في أقرب وقت.

إلـى التعـرف علـى طب�عـة �عـض المشـكالت النفسـ�ة (الوحـدة النفسـ�ة، ) م٢٠٢٠(�مال، و إبراه�مهدفت دراسة 
النـــــوم، المخــــــاوف  االكتئـــــاب والكـــــدر النفســـــي، الوســـــاوس القهر�ـــــة، الضـــــجر، اضـــــطرا�ات األكـــــل، اضـــــطرا�ات

 لـــدى عینـــة مـــن طـــالب الجامعـــاتCovied-19 االجتماع�ـــة) المترت�ـــة علـــى جائحـــة فیـــروس �ورونـــا المســـتجد 
�عـاني منهـا  ، وتوصلت النتائج إلى: أن الضجر من أكثـر المشـكالت النفسـ�ة التـيا) م�حوثً ٧٤٦الحكوم�ة بلغت (

المشـكالت النفسـ�ة األخـرى،  طالب الجامعة في التوقیت الحالي، �ما �عـاني طـالب الجامعـة بدرجـة متوسـطة مـن
   غیر النوع لصالح اإلناث.عزى لمتالنفس�ة �ُ  كذلك ثبت وجود فرق دال إحصائً�ا في المشكالت

إلى التحقق من إمكان�ة التنبؤ بدور وسائل اإلعالم الجدید في تشكیل ) م٢٠٢٠( بینما سعت دراسة علة
في الجزائر، هي دراسة " ١٩الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصح�ة العالم�ة في ظل انتشار فیروس "كوفید 

أسفرت النتائج عن: إمكان�ة التنبؤ �الدور اإل�جابي لوسائل اإلعالم ، وقد ا) م�حوثً ١٤٠لعینة مكونة من ( میدان�ة
 ".١٩العالم�ة في ظل انتشار فیروس "كوفید  الجدید في تنم�ة الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصح�ة

ولیـد )، جـاءت دراسـة ١٩وحول تـأثیر وسـائل اإلعـالم علـى التوع�ـة األسـر�ة لمواجهـة فیـروس �ورونـا (كوفیـد
"، ١٩األســر�ة لمواجهــة فیــروس "كوفیــد  لمعرفــة مســتوى تــأثیر وســائل اإلعــالم فــي التوع�ــة )م٢٠٢٠(�م عبــد الحلــ

وجــود تــأثیر  إلــى ) مفــردة مــن األســر المصــر�ة، وتوصــلت الدراســة٥٠٠عینــة عمد�ــة قوامهــا (میدان�ــة لوهــي دراســة 
وطـرق مقاومتـه، و�ـذلك أشـارت النتـائج إلـى  ,وانتشـاره ،حق�قي وفعال لوسـائل اإلعـالم فـي توع�ـة األسـرة �ـالفیروس

عـزى لمتغیـر الجـنس، �مـا أوضـحت النتـائج وجود فروق غیر دالة في تأثیر وسائل اإلعالم على التوع�ة األسر�ة تُ 
أهم�ة ش�كات التواصل االجتماعي �وس�ط اتصالي معرفـي أسـهم فـي تشـكیل معـارف األفـراد �شـكل �بیـر فـي هـذه 

 األزمة.
دراســة جــاءت  "اعــل الشـ�اب الجــامعي مــع طـرق الوقا�ــة مــن فیـروس �ورونــا عبــر ف�سـبوكوتحـت عنــوان: "تف

ســعى ال�احــث مــن خــالل �حثــه إلــى التعــرف علــى تفاعــل الم�حــوثین مــع طــرق الوقا�ــة مــن و  )م٢٠٢٠( عو�ــدات
المیـدانیـــة مــن العینـــة  عر�ــي"، وتكونــت France24"األردن�ــة"، وقنــاة " فیــروس �رونــا عبــر صــفحتي قنــاة "المملكــة

ـــا مــن جـــامعتي "القـــاهرة، والمنیـــا ا) م�حوًثــ٤٠٠( صــفحتي قنــاة  عبــر مــن متـــا�عي طــرق الوقـایـــة مــن "فیــروس �ورون
الم�حـوثین  وجـود فـروق دالـة بـین أشـكال تفاعـلت الدراسة إلى عر�ي، وتوصل France 24""المملكة األردن�ة"، و"

صــفحة قنــاة  لصــالح France 24"و" ي قنــاة "المملكــة األردن�ــة،�صــفحت رونـــاو مــع طــرق الوقـایـــة مــن فیــروس �
""France 24.   

وفي إطار التعرف على دور وسائل اإلعالم ف�ما یتعلق بتوظ�فها الحمالت اإلعالم�ة التي تسهم  
 Marc.-André )م٢٠٢٠اندر�ه ( -مارك في الحد من انتشار تلك الفیروسات أو األو�ئة جاءت دراسة

لترصد الخطاب اإلعالمي المستخدم في مواجهة األزمات الصح�ة العالم�ة، إضافة إلى التعرف على 
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تلك المنظمات الطب�ة في نشر الوعي بین الجماهیر ف�ما یتعلق �الفیروسات  هتالتحد�ات التي واج
ك الفیروسات من الحدیثة، وقد بینت الدراسة أهم�ة ق�ام وسائل اإلعالم بدور �بیر في الحد من انتشار تل

من خالل التعرف على سبل الوقا�ة  ،خالل نشر فیدیوهات تعل�م�ة وقائ�ة للحفاظ وحما�ة صحة الجماهیر
، مما �قل بؤرة ى ن �العدو یمصاب واذا �انإلیهم، أو نشرها إلى األخر�ن إو��ف�ة الحما�ة من وصول العدوى 

من أن �ذلك أشارت نتائج الدراسة إلى ، تیها في أقرب وقلالقضاء ع ومن ثمانتشار تلك الفیروسات، 
بین االسترات�ج�ات التي تعتمد علیها المنظمات ف�ما یتعلق �التعامل مع الفیروسات واألو�ئة الحدیثة مثل 

وذلك بهدف عدم تهو�ن تعامل  Intimidation، استرات�ج�ة التخو�ف COVID-19فیروس �ورونا 
نشر األخ�ار المتعلقة �الخسائر الفادحة التي أحدثها ذلك الجمهور مع تلك الفیروسات، وذلك من خالل 

 فها في خالل أشهر قلیلة.العالم، وحجم الوف�ات التي خلَّ  ى الفیروس على مستو 
فـي  ١٩لة علـى الجمهـور: �ـالتطبیق علـى أزمـة جائحـة �ورونـا �وفیـد ضـلَّ وحول تأثیر التغط�ة اإلعالم�ـة المُ 

تناولـت التـأثیرات النفسـ�ة والصـح�ة و   .Jun Wen et al )م٢٠٢٠( جـون و�ـن وآخـرون  الصین؛ جـاءت دراسـة
اء متــا�عتهم للتقــار�ر والتغط�ــة اإلعالم�ــة التـي قامــت بهــا وســائل اإلعــالم المحتملـة علــى الجمهــور الصــیني مــن جـرَّ 

فیـــروس ، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن غالب�ـــة التقـــار�ر الغر��ـــة التـــي تناولـــت أزمـــة ١٩الغر��ـــة �شـــأن فیـــروس �وفیـــد 
كورونا المستجد اتسمت �العنصر�ة تجاه الصین ومواطنیها، منتقدة التـراث الصـیني والعـادات الصـین�ة ف�مـا �خـص 
النظام الصحي والغذائي، وأن �عض التقـار�ر وصـفت الصـین �المصـدر األول للفیروسـات فـي العـالم، األمـر الـذي 

   لعنصري في �عض دول العالم.أدى إلى اإلساءة لصورة الصین وتعرض مواطنیها لالضطهاد ا
اآلثـار النفسـ�ة المرت�طـة بتفشـي فیـروس �ورونـا  .Wang et al )2020(وانـغ وآخـرون كما تناولت دراسة 

�التطبیق على الحالة النفس�ة ل�عض المواطنین �مناطق مختلفة من الصـین �عـد انتشـار وتفشـي فیـروس  ١٩كوفید 
، واســتخدمت ا) م�حوًثــ٦٠٠القلــق واالكتئــاب لــدى عینــة مكونــة مــن (، و�التحدیــد ق�ــاس معــدالت ١٩كورونــا �وفیــد 

الدراســة أداة االســتب�ان ومق�ــاس للقلــق وآخــر لالكتئــاب، وتوصــلت الدراســة إلــى أن اإلنــاث �ــانوا أكثــر شــعوًرا �ــالقلق 
كتئـاب مـن الفئـات عـام �ـانوا أكثـر شـعوًرا �ـالقلق واال ٤٠مقارنًة �الذ�ور، �ما أن األفراد من الفئة العمر�ة أكثر من 

العمر�ة األقل في السن، وعكست النتائج وجود حالـة عامـة مـن القلـق والشـعور �االكتئـاب لـدى الجمهـور مـن جـراء 
 تفشي فیروس �ورونا.
رصد وتحلیل الخطاب اإلعالمي المستخدم في   .Singh et al (2020)سینغ  حاولت دراسة

Twitter  ف�ما یتعلق �جائحة �فیروس �ورونا، ودوره في نشر المعلومات والشائعات بین الجمهور، وحجم
أشارت نتائج الدراسة إلى أنه نت�جة عدم و ف�ما یتعلق بتلك الجائحة،  Twitterالمناقشات التي تحدث على 

لمنصات من بین لذلك �انت تلك ا ؛وجود رقا�ة على المحتوى المنشور على مواقع التواصل االجتماعي
مثل  ،ا في نشر الخرافات واألساطیر والمعلومات المضللة بین الجماهیرالوسائل الرئ�س�ة التي �انت سب�ً 

نفلونزا العاد�ة، أو ألنفلونزا له مثل األعراض و�مكن عالجه بدواء األأن فیروس �ورونا شب�ه �فیروس ا
 Heat Kills Diseaseف والطقس الساخنمثل شائعة أن الفیروس سیتم القضاء عل�ه خالل فصل الص�
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ن ذلك الفیروس تم تحضیره في المعامل إحیث  ,ال �مثا�ة حرب ��م�او�ةإأو أن الفیروس ما هو ،  
  في �ثیر من األح�ان إلى نشر الخوف والذعر بین الجماهیر. ىالك�مائ�ة، مما أد

لترصد االسترات�ج�ات االتصال�ة المستخدمة في  Elavarasan )م٢٠٢٠إ�الفاراسان (دراسة جاءت 
إضافة إلى التعرف على التقن�ات التكنولوج�ة التي تمت ، -COVIDالتعامل مع جائحة فیروس �ورونا

، وهي COVID-19االستعانة بها في التواصل مع الجماهیر المتنوعة للوقا�ة من انتشار فیروس �ورونا 
أشارت نتائج الدراسة إلى استخدام تطب�قات الهاتف م�حوًثا، و  ٨٥٦عینة مكونة من دراسة میدان�ة ل

المحمول �أحد االسترات�ج�ات االتصال�ة، بهدف التعرف على أخ�ار الفیروس لحظة بلحظة والتعرف 
ا، وما هي أ�ًضا على طرق الوقا�ة، والتعرف على األعراض التي �مكن من خاللها اكتشاف المرض م�كرً 

نتائج أن ال�ذلك أشارت ، �اعها عند الشعور �أعراض وجود الفیروس لدى الفرداإلجراءات التي �جب ات
تكنولوج�ا االتصال الحدیثة المتمثلة في االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، �انت العامل األبرز في 

 .هم بتطور الوضع ف�ما یتعلق �انتشار فیروس �ورونادمدا�نشر الوعي بین الجماهیر، و 
إلى التعرف على العالقة  )م٢٠١٥أبو سنة ( هدفت دراسة حول مرض �ورونا وفي س�اق متصل

بین مستوى المعرفة �مرض �ورونا لدى الجمهور السعودي و�ین تعرضه للصحف الورق�ة واإلل�كترون�ة، 
المراجعین للمراكز الصح�ة  ، منمفردة من الجمهور السعودي ٢٠٠ قوامهات الدراسة على عینة �وقد أجر 

 ,الدراسة على مدى اهتمام الم�حوثین �مرض �ورونا وقد دلت نتائج�مدینتي الطائف وال�احة �السعود�ة، 
ا لمدى خطورة المرض وتفش�ه، �ما دلت النتائج على حرص الجمهور على الحصول د انعكاسً وذلك �عُ 

 .)المعرفة السطح�ة والمعرفة المتعمقة(على معلومات عن المرض �كل مستو�اته 
الصح�ة لمرض �ورونا �مدینة الر�اض وحول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوع�ة 

) لتقی�م الدور االتصالي للمؤسسات الصح�ة في التوع�ة ح�ال م٢٠١٤السعود�ة، جاءت دراسة الفرم (
مرض �ورونا، وتمثلت أداة الدراسة في تحلیل مضمون الرسائل التوعو�ة المنشورة عبر الحسا�ات الرسم�ة 

ث (یوتیوب، ف�سبوك، تو�تر). وتوصلت نتائج الدراسة إلى للمدن الطب�ة، في الش�كات االجتماع�ة الثال
%) المدن الطب�ة ٧٣أنه رغم انتشار ش�كات التواصل االجتماعي في المملكة العر��ة السعود�ة، فإن (

 –ومستشف�اتها الحكوم�ة ال تمتلك منصات على ش�كات التواصل االجتماعي (یوتیوب " �مدینة "الر�اض
%) من المدن ٦٠ها في برامج التوع�ة الصح�ة. �ما أوضحت النتائج أن (تو�تر) الستخدام-ف�سبوك

لم تستخدم ش�كات التواصل االجتماعي المتاحة في التوع�ة ح�ال مرض " الطب�ة �مدینة "الر�اض
"كورونا"، ما �عني عدم وجود استرات�ج�ة صح�ة وطن�ة متماسكة تسهم من خاللها �افة المدن الطب�ة 

  م�ة في االنخراط في الجهد الوطني الصحي.ومستشف�اتها الحكو 
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 التعلیق العام على الدراسات السا�قة:
من حیث اإلنفوجراف�ك تنوعت الدراسات التي تناولت فقد  ،نفوجراف�كإل �النس�ة للمحور الخاص �ا -

األهداف؛ فمنها ما هدف إلى التعرف على مدى اهتمام مواقع الصحف العر��ة واألجنب�ة �فن 
في فهم وتذ�ر الجمهور للمحتوى، ومنها ما اإلنفوجراف�ك ، ومنها ما هدف للتعرف على دور اإلنفوجراف�ك

نفوجراف واإلش�اعات المتحققة منها، وغیر ذلك من األهداف، إلهدف إلى دوافع الجمهور للتعرض ل
في اإلنفوجراف�ك دور و�الرغم من تعدد أهداف الدراسات السا�قة؛ إال أنها جم�عها قد اتفقت على أهم�ة 

مواقع الصحف سواء العر��ة أو األجنب�ة، وسوف تتشا�ه معهم الدراسة في الهدف منها وهو التعرف على 
 دور االنفوجراف�ك في الصحف اإللكترون�ة في نشر التوع�ة الصح�ة لتداع�ات فیروس �ورونا المستجد.

فقد اعتمدت �عضها على المنهج التجر�بي  ،اختلفت المناهج المستخدمة في الدراسات التي تم عرضها -
و�عضها اعتمد على منهج المسح، وآخر اعتمد على دراسة الحالة، �ما وجدت دراسات اعتمدت على 

 منهج الدراسات المت�ادلة، وسوف تتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت منهج المسح التحلیلي.
ات الدراسة التي استخدمتها الدراسات السا�قة للتعرف على جاء االستب�ان وتحلیل المضمون على رأس أدو  -

وأهمیته في مواقع الدراسة، وجاء �عدها المقای�س الخاصة �الدراسات التجر�ب�ة، وسوف اإلنفوجراف�ك دور 
 تعتمد هذه الدراسة على أداة تحلیل المضمون.

