
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 2.01=  م2020معامل التأثير العربي لعام                                   0.9655=   م2021"أرسيف" لعام   التأثير معامل             
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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

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  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 للقضايا المجتمعية  اإلنفوجرافيك اتجاهات النخبة نحو معالجة

 تطبيقية  دراسة :العربيةاإللكترونية  المواقعفي 
 

 أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ                                                                         
                                                                             nadya.abdelhafz@gmail.com 

 الزقازيقجامعة                                                                                                          
      

   :خصلمال
في  المجتمعية  استهدفت الدراسة التعرف علي اتجاهات النخبة نحو معالجة االنفوجرافيك للقضايا         

ا لعدد  لكترونية  إلالمواقع  الدراسة  وتوصلت  أهمهاالعربية،  النتائج  الكمي ؛  من  المحتوي  في  تفوق  هناك 
سة، تصدرت الموضوعات نفوجرافيك خالل فترة الدراإ( 317قع بوابة أخبار اليوم بلغ )نفوجرافيك في مو إلل

، يليها الموضوعات االقتصادية في الترتيب الثاني بنسبة  %33.8ائمة الموضوعات بنسبة بلغت الصحية ق
، اعتمدت المواقع  %10.9، وجاءت الموضوعات الرياضية في الترتيب الثالث بنسبة بلغت  %33.1بلغت  

باإلا المعلومات  عرض  في  الخبري  األسلوب  علي  معالجة  بال و   رافيك،نفوجإللكترونية  ألسلوب  نسبة 
كشفت النتائج اإلحصائية للمواقع اإللكترونية محل الدراسة، استحواذ اإلنفوجرافيك الذي يقدم  ؛اإلنفوجرافيك

أو   للقضية  األولوصفًا  المرتبة  الشخصية  أو  "  %39.6بلغت    وبنسبة  ى الحدث   "إنفوجرافيك،311وبعدد 
الثاني وبفارق صئيل الترتيب  الترتيب   كجرافياإلنفو   جاء  ،وفي  الحدث في  أو  القضية  يقدم أسباب  الذي 

" إنفوجرافيك، وفي الترتيب الثالث وبفارق كبير عن سابقه، 188% بعدد "بلغت  24.1بلغت  الثاني بنسبة  
بلغت   بنسبة  القضية  او  الحدث  نتائج  يقدم  الذي  اإلنفوجرافيك  إنفوجرافيك،  143"  بعدد   %18.6جاء   "

"  139بعدد "  %17.7سبة  وأخيرًا كان اإلنفوجرافيك الذي يقدم كل ما سبق الوصف والنتائج واألسباب بن
فكان مجرد ؛  اق االنفوجرافيك في بعض األحيانكما تشير نتائج الدراسة إلى عدم وضوح سيو   . إنفوجرافيك

وسائل إقناع، وأوضحت نتائج الدراسة    و إحصائيات أوأتوضيح لعناصر    أيقالب جاهز للتصميم دون  
 الميدانية ارتفاع نسبة متابعة النخبة المصرية للمواقع اإللكترونية العربية. 

 

 النخبة ــ القضايا المجتمعية ـــ المواقع اإللكترونية.  ــ نفوجرافيكإلاالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:
الممارسات          كثيرًا من شكل ومضمون  غيرت  التي  والتطورات  الظواهر  بالكثير من  تأثر اإلعالم 

ف جديد  عصر  بدأ  اإللكترونية  والصحافة  اإلنترنت  ظهور  ومع  والتصميم  اإلعالمية،  التحرير  مجال  ي 
وأيًض    بوغرافيةالت  للعناصر المختلفة،  طبيعة  والجرافيكية  اختالف  التطور  هذا  صاحب  ونمط    القارئ ا 

اإللكترونية للمواقع  أن  تعرضه  يريد  فأصبح  الرسوم   يتلقى،  بشكل موجز ومختصر، فأصبحت  المعلومة 
نها  أا لقدرتها علي تبسيط المعلومة خاصة  ا للقارئ نظرً واألشكال واألرقام واإلحصائيات والصور أكثر جذبً 

    دالالت ال يمكن للنص بمفرده توضيحها، ا أقل الستيعابها وربما تحليلها واستنتاج عالقات و تتطلب وقتً 
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http://www.jprr.epra.org.eg/


 " النخبة نحو معالجة اإلنفوجرافيك للقضايا المجتمعية في المواقع اإللكترونية العربية: دراسة تطبيقيةاتجاهات " نادية عبد الحافظ: أ.م.د.  106 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

الصحفية   بالمواقع  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت  والتي  اإلنفوجرافيك  بفن  يسمي  ما  فاعلية  ظهرت  وهنا 
لتسهيل   البصرية  البيانية واألشكال  الرسوم  باستخدام  المعلومات  تقديم  القارئ عن طريق  كمحاولة لجذب 

القارئ   واالستيعاب الفهم   ت العديد من الدراسات إلى أنه من أسباب لجوء المواقع اإلخبارية  وأشار   ،لدي 
  إلى اإلنفوجرافيك هو عزوف البعض عنها نظرًا لما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي من تغطية سريعة 

األخبا من  فيه  يرغبون  لما  لجذب روسهلة  منها  كمحاولة  اإلنفوجرافيك  استخدام  في  المواقع  فبدأت   ،
 . (1)(م 2018محمد جمال،)الجمهور إليها 

البيانات والتي ُيعد اإلنفوجرافيكأوهكذا،               أحد أشكالها وأدواتها، تمثل شكاًل من    صبحت صحافة 
األشكال الصحفية المنتشرة في المواقع اإللكترونية  للصحف والمواقع اإلخبارية العالمية والعربية، وذلك  

التغطيات الصحفية   القارئ وتوصيل المعلومات له بأسرع طريقة، خاصة في    الكبرى في محاولة لجذب 
ح وفهم عميق، كما أخذ اإلنفوجرافيك في التطور أيضًا في المواقع  واألحداث المعقدة التي تحتاج إلى شر 

من  العديدة  واألنواع  األشكال  من  الكثير  حاليًا  تشهد  حيث  والعربية،  المصرية  اإللكترونية  والصحف 
جزءً اإلنفوجر  اإلنفوجرافيك  بات  حتي  مهمً افيك،  من    اا  كثير  في  الخبرية  والقصص  األخبار  تحرير  في 

 وت ملحوظ من موقع آلخر. المواقع مع تفا
القارئ          لجذب  محاولة  في  اإلنفوجرافيك  إلى  والعربية  المصرية  اإللكترونية  المواقع  أغلب  ولجأت 

و المقارنة بين زمنين مختلفين،  أكتغطية تداعيات جائحة كورونا،    الكبرى وخاصة في التغطيات الصحفية  
وبما   وغيرها،  مهم  رياضي  حدث  تغطية  في  اإلنفوجرافيك  مكاإن  أ أو  تصميم  في  اإلخبارية  المواقع  نات 

متابعة   علي  مجبرًا  القارئ  جعل  فذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  توفرها  ال  وتقنيات  مختلفة  بأشكال 
اإلنفوجرافيك من خاللها، وبالتالي ضمنت المواقع اإللكترونية نسب مشاهدة عالية وخاصة في األحداث 

صحافة اإللكترونية علي اإلنفوجرافيك، خاصة انها وفرت ميزات التفاعلية  نكار فضل الإيمكن    ، والالكبرى 
حها إمكانات  ينها جعلت من إمكانية المراجعة واإلضافة التي تت أالتي تتيح جذب المزيد من القراء، كما  

سعيد )المواقع اإللكترونية سبقًا مهمًا في جعل عملية تحرير بعض أنواع اإلنفوجرافيك عملية ممتدة ودائمة  

 . (2)( م2017الغريب،
ومن هنا نجد أنفسنا أمام شكل جديد من الصحافة بدأ ينتشر بشكل ملحوظ في المواقع اإللكترونية       

للصحف، وإن اختلفت درجة االهتمام به من موقع إلى آخر، ولكن يبقي اإلنفوجرافيك نوع من الصحافة  
صائيات وتقديمها في يتميز بقدرته علي جذب عدد من القراء من خالل تبسيط المعلومات واألرقام واإلح

فن اإلنفوجرافيك كنمط مستحدث وتفضيلهم   الجمهور عليأشكال بصرية، كما أكدت الدراسات زيادة إقبال 
يقوم به اإلنفوجرافيك، مما يعني زيادة أعداد القراء    لها عن المادة المكتوبة إلدراكهم لطبيعة الدور الذي 

ن اإلنفوجرافيك يالئم الجمهور باختالف فئاته من  أ ة وخاصة والمتابعين لإلنفوجرافيك في المواقع اإللكتروني
 وفهم المعلومة دون الحاجة إلى قراءة متعمقة للموضوعات. االستيعاب حيث سرعة 



 www.epra.org.eg                                                         www.jprr.epra.org.egمجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  107 

التقنية       المستحدثات  استغالل  ضرورة  إلى  العلمية  والندوات  األبحاث  توصيات  من  الكثير  وتشير 
م ورفع  النشر  عملية  كفاءة  لزيادة  مع  وتوظيفها  خاصة  البصري،  التواصل  ومنها  والفهم،  اإلدراك  ستوي 

يصال المعلومة وتثبيت إأهمية المعرفة المعتمدة علي العناصر المرئية، والتي من شأنها أن تساعد في  
جعلتهم   أنها  إال  الكثير،  للجمهور  يسرت  قد  الفائقة  والعلمية  التكنولوجية  التطورات  كانت  فإذا   ، المعرفة 

بيًرا من المعلومات الصعبة الناجمة عنها؛ لذا كانت هناك حاجة ماسة لتصميم المعلومات  يواجهون كًما ك 
جعل  مما  استيعابها،  وتيسير  تبسيط  بغية  للمعلومات  بصري  تمثيل  أو  إنفوجرافيك  صورة  في  للجمهور 

 . (3) (parry,2020)ن آلهمية ا أ التصميم البصري من أكثر المتطلبات األكثر 
اإلنفوجرافيك يعتبر أداة لتبسيط المعلومات ووسيلة للتعبير عن الموضوعات    ما سبق، فإن  علىوتأسيًسا   

المختلفة،   تعد عيًنا سحرية    فهيوالقضايا  المطروحة، كما  القضية  تخبرنا بجوهر  أن  لمحة  تستطيع في 
 مع الجمهور.  قدر من أهداف التواصل يستخدمها المرسل إلبراز محتوي موضوعه، وتحقيق أكبر 

خالل Dunlap, Lowenthal,2016)  ى وير         من  أكبر  وفاعلية  بكفاءة  يتذكرون  األفراد  أن   )
تعمل   تقنية  هي  فاإلنفوجرافيك  واألشكال،  والرموز  والمرئيات  النصوص  المحتوي    على استخدام  تقديم 

استرجاعه  وتسهل  المعرفية  المعالجة  تدعم  بطريقة  والكثيف  المعقد  في  المعلوماتي  كما(4)  المستقبلا   .  
من    %90من المستقبالت الحسية لدي اإلنسان موجودة في العينين، وأن    %70أثبتت الدراسات أن حوالي  

 (.5)المخ معلومات مرئية  إلىالمعلومات المنقولة 

فاالتصال البصري عملية داخلية تتضمن تصوًرا ذهنًيا وعقلًيا، وتوظيف عمليات أخري ترتبط بباقي       
والتكوينات  والخطوط  األشكال  حول  الفرد  يتخيلها  التي  الذهنية  الصور  تنظيم  أجل  من  وذلك  الحواس، 

اللغة   عناصر  من  وغيرها  يم(6)  البصريةواأللوان  ال  المرئي  فاالتصال  ثم  ومن  في  ،  اليوم  تجاهله  كن 
تصميم المعلومات، حيث يدرك العقل البشري المعلومات البصرية وينقلها في وقت قصير بطريقة أكثر  

 المعلومات. فعالية مقابل النصوص في نقل 
     ( كافة  Costil,2012ويذكر  في  استخدامه  أهمية  توضح  التي  اإلنفوجرافيك  خصائص  من  أن   )

الوقت   في  المختلفة  يجذب  المجاالت  مما  والحركة  والصور  األلوان  يستخدم  إنه  حيث  ، االنتباهالحالي، 
ويعمل بشكل يشبه عمل الماسح الضوئي، حيث يتم في اإلنفوجرافيك مسح المحتوي بالعين، وهذه الطريقة 

كبر للمشاركة عبر  أتساعد علي تذكر المعلومة التي تم مسحها أكثر من التي تم قراءتها، كما يتيح فرصة 
كما  (7)ترنت اإلن اإلنفوجرافيك  أ،  سمات  من  من  أنه  حيث  بذاتها،  قائمة  اتصال  أداة  بوصفه  يعمل  نه 

الطبيعي أن يفهم المتلقي المعلومات المعروضة بمجرد النظر إلي اإلنفوجرافيك دون الحاجة إلى المزيد 
 .(8)من المصادر اإلضافية لفهم المحتوي 

تمد فعاليتها من أنها تتعامل مع العنصر البصري، فالجمهور اإلنفوجرافيك تس   إنوبذلك نستطيع القول     
،  األخرى كثر تأثيًرا بحاسة البصر مقارنة بالحواس  أ ، ولكنه يكون  المعلومات من خالل جميع حواسه  يتلقى

، وهذا ساعد في زيادة انتشار اإلنفوجرافيك وفعاليته،  والمناظر الطبيعيةخاصة مع وجود اهتمام بالصور  
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فمن خالله يمكن التعبير عن المعلومات والموضوعات المختلفة بسهولة، وجاءت الدراسة الحالية لتوضيح  
المصرية   اإللكترونيةمزيد من االستخدامات لإلنفوجرافيك في معالجة القضايا والموضوعات في المواقع  

 والعربية.
  

 الدراسات السابقة: 

والمنهجية المتعلقة   ،للوقوف على الجوانب النظرية أساسيبشكل  العلميتسعى عملية مراجعة التراث      
الدراس محل  بينهابالمتغيرات  فيما  القائمة  والعالقات  البناء  ،  ة  إثراء  إلى  يؤدى  والتصميم    النظري بما 

محورين    وقد قامت الباحثة بمراجعة الدراسات السابقة فى مجال دراستها وقسمتها إلى  ،للدراسة  المنهجي
 : كالتاليمن األحدث إلى األقدم  اا زمنيً خالل ترتيبهما ترتيبً  من

 

 المحور األول: دراسات تناولت فن اإلنفوجرافيك: 
فن        حداثة  فرغم  المختلفة،  وتأثيراتها  اإلنترنت  علي  اإلنفوجرافيك  استخدامات  ُتظهر  دراسات  وهي 

نه قد أجريت الكثير من البحوث والدراسات حول توظيف الصحف  أكتكنولوجيا جديدة، إال    اإلنفوجرافيك
التي تناولت دور اإلنفوجرافيك في تغطية    (9)(م2020)محمد عبد الحميد،والمواقع اإللكترونية له كدراسة 

الدراس اهتمام صحف  إلى  العربية، وتوصلت  اإللكترونية  المواقع  فيروس كورونا في  بتوظيف  تداعيات  ة 
كورونا   بفيروس  المتعلق  اإلنفوجراف  نسبة  بلغت  إذ  كورونا،  فيروس  تداعيات  لتغطية  اإلنفوجرافيك 

)محمود عبد  من إجمالي اإلنفوجراف الذي تم رصده خالل فترة الدراسة. كما استهدفت دراسة    67.21%
عن    ( 10)  (م2020الحليم، باستأالكشف  اإلخبارية  القصة  تقديم  نمط  استخدام  اإلنفوجرافيك  ثر  خدام 

تنمية التفكير البصري لألطفال ضعاف السمع وتبين من    ىبأنماطه الثالثة الثابت والمتحرك والتفاعلي عل 
إيجابي   أثر  له  كان  اإلنفوجرافيك  باستخدام  القصة  تقديم  نمط  أن  التفكير    على النتائج  مهارات  تنمية 

 البصري.
لمواجهة      وكآلية  متطورة  اتصال  كوسيلة  اإلنفوجرافيك  يؤديه  الذي  الدور  علي  الوقوف  إطار  وفي 

دراسة   سعت  حيث  العال،الشائعات،  أبو  اإلنفوجرافيك    ىإل(  11)(م2020)سلوي  استخدام  وتحليل  رصد 
الرسمية    اإلعالميللمركز    اإللكترونيبالموقع   وصفحته  الوزراء  مجلس  بوكلرئاسة  وتوصلت    ،بالفيس 

دراسة   وهدفت  الرسمي،  بالموقع  لإلنفوجرافيك  الكمي  المحتوي  في  تفوق  وجود  إلى  الدراسة 
(Kovalenko,2020)(12)    ذلك استخدام  تأثير  علي  القارئ   جرافاإلنفو التعرف  إدراك  سهولة  علي 

علق بأزمة  وفهمه للمحتوي الصحفي الذي تم تقديمه علي موقع صحيفة الجارديان البريطانية وذلك فيما يت
الالجئين، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلنفوجراف اعتمد علي تقديم بيانات دقيقة حول الالجئين والتي  

كان لها دور كبير في شرح  والتيتمثلت في أشكال متنوعة من الجداول والرسومات البيانية واإلحصائيات 
 بتلك القضية.  وتفسير وإظهار مدي خطورة الكارثة والوضع اإلنساني المتعلق



 www.epra.org.eg                                                         www.jprr.epra.org.egمجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  109 

دراسة        نتائج  أوضحت  حسين،كما  هدفت    (13)  (م2019)بيرق  توظيف    إلىالتي  أساليب  معرفة 
ألهمية   المبحوثة  المواقع  إدراك  الدراسة  نتائج  وأوضحت  العراقية،  اإلخبارية  المواقع  في  اإلنفوجرافيك 

دراسة   تناولت  كما  الشجيري،اإلنفوجرافيك،  معاييرها    (14)  (م2019)سهام  ورصد  اإلنفوجرافيك  صحافة 
وتحليلها.   بصرًيا  البيانات  تمثيل  في  المستخدمة  والطرق  العربي  القدس  في  المستخدمة  والبصرية  الفنية 

دراسة   شطناوى،وكذلك  المواقع   (15)(م2019)سري  اهتمام  درجة  علي  التعرف  إلى  هدفت  والتي 
اإلنف بتوظيف  اليومية  األردنية  للصحف  دراسة  اإللكترونية  منير،أ)وجرافيك، واوضحت   (16)(م2018مل 

أهمية اإلنفوجرافيك في عرض الموضوعات المختلفة سواء بصورة مستقلة أو لتوضيح وتلخيص ما جاء  
سليم،في موضوع آخر، وكشفت دراسة     عن اهتمام مواقع الدراسة بفن اإلنفوجرافيك   (17)(م 2018)عبير 

باقاسي،  وإن اختلفت درجة اهتمامها وشكله، وأظهرت دراسة أهم العناصر الجرافيكية ( 18)(م2018)لجين 
تفوًقا في المحتوى الكمي  ( 19)(م2018)دينا طارق،وهي الرموز واألشكال، وأوضحت دراسة    جرافيكلإلنفو 

دراسة   وركزت  المصرية،  المواقع  علي  العالمية  بالمواقع  اإلنفوجرافيك   Edna)لقصص 
Shifman,2018)(20  )  جرافيكعلي توتير،    اإلنفو  موقع  علي  جديد  صحفي  كنوع  الرقمي  السياسي 

بثالث تتأثر  والتي  المركبة،  االتصال  أشكال  أحد  كونه  علي  اإلقناع    ة وأكدت  فى  تتمثل  أساسية  محاور 
 والمعلومات المقدمة والمناخ الرقمي المعروف فيه الرسم. السياسي

ن هناك عدة تأثيرات لشبكة اإلنترنت علي  أ  (21)(م 2017)سعيد الغريب،كما أوضحت نتائج دراسة        
الورقية  الصحف  في  نظيره  عن  يختلف  يجعله  لإلنفوجرافيك  المصرية  اإللكترونية  المواقع  استخدام 

سواءً  مع  أ  ،التفاعلي  جرافيكاإلنفو بظهور    المطبوعة  بكثرة  اللون  استخدام  ذلك  كجرافياإلنفو و  وأكدت   ،
التفاعلي يساعد في تعزيز الفرق   جرافيكاإلنفو ن توظيف الوسائط المتعدة في  أ( 22)(Julio,2017)دراسة  

واإللكترونية   الرقمية  الصحافة  للصحيفةبين  ثقل  دراسة    اإللكترونية،  وإعطاء  أما 
(Andreas&Charalampo,2017)(23  )  لألنواع تصنيف  وضع  علي  ركزت  لصحافة فقد  المختلفة 

و طرق عرضها أو  أمن حيث طبيعة البيانات المستخدمة    البيانات والتي تقدمها الصحف العالمية سواءً 
األبعاد األخالقية  (  24)(David et al,2017)طريقة تناول القضية موضوع النقاش، وقد ناقشت دراسة  

بيانات يحصل عليها الصحفي، ويأتي في بها قبل نشر أي    االلتزاملصحافة البيانات والمعايير التي يجب  
 مقدمة هذه المعايير ضرورة التحقق من البيانات. 

دراسة          صديق،وأكدت  صحافة  (  25)(م2016)محمد  عالم    جرافيكاإلنفو أن  في  تواجدها  تفرض 
يوم، و  بعد  التواصل االجتماعي، وتزداد مساحتها يوًما  المواقع وبرامج  المعلوماتي عبر  ن من  أاالتصال 

، واالهتمام  جرافيكاإلنفو عوامل نجاح ومصداقية وحداثة المواقع اإللكترونية تخصيصها مساحة لصحافة  
 ,Frederic Nancy)بينما اهتمت دراسة بتنفيذها من خالل متخصصين لهذا النوع من الصحافة، 

األمريكية  (  26)(2016 الرئاسية  باالنتخابات  الخاصة  الصحفية  التقارير  بين  والفروق  السمات  اهم  برصد 
 ، والتي يكتبها صحفيون تقليديون وصحفيو البيانات.م2012لعام 
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االهتمام بصحافة البيانات في وسائل    ىرصد مد   ىعل( 27)(Constance et al,2016)وركزت دراسة  
 Sergio)نواع البيانات التي يتم االعتماد عليها، كما اهتمت دراسة  أاإلعالم والتعرف علي أهم مصادر و 

et al,2016)(28  )عل أوروبا،    ىبالتعرف  دول  من  عدد  في  البيانات  صحافة  تدريس  يتم  التي  الطرق 
دراسة   برنامج  (  29)(Ornelas&Hernndez,2016)وقدمت  بموقع    إلكترونيتصميم    توتير متصل 

لإلنفوجرافيك تلقائي  إنشاء  عمل  أمكن  معلوماتية،  رسوم  إلى  التغريدات  تحويل  علي  أكدت    ،يعمل  كما 
فهيم،دراسة   يحفز    جرافيكاإلنفو تميز    ىعل  (30)(م2016)ريهام  بشكل  السلعة  كافة مميزات  في عرض 

 المستخدم  إيجابًيا للشراء .
حول       دراسات  أجريت  حيث  جرافيكاإلنفو   جودة  تقييمكما  دراسة  أ،   Warlike)وضحت 

&Nattanun,2015)(31  )  في المواقع اإلخبارية، وذلك من خالل نوعية    جرافيكاإلنفو طرق تقييم جودة
المعلومات التي يقدمها ودقتها وجماليات الصور والنصوص واأللوان المستخدمة فيه، والعناصر المكونة 

( دراسة  رصدت  وكذلك  العرض،  في  والبساطة  "نيويورك Olivo,2015)(32  )له،  صحيفتي  استخدامات 
“و"واشنطن البيانات    تايمز  لصحافة  نفسه  بوست"  اإلطار  وفي  التفاعلية،  خاصة  المعلوماتية  والرسوم 

دراسة   الصحف  (  33)(Kinght,2015)استهدفت  في  البيانات  صحافة  استخدامات  وتحليل  رصد 
دراسة   وركزت  توظيفها،  وكيفية  الصحف  تلك  في  المستخدمة  األشكال  معرفة  طريق  عن  البريطانية 

(Murray,2014)(34  ) ا  ىعل والقيم  المعايير  اإلخبارية  رصد  المواقع  عليها  تعتمد  التي  إلخبارية 
طرق  علي  القواعد  هذه  تسيطر  حيث  باإلنفوجرافيك،  المصحوبة  المواد  تقديم  في  البريطانية  اإللكترونية 

دراسة   اإلنفوجرافيكعرض   ورصدت  مختلفة،  مواضيع  من  يتضمنه  وما  عرضه  ووقت 
(Margaret,2014)(35  ) ورك تايمز" األمريكية لإلنفوجرافيك ألنه  في توظيف صحيفة "نيوي  االختالفات

دراسة   ورصدت  لتصميمه،  الوقت  بعض  إلى  بين  (  36)(Rafael&Carla,2014)يحتاج  الفروق 
وناقشت    جرافيكاإلنفو  البرازيلية،  اإلخبارية  المواقع  في  الصحية  واألخبار  بالقضايا  والمتحرك  التفاعلي 

ا(  37)(Dai,2014)دراسة   العقل  األسباب  الباحث أن    وبالتالي  ،رالبشري يفضل الصو لتي تجعل  اقترح 
 الرسوم البيانية هي طريقة فعالة لتقديم كمية كبيرة من المعلومات والبيانات والمعرفة.

، حيث  الجمهو  ى عل  جرافيكاإلنفو اهتمت العديد من الدراسات حول تأثير استخدام    ى خر أومن ناحية       
دراسة   كمال، تناولت  المواقع    جرافيكاإلنفو دور  (  38)(م2019)عبدة  في  المقدم  المحتوي  وفهم  تذكر  في 

إدخال   عند  اإلخباري  المحتوي  وتذكر  فهم  معدل  زيادة  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  اإلنفو  اإلخبارية، 
دراسة    جرافيك وأشارت  فقط،  نص  بوجود  البطل،مقارنة  انتظام  (  39)(م2019)هاني  درجة  ارتفاع  إلى 

التعرض لإلنفوجرافيك بالمواقع الصحفية المصرية، مما يؤكد زيادة ارتباط الشباب    الشباب الجامعي في
علي التأثير اإليجابي لعينة ( 40)(Won,2018)بهذا النمط الجديد في المواقع اإللكترونية، وأكدت دراسة  

الترفية  ىالتفاعلي عل  جرافيكاإلنفو  ناحية  دراسة   الجمهور من  واستجاباته، وركزت  والمصداقية واإلعالم 
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عبدهللا، الثابت والمتحرك في تنمية    جرافيكاإلنفو قياس أثر اختالف نمطي    ىعل(  41)( م2018)عبدالعال 
 طلبة معهد الدلتا العالي للحاسبات.  ىمهارات المواطنة الرقمية لد 

دراسة        الوهاب،  راال)وأشارت  التي من شإلى  (  42)(م2017عبد  إلى ضعف أن  نها  أالعوامل  تؤدي 
عل قادر  باالتصال  قائم  وجود  عدم  في  تتمثل  المصرية  الصحفية  المؤسسات  في  البيانات    ى صحافة 

 Angela et)، والتقليدية في عرض المواد الخبرية، بينما برهنت دراسةجرافيكاإلنفو استخدام وتوظيف  
al,2017)(43  )التفاعلي إال أنه كان أكثر تفضياًل بين عينة الدراسة    كجرافياإلنفو الرغم من تعقيد    ى عل

حيث تقوم  ( 44)(Zwinger,2017)  وذلك لما يوفره من خصائص تفاعلية مختلفة ، واتفقت معها دراسة  
التفاعلي لكونه المفضل لهم بسبب طريقة عرضه لألرقام   اإلنفوجرافيكعينة الدراسة بالبحث المتعمد عن  

وضوح وبسبب  دراسة    والمعلومات  نتائج  وحسب  التذكر،  في  لهم  ومساعدته  هيكله 
(Zeiller&Langer,2017)(45  )  التفاعلي الجذاب   جرافيكاإلنفو تتمثل عوامل النجاح األكثر إلحاًحا في

، وعدد مناسب من عناصر التحكم والتفاعل، وتصميم  رفي وجود هيكل واضح ومباش  لالستخدام والقابل  
وعاداته،   المستخدم  توقعات  مع  تتوافق  التي  التفاعل  لعناصر  الرموز    واالختصارات موحد  وكذلك 

 . التي يمكن فهمها بسهولة، وأدوات التنقل التي يسهل استخدامها واأليقونات 
أجر      المتحدة،  المملكة  ت(  46)(Eddy,2017)ى وفي  عن  خالل دراسة  من  البيانات  صحافة  طوير 

المقابالت مع عدد من صحفيي البيانات والتي ساعدت في رصد التحديات والعقبات التي يواجهها هذا 
دراسة   وأكدت  باستخدام  أ(  47)(Maroni et al,2017)المجال،  اإلخبارية  القصص  تصميم  ن 

  األعلى من سردها بدونه، وأن األسلوب المتسلسل في العرض هو    يحقق استيعاًبا وفهًما أكثر جرافيكاإلنفو 
لد  المعرفي  العبء  في  واألقل  الفهم  دراسة    ىفي  وكشفت  للتجربة،  خضعوا  الذين  )سماح المبحوثين 

تأثيرً أ(  48)(م2016الشهاوي، التفاعلي  لإلنفوجرافيك  المعرفية  ى عل  اإيجابيً   ا ن  تفاعل  أ حيث    ؛العملية  ن 
المحتو  مع  دراسة    ى المستخدم  وركزت  للمحتوى،  وإدراًكا  تركيًزا  أكثر  (  49)(Fan&Ying,2016)يجعله 

البيانات،    ىعل لصحافة  إدراكهم  ومستوى  كونج،  بهونج  واإلعالم  الصحافة  طالب  اتجاهات  استكشاف 
ثبتت أن الطالب لديهم الشغف لدراسة صحافة البيانات، ولكنهم ال يملكون المعرفة الشاملة بجمع  أوالتي  

دراسة  البي وانتهت  واألرقام،  البيانات  مع  التعامل  من  دائم  تخوف  لديهم  كذلك  وتحليلها،  انات 
(Davis,2016)(50  )  تأثير عل  جرافيكاإلنفو إلى  بالمقارنة    ىالتفاعلي  المستخدمين  إدراك  نسبة  زيادة 

 باإلنفوجرافيك غير التفاعلي. 
في    جرافيك اإلنفو الرغم من الدور الذي يؤديه   ىأنه عل( 51) (Ivan a et al,2015وأشارت دراسة )      

ة سهلة للجمهور العام، وتقليل دور المهارات الحسابية لألفراد، إال  يجعل المعلومات المعقدة وخاصة الرقم
، وكذلك أكدت دراسة  باإلنفوجرافيكفي تذكر المعلومات الموجودة    مهمن تلك المهارات ال تزال لها دور  أ
(Merle,2014 )  (52  )  للمبحوثين الحسابية  المهارات  برهنت عل   علىتأثير  تذكرهم، كما  ارتفاع    ىدرجة 
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التي   بالموضوعات  بالمقارنة  ثابت  إنفوجرافيك  يصاحبها  التي  الموضوعات  في  والتذكر  االنتباه  مستوى 
 يصاحبها إنفوجرافيك تفاعلي.

 

 المحور الثاني: دراسات تناولت النخبة:
تناولت دراسة          صالح،في إطار ذلك  تقييم النخبة األكاديمية اإلعالمية ألداء (  53)(م2020)رباب 

المسئولية   إدارة أزمة كورونا، في إطار نظرية  الدراسة لوجود االجتماعيةوسائل اإلعالم في  ، وتوصلت 
نحو    االجتماعيةالم بمسئوليتها  وسائل اإلع  التزامارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين تقييم النخبة لمدي  

الجمهور في تغطية أزمة كورونا ومستويات التعرض المختلفة لوسائل اإلعالم لمتابعة هذه األزمة، كما  
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين مستويات تقييم النخبة األكاديمية لمدي    تشير النتائج 

اإلعال  وسائل  تغطية  وأخالقيات  دراسة  مهنية  استهدفت  بينما  كورونا،  ألزمة  )آمال  م 
فاعلية  (  54)(م2020اسماعيل، في    االستراتيجيات قياس  الحكومة  استخدمتها  التي  واإلدارية  االتصالية 

اإلعالم   استراتيجيات  علي  للتعرف  إضافة  األزمة،  إلدارة  األولي  الثالث  مواجهة   الرسميالمراحل  في 
علي استخدام االستراتيجيات الدفاعية في محاربة    الرسمي يز اإلعالم  الشائعات، وتوصلت الدراسة إلى ترك

المعلومات   تقديم  استراتيجية  وتصدرت  أهم  باعتبارها  الشائعات،  استخدمتها    االستراتيجيات من  التي 
 الحكومة.

أحمد،وركزت دراسة         النخبة نحو معالجة وسائل    حول(  55)(م2018)دعاء  اتجاهات  التعرف علي 
اإلعالم الجديد لألحداث اإلرهابية في مصر، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين  

دراسة   وهدفت  السن،  متغير  وبين  اإلعالم   وسائل  عبر  اإلرهابية  األحداث  متابعة  )سالي  مدي 
المعلومات  (  56)(م2017ماهر، مصداقية  علحول  اإلخبارية  الصفحات  تقدمها  التواصل   ىالتي  مواقع 

وجود االجتماعي إلى  الدراسة  وتوصلت  المواقع،  هذه  علي  اعتمادها  ومدى  نحوها  النخبة  واتجاهات   ،
درجة   بين  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عل  االعتماد عالقة  اإلخبارية  الصفحات  التواصل    ى علي  مواقع 

النبي،دت دراسة  االجتماعي ودرجة مصداقيتها، ورص اتجاهات النخبة المصرية  (  57)(م2017)ندية عبد 
إلى وجود عالقة   الدراسة  الرابع في مصر، وتوصلت  الجيل  المواقع اإلخبارية آلليات حروب  إدارة  نحو 
ارتباطية دالة إيجابية بين مستوى تعرض النخبة المصرية للتغطية اإلخبارية آلليات حروب الجيل الرابع 

 نحو تلك التغطية. واتجاههمخبارية بالمواقع اإل
دراسة        كشفت  القوى،بينما  عبد  التغطية  (  58)  (م2017)عال  نحو  المصرية  النخبة  اتجاهات  عن 

وجود   إلى  الدراسة  والموجهة، وتوصلت  المصرية  الفضائيات  الشرعية في  الهجرة غير  لقضية  اإلخبارية 
)أمال  عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين مجال العمل والثقة في القنوات الخاصة، في حين هدفت دراسة  

تطرف  النخبة نحو تفعيل دور األمن اإلعالمي في مواجهة ال  علي اتجاهات   فالتعر   (59) (م2017حسن،
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وتوصلت الدراسة إلى احتالل المواقع اإلخبارية اإللكترونية المركز األول    ،واإلرهاب عبر وسائل اإلعالم
 في اعتماد النخبة عليها كمصدر للمعلومات واألخبار.

عوامل تقييم النخبة العراقية لدور  ( 60)(م2016سامان وآخرون،  سأزان)وفي إطار ذلك تناولت دراسة     
ن القنوات الفضائية تحظي باألولوية  أوسائل اإلعالم العراقية في مواجهة الطائفية، وخلصت النتائج إلى  

طة بمواجهة الطائفية أو الحد من  نها تولي اهتماًما منخفًضا للقضايا المرتبأفي متابعة النخبة، في حين  
يوسف،  ى جر أانتشارها، كما   اتجاهات النخبة اإلعالمية    ىدراسة هدفت التعرف عل(  61)(م2016)حسن 

وقضايا الحل النهائي للقدس والالجئين، وأظهرت   االنقساملقضايا    الفلسطينيةحول تناول وسائل اإلعالم  
اإلعالم   وسائل  اهتمام  حيث  من  النهائي  الحل  قضايا  طغيان  الدراسة  النخبة    الفلسطينيةنتائج  ومتابعة 

الضبع،اإلعالمية لها، بينما اهتمت دراسة   اتجاهات النخبة المصرية    ىبالتعرف عل(  62)(م2015)إيهاب 
ل المصرية  الصحف  معالجة  تميزت   25ثورة  نحو  المستقلة  الصحف  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  يناير، 

للنظام، في حين   للمعارضين  للتوريث وأكثرها دعًما  أقل الصحف دعًما  بجودة األداء الصحفي، وكانت 
 احتلت الصحف القومية المركز الثالث.

بربخ،  ى وأجر     عل(  63)(م2015)نضال  التعرف  إلى  هدفت  النخب  ىمد   ىدراسة  السياسية  اعتماد  ة 
التواصل    الفلسطينية شبكة  عل  االجتماعيعلي  اإلسرائيلي  العدوان  أثناء  للمعلومات  غزة    ىكمصدر 

ن كمصدر  و في مقدمة المصادر التي اعتمد عليها المبحوث  االجتماعي ، وجاءت شبكات التواصل  م2014
واألخبار كان في مقدمة  المعلومات    ىللمعلومات أثناء العدوان، كما أشارت الدراسة إلى أن الحصول عل

إلى (  64)(م2014)عبد الرحمن محمد،، كما سعت دراسة االجتماعيشبكة التواصل  ىعل  االعتماد أسباب 
أثناء    ىتقصي مد  القنوات الفضائية العربية واليمنية بأسس الممارسة الصحفية المهنية واألخالقية  التزام 

  ى ، وكشفت الدراسة عن تدني مستو م2011تغطيتها النتفاضة الشباب اليمني السلمية التي اندلعت عام  
وتوجهها   القناة  ملكية  وتأثير  عام،  بوجه  اإلعالم  وسائل  في  األكاديمية  النخبة  تحديد  ثقة  في  السياسي 

 الموضوعات التي تم مناقشتها.
دراسة       شبل،واهتمت  االتصال  (  65)  ( م2012)مروة  وسائل  به  قامت  الذي  الدور  وتحليل  برصد 

اتجاهات   تشكيل  في  الحديثة  ثورة    الرأياإللكترونية  نحو  المصري  توجهات    23العام  خالل  من  يناير 
الدور، وذلك من خالل نظرية االعتماد عل لهذا  المصرية  النخبة  وسائل اإلعالم، وقد توصلت    ى وتقييم 

مد  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  عل  ىالدراسة  النخبة  اإللكترونية    ى اعتماد  الوسائل 
 ثورة. واتجاهاتهم نحو دورها في ال
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 التعليق على الدراسات السابقة: 
 القضايا واإلشكاليات البحثية:  أواًل:

وقد تزايد االهتمام    ،واألجنبي  العربيالبحوث المتعلقة باإلنفوجرافيك باهتمام واضح فى التراث    ــ حظيت 
ف  البحثي المتالحقة  الصدد،  يبالمتغيرات  ف  هذا  التطورات    اآلونة  يوشهدت  من  الكثير  األخيرة 

 و على مستوى اإلشكالية واألطروحات المثارة. أ و اهتماماتها أ موضوعاتها  في والمستجدات سواءً 
فقد   باإلنفوجرافيك،  الخاصة  السابقة  الدراسات  تناولتها  التي  اإلشكاليات واألهداف  تنوعت  اهتمامــ    ظهر 

هذا الفن الصحفي في العالم العربي، كما ظهر انتشاره    رغم حداثة  جرافيكاإلنفو الباحثين العرب بدراسة  
في الكثير من دول آسيا وأوروبا وأمريكا مع التفاوت في استخدامه، حيث اهتمت مجموعة من الدراسات  

وأهميته، واستخدامات الصحف والمواقع اإللكترونية له، وأشكاله ومحتواه ومراحله    جرافيكاإلنفو بتاريخ فن  
وتأثيره عل  ىعل  المختلفة  الدراسات  وأكدت  الصحافة،  في  العمل  لإلنفوجرافيك    االستخدام  ىسير  المتزايد 

(، وهناك عدد من الدراسات تناولت الفرق  Edam,2018( ودراسة )Kovalenko,2020مثل دراسة  )
(  م2018منير، أمل  في الصحافة الورقية والصحافة اإللكترونية مثل دراسة ) جرافيك اإلنفو بين استخدامات 
الغريب، إنشاء    ، (م2017و)سعيد  الدقة في  تنفيذ هذا  أوهناك دراسات اهتمت بمعرفة األخطاء وعدم  و 

والتي   األخبار،  غرف  في  إنتاج أالنوع  عملية  تواجه  التي  والمشكالت  التحديات  بعض  وجود  وضحت 
األن  جرافيكاإلنفو  بعض  تناولت  التي  الدراسات  بعض  وهناك  الخبر،  مستقل  المختلفة  بشكل  ماط 

  Hesham,2016)الثابت والمتحرك والتفاعلي، وبعضها أثبت فاعلية الثابت، مثل دراسة    لإلنفوجرافيك،
التفاعلي في مقابل الثابت والمتحرك كدراسة  (،  Merle,2014)ودراسة    ) )بهاء  والبعض أثبت فاعلية 

الشهاوي،ودراسة  (م2018حسن، أخر واهتم(ـ  Marvin,2016(ودراسة)م2016)سماح  دراسات    ى ت 
تأثير   وعل  ىعل  جرافيكاإلنفو بدراسة  تفاعل   ى الجمهور  وكيفية  وأسهل  أسرع  بشكل  اإلدراكية  العمليات 

والتعقيد  والتفاعل  كالحركة  المختلفة  التصميم  عناصر  تأثير  بدراسة  الباحثون  اهتم  حيث  معه،  الجمهور 
  ىاإليجابي عل   جرافيكاإلنفو تأثير    ىوالفهم والتذكر، والتي اتفقت معظمها عل  االنتباه كل من    ىواأللوان عل

 وإدراك الجمهور لإلنفوجرافيك.  درجة وفهم وتذكر
 األطر النظرية:  ثانيًا: 

بحوث   تحتاج  يحكمها  كغيرها  جرافيكاإلنفو ــ  نظري  إطار  إلى  البحوث  توظيف    ،من  إلى  تحتاج  كما 
على    واألجنبي  العربي  العلميعناصر هذا اإلطار لتحليل العالقة بينهما، واعتمدت بعض أدبيات التراث  

 أطر نظرية محددة.
ف ــ   السابقة  والدراسات  البحوث  اتجاهات  لهااستخ  يتباينت  المفسرة  النظرية  المداخل  األطر   ،دام  ومن 

ب  التيالنظرية   البحثيةوظفتها  أهدافها  لخدمة  البحوث  دراسة    ؛عض  فى  كما  الوسيلة  ثراء  نظرية 
(Marc,2020  ونظرية االعتماد م2020أبو العال،   سلوى ( و) م2017،   الشامي( و)عبد الرحمن ،)  ى عل  
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حسن، )آمال  دراسة  مثل  العام  والمجال  اإلعالم  بريخ،م2017وسائل  و)نضال  ونظرية  م2015(   ،)
 (.م2014مثل )عبد الرحمن محمد، االجتماعيةالمسؤولية 

ــ توظيف أكثر من مدخل نظري داخل الدراسة الواحدة لخدمة أهداف الدراسة البحثية مثل دراسة )رباب  
 (. م2018( ودراسة )دعاء أحمد،م2017)ندية القاضي، ( ودراسة م2020صالح ،

الدراسات   ندرة  المقارن    التيــ  المدخل  على  دولةاعتمدت  من  أكثر  بين  البحثية  تأثيرات والفرق  لبحث   ،
 المعالجات اإلعالمية على البيئات المختلفة. 