في مواقع الصحف نفوجراف�ك اإلتشابهت الدراسة مع جم�ع الدراسات التي تم ذ�رها في تناول موضوع  -
في الصحف اإللكترون�ة في نشر التوع�ة اإلنفوجراف�ك اإللكترون�ة، ولكن تختلفت معها في دراسة دور 

الصح�ة لتداع�ات فیروس �ورونا المستجد، حیث إن الظروف الحال�ة من تفشى مرض �ورونا وتوقف 
 همة.معظم القطاعات المجتمع�ة �جعل من دراسة هذا الفن ضرورة م

 

فقد تعددت أهداف الدراسات التي تناولت فیروس  و�النس�ة للدراسات التي تناولت فیروس �ورونا      
كورونا، حیث اهتم �عض الدراسات �التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في التعر�ف �األزمة 
وسبل الوقا�ة منها، وجاء �عضها  للتعرف على الخطاب اإلعالمي المستخدم لمواجهة تداع�ات فیروس 

التقلیدي والحدیث في التعر�ف  على دور اإلعالم سواءً  كورونا المستجد، وهدفت �عضها للتعرف
على  والتعرف ومحدداتها، للجائحة اإلعالم�ة والتغط�ة المعالجة أشكال �الفیروس، �ما ر�ز �عضها على

 ور�زت ،الجائحة هذه ح�ال لمتا�عیها الصحي الوعي ز�ادة على الجدید اإلعالم وسائل مساهمة مدى
 الجائحة هذه متا�عة على تترتب قد التي الوقائ�ة والطرق  واالجتماع�ة النفس�ة المشكالت على �عضها

 اإلعالم. وسائل عبر
الدراسات بب�ان االسترات�ج�ات المختلفة التي ات�عتها المنظمات الدول�ة في مواجهة  �عضاهتمت كما  -

الجدید ومواقع التواصل االجتماعي في التوع�ة �المرض وطرق  عالم�عضها بدراسة دور اإل, و زمةاأل
 .انتشاره
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 و�ن والمیداني، التحلیلي �شق�ه المسح، منهج على المستخدم المنهج حیث من الدراسات غالب�ة اتفقت - 
 .المیداني المسح منهج هو الغالب كان
لتحلیل المضمون، معظمها طرق تجاءت معظم الدراسات التى أجر�ت في هذا الصدد میدان�ة ولم ی -

في �ونها  األخرى  الدراسات إل�ه هدفت ما مع هذه دراستنا ، لذا تختلفاإلنفوجراف�كو�خاصة تحلیل 
الصح�ة وتغط�ة  التوع�ة نشر في اإللكترون�ة الصحف فياإلنفوجراف�ك  مدى توظ�ف سوف تدرس

 األجنب�ة أو العر��ة الدراسات -ال�احث علم حد على– تتطرق  لم حیث المستجد، كورونا فیروس تداع�ات
 . المهم الجانب لهذا
 الحاليلموضوع الدراسة  -ال�احث معلى حد عل-أظهر العرض السابق عدم تطرق الدراسات السا�قة  -

  )،١٩تداع�ات جائحة �ورونا المستجد (كوفید توظ�ف الصحف اإللكترون�ة لإلنفوجراف�ك في تغط�ة وهو 
 . الدراسة التي نحن �صددهامما یؤ�د على أهم�ة إجراء 

 المدخل النظري للدراسة:

أشار مجموعة من ال�احثین إلى أن البن�ة المعرف�ة لهذه النظر�ة تستند إلى نظر�ة معالجة 
) contingency theory)، ونظر�ة االحتماالت (Information processing theoryالمعلومات(

نوع�ة المعلومات الموجودة ومتطل�ات معالجتها و�ین استخدام مة بین ءدى التوافق والمالالتي ت�حث في م
إطار  وهومدخل ثراء الوسیلة اإلعالم�ة   .)م۲۰۱۳، عبدالفتاح(. الوسائل اإلعالم�ة وتأثیر ذلك على األداء

وقد قام بوضع  ,لوصف وسائل االتصال على حسب قدرتها على إنتاج المعلومات التي تنقل من خاللها
، Robert H. Lengel ورو�رت لینجیل Richard L. Daft هذه النظر�ة �ل من ر�تشارد دافت

واستخدمت لتصن�ف وتقی�م وسائل اتصال�ة معینة، مثل المكالمات الهاتف�ة والمؤتمرات المرئ�ة والبر�د 
معان�ه، �لما  والت�ستن نه �لما زاد غموض المضمو أ أوضحت نظر�ة ثراء وسائل اإلعالمو   ،اإللكترونى

  (Kinney, S 1998 p140). .كانت وسائل اإلعالم األكثر ثراًء هى األنسب له
قدرة  �أنه " الوسیلةثراء  )م٢٠٠٢( Daft & Lengel  "لینجیل" و "دافت" ف �ل منعرَّ وقد 

العمل�ات االتصال�ة تعتبر ، هور لقض�ة معینة خالل فترة زمن�ةالمعلومات على تغییر فهم و�دراك الجم
توضح القضا�ا أو تز�ل الغموض المتعلق بها في وقت قصیر أنها ثر�ة �المعلومات، وعلي  أن التي �مكن

النق�ض من ذلك العمل�ات االتصال�ة التي تتطلب وقًتا طو�ًال لتمكین الفهم أو إزالة الغموض تعتبر أقل 
 .ثراءً 

 عند تناول العالقة التفاعل�ة بین من أكثر النظر�ات تداوًال  نظر�ة ثراء الوسیلة اإلعالم�ةُتعد لذا  
من الرسالة اإلعالم�ة  الجمهور ووسائل االتصال الجماهیر�ة، حیث تر�ز على الم�ادرة اإلعالم�ة بدالً 

وعلى األشكال التفاعل�ة لالتصال في اتجاهین بین القائم �االتصال والجمهور المستقبل  ،كنقطة بدا�ة لها
 )٧٥، صم٢٠١٢(الضامن،  ..للرسالة
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  Theory Hypothesis:فروض النظر�ة 

أنه �لما �انت الوسیلة قادرة على نقل وتوصیل المضمون اإلعالمي  ؛قوم النظر�ة على فرض رئ�سيت    
، أما اذا �انت الوسیلة غیر قادرة على توصیل �صورة واضحة ومفهومة �انت الوسیلة أكثر ثراءً 

من المستقبل أو الجمهور لفك شفرة  الً طو� ا�صورة واضحة ومفهومة أو احتاجت وقتً المضمون اإلعالمي 
 (Hornung, 2015, p24) وفهم المضمون اإلعالمي فحینئذ تكون الوسیلة ضع�فة.

خمس سمات وشروط �مكن بها تحدید إذا ما �انت الوسیلة  (Rodriguez, 2017. P16) "رودر�غیز" و�ذ�ر
 وهي: ،أم الاإلعالم�ة ثر�ة قو�ة 

والتي تحدد سرعة االتصال  Immediacy of feedbackفور�ة التغذ�ة المرتدة أو رجع الصدي  -
 ثنائي االتجاه بین المرسل والمستقبل.

: وتشیر إلى الطرق واألسالیب المستخدمة في  Symbol varietyتعدد وتنوع الرموز المستخدمة  -
 توصیل المضمون اإلعالمي للجمهور.

: وتشیر إلى عدد المحادثات التي �مكن أن تحدث في وقت واحد جراء Parallelismالتناظر�ة  -
 استخدام الوسیلة اإلعالم�ة.

: والمقصود �ه قدرة سماح الوسیلة اإلعالم�ة للمستخدم Rehears abilityتعدیل الرسالة اإلعالم�ة  -
 للجمهور. رسالهاإمن تعدیل الرسالة اإلعالم�ة قبل 

ه الوقت المتطلب لقراءة وفهم الرسالة : والمقصود �,Reprocess abilityم�ة معالجة الرسالة اإلعال -
التي مكان�ات إلاإلعالم�ة، فمواقع التواصل االجتماعي على وجه الخصوص تملك من الخصائص وا

وهو ماال تت�حه غیرها من  ،ا والرد علیهاتمكن الجمهور من إعادة قراءة الرسالة واست�عابها وفهما جیدً 
  اإلعالم التقلید�ة. وسائل

 مدى إفادة الدراسة من نظر�ة ثراء الوسیلة:
تستفید الدراسة من نظر�ة ثراء الوسیلة التي ترى أن وسائل االتصال تمتلك خصائص معینة تجعل 
كل وسیلة منها أقل أو أكثر ثراًء من األخرى, وتفترض نظر�ة ثراء الوسیلة اإلعالم�ة أن ثراء وسائل 

 ،التكنولوج�ا العال�ة تمتلك قدًرا �بیًرا من المعلومات ووسائل التعبیر عن رسائلها اإلعالم�ةاإلعالم ذات 
فضًال عن تنوع المضمون المقدم من خاللها و�التالي تستط�ع هذه الوسائل التغلب على الغموض والشك 

سة الحال�ة في فن فراد عند التعرض لها، وهو األمر الذى تستفید منه الدراألالذى ینتاب الكثیر من ا
في تغط�ة اإلنفوجراف�ك ، إذ تسعى الدراسة لمعرفة مدى توظ�ف الصحف العر��ة لفن اإلنفوجراف�ك

تداع�ات فیروس �ورونا المستجد، حیث تعرض مواقع الدراسة مادتها الصحف�ة عبر وسیلة تتمتع �قدرات 
رنت �ما تت�حه من إمكان�ات تعبیر�ة تكنولوج�ة عال�ة تتوفر لها من خالل بث موضوعاتها عبر ش�كة اإلنت
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 ،دوتها المختلفة والوسائط والنصوص الفائقةأ�أتي على رأسها التفاعل�ة �أشكالها و �بیرة؛  واتصال�ة 
 واستخدام األلوان وغیرها من القدرات االتصال�ة التي ال تتوافر في حالة الصحف الورق�ة مثًال.

 

 :اإلطار المعرفي للدراسة
 �ك:اإلنفوجرافتعر�ف 

�مـا �عنـي  Graphic Informationإلـى الجمـع بـین �لمتـي  Infographicنفوجراف�ـك �شـیر مصـطلح اإل
تمثیل المعلومات والب�انات والمعارف المختلفة �أشكال رسوم�ة مصـورة، بهـدف عـرض المعلومـات المعقـدة 

 ).Beheshti, 2017) &Bicen.�شكل واضح و�سهل قراءته �سرعة 
نفوجراف �أنه التمثیل والعرض المصور والمرئي إلا )p4) Langer ,2018النجر تعرفو 

للمعلومات والب�انات مثل الرسوم الب�ان�ة والجداول التي تكون متضمنة في الخبر الصحفي مما �سهم في 
 فهم الخبر �صورة أسرع. 

العناصر االتصال�ة التي تتسم �التطور  نهنفوجراك �أإلا )Cairo” )p4,2012“ ”كایرو“ بینما �عرف
وذلك لتقد�م المعلومات والب�انات إلى الجمهور وذلك في صورة رسوم ب�ان�ة أو جداول مما �سهم في فهم 

  المحتوى والخبر المقدم.
�أنه مز�ج من العناصر المكتو�ة والمرئ�ة التي یتم ) Weber” )p161,2013“ ”و�بر“ �عرفبینما 
  .لتقد�م أكبر قدر من المعلومات في أقل مساحة ممكنةا دمجهما معً 

 �ك:اإلنفوجرافأنواع 
ـــدهتوجـــد مســـم�ات  ـــة  �ـــكنفوجرافلإل عدی أو  (Information Design)تتمثـــل فـــي التصـــام�م المعلومات�

 ف�ما یلي: �ك، وتتمثل أنواع اإلنفوجراف(Data Visualization)الب�انات التصو�ر�ة التفاعل�ة 
 ثابت �كإنفوجراف (Static Infographics)شكل ثابت  امعینً  ًئا: �كون ع�ارة عن رسم تصو�ري �شرح شی�

اإللكترون�ــة، وال و دون الحاجــة الــى أي تفاعــل مــع القــارئ وهــو الشــكل المســتخدم فــي الصــحف المطبوعــة 
 �حتوي على أ�ة عناصر أو سمات متحر�ة.

 متحــرك �ــكإنفوجراف (Animated Infographics)رة عــن رســم تصــو�ري متحــرك فــي شــكل : وهــو ع�ــا
فیدیو، وهذا �عتمد على جزء من مفهوم الرسوم المتحر�ة، حیث تكـون العناصـر والب�انـات فـي حالـة حر�ـة 
مستمرة، وهذه الحر�ة لها التأثیر األكبر فـي جـذب انت�ـاه المسـتخدمین �شـكل �فـوق أي عنصـر مرئـي آخـر 

 ).Kim,2010( مثل اللون 
 تفاعلي �كإنفوجراف (Interactive Infographics) و�حتوي على عناصر للتفاعـل مثـل أشـرطة التحـرك :

التفاعلي التفاعل الذي ینتج  �ك�شمل اإلنفوجرافو  ،وأزرار للنقر علیها أو أى سمة أخرى من سمات التحكم
و الوصــول لمعلومــات جدیــد أ �ــكحیــث تتــ�ح �ــل نقــرة داخــل اإلنفوجراف ،ســتجا�ة للنقــر علــى األزرارعنــه اإل

 .)Olivo,2015(.التفاعل�ة الروا�ط الفائقة �ما تتضمنتسلسل المعلومات التال�ة، 



 ا
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 :اإلنفوجراف�ك استخدام أهم�ة
�قوم على التجسید  وذلك ألنْ  ،هم في شرح وز�ادة فهم المعلومات المعقدةمنفوجراف بدور إل�قوم ا

المعلومات المعقدة �طر�قة تمكنهم من ا لتوصیل وت�سیر فهم ال�صري لألفكار والمعلومات وذلك سع�ً 
نفوجراف على اإلدراك ال�صري للمعلومات من خالل مزجها �الرسوم إلاست�عابها �سهولة، نت�جة العتماد ا

وال شك أن هذه الطر�قة تساعد �شكل �بیر على توصیل المعلومات �طر�قة �مكن فهمها �صورة  ،والصور
نفوجراف الذي وضعته منظمة الصحة العالم�ة إلوذلك مثل ا ،خاصة تلك التي تحتوي على أرقام ،أسرع

حول تطور فیروس �ورونا حول العالم والذي تستعین �ه الصحف االلكترون�ة لمعرفة مدى تطور 
 .(Dick, 2015, p152) الفیروس في جم�ع بلدان العالم.

% من المعلومـات التـي تنتقـل إلـى المـخ هـي معلومـات مصـورة، ٩٠حوالي وتشیر الدراسات إلى أن       
�عـالج المـخ و % من الناس �ستجیبون أفضل للمعلومات المصورة مقارنـة �المعلومـات النصـ�ة، ٤٠حوالي و 

 و�عــــد .)م٢٠١٥(عبــــد ال�اســــط،  .مــــرة أســــرع مــــن المعلومــــات النصــــ�ة ٦٠٠٠المعلومــــات المصــــورة �حــــوالي 
ــــك أحــــد ال ــــة اإلنفوجراف� ــــي وســــائل الفعالــــة وأكثرهــــا جاذب� ــــر الشــــ�كات  عــــرض المعلومــــات خصوصــــاً ف عب

 .االجتماع�ـــة، فهـــي تـــدمج بـــین الســـهولة والســـرعة والتســـل�ة فـــي عـــرض المعلومـــة وتوصـــیلها إلـــى المتلقـــي
 . )م۲۰۱٤(الجر�وي، 

أو  Interactive Infographicلكترون�ة �استخدام السمات التي تتمیز بها إلكما تقوم الصحف ا
والتي تمكن القارئ والمستخدم من التحكم في عرض  ،نفوجراف التفاعلي في عرض قصصها اإلخ�ار�ةإلا

 نفوجراف التي �مكن أن تعرض لد�ه عند متا�عة الخبر.إلبل والتحكم في أنواع ا ،نفوجرافإلذلك ا
)Segel, 2010, p1139.( 

في ز�ادة فهم القارئ للب�انات  مهمبدور قوم نفوجراف�ك �إلاأن  )م٢٠١٢(Nileson نیلسن بینما یؤ�د
للقارئ في تعامله  مهًماقدمت دور  Interactive Infographicsوالمعلومات المنشورة، حیث �قول أن 

 :وظائف للقارئ  ةلكترون�ة، وذلك لق�امه �خمسإلمع المعلومات والب�انات المعقدة التي تنشرها الصحف ا
، سهولة Efficiencyوالكفاءة والفعال�ة في عرض الب�انات والمعلومات  Learnabilityز�ادة الفهم والتعلم 

  .Satisfactionتحقیق الرضا و ، Errors، تقلیل نس�ة األخطاء Memorabilityتلك المعلومات لالتذ�ر 
 

 :لكترون�ةإل نفوجراف في الصحف اإل خصائص ا
لكترون�ة �مجموعة من السمات والخصائص إلالذي یتم استخدامه في الصحف ا اإلنفوجراف�كتمیز ی      

 والتي تتلخص في اآلتي:
 ومعلومات �املة إلى الجمهور. ىً هدف إلى تقد�م معنیأنه -١
 قوم على تقد�م معلومات حدیثة ومتطورة. �أنه -٢
 عمل على تقد�م معلومات �اف�ة تساعد على فهم الحقائق والمعلومات الواردة في الخبر الصحفي.�أنه -٣
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وفي �عض األح�ان  ،قوم على استخدام عناصر فر�دة وممیزة مثل الصورة واأللوان والنصوص� أنه-٤ 
راد توصیلها إلى الجمهور والرسالة التي یُ  ىصال المعن��منع تشو�ه الحقائق و لوذلك محاولة  ،الصوت

 المستهدف.
جذب القارئ إلى مما �سهم في  ؛إضفاء ق�مة للمعلومات الصحف�ة إلى الجمهور عن الخبر المقدم-٥

 نفوجراف الموجود في الخبر.إلاالطالع على الخبر من خالل ا
مما �سهم في جذب عین المشاهد إلى قراءة  ،نفوجراف �عمل على الجمع بین أكثر من عنصرإلأن ا-٦

 )Kovalenko, 2020, p7-10(الخبر الصحفي. 
 :نفوجرافإل الشروط الواجب توافرها في ا

١-captivating نفوجراف خاصة المستخدم في إلهم الشروط الواجب توافرها في اأ : وهو �عتبر من
نفوجراف من خالل استخدام عناصر الصورة واأللوان إلوهو توافر عنصر الجاذب�ة في ا ة؛الصحف الرقم�

 ).Segel, 2010p1139( نفوجرافإلنفوجراف �ساعد على جذب القارئ إلى اإوغیرهما من أجل تكو�ن 
٢-: presented in an interesting way نفوجراف في نمط شیق غیر ممل إلأن یتم تقد�م ا

 .ى �جذب القارئ إلى المحتو 
٣-: accurate  أن تقوم على استخدام معلومات دق�قة إلى الجمهور مما یز�د من ثقة الجمهور في

 المعلومات المعروضة.




أعلــــى درجــــات انتشــــار المــــرض وفــــق الطب�عــــة تعــــرف منظمــــة الصــــحة العالم�ــــة الجائحــــة �أنهــــا  :جائحــــة •
؛ ممــا یتطلــب تـدخالت م�اشــرة مــن قبــل لــهالتــأثیر الم�اشـر مــن تخلـو منطقــة  نــه ال تكــادإ�حیــث  ،الجغراف�ـة

الصـح�ة  العالم�ة لمتا�عة اإلجـراءات الوقائ�ـة وتحدیـد الس�اسـاتالصحة المنظمات الدول�ة وخاصة منظمة 
 .  (WWW.emro.who.int/ar/cov.org)العالم�ة

هــو أحــد  COVID19 ١٩وفًقــا لمنظمــة الصــحة العالم�ــة ففیــروس �ورونــا �وفیــد : )١٩–كوفیــد(كورونــا  •
�ورونـا والتـي تسـتهدف الجهـاز التنفسـي، ومصــطلح  �اســمأنـواع سـاللة الفیروسـات التاج�ـة المعروفـة علمً�ـا 

COVID19 فــــ " ؛یتكــون مــن عــدة أجــزاء، و�حمــل �ـــل جــزء معنــى"CO "هــو اختصــار �ورونـــا، وVI "
نســ�ة إلــى السـنة التــي تــم اإلعــالن فیهــا عــن ظهــور  19"اختصــار مــرض، ورقــم "" Dاختصـار فیــروس، و"

   المرض.
األفكار والمعلومات من الحیز النظري المجرد إلى الحیز هو فن �عمل على إخراج : اإلنفوجراف�ك •

التصو�ري المصور أو المرسوم أو المرئي، وهو علم�ة تتم فیها معالجة المعلومات و�عادة تمثیلها 
 وعرضها بهدف تغییر واستثارة االستجا�ة لدى القراء للوصول إلى فهم أسرع وأكثر دقة.



 

http://www.emro.who.int/ar/cov.org
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 ا�ة على عدد من التساؤالت هي:تسعى الدراسة لإلج
 نفوجراف في تغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا؟إلإلى أي مدى وظفت الصحف العر��ة ا -١
 التغط�ة في المستخدم نفوجرافإلا في �عرضها الصحف مواقع اهتمت التي ما الموضوعات -٢

 الصحف�ة؟
 جائحة تداع�ات تناولت التي الصحف اإللكترون�ة العر��ة في المستخدم االنفوجراف�ك ما أهداف  -٣

 المستجد؟ كورونا
 كورونا جائحة نفوجراف في أطر مختلفة لتغط�ة تداع�اتإلصحف الدراسة ا ��ف قدمت  -٤

 المستجد؟
 نفوجراف في صحف الدراسة أم ر�زت على جوانب �عینها؟إلهل تنوعت مكونات ا -٥
 تناولت التي العر��ة الصحف مواقع في المنشورة الصحف�ة المواد إلى أي مدى اتسع نطاق -٦

 المستجد؟ كورونا جائحة تداع�ات


التي تهدف إلى وصف  Descriptive Researchesتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصف�ة       
طب�عة وخصائص مجتمع ما أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة �ظاهرة ما والحصول على ب�انات �اف�ة 

، وذلك )۳٤، صم۲۰۰۱ ،طایع(إضافة إلى تصن�ف هذه الب�انات وتحلیلها واستخالص نتائج منها  ،عنها
حول مدى توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة من خالل محاولة هذه الدراسة الخروج �مؤشرات أساس�ة 

 .نفوجراف�ك �أحد أهم محتو�ات مواقع الصحف في التغط�ة الصحف�ة لجائحة �وروناإللفن ا


فقد استخدم ال�احث  المعلومات �طر�قة علم�ة؛نظًرا لطب�عة هذه الدراسة، والرغ�ة في الحصول على       
مدى  رصد ، وذلك من خاللواعتمدت الدراسة في ذلك على منهج المسح �العینة) (Surveyمنهج المسح 

محتو�ات مواقع الصحف في التوع�ة نفوجراف�ك �أحد أهم إلتوظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة لفن ا
 .الصح�ة لجائحة �ورونا

 



لكترون�ة للصحف المصر�ة والعر��ة، وقد قام ال�احث إلل مجتمع الدراسة في مجموعة المواقع اتمثَّ       
بدراسة استطالع�ة �ان الهدف منها تحدید عینة من المواقع التي �مكن االستعانة بها في تحلیل 

كأحد الفنون  اإلنفوجراف�كوقد الحظ ال�احث وفرة المواقع المصر�ة التي تعتمد على فن  ،اإلنفوجراف�ك
ن بها دوًما في عرض موضوعاتها، وقد توصلت الدراسة االستطالع�ة الصحف�ة األساس�ة التي تستعی

في نتائجها وجود أكثر من صح�فة مصر�ة وعر��ة وظفت  م٢٠٢٠التي أجر�ت خالل شهر إبر�ل 
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لجائحة �ورونا، ولذا قد وقع اخت�ار ال�احث على بوا�ة التغط�ة الصحف�ة �شكل �بیر في  اإلنفوجراف�ك 
 "الب�ان"السعود�ة، وموقع جر�دة  "الر�اض"الصحف المصر�ة، وموقع جر�دة �عینة من  "أخ�ار الیوم"

  م.٢٠٢٠مایو  ٣١م إلى ٢٠٢٠مارس  ١اإلمارات�ة، وذلك في الفترة 

 ١٠٥ وظفت قد "أخ�ار الیوم"بوا�ة  أن ووجد الدراسة لعینة شامل حصر �عمل ال�احث قام وقد     
جر�دة  موقع جاء بینما ،انفوجرافً إ ٦٠ �عرض" الر�اض"جر�دة  موقع وقام المذ�ورة، الفترة في نفوجرافإ
 .اانفوجرافً  ٣٨ اإلمارات�ة" الب�ان"

تحدد المدى الزمنى للتطبیق التحلیلي على تلك المواقع خالل ثالثة أشهر في : الحدود الزمن�ة للدراسة
�استخدام الحصر الشامل للمضامین التحلیل�ة  م،٢٠٢٠مایو  ٣١م إلى ٢٠٢٠مارس  ١الفترة من 

 وهذه المدة هي فترة الذروة �النس�ة النتشار الفیروس في معظم العالم . المتعلقة �موضوع الدراسة،
 ات اخت�ار العینة:ر مبر 

جاء اخت�ار مواقع الصحف المصر�ة والعر��ة نت�جة دراسة استطالع�ة قام بها ال�احث خالل شهر إبر�ل  -
نفوجراف�ك في التوع�ة الصح�ة �جائحة �وفید لإلللتعرف على أكثر المواقع اإلخ�ار�ة والصحف�ة توظ�ًفا 

�ة أو الصحف�ة �موضوع اإلخ�ار  ، وقد وجد ال�احث اهتماًما من المواقع المصر�ة والعر��ة سواءً ١٩
 "أخ�ار الیوم"(موقع بوا�ة  :الدراسة، إال أنه عمد إلى اخت�ار مواقع لمؤسسات صحف�ة عر��ة، وهي

 اإلمارات�ة). "الب�ان"السعود�ة، وموقع جر�دة  "الر�اض"المصر�ة، وموقع جر�دة 
 



الب�انات على أداة تحلیل المضمون من خالل التحلیل تعتمد هذه الدراسة في جمع تحلیل المضمون:      
للتوع�ة الصح�ة �أزمة  -عینة الدراسة-الكمي والك�في لإلنفوجراف�ك المستخدم في المواقع الصحف�ة 

كورونا، وقد قام ال�احث بتحدید فئات التحلیل التي تتضمن فئات المحتوى وفئات الشكل، وفئات المحتوى 
نفوجراف, اإلطار إلالمعاني التي تنقلها الوسیلة (موضوع االنفوجراف, أهداف اهى مضمون مادة التحلیل و 

نفوجراف�ك، العناصر المقروءة وغیر المقروءة إل�ا المعلومات نفوجراف من خالله، حجمإلالذي تم تقد�م ا
نفوجراف، إل) أما فئات الشكل: فتمثل الشكل الذى قدم ف�ه هذا المضمون (نوع ااإلنفوجراف�كالموظفة في 

  نفوجراف)إلنفوجراف، شكل الخلف�ات الخاصة �اإلنفوجراف، مكونات اإلمصادر ا



جمع الب�انات من خالل إجراء اخت�اري الصدق  في تحلیل المضمون تم اخت�ار صالح�ة استمارة 
 : اآلتيوالث�ات لها، وذلك على النحو 

الصدق الظاهري صدق المق�اس المستخدم ودقته في ق�اس  يو�عن ):Validity( اخت�ار الصدق     . أ
المتغیر النظري أو المفهوم المراد ق�اسه، وللتحقق من صدق المق�اس المستخدم في ال�حث، قام ال�احث 



 ا
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عدد من المحكمین المتخصصین ذوي الصلة �موضوع الدراسة على  تحلیل المضمون �عرض صح�فة 
ئات االستمارة تحقق أهداف الدراسة، وأنها تق�س ما أعدت لق�اسه من أساتذة الجامعات للتأكد من أن ف

 �الفعل، والتأكد من صدقها وصالحیتها.

 ةتم تعدیل �عض األسئلة من حیث الحذف واإلضافة ط�ًقا آلراء �عض السادة المحكمین. ثم ص�اغو    
وقام ال�احث �إجراء التعد�الت والتغیرات الالزمة ت�ًعا لمالحظاتهم  ،استمارة االستب�ان في صورتها النهائ�ة

 .لتكون االستمارة قابلة للتطبیق
أن تكرار تطبیق االستب�ان على نفس وحدة و�قصد �ه الوصول  ):Reliability( اخت�ار الث�ات . ب

 ،ك األداة التحلیل یؤدى إلى التوصل لنفس النت�جة �صرف النظر عن ال�احث الذي �قوم بتطبیق تل
% من العینة األصل�ة �عد تحك�م صح�فة ٥قام ال�احث بتطبیق اخت�ار الث�ات على عینة تمثل وقد 

%، مما یؤ�د ث�ات ٨٩.٢، ثم أعاد تطبیق االخت�ار مرة ثان�ة، والذى وصل إلى تحلیل المحتوى 
 االستمارة وصالح�اتها للتطبیق وتعم�م النتائج.

 

 
 أوًال: خصائص عینة الدراسة وفئات التحلیل:

 )۱جدول رقم (
 خصائص عینة الدراسة التحلیلیة

بوابة "أخبار  الموقع
  موقع جریدة "البیان"  موقع جریدة "الریاض"  الیوم" 

 رابط 
 الموقع

https://akhbar
elyom.com/ 

http://www.alriyad
h.com/ 

https://www.albaya
n.ae/  اإلجمالي 

موقع جریدة یومیة  النطاق الجغرافي
 مصریة رسمیة

موقع صحیفة سعودیة 
 یومیة رسمیة

صحیفة إماراتیة موقع 
 یومیة 

تكرار االنفوجراف 
 خالل فترة الدراسة

۱٤٦ ۹۹ ٥۷ ۳۰۲ 

تكرار االنفوجراف 
 خاص بكورونا

۱۰٦ ٥۰ ۳۸ ۲۰۳ 

 %٦۷.۲۱ %٦٦.٦٦ %٦۰.٦۰ %۷۱.۹۱ نسبة التكرارات

تشیر ب�انات الجدول السابق إلى خصائص عینة الدراسة التحلیل�ة، والتي ط�قت على ثالثة مواقع       
(موقع  إلكترون�ة لصحف عر��ة متنوعة، وهي: موقع مصري (موقع بوا�ة أخ�ار الیوم) وموقع سعودي

واقع صحف الدراسة (موقع جر�دة الب�ان)، وقد �شفت نتائج التحلیل أن م جر�دة الر�اض) وموقع إماراتي
�شكل �بیر، فقد بلغ عدد  -خالل فترة الدراسة-نفوجراف�ك في تغط�ة تداع�ات و�اء �ورونا إلاستعانت �ا

 ١٤٦نفوجراف�ك خاص بتغط�ة تداع�ات و�اء �ورونا من أصل إ ١٠٥نفوجراف في الموقع المصري إلا
 "الر�اض"جراف في موقع جر�دة نفو إل%)، بینما بلغ عدد ا٧١.٩١وذلك بنس�ة ( اعامً  انفوجراف�كً إ

خالل فترة الدراسة  انفوجرافً إ ٩٩خاص بتغط�ة تداع�ات و�اء �ورونا من أصل  انفوجراف�كً إ ٦٠السعود�ة 
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 انفوجراف�كً إ ٣٨اإلمارات�ة  "الب�ان"نفوجراف في موقع جر�دة إل%)، بینما بلغ عدد ا٦٠.٦٠وذلك بنس�ة ( 
 %).٦٦.٦٦خالل فترة الدراسة وذلك بنس�ة ( اانفوجرافً  ٥٧بتغط�ة تداع�ات و�اء �ورونا من أصل  اخاًص 

نفوجراف لتغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، إذ إلوهذه النتائج تؤ�د اهتمام صحف الدراسة بتوظ�ف ا      
ذي تم رصده نفوجراف الإل%) من إجمالي ا٦٧.٢١نفوجراف المتعلق �فیروس �ورونا (إلبلغت نس�ة ا

 خالل فترة الدراسة.

الخاص بتداع�ات فیروس �ورونا إلى الفترة الزمن�ة التي تم  اإلنفوجراف�كوُ�رِجع ال�احث ز�ادة أعداد       
التحلیل فیها، إذ شهدت انتشاًرا واسًعا وسر�ًعا لهذا الو�اء، والذي شكل خطًرا على معظم المجتمعات، مما 

االهتمام بهذه الجائحة التي غیرت أسلوب الح�اة في معظم دول العالم، فرض على وسائل اإلعالم 
و�الط�ع فإن المواقع اإلخ�ار�ة في تغطیتها لتداع�ات هذا الو�اء قد استعانت �الفنون التحر�ر�ة المختلفة، 

ع نفوجراف�ك الذي �عد أحد الفنون الجدیدة، و�ساعد القارئ للتعرف على الموضوعات �شكل سر�إلومنها ا
نفوجراف�ك إلمما �جد ف�ه فًنا محبً�ا لد�ه، ف�ستط�ع أن �أخذ منه أهم المعلومات �اختصار، مما �ان ل

 أهم�ة في تغط�ة أحداث وتداع�ات هذا الو�اء.

 )۲جدول رقم (
 نفوجراف المستخدم في التغطیة الصحفیةإلبعرضھا في ا الصحف اإللكترونیةالموضوعات التي اھتمت 

 الموقع 
 الموضوعات

أخ�ار "بوا�ة 
  "الیوم

موقع جر�دة 
  "الر�اض"

موقع جر�دة 
  "الب�ان"

 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك
 ۱۹.۹۳ ٥٦ ۹.۸٤ ٦ ۱۷.۲٤ ١٥ ۲٦.۳۲ ٣٥ لمكافحة الوباء الحكومةقرارات 

 ۱٥.۳ ٤۳ ۲٤.٥۹ ١٥ ۱۳.۷۹ ١٢ ۱۲.۰۳ ١٦ الفیروس ۳حصائیات اإلصابة بإ

 ۸.۱۹ ۲۳ ۱۳.۱۱ ٨ ٦.۹ ٦ ٦.۷۷ ٩ طرق الوقایة من الفیروس

 ۱٤.۹٥ ٤۲ ۱۱.٤۸ ٧ ۲۰.٦۹ ١٨ ۱۲.۷۸ ١٧ طرق انتقال العدوى وأعراض اإلصابة

 ۱۲.۱ ۳٤ ۱۳.۱۱ ٨ ۱۳.۷۹ ١٢ ۱۰.٥۳ ١٤ لمنع انتشار الفیروس اإلجراءات االحترازیة

 ٤.۹۸ ۱٤ ۳.۲۸ ٢ ٥.۷٥ ٥ ٥.۲٦ ٧ تداعیات األزمة على القطاع االقتصادي

 ۲.٤۹ ۷ ٦.٥٦ ٤ - - ۲.۲٦ ٣ السیاحيتداعیات األزمة على القطاع 

 ۸.۹ ۲٥ ٤.۹۲ ٣ ۹.۲ ٨ ۱۰.٥۳ ١٤ أثناء األزمة إجراءات التعلیم للتعامل

 ٥.٦۹ ۱٦ -  - ٤.٦ ٤ ۹.۰۲ ١٢ أثناء األزمة إجراءات المؤسسات الدینیة للتعامل

 ۷.٤۷ ۲۱ ۱۳.۱۱ ٨ ۸.۰٥ ٧ ٤.٥۱ ٦ معلومات عامة

 ۱۰۰ ۲۸۱ ۱۰۰ ٦١ ۱۰۰ ٨٧ ۱۰۰ ١٣٣ اإلجمالي

  نفوجراف تضمن أكثر من موضوعإلملحوظة: �عض ا
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تشیر ب�انات الجدول السابق إلى مضامین اإلنفوجراف الموظف في تغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا      
المستجد في مواقع الصحف العر��ة، وحیث إن اإلنفوجراف الواحد �مكن أن یتضمن أكثر من موضوع فقد 

على رأس » الو�اءقرارات الحكومة لمكافحة «وقد جاءت زادت أعداد التكرارات عن العدد الكلي للعینة، 
%) من عینة الدراسة، وفي هذه الفترة تم إصدار عدد �بیر من ۱۹.۹۳قائمة تلك الموضوعات بنس�ة (

القرارات على المستوى الداخلي لمعظم الحكومات في الوطن العر�ي، وذلك �عد إعالن منظمة الصحة 
التي تم عرضها من خالل -قرارات العالم�ة أن فیروس �ورونا قد أص�ح و�اًء عالمً�ا، وقد تضمنت هذه ال

، وقرارات بتعلیق الدراسة �المدارس المستجد�ورونا  اإلجراءات االحتراز�ة لمكافحة و�اء -اإلنفوجراف
والجامعات، والتحول إلى التعل�م اإللكتروني، وتعلیق الطیران، و�غالق المنافذ الحدود�ة، و�غالق النوادي، 

 فیها الحرمین المؤقت لصلوات الجمعة والجماعة �جم�ع المساجد �ماوتعلیق التنقل بین المدن، والوقف 

الشر�فین، وفرض حظر التجوال  
الجزئي والكلي، و�غالق األنشطة 

�ما  ،االقتصاد�ة، ومنع التجمعات
شملت اإلجراءات تبني الخطط 
الوقائ�ة، و�حالة المصابین إلى 
مستشفى العزل، و�جراءات رصد 
المخالطین و�خضاعهم للحجر 

إذ مثلت فترة الدراسة ذروة  الصحي،
وقد  المرض في معظم دول العالم،

ت�این اهتمام مواقع صحف الدراسة 
حیث جاءت في بوا�ة  ،بهذه القرارات

%)، ۲٦.۳۲س�ة (بن "أخ�ار الیوم"
 "الر�اض"بینما جاءت في موقع جر�دة 

, في حین جاءت %)۱۷.۲٤بنس�ة (
بنس�ة  "الب�ان"في موقع جر�دة 

)۹.۸٤.(% 

جــــــــــاءت الموضــــــــــوعات بینمــــــــــا  
حرصــت صــحف  إذ%)، ۱٥.۳الترتیــب الثــاني بنســ�ة (فــي  »حصــائ�ات اإلصــا�ة �ــالفیروسإ«ـ الخاصــة بــ

إحصـــاءات عـــن المـــرض وحـــاالت اإلصـــا�ة والوف�ـــات، وحـــاالت ك یتضـــمن �ـــنفوجرافإالدراســـة علـــى نشـــر 
مواقــع الدراســة علــى تحــدیث هــذه ، وقــد حرصــت الصــحة عبــر موقعهــا الرســمي التــي أعلنتهــا وزارة التعــافي