 المناهج البحثية: ثالثًا:
الدراسات العربية واألجنبية ما بين العالقات االرتباطية والمتبادلة   فيتم استخدامها    التيـ تنوعت المناهج  

الحالة والمنهج   باستخدام  والمسحي  الوصفيومنهج دراسة  المتعلقة  الدراسات  فقد اعتمدت    جرافيك اإلنفو ، 
 لجمع البيانات المطلوبة.  واالستبانةأداة تحليل المضمون والمقابلة المتعمقة  ىعل

من   العديد  أظهرت  المنهجين  ــ  بين  تمزج  منهجية  تصميمات  األجنبية  بينما    ،والكيفي  الكميالدراسات 
 . العربيالتراث  فيحاضرة بوضوح  الكيفيمقابل  الكمياستمرت إشكالية التصميم 

بالمنهج   بقياس    االختالفات ربط المتغيرات البحثية ولقياس أوجه    في  التجريبيــ اهتمت بعض الدراسات 
 خصائص الوسيلة اإلعالمية المستخدمة.

 األدوات واألساليب البحثية:  رابعًا:
ــ اهتمت الدراسات والبحوث األجنبية والعربية بالتنوع في اإلجراءات المنهجية للدراسات السابقة من حيث 

 المناهج واألدوات واألساليب البحثية.
بينما اهتمت    والمقابلة وتحليل المضمون،  االستبيانأداة  ــ اعتمدت أغلب الدراسات المصرية والعربية على  

 الدراسات األجنبية بمجموعات المناقشة والمالحظة وتحليل المضمون. 
  جرافيك اإلنفو اهتمت بقياس اتجاهات الجمهور وتقييمها للمعالجة اإلعالمية بفن    التيجاءت الدراسات    -

 عينة.المختلفة كثيرة ومتنوعة من حيث الهدف والمنهج وال
 ا: مجتمع الدراسة )العينات(:خامسً 

ضوء   فيــ اتسمت معظم الدراسات العربية باالعتماد على عينات محدودة الحجم وعمدية، ويفسر ذلك  
إمكانات   ومحدودية  ممثلة،  عينة  سحب  خالله  من  يمكن  شامل  إطار  وجود  صعوبة  منها  عوامل  عدة 

و  أصورة رسائل جامعية    في  يقوم بإجرائها بمفرده سواءً   غالبًا ما  التيالباحث الفرد فى البحوث العربية  
 مقدمة فى مؤتمرات أو دوريات علمية. 

يمكن تعميم نتائجها وكانت أغلبها    والتيـ والقليل من الدراسات اهتمت بالعينات االحتمالية كبيرة الحجم  
نها تعتمد على جهات بحثية تساهم فى  أإعدادها أكثر من باحث، كما    فييشترك    والتيدراسات أجنبية  

 تمويل هذا البحث مما ينعكس على كبر حجم العينات وطريقة سحبها ومدى تمثليها للمجتمع. 
 السابقة:توصلت إليها بعض الدراسات   التيأهم النتائج  سادسًا:
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تؤكد   الدراسات  نتائج  جاءت  عليه  وعل  ك جرافياإلنفو اهمية    علىــ  الجمهور  إقبال  ألنه    واالهتمامي  به، 
بسبب التطور   جرافيكاإلنفو فهم الموضوع بشكل أسرع وأسهل، وأن هناك تحسًنا في تصميم    علىيساعد  

 الملحوظ في التكنولوجيا، والتي أدت إلى سهولة إنتاج تلك الرسومات وانتشارها بشكل أكبر.
 السابقة:ــ أوجه االستفادة من الدراسات 

ف  بشكل الدراسات  تلك  من  الباحثة  استفادت  وأهميتهاصياغة    يعام  البحثية  المشكلة  وتحديد    ،وتحديد 
وصياغة أهداف الدراسة وتحديد أنسب المناهج واألداة البحثية المناسبة وكيفية بنائها، بما يحقق أهداف 

ها الدراسات والبحوث ناول، وكذلك الوقوف على النقاط التى لم تتن تساؤالتها وفروضهاعراسة ويجيب  الد 
فالسابقة السابقة  الدراسات  نتائج  أفادت  كما  نتائج    ي،  مقارنة  خالل  من  الحالية  الدراسة  نتائج  تفسير 

 إثراء الدراسة الراهنة بالمعلومات. يساهمت ف والتيالدراسات السابقة 
   

 مشكلة الدراسة: 
الجمهور    اإللكتروني اإلعالم    ُيعد     عليها  يعتمد  التي  الوسائل  أهم  من  اإللكترونية  المواقع  وخاصة 

المصري لمتابعة األحداث والقضايا المختلفة، والتي توظف من خاللها العديد من الفنون الصحفية ومن  
كانت    توصيل المضمون اإلعالمي سواءً   على، الذي تظهر أهميته في كونه يعمل  جرافيكاإلنفو بينها فن  

  على قصًصا إخبارية بطريقة جذابة ومشوقة يسهل    وأرقاًما وإحصائيات، أو معلومات قصيرة، أو  بيانات 
  الكلمات.استخدام الكثير من  إلىالجمهور فهمها دون الحاجة 

تدفق    وجود  ظل  في  الحديثة،  والتكنولوجيا  الرقمية  البيانات  بين  للمزج  نموذًجا  اإلنفوجرافيك  يعد  حيث 
والم للبيانات  تقديم كبير  أجل  من  اآللي؛  الحاسب  خالل  من  معها  التعامل  يتم  التي  والتقارير  علومات 

تغطية متعمقة وسريعة، ويمكن إنتاج اإلنفوجراف الثابت أو المتحرك أو التفاعلي أو حتي الفيديوجراف،  
محلًيا   -  وكل هذه األنواع تعبر عن أساليب تطويع البيانات الرقمية وتقديمها في صورة مرئية، ولقد ُعرفت 

من    -وعالمًيا  جزًءا  لتصبح  أشكالها  من  شكاًل  اإلنفوجرافيك  يعد  التي  البيانات  صحافة  يسمى  بما 
المؤسسات الصحفية، ُتنشأ لها مواقع متخصصة على اإلنترنت، كما توجد لها أقسام وصحفيون قائمون  

 لكترونية. على تصميم وتطوير وإنتاج صحافة البيانات سواًء في الصحف المطبوعة أو اإل
من      التفكير  في  األفراد  طريقة  تغيير  على  تعمل  كونها  في  اإلنفوجرافيكية  التصاميم  أهمية  وتظهر 

الناحية البيانية والمعلوماتية والقصصية من ناحية، وتعمل على يسر قراءة الموقع الذي يستخدمها ضمن  
اإلنفوج التصاميم  تستخدم  وعندما  أخرى،  ناحية  من  التحريرية  العلمي، قنونه  المحتوي  نزيد  فإننا  رافيكية 

ونضفي شكاًل آخر لعرض المعلومات والبيانات بأسلوب جديد، قد يساعد على توصيل األفكار المعقدة 
   والعربية.قع اإللكترونية المصرية في الموا جرافيكاإلنفو وفي ظل تنامي دور بطريقة واضحة وجميلة، 

الدر         نتائج  إليه  توصلت  ما  ضوء  والبيانات  وفي  المعلومات  عرض  في  أهميته  من  السابقة  اسات 
رصد   إلى  الحالية  الدراسة  تسعي  لذلك  اإلعالمي،  المحتوي  وتذكر  فهم  علي  التأثير  في  قدرته  ومدي 
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الدور الذي يؤديه   ىفي المواقع اإللكترونية المصرية والعربية، والوقوف عل  جرافيكاإلنفو وتحليل استخدام  
متطورة   اتصال  خصائص  كوسيلة  تحديد  خالل  من  وذلك  المختلفة،  والقضايا  األحداث  لمعالجة 

في عينة الدراسة بشكل   جرافيكاإلنفو المختلفة من حيث الشكل والمضمون ومن خالل تحليل    جرافيكاإلنفو 
للقضايا في المواقع   جرافيكاإلنفو اتجاهات النخبة المصرية نحو معالجة  ىوكيفي، وكذلك التعرف عل كمي

رصد المالمح العامة لإلنفوجرافيك بكل ما يحمله من سمات ية العربية، وبهذا فالدراسة تحاول  اإللكترون
من   المعروضة  القضايا  هذه  تفسير  ومحاولة  علوخصائص  والتعرف  النخ  ىخالله،  نحو  باتجاهات  ة 

 . المجتمعيةللقضايا  جرافيكاإلنفو معالجة 
   

 الدراسة:أهمية 
في مواقع    المجتمعيةللقضايا    جرافيكاإلنفو معالجة    علىتستمد الدراسة أهميتها من كونها تلقي الضوء     

الدراسة    هميةأ اتجاهات النخبة المصرية نحو تلك المعالجة، وتتمثل    علىالصحف اإللكترونية، والتعرف  
 أهمها: في عدة جوانب من 

تقييم المخرجات اإلعالمية من خالل قياس اتجاهات النخبة المصرية نحو    على  الحاليـ يركز البحث  1
 كترونية في معالجة األحداث والقضايا المختلفة. إللاآلليات التي توظفها المواقع ا

اإلنفوجراف2 أصبح  اإللكترونية    ـ  الصحف  مواقع  معظم  عمل  في  أساسًيا  مكوًنا  األخيرة  السنوات  في 
 خاصة المصرية منها؛ األمر الذي كشفت عنه الدراسة االستطالعية.

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي تتسق مع االتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة، في ظل ما    ـ3
 للمعلومات.صر الرقمي يشهده العالم حاليًا من تحول إلى الع

ولما    ـ4 للمعلومات،  كمصدر  اإللكترونية  الصحف  مواقع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  بهتنبع  من      تتميز 
عن    على  التأثيرقدرتها في   وهذا فضاًل  والمهنية،  والثقافية  العمرية  باختالف مستوياتهم  عامًة  الجمهور 

 المجتمع. معظم أفراد انتشار مواقع الصحف اإللكترونية حيث أصبحت متاحة ل
استخدام    ـ5 فن    جرافيكاإلنفو انتشار  ظهر  حيث  أهميته،  حول  الحديث  بتصميماته    جرافيكاإلنفو وتزايد 

تعمل   ونقلها في صورة جذابة، فهي  المعلومات  لتجميع  المتنوعة في محاولة إلضفاء شكل مرئي جديد 
  على   جرافيكاإلنفو ، حيث برهنت تصاميم  تغيير طريقة التفكر عند الجمهور تجاه المعلومات المعقدة  على

فعاليتها كوسيلة مرئية تجسد المعلومات والبيانات واألرقام بعرضها في رسوم إلكترونية توضيحية ُتسهل  
 جذابة.قراءة كم هائل من البيانات المعقدة واإلحصائيات، من خالل صورة مختصرة بطريقة  

النخبة والكشف عن تقييماتها ألداء المواقع   وهيالعينة    كما تنبع أهمية هذه الدراسة أيًضا من أهمية  ـ6
معالجة   في  يساعد    جرافيكاإلنفو اإللكترونية  مما  المختلفة،  والقضايا  القوة    علىلألحداث  نقاط  تحديد 

 الوسائل. الثقة في هذه  ى والضعف في معالجتها، ومما يسهم في تحسين األداء وتطويره وزيادة مستو 
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 أهداف الدراسة:
في المواقع المجتمعية  للقضايا   جرافيكاإلنفو تتصدى هذه الدراسة لبحث اتجاهات النخبة نحو معالجة       

   في:هداف الدراسة في هدف أساسي يتمثل اإللكترونية العربية، وبالتالي تتلخص أ 
رصد وتحليل استخدام المواقع اإللكترونية لإلنفوجرافيك في معالجة القضايا المختلفة واتجاهات النخبة  "

 نحوها" 
 كالتالي: ويتفرع عن هذا الهدف األساسي عدد من األهداف الفرعية   

 .ستخدام صحف الدراسة لفن اإلنفوجرافيك وطبيعة هذا االستخداممدي اـ الكشف عن 
، ومدي استغالل مواقع الدراسة إلمكانات  الدراسة  صحففي    جرافيكالمختلفة لإلنفو   أنواع  علىـ التعرف  

 اإلنترنت في استخدام األلوان والرسوم والصور. 
معالجة   أساليب  عن  الكشف  التي  جرافيكاإلنفو ـ  والقضايا  تقتصر                 للموضوعات  كانت  إذا  ما  يتناولها، 

  والنتائج.م تمتد لتقديم األسباب أالوصف  على
 الدراسة. بمواقع  جرافيكاإلنفو ـ الكشف عن مصادر 

 والقضايا.المستخدم في معالجة األحداث  جرافيكاإلنفو ـ رصد العناصر المقروءة والمرئية الموظفة في 
 الدراسة.عينة  جرافيكاإلنفو ور في استخدام مناطق الخلل والقص علىـ التعرف 
 اإلنفوجرافيك.بين المواقع عينة الدراسة في توظيفها لفن  واالختالف  االتفاقأوجه  علىـ التعرف 

 المختلفة. للقضايا واألحداث   جرافيكاإلنفو ـ الكشف عن اتجاهات النخبة المصرية نحو معالجة 
 للقضايا واألحداث المختلفة.  اإلنفو جرافيكـ الكشف عن رؤية النخبة المصرية للكيفية التى عالج بها 

 
 تساؤالت وفروض الدراسة:

ا  في       إلى  الدراسة  تسعي  السابقة،  األهداف  في  علىإلجابة  إطار  يتمثل  رئيس  واقع    ؛تساؤل  ما 
المختلفة  والقضايا  األحداث  معالجة  في  لإلنفوجرافيك  الدراسة  محل  اإللكترونية  المواقع  استخدام 

 كالتالي: ويتفرع منه عدة تساؤالت فرعية  نحوها؟واتجاهات النخبة 
 التحليلية: الدراسة  أواًل: تساؤالت

 ـــ عينة الدراسة ـــ بشكل عام؟  يركز عليها اإلنفوجرافيكالموضوعات التي أهم  ـ ما
 ـ كيف قدمت صحف الدراسة اإلنفوجرافيك في أطر مختلفة لتغطية القضايا المجتمعية؟ 

يتناولها، وهل ركزت المعالجة    جرافيكاإلنفو ـ ما أساليب معالجة   التي  تقديم    على للموضوعات والقضايا 
 ؟ والنتائج األسباب امتدت إلى تقديم م أوصف للحدث فقط، 

 هل يتم استخدام اإلنفوجرافيك المستقل وما مدي استخدامه مقارنة باإلنفوجرافيك المصاحب للنص؟ ـ 
 الدراسة؟ في المواقع محل  جرافيكاإلنفو ـ ما أهم العناصر المقروءة والمرئية الموظفة في 

 بعينها؟ جوانب  علىفي مواقع الدراسة أم ركزت  جرافيكاإلنفو ـ هل تنوعت مكونات 
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الدراسة فن   التي    اإلنفو جرافيكـ كيف عالجت مواقع  المختلفة  العناصر  األلوان مع  استخدام  من حيث 
 ؟ جرافيكاإلنفو يتضمنها 

 جرافيك؟ اإلنفو بين المواقع عينة الدراسة في توظيفها لفن  واالختالف االتفاقـ ما أهم أوجه 
 ثانيًا: تساؤالت الدراسة الميدانية: 

 المصرية للمواقع اإللكترونية العربية؟  ـ ما كثافة تعرض النخبة
 والقضايا؟ النخبة المصرية في متابعتهم لألحداث  ىـ ما المواقع األكثر تفضياًل لد 

 اإللكترونية؟ في المواقع  جرافيكاإلنفو ـ ما درجة اهتمام النخبة المصرية بمتابعة فن 
المصرية   النخبة  اعتماد  درجة  ما  للحصو   جرافيكاإلنفو   علىـ  القضايا    علىل  كوسيلة  حول  المعلومات 

 المختلفة؟ 
 اإللكترونية؟ متابعتها في المواقع  علىـ ما أكثر القضايا والموضوعات التي تحرص النخبة المصرية 

 ـ كيف يؤثر اإلنفوجرافيك على ثراء المحتوي اإلعالمي في المواقع اإللكترونية؟ 
 المعلومات؟ تقديمالتي تفضلها النخبة وكانت أكثر ثراًء في    أنواع اإلنفوجرافيك ـ ما أكثر

  المختلفة؟للقضايا والموضوعات  جرافيكاإلنفو ـ ما اتجاهات النخبة نحو معالجة 
لفن   استخدامها  في  اإللكترونية  المواقع  ألداء  المصرية  النخبة  تقييم  ما  األحداث   جرافيكاإلنفو ـ  لتغطية 

 المختلفة؟ والقضايا 
 اسة:فروض الدر 

المقدم في المواقع اإللكترونية   جرافيكاإلنفو ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة االهتمام بمتابعة 1
 المختلفة. وتأثير المعلومات واالتجاهات نحو القضايا 

تقديم  2 أسلوب  االتجاه نحو  داللة إحصائية في  ذات  توجد فروق  اإللكترونية    جرافيكاإلنفو ـ  المواقع  في 
 الديموغرافية.لقضايا المختلفة باختالف المتغيرات ل ةالعربي

ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل استخدام المواقع اإللكترونية العربية واالتجاه نحو أسلوب 3
 المختلفة.لقضايا لالمواقع اإللكترونية  نفوجرافيك فيإلاتقديم 

نفوجرافيك المقدم في المواقع اإللكترونية  إلا  علىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أهداف االعتماد    ـ4
 المختلفة. واالتجاه نحو أسلوب تقديم االنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا 

مقدم في المواقع اإللكترونية  نفوجرافيك الإل ا  علىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع االعتماد    ـ5
 المختلفة. للقضايا والموضوعات  جرافيكاإلنفو واالتجاه نحو أسلوب تقديم 

 
 اإلطار النظري للدراسة:

، لمعرفة جرافيكاإلنفو استفادت الباحثة في هذه الدراسة من نظرية ثراء الوسيلة كمدخل نظري لدراسة       
يجذب   بسيط  بشكل  بالمعلومات  ثري  مضمون  لتقديم  لإلنفوجرافيك  اإللكترونية  المواقع  استخدام  كيفية 
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الذي تستخدم به الوسيلة،    القارئ، حيث توضح نظرية ثراء الوسيلة أن فعالية االتصال تعتمد علي القدر
األشكال التفاعلية لالتصال في اتجاهين بين القائم باالتصال والجمهور    ىوتركز النظرية بشكل أكبر عل

تكون أكثر    الصدىالمستقبل للرسالة، وطبقًا لنظرية ثراء الوسيلة فإن الوسائل اإلعالمية التي توفر رجع  
أن وسائل االتص(66)ثراءً  النظرية  وتفترض  المعلومات ،  كبيرًا من  قدرًا  تمتلك  العالية  التكنولوجيا  ذات  ال 

نقل   علي  الوسيلة  بقدرة  يرتبط  الوسيلة  ثراء  أن  تفترض  كما  اإلعالمية،  رسالتها  عن  التعبير  ووسائل 
المتعددة الوسائط  تكنولوجية حديثة مثل  تقنيات  باستخدام  المختلفة  أصبحت هذه   وبالتالي،  (67)اإلشارات 

ن أداء المهمة أأهم النظريات التطبيقية المنتشرة حول استخدام وسائل اإلعالم، حيث تقترح  النظرية من  
نها  أاحتياجات المهمة مع قدرة الوسيط علي نقل المعلومات، كما    ىاالتصالية سوف يتحسن عندما تتماش

مد  في  والمال  ىتبحث  وبءالتوافق  معالجتها،  ومتطلبات  الموجودة  المعلومات  نوعية  بين  استخدام  مة  ين 
األداء علي  ذلك  وتأثير  اإلعالمية  الوسيلة  ( 68)الوسائل  ثراء  نظرية  ُتعد  لذا  للدراسة أ،  النظريات  نسب 

الحالية التي تسعي إلى الكشف عن تأثير اإلمكانات المختلفة التي توفرها اإلنترنت كوسيلة رقمية ثرية من  
واآلني  التفاعلية  وتحقيق  المتعددة،  بالوسائط  موضوعات  االستعانة  تصميم  عند  ذلك  وتطبيق  اإلنفو  ة 

 . جرافيك
من      لنوع  وتحتاج  الغموض،  من  كبير  بقدر  تحظي  التي  الموضوعات  بعض  وجود  ظل  في  والسيما 

و إظهار روابط  أفي إزالة هذا الغموض،    جرافيكاإلنفو التوضيح عند عرض المعلومات بها، فيأتي دور  
كانت    سواءً   جرافيكاإلنفو ل تعدد العناصر المستخدمة في  و توضيح التغير الزمني، من خالأوعالقات،  

مقروءة مثل  عناصر  الجرافيكية  المرئية  العناصر  أو  والعناوين  النص  والخرائط    :مثل  والصور  الرسوم 
واأللوان، واستخدام اللغة الطبيعية التي تعني استخدام لغة تساعد في تبسيط األرقام واإلحصائيات، وكذلك 

السياق   الرسوم  أوضوح  استخدام  خالل  من  التصميم  جودة  وأخيرًا  المعلومات،  يحمل  الذي  المسار  و 
 المناسبة واأللوان المتناسقة. 

 
 المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية:

هــو فــن يعمــل علــى إخــراج المعلومــات مــن الحيــز النظــري المجــرد إلــى الحيــز التصــويري  اإلنفوجرافيــك: -
المصــور أو المرســوم أو المرئــي، وهــو عمليــة تــتم فيهــا معالجــة المعلومــات وإعــادة تمثيلهــا وعرضــها بهــدف 

 لى فهم أسرع وأكثر دقة.تغيير واستثارة االستجابة لدى القراء للوصول إ
ا الفئـة التـي  النخبة:  - تعرف النخب بأنها الفئة التي لديها القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار، وأيضـً

تستطيع رسم السياسات المصيرية في المجتمع ولهم دور نقدي وتوجيهي وقيادي في تشكيل ثقافة وسياسة 
  مجتمعهم.
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هي كل األمور والقضايا التي تهم المجتمع وتتصـل بـأفراده وتـنعكس بشـكل مباشـر  القضايا المجتمعية:  -
ا مثــــل الموضــــوعات السياســــي واالقتصــــادية والرياضــــية واالجتماعيــــة والتعليميــــة  ةعليــــه إمــــا ســــلًبا أو إيجابــــً

 والصحية.
 