 جریدة الریاض -كورونا  انتشار ةحقرارات المملكة لمكاف )۱شكل (

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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�شـــكل مســـتمر ط�ًقـــا لمـــا تعلنـــه وزارة الصـــحة، ومنظمـــة الصـــحة العالم�ـــة، وقـــد تفـــوق موقـــع  ،اإلحصـــاءات 
%)، بینمـــا جـــاءت فـــي بوا�ـــة ۲٤.٥۹فـــي عـــرض هـــذه اإلحصـــاءات حیـــث جـــاءت بنســـ�ة ( "الب�ـــان"جر�ـــدة 

ـــار الیـــوم" %)، وفـــي ۱۲.۰۳بنســـ�ة ( "أخ�
 %).۱۳.۷۹( "الر�اض"موقع جر�دة 

نفوجراف الخاص إلجاء ا في حین 
وأعراض طرق انتقال العدوى « ـب

في الترتیب الثالث بنس�ة  »اإلصا�ة
وقد تصدر موقع جر�دة %)، ۹٥.۱٤(
االهتمام بهذه الطرق إذ جاءت  "الر�اض"

%)، بینما جاءت في بوا�ة ۲۰.٦۹بنس�ة(
%)، وفي ۱۲.۷۸بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"

 %).۱۱.٤۸بنس�ة ( "الب�ان"موقع جر�دة 

ـ ثم الموضوعات الخاصة ب
لمنع انتشار  اإلجراءات االحتراز�ة«

في الترتیب الرا�ع بنس�ة » الفیروس
حیث تناولت تلك المواقع  %)،۱۲.۱(

كافة اإلرشادات بتطبیق اإلجراءات التي 
لمواجهة فیروس  الدول العر��ةاتخذتها 

و�ان من أهمها تطبیق حظر  ،كورونا
اختلف عدد ساعاته - یوميتجوال 

، هذه االرشادات نفوجرافإلمن خالل امواقع الدراسة ، وقد قدمت -وطر�قة تطب�قه من دولة ألخرى 
وجاء اهتمام ، وحر�ة وسائل النقل العامة والخاصة وساعات العمل و�افة اإلجراءاتوساعات الحظر 

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"حیث جاءت في بوا�ة  ،مواقع صحف الدراسة بهذه اإلجراءات بنسب متقار�ة
%)، في حین جاءت في موقع جر�دة ۱۳.۷۹بنس�ة( "الر�اض"%)، بینما جاءت في موقع جر�دة ٥۳.۱۰(
 %).۱۳.۱۱بنس�ة ( "الب�ان"

 جریدة البیان  -) طرق انتقال العدوى، الوقایة، وأعراض اإلصابة۲شكل (
 



 ا
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بـ نفوجراف الخاص إلثم جاء ا 
أثناء  إجراءات التعل�م للتعامل«

في الترتیب الخامس بنس�ة » األزمة
د من فقطاع التعل�م �عُ  ،%)۸.۹(

أكثر القطاعات تأثًرا �فیروس �ورونا، 
ومع البدا�ات األولى النتشار المرض 
صاحبها إجراءات وتصر�حات تعلقت 
�القطاع التعل�مي، من تأجیل للدراسة, 
ومنع االجتماعات, وتكل�ف طالب 
التعل�م األساسي �عمل أ�حاث بدًال من 
االمتحانات, وتعطیل األنشطة 

�مة، وغیرها من اإلجراءات، التعل
وعلى طول فترة ال�حث تناولت مواقع 

 -وخاصة بوا�ة أخ�ار الیوم -الدراسة
القرارات الصادرة من الحكومة 

وقد والخاصة �قطاع التعل�م والطالب، 
%)، في حین جاءت ٤.۹۲بهذه الجوانب التعل�م�ة حیث جاءت بنس�ة ( "الب�ان"تراجع اهتمام موقع جر�دة 

 %).۹.۲بنس�ة( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ۱۰.٥۳بنس�ة ( "أخ�ار الیوم" في بوا�ة

%)، وقد تزاید اهتمام موقع ۸.۱۹في المرت�ة السادسة بنس�ة (» طرق الوقا�ة من الفیروس«ثم  
أخ�ار "%)، في حین جاءت في بوا�ة ۱۳.۱۱حیث جاءت بنس�ة ( ،بهذه الطرق الوقائ�ة "الب�ان"جر�دة 

  %).٦.۹بنس�ة( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ٦.۷۷بنس�ة ( "الیوم

%)، وقد تزاید ۷.٤۷بنس�ة (» معلومات عامة«نفوجراف الذي یتضمنإلوجاء في المرت�ة السا�عة ا 
%)، في ۱۳.۱۱حیث جاءت بنس�ة ( ،بهذه المعلومات العامة عن الفیروس "الب�ان"اهتمام موقع جر�دة 

 %).۸.۰٥بنس�ة ( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ٤.٥۱بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"حین جاءت في بوا�ة 

وتناول %)، ٥.٦۹بنس�ة (» أثناء األزمة إجراءات المؤسسات الدین�ة للتعامل«ثم في المرت�ة الثامنة 
حیث تم إغالق  ،لجوانب الدین �أحد أهم القطاعات التي تأثرت بهذا الفیروسإلنفوجراف الذي تعرض ا

كافة دور الع�ادة و�لغاء العمرة لهذا العام وحظر إقامة الشعائر الدین�ة، في المساجد والكنائس لمنع انتشار 
فیروس �ورونا، ولقد صادف هذه الفترة حلول شهر رمضان المعظم، وقد نشرت مواقع الدراسة عدًدا من 

 ثناء الص�ام في نهار رمضان،أللوقا�ة من �ورونا نفوجراف التي تعلقت �ك�ف�ة الص�ام وارشادات عامة إلا

 بوابة أخبار الیوم -األزمة أثناء للتعامل التعلیم إجراءات )۳شكل رقم (
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 ")۱۹ كوفید( المستجد كورونا وباء تداعیات تغطیة في لإلنفوجرافیك العربیة اإللكترونیة الصحف توظیف: "الحمیدد. دمحم عبد  ٤۰٤

 

نفوجراف إ %) وقد نشرت۹.۰۲حیث جاء بنس�ة ( ،في تناول هذا الجانب "أخ�ار الیوم"وقد تفوقت بوا�ة  
وصا�ا من  ٨نفوجراف �عرض �، و ارشادات من مر�ز الفتوى في األزهر للصالة في المنزل ١٠تضمن 

 ب �ورونا.األزهر الغتنام رمضان في المنزل �سب

نفوجراف المنشور على موقع إل%)، ولم یتضمن ا٤.٦بنس�ة( "الر�اض"بینما جاء في موقع جر�دة  
 هذا الموضوع. "الب�ان"جر�دة 

نت�جة  %)٤.۹۸بنس�ة ( »تداع�ات األزمة على القطاع االقتصادي«وفي المرت�ة التاسعة جاءت 
لتوقف األنشطة وحر�ات النقل والطیران والحظر الكلي في �ثیر من الدول؛ أصاب العالم ر�ود وانكماش 

م، وقد فاقم من التداع�ات االقتصاد�ة انه�ار ٢٠٠٨اقتصادي، فاق ما حدث خالل األزمة المال�ة عام 
وقد نشرت �ن دوالًرا للبرمیل، أسواق األسهم �معظم بورصات العالم، وانه�ار أسعار النفط لما دون العشر 

نفوجراف تناول تداع�ات الفیروس المستجد على االقتصاد، وتناول تداع�اته من إلمن ا امواقع الدراسة عددً 
قراًرا  ١٥وضح �نفوجراف یعمال والتجارة والتي تؤثر على الدخل القومي للدولة، و ألخالل تأثر قطاع ا

ثیر �ورونا على االقتصاد، منها خفض أسعار الفائدة لدى البنك للرئ�س "عبد الفتاح الس�سي" للحد من تأ
 المر�زي، تأجیل سداد الضر��ة العقار�ة، ضم العلوات الخمس ألصحاب المعاشات، وغیرها.

نفوجراف یوضح قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة إلوقد نشرت بوا�ة "أخ�ار الیوم" عدًدا من ا
الكهر�اء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط، وخفض سعر أمام �ورونا, تضمنت خفض أسعار 

الغاز الطب�عي للصناعة، وخفض ضر��ة الدمغة على غیر المق�مین، وخفض سعر ضر��ة توز�ع األر�اح 
بتداع�ات االزمة على الجانب  "أخ�ار الیوم"اهتمام بوا�ة  جاءوقد  الرأسمال�ة للشر�ات المقیدة �البورصة.

موقع ، في حین جاء في %)٥.۷٥بنس�ة( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ٥.۲٦س�ة (بن االقتصادي
  %)،۳.۲۸بنس�ة ( "الب�ان"جر�دة 

فمع  %)،۲.٤۹بنس�ة (» تداع�ات األزمة على القطاع الس�احي«وأخیًرا و�تكرار ضع�ف جاءت  
غلق األنشطة االقتصاد�ة وتجمید حر�ة الطیران ومنع التجمعات؛ توقفت الس�احة وأعلنت �عض الشر�ات 

وقد ت�این اهتمام  فالسها، وزادت نسب عجز الموازنة عالمً�ا،قطاع الس�احة والطیران والفنادق إالكبرى في 
%)، في حین جاء ۲.۲٦بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"حیث جاء في بوا�ة  ،مواقع صحف الدراسة بهذه القطاع

یتناول القطاع  انفوجرافً إ "الر�اض"%) بینما لم ینشر موقع جر�دة ٦.٥٦بنس�ة ( "الب�ان"في موقع جر�دة 
 الس�احي. 

 

 

 

 



 ا
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 )۳جدول رقم (
 أھداف االنفوجرافیك المستخدم في الصحف اإللكترونیة العربیة التي تناولت تداعیات جائحة كورونا المستجد

 الموقع
 تخط�طالأهداف 

  "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
موقع جر�دة 

  "الر�اض"
 اإلجمالي  "الب�ان"موقع جر�دة 

 % ك % ك % ك % ك

 ۲۹.٥٦ ٦۰ ۲۳.٦۸ ٩ ۲۳.۳۳ ١٤ ۳٥.۲٤ ٣٧ التوع�ة الوقائ�ة

 ۱۲.۸۱ ۲٦ ۱۰.٥۳ ٤ ۱۰ ٦ ۱٥.۲٤ ١٦ تقد�م نصائح

 ۲.۹٦ ٦ ۲.٦۳ ١ ۳.۳۳ ٢ ۲.۸٦ ٣ مواجهة الشائعات

 ۱٤.۷۸ ۳۰ ٥.۲٦ ٢ ۲۰ ١٢ ۱٥.۲٤ ١٦ ودعم القراراتالتأیید 

تقد�م معلومات عن 
 الفیروس

١٢ ۱۱.٤۳ ٨ ۱۳.۳۳ ٧ ۱۸.٤۲ ۲۷ ۱۳.۳ 

 ۲٦.٦ ٥٤ ۳۹.٤۷ ١٥ ۳۰ ١٨ ۲۰ ٢١ اإلخ�ار واإلحاطة

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي
 

أهـــــــــــــداف یوضـــــــــــــح الجـــــــــــــدول الســـــــــــــابق 
الصـــــــــــــحف نفوجراف�ـــــــــــــك المســـــــــــــتخدم فـــــــــــــي إلا

ــــــة ــــــة العر�� ــــــداع�ات  اإللكترون� ــــــت ت ــــــي تناول الت
التوع�ة «ت جائحة �ورونا المستجد، حیث جاء

فــــــي المرت�ــــــة األولـــــى وذلــــــك بنســــــ�ة » الوقائ�ـــــة
 "أخ�ـــار الیـــوم"وقـــد تفوقـــت بوا�ـــة  %)،٥٦.۲۹(

%) إذ نشـرت ۳٥.۲٤في نشر التوع�ـة بنسـ�ة (
من اإلنفوجراف یتضمن وصفات وأطعمـة  عدًدا

لتقو�ــة وز�ــادة مناعــة األطفــال والك�ــار لمواجهــة 
�عــــرض طـــرق الوقا�ـــة مــــن  انفوجراًفـــ�كورونـــا, و 

فیـروس �ورونــا لألطفــال والك�ـار، منهــا التوقــف 
�عـرض  انفوجراًفـإوعن عادات السالم والتقبیل، 

 أعشاب طب�ع�ة لمواجهـة �ورونـا,... وهكـذا، ٧
 "الر�ـاض"بینما جاءت التوع�ة في موقع جر�دة 

%)، في حین جاءت في موقـع ۲۳.۳۳بنس�ة (
 %).۲۳.٦۸بنس�ة ( "الب�ان"جر�دة 

 بوابة أخبار الیوم  –وقائیة التوعیة لل نموذج  )٤شكل رقم (
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 ")۱۹ كوفید( المستجد كورونا وباء تداعیات تغطیة في لإلنفوجرافیك العربیة اإللكترونیة الصحف توظیف: "الحمیدد. دمحم عبد  ٤۰٦

 

وقد تقدم موقع جر�دة %)، ۲٦.٦وذلك بنس�ة (» اإلخ�ار واإلحاطة«بینما جاء في المرت�ة الثان�ة   
%)، وهذا �شیر إلى أن هذا ضعف توظ�ف المعلومات المتعلقة ۳۹.٤۷بنس�ة ( ،في هذا الهدف "الب�ان"

�موضوع الدراسة، إذ یتم عرضها �ما هي، وقد یرجع هذا إلى أن "الب�ان" �انت تستخدم االنفوجراف �فن 
اءت مصاحب للفنون التحر�ر�ة األخرى، ولم تستخدمه �شكل مستقل في �ثیر من األح�ان، في حین ج

 %).۳۰بنس�ة( "الر�اض"%)، وموقع جر�دة ۲۰بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
وقد تقدم موقع جر�دة %)، ۱٤.۷۸وذلك بنس�ة (» التأیید ودعم القرارات« وفي المرت�ة الثالثة جاء 

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"%)، بینما جاء في بوا�ة ۲۰حیث جاء بنس�ة ( ،في هذا الهدف "الر�اض"
 %).٥.۲٦بنس�ة ( "الب�ان"%)، في حین جاء في موقع جر�دة ۲٤.۱٥(

وقد تقدم  %)،۱۳.۳وذلك بنس�ة (» تقد�م معلومات عن الفیروس«بینما جاء في المرت�ة الرا�عة 
یوضح نفوجراف إلعدًدا من ا %) وقد نشر۱۸.٤۲حیث جاء بنس�ة ( ،في هذا الهدف "الب�ان"موقع جر�دة 

ه في الهواء وعلى األسطح المختلفة, والمعادن، والید، والورق ئمعلومات عن الفیروس مثل: مدة �قا
یوضح الوقت الذي استغرقه  انفوجرافً �یوضح أنواع فیروس �ورونا، و  انفوجرافً �المقوى، واألقمشة، و 
، مالیین من اإلصا�ات ةالفیرووس ل�صل لثالث

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"ء في بوا�ة بینما جا
 "الر�اض"%)، وموقع جر�دة ٤۳.۱۱(

 %).۱۳.۳۳بنس�ة(
تقد�م « في حین جاء في المرت�ة الخامسة 
وقد تقدم  %)،۱۲.۸۱1وذلك بنس�ة (» نصائح
حیث جاء  ،في هذا الهدف "أخ�ار الیوم"بوا�ة 

%)، بینما جاء في موقع جر�دة ۱٥.۲٤بنس�ة (
 "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۱۰بنس�ة( "الر�اض"

%)، ومن أهم النصائح التي ۱۰.٥۳بنس�ة (
نفوجراف المنشور في مواقع الدراسة: إلتضمنها ا

توص�ات المر�ض الذي تظهر عل�ه األعراض 
�طلب الخط السخن لوزارة الصحة، وتقد�م 
النصائح للمخالطین �ق�اس درجة الحرارة، 
والمحافظة على العادات الصح�ة السل�مة، 
وتناول الغذاء الصحي، وممارسة الر�اضة، 

 بوابة أخبار الیوم -نموذج للنصائح المقدمة) ٥شكل (
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والتسوق اآلمن للوقا�ة من الفیروس، واستخدام خدمات البنك اإللكترون�ة، واستغالل فترة الحظر المنزلي 
 في �عض األنشطة.

وقد تداولت عدة شائعات %)، ۲.۹٦وذلك بنس�ة (» مواجهة الشائعات«وفي المرت�ة السادسة جاء  
نفوجراف إل، وعرضت صحف الدراسة من خالل ا-نت�جة لغموض الموقف- في مرحلة بدا�ة األزمة

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"الحق�قة والشائعة، لتصح�ح المفاه�م الخاطئة وإلخماد الشائعة، وقد جاءت في بوا�ة 
وقد  %)۲.٦۳بنس�ة ( "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۳.۳۳بنس�ة( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ۲.۸٦(

خرافات عن �ورونا وحق�قتها، مثل أن �ورونا أخطر الفیروسات  ٣ �عرض انشرت "الب�ان" انفوجرافً 
 الموجودة على اإلطالق، ووضح اإلنفوجراف أن حاالت الرشح العادي تقتل األالف سنوً�ا.

 
 )٤جدول رقم (

 جائحة كورونا المستجدالتي تناولت تداعیات الصحف اإللكترونیة نفوجراف في إلاإلطار الموظف بھ ا

نفوجراف في س�اقها في التغط�ة الصحف�ة إلتم عرض اتشیر ب�انات الجدول السابق إلى األطر التي  
جاء على رأس  »التوج�ه واإلرشاد«لتداع�ات و�اء �ورونا المستجد، و�ما توضح نتائج الجدول فإن إطار 
%), و�فسر ال�احث ذلك �أن ۳۱.۰۳قائمة األطر المستخدمة في معالجة تداع�ات فیروس �ورونا بنس�ة (

الجائحة التي تحتاج إلى توع�ة خاصة للحد من انتشار  `اإلطار في ظل هذهطب�عة التغط�ة تفرض هذا 
شكل – "أخ�ار الیوم"وقد جاء هذا اإلطار بنسب متقار�ة في عینة الدراسة, حیث جاء في بوا�ة الفیروس، 

 "الب�ان"موقع جر�دة و %)، ۳۰بنس�ة( "الر�اض"%)، بینما جاء في موقع جر�دة ۳٤.۲۹بنس�ة ( -)٦(رقم 
 %).۲۳.٦۸ة (بنس�

 الموقع
 األطر الفرع�ة

  "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
موقع جر�دة 

  "الر�اض"
 اإلجمالي  "الب�ان"موقع جر�دة 

 % ك % ك % ك % ك
 ۳۱.۰۳ ٦۳ ۲۳.٦۸ ۹ ۳۰ ۱۸ ۳٤.۲۹ ۳٦ إطار التوج�ه واإلرشاد

إطار الحلول 
 ۲۰.۲ ٤۱ ۱۸.٤۲ ۷ ۱٥ ۹ ۲۳.۸۱ ۲٥ والمقترحات

 ۱٦.۷٥ ۳٤ ۳٦.۸٤ ۱٤ ۱۳.۳۳ ۸ ۱۱.٤۳ ۱۲ إطار الطمأنة

 ۱٦.۷٥ ۳٤ ۱۳.۱٦ ٥ ۲٥ ۱٥ ۱۳.۳۳ ۱٤ إطار الدعم

 ۷.۸۸ ۱٦ ۷.۸۹ ۳ ۱۳.۳۳ ۸ ٤.۷٦ ٥ إطار التحذیر

 ۷.۳۹ ۱٥ - - ۳.۳۳ ۲ ۱۲.۳۸ ۱۳ إطار الخسائر

 %۱۰۰ ۲۰۳ ۱۸.۷۲ ۳۸ ۲۹.٥٦ ٦۰ ٥۱.۷۲ ۱۰٥ اإلجمالي
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وفي الترتیب الثاني جاء إطار  
بنس�ة » الحلول والمقترحات«
وقد جاء هذا اإلطار بنسب %)، ۲۰.۲(

حیث جاء في  ،متقار�ة في عینة الدراسة
%)، ۲۳.۸۱بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"بوا�ة 

 "الر�اض"بینما جاء في موقع جر�دة 
 "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۱٥بنس�ة(
 %).۱۸.٤۲2بنس�ة (

في » إطار الطمأنة«بینما جاء 
%) وقد ۱٦.۷٥المرت�ة الثالثة بنس�ة (

نفوجراف التي تعمل إلتضمن عدد من ا
على طمأنة الشعب من أخطار الفیروس 

اإل�جاب�ة فیهم مثل ومحاولة بث الروح 
أخ�ار الوصول إلى لقاحات للمرض أو 

عدم تأثر االقتصاد بهذا الو�اء، 
وحاالت التعافي في �عض 

وقد تقدم موقع جر�دة  المستشف�ات،
حیث جاء  ،في هذا اإلطار "الب�ان"

%)، بینما جاء في ۳٦.۸٤بنس�ة (
%)، ۱۱.٤۳بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"بوا�ة 

 "الر�اض"وموقع جر�دة 
 %).۱۳.۳۳3بنس�ة(

إطار «وفي المرت�ة نفسها جاء 
%)، وقد وجد ۱٦.۷٥بنس�ة (» الدعم

ال�احث من خالل التحلیل تر�یز مواقع 
الدراسة على الدور اإل�جابي للحكومات 
في احتواء و�دارة األزمة �الشكل 
المناسب، و�أتى ذلك في عرض �افة 

الدولة, وفرض تحذیرات لعدم االستهتار بها, أو  القرارات التي تتخذها الدولة, ومتا�عة تطب�قها في

 جریدة البیان -الطمأنة نفوجراف في إطار إ) ۷شكل (

 بوابة أخبار الیوم–) إطار التوجیھ واالرشاد ٦شكل (



 ا
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%)، بینما جاء في بوا�ة ۲٥حیث جاء بنس�ة ( ،في هذا اإلطار "الر�اض"وقد تقدم موقع جر�دة مخالفتها، 
 %).۱۳.۱٦بنس�ة ( "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۱۳.۳۳بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"

إطار «وجاء في المرت�ة الرا�عة 
%)، وتضمن ۷.۸۸بنس�ة (» التحذیر

فوجراف الذي �حتوي على تحذیرات إلنا
للمواطنین لض�ط المخالفات أو التحذیر 
من العقو�ة في مخالفة اإلجراءات 
االحتراز�ة التي تتخذها الدولة في 
مواجهة الفیروس، مع تحذیر الفئات 
 األكثر عرضة للمخاطر، مثل ��ار

السن وأصحاب األمراض المزمنة 
والحوامل من خطورة االختالط أو 
التهاون في األخذ �اإلجراءات الوقائ�ة، 
كذا تم نشر تحذیرات عامة مثل التحذیر 
من مالمسة األش�اء التي یتم تداولها 
والتي تقع علیها األیدي �صورة مستمرة 
مثل مقا�ض األبواب، وماكینة الصرف 

 سوق، العمالت الورق�ة والمعدن�ة.اآللي، ید عر�ات الت
 بوا�ة في جاء بینما ،%)١٣.٣٣( بنس�ة جاء حیث ،اإلطار هذا في" الر�اض" جر�دة موقع تقدم وقد

 إطالق أن ال�احث و�رى  ،%)٧.٨٩( بنس�ة" الب�ان" جر�دة وموقع ،%)٤.٧٦( بنس�ة" الیوم أخ�ار"
 الحد في و�ساعد األزمة، لخطورة الجمهور إدراك ز�ادة في �سهم واألزمات الكوارث حالة في التحذیرات

 .التخو�ف أجل من صادقة غیر معلومات نشر أو الم�الغة عدم مع لكن, الفیروس انتشار من
 بوا�ة في اإلطار هذا ظهر وقد ،%)٧.٣٩( بنس�ة »الخسائر إطار« جاء األخیرة المرت�ة وفي

 هذا النتائج ترصد لم بینما ،%)٣.٣٣(بنس�ة" الر�اض" جر�دة وموقع ،%)١٢.٣٨( بنس�ة" الیوم أخ�ار"
 ".الب�ان" جر�دة موقع في اإلطار

نفوجراف من إلمما سبق یتضح أن هناك عدًدا من االختالفات بین مواقع الدراسة في توظ�ف ا
األطر التي ر�ز علیها �ل منها في معالجة الموضوع، حیث ر�زت �عض المواقع على أطر معینة، 

 أطر أخرى.ومواقع أخرى على 
بهدف توج�ه التأطیر وسائل اإلعالم تقوم �إعادة تجدید س�اق الحدث داخل نظام من وحیث إن 

والس�اق �منح المعنى للحدث، و�وفر  د �فهم عن طر�قه هذا الحدث،دذهن المتلقي إلى س�اق مح

بوابة أخبار الیوم -إلطار التحذیرنموذج ) ۸شكل (  
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إلبراز ا أن وسائل اإلعالم ال تكتفي �عمل�ة �ما المحددات المعرف�ة المحفزة للموقف والرأي والسلوك، 
 بل تعمل عن طر�ق االخت�ار لما �جب أن ینشر أو ال ینشر من القصص اإلخ�ار�ة، ألحداث معینة،

نفوجراف من خالل أطر معینة إلوانطالًقا من هذه الفكرة نجد أن مواقع صحف الدراسة قد طرحت ا
ذى تقوم �استخدامه الوسیلة اإلعالم�ة هو ما �حدد نظر ، حیث إن اإلطار ال١٩لمعالجة تداع�ات �وفید 

 الجمهور للقض�ة من هذا االتجاه
 

 )٥جدول رقم (
 نفوجرافیك المنشور في مواقع الصحف والمواقع اإلخباریة التي تناولت تداعیات جائحة كورونا المستجدإلنطاق ا 

نفوجراف في �ل موقع من مواقع إلالجدول السابق إلى النطاق الجغرافي الذي �شمله اتشیر ب�انات  
نفوجراف من حیث نطاقه الجغرافي ما بین المصري والعر�ي والعالمي، و�رجع إلعینة الدراسة، فقد تنوع ا

الدول ذلك إلى �ون موضوع الدراسة هو جائحة عالم�ة انتشرت في العالم �أسره، ورغم أنه بدأ في أحد 
م، إال أنه انتشر �شكل �بیر في �افة ٢٠١٩األجنب�ة وهي "الصین"، ومنذ انتشاره في مدینة "ووهان" 

البلدان األجنب�ة والعر��ة، وشكل خطًرا �بیًرا  للعالم �له، في ظل عدم وجود أمصال لعالجه، وقد تنوع 
، ومن خالل ب�انات الجدول السابق نفوجراف في مصر وخارجهاإلبنشر ا "أخ�ار الیوم"اهتمام مواقع بوا�ة 

 -سعودي -نفوجراف في النطاق المحلي (مصرإل%) من عینة الدراسة اهتمت بنشر ا۷۸.۳۳یتضح أن (
بنس�ة  "أخ�ار الیوم"حیث جاء في بوا�ة  ،وقد جاء هذا النطاق بنسب متقار�ة في عینة الدراسةإماراتي) 

إلى نس�ة  "الب�ان"%)، في حین تراجع في موقع جر�دة ۸۳.۳۳بنس�ة( "الر�اض"%)، وموقع جر�دة ۸۱.۹(
)٦۰.٥۳.(% 

 الموقع
 النطاق

  "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
موقع جر�دة 

  "الر�اض"
 اإلجمالي  "الب�ان"موقع جر�دة 

 % ك % ك % ك % ك
 -محلي (مصر

 إماراتي) -سعودي
٨٦ ۸۱.۹ ٥٠ ۸۳.۳۳ ٦ ٢٣۰.٥۳ ۱٥۹ ۷۸.۳۳ 

 ۳.٤٥ ۷ ۷.۸۹ ٣ ۱.٦۷ ١ ۲.۸٦ ٣ عر�ي و�قل�مي

 ۱۸.۲۳ ۳۷ ۳۱.٥۸ ١٢ ۱٥ ٩ ۱٥.۲٤ ١٦ عالمي

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي



 ا
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نفوجراف لیتضمن معلومات إل%) من ا۱۸.۲۳(بینما �أتي النطاق العالمي في المرت�ة الثان�ة بنس�ة 
خاصة بتداع�ات الفیروس على مستوى العالم، حیث تناول الدول األجنب�ة و�ان من أهمها إ�طال�ا وأس�ان�ا 

 "الب�ان"والصین وأمر�كا وغیرها، وقد تنوع اهتمام مواقع الدراسة �النطاق العالمي، إذ اهتم موقع جر�دة 
�وا�ة %)، و ۱٥بنس�ة( "الر�اض"حین جاء في موقع جر�دة  %)، في۳۱.٥۸( �النطاق العالمي فجاء بنس�ة

 %). ۱٥.۲٤بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"
%)، وقد جاء ۳.٤٥نفوجراف على مستوى الدول العر��ة وذلك بنس�ة (إلثم في المرت�ة الثالثة جاء ا

%)، في حین ۱.٦۷بنس�ة( "الر�اض"%)، بینما جاء في موقع جر�دة ۲.۸٦بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"في بوا�ة 
 %).۷.۸۹بنس�ة ( "الب�ان"جاء في موقع جر�دة 

و�رجع ال�احث هذه النتائج إلى الطا�ع المحلي الذي تتسم �ه المواقع العر��ة، �ما أن هذه المواقع 
تخاطب جمهوًرا محلً�ا، ومن الطب�عي أن تتحمل مسئولیتها في توض�ح األمور الداخل�ة، ومخاط�ة القارئ 

 م�اشرة. �الشأن المرت�ط �ه
 
 
 

 بوابة أخبار الیوم  -) نموذج للنطاق العربي۱۰شكل ( البیان جریدة -نموذج للنطاق العالمي) ۹شكل (
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 )٦جدول رقم ( 
 نفوجرافیكإلیوضح حجم المعلومات با 

حجم 
 المعلومات

 اإلجمالي  "الب�ان"موقع جر�دة  "الر�اض"موقع جر�دة  بوا�ة أخ�ار الیوم

 % ك % ك % ك % ك
 ۲٦.٦ ٥٤ ٥۰ ١٩ ۳۰ ١٨ ۱٦.۱۹ ١٧ صغیر 

 ٥۳.۲ ۱۰۸ ۳٤.۲۱ ١٣ ٥۰ ٣٠ ٦۱.۹ ٦٥ متوسط

 ۲۰.۲ ٤۱ ۱٥.۷۹ ٦ ۲۰ ١٢ ۲۱.۹ ٢٣ كبیر

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي

نفوجراف�ك لتغط�ة تداع�ات إلتشیر ب�انات الجدول السابق إلى حجم المعلومات التي عرضها من خالل ا
عدد الكلمات واألرقام، �حیث �كون فیروس �ورونا، وقد قام ال�احث بتقس�م حجم المعلومات حسب 

�عد متوسًطا،  ٦٠إلى  ٣٠�عد صغًرا، ومن  ٣٠نفوجراف الذي یتضمن عدد �لمات وأرقام أقل من إلا
�عد �بیًرا، وقد جاء حجم  ٦٠وأكثر من 

المعلومات المتوسط في المرت�ة األولى 
وقد جاء في بوا�ة %)، ٥۳.۲وذلك بنس�ة (

%)، وفي موقع ٦۱.۹بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"
%)، في حین ٥۰بنس�ة ( "الر�اض"جر�دة 

بنس�ة  "الب�ان"جاء في موقع جر�دة 
)۳٤.۲۱.(%  

في حین جاء حجم المعلومات الصغیر في 
وقد جاء %) ۲٦.٦المرت�ة الثان�ة بنس�ة (

%)، ۱٦.۱۹بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"في بوا�ة 
%)، ۳۰بنس�ة ( "الر�اض"وفي موقع جر�دة 

حرص  "الب�ان"جر�دة و�الحظ أن موقع 
نفوجراف خف�ف المعلومات إعلى عرض 

حیث جاء حجم المعلومات الصغیرة بنس�ة 
)٥۰.(% 

 "أخ�ار الیوم"%)، وقد جاء في بوا�ة ۲۰.۲بینما جاء حجم المعلومات الكبیر في المرت�ة الثالثة بنس�ة (
 %).۱٥.۷۹بنس�ة ( "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۲۰بنس�ة ( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ۲۱.۹بنس�ة (

 
 
 

 جریدة الریاض -) حجم متوسط للمعلومات ۱۱( شكل



 ا
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 )۷جدول رقم (
 العناصر المقروءة في االنفوجرافیك 

 العناصر المقروءة
  "أخ�ار الیوم"بوا�ة 

موقع جر�دة 
  "الر�اض"

موقع جر�دة 
  "الب�ان"

 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك
 - - - - - - - - عنوان فقط

 - - - - - - - - نصوص فقط

 ٦٤.۰٤ ۱۳۰ ٥۰ ١٩ ٦۰ ٣٦ ۷۱.٤۳ ٧٥ عنوان ومعلومات نص�ة

 ۲۲.۱۷ ٤٥ ۳٤.۲۱ ١٣ ۳۰ ١٨ ۱۳.۳۳ ١٤ عنوان وأرقام و�حصائ�ات

أو  عنوان ونص وأرقام
 إحصائ�ات

١٦ ۱٥.۲٦ ٤ ۱۰ ٦ ۱٥.۷۹ ۲۸ ۱۳.۷۹ 

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي

نفوجراف�ك إلالمقروءة في اتوضح ب�انات الجدول السابق مدى توظ�ف صحف الدراسة للعناصر 
المستخدم في تغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، حیث جاء في المرت�ة األولى "عنوان ومعلومات نص�ة" 

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"%)، وقد تنوعت نس�ة هذه الفئة في مواقع الدراسة فجاءت في بوا�ة ٦٤.۰٤بنس�ة (
بنس�ة  "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ٦۰0بنس�ة ( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ٤۳.۷۱(
) التي أشارت إلى أن المعلومات م٢٠٢٠%)، وتتفق هذه النت�جة مع دراسة سلوى أبو العال (٥۰50.00(

 %)، ٦٣.٥النص�ة جاءت في المرت�ة األولى بنس�ة (

وقد جاءت في %)، ۲۲.۱۷(بینما جاء في المرت�ة الثان�ة "عنوان وأرقام و�حصائ�ات" وذلك بنس�ة 
%)، وفي ۳٤.۲۱إلى نس�ة ( "الب�ان"ففي حین ارتفعت في موقع جر�دة  ،اقع الدراسة بنسب مت�اینةمو 

%)، ۱۳.۳۳إلى نس�ة ( "أخ�ار الیوم"%)، نجدها انخفضت في بوا�ة ۳۰بنس�ة ( "الر�اض"موقع جر�دة 
بتقد�م معالجة متكاملة حول هذا الموضوع,  "أخ�ار الیوم"و�رجع ال�احث هذا الت�این إلى اهتمام بوا�ة 

في األمور الدین�ة أو  نفوجراف تناول �التفصیل ما تعلق بهذه الجائحة سواءً إفاهتمت �التوع�ة وعرض 
، إذ اهتما �عرض "الب�ان"وجر�دة  "الر�اض"التعل�م�ة أو االقتصاد�ة ... وغیرها، وهذا مقابل موقعي جر�دة 

 م�ة �أعداد اإلصا�ة والوف�ات، وحاالت التعافي، ومناطق انتشار الفیروس.حصاءات المحل�ة والعالإلا
الناتجة وف�ات الصا�ات و اإلحصائ�ات إلعرض  نفوجرافإلوقد نجحت مواقع الدراسة في توظ�ف ا

... وغیرها، وذلك حصائ�ات تأثیر �ورونا على االقتصادإو�ذلك لعرض  ،فیروس �وروناصا�ة �إلعن ا
قدرة على تسهیل األرقام واإلحصاءات المعروضة، وتحلیلها �طر�قة جذا�ة، من خالل  نفوجراف لهإلألن ا

 شكال الهندس�ة وغیرها.ألتوظ�ف أشكال مختلفة مثل الجداول والرسوم الب�ان�ة، وا
وقد جاءت في %)، ۱۳.۷۹" بنس�ة (أو إحصائ�ات عنوان ونص وأرقاموفي المرت�ة الثالثة جاء "