 الخطوات المنهجية للدراسة:
 نوع الدراسة ومنهجها:

تركز     التي  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  استخدام    علىتنتمي  وتحليل  في    جرافيكاإلنفو رصد 
وتقديم   بها،  والقوة  الضعف  ونقاط  العامة  المالمح  إلى  للوصول  والعربية  المصرية  اإللكترونية  المواقع 

والتعرف   للتطوير،  النخبة نحو معالجة    على مقترحات  والموضوعات في  للقض   جرافيك اإلنفو اتجاهات  ايا 
 المعالجة.المواقع اإللكترونية وتقييمه لهذه 

الدراسة     استخدام    علىواعتمدت  مالمح  وتحليل  لرصد  وذلك  والتحليلي  الوصفي  بشقيه  المسح  منهج 
 واتجاهات النخبة نحو تلك المعالجة. جرافيكاإلنفو مواقع الدراسة لفن 

أيضًا    الدراسة  الشبه    علىواعتمدت  أوجه  لرصد  وذلك  المنهجية،  المقارنة  بين    واالختالفأسلوب  فيما 
 الدراسة.في فترة  جرافيكاإلنفو ، من حيث مالمح استخدام كل وسيلة منها لفن مواقع الدراسة

 
 مجتمع وعينة الدراسة:

 ـ مجتمع الدراسة: 1
كانت    بأنه جميع الوحدات الواقعة تحت الدراسة سواءً   Research Populationيعرف مجتمع الدراسة  

أشخاًصا أو جماعات، والتي تشترك بنفس الخصائص فيما بينها ويمثل هذا المجتمع الكل أو المجموع 
الدراسة   نتائج  تعميم  ويتم  دراسته،  الباحث  يهدف  الذي  المستهدف  للمجتمع  .  مفرداتهكل    على األكبر 

وأساتذ   نيةالميدا  الدراسة  مجتمعويتمثل   الرأي  قادة  من  المصرية  النخب  والسياسيين  في  الجامعات  ة 
االقتصار    ،والعلماء حيث طبيعة الدراسة تتطلب وجود فكر عميق ورؤية نقدية ربما    ؛النخبة  علىويرجع 

ال تتاح للفئات العامة من الجمهور، حيث تتمتع هذه النخبة بدرجة أعلي من المعرفة والعلم والخبرة التي 
ها لتقييم أداء وسائل االعالم بشكل أكثر عمقًا، وربما أكثر موضوعية وخاصة فيما يتعلق بمعالجة  تؤهل

 واألحداث.للقضايا  جرافيكاإلنفو 
التحليليةأما   الدراسة  موقع "بوابة أخبار اليوم    والعربية،فيتمثل في المواقع اإللكترونية المصرية    مجتمع 

البيان اإلماراتية"    وموقع “جريدةة، وموقع "جريدة الرياض السعودية"  والبوابة نيوز" ممثلة للمواقع المصري
ممثلة للمواقع العربية، وقد جاء اختيار مواقع الصحف المصرية والعربية نتيجة دراسة استطالعية قامت 

يناير   شهر  خالل  الباحثة  للتعرف  م2021بها  المواقع  على،  توظيفًا    أكثر  والصحفية  اإلخبارية 
 الدراسة.لإلنفوجرافيك في معالجة األحداث والقضايا المختلفة قبل إجراء 
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 ـ عينة الدراسة:2
مفردات   جميع  اختيار  الصعب  من  حيث  البحثية،  الدراسات  في  األساس  هو  العينات  استخدام  يعد 

، ويتوقف صدق تمثيل العينة  الحجمي  خواصه، خصوًصا إذا كان مجتمًعا كبيًرا ف  علىالمجتمع للتعرف  
 (. 69) المجتمعطريقة اختيار العينة وحجم العينة لتكون ممثلة لخصائص وسمات  علىللمجتمع  

 :التحليلية الدراسة عينةـ 
م إلى 2021وقد قامت الباحثة بعمل حصر شامل لعينة الدراسة خالل ثالثة أشهر في الفترة من ا يناير

لوحدات  2021مارس    31 الشامل  الحصر  باستخدام  المواقع   جرافيكاإلنفو م،  في  نشرها  تم  التي 
  " عددها  وبلغ  الدراسة  محل  و   318اإللكترونية  اليوم،  أخبار  "بوابة  موقع  في  إنفوجرافيك   "" "  216عدد 

البوابة   موقع  في  وعدد إنفوجرافيك  "134"  نيوز  وعدد  الرياض"،  "جريدة  موقع  في  إنفوجرافيك   "113 "
 ". إنفوجرافيك في موقع "جريدة البيان اإلمارتية

 : الميدانية الدراسة عينة 
إليه         ويلجأ  العمدية،  العينة  أسلوب  وفق  العينة  اختيار  في  الحالية  الدراسة  اعتمدت  الباحث  وقد  ا 

ن يكون لكل فرد فرصة مساوية لالنضمام للعينة، وهي  أعندما يحتاج معلومات عميقة دون التقيد بشرط  
عل الدراسة االقتصار  هدف  يكون  ُتستخدم عندما  احتمالية  النخب    ى عينة ال  مثل  األفراد  فئة معينة من 

العينات   في  تطبيًقا  الطرق  أسهل  من  الطريقة  هذه  وتعد  قابلية  ماليةاالحتالمصرية،  الطرق  وأكثر   ،
عبد  (70)للفهم سامان  )سازان  دراسة  مثل  النخبة  دراسات  في  استخدامها  شاع  التي  العينة  وباعتبارها   ،

ماهر، م2016المجيد، )سالي  ودراسة  صالح،م2017(  )رباب  ودراسة  الباحثة  م2020(  قامت  حيث   ،)
)ا  االستبانةبتوزيع   المصرية  النخب  من  عالمية  إل علي  الفترة  في  واالقتصادية(  واالجتماعية  والسياسية 

التطبيق  4/2021/ 10  ىحت  م2021/ 1/2 خالل  من  استبعاد  اإللكترونيم  وتم  لم    االستمارات ،  التي 
)االستبانةإجابات جميع تساؤالت    ىتشتمل عل  الجدول رقم  ويبين  المئوية ألفراد  1،  والنسب  التكرارات   )

 تمثلة بالجنس والعمر والمؤهل العلمي. عينة الدراسة حسب المعلومات الم
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 خصائص عينة الدراسة:

 (  1جدول )
 يوضح وصف عينة الدراسة 

 المتغيرات

 إجمالي

 % ك

 النوع

 50 150 ذكور 

 50 150 إناث

 100 300 جملة 

 السن

 30.3 91 سنة  40الى اقل من  30من 

 28 84 سنة  50الى اقل من  40من 

 27 81 سنة  60اقل من الى  50من 

 14.7 44 فأكثر سنة   60من 

 100 300 جملة 

 المستوى التعليمي

 30.7 92 تعليم متوسط 

 58.3 175 جامعي

 11 33 فوق الجامعي

 100 300 جملة 

 المستوى االقتصادي االجتماعي

 24 72 منخفض

 50.7 152 متوسط 

 25.3 76 مرتفع 

 100 300 جملة 

 منهم إناث. %50من أفراد العينة ذكور ونسبة  %50 نسبة النوع:من حيث  -
سـنة،  40قل من ألى إ 30من أفراد العينة بالفئة العمرية أقل من   %30.3  نسبة  السن:من حيث   -

مـنهم بالفئـة العمريـة  %27سنة، ونسبة  50إلى أقل من  40منهم بالفئة العمرية من   %28ونسبة  
 سنة.60منهم بالفئة العمرية أكبر من  %14.7ونسبة سنة،  60إلى أقل من  50من 

ــث المســتوى التعليمــي: - مــن أفــراد العينــة مســتوى تعليمــي متوســط، ونســبة  %30.7نســبة  مــن حي
 منهم مستوى تعليم فوق الجامعي. %11منهم مستوى تعليم جامعي، ونسبة  58.3%
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ــادي: - ــاعي االقتصـ ــتوى االجتمـ ــث المسـ ــن حيـ ــبة  مـ ــاعي مـــن أفـــراد العينـــة  %24نسـ ــتوى اجتمـ مسـ
 منهم مستوى مرتفع. %25.3منهم مستوى متوسط، ونسبة  %50.7اقتصادي منخفض، ونسبة 

 
 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

  اآللي، ثم الحاسب    إلىبعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة الميدانية، تم ترميز البيانات وإدخالها       
معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج " الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    

SPSS " Statistical Package for the Social Science   
 إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:وتم اللجوء 

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.-
 معامل ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغيرين. -
كا- للعال  (Square Test Chi)  2اختبار  اإلحصائية  الداللة  المتغيرات  لدراسة  من  متغيرين  بين  قة 
 .(Nominal)سمية إلا

-( من  T- Testاختبار  لمجموعتين  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   )
   .(Interval Or Ratio)حد متغيرات الفئة أو النسبة أالمبحوثين في 

  ANOVAا باسم  المعروف اختصارً   (One Analysis of Variance)تحليل التباين ذي البعد الواحد  -
حد  ألدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في  

 . (Interval Or Ratio)متغيرات الفئة أو النسبة 
البعدية  - معنوي  أبطريقة    (Post Hoc Tests)االختبارات  فرق   Least Significance)قل 

Difference)   ًاختصار باسم  والمعروف  بين    (LSD)ا  الثنائية  المقارنات  وإجراء  التباين  مصدر  لمعرفة 
 ا بينها.وجود فروق دالة إحصائيً  ANOVAالمجموعات التي يثبت 

 

 أدوات جمع البيانات:
أداتين أساسيتين في جمع البيانات    علىفي إطار مشكلة الدراسة وأهدافها األساسية، تعتمد الدراسة        
 ( تحليل الشكل والمضمون: 1وهما: 

عل  الباحثة  مضمون    ىاعتمدت  لتحليل  المضمون  تحليل  وصفي    جرافيكاإلنفو أداة  بشكل  الدراسة  عينة 
لإلنفوجرافيك   الدراسة  عينة  استخدام  لتوضيح  العامة  كمي،  الخصائص  لوصف  الدراسة،  فترة  خالل 

والتحليل الظاهري من حيث الشكل والمضمون، باإلضافة إلى التحليل الكمي من خالل أداة تحليل الشكل  
التي توفر البيانات الشكلية التي يتم جمعها من الشكل المرئي بصورة مضبوطة ودقيقة، وقد تم عرض 

براء ومحكمين في مجال اإلعالم للتأكد من شمولية االستمارة  استمارتي تحليل المضمون والشكل علي خ
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الدراسة   تنفيذ  في  البدء  قبل  بها  أوصوا  التي  التعديالت  بعض  إجراء  تم  وقد  الدراسة  ألغراض  وتلبيتها 
 التحليلية. 

الواحد، كوحدة    جرافيكفو اإلنفي إطار تحليل الشكل والمضمون في رسم    سواءً   التحليل  وحدةوتمثلت       
عنها  لل عبر  التي  والنوعية  الشكلية  والخصائص  واألهداف  األفكار  منها  نستخرج  والتي  والتحليل  قياس 

 )ماذا قيل(،  جرافيكاإلنفو التصميم وعالقته بالمضمون، لذا سيتم تناول فئتين أساسيتين هما: فئة مضمون  
شكل   الوحدات    جرافيكاإلنفو وفئة  عدد  وبلغ  قيل(،  المواقع 781)  المفردات  وأ)كيف  في  إنفوجرافيك   )
 الدراسة.طوال فترة 
 :  االستبانةصحيفة 

لجمع بيانات الدراسة الميدانية، وهي عبارة عن أداة تتكون من    االستبانةاعتمدت الباحثة علي صحيفة   
مجموعة من األسئلة، يطلب من المبحوث اإلجابة عنها، وتحصل الباحثة علي البيانات والحقائق الالزمة 

صحيفة  إلث  تصميم  وتم  الدراسة،  تساؤالت  صحة  وأهدافها    االستبانةبات  الدراسة  مشكلة  ضوء  في 
بعد اإلطالع عل  األولية    ىوتساؤالتها  الصياغة  إلى  للخروج  الدراسة  بموضوع  المتعلقة  السابقة  الدراسات 

د مر إعداد هذه األداة لتحقق األهداف المحددة للدراسة، وق   االستبانة، وتم إعداد استمارة  االستبانةلمفردات  
صورتها   في  وإعدادها  جمعها  المطلوب  والبيانات  الهدف  تحديد  من  عليها  المتعارف  العلمية  بالمراحل 
األولية، ومراجعتها منهجًيا وعلمًيا من خالل مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال اإلعالم ،وقد تم  

 ثبات االستمارة. ، وكذلك التأكد من  pre testالقبلي   االختبارتطبيق 
 : االستبانةخطوات إعداد استمارة 

  اختيار أفراد ، تم تحديد شروط  وء مشكلة البحث وفروضه ومتغيراته: في ضاالستبانة  من  الهدف  تحديد  ـ
، وتحقيق أهداف البحث من  اغة المناسبة للمبحوثين من ناحيةالصي  على، وذلك للوقوف  العينة المستهدفة

 البحث لتحقيقها. ىوبناًء عليه تم إعداد االستبانة لتحقيق األهداف التي يسع، ى الناحية أخر 
األسئلة نوع  تحديد  الع  :ـ  صياغة  تتم  الدراسةحيث  متغيرات  تقيس  بحيث  طبيعة    ،بارات  تحديد  وتم 

المحتو االستجابة عليها لمراعاة صدق  األسئلة من    ى ، وذلك  لهذه  المنطقي  التسلسل  ناحية، ومراعاة  من 
 .ى أخر ناحية 

إعداد   المبدئي:    االستمارةـ  شكلها  افي  لدراسة وذلك لمراعاة صدق في شكل عبارات لقياس متغيرات 
البحث ن العبارات التي تضمنتها االستبانة تغطي أبعاد المشكلة موضوع  أمن خالل التأكد من    ،المحتوى 

 لتسلسل المنطقي لها.مراعاة ا مع
العبارات  مر يتطلب الدقة والوضوح، فالنتائج قد تتغير لمجرد  أإن صياغة عبارات االستبانة  :  ـ صياغة 

فقد روعي في صياغة عبارات االستبانة استخدام عبارات واضحة  العبارات   إحدىتغيير كلمة في   لذا   ،
ا تم صياغة العبارات بصورة ال توحي  تخلو من المصطلحات الصعبة وغير مألوفة، كم  ىمحددة المعن
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وأيًضا استبعاد العبارات المركبة،   و الرفض،أالتأييد  ىو أن يتم صياغتها بشكل يحمل معنأبإجابة معينة، 
 بحيث تضمنت كل عبارة من عبارات االستبانة فكرة واحدة.

أبعاد    تحديد  من  :  االستبانةـ  النهائية  صورتها  في  االستبانة  محاور    14تتكون  يمثل  فرعًيا  مقياًسا 
وقد   الدراسة،  متغيرات  تقيس  التي  المفردات  من  مجموعة  حول  االستبانة  محاور  تدور  حيث  الدراسة، 

المقياس: المواقع    تضمن  بمتابعة  النخبة  اهتمام  تعرض   اإللكترونيةُبعد  كثافة  ُبعد  والعربية،  المصرية 
النخبة   اعتماد  ُبعد  لإلنفوجرافيك،  اتجاه    جرافيكنفو اإل   علىالنخبة  ُبعد  والقضايا،  األحداث  معالجة  في 

نحو   المواقع    جرافيكاإلنفو النخبة  في  المقدم  لإلنفوجرافيك  النخبة  تقييم  ُبعد  اإللكترونية،  المواقع  في 
 اإللكترونية المصرية والعربية.

االختبار نة استطالعية  عي   علىتم تطبيق االستبانة في شكلها المبدئي  :  لالستبانة  pre testالقبلي    ـ 
من   التعرف    30مكونة  بهدف  وذلك  البنود   ىمد  علىمفردة،  ومعرفة  االستبانة  لبنود  المبحوثين  فهم 

الصعبة التي تحتاج إلى تعديل وتوضيح من الباحث، وحذف بعض البنود وتعديل صياغة بعض البنود، 
البنود وتعديل بعض بدائل    التطبيقينمشكالت    علىوالتعرف   القبلي ثم صياغة بعض  ونتيجة لالختبار 

 بعض البنود وحذف بعض البنود. االستجابة على
االستبانة دراسة    على ، من خالل عرض االستبانة  علمًيا ومنهجًيا  ا ودراسته  ا مراجعتهوذلك من خالل    :ـ 

بالحذف أو   اءً حظاتهم عليه سو مال  علىوذلك بهدف التعرف    متعددة،الخبراء والمحكمين في تخصصات  
صالحيتها منهجًيا    ى، ومد لجة االستبانة لكافة جوانب البحث معا  ىمد   على، والتأكيد  اإلضافة او التعديل

 العينة. إجابات صحيحة وغير متحيزة من أفراد  علىللحصول 
النهائية:   نتائج االختبار القبلي لالستبانة ومالحظات الخبراء   على  بناءً ـ صياغة االستبانة في صورتها 

، وتتكون االستبانة  عينة البحث   علىي الذي تم تطبيقه  والمحكمين ثم صياغة االستبانة في شكلها النهائ 
سؤااًل، باإلضافة للبيانات األولية، ثم بعد ذلك قامت الباحثة بإجراء الدراسة الميدانية من خالل    16من  

 الدراسة.عينة  علىتطبيق المقياس  
 

 خطوات تقنين أداة الدراسة: 
  وهي: الصدق ثالث طرق مختلفة    علىتم االعتماد    االستبانةللتحقق من صدق  :  االستبانة  أواًل: صدق

 الداخلي. االتساق  صدق ،المحكمينالمنطقي، الصدق الظاهري أو صدق 
ـ   هذه  المنطقي  الصدقأ  بناء  في  الباحثة  اعتمدت  ألبعادها    االستبانة:  المكونة  العبارات    على واختيار 

الدراسات السابقة الخاصة بالنخبة المصرية، وكذلك اشتقت بعض عبارات االستبانة من بعض االستبانات  
الساب  بالدراسات  باقي عبارات االستبانةرو غير مباشأبشكل مباشر    قة، سواءً الخاصة  من    ، واستكملت 

المصادر السابقة إلى تمتع    على، ويشير هذا االعتماد  و جوانب الدراسةأاولت أحد أبعاد  الدراسات التى تن 
 للتطبيق. صالحة   االستبانةن  أالمقاييس بقدر مقبول ومعقول من الصدق المنطقي و 
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ـ   االستبانة  الظاهري   الصدقب  عرض  تم  المحكمين    على:  من  في  (  71)مجموعة  اإلعالم  مجال  في 
الجامعات المصرية وذلك بغرض دراسة مفردات كل مجال في ضوء التعريف اإلجرائي له، وكذلك الهدف  

ا  تم  وقد  المحكمون،  اقترحها  التى  التعديالت  بعض  إجراء  بعد  عام  بشكل  االستبانة    على بقاء  إلمن 
ف بعض العبارات وتعديل بعضها  ، وتم حذ فأكثر  %80عليها  المحكمينالمفردات التي جاءت نسبة اتفاق  

 المالحظات.في ضوء 
: تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة  الداخلي  االتساق  صدقج ـ  

ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة، وكانت دالة عند مستوى أقل من    ىالكلية له، وذلك لمعرفة مد
  على وهذا دليل كاف    (0.908ـ    0.489االرتباط لمجاالت المقياس بين )وقد تراوحت معامالت    0.01

 عال. ن المقاييس المكونة ألداة الدراسة تتمتع بمعامل صدق  أ
  االستبانة: ثانيًا: ثبات

االستبانة         أداة  ثبات  معامل  حساب  ق  علىتم  المصرية30وامها  عينة  النخبة  من  وذلك مفردة   ،
 إعادة التطبيق لحساب ثبات االستبانة.باستخدام طريقة 

  أخرى   عيد تطبيقها مرةأ مفردة ثم    30عينة مكونة من    علىتم تطبيق االستبانة    :ـ طريقة إعادة التطبيق
المجموعة بعد فاصل زمني قدره ثالث  على بين    ةنفس  الثبات  الباحثة بحساب معامل  ثم قامت  أسابيع، 

عد  كل بُ   علىت  جاباإل رت معامالت االرتباط إلى االتفاق بين ادرجات المبحوثين في التطبيقين، وقد أشا
وهي نسبة توحي بالثقة في صالحية المقياس    ،0.01وجميعها دالة عند مستوى    ،0.898وبلغت نسبتها  

 الدراسة. كأداة من أدوات 
 

 :نتائج الدراسة التحليلية

 :كجرافياإلنفو  ـ مضمون 1

 ( 2جدول رقم )
 يوضح الموضوعات التى طرحت باإلنفوجرافيك 

 الموقع              
 

 الموضوعات 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 8.9 70 2.6 3 5.2 7 9.7 21 12.3 39 اجتماعي 

 3.3 26 1.7 2 1.4 2 2.3 5 5.4 17 سياسي 

 10.2 80 7.9 9 8.2 11 10.6 23 11.6 37 رياضي 

 2.3 19 0.8 1 2.2 3 1.4 3 3.7 12 فني

 33.8 264 37.1 42 44 59 34.2 74 27.9 89 صحي

 33.1 259 45.1 51 35.1 47 39.8 86 23.7 75 اقتصادي 

 4.1 32 3.5 4 3.7 5 1.9 4 5.9 19 علمي 

 3.9 31 0.8 1 ــ ــ ــ ــ 9.4 30 أخري

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 
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 االقتصادي  ك( نموذج من اإلنفو جرافي 1)شكل رقم 

من نوعية ألخري، فقد كشفت نتائج التحليل    ملحوظبالتنوع مع تفاوت    كجرافياإلنفو اتسمت مضامين       
بالنصيب  2اإلحصائي للدراسة كما يتضح في الجدول رقم )   ن األكبر م( أن المضمون الصحي حظي 

جرافي بلغت  مجتمعةبالمواقع     كاإلنفو  نسبة  الصحي  المضمون  حقق  فقد   ،33.8%  " "  264بعدد 
قرارات الحكومة اهتمت بها صحف الدراسة )  ومن أهم الموضوعات التي  ،لمواقع مجتمعةإنفوجرافيك في ا
الوباء بالفيروس   ،لمكافحة  اإلصابة  إحصائيات  الصحية،  والحمالت  التوعية  المزمنة،  األمراض  عالج 

  الصحي ، ولقاح فيروس كورونا، التأمين  لمنع انتشار الفيروس  االحترازية وطرق الوقاية منه، واإلجراءات  
 الشامل(.