 "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۱۰بنس�ة ( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ۱٥.۲٤بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
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م، والتي توصلت إلى أن ٢٠٢٠%)، وتختلف هذه النت�جة مع دراسة سلوى أبو العال ۱٥.۷۹بنس�ة ( 
اقع نفوجراف�ك �المو إلمع المعلومات النص�ة واألرقام جاءت في المرت�ة الثان�ة، وذلك في استخدام ا العنوان

 .االلكترون�ة المصر�ة للرد على الشائعات

نفوجراف الواحد، فلم تعتمد مواقع إلوتشیر الب�انات إلى تنوع في استخدام العناصر المقروءة داخل ا
الدراسة على العناو�ن فقط، أو النصوص فقط، أو األرقام فقط، و�نما وظفت أكثر من عنصر مقروء في 

الرسالة اإلعالم�ة �الشكل المناسب، وتوض�ح المحتوى للقارئ، �ما نفوجراف الواحد، وذلك إل�صال إلا
عد نفوجراف، ولم تغفل الصحف هذا العنصر المهم، إذ �ُ إلتشیر النتائج إلى وجود العنوان في سائر ا

العنوان نافذة التصم�م، و�وضح مضمونه، �ما أن مواقع الدراسة حرصت على توظ�ف المعلومات 
 نفوجراف.إلا م�سًطا، أو مفصًال حول موضوع االنص�ة سواًء �انت شرحً 

نفوجراف�ك إال أنها تكاد إلو�شیر ال�احث إلى أن النصوص و�ن �انت استخداماتها �س�طة في بناء ا 
نفوجراف�ك خاصة في الصحف المصر�ة، وقد الحظ ال�احث اهتمام عینة الدراسة إلتكون في جم�ع ا

وقد ، "الب�ان"وموقع جر�دة  "الر�اض"وموقع جر�دة  "الیومأخ�ار "�النصوص المكتو�ة في موقع بوا�ة 
) حیث جاءت النصوص في م٢٠١٧تلك النت�جة مع ما توصلت إل�ه دراسة على حمودة جمعة ( تتوافق

 نفوجراف�ك في العینة الخاصة �ه.إلمقدمة مكونات ا
 )۸جدول رقم (

  نفوجرافیكإلالعناصر الجرافیكیة في ا

 المكونات
 اإلجمالي  "الب�ان"موقع جر�دة   "الر�اض"موقع جر�دة   "الیومأخ�ار "بوا�ة 
 % ك % ك % ك % ك

 ۱٦.٤۲ ٤٤ ۲۰.٤٥ ٩ ۱۳.۱٦ ١٠ ۱٦.۸۹ ٢٥ رموز �صر�ة

 ۱٤.٥٥ ۳۹ ۱۱.۳٦ ٥ ۱٥.۷۹ ١٢ ۱٤.۸٦ ٢٢ رسوم �ارتون�ة

 ۲.٦۱ ۷ ۰   ۳.۹٥ ٣ ۲.۷ ٤ رسوم ب�ان�ة

 ۳٤.۷ ۹۳ ۲٥ ١١ ۳۲.۸۹ ٢٥ ۳۸.٥۱ ٥٧ صور

 ٤.۸٥ ۱۳ ۹.۰۹ ٤ ۷.۸۹ ٦ ۲.۰۳ ٣ خرائط

 ۲۰.۱٥ ٥٤ ۳۱.۸۲ ١٤ ۱۹.۷٤ ١٥ ۱٦.۸۹ ٢٥ أشكال هندس�ة

 ٦.۷۲ ۱۸ ۲.۲۷ ١ ٦.٥۸ ٥ ۸.۱۱ ١٢ مقارنات وتسلسل زمني

 ۱۰۰ ۲٦۸ ۱٦.٤۲ ٤٤ ۲۸.۳٦ ۷٦ ٥٥.۲۲ ۱٤۸ اإلجمالي

 نفوجرافإلملحوظة: وجود أكثر من عنصر في �عض ا

الدراسة حققت تنوًعا في العناصر المرئ�ة في من ب�انات الجدول السابق یتضح أن صحف 
نفوجراف�ك، فقد وظفت الصور والرسوم والخرائط ..الخ، فلم تكتف بتوظ�ف عنصر جراف�كي واحد، إلا

 نفوجراف الواحد، وذلك لتوصیل المعلومات �صورة أكثر  ومهن�ة.إلو�نما وظفت أكثر من عنصر في ا



 ا
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نفوجراف في مواقع الدراسة إلالجراف�ك�ة الموظفة في ا في الترتیب األول في العناصر صورجاءت ال
%)، بینما جاءت في موقع ۳۸.٥۱بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"وقد جاءت في بوا�ة %)، ۳٤.۷وذلك بنس�ة (

 %).۲٥بنس�ة ( "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۳۲.۸۹بنس�ة ( "الر�اض"جر�دة 

أخ�ار "%) وقد جاءت في بوا�ة ۲۰.۱٥(بینما جاءت األشكال الهندس�ة في المرت�ة الثان�ة بنس�ة 
بنس�ة  "الب�ان"%)، وموقع جر�دة ۱۹.۷٤بنس�ة ( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ۱٦.۸۹بنس�ة ( "الیوم

%)، وقد وظفت صحف الدراسة األشكال الهندس�ة التي تتنوع بین الدوائر والمثلثات ۳۱.۸۲(
 والمستط�الت والمنحن�ات وذلك لوضع العناو�ن والمعلومات النصة واألرقام داخلها، 

%)، وهي عنصر مهم في تطو�ر ۱٦.٤۲وذلك بنس�ة ( الرموز ال�صر�ةوفي المرت�ة الثالثة جاءت 
لمضمون لتقر�ب المعنى، إذ تمتاز الرموز لخالل وضع الرمز المناسب عرض المضمون، وذلك من 

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"وقد جاءت في بوا�ة بتحقیق سمات توض�ح�ة وتوصیل المعنى �صورة أكبر، 
بنس�ة  "الب�ان"%)، بینما جاءت في موقع جر�دة ۱۳.۱٦بنس�ة ( "الر�اض"%)، وفي موقع جر�دة ۸۹.۱٦(
)۲۰.٤٥.(% 

وقد جاءت في بوا�ة %)، ۱٤.٥٥في المرت�ة الرا�عة وذلك بنس�ة ( الرسوم الكارتون�ةفي حین جاءت 
%)، وموقع ۱٥.۷۹بنس�ة ( "الر�اض"%)، بینما جاءت في موقع جر�دة ۱٤.۸٦بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"

 %).۱۱.۳٦بنس�ة ( "الب�ان"جر�دة 

وقد جاءت في %)، ٦.۷۲بنس�ة ( وذلك »مقارنات وتسلسل زمني«وفي المرت�ة الخامسة جاءت 
%)، بینما جاءت في موقع ٦.٥۸بنس�ة ( "الر�اض"%)، وموقع جر�دة ۸.۱۱بنس�ة ( "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
 %).۲.۲۷بنس�ة ( "الب�ان"جر�دة 

واستخدمت الخرائط لمعالجة الموضوعات %)، ٤.۸٥ثم الخرائط في المرت�ة السادسة بنس�ة (
 الصحف في فترة التحلیل لب�ان المناطق األكثر إصا�ة �مرض �ورونا. الجغراف�ة خاصة وقد استخدمتها

الرسوم وظفت الصحف وقد %)، ۲.٦۱بنس�ة ( الب�ان�ةرسوم وأخیًرا وفي المرت�ة السا�عة جاءت ال
في مصر أو خارجها، وقد جاءت نس�ة  الب�ان�ة لعرض ما �ستجد من احصائ�ات لمصابي �ورونا سواءً 

الرسوم قلیلة رغم أهمیتها في إ�ضاح المعلومة �طر�قة م�سطة، إذ تساعد على وصول المعلومات إلى 
نها تسهم في تذ�ر المعلومات أعامة القراء �أ�سط الوسائل, �استخدام عدد قلیل من الكلمات, �ما 

عقد مقارنات بین موضوعین أو شخصین أو شیئین الموجودة �النص �شكل �بیر، وتستخدم المقارنات ل
 متفقین في �عض العناصر وتعمل على ب�ان الفروقات بینها.
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 )۹جدول رقم ( 
 مدى وجود محتوى مصاحب لالنفوجرافیك في المواقع اإللكترونیة لصحف الدراسة

وجود نص 
 مصاحب 

 "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
موقع جر�دة 

 "الر�اض"
موقع جر�دة 

 "الب�ان"
 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك
 ۸۰.۷۹ ۱٦٤ ۳٤.۲۱ ١٣ ۷٦.٦۷ ٤٦ ۱۰۰ ١٠٥ إنفوجراف�ك فقط

نفوجرافیك إ
 مصاحب لموضوع

- - ١٤ ۲۳.۳۳ ٦٥ ٢٥.۷۹ ۳۹ ۱۹.۲۱ 

 ۱۰۰ ۲۰۳ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي

نفوجراف�ك �فن إلل -عینة الدراسة -توضح ب�انات الجدول السابق مدى توظ�ف الصحف العر��ة 
مستقل بذاته، أم أنه �ستخدم مصاحً�ا لفنون صحف�ة أخرى، واتضح من خالل التحلیل أن الصحف �صفة 

%)، وقد ت�اینت صحف الدراسة في توظ�ف ۸۰.۷۹نفوجراف�ك �فن مستقل وذلك بنس�ة (إلعامة وظفت ا
%) و�رجع هذا إلى أن ۱۰۰اإلنفوجراف�ك �فن مستقل، ففي حین جاء في "بوا�ة أخ�ار الیوم" بنس�ة (

نفوجراف�ك، لیؤدي وظ�فة �املة �فن مستقل خصص قسًما مستقًال على البوا�ة لإل"بوا�ة أخ�ار الیوم" ت
بذاته دون الحاجة إلى فنون أو مواض�ع مصاح�ة، إال أنه انخفض في موقع جر�دة "الب�ان" وجاء بنس�ة 

%)، وهو ما أدى في �عض األح�ان إلى ۷٦.٦۷%)، بینما جاء في جر�دة "الر�اض" بنس�ة (۲۱.۳٤(
نفوجراف �ان �حاجة إلى نص إلنفوجراف، حیث إن تصم�م اإلعدم وضوح القصة أو المغزى من ا

 مصاحب لتوض�ح الب�انات المذ�ورة ف�ه.
%)، وعكس ۱۹.۲۱نفوجراف�ك المصاحب لموضوعات فقد جاء في صحف الدراسة بنس�ة (إلأما ا

%) بینما جاء في موقع جر�دة الر�اض ٦٥.۷۹موقع جر�دة "الب�ان" لتكون ( ما سبق ارتفعت نسبته في
 نفوجراف.إل%)، في حین لم تعرض "بوا�ة أخ�ار الیوم" أ�ة موضوعات مصاح�ة ل۲۳.۳۳بنس�ة (

 
 )۱۰جدول رقم (

 أنواع االنفوجرافیك المستخدم في تغطیة تداعیات فیروس كورونا

 األنواع
 بوا�ة أخ�ار الیوم

موقع جر�دة 
 "الر�اض"

موقع جر�دة 
  "الب�ان"

 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك
 ۸۷.۱۹ ۱۷۷ ۹٤.۷٤ ٣٦ ۹٦.٦۷ ٥٨ ۷۹.۰٥ ٨٠ ثابت

 ٤.٤۳ ۹ - - ۳.۳۳ ٢ ٦.٦۷ ٧ متحرك 

 ۸.۳۷ ۱۷ ٥.۲٦ ٢ - - ۱٤.۲۹ ١٥ فیدیوجراف

 - - - - - - - - تفاعلي

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي

بنس�ة على رأس قائمة األنواع  جاء نفوجراف الثابتإلامن خالل ب�انات الجدول السابق یتضح أن 
نفوجراف�ك التي إلاستخدام هذا النوع في أغلب ا إلى، حیث عمدت معظم مواقع الدراسة )%۸۷.۱۹(بلغت



 ا
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تصم�مه، وعلى نفجراف�ك ت�ًعا لطر�قة إلقامت بنشره خالل معالجة موضوعاتها، وقد تعددت أشكال هذا ا
نفوجراف الثابت �شرح إلا نأمع العلم �ثابتة،  لك إال أنها تظل في النها�ة أشكاالً الرغم من تعدد األشكال ت

أو ا �المتحرك, كثر عمقً أا ال یتناول تفاصیل وتوض�حات وغال�ً  ،المعلومة �شكل سر�ع وفوري للقارئ 
 ة.التفاعلي الذي �سمح للجمهور �المشار�

بنس�ة  "أخ�ار الیوم"حیث جاء في بوا�ة  ،بنسب عال�ة في عینة الدراسة نفوجراف الثابتإلاوقد جاء 
%)، في حین جاء في موقع جر�دة ۹٦.٦۷بنس�ة ( "الر�اض"%)، بینما جاء في موقع جر�دة ۷۹.۰٥(
 %).۹٤.۷٤بنس�ة ( "الب�ان"

نفوجراف�ك إلاحتل ا) إذ م٢٠١٧وتتفق هذه النت�جة مع ما أشارت إل�ه دراسة على حمودة جمعه (
 نفوجراف�ك المختلفة في العینة التحلیل�ة الخاصة �ه.إلالثابت الترتیب األول �النس�ة ألنواع ا

جـــــــــــــــاء وقـــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیوجرافال  فی

�الترتیــــــــــــب الثــــــــــــاني 
بنســـــــــــــــــــ�ة بلغـــــــــــــــــــت 

وقــــــــــــــــــــــــــد ، ۸.۳۷%
أخ�ـار "اهتمت بوا�ـة 

ــا �بیــًرا  "الیــوم اهتماًم
حیث  ،فیدیوجرافال�

جــــــــــــــــــــــاء بنســــــــــــــــــــــ�ة 
)۱٤.۲۹ ،(%

ــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــع جر� وموق
 "الب�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان"

%)، ٥.۲٦بنســـــــــــ�ة(
 خاص �جائحة �ورونا خالل فترة الدراسة. فیدیوجراف "الر�اض"بینما لم �عرض موقع جر�دة 

حیث جاء في ) وهي نس�ة قلیلة جًدا، %٤.٤۳(�الترتیب الثالث بنس�ةالمتحرك نفوجراف�ك إلثم جاء ا 
%)، بینمــا لــم ۳.۳۳بنســ�ة( "الر�ــاض"%)، بینمــا جــاء فــي موقــع جر�ــدة ٦.٦۷بنســ�ة ( "أخ�ــار الیــوم"بوا�ــة 

 خاص �جائحة �ورونا خالل فترة الدراسة. فیدیوجراف "الب�ان"�عرض موقع جر�دة 
ضرورة التفاعلي، و�رى ال�احث  وتشیر نتائج ال�حث إلى عدم استخدام صحف الدراسة لإلنفوجراف�ك

عد األكثر جذً�ا لالنت�اه، و�ان من الممكن توظ�فه في تغط�ة تداع�ات حیث �ُ  ؛اهتمام المواقع بهذا النوع
 فیروس �ورونا.

 بوابة أخبار الیوم  –) انفوجراف متحرك على شكل فیدیو ۱۲شكل رقم (
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) التي أشارت إلى تفوق م۲۰۱۷وآخرون إیمیلرا الرا ،م٢٠١٨، عر��انالدراسات(وهو ما یتفق مع  
نفوجراف�ك إلالمحتوى اإلخ�اري، مقارنة بتأثیر ا نفوجراف�ك المتحرك والتفاعلي من حیث تذ�ر وفهمإلتأثیر ا

نفوجراف�ك التفاعلي من قبل الم�حوثین، حیث إن إلالثابت، �ما أثبتت الدراسات إلى ارتفاع معدل متا�عة ا
استخدام المعلومات والصور والرموز إضافة إلى الصوت والرسوم  ف�هنفوجراف�ك التفاعلي یتم إلا

إلبداع لتحو�ل الب�انات والمعلومات إلى ا وهي تحتاج إلى مهارة ،ن�م�شنإلوا و�قصد �ه الفیدیو ،المتحر�ة
الوسائط  مشاهدةا مع اتجاه �ثیر من مستخدمي الو�ب إلى فیدیو تفاعلي �طر�قة ذ��ة وجمیلة خصوًص 

             .                                    أكثر من المقاالت المكتو�ة أو الب�انات أو المعلومات اإلنشائ�ة
 )۱۱جدول رقم (

 نوع الخلفیات الخاصة باالنفوجرافیك في المواقع اإللكترونیة لصحف الدراسة

 نوع الخلف�ة
  "أخ�ار الیوم"بوا�ة 

موقع جر�دة 
  "الر�اض"

موقع جر�دة 
  "الب�ان"

 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك
 ٦۱.٦ ۱۲٥ ۷۳.٦۸ ٢٨ ۷۰ ٤٢ ٥۲.۳۸ ٥٥ غیر ملونة

 ۳۸.٤ ۷۸ ۲٦.۳۲ ١٠ ۳۰ ١٨ ٤۷.٦۲ ٥٠ ملونة

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي

�الحظ من الجدول أن الخلف�ات غیر الملونة (الب�ضاء) جاء في مقدمة أنواع الخلف�ات بنس�ة 
%) في بوا�ة أخ�ار الیوم، بینما جاءت في موقع جر�دة "الر�اض" ٥۲.۳۸، وقد جاءت بنس�ة ()%٦.٦۱(

 %).۷۳.٦۸%)، في حین جاء في موقع جر�دة "الب�ان" بنس�ة (۷۰بنس�ة(
�األلوان في %) وقد اهتمت بوا�ة "أخ�ار الیوم" ۳۸.٤بینما جاءت الخلف�ات الملونة بنس�ة (

%)، ۳۰%)، بینما جاء في موقع جر�دة "الر�اض" بنس�ة (٤۷.٦۲حیث جاءت بنس�ة ( ،نفوجرافإلا
نفوجراف�ك �أتي في إل%)، ومن خالل التحلیل وجد ال�احث أن ا۲٦.۳۲وموقع جر�دة "الب�ان" بنس�ة (

معظم األح�ان �الخلف�ات الب�ضاء خاصة عند استخدام صور أو رسومات أو �لمات ملونة و�ذلك یتم 
نفوجراف�ك في مواقع الصحف العر��ة جاء أكثر إلنفوجراف�ك �شكل جمالى �س�ط، و�الحظ أن اإلإخراج ا

حیث اعتمدت الصحف العر��ة على استخدام ألوان �س�طة مع  ،المصري نفوجراف�ك إل�ساطة من ا
 الخلف�ات الب�ضاء مما جعله أكثر �ساطة من تلك التي تستخدمها الصحف المصر�ة في �عض األح�ان.
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 ) ۱۲جدول رقم (
 یوضح عدد األلوان باالنفوجراف

 المواقع         
 عدد األلوان 

  "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
موقع جر�دة 

  "الر�اض"
موقع جر�دة 

  "الب�ان"
 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك

 ۷.۹ ۱٦ - - ۱۳.۳۳ ٨ ۷.٦۲ ٨ لون واحد

 ۳۰.٥ ٦۲ ۳۱.٥۸ ١٢ ٤۰ ٢٤ ۲٤.۷٦ ٢٦ لونین

 ۲٦.۱ ٥۳ ٤٤.۷٤ ١٧ ۲۰ ١٢ ۲۲.۸٦ ٢٤ ثالث ألوان

 ۳٥.٥ ۷۲ ۲۳.٦۸ ٩ ۲٦.٦۷ ١٦ ٤٤.۷٦ ٤٧ ألوان فأكثر أر�ع

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي

 فیروس تناول المستخدم في لإلنفوجراف�ك ال�صر�ة الشكل�ة الهیئة وخصائص �مكونات یتعلق ف�ما
 نفوجراف�كإلا رسوم جم�ع في اللون  توظ�ف في المواقع جم�ع اتفاق عن كشفت الدراسة المستجد، كورونا

 الرسوم والرموز �عض أرض�ات في اللوني التدرج توظ�ف إلى إضافة ال�حث، فترة طوال تم نشرها التي
المواقع، وقد ساعدت األلوان على التمییز بین  جم�ع في وذلك نفوجراف�ك،إلا لقوالب االفتتاح�ة ال�صر�ة
 .نفوجراف�كإلأجزاء ا
احتل الترتیب األول من عدد األلوان المستخدمة في االنفوجراف�ك  :�تضح لنا من الجدول السابقو 

وقد تم توظ�فه بدرجة �بیرة في بوا�ة "أخ�ار الیوم" بنس�ة %) ۳٥.٥ (بنس�ة بلغت» أر�ع ألوان فأكثر«
%)، وموقع جر�دة "الب�ان" ۲٦.٦۷%)، في حین استخدم في موقع جر�دة "الر�اض" بنس�ة (۷٦.٤٤(

 %).۲۳.٦۸بنس�ة (
توظ�فه في بوا�ة "أخ�ار الیوم" وقد تم %)، ۳۰.٥بنس�ة بلغت (» لونین« :ثم جاء �الترتیب الثاني 

%)، وفي موقع جر�دة ٤۰%)، في حین استخدم في موقع جر�دة "الر�اض" بنس�ة (۲٤.۷٦بنس�ة (
بنس�ة %)، ۲٦.۱بنس�ة بلغت (» ألوان ةثالث« :ثم جاء �الترتیب الثالث %)، ۳۱.٥۸"الب�ان" بنس�ة (

ستخدم في موقع جر�دة "الر�اض" بنس�ة %)، في حین ا٤٤.۷٤عال�ة في موقع جر�دة "الب�ان" إذ بلغت (
 %).۲۲.۸٦%)، وفي بوا�ة "أخ�ار الیوم" بنس�ة (۲۰(

%)، وفي موقع ۷.٦۲وقد تم توظ�فه في بوا�ة "أخ�ار الیوم" بنس�ة ( %)،۷.۹ثم لون واحد بنس�ة (
خاص نفوجراف الإل%)، في حین لم �ستخدم في موقع جر�دة "الب�ان" في ا۱۳.۳۳جر�دة "الر�اض" بنس�ة (

 بتغط�ة تداع�ات و�اء �ورونا.
نفوجراف�ك الذي تناول إلومن خالل نتائج الجدول السابق یتضح أنه تم توظ�ف األلوان في سائر ا

تداع�ات �ورونا، خاصة مع استخدام الصور والرموز واألشكال الهندس�ة واألرض�ات في التصم�م، حیث 
تم توظ�ف األلوان في الخطوط واألشكال والنصوص والعناو�ن، وأ�ًضا تم توظ�فها في األرض�ات، إال أن 
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ن أخطاء التصم�م، فكلما �انت األلوان نفوجراف�ك �عتبر من ضمإلإضافة الكثیر من األلوان إلى ا 
نفوجراف�ك أقل، �لما سهل القراءة، لذا یرى ال�احث أنه �فضل عدم اإلكثار من استخدام إلالمستخدمة في ا

نفوجراف�ك، حیث إن األلوان تؤثر على الحالة المزاج�ة للمستخدم ولها قدرة على إلاأللوان عند تصم�م ا
نفوجراف�ك، إل�صورة أكثر فاعل�ة، وهو ما ین�غي مراعاته عند تصم�م اتعز�ز المحتوى و��صال الرسالة 

 و�لما �انت أكثر �ساطة �ان أفضل.
 )۱۳جدول رقم ( 

 مصادر اإلنفو جراف 

 

 یتضح من الجدول السابق:
على المصادر الداخل�ة (مصادر ذات�ة) في المرت�ة لكترون�ة لصحف الدراسة اعتمدت إلأن المواقع ا

وقد جاءت هذه المصادر  ،%)۸۷.۱۹نفوجراف�ك وذلك بنس�ة (إلاألولى �مصدر للمعلومات في رسوم ا
%)، وفي موقع ۷۳.۳۳%)، وفي موقع جر�دة "الر�اض" بنس�ة (۱۰۰في بوا�ة "أخ�ار الیوم" بنس�ة (

 %).۷۳.٦۸جر�دة "الب�ان" بنس�ة (
%)، وقد ۱۱.۸۲جاءت المصادر الحكوم�ة (هیئات وزارات) في المرت�ة الثان�ة بنس�ة (في حین 

%)، وفي موقع جر�دة ۲٦.۳۲جاءت هذه المصادر بنس�ة عال�ة في موقع جر�دة "الب�ان" بنس�ة (
 %)، وال وجود لها في بوا�ة أخ�ار الیوم.۲۳.۳۳"الر�اض" بنس�ة (

ها على مصادرها الداخل�ة، وتخص�ص مصممین لها وقد تصدرت بوا�ة أخ�ار الیوم في اعتماد
نفوجراف�ك، واإلشارة لهم أسفل التصم�م، بل واإلشارة أ�ًضا للقائم �إعداد إلللق�ام �عمل�ة تصم�م ا

 نفوجراف.إلالمعلومات داخل ا
وقد جاءت هذه المصادر  ،%)۰.۹۹ثم المصادر الخارج�ة في المرت�ة الثالثة بنس�ة ضع�فة جًدا ( 

نفوجراف المنشور في بوا�ة أخ�ار الیوم، إل%)، بینما لم �عتمد ا۳.۳۳في موقع جر�دة "الر�اض" بنس�ة (
 وموقع جر�دة "الب�ان" على مصادر خارج�ة.

 
 
 
 

 المصادر
 اإلجمالي  "الب�ان"موقع جر�دة   "الر�اض"موقع جر�دة   "أخ�ار الیوم"بوا�ة 
 % ك % ك % ك % ك

 ۱۱.۸۲ ۲٤ ۲٦.۳۲ ١٠ ۲۳.۳۳ ١٤ - - )حكوم�ة (هیئات وزارات

 ۸۷.۱۹ ۱۷۷ ۷۳.٦۸ ٢٨ ۷۳.۳۳ ٤٤ ۱۰۰ ١٠٥ داخل�ة (مصادر ذات�ة)

 ۰.۹۹ ۲ - - ۳.۳۳ ٢ - - خارج�ة (مصادر من خارج البوا�ة)

 %١٠٠ ٢٠٣ ۱۸.۷۲ ٣٨ ۲۹.٥٦ ٦٠ ٥۱.۷۲ ١٠٥ اإلجمالي



 ا
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تحدیده من أهداف، نستعرض ف�ما �أتي ملخًصا ألهم مؤشرات النتائج العامة للدراسة في ضوء ما تم      
نفوجراف�ك في التغط�ة الصحف�ة إلوما تم طرحه من تساؤالت حول توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة ل

 "، وذلك على النحو اآلتي:١٩لتداع�ات فیروس �ورونا "كوفید 
نفوجراف�ك في التغط�ة الصحف�ة إلف�ما یتعلق �حجم اهتمام مواقع صحف الدارسة بتوظ�ف ا •

لمواقع صحف  -و�خاصة في "بوا�ة أخ�ار الیوم"-وس �ورونا، ظهر التفوق الكمي لتداع�ات فیر 
) ٢٠٣نفوجراف�ك لتغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، حیث تم رصد عدد (إالدراسة في نشر 

 ؛خالل فترة الدراسة، و�مكن تفسیره إنفوجراف تم نشرها) ٣٠٢انفوجراف خاص �كرونا من أصل (
في جم�ع أنحاء العالم، والذي فرض على الدول أن فترة التحلیل شملت ذروة انتشار و�اء �ورونا 

مجموعة من اإلجراءات لوقف انتشار المرض، إال أن تداِع�اته �ان لها األثر العمیق على �افة 
 .النواحي والقطاعات في معظم البلدان

 

ضوعات المتعلقة �قرارات الحكومة لمكافحة نفوجراف�ك: تصدرت المو إل�النس�ة ألبرز موضوعات ا •
الو�اء على رأس قائمة تلك الموضوعات، ثم إحصائ�ات اإلصا�ة �الفیروس، ثم طرق انتقال 
العدوى وأعراض اإلصا�ة، ثم اإلجراءات االحتراز�ة لمنع انتشار الفیروس، و�رجع هذا إلى ترتیب 

ألزمات تسعى وسائل اإلعالم الوطن�ة األولو�ات، حیث إنه في مثل هذه الحاالت ووقت حدوث ا
أن تقف جانب الحكومة لمواجهة األزمة، �ما أن القارئ في مثل هذه األوقات �حتاج أن یتعرف 
على هذه القرارات الرسم�ة فور إصدارها، ثم تأتي إحصاءات اإلصا�ة والوف�ات والتعافي وهي 

نس�ة للقارئ، �أتي �عد ذلك طرق إحصاءات �ان یتم تحدیثها �استمرار، ولها أهم�ة �بیرة �ال
انتشار العدوى وأعراض اإلصا�ة، وهي نوع من التثق�ف والتوع�ة, والجمهور �حاجة إلى معرفتها، 
وق�ام المواقع اإللكترون�ة بهذا الدور �أتي في إطار المسئول�ة االجتماع�ة لوسائل اإلعالم، وهكذا؛ 

یرها في حل األزمة، �ما توسعت المواقع فإن ترتیب الموضوعات جاء حسب أهمیتها ودرجة تأث
نفوجراف�ك المقدم في إلفي المضامین التي تم عرضها من خالل ا -عینة الدراسة–اإلخ�ار�ة 

تغط�ة تداع�ات فیروس �ورونا، �حیث لم تقم فقط �متا�عة أزمة �ورونا من حیث التعداد الیومي 
نصائح صح�ة بنشر األطعمة التي تز�د ى ل�شمل سبوعي لحاالت اإلصا�ة فقط، و�نما تعدَّ ألأو ا

من مناعة الفرد، وخاصة األطفال والسیدات الحوامل، وعرض معلومات صح�ة تتضمن األطعمة 
 التي تؤدى إلى ز�ادة المناعة وفوائد �عض األطعمة �تناول البلح أو الفواكه...الخ.

 
نفوجراف�ك في تغط�ة تداع�ات جائحة �ورونا المستجد، جاءت إلو�النس�ة للهدف من تقد�م ا •

"التوع�ة الوقائ�ة"، ثم "اإلخ�ار واإلحاطة"، ثم "التأیید ودعم القرارات"، ثم "تقد�م معلومات عن 
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الفیروس"، ثم "تقد�م نصائح"، ثم "مواجهة الشائعات"، ومجئ التوع�ة في مقدمة األهداف یتوافق  
لوسائل اإلعالم، فدورها في مثل هذه األوقات هو التوع�ة والتثق�ف  مع المسئول�ة االجتماع�ة

وت�صیر الجمهور �الحقائق، لیتعامل مع المرض �معرفة ووعي، أما الهدف الثاني من حیث 
نفوجراف�ك إلالترتیب وهو "اإلخ�ار واإلحاطة" فهو یتناسب مع وظ�فة المواقع اإلخ�ار�ة، و�ون ا

أما "التأیید" فهذه المرحلة تتطلب التالحم المجتمعي للنجاة من  �قدم معلومات سر�عة وموجزة،
 . الخطر، وهو ما قامت �ه المواقع اإلخ�ار�ة في تأییدها لقرارات الحكومات

نفوجراف من خاللها: حرصت عینة الدراسة على أداء إلف�ما یتعلق �األطر التي تم تقد�م ا •
ر" التوج�ه واإلرشاد" في مقدمة هذه األطر، ثم رسالتها وتحمل المسئول�ة االجتماع�ة، فجاء إطا

وهناك عدد  إطار "الحلول والمقترحات"، ثم إطار "الدعم" و�طار "الطمأنة"، ثم إطار "التحذیر"،
نفوجراف من األطر التي ر�ز علیها �ل منها إلمن االختالفات بین مواقع الدراسة في توظ�ف ا
، ر�زت مواقع »الطمأنة«إطار عض المواقع على في معالجة الموضوع، ففي الحین الذى ر�زت �

 .»الدعم«أخرى على أطر 
 

نفوجراف�ك: اعتمدت عینة الدراسة في معظمها على إل�النس�ة لحجم المعلومات المستخدم في ا •
حدوًدا من المعلومات نفوجراف ل�عرض حجًما مإلحجم معلومات و��انات متوسط، فقد جاء ا

�فیروس �ورونا، دون اإلسهاب في التفاصیل، وقد یرجع ذلك إلى غموض  لتوض�ح أمٍر خاصٍ 
ا محیًرا لعلماء كثیر من المعلومات حول هذا الفیروس، وحتى �تا�ة هذه السطور ال یزال لغزً 

 العالم ولم یتم اكتشاف مصل لعالجه.
 

الذي حققته عینة : أشارت النتائج إلى التوازن نفوجراف�كإلالعناصر المقروءة في اوف�ما یتعلق � •
نفوجراف�ك، حیث جمع إلالدراسة في توظ�ف العناصر المقروءة وغیر المقروءة في تصم�م ا

التصم�م بین العناصر الجراف�ك�ة المختلفة، ومنها الصور والرموز ال�صر�ة، والرسوم الب�ان�ة 
ر المقروءة حققت والكارتون�ة، واألشكال الهندس�ة، والخرائط، والمقارنات، أ�ًضا �النس�ة للعناص

صحف الدراسة توازًنا في توظ�ف العناو�ن والنصوص واألرقام، �ذلك حققت عینة الدراسة 
عنصر التوازن في توز�ع الب�انات والمعلومات داخل التصم�م، مع عدم ازدحام العناصر، 

جذب  ونجاحها في توظ�ف الفراغات الب�ضاء، واأللوان، والعناصر البنائ�ة األخرى، مما �سهم في
 انت�اه القارئ و�حقق �سر القراءة.

حصاءات اقتصر على األرقام التي تعلنها وزارة الصحة إلنفوجراف الخاص �األرقام واإلإال أن ا
نفوجراف هو إلعن عدد اإلصا�ات والوف�ات الناتجة عن اإلصا�ة �الفیروس، وأص�حت وظ�فة ا

نفوجراف بین هذه األرقام لتقد�م س�اق واضح وترتیب إلتقد�م أرقام ش�ه یوم�ة، دون أن یر�ط ا



 ا
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منطقي لقصة خبر�ة �علم القارئ من خاللها مدى تطور انتشار الفیروس و�درك خطورته، فالرقم 
 إذا تم وضعه في س�اق قصصي مع تصم�م �صري جذاب س�عطي للقارئ معلومات أكثر فائدة.

�عمل  الصحف اإللكترون�ة العر��ةلم تهتم نفوجراف�ك: إلللعناصر الجراف�ك�ة في ا�النس�ة  •
نفوجراف ع�ارة عن معلومات متقطعة، وقوالب ش�ه إلنفوجراف�ك یتضمن قصًصا متكاملة، فجاء اإ

متكررة، یتم ف�ه عرض ما یتعلق �فیروس �ورونا �شكل منفصل عن ما س�قه، واقتصر على 
�ان من الممكن أن جمع أرقام وعرض �عض المعلومات حول موضوع معین یر�د عرضه، و 

تستفید صحف الدراسة من االحصائ�ات والب�انات المتاحة لتكو�ن س�اق قصصي مدعًما 
�الب�انات، ومستخدًما وسائل إقناع ومسارات منطق�ة لعرض المعلومات والر�ط بین األس�اب 

 والنتائج.
 