الترتيب        المضمون    الثانيوفي  جاء  سابقه،  عن  ملحوظ   بعدد   % 33.1بنسبة    االقتصادي وبفارق 
)اإلصالح 259" الدراسة  صحف  بها  اهتمت  التى  االقتصادية  الموضوعات  أهم  ومن  إنفوجرافيك،   "

المحلية    النفط والطاقة، االستثمارات   م، البورصة وسوق المال، المشاريع القومية،2030ورؤية   االقتصادي
 الجوانب االقتصادية(. علىواألجنبية، الصادرات والواردات، تداعيات أزمة كورونا  

بنسبة        الرياضي  المضمون   ملحوظ   وبفارق  "   %10.2تاله  في  80بعدد  جاء  ثم  إنفوجرافيك،   "
بنسبة   االجتماعي  المضمون  ضئيل  وبفارق  الرابع  "  %8.9الترتيب  جاء 70بعدد  ثم  إنفوجرافيك،   "

" إنفوجرافيك، وفي الترتيب السادس كانت  32بعدد "  %4.1لمضمون العلمي في الترتيب الخامس بنسبة  ا
، جاء  وفي المراتب األخيرةوتمثلت أغلبها في مضامين التعليم والبيئة والسياحة،    % 3.9فئة أخري بنسبة  

"  19بعدد "  %2.3  " إنفوجرافيك، ثم المضمون الفني  بنسبة26بعدد "  %3.3المضمون السياسي بنسبة  
حيث حظي المضمون الرياضي    (72)(م2017نتائج هذه الدراسة مع )سعيد الغريب،واختلفت    ، إنفوجرافيك

  االقتصادي ، يليه في الترتيب الثاني المضمون  %32في المواقع  بنسبة   كجرافياإلنفو بالنصيب األكبر من  
 . %19.3، والمضمون السياسي في الترتيب الثالث بنسبة  %19.9بنسبة 
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حدة، فقد كشفت الدراسة أن المضمون   ىفي كل موقع عل  كجرافياإلنفو أما فيما يتعلق بمضمون           
في   جاء  بينما  الرياض"  "جريدة  وموقع  اليوم"  أخبار  "بوابة  موقعي  في  األول  الترتيب  في  جاء  الصحي 

كما اتفق موقع "البوابة نيوز" و"موقع جريدة    الترتيب الثاني في موقعي "البوابة نيوز" وموقع جريدة البيان"،
االق المضمون  احتالل  في  أخالبيان"  "بوابة  موقع  في  الثاني  والترتيب  األول،  الترتيب  اليوم"  تصادي  بار 

في حين احتل المضمون االجتماعي الترتيب الثالث في "موقع بوابة أخبار اليوم"    ،و"موقع جريدة الرياض"
البوابة   المضمون    ا بينم نيوز"،  و"موقع  البو   الرياضي احتل  "موقع  في  الثالث  وموقع الترتيب  نيوز"  ابة 

البيان""جر  الدراسة  ،  يدة  مواقع  في  األخيرة  المرتبة  في  جاء  الفني  المضمون  أن  الدراسة  كشفت  كما 
 مجتمعة. 

اليوم" جاء المضمون        التفصيلية لكل موقع علي حدة، ففي موقع "بوابة أخبار  النتائج  وبالنظر إلى 
بنسبة   األول  الترتيب  في  ا  ،%27.9الصحي  الترتيب  في  االقتصادي  بنسبة  والمضمون  ،  % 23.7لثاني 

بنسبة   االجتماعي  والمضمون  %12.3والمضمون  بنسبة  %11.6بنسبة    الرياضي،  العلمي  والمضمون   ،
وقد اختلف موقع "البوابة ،  %3.7والموضوعات الفنية بنسبة    ،%5.4، والمضمون السياسي بنسبة  5.9%

، وبفارق %39.8األول بنسبة  نيوز" مع "أخبار اليوم" حيت استحوذت الموضوعات االقتصادية الترتيب  
بنسبة   الصحية  الموضوعات  يليها  بنسبة  %34.2ضئيل  الثالث  الترتيب  الرياضية في  ثم الموضوعات   ،

بنسبة  10.6% الرابع  الترتيب  في  االجتماعية  والموضوعات  بنسبة    9.7%،  السياسية  الموضوعات  ثم 
 . %1.4، ثم الموضوعات الفنية في المرتبة األخيرة بنسبة  2.4%

بنسبة        الصحي  للمضمون  االولي  الثالثة  المراكز  جاءت  فقد  الرياض"  "جريدة  موقع    % 44أما 
بنسبة   االقتصادي  بنسبة    %35.1والمضمون  الرياضي  المضمون    ،%8.2والمضمون  جاء  حين  في 

بنسبة   الرابع  الترتيب  في  بنسبة  %5.2االجتماعي  الخامس  الترتيب  في  العلمي  المضمون  ثم   ،3.7 %  
بنسبة  والمض السادس  الترتيب  في  الفني  بنسبة  %2.4مون  السابع  الترتيب  في  السياسي  والمضمون   ،

1.4% . 
بنسبة      األول  الترتيب  في  االقتصادي  المضمون  جاء  فقد  البيان"  "جريدة  موقع  ثم   %45.1أما 

ب  ، في حين جاء المضمون الرياضي في الترتي % 37.1الموضوعات الصحية في الترتيب الثاني بنسبة  
بنسبة   الترتيب الرابع بنسبة    %7.9الثالث  ثم المضمون االجتماعي في    %3.5ثم المضمون العلمي في 

بنسبة   الخامس  بنسبة    %2.6الترتيب  السياسية  الموضوعات  وفئة %1.7يليها  الفنية  الموضوعات  ثم   ،
 . %0.8في الترتيب األخير بنسبة  ى موضوعات أخر 
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 جرافيك: اإلنفو ثانياً: طبيعة موضوع 

 ( 3جدول رقم )
 يوضح طبيعة الموضوعات التى طرحت باإلنفوجرافيك

 الموقع              
 طبيعة

 الموضوع 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 34.9 271 24.8 28 29.2 39 43.7 75 40.9 129 قضية مجتمعية 

 52.1 406 62.8 71 61.9 83 44.9 97 48.4 155 حدث جاري 

 12.6 101 12.4 14 8.9 12 19 41 13.7 34 شخصية معينة 

 0.4 3 ــ ــ ــ ــ 1.4 3 ــ ــ أخري

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( نموذج من إنفوجرافيك لحدث حالي 2شكل رقم )

موضوعات          من  العظمى  الغالبية  أن  السابق  الجدول  من  محل   كجرافي اإلنفو اتضح  المواقع  في 
بنسبة   الجارية  األحداث  من  حدثًا  تتناول  "  %52.1الدراسة  وجاء"  406بعدد   كجرافياإلنفو   إنفوجرافيك، 

بنسبة   الثاني  الترتيب  في  مجتمعية  قضية  يتناول  "   %34.9الذي  إنفوجرافيك271بعدد  الترتيب  "  وفي   ،
بنسبة   مختلفة  جوانب  من  بعينها  شخصية  يتناول  فئة    101بعدد    %12.6الثالث  وجاءت  إنفوجرافيك، 

تتناول موضوعات أخري ال يمكن    ،نفوجرافيكإ  3بعدد    %0.4"أخري " في المرتبة األخيرة بنسبة   وتلك 
 األخرى. إدراجها في الفئات 

وموقع      اليوم"  أخبار  "بوابة  موقع  توافق  يتضح  حدة،  علي  موقع  لكل  التفصيلية  النتائج  إلى  وبالنظر 
، ففي موقع كجرافياإلنفو "البوابة نيوز" وموقع "جريدة الرياض" وموقع "جريدة البيان" فى ترتيب موضوعات 

،ثم جاء    % 48.4الذي يتناول حدثًا جاريًا في الترتيب األول بنسبة    كجرافياإلنفو أخبار اليوم" جاء  "بوابة  
بنسبة    كجرافياإلنفو  يتناول قضية مجتمعية  يتناول شخصية معينة    كجرافياإلنفو ،ثم    %40.9الذي  الذي 

الذي   كجرافياإلنفو ذ جاء  ، والترتيب نفسه جاء في موقع" البوابة نيوز" إ%11.7في الترتيب الثالث بنسبة  
بنسبة   األول  الترتيب  في  جاريًا  حدثًا  ثم  %44.9يتناول  جرافي،  في    كاإلنفو  مجتمعية  بقضية  الخاص 

بنسبة   الثاني  بنسبة    كجرافياإلنفو ،ثم    %43.7الترتيب  الثالث  الترتيب  في  بعينها  شخصية  يتناول  الذي 
 .%1.4األخير بنسبة  الخاص بفئة "أخري" في الترتيب  كجرافياإلنفو ، ثم 19%
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  ك جرافياإلنفو في حين جاء الترتيب في موقع "جريدة الرياض" يتفق مع الموقعين السابقين في احتالل      
الذي يتناول قضية مجتمعية    كجرافياإلنفو ، ثم  %61.9الذي يتناول حدثًا جاريًا في الترتيب األول بنسبة  

بنسبة   الثاني  الترتيب  جاء  %29.2في  ثم  الثالث    كرافيجاإلنفو ،  الترتيب  في  بعينها  بشخصية  الخاص 
جاء  %8.9بنسبة   البيان"  "جريدة  موقع  وفي  األول    كجرافياإلنفو ،  الترتيب  في  جاريًا  حدثًا  يتناول  الذي 
ثم  %62.8بنسبة   جرافي،  بنسبة    كاإلنفو  الثاني  الترتيب  في  مجتمعية  قضية  يتناول  ثم  %24.8الذي   ،

 . %12.4الذي يتناول شخصية بعينها في الترتيب الثالث بنسبة  كجرافياإلنفو 
 

 جرافيك: اإلنفو المتبعة في عرض  ثالثًا: األساليب

 ( 4جدول رقم )
 األساليب المتبعة في عرض المعلومات باالنفوجرافيك

 الموقع              
 

 األساليب المتبعة 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 70.6 552 78.7 89 78.9 103 63.4 137 70.1 223 أسلوب خبري 

 17.9 138 7.1 8 12.7 17 22.7 49 20.2 64 أسلوب دعائي 

 11.5 91 14.2 16 10.4 14 13.9 30 9.7 31 أسلوب تحليلي 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( نموذج من األسلوب الخبري 3شكل رقم )
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اإللكترونية             الصحف  المعلومات  اعتمدت  عرض  في  الخبري  األسلوب  علي  الدراسة  عينة 
"  %70.6بنسبة    باإلنفوجرافيك بنسبة  552بعدد  الثاني  الترتيب  الدعائي في  األسلوب  "إنفوجرافيك، وجاء 

  ك اإلنفوجرافيـ بالرغم من أهمية  %11.5بينما جاء األسلوب التحليلي في الترتيب األخير بنسبة    ،17.9%
وتحتاج إلى شرح  اء  في تحليل البيانات والمعلومات، فبعض األخبار والموضوعات تكون غير مفهومة للقر 

وقيام الوسيلة اإلعالمية بهذا الدور يخرجها من سلبيتها إلى دور أكثر فاعلية وباألخص    ،وتحليل وتفسير
وممتدة   صعبة  المعلومات  كانت  علإذا  كثيرة  ى وتحتوي  يجب  ،  تفاصيل  الجيد  يكون  أ فاإلنفوجرافيك  ن 

 األن لها تأثيرً   و الرسوم،أ خرائط أو الصور  و الأتصميمًا معلوماتيًا كاماًل يضم المعلومات واإلحصائيات  
عل  كاإلنفوجرافيمصداقية    ىعل  امباشرً  وموضوعية    ىوقدرته  معلومات واضحة  توفر  خالل  من  اإلقناع 

 البيانات العددية. ىتعتمد عل 
النتائج التفصيلية لكل موقع عل     النتائج العامة مع  الذي يعتمد    كجرافياإلنفو حدة، فقد جاء    ى واتفقت 

بنسبة    ىلع األول  الترتيب  في  المعلومات  عرض  في  الخبري  أخبار    %70.1األسلوب  "بوابة  موقع  في 
واليوم نيوز  63.4%"،  البوابة  السعودية" و  %78.9، و في موقع"  "الرياض  في موقع    %78.7في جريدة 

بنسبة   الثاني  الترتيب  الدعائي في  األسلوب  البيان"، وجاء  أخب  %20.9"جريدة  بوابة  اليوم،  في موقع  ار 
البيان  %7.1اض ، وفي موقع جريد الري  %12.7في البوابة نيوز، و  %22.7و وجاء   ،في موقع جريدة 

معلومات   عرض  في  الثالث  الترتيب  في  التحليلي  بوابة    %9.7بنسبة    كجرافياإلنفو األسلوب  موقع  في 
في موقع    %14.2وفي موقع جريدة الرياض،    %10.4في موقع البوابة نيوز، و   %13.9، و مأخبار اليو 

 جريدة البيان.
 

 ك جرافياإلنفورابعاً: أسلوب معالجة 

 ( 5جدول رقم )
 ك أسلوب معالجة اإلنفوجرافي 

 الموقع              
 أسلوب 

 المعالجة 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 39.6 311 45.1 51 40.3 54 37.5 81 39.1 125 بالوصف  اإلكتفاء 

 24.1 188 29.2 33 27.6 37 16.2 35 26.7 83 عرض األسباب 

 18.6 143 10.6 12 12.7 18 32.9 71 13.7 43 عرض النتائج 

 17.7 139 15.1 17 19.4 25 13.4 29 21.5 67 كل ما سبق 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 
 

يتضمنها          التي  للموضوعات  المواقع  تناول  او  معالجة  أسلوب  إلى  عبر    كجرافياإلنفو وبالنظر 
أن   الدراسة  كشفت  فقد  و   كجرافياإلنفو مواقعها،  إما  يقدم  وهو  جاء  الدراسة  مواقع  أو  في  للقضية  صفًا 
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كما    ،و الحدث أ إلى تقديم أسباب القضية  ، أو يمتد  الحدث أو الشخصية، أو يقدم نتائج الحدث أو القضية
 واألسباب.يقدم الجوانب الثالثة أي الوصف وتقديم النتائج  كجرافي اإلنفو جاء البعض من 

 

 

 ( يوضح أسلوب المعالجة 4شكل رقم )

ا         مجتمعة وكشفت  للمواقع  اإلحصائية  استحواذ لنتائج  السابق،  الجدول  من  يتضح  وكما   ،
األول  كاإلنفوجرافي المرتبة  الشخصية  أو  الحدث  أو  للقضية  وصفًا  يقدم  بلغت  ىالذي  عالية  وبنسبة   ،

الذي يقدم أسباب    كجرافياإلنفو جاء    ،ل، وفي الترتيب الثاني وبفارق صئي"إنفوجرافيك311وبعدد "  39.6%
" إنفوجرافيك، وفي الترتيب الثالث وبفارق  188بعدد "  % 24.1القضية أو الحدث في الترتيب الثاني بنسبة  

"  143بعدد "  %18.6و القضية بنسبة بلغت  أالذي يقدم نتائج الحدث    كجرافياإلنفو كبير عن سابقه، جاء  
يقدم كل ما   كجرافياإلنفو إنفوجرافيك، وأخيرًا كان   بنسبة    الذي  والنتائج واألسباب    % 17.7سبق الوصف 

 " إنفوجرافيك. 139بعدد "
الذي يقدم    كجرافياإلنفو حدة، فقد جاء    ىواتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع عل      

حد   ىوصفًا للحدث أو القضية أو الشخصية في الترتيب األول بالنسبة لكل موقع من مواقع الدراسة عل
  %37.5في بوابة أخبار اليوم، ونسبة    %39.1ء وبنسب متفاوتة من موقع ألخر، حيث حقق نسبة  سوا

في موقع جريدة البيان    %45.1في موقع جريدة الرياض، ونسبة    %40.3في موقع البوابة نيوز، ونسبة  
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في   نيوز"  "البوابة  موقع  عدا  فيما  المواقع  أ  كجرافياإلنفو وتشابهت  الحدث  أسباب  يقدم  القضية، الذي   و 
 حيث جاء في الترتيب الثالث في موقع "البوابة نيوز". 

الذي يقدم نتائج الحدث أو القضية في الترتيب الثاني في موقع "البوابة   كجرافياإلنفو في حين جاء       
في حين    ،%19.7، بينما جاء في الترتيب الرابع في موقع "بوابة أخبار اليوم "بنسبة  %32.9نيوز" بنسبة  

قع "البوابة نيوز"  الذي يقدم الوصف مع النتائج واألسباب في الترتيب الرابع في مو   كجرافياإلنفو ي  جاء ف
"جريدة   "، وموقعفي موقع "بوابة أخبار اليوم  %21.5بينما جاء في الترتيب الثالث بنسبة  ،  %13.4بنسبة  

 .%15.1، وفي موقع "جريدة البيان" بنسبة %19.4الرياض " بنسبة 
 

 كجرافي اإلنفوخامساً: أهداف 
 ( 6جدول رقم )

 ك أهداف اإلنفوجرافي 

 الموقع              
 

 األهداف 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 31.8 249 38.1 43 29.1 39 23.6 51 36.5 116 اإلخبار واإلحاطة 

 7.9 60 6.2 7 8.2 11 8.8 19 7.1 23 تقديم نصائح

 6.7 52 4.4 5 5.2 7 10.6 23 5.2 17 مواجهة الشائعات 

 6.7 54 7.9 9 11.2 15 5.1 11 5.9 19 التأييد ودعم القرار 

 21.5 170 16.8 19 15.8 21 19.9 43 27.7 87 تقديم معلومات 

 12.6 99 12.5 14 18.6 25 13.4 29 9.3 31 التوعية والوقاية 

 6.9 54 9.7 11 6.7 9 10.6 23 3.4 11 إظهار روابط وعالقات 

 5.4 43 4.4 5 5.2 7 7.9 17 4.7 14 توضيح التغير الزمني 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( يوضح هدف االخبار واالحاطة 5شكل رقم )
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المستخدم في الصحف اإللكترونية المصرية والعربية محل   كجرافياإلنفو يوضح الجدول السابق أهداف     
  % 31.8الدراسة، حيث كشفت النتائج اإلحصائية للمواقع مجتمعة، تفوق هدف اإلخبار واإلحاطة بنسبة  

" إنفوجرافيك،  170بعدد " %21.5يليه في الترتيب الثاني تقديم المعلومات بنسبة  ،" إنفوجرافيك249بعدد "
تك الحالة  هذه  مهمة  وفي  محددة،    اعرًض   كاإلنفوجرافيون  معلومات  توضيح  أو  العملية  تلك  لخطوات 

عل التصميم  قدرة  إلى  ذلك  البيانات    ىويرجع  وتوضيح  شرح  أو  ما،  لمضمون  إجرائية  خطوات  توضيح 
 المتعلقة بطريقة عمل محددة أو خدمة معينة متاحة للمتلقي. 

والوقا         التوعية  هدف  الثالث  الترتيب  بنسبة  وفي  من     %12.6ية  عددًا  نشرت    ك جرافي اإلنفو إذ 
والكبار   األطفال  مناعة  وزيادة  لتقوية  وأطعمة  وصفات  كورونايتضمن  وأخر لمواجهة  طرق   ى ،  تعرض 

الوقاية من فيروس كورونا لألطفال والكبار واألمراض المزمنة، وفي الترتيب الخامس هدف تقديم نصائح  
السادس    ،%7.9بنسبة   الترتيب  بنسبة  وفي  وعالقات  روابط  إظهار  التوضيح    %6.9هدف  لزيادة  وذلك 

عل وغيره  والتفسير  السابع    ى والشرح  الترتيب  وفي  العرض  وطريقة  التصميم  في  المقدم  المحتوى  حسب 
بنسبة   الشائعات  مواجهة  حقيقت  ؛%6.7هدف  وكشف  الشائعات  برصد  لالهتمام  ذلك  كسالح  ويرجع  ها 

إضافة    لمواجهة الشائعات،  كجرافياإلنفو ذلك طرقًا كثيرة من أهمها توظيف  مستخدمًا ل  ،الحكومة لمواجهتها
نجازات وأنشطة الحكومة في مختلف المجاالت والقطاعات، وفي المرتبة األخيرة  إستعراض  اإلى دوره في  

، من أجل توضيح التغيير الذي يحدث عبر الزمن  %5.4بنسبة  يأساس زمن   ى القائم عل   كجرافياإلنفو جاء  
بالو وسرد   المتعلقة  لتحليلهاالمعلومات  فرصة  المتلقي  إلعطاء  هذا    ،قت  استخدام    كجرافياإلنفو وفي  يتم 

 تصميمات السالسل الزمنية التى تُتيح إمكانية تقييم المعلومات عبر فترات زمنية مختلفة.
الذي يهدف   كجرافياإلنفو حدة، فقد جاء    على واتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع       

في    %23.6في موقع "بوابة أخبار اليوم"، ونسبة    % 36.5إلى اإلخبار واإلحاطة في الترتيب األول بنسبة  
في موقع "جريدة البيان"،    %38.1، ونسبة  في موقع "جريدة الرياض   %29.1سبة  ون  ،موقع" البوابة نيوز

"بنسبة   اليوم  أخبار  "بوابة  موقع  في  المعلومات  تقديم  هدف  ضئيل  وبفارق  الثاني  الترتيب  في  وجاء 
بنسبة  27.7% نيوز"  "البوابة  موقع  وفي  في  19.9%،  الثالث  الترتيب  في  جاء  بينما  “جريد ،    ة موقع 

 . %15.8الرياض" بنسبة 
في بعض األحيان، فكان مجرد قالب جاهز   كجرافياإلنفو وح سياق  نتائج الدراسة إلى عدم وض  وتشير   

دون   لعناصر  أيللتصميم  فنالحظ  أ  توضيح  إقناع،  وسائل  أو  دالئل  أو  إحصائيات  المصمم  أو  ن 
جمع أرقام حول موضوع معين يريد عرضه دون البحث عن    ىاقتصرت وظيفته في بعض األحيان عل

يقدمها، فنجد المنتج النهائي مجرد إنفوجرافيك به مجموعة من  سياق واضح أو ترتيب منطقي للقصة التي 
اإلحصائيات فيتحول الموضوع إلى مجرد تصميم بصري جذاب لمجموعة من األرقام، فالرقم في حد ذاته 

حت محدد  معنى  له  بمفرده  يعتبر  بصرية  ىال  صورة  في  الرقم  وضعنا  يمكن  إذا  وال  بقصة  أ،  يخبرنا  ن 
مصمم    ىفهو غير كامل وال يعطي للمتلقي داللة معينة، ولذلك يجب عل  كرافي ج اإلنفو متكاملة لموضوع  

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


 " النخبة نحو معالجة اإلنفوجرافيك للقضايا المجتمعية في المواقع اإللكترونية العربية: دراسة تطبيقيةاتجاهات " نادية عبد الحافظ: أ.م.د.  136 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

للمتلقي دون الحاجة   اسيكون مفهومً   كاإلنفوجرافيوضوح السياق ليتأكد أن    ىن يحرص عل أ  كجرافياإلنفو 
 . ةاسترشاديإلى مفاتيح 

 

 سادساً: النطاق الجغرافي لإلنفوجرافيك 

 ( 7جدول رقم )
 النطاق الجغرافي لإلنفوجرافيك 

 الموقع              
 النطاق 

 الجغرافي 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 64.4 502 69.1 78 69.4 93 65.7 142 59.8 189 محلي 

 14.9 116 21.2 24 13.4 18 10.6 23 16.1 51 عربي 

 20.7 163 9.7 11 17.2 23 23.7 51 24.1 78 دولي 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ك( نموذج من اإلنفو جرافي 6)شكل رقم 

يشمله           الذي  الجغرافي  النطاق  إلى  السابق  الجدول  بيانات  ي كل موقع من  ف  كجرافياإلنفو تشير 
الدراسة استخدام    ،مواقع عينة  تنوع  والعربي    كجرافياإلنفو فقد  المحلي  بين  ما  الجغرافي  من حيث نطاقه 

في المواقع مجتمعة، وجود تفوق   كجرافياإلنفو والدولي، وكشفت نتائج الدراسة اإلحصائية أن موضوعات  
بنسبة   المحلي  النطاق  ذات  للموضوعات  تخاطب   ،%64.4واضح  المواقع  هذه  أن  ذلك  تفسير  ويمكن 

تتحمل أن  الطبيعي  ومن  محليًا،  المتلقي    جمهورًا  ومخاطبة  المحلية،  اإلعالمية  التغطية  في  مسئوليتها 
 باألمور الداخلية.



 www.epra.org.eg                                                         www.jprr.epra.org.egمجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  137 

  % 20.7النطاق الدولي بنسبة    علىالذي يتناول موضوعات    كجرافياإلنفو وفي المرتبة الثانية جاء          
جاء    163بعدد   الثالث  الترتيب  وفي  موضوعات    كجرافياإلنفو إنفوجرافيك،  يتناول  ق  النطا   علىالذي 

 إنفوجرافيك.  116بعدد   %14.9العربي بنسبة  
حدة، وبخاصة بالنسبة لموقعي    علىواتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية الخاصة بكل موقع      

اليو "بوابة   نيوز"  مأخبار  الدراسة  والبوابة  كشفت  فقد  جاء أ،  فقد  الموقعين،  بين  كاماًل  تشابهًا  ثمة  ن 
يتناول  كجرافياإلنفو  عل  الذي  بنسبة    ىموضوعات  الموقعين،  في  األولي  المرتبة  في  المحلي  النطاق 

الذي   كاإلنفوجرافي، وكما جاء  في موقع "البوابة نيوز  %65.7سبة  في موقع "بوابة أخبار اليوم" ون  % 59.8
بنسبة    علىيتناول موضوعات   الثانية  المرتبة  الدولي في  اليوم"   %24.1النطاق  أخبار  "بوابة  في موقع 

 في موقع "البوابة نيوز". %23.7ة  ونسب
جاء       فقد  الرياض"  "جريدة  لموقع  بالنسبة  عل  كجرافياإلنفو أما  موضوعات  يتناول  النطاق    ىالذي 

األول المرتبة  في  عل   كجرافياإلنفو وجاء    ،%69.4بنسبة    ى المحلي  موضوعات  يتناول  النطاق    ىالذي 
، وفي  %13.4ي تتناول النطاق العربي في المرتبة الثالثة بنسبة  ت، والموضوعات ال%17.2الدولي بنسبة  

البيان" جاء   يتناول موضوعات عل  كجرافياإلنفو موقع "جريدة  ى  النطاق المحلي في المرتبة األول  ىالذي 
عل  اإلنفوجرافيك،  %69.1بنسبة   موضوعات  يتناول  العرب  ىالذي  بنسبة  النطاق  الثانية  المرتبة  في  ي 
 . %9.7، والموضوعات ذات النطاق العالمي في المرتبة الثالثة بنسبة 21.2%

الغريب،  وتختلف          )سعيد  دراسة  مع  النتيجة  توصلت    (73)  (م2017هذه  الدولي  أالتي  النطاق  ن 
بنسبة  يأت  األولي  المرتبة  في  بنسبة    ويأتي،  %61.9ي  الثالثة  المرتبة  في  المحلي  في    %17.8النطاق 

 المصرية. بالمواقع اإللكترونية  كجرافياإلنفو 
 

 ك جرافياإلنفوسابعاً: نوع 

 ( 8جدول رقم )
 كيوضح نوع اإلنفوجرافي 

 الموقع              
 نوع 

 اإلنفوجراف 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  البيان موقع جريدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 71.8 559 93.8 106 97.8 131 53.5 115 59.1 207 ثابت 

 5.6 44 ــ ــ 0.2 3 10.6 23 8.7 18 متحرك 

 20.7 161 6.2 7 ــ ــ 28.2 61 32.2 93 فيديو جراف 

 2.1 17 ــ ــ ــ ــ 7.8 17 ــ - تفاعلي 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 
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    ك( يوضح انواع اإلنفو جرافي 7)شكل رقم 

الدراسة         مواقع  اعتماد  السابق  الجدول  بيانات  ال    كجرافياإلنفو تصميمات    علىتشير  التي  الثابتة، 
وال تستغل جميع الموارد التكنولوجية المتاحة، وربما يرجع    اإلنترنت،تستفيد إال بإمكانات قليلة من شبكة  

التفاعلي والمتحرك لصعوبات في إنتاجه نتيجة للوتيرة السريعة    كجرافياإلنفو السبب في ذلك إلى تعرض  
إنتاجه  اإلنترنت لنشر األخبار عبر   التقنية، والوقت الالزم إلنتاجه حيث يتطلب وقتًا أطول في  ، والقيود 

 الثابتة. تاج التصميمات مقارنة بإن 
  % 71.8الثابت بنسبة    كجرافياإلنفو بالمواقع مجتمعة من    كجرافياإلنفو فقد جاءت الغالبية العظمي من      

بنسبة    إنفوجرافيك  44إذ بلغ عدد    ،المتحرك  كجرافياإلنفو إنفوجرافيك، في المقابل تضاءل عدد    559بعدد  
وقد جاء الفيديو جراف في    الدراسة.عبر المواقع طوال فترة    كاإلنفوجرافيمن إجمالي    %5.6لم تتجاوز  

 . %20.7الترتيب الثاني بنسبة 
يتفق                 أن الصحف اإللكترونية تعتمد    (74)(Julio,2017مع ما توصلت إليه دراسة ) وهذا 

الثابتة التي ال تستفيد إال بإمكانات قليلة من شبكة اإلنترنت وال تستغل جميع   ك جرافياإلنفو علي تصميمات 
المتحرك لصعوبات في   كجرافياإلنفو الموارد التكنولوجية المتاحة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى تعرض  

إل الالزم  والوقت  التقنية  والقيود  اإلنترنت،  عبر  األخبار  لنشر  السريعة  للوتيرة  نتيجة  حيث إنتاجه  نتاجه 
ودراسة  (75)(م2019يتطلب وقتًا أطول في إنتاجه مقارنة بإنتاج التصميمات الثابتة، ودراسة )بيرق حسين، 

طارق، دينا  المتحرك   (76)(م2018)  لإلنفوجرافيك  الدراسة  عينة  المواقع  توظيف  ضعف  أوضحتا  اللتان 
علي    واالعتماد والتفاعلي   كبير  جرافيبشكل  ويرج   كاإلنفو  تتعلق  الثابت،  وخواص  صفات  إلى  ذلك  ع 

 مة أجهزة العرض المختلفة.ءبسرعة تصفح الموقع وتحميله ومراعاته لمال
"البوابة        موقع  في  إال  التفاعلي  لإلنفوجرافيك  الدراسة  مواقع  استخدام  عدم  إلى  الدراسة  نتائج  وتشير 
، ويرجع ذلك إلى طبيعة  %7.8ت صفحة مستقلة بنسبة بلغ ونجد اإلنفوجراف غالًبا ما كان يأتي في  ،نيوز"

  ى وسهولة إتاحة روابط تفاعلية تنقل القارئ إلى صفحة جديدة يعرض فيها الرسم، وتر   اإللكترونيالموقع  
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ما يتفق    الباحثة ضرورة االهتمام بهذا النوع، حيث ُيعد األكثر جذبًا لالنتباه وكان من الممكن توظيفه وهو
إل أشارت  التي  الدراسات  من  العديد  تأثير  مع  تفوق  تذكر    كجرافياإلنفو ى  حيث  من  والتفاعلي  المتحرك 
بتأثير   ،مقارنة  اإلخباري  المحتوي  كما    كاإلنفوجرافيوفهم  متابعة أالثابت،  معدل  ارتفاع  الدراسات  ثبتت 

المبحوثين  كجرافياإلنفو  قبل  من  المعلومات   كجرافياإلنفو   أنحيث    ،التفاعلي  استخدام  فيه  يتم  التفاعلي 
والصور والرموز إضافة إلى الصوت والرسوم المتحركة، وهي تحتاج إلى مهارة اإلبداع لتحويل البيانات  
والمعلومات إلى فيديو تفاعلي خاصًة مع اتجاه كثير من مستخدمي الويب إلى مشاهدة الوسائط أكثر من  

 إلنشائية. و البيانات أو المعلومات اأالمقاالت 
أنواع       استخدام  حيث  من  المواقع  بين  واضح  تباين  عن  الدراسة  كشفت  اتفق  كجرافياإلنفو كما  فقد   ،
في موقع    %53.5الثابت بنسبة    كجرافياإلنفو "بوابة أخبار اليوم" و"البوابة نيوز" فقد جاء استخدام    اموقع

في موقع    %32.3جراف بنسبة  جاء الفيديو قع "البوابة نيوز"، و في مو   %56.5"بوابة أخبار اليوم" ونسبة  
في   %8.7المتحرك بنسبة    كجرافياإلنفو في موقع "البوابة نيوز"، وجاء    %32.9"بوابة أخبار اليوم" ونسبة  
 ".في موقع "البوابة نيوز %10.6"بوابة أخبار اليوم" ونسبة  

، والفيديو  %93.8فيك الثابت بنسبة  أما بالنسبة لموقع "جريدة البيان" فقد اقتصر اهتمامها باإلنفوجرا      
، بينما لم  %97.8الثابت بنسبة    كجرافياإلنفو ، وأيضًا موقع "جريدة الرياض" فقد جاء  %6.2جراف بنسبة  

 . %0.2تهتم باإلنفوجرافيك المتحرك إال بنسبة  
اهتمام    نتائج البحث إلى عدم استخدام صحف الدراسة لإلنفوجرافيك التفاعلي، وتقترح الباحثةوتشير     

ا من  إلالمواقع  النوع  بهذا  معالجة    كجرافياإلنفو لكترونية  في  وتوظيفه  لالنتباه  جذًبا  األكثر  ُيعد  حيث 
وهو المختلفة،  والقضايا  دراسة    الموضوعات  مع  يتفق  و)الرا    (77)(م2018)عربيان،ما 

المتحرك والتفاعلي من حيث تذكر وفهم    كجرافياإلنفو التي أشارت إلى تفوق تأثير    (78)(م2017إيملير،
بتأثير    ى المحتو  مقارنة  كما    كجرافياإلنفو اإلخباري،  معدل أالثابت،  ارتفاع  الدراسات  من  العديد  ثبتت 

حيث    كجرافياإلنفو متابعة   المبحوثين،  قبل  من  استخدام   كجرافياإلنفو ن  إالتفاعلي  فيه  يتم  التفاعلي 
الصوت والرسوم المتحركة، وهي تحتاج إلى مهارة اإلبداع لتحويل    المعلومات والصور والرموز إضافة إلى

الويب إلى   مستخدميالبيانات والمعلومات إلى فيديو تفاعلي بطريقة ذكية خصوًصا مع اتجاه كثير من  
 مشاهدة الوسائط أكثر من المعلومات والبيانات اإلنشائية.
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 كلإلنفوجرافيثامناً: البناء الفني 

 ( 9جدول رقم )
 شكل البناء الفني اإلنفوجرافيك

 الموقع              
 شكل 

 البناء الفنى 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 23.6 185 25.7 29 26.1 35 27.3 59 19.8 63 رأسي 

 76.4 596 74.3 84 73.9 99 72.7 157 80.2 255 أفقي 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( نموذج من اإلنفوجرافيك األفقي 8شكل رقم )

الدراسة         مواقع  اعتماد  السابق  الجدول  بيانات  اإلنفوجرافيك  على تشير  بنسبة    تصميمات  األفقية 
، واتفقت  ” إنفوجرافيك185بعدد "  %23.6بنسبة    الرأسي  اإلنفوجرافيك" إنفوجرافيك،  596بعدد "  76.4%

 حدة.  علىالنتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع  
وبشكل عام كان تصميم اإلنفوجرافيك الخاص بالموضوعات داخل عينة الدراسة عبارة عن تصميم         
أفقيًا  معلوما شكاًل  يأخذ  رأسيً أتي  علو  يحتوى  للمتلقي    ىا  ُتقدم  وأشكال  ورسوم  ورموز  وأرقام  معلومات 

المحتوي في تسلسل يساعد في سهولة فهمه للمعلومات، ولكن ما يؤخذ علي بعض اإلنفوجرافيك ـ عينة  
األرقام    نه أمام مجموعة منأبه المتلقي هو    رالدراسة هو غياب سياق عرض محدد وواضح، فما يشع

وأحيانًا أخري عدم    تسلسل منطقي، وأحيانًا عدم وجود تفسيرات لهذه األرقام،  أي وضعت في صورة دون  
وضوح النص المكتوب بالتصميم وصعوبة رؤية التفاصيل بداخله، وصعوبة قراءة النصوص في كثرتها،  

نه  ألتصميم، خاصة و ن يراعي استخدامات األرقام واإلحصائيات والنصوص داخل اأالمصمم    ىلذلك عل
 ال أهمية للنص إذا لم يستطع المتلقي قراءته أو فهمه. 

الت    اإلنفوجرافيك  تصميمات  لبعض  تشابه  ظهر  موضوعات   يكما  في  متكرر  بشكل  استخدامها  تم 
عينة   داخل  أرقام    حيث   الدراسة،مختلفة  من  التصميم  لبناء  المكونة  العناصر  نفس  استخدام  يتم 

 التصميم. ريقة تقسيم األشكال داخل وإحصائيات وخريطة، وط
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 اإلنفوجرافيك  ى محتو  تاسعًا:

 ( 10جدول رقم )
 اإلنفوجرافيك ىمحتو

 الموقع              
 محتوي 

 اإلنفوجراف 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 26.9 210 25.7 29 23.1 31 24.1 52 30.8 98 محتوي متنوع 

 28.7 222 23.1 26 34.3 46 36.1 78 22.7 72 أرقام وإحصائيات 

 8.1 64 10.6 12 6.7 9 5.1 11 10.6 32 صور 
رسوم وأشكال  

 هندسية 
42 13.2 35 16.2 7 5.3 23 20.3 108 13.8 

 8.9 70 7.9 9 9.7 13 10.6 23 7.2 25 خرائط 

 13.5 107 12.4 14 20.9 28 7.9 17 15.9 49 نصوص 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( تموذج من إنفوجرافيك متنوع9شكل رقم )

استخدامًا في    تشير بيانات الجدول السابق أن األرقام واإلحصائيات أكثر مكونات اإلنفوجرافيك             
الفئات 222بعدد "  % 28.7مواقع الدراسة مجمعة بنسبة   " إنفوجرافيك، وهي وسيلة لعرض مجموعة من 

عالقة الجزء بمجموع الدائرة الكلية أو استخدام الرسم    المختلفة والنسب المئوية لكل منها، من خالل إظهار
واألرق البيانات  يعرض  خط  عن  عبارة  وهو  عبالخطي  المتغيرة  تسلسل  ام  يسهل    ،محدد   زمنير  مما 

ويليه في الترتيب الثاني وبفارق ضئيل استخدام    . ل عملية تفسيرها والمقارنة بينهاعرضها في صورة تسه
إنفوجرافيك، ومن مكوناته العنصر البصري من ألوان ورسوم    210بعدد    % 26.9المحتوى المتنوع بنسبة  

 ونصوص.وأسهم ورسوم بيانية وصور  
ا         بنسبة  وفي  والرموز  الرسوم  علي  يعتمد  الذي  اإلنفوجرافيك  جاء  الثالثة  بعدد   %13.8لمرتبة 

أهمية الرموز لما تمتاز به من سمات توضيحية وبساطة في تصوير    ى" إنفوجرافيك، ويرجع ذلك إل108"
ويتم ذلك من خالل وضع الرمز المناسب   األخرى  المضمون وهي عنصر مهم مصاحب ألغلب العناصر

ا المعن مع  لتقريب  المضمون  ىلنصوص  لنقل  كمساعد  لها  مصاحبة  تكون  أو  صورة  محل  تحل  كأن   ،
  % 13.5النصوص بنسبة    ى بأسهل طريقة ممكنة، وفي المرتبة الخامسة جاء اإلنفوجرافيك الذي يعتمد عل
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،  %8.9الخرائط بنسبة    ى" إنفوجرافيك، وفي المرتبة السادسة جاء اإلنفوجرافيك الذي يعتمد عل107بعدد "
فالخرائط ُتستخدم عندما يرتبط الموضوع بمناطق جغرافية محددة ولتوضيح الواقع الجغرافي، ولكن يعيب  

الخريطة عدم وجود مفتاح للخريطة يوضح دالالت الرموز واأللوان المستخدمة داخلها حتى يساعد    ىعل
 . %8.1ر بنسبة  الصو  ىوأخيرًا جاء اإلنفوجرافيك الذي يعتمد عل في قراءة وفهم الخريطة،

حدة، ففي موقع "بوابة أخبار اليوم"    ىواختلفت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع عل         
عل يعتمد  الذي  اإلنفوجرافيك  بنسبة    ىجاء  األولي  المرتبة  في  المتنوع  استخدام  %30.8المحتوى  يليه   ،

، يليه استخدام الرسوم والرموز %15.9بنسبة   ، ثم استخدام النصوص %22.7األرقام واإلحصائيات بنسبة 
 . %7.2، وأخيرًا الخرائط بنسبة  %10.6يليه استخدام الصور بنسبة    %13.2بنسبة 
  ىاألرقام واإلحصائيات في المرتبة األول  ىوفي موقع "البوابة نيوز" جاء اإلنفوجرافيك الذي يعتمد عل     

ب %36.1بنسبة   المتنوع  المحتوى  استخدام  يليه  بنسبة  %24.1نسبة  ،  والرموز  الرسوم  استخدام  ثم   ،
بنسبة  16.2% الخرائط  استخدام  يليه  بنسبة  10.6%،  النصوص  استخدام  ثم  استخدام  7.9%،  وأخيرًا   ،

 . %5.1الصور بنسبة  
بالنسبة لموقع "جريدة الرياض" جاء اإلنفوجرافيك الذي يعتمد عل      األرقام واإلحصائيات بنسبة    ىأما 

يليه 34.3% بنسبة    ،  المتنوع  المحتوى  بنسبة  %23.1استخدام  النصوص  استخدام  يليه  ثم  20.9%،   ،
، وأخيرًا استخدام الرسوم والرموز بنسبة  %6,7، تم استخدام الصور بنسبة  %9.7استخدام الخرائط بنسبة  

يعتمد عل  .5.3% الذي  اإلنفوجرافيك  البيان" جاء  "جريدة  بنسبة    ىوفي موقع  المتنوع  ،  %25.7المحتوى 
بنسبة   واإلحصائيات  األرقام  استخدام  بنسبة  %23.1يليه  والرموز  الرسوم  استخدام  يليه  يليه  20.3%،   ،

 . %7.9، وأخيرًا استخدام الخرائط بنسبة  %12.4استخدام النصوص بنسبة 
)  واتفقت    دراسة  مع  النتيجة  توصلت    Murray,2018) (79)هذه  أالتي  واإلحصائيات  إلى  األرقام  ن 