ى المصادر الداخل�ة نفوجراف�ك: اكتفت عینة الدراسة �االعتماد علإل�النس�ة لمصادر المعلومات �ا •
�صورة �بیرة، وهذا مؤشر جید یوضح مدى اعتماد المواقع عینة الدراسة على مصادرها الخاصة 

 نفوجراف�ك الخاص بها.إل�الجهد الذاتي لبناء ا
 

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن مواقع صحف الدراسة استطاعت توظ�ف العناصر المرئ�ة  •
نفوجراف�ك، تضمنت توظ�ف إلعناصر الهیئة ال�صر�ة لالمختلفة، فقد تمیزت �معالجات ل

المعلومات النص�ة والصور الظل�ة والخط�ة والرسومات واألرقام في تصم�م واحد �حمل معلومات 
وأ�قونة �اسم الموقع، مما حقق للتصم�م هو�ة وفاعل�ة في نفس الوقت، وهنا �جب التأكید على 

تتكامل مع �عضها ل�خرج التصم�م �الشكل المناسب، نفوجراف محصلة مراحل ثالث �ل إلأن ا
وهي: مرحلة جمع و�عداد الب�انات، ومرحلة تحلیل الب�انات والمعلومات واستنتاج العالقات 
والروا�ط بینها، واستخراج اإلحصاءات في صورة تحلیل�ة متعمقة، وأخیًرا استخدام هذه المعلومات 

 ال لخدمة المحتوى.�شكل فعَّ نفوجراف وتوظ�فه إلفي التصم�م النهائي ل
فت عینة الدراسة اإلمكانات الرقم�ة والخاصة �األلوان، وتم استخدام �النس�ة الستخدام األلوان: وظَّ  •

مع العناو�ن  نفوجراف�ك، سواءً إلاأللوان �اعتدال مع العناصر األخرى المشتر�ة في بناء ا
لى توظ�ف التدرج اللوني في والنصوص أو األشكال والرسوم والصور واألرض�ات، إضافة إ

أرض�ات �عض الرسوم والرموز ال�صر�ة، وهذا یؤ�د إفادة مواقع الدراسة من النظر�ات والدراسات 
نفوجراف�ك، لكونها تجذب االنت�اه، إلالتي أكدت أهم�ة استخدام األلوان والصور في تصم�م ا

لق �فیروس �ورونا المستجد نفوجراف المتعإللهدف من الرسالة االتصال�ة، خاصة وأن ااق قوتح
�قدم مجموعة من الب�انات والمعلومات والتي تحتاج إلى مز�د من الجهد في إظهارها و�برازها مع 

 تحقیق �سر القراءة، و�براز العنصر الجمالي.
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�ما �شفت الدراسة التحلیل�ة أ�ًضا تمیز موقعي "الر�اض و"الب�ان �معالجات إخراج�ة       

ئة ال�صر�ة لإلنفو جراف�ك، حیث یدمج الموقعان بین المعلومات النص�ة خاصة لعناصر الهی
والصور الظل�ة والخط�ة والرسوم �أنواعها المختلفة في تصم�م واحد ذي إطار ممیز �حمل 
مصدر المعلومات وأ�قونة �اسم الموقع، و�ذلك بوا�ة "أخ�ار الیوم" الذي اعتمد أكثر على 

 النصوص واألرقام واالحصاءات.
النس�ة لنطاق المواد الصحف�ة المنشورة في مواقع الصحف والمواقع اإلخ�ار�ة التي تناولت � •

تداع�ات جائحة �ورونا المستجد، اتفقت مواقع الدراسة على أولو�ة النطاق المحلي للموضوعات 
نفوجراف�ك المقدم في التغط�ة، حیث عكست المواقع إلوالقضا�ا المرت�طة �فیروس �ورنا في ا

الداخل�ة، وأولت اهتماًما م�اشًرا �القارئ المحلي، الذي یهمه معرفة  هاطها �مجتمعاتها وقضا�اارت�ا
 ما �حدث داخل وطنه، ومما تتخذه حكومته من إجراءات للحد من انتشار الفیروس.

 
نفوجراف�ك المستخدم في عینة الدراسة، أظهرت النتائج أن مواقع الصحف لم إل�النس�ة ألنواع ا •

نفوجراف�ك المتحرك، بینما لم إلر األنواع المتاحة، إذ لم یتم اإلفادة �الشكل الكافي من اتوظف سائ
نفوجراف�ك التفاعلي أصًال، وهو نوع من الخلل في توظ�ف هذا النوع المهم من إلیتم توظ�ف ا

نفوجراف�ك في تغط�ة و�اء عالمي مثل و�اء �ورونا، و�ان األولى �عینة الدراسة توظ�ف إلا
 نفوجراف�ك التفاعلي، ألنه �حقق درجة إقناع أعلى، لكون القارئ یتفاعل و�صل بنفسة للمعلومة. إلا

وهو ما یتفق مع الدراسات التي أشارت إلى أن الصحف اإللكترون�ة تعتمد على قوالب جاهزة 
 نفوجراف�ك، وال تحقق اإلفادة المرجوة من اإلمكانات التكنولوج�ة المتاحة في تطو�ر تصم�مإلل
 نفوجراف�ك التفاعلي �صورة أكبر.إلنفوجراف�ك، واستخدام اإلا
 

نفوجراف�ك الثابت و�ن �ان إلو�رى ال�احث أن اهتمام مواقع الصحف عینة الدراسة �عرض ا
محقًقا للوظ�فة اإلخ�ار�ة؛ إال أن التطورات التي حدثت في برامج الجراف�ك والموشن جراف�ك 

نفوجراف�ك التفاعلي، فقد تم تطو�ر تلك البرامج �الشكل إلا تساعد الموقع اإلخ�اري �التوسع في
نفوجراف�ك مختلًفا تماًما، �ما أشارت الدراسات السا�قة المیدان�ة إلى ارتفاع إلالذي �ص�ح ف�ه ا

نفوجراف�ك التفاعلي، حیث إنه یثیر دافع�ة القارئ لمتا�عته، فهو أكثر جاذب�ة إلتفضیل القراء ل
ات من خالل استخدام األشكال والصور الثابتة والمتحر�ة والتي تعمل و�نوع في عرض المعلوم

نفوجراف�ك إلعلى ت�س�ط المعلومات وسرعة وصولها لهم، حیث أثبتت الدراسات تفوق تأثیر ا
 نفوجراف�ك الثابت.إلالمتحرك من حیث تذ�ر وفهم المحتوى اإلخ�اري مقارنة بتأثیر ا



 ا
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هذه الدراسة نجد أن الدراسة قد استفادت من فروض نظر�ة و�ذا ما تم ر�ط نظر�ة الثراء بنتائج  •
حیث أثرت طب�عة الوعاء اإللكتروني الناقل في مدى توظ�ف الصحف   ،ثراء الوسیلة

لكترون�ة للصحف، العدید من إلمواقع االلإلنفوجراف في تغط�ة تداع�ات �ورونا، حیث تتوافر في 
الفور�ة أو اآلن�ة في النشـر والتفاعل�ة وسرعة السمات التي تمیزها �وسیلة إعالم�ة ثر�ة وهي 

واسـتعمال النصوص الفائقة واستخدام الوسائط المتعددة وتمثل هذه  ،الحصول على رجع الصدى
 ،السمات أو الخصائص أوجه متعددة للثراء اإلعالمي والذي �میزها عن الوسائل العالم�ة األخرى 

ستخدامها لتوافرها على هذه السمات والتي تلبي مما جعل �ثیًرا من المستخدمین �قبلون على ا
نفوجراف�ك في تغط�ة األحداث المهمة والتي إلاحت�اجاتهم االتصال�ة، وهذا �حفزها لتوظ�ف ا

 .تشغل الرأي العام
 



ر الة، لتغیینفوجراف دعًما لترو�ج السلو��ات الفعَّ إلحالة انتشار األزمات واألو�ئة ین�غي أن �قدم ا •
فراد و�قناعهم �السلو��ات الفعالة للوقا�ة من الو�اء، وغرس اإلحساس �المسئول�ة ألسلو��ات ا

 ضرار �األخر�ن.إلالمشتر�ة للجم�ع لحما�ة المجتمع من الو�اء وعدم ا
نفوجراف�ك إلنفوجراف�ك للتوسع في اإلضرورة اإلفادة من التقن�ات الحدیثة و�رامج تصم�م ا •

نفوجراف�ك الثابت، �ما �حقق معالجة أفضل و�سهم إلدائرة االعتماد على ا التفاعلي، والخروج من
 في تحقیق أهداف الرسالة اإلعالم�ة، خاصة أثناء األزمات واألو�ئة.

نفوجراف�ك، إلتدر�ب القائمین �االتصال في المؤسسات الصحف�ة على ��ف�ة بناء وتصم�م ا •
ابتكار تصام�م جدیدة بدًال من االعتماد على القوالب و��ف�ة توظ�فه أثناء األزمات واألو�ئة، مع 

 الجاهزة أو المكررة.
نفوجراف�ك وجدوى استخدامه �المواقع اإللكترون�ة إلاالهتمام بنتائج الدراسات العلم�ة حول تقی�م ا •

 نفوجراف�ك.إلفي معالجة القضا�ا، مع اإلفادة من دراسات تفض�الت الجمهور ألنواع وأشكال ا
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). استخدام اإلنفوجرافیک بالمواقع اإللکترونیة الرسمیة المصریة للرد على الشائعات م۲۰۲۰أبو العال، سلوى أحمد (
، كلیة اإلعالم جامعة األزھر، مجلة البحوث اإلعالمیةالمرکز اإلعالمی لرئاسة مجلس الوزراء نموذًجا. 

 .۸۰-۹، ص ص ۱ج ) ٥٤(العدد
: �حث وصفي Covied-19المشكالت النفس�ة المترت�ة على جائحة �ورونا المستجد  ).م٢٠٢٠(دمحم  ،�مال؛ و آمال ،إبراه�م

 ، ص)٧٤ع. ( .جامعة سوهاج: �ل�ة التر��ة ،المجلة التر�و�ة .استكشافي لدى عینة من طالب وطال�ات الجامعة �مصر
 .١٠٨٩-١٠٤٨ص 

عالقة التعرض للصحف السعود�ة الورق�ة واإلل�كترون�ة �مستوى المعرفة �مرض  م).٢٠١٥(نورة حمدي دمحم، أبو سنة 
 .١٦٦ -٨٥ص  ). ص٤٣العدد ( .جامعة األزهر ،�ل�ة اإلعالم ،مجلة ال�حوث اإلعالم�ة .كورونا

ات حل المتحرك) في تنم�ة مهار  –فاعل�ة توظ�ف تقن�ة االنفوجراف�ك (الثابت " ).م٢٠١٨( عبیر عبید سلمي ،أبو عر��ان
رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة  ".طال�ات الصف العاشر األساسي �غزة ىالمسألة الوراث�ة في العلوم لد

 .اإلسالم�ة �غزة، �ل�ة التر��ة
الحدیثة إلخراج صحافة الب�انات في الصحف السعود�ة: دراسة  االتجاهات). "م٢٠١٨لجین بنت دمحم ابن على ( ،أحمد

 واالتصال.، الجمع�ة السعود�ة لإلعالم واالتصالالمجلة العر��ة لإلعالم  .عكاظ ومكة" تيتطب�ق�ة على صح�ف
 .٤٥٧:٥٠٦ص ، ص)٢٠العدد (

مجلة ). " انقرائ�ة اإلنفوجراف�ك في المواقع الصحف�ة المصر�ة لدى الش�اب الجامعي". م٢٠١٩ال�طل، هاني إبراه�م أحمد (
 .١٣٠:١٦٠). ص ص ٥١(العدد  .جامعة األزهر ،، �ل�ة اإلعالمال�حوث اإلعالم�ة

 الذهن�ة الخرائط تصم�م مهارات تنم�ة في مقترح تدر�بي برنامج فاعل�ة). م٢٠١٤( دمحم سلمان بن سهام الجر�وي،
 عر��ة دراسات مجلة. الخدمة قبل المعلمات لدى ال�صر�ة الثقافة ومهارات اإلنفوجراف�ك تقن�ة خالل من اإللكترون�ة

 .٤۷ - ۱۳ ص ص ،٤)، المجلد٤٥، المملكة العر��ة السعود�ة، العدد( النفس وعلم التر��ة في
دراسة تحلیل�ة مقارنة في الشكل  ). "استخدام فن االنفوجراف�ك في المواقع اإللكترون�ة المصر�ة:م٢٠١٧سعید دمحم ( ،الغر�ب

المجلد  .العام يجامعة القاهرة، �ل�ة اإلعالم، مر�ز �حوث الرأ ،المجلة المصر�ة ل�حوث الرأى العام. والمضمون"
 .١:٥٠ص ). ص٢العدد (، ١٦

في التوع�ة الصح�ة لمرض �ورونا: دراسة تطب�ق�ة  االجتماعيوسائل التواصل  استخدام. )م٢٠١٤(خالد ف�صل ،الفرم
جامعة  ،�ل�ة اإلعالم ،حوث اإلعالم�ةمجلة ال� .على المدن الطب�ة ومستشف�اتها الحكوم�ة �مدینة الر�اض السعود�ة

  ٢٩٢: ٢٦٧ص  ، ص)٤٢العدد ( .األزهر
 .الصحف الكو�ت�ة المطبوعة" �قارئ�هلش�كة االنترنت وعالقته  الكو�تي"استخدام الش�اب ). م٢٠١٢رشا فواز ( ،الضامن

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، �ل�ة اإلعالم، جامعة القاهرة
معالجة انفوجراف�ك الصحف اإللكترون�ة المصر�ة واألجنب�ة للموضوعات المطروحة �ه  "). م٢٠١٧على حمودة (، جمعة

 .جامعة األزهر ،�ل�ة اإلعالم ،مجلة ال�حوث اإلعالم�ة .وعالقته �مستوى تعرض المستخدمین لها: دراسة تطب�ق�ة"
 .١٠٤: ٥٩صص  ).٤٨العدد (

السعودي لصحافة الب�انات االنفوجراف�ك المنشورة �الصحف ). "استخدامات الجمهور م٢٠١٨آمال سعد الدین ( ،حسین
�ل�ة اإلعالم جامعة  ،المجلة المصر�ة ل�حوث اإلعالم .االلكترون�ة واإلش�اعات المتحققة منها: دراسة میدان�ة "

 .٣١٩:٣٨١صص  ).٦٥ العدد( .القاهرة
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المجلة الفلسطین�ة "استخدام المواقع اإللكترون�ة الفلسطین�ة لإلنفوجراف�ك: دراسة تحلیل�ة مقارنة". ).م٢٠١٨سل�م, عبیر دمحم (
 .١١:٢٠). ص ص١٢، (العدد ٦، فلسطین، جامعة القدس المفتوحة. المجلد للتعل�م المفتوح والتعلم اإللكتروني

إدراك وتذ�ر المستخدمین للمحتوى: دراسة تجر�ب�ة  )."تأثیر االنفوجراف التفاعلي علىم٢٠١٦سماح عبد الرازق (, الشهاوي 
). ٥٦العدد ( .، جامعة القاهرة، �ل�ة اإلعالمالمجلة المصر�ة ل�حوث اإلعالم .على عینة من طالب الجامعات"

 .١٧١:٢٣٣ص ص
 .١القاهرة: دار النهضة العر��ة، ط. �حوث اإلعالم ).م٢٠٠١(سامي ،طا�ع

، "واقع االنفوجراف�ك في المواقع اإلخ�ار�ة الفلسطین�ة والمصر�ة: دراسة تحلیل�ة مقارنة"). م٢٠١٩افرة, على دمحم على (صع
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطین، الجامعة اإلسالم�ة �غزة، �ل�ة اآلداب.

مجلة ) دراسة میدان�ة. ١٩, تأثیر وسائل اإلعالم علي التوع�ة األسر�ة لمواجهة فیروس �ورونا (كوفید)م٢٠٢٠( عبد الحل�م, ولید دمحم
 .٥٥١-٥٣٥، ص٢٠٢٠، مایو )١١ ددع(ال .برلین: المر�ز العر�ي الد�مقراطي ،الدراسات اإلعالم�ة

اإلنفوجرافیک على تنمیة التفکیر البصری ). أثر نمط تقدیم القصة اإلخباریة باستخدام م۲۰۲۰( عبد الحلیم، محمود دمحم
) الجزء األول، ص ص ٥٤جامعة األزھر. (العدد  ،لألطفال ضعاف السمع. مجلة البحوث اإلعالمیة، كلیة اإلعالم

۳٥۷-٤۱٦. 
 التفاعل بمستوى وعالقتھا واالجتماعیة الصحفیة اإللكترونیة بالمواقع التفاعلیة"). م۲۰۱۳( عادل أحمد عبدالفتاح،

 رسالة. "االجتماعي والحضور الوسیلة ثراء نظریتي إطار في: المصري الشباب لدى والسیاسي االجتماعي
 .التربوي اإلعالم قسم النوعیة، التربیة كلیة المنصورة، جامعة منشورة، غیر ماجستیر

. والتعلم التعلیم عملیتي في اإلنفوجرافیك استخدام لتفعیل األساسیة المرتكزات). م۲۰۱٥( أحمد دمحم حسین الباسط، عبد
 ).۱ع( المنصورة، جامعة .اإللكتروني التعلیم مجلة

). "دراسة دور التصام�م اإلنفوجراف�ك�ة لت�س�ط الرسالة اإلعالم�ة وتسهیل نقل م٢٠١٨دمحم جمال دمحم ( ،عبد المقصود
، الجمع�ة العر��ة للحضارة والفنون اإلنسان�ةمجلة العمارة والفنون والعلوم  .المعلومة والب�انات المستهدفة للجمهور"

 .٥١٣:٥٣٧ص  ص ).١٠العدد ( .اإلسالم�ة
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Abstract 

         This study sought to identify the role of infographic in covering the 
repercussions of the Corona virus, by revealing the extent to which Arab 
newspapers employ this in the press coverage of the Corona pandemic, and 
analyzing the quality of the contents covered by the infographic, and the 
objectives of the infographic used in Arab newspaper websites, and the 
researcher analyzed the infographics employed in the websites of Arab press 
institutions, namely (Akhbar Elyom website, the Saudi newspaper Al-Riyadh 
website, and Albayan newspaper website), during the period from March 1, 
2020 AD to May 31, 2020 AD, using a comprehensive inventory of the 
analytical contents related to the topic of the study. The study concluded to a 
number of results, including: 
-The interest of the study newspapers in employing the infographics to cover 
the repercussions of the Corona virus, as the percentage of infographics 
related to the implications of the Corona virus reached (67.21%) of the total 
infographics that were analyzed during the study period. 
- The government’s decisions to combat the epidemic came at the top of the 
list of those topics included in the infographic, then the topics related to the 
statistics of infection with the second order virus, then the infographic on the 
methods of transmission and symptoms of infection. 
- The goals of the infographic used in Arab electronic newspaper websites were 
preventive awareness, then informing and briefing, then advocating and 
supporting decisions, and then providing information about the virus. 
 
Keywords: Infographic - Corona 2019 - Health awareness - Arab electronic 
                      newspapers. 
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