 أكثر استخداًما في المواقع اإلخبارية . كانت 
اعتمدت عينة    حيث   ؛ الهندسيةنتائج الدراسة إلى اهتمام الصحف محل الدراسة باألشكال  وأشارت        

بداخلها    علىالدراسة   واألرقام  النصية  والمعلومات  العناوين  لوضع  المختلفة  الهندسية  األشكال  توظيف 
الفق ، وكعنصر جمالي في بعض األحيان، وتتنوع  بين العناصر المختلفةرات والربط  والفصل أحيانًا بين 

األشكال الهندسية المستخدمة بين الدوائر والمثلثات والمستطيالت والمنحنيات لتربط بين البيانات لتوضيح  
 العالقات.بعض 
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 : ا: أنواع تخطيط اإلنفوجرافيكعاشرً 

 ( 11جدول رقم )
 اإلنفوجرافيك يوضح أنواع تخطيط 

 الموقع              
 أنواع 

 التخطيط 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 35.4 213 23.8 27 32.1 43 33.3 72 24.5 71 عرض األفكار 

 22.8 190 28.3 32 29.1 39 19.4 42 27.4 77 مقارنات 

 20.9 174 25.6 29 18.6 25 23.6 51 23.5 69 تسلسل زمني 

 5.7 55 2.6 3 5.2 7 8.7 19 7.2 25 تحليل بيانات 

 6.9 66 6.3 7 6.7 9 5.1 11 9.1 39 تدرج عمليات 

 9.5 84 13.2 15 8.2 11 9.7 21 8.2 37 تسلسل هرمي 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( نماذج من تخطيط اإلنفوجرافيك 10شكل رقم )

السابق أن "عرض األفكار" أهم             الجدول  بيانات  نواع تخطيط اإلنفوجرافيك استخدامًا في  أتشير 
بنسبة   "  % 35.4المواقع مجتمعة  إنفوجرافيك 213بعدد  بنسبة  "  المقارنات  الثانية إجراء  المرتبة  يليه في   ،

بنسبة    نفوجرافيكإلا" إنفوجرافيك، يليه في المرتبة الثالثة التسلسل الزمني في عرض  190بعدد "  % 22.8
20.9 %  " التسلسل  174بعدد  الرابعة  المرتبة  في  يليه  إنفوجرافيك،  "  %9.5بنسبة    الهرمي"  "  64بعدد 

  إنفوجرافيك." 66بعدد " %6.9لخامسة تدرج العمليات بنسبة  إنفوجرافيك، وفي المرتبة ا
هذا   يتنافى،وبوجه عام    % 5.7فى هذه الدراسة حيث جاء بنسبة  وتأخر ترتيب "تحليل البيانات"           

فقط    ةباإلخبار واإلحاط، ليكتفي  لوالتفسير والتحلياإلجراء مع الوظيفية األساسية لإلعالم أال وهو الشرح  
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أهمية ا  مع  واألرقامهذا  البيانات  تحليل  في  ويعطلنوع  سهاًل،  واستيعابها  فهمها  يجعل  حيث  لمتلقي  ل  ي، 
التي توصلت إلى تأخر  (80)(  م2009مع دراسة )مني أبو جامع،    يتفق  وهذا،  لمحة سريعة متكاملة عنها

تحليل البيانات وهذا اإلجراء يجعل الجمهور سلبًيا ال يهتم بمعرفة ما وراء األرقام أو أن يبحث عنها في  
التي توصلت أن عرض األفكار    (81)(م2018، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )سالي أسامة،أخرى مواقع  

 مواقع الصحف القومية المصرية.ب االقتصاديةفي الترتيب األول بتناول القضايا  يأتي
حدة، حيث جاء "عرض األفكار" في   ىواتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع عل         

في موقع "البوابة نيوز"، وبنسبة    %33.3، وبنسبة  %24.5المرتبة األولي لموقع "بوابة أخبار اليوم" بنسبة  
 . %23.8ا جاء في المرتبة الثانية في موقع "جريدة البيان" بنسبة  في موقع "جريدة الرياض"، بينم 32.1%

حدة، فقدت جاءت "المقارنات" في المرتبة الثانية في   ىوبالنظر إلى النتائج التفصيلية لكل موقع عل    
بنسبة   اليوم"  أخبار  "بوابة  بنسبة  %27.4موقع  اإلنفوجرافيك  عرض  في  الزمني  التسلسل  استخدام  يليه   ،

بنسبة  ،  23.5% بنسبة  %9.1يليه استخدام تدرج العمليات  يليه استخدام التسلسل الهرمي  يليه  8.2%،   ،
 . %7.5تحليل البيانات في المرتبة األخيرة بنسبة 

، يليه استخدام  %33.3وكذلك احتل "عرض األفكار" مركز الصدارة في موقع "البوابة نيوز" بنسبة        
بنسبة  ، يليه  %23.6التسلسل الزمني بنسبة   يليه استخدام التسلسل الهرمي  %19.4استخدام المقارنات   ،

 . %5.1، ثم تدرج عمليات في المرتبة الخيرة بنسبة  %8.7، يليه تحليل البيانات بنسبة %9,7بنسبة 
عرض        جاء  الرياض"  "جريدة  موقع  ف وفي  األول  ياألفكار  استخدام  %32.1بنسبة    ىالمرتبة  يليه   ،

،  %8.2، والتسلسل الهرمي بنسبة  %10.6، ثم استخدام التسلسل الزمني بنسبة  %29.1المقارنات بنسبة  
بنسبة   بنسبة  %6.3وتدرج عمليات  البيانات  تحليل  وأخيرًا  فقد جاءت 5.2%،  البيان"  "جريدة  أما موقع   .

بنسبة   األولي  المرتبة  في  بنسبة  %28.3المقارنات  األفكار  عرض  استخدام  يليه  والتسلسل 23.8%،   ،
 . %2.6، وأخيرًا تحليل البيانات بنسبة  %6.3، وتدرج العمليات بنسبة  %25.6بنسبة   ينالزم

 

 الحادي عشر: مصادر اإلنفوجرافيك

 ( 12جدول رقم )
 مصادراإلنفوجرافيك

 الموقع              
 

 المصادر 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
موقع جريدة  

 البيان 
 اإلجمالي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 حكومية   
 )هيئات ووزارات( 

107 32.4 49 22.7 17 12.7 11 9.7 184 23.9 

 داخلية   
 )مصادر ذاتية( 

198 62.5 158 73.1 112 83.6 95 84.1 563 72.5 

 خارجية  
 )خارج الموقع( 

13 4.1 9 4.2 5 3.7 7 6.2 34 3.6 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 
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توضح بيانات الجدول السابق أن المصادر الداخلية من أهم مصادر اإلنفوجرافيك التي اعتمدت         
بنسبة   مجمعة  الدراسة  محل  المواقع  الثانية  563بعدد"    %72.5عليها  المرتبة  في  يليه  إنفوجرافيك،   "

بنسبة   الحكومية  "  %23.9المصادر  ا184بعدد  األخيرة  المرتبة  وفي  إنفوجرافيك،  الخارجية  "  لمصادر 
 إنفوجرافيك. " 34بعدد " %3.6بنسبة 
موقع "بوابة أخبار اليوم" جاء    ففيحدة،    علىواتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع        

نيوز"،   ةموقع “البوابفي  %73.1، وبنسبة %62.5المصادر الداخلية بنسبة   علىاإلنفوجرافيك الذي يعتمد 
في موقع "جريدة البيان"، يليه وبفارق كبير    %84.1في موقع "جريدة الرياض"، وبنسبة    % 83.6وبنسبة  

بنسبة   الحكومية  وبنسبة    %32.4المصادر  اليوم"  أخبار  "بوابة  وبنسبة    %22.7في  نيوز"،  "البوابة  في 
       ".في موقع "جريدة البيان %9.7في موقع "جريدة الرياض"، وبنسبة   12.7%

 

 لوان اإلنفوجرافيكأ عشر:الثاني 

 ( 13جدول رقم )
 يوضح عدد ألوان اإلنفوجرافيك 

 الموقع              
 عدد 

 األلوان 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 7.2 68 7.1 8 8.9 12 7.8 17 5.3 31 لون واحد 

 11.8 109 7.9 9 14.3 19 11.1 24 12.9 57 لونين 

 36.5 275 52.2 59 48.5 65 27.3 59 29.9 92 ثالثة ألوان 

 44.5 329 32.8 37 28.3 38 53.7 116 51.9 138 أربعة ألوان فأكثر 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

                                   

 ( نماذج من استخدام األلوان11شكل رقم )
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

كشفت بيانات الجدول السابق عن اتفاق جميع المواقع في توظيف األلوان في جميع مكونات            
التدرج    اإلنفوجرافيك إلى توظيف  الدراسة، إضافة  الرسوم والرموز   اللوني خالل فترة  في أرضيات بعض 

بإمكانية   الرقمية  والبيئة  اإلنترنت  شبكة  تمتع  مع  خاصة  التصميم،  في  الهندسية  واألشكال  البصرية 
ا باستخدام  والمعلومات  واألفكار  العناصر  تحديد  يتم  حيث  اللونية،  الدرجات  من  الكثير  لكتل  استخدام 

أكثر إشراقًا بعض   ألوانًا  الرسوم  الدراسة، مستخدمًا مع  داخل اإلنفوجرافيك عينة  المختلفة    ء الشياللونية 
عن الخلفية الكلية، حيث تقديم األلوان الموجودة في اإلنفوجرافيك من خالل نوعين هما: األلوان الخلفية  

Background  الهندسية وتكوين خلفية    والرسومجداول  وهي التي تستخدم لملء الفراغ داخل األشكال وال
األمامية   واأللوان  والنصوص   foregroundالنصوص،  واألشكال  الخطوط  في  تستخدم  التي  وهي 

 والعناوين. 
أربعة ألوان فأكثر في المرتبة األولي في المواقع محل    علىفقد جاء اإلنفوجرافيك الذي يستخدم           

، ثم استخدام لونين %36.5وبفارق ضئيل استخدام ثالثة ألوان بنسبة ، يليه  %44.5الدراسة مجمعة بنسبة 
ي%11.8بنسبة   بنسبة  ،  واحد  لون  استخدام  )سالي    وتتفق،  %7.2ليه  دراسة  مع  النتيجة  هذه 
في الترتيب    يأتيألوان فأكثر    ةالتي توصلت إلى أن اإلنفوجرافيك الذي استخدم أربع  (82) (م2018أسامة،

حمودة،    وتتفقاألول،   )علي  دراسة  مع  الذي   يالت  (83)(  م 2017أيضًا  اإلنفوجرافيك  ان  إلى  توصلت 
 . %7.9يستخدم لونين فقط جاء في الترتيب الثالث بنسبة 

حدة، ففي موقع "بوابة أخبار اليوم" جاء    علىواتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع       
، ثم استخدام لونين  %29.9، يليه استخدام ثالثة ألوان بنسبة  %51.9م أربعة ألوان فأكثر بنسبة  استخدا
، واتفق معها في نفس النتائج موقع "البوابة نيوز"  %5.3، وأخيرًا استخدام لون واحد بنسبة  %12.9بنسبة  

، ثم  %27.3ألوان بنسبة    ، يليه استخدام ثالثة %53.7فقد استخدام أربعة ألوان فأكثر في المقدمة بنسبة  
 .%7.8، وأخيرًا استخدام لون واحد بنسبة %11.1استخدام لونين بنسبة 

عن النتائج العامة الخاصة    ءالشيمختلفة بعض    األخرى في حين جاءت النتائج التفصيلية للمواقع       
،  %48.5ولي بنسبة  موقع "جريدة الرياض" جاء استخدام ثالثة ألوان في المرتبة األ   ففيبالمواقع مجمعة،  

، تم  %14.3، يليه استخدام لونين بنسبة  %28.3يليه في المرتبة الثانية استخدام أربعة ألوان فأكثر بنسبة  
، أما موقع "جريدة البيان" فقد جاء استخدام ثالثة ألوان في المرتبة االولي بنسبة  %8.9لون واحد بنسبة  

، ثم في المرتبة  %7.9، تم استخدام لونين بنسبة  %32.8  ، يليه استخدام أربعة ألوان فأكثر بنسبة52.2%
 .%7.1األخيرة استخدام لون واحد بنسبة 

نتائج      خاصة مع الصور   أنه تم توظيف األلوان في سائر اإلنفوجرافيك  إلى  الجدول السابق  تشير 
في   واألرضيات  الهندسية  واألشكال  واألشكال   التصميم، والرموز  الخطوط  في  األلوان  توظيف  تم  حيث 

كانت   فكلما  تماسكه،  يفقده  اإلنفوجرافيك  إلى  األلوان  من  الكثير  إضافة  أن  إال  واألرضيات،  والنصوص 
األلوان عند    لذا يجب عدم اإلكثار منكلما كان سهل القراءة،    ؛ن المستخدمة في اإلنفوجرافيك أقلاأللوا
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تؤثر    حتى،  تصميم اإلنفوجرافيك ينبغي  إالمحتوى و   علىال  أكثر فاعلية، وهو ما  الرسالة بصورة  يصال 
 اإلنفوجرافيك.مراعاته عند تصميم 

 

 التماسك في بناء التصميم   عشر:الثالث 

 ( 14جدول رقم )
 التماسك في بناء التصميم اإلنفوجرافيك

 الموقع              
 

 مدي التماسك 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
موقع جريدة  

 البيان 
 اإلجمالي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 78.8 618 56.6 64 65.7 88 91.2 197 86.1 269 التصميم متماسك 
التصميم غير  

 متماسك 
49 13.9 19 8.8 46 34.3 49 43.6 163 21.2 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

                        

 ( نموذج من التصميم12شكل رقم )

السابق               الجدول  بيانات  أ تشير  في    % 78.8بنسبة    ان تصميم اإلنفوجرافيك كان متماسكً إلى 
المواقع مجمعة، حيث هناك تنسيق وتكامل فيما بين العناصر المختلفة المكونة لإلنفوجرافيك والتي تشكل  

بين   والتكامل  التنسيق  تحقيق  نظاًما يجب  بينها  بطريقه صحيحة ويحقق  مفرداتهفيما  يؤدى عمله  ، كي 
للتصميم   األساسية  فالمهمة  وبالتالي  منه،  المرجوة  ومتسق  األهداف  قوى  بصري  تسلسل  خلق  هي 

المتلقي    ى، كي يسهل علالفنيللعناصر، واحتواء المعلومات المهمة وعرضها في البؤرة المركزية للشكل  
متوافقً  اإلنفوجرافيك  يكون  أن  أيضًا  يجب  كما  بسهولة،  واسترجاعها  بها  وتوافق   ااالحتفاظ  أهدافه،  مع 

اإلنف في  والخلفية  والرموز  والنصوص  ارتباطً األلوان  وارتباطها  الموضوع،  اوثيقً   اوجرافيك  ودمج   مع 
ومراعاة التسلسل في المعلومات    النصوص والبيانات في التصميم بشكل يدعم فهم المتلقي لإلنفوجرافيك،
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

بالتصميم فقط من خالل رؤيته الشخصية   يقوم  الذي  فالمصمم  الفكرة،  واستخدام رسوم مناسبة لتوضيح 
 منه. ةنتيجة غير مرجو  ىيحصل علوليس رؤية المستخدم سوف  

حدة، ففي موقع "بوابة أخبار اليوم" جاء    علىواتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع      
متماسكً  بنسبة  %86.1بنسبة    االتصميم  متماسك  غير  بينما  جاء  13.9%،  نيوز"  "البوابة  موقع  وفي   ،

متماسكً  وبينم%91.2بنسبة    ا اإلنفوجرافيك  بنسبة  ،  متماسك  غير  التصميم  "جري% 8.8ا  موقع  وفي  ة  د ، 
متماسكً  جاء  بنسبة  %65.7بنسبة    ا الرياض"  متماسك  وغير  جاء  34.3%،  البيان"  "جريدة  موقع  وفي   ،

 . %56.8بنسبة    امتماسكً 
 الرابع عشر: العناصر المقروءة في اإلنفوجرافيك  

 ( 15جدول رقم )
 لإلنفوجرافيكالعناصر المقروءة 

 الموقع              
 العناصر 

 المقروءة 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
موقع جريدة  

 البيان 
 اإلجمالي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان فقط 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نصوص فقط 

عنوان ومعلومات  
 نصية

75 21.6 36 16.5 38 28.3 49 34.4 198 25.1 

عنوان وأرقام  
 وإحصائيات 

92 29.8 57 26.4 67 50 43 38.1 259 30.9 

 36.8 324 18.5 21 21.7 29 56.9 123 48.6 151 كل ما سبق 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

 

 ( يوضح العناصر المقروءة 13شكل رقم )

اإلنفوجرافيك               داخل  المقروءة  العناصر  استخدام  في  تنوع  إلي  السابق  الجدول  بيانات  وتشير 
العناوين فقط، أو النصوص فقط، أو األرقام فقط، إنما وظفت أكثر    ىالواحد، فلم تعتمد مواقع الدراسة عل

ناسب، وتوضيح  الرسالة اإلعالمية بالشكل الم  إليصالمن عنصر مقروء في اإلنفوجرافيك الواحد، وذلك  
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سائر في  العنوان  وجود  إلى  النتائج  تشير  كما  للمتلقي،  هذا    المحتوي  المواقع  تغفل  ولم  اإلنفوجراف، 
العنصر المهم، إذ ُيعد العنوان نافذة التصميم ويوضح مضمونه، كما حرصت مواقع الدراسة علي توظيف 

سواءً  النصية  موضو   المعلومات  حول  مفصاًل  أو  مبسطًا،  شرحًا  نتائج  كانت  وكشفت  اإلنفوجراف،  ع 
بنسبة   األولي  المرتبة  في  واإلحصائيات  واألرقام  والعناوين  والنصوص  العناوين  استخدام  عن  الدراسة 

بنسبة  36.8% العنوان واألرقام واإلحصائيات  استخدام  الثانية جاء  المرتبة  المرتبة  %30.9، وفي  ، وفي 
 . %25.1بنسبة  الثالثة جاء استخدام العنوان والمعلومات النصية 

خبار أوكشفت النتائج عن توافق بين موقعي "بوابة أخبار اليوم والبوابة نيوز"، ففي موقع "بوابة           
بنسبة   األولي  المرتبة  والنصوص واألرقام واإلحصائيات في  العنوان  استخدام  يليها  %48.6اليوم" جاء   ،

يليها بفارق ضئيل استخدام العنوان والمعلومات ، و %29.8استخدام العنوان واألرقام واإلحصائيات بنسبة  
  ق ما سب ، واتفقت معها موقع "البوابة نيوز" بنسب متفاوتة، حيث جاء استخدام كل  %21.6النصية بنسبة  

بنسبة   األولي  المرتبة  في  وإحصائيات  وأرقام  ونص  عنوان  واألرقام  %56.9من  العنوان  واستخدام   ،
 . %16.5العنوان والمعلومات النصية بنسبة  ، واستخدام% 26.4واإلحصائيات بنسبة 

في حين جاء الترتيب فى موقع "جريدة الرياض" يختلف مع الموقعين السابقين، حيث جاء العنوان        
،  % 28.3، يليها استخدام العنوان والنصوص بنسبة  %50واألرقام واإلحصائيات في المرتبة األولى بنسبة  

، واتفق موقع "جريدة البيان" معها في نفس النتائج مع  %21.7ة بنسبة  ثم استخدام جميع العناصر المقروء
، ويليه  %38.1تفاوت النسب، حيث جاء استخدام العنوان واألرقام واإلحصائيات في الترتيب األول بنسب  

 . %18.5، ثم استخدام جميع العناصر بنسبة  %34.2بفارق ضئيل استخدام العنوان والنصوص بنسبة  
 

 ون الخلفية ل عشر:الخامس 

 ( 16جدول رقم )
 يوضح الخلفية الخاصة باإلنفوجرافيك

 الموقع              
 

 نوع الخلفية 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 29.3 210 23.1 26 26.8 36 36.6 79 21.4 69 ملونة 

 70.7 571 76.9 87 73.2 98 63.4 137 78.6 249 غير ملونة 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 
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 ( نماذج من ألوان الخلفية14شكل رقم )

 

الخاصة             الرقمية  اإلمكانات  الدراسة  عينة  المواقع  استغلت  فقد  األلوان،  الستخدام  وبالنسبة 
المشتركة في بناء تصميم    األخرى في الخلفية، أو مع العناصر    بكثرة سواءً استخدام األلوان    باأللوان، وتم

في تصميم اإلنفوجرافيك، لكونها    لصور اإلنفوجرافيك، وأكدت العديد من الدراسات أهمية استخدام األلوان وا
البيانات   من  مجموعة  طياته  في  يقدم  اإلنفوجرافيك  وأن  خاصة  الحدث،  وُتلخص  االنتباه  تجذب 

 التصميم.عند   ى ها أولوية كبر ؤ االهتمام باأللوان بعناية فائقة وإعطا والمعلومات، فينبغي
بعدد   %70.7راسة بالخلفية غير الملونة بنسبة  وكشفت النتائج اإلحصائية للدراسة اهتمام مواقع الد       

 " إنفوجرافيك.210بعدد " %29.3"إنفوجرافيك، بينما الخلفية الملونة جاءت بنسبة  571"
موقع        لكل  التفصيلية  النتائج  مع  العامة  النتائج  اليوم"    على واتفقت  أخبار  "بوابة  موقع  ففي  حدة، 

، وفي موقع "البوابة نيوز" %2218.4الخلفية الملونة بنسبة  ، و %78.6جاءت الخلفية غير الملونة بنسبة  
، بينما الخلفية غير الملونة  %36.6، والخلفية الملونة بنسبة  %63.4جاءت الخلفية غير الملونة بنسبة  

 ".في موقع "جريدة البيان %76.9في موقع "جريدة الرياض"، وبنسبة  %73.2جاءت بنسبة 
الثانية،اإلنفوجراف  استخدام  وجاء       وقد غلب عليه توظيف ألوان كثيرة داخل   يك الملون في المرتبة 

التصميم   الهندسية واألرضيات في  الواحد، خاصة مع كثرة استخدام الصور والرموز واألشكال  التصميم 
اللونية، الدرجات  الكثير من  بإمكانية استخدام  الرقمية  والبيئة  تمتع شبكة اإلنترنت  يتم    خاصة مع  حيث 

األفكار والعناصر والمعلومات باستخدام الكتل اللونية المختلفة داخل اإلنفوجرافيك، حيث يتم تقديم    تحديد 
الخلفية   األلوان  هما:  نوعين  خالل  من  اإلنفوجرافيك  في  الموجودة  وهي    Background colorاأللوان 

للنصوص، واأللوان  الهندسية وتكوين خلفية  الفراغ داخل األشكال والجداول والرسوم  التي تستخدم لملء 
 وهي التي تستخدم في الخطوط واألشكال والنصوص والعناوين.   Foregroundاألمامية 
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 مدى وجود نص مصاحب لإلنفوجرافيك  عشر:السادس 

 ( 17جدول رقم )
 نفوجرافيك مدي وجود محتوي مصاحب لإل

 الموقع              
 وجود 

 نص مصاحب 

 البوابة نيوز  بوابة أخبار اليوم 
موقع جريدة  

 الرياض 
 اإلجمالي  موقع جريدة البيان 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 67.8 519 53.9 61 54.4 73 77.7 168 68.6 217 انفوجرافيك فقط 
 إنفوجرافيك  

 مصاحب لموضوع 
101 31.4 48 22.3 61 45.6 52 46.1 262 32.2 

 100 781 100 113 100 134 100 216 100 318 اإلجمالي 

 

عل          الدراسة  عينة  اعتماد  طبيعة  إلى  السابق  الجدول  بيانات  مستقل    ىتشير  كفن  اإلنفوجرافيك 
الدراسة علي    ا لموضوع عبرإذا كان مصاحبً   أوبذاته   الدراسة عن اعتماد عينة  نتائج  الموقع، وكشفت 

بنسبة   له  دون وجود موضوع مصاحب  المستقل  مقابل نسبة    %67.8اإلنفوجرافيك  المواقع مجمعة،  في 
إلى    ى، وهو ما أد %32.2ضئيلة الستخدام اإلنفوجرافيك المصاحب لموضوع وهي   في بعض األحيان 

ن تصميم اإلنفوجرافيك كان يحتاج إلى نص مصاحب  إت، حيث  في هذه الموضوعا  المغزى عدم وضوح  
محدود المساحة    تصميم اإلنفوجرافيك الثابت وهو  ىعتماد عل ال ن اأ لمذكورة فيه، كما  لتوضيح البيانات ا
 محتوياته الصغيرة من قبل المتلقي. ىطالع عل أثر علي سهولة اال 

اليوم: جاء    حدة، ففي موقع "بوابة أخبار   على ل موقع  واتفقت النتائج العامة مع النتائج التفصيلية لك      
، وفي موقع %31.4، واالنفوجرافيك المصاحب للموضوع بنسبة  %68.6اإلنفوجرافيك مستقل بذاته بنسبة  

،  %22.3المصاحب بنسبة    واالنفوجرافيك،  %77.7"البوابة نيوز" جاء اإلنفوجرافيك المستقل بذاته بنسبة  
اإلنفوجرافيك   جاء  بنسبة  بينما  ونسبة    %54.4المستقل  الرياض"،  "جريدة  موقع  موقع    %53.9في  في 

 "."جريدة البيان
النتيجة مع دراسة )واتفقت       العال،  سلوى هذه  الدراسة    (84)  (م2020أبو    على من حيث اعتماد عينة 

مستقالً إلا كفن  بنسبة    نفوجرافيك  له  مصاحب  موضوع  وجود  دون  ضئيلة    % 97.3بذاته  نسبة  مقابل 
عدم    إلىفي بعض األحيان    ى، وهو ما أد %3.3نفوجرافيك المصاحب لموضوع معين بنسبة  إلالستخدام ا 

ن تصميم اإلنفوجرافيك يحتاج إلى أحيث    الموضوعات،من العرض في هذه    المغزى وضوح القصة أو  
 Warilyوتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )  فيه.المذكورة    نص مصاحب لتوضيح البيانات 

&Natta nun ,2015 ) (85)    يدعمه أو  الخبر  ًيكمل  كجزء  أكبر  بشكل  يستخدم  اإلنفوجرافيك  أن  من 
دراسة ) إليه  ما توصلت  النتيجة  هذه  وتدعم  تؤكد    Kim&Lee,2015)(86)وليس كشكل منفصل،  حيث 

نما ُيعزز  إالنص في عرض األخبار، فوجود اإلنفوجرافيك ال يغني عن وجوده  أهمية وجود    ىنتائجها عل
 من فاعليته. 
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 يمية ودراسة تق  

 ثانيًا: نتائج الدراسة الميدانية 

  لكترونية العربية: إل معدل استخدام المواقع ا  -1

 (  18جدول )
 يوضح معدل استخدام المواقع االلكترونية المصرية والعربية  

 لكترونية المصرية والعربية إلمعدل استخدام المواقع ا 

 اإلجمالي

 2كا
 مستوى المعنوية 

 % ك 2د ح

 50.7 152 ادائم  

70.980 0.001 
 37.7 113 اأحيان  

 11.7 35 انادر  

 100 300 الجمــلة 

 

للمواقع  المصرية  النخبة  متابعة  نسبة  ارتفاع  إلى  السابق  بالجدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
، وجاء في الترتيب  %50.7اإللكترونية العربية؛ حيث جاء في الترتيب األول "أتابعها دائمًا" بنسبة بلغت  

 ، %11.7ة  الترتيب الثالث بنسب ، بينما جاء "أتابعها نادرًا" في  %37.7حيانًا" بنسبة بلغت  أالثاني "أتابعها  
درجة   اختلفت  وإن  المواقع  يتابعون  ممن  عمدية  عينة  كانت  اختيارها  تم  التي  العينة  بأن  ذلك  ويفسر 

 ذلك لطبيعة موضوع البحث. لباحثة ا وأرجعت  المتابعة،
المواقع  استخدام  معدل  في  العينة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كذلك 

، 0.001وهي دالة عند مستوى داللة    70.980=   2ة المصرية والعربية، حيث كانت قيمة كالكتروني إلا
 ا.لكترونية المصرية والعربية دائمً إلالمواقع ا ن فراد العينة الذين يستخدمو أارتفاع نسبة 

اإلعالم  وتشير   أن  السابق  الجدول  المعاصرة  اإللكترونينتائج  الحياة  محور  أهمية    ،أصبح  له 
وأصبح مستخدمو    ،ثقافة الميديا  قضايا الفكر والثقافة وبات يطلق عليها ثقافة التكنولوجيا أو   هتوائ باحكبيرة  

والتي تتجسد في الدمج بين وسائل اإلعالم    نفوميدياإلنترنت في العالم في تزايد مستمر في ظل ثورة ا إلا
والثقافي    علىن يفرض واقعًا مختلفًا  أ  اإللكترونيواالتصال، وبذلك استطاع اإلعالم   الصعيد اإلعالمي 

وت كل  فقط لوسائل اإلعالم التقليدية وإنما هو وسيلة إعالمية احت  اتطويرً   د ال يعوالفكري والسياسي، فهو  
ن الدمج بين كل األنماط والتداخل بينها أفرز قوالب إعالمية متعددة إبل    .مما سبقها من وسائل اإلعال 

 بإمكانياته. و التنبؤ  أومتنوعة بما ال يمكن حصره 
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  لكترونية أسبوعياً: إلعدد مرات استخدام المواقع ا -2
 (  19جدول )

 لكترونية أسبوعيا  إليوضح عدد مرات استخدام المواقع ا 

 المواقع االلكترونية أسبوعياً عدد مرات استخدام 

 اإلجمالي

 2كا
 مستوى المعنوية 

 % ك 3د ح

 11.7 35 سبوع أمرة كل 

56.613 0.001 

 29.3 88 سبوع ألمرتين في ا

 40.3 121 سبوعألأربع مرات في ا إلىثالث 

 18.7 56 ا يومي  

 100 300 الجمــلة 

اإللكترونية   للمواقع  النخبة  متابعة  كثافة  ارتفاع  إلى  السابق  بالجدول  التكرارات اإلحصائية  تشير 
ثالث   "أتابعها  األول  الترتيب  في  جاء  ا  إلىحيث  في  مرات  بلغت  ألأربع  بنسبة  وفي  %40.3سبوع"   ،

، وفي الترتيب الثالث جاء "أتابعها %29.3سبوع" بنسبة بلغت  ألالترتيب الثاني جاء "أتابعها مرتين في ا
 . %11.7بلغت ، وفي الترتيب الرابع جاء "أتابعها مرة كل أسبوع " بنسبة  %18.7يوميًا" بنسبة بلغت  

المواقع  العينة في عدد مرات استخدام  أفراد  كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
، ارتفاع نسبة  0.001وهي دالة عند مستوى داللة   56.613= 2كانت قيمة كالكترونية أسبوعيًا، حيث  إلا
 سبوع. ألأربع مرات في ا إلىلكترونية المصرية والعربية ثالث إلالمواقع ا ن فراد العينة الذين يستخدمو أ

 

  عدد الساعات التي تقضيها في المواقع االلكترونية في الجلسة الواحدة: -3

 (  20جدول )
 يوضح عدد الساعات التي تقضيها في المواقع االلكترونية في الجلسة الواحدة  

لكترونية في إلعدد الساعات التي تقضيها في المواقع ا

 الجلسة الواحدة 

 اإلجمالي

 2كا
 مستوى المعنوية 

 % ك 4د ح

 32.3 98 أقل من ساعة 

101.333 0.001 

 29.7 89 من ساعة إلى ساعتين

 26 78 ى ثالث ساعات إلمن ساعتين 

 7 21 من ثالث إلى أربع ساعات 

 5 15 أكثر من أربع ساعات

 100 300 الجمــلة 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

في استخدام    ن من أفراد العينة يقضو   %32.3تشير التكرارات اإلحصائية للجدول السابق أن نسبة            
من    ن منهم يقضو   %29.7قل من ساعة في الجلسة الواحدة، ونسبة  ألكترونية المصرية والعربية  إلالمواقع ا

  ن منهم يقضو   % 7، ونسبة  لى ثالث ساعات إمن ساعتين    ن منهم يقضو   %26ساعة إلى ساعتين، ونسبة  
 أكثر من أربع ساعات. ن منهم يقضو  %7من ثالث إلى أربع ساعات، ونسبة  
ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في عدد الساعات التي تقضيها  كذلك يتضح وجود فروق  

ا المواقع  قيمة كاإلفي  كانت  الواحدة، حيث  الجلسة  عند مستوى    101.333=  2لكترونية في  دالة  وهي 
لكترونية المصرية والعربية  إلفي استخدام المواقع ا  ن فراد العينة الذين يقضو أ، ارتفاع نسبة  0.001داللة  

 اعتين في الجلسة الواحدة. قل من سأ
  لكترونية: إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإل االهتمام بمتابعة ا ىمد  -4

 (   21جدول )
 لكترونيةإلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلاالهتمام بمتابعة ا ى يوضح مد

االهتمام بمتابعة االنفوجرافيك المقدم في المواقع  ىمد

 لكترونيةإلا

 اإلجمالي

 2كا
 مستوى المعنوية 

 % ك 2د ح

 38.7 116 هتم بدرجة كبيرةأ

73.460 0.001 
 50.3 151 هتم بدرجة متوسطةأ

 11 33 هتم بمتابعتهأا ما نادر  

 100 300 الجمــلة 

 

بدرجة كبيرة    ن من أفراد العينة يهتمو   %38.7تشير التكرارات اإلحصائية للجدول السابق أن نسبة  
ا اإل بمتابعة  المواقع  في  المقدم  ونسبة  إلنفوجرافيك  يهتمو   %50.3لكترونية،  بدرجة    ن منهم  بمتابعتها 

 بمتابعتها.   ن ا ما يهتمو منهم نادرً  %11متوسطة، ونسبة 
بمتابعة   االهتمام  مدي  في  العينة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كذلك 

وهي دالة عند مستوى داللة   73.460= 2، حيث كانت قيمة كالكترونيةإلمواقع اي النفوجرافيك المقدم فإلا
نفوجرافيك المقدم في المواقع  إل بدرجة متوسطة بمتابعة ا  ن فراد العينة الذين يهتمو أ، ارتفاع نسبة  0.001

 لكترونية.إلا
وتزايد  وتشير   اإلنفوجرافيك  استخدام  انتشار  إلى  السابق  الجدول  ، حيث ظهر فن  هميتهأ بيانات 

لتجميع جديد  مرئي  شكل  إلضفاء  محاولة  في  المتنوعة  بتصميماته  في    اإلنفوجرافيك  ونقلها  المعلومات 
تغيير طريقة التفكير عند الجمهور تجاه المعلومات المعقدة، حيث برهنت    ى، فهي تعمل عل صورة جذابة

البيانات واألرقام وعرضها في رسوم  فعاليتها كوسيلة مرئية تجسد المعلومات و   علىتصاميم اإلنفوجرافيك  
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، من خالل صورة مختصرة  من البيانات المعقدة واإلحصائيات إلكترونية توضيحية ُتسهل قراءة كم هائل  
 بطريقة جذابة ومريحة للعين.

 
المعلومات    على لكترونية كوسيلة للحصول  إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإل ا  علىدرجة االعتماد    -5

  حول القضايا التي تهتم بها: 

 (  22جدول )
 المعلومات حول   علىلكترونية كوسيلة للحصول إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلا على يوضح درجة االعتماد  

 تهتم بها القضايا التي

المقدم في المواقع   االنفوجرافيك  على درجة االعتماد 

المعلومات حول   على االلكترونية كوسيلة للحصول 

 القضايا التي تهتم بها 

 اإلجمالي 

 2كا
 مستوى المعنوية  

 % ك 2د ح

 32 96 كبيرة 

24.740 0.001 
 45.7 137 متوسطة 

 22.3 67 ضعيفة

 100 300 الجمــلة 

 

بدرجة كبيرة    ن من أفراد العينة يعتمدو   %32نسبة  تشير التكرارات اإلحصائية للجدول السابق أن  
اإل ا  ىعل المواقع  في  المقدم  علإلنفوجرافيك  للحصول  كوسيلة  التي    ى لكترونية  القضايا  حول  المعلومات 

ونسبة   بها،  يعتمدو   %45.7تهتم  ونسبة    ن منهم  متوسطة،  بدرجة  يعتمدو   % 22.3عليها  عليها   ن منهم 
ضعيفة،   الج  واتفقتبدرجة  هذا  محمد،نتائج  )احمد  دراسة  مع  )2020دول  ودراسة   )Julio 

Costa،2018علأوالذين    (87)(م االعتماد  ارتفاع  والقضايا  إلا  ىثبتوا  األخبار  متابعة  في  نفوجرافيك 
أحد وسائل الجذب في تقديم المعلومات حيث يقوم بتلخيص واختصار    المختلفة، نظرًا لكون اإلنفوجرافيك

 المعلومات وتقديمها بشكل مبسط من الصور والرسوم.
االعتماد   درجة  في  العينة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح    على كذلك 

ل القضايا التي تهتم بها،  المعلومات حو   علىلكترونية كوسيلة للحصول  إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلا
فراد العينة الذين  أ، ارتفاع نسبة  0.001وهي دالة عند مستوى داللة    24.740=   2حيث كانت قيمة كا

متوسطة    ن يعتمدو  اإلا  علىبدرجة  المواقع  في  المقدم  للحصول  إلنفوجرافيك  كوسيلة    على لكترونية 
 المعلومات حول القضايا التي تهتم بها.
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 لكترونية: إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإل ا علىأسباب االعتماد  -6

 (  23جدول )
 لكترونيةإلالمقدم في المواقع ا كنفوجرافي إلا علىيوضح أسباب االعتماد 

نفوجرافيك المقدم في  إلا  علىأسباب االعتماد 

 المواقع االلكترونية 

 إجمالي 

 2كا الترتيب  300ن=

 الداللة 

   1د ح 

 % ك

 0.001 54.613 1 71.3 214 يقدم معلومات دقيقة وموثقة عن القضايا واألحداث 

 غير دالة 0.248 1.333 2 46.7 140 يقدم تحليالت علمية بطريقة مبسطة 

ألنه يزيل غموض الموضوعات المعقدة ويزيد من  

 فهمها ووضوحها
130 43.3 4 

5.333 
0.05 

من خاللها  ألنه يقدم إحصائيات ورسوم بيانية يوضح 

 النتائج 
110 36.7 8 21.333 0.001 

 0.05 5.880 5 43 129 ـألنه يهتم بالتحليل المتعمق للموضوعات التي تهمني

 0.001 48.000 11 30 90 ألنه يهتم بالحداثة في تقديم المعلومات  

 0.001 30.720 9 34 102 يبسط المعلومات المعقدة حول الموضوع 

 غير دالة 0.204 1.613 3 46.3 139 المعرفية يشبع احتياجاتي 

 0.05 5.333 4 43.2 129 يجذبنى محتواه الجرافيكي المصمم بشكل جمالى 

 0.001 10.453 7 40.7 122 لمصداقيته في نقل المعلومات 

 0.05 6.453 6 42.7 128 يعرض المعلومات بصورة ممتعة ومشوقة 

 0.001 43.320 10 31 93 كل ما سبق 

 

أهم   إلى  السابق  بالجدول  اإلحصائية  التكرارات  عأتشير  المصرية  النخبة  اعتماد    لى سباب 
، فنجد أن "يقدم معلومات دقيقة وموثقة عن القضايا واألحداث" كترونيةاإلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلل

ويقدم تحليالت علمية  ثم جاءت "    (،214بإجمالي تكرارات )  %71.3جاء في الترتيب األول بنسبة بلغت  
(، وفي الترتيب الثالث  140بإجمالي تكرارات )  %46.7بطريقة مبسطة" في الترتيب الثاني بنسبة بلغت  

(، وفي الترتيب الرابع 139بإجمالي تكرارات )  %46.3جاء "ألنه يشبع احتياجاتي المعرفية" بنسبة بلغت  
بإجمالي    %43.3بنسبة بلغت  "  ا ووضوحهاجاء "ألنه يزيل غموض الموضوعات المعقدة ويزيد من فهمه

" بنسبة  جماليمحتواه الجرافيكي المصمم بشكل    يجذبني(، وفي الترتيب الخامس جاء "ألنه  130تكرارات )
)  %43.2بلغت   بصورة ممتعة  129بإجمالي تكرارات  المعلومات  "يعرض  السادس جاء  الترتيب  (، وفي 
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ي الترتيب السابع جاء "لمصداقيته في نقل المعلومات"  (، وف128بإجمالي ) %42.7ومشوقة" بنسبة بلغت 
  ا (، وفي الترتيب الثامن جاء "ألنه يقدم إحصائيات ورسومً 122بإجمالي تكرارات )  %40.7بنسبة بلغت  

بلغت   بنسبة  النتائج"  من خاللها  يوضح  )  % 36.7بيانية  تكرارات  التاسع  110بإجمالي  الترتيب  وفي   ،)
(، وفي الترتيب 102بإجمالي تكرارات )  %34دة حول الموضوع" بنسبة بلغت  جاء "يبسط المعلومات المعق

 . (93بإجمالي تكرارات ) %31العاشر جاء "كل ما سبق" بنسبة بلغت  
االعتماد   أسباب  في  العينة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح    على كذلك 

، فيما  0.05دالة عند مستوى داللة اقل    2قيم كالكترونية، حيث كانت  إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلا
فراد العينة أاحتياجاتي المعرفية لم يكن هناك فروق بين    ويشبععدا يقدم تحليالت علمية بطريقة مبسطة  

   .0.05مستوى  غير دالة عند  2حيث كانت قيم كا
 

 م من خالله:المواقع اإللكترونية التي يتم االعتماد عليها لمتابعة اإلنفوجرافيك المقد -7

 (  24جدول )
 يوضح المواقع اإللكترونية التي يتم االعتماد عليها لمتابعة اإلنفوجرافيك المقدم من خالله 

المواقع اإللكترونية التي يتم االعتماد عليها 

 لمتابعة اإلنفوجرافيك المقدم من خالله

 إجمالي

 2كا الترتيب  300ن=
 الداللة

  1د ح 

 % ك

   0.05 3.853 1 58.3 175 السابع اليوم 

 0.05 4.320 8 44 132 االهرام

 غير دالة  0.419 0.653 5 47.7 143 الوفد 

 0.01 8.333 4 49.3 149 البوابة نيوز

 0.05 3.653 2 55.7 167 اخبار اليوم

 غير دالة  0.908 0.013 6 45.7 137 سكاي نيوز 

 دالة غير   0.817 0.053 3 50.7 152 العربية نت 

 0.05 3.853 7 44.3 133 المصري اليوم

 0.01 7.680 9 42 126 البيان االمارتية

 0.05 4.320 8 44 132 الرياض السعودية 

 0.001 36.053 10 32.7 98 24القاهرة 
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عليها   االعتماد  تم  التي  اإلخبارية  المواقع  أهم  إلى  السابق  بالجدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
  % 58.7لمتابعة اإلنفوجرافيك المقدم من خاللها، جاء في الترتيب األول "موقع اليوم السابع "بنسبة بلغت  

" تكرارات  بنس175بإجمالي   " اليوم  أخبار  "بوابة  الثاني جاء  الترتيب  بلغت  (، وفي  بإجمالي    %55.3بة 
بإجمالي تكرارات    %50.7جاء " موقع العربية نت " بنسبة بلغت    الثالث وفي الترتيب    (،167تكرارات )

(، وفي  149بإجمالي تكرارات ) %49.3(، وفي الترتيب الرابع جاء "موقع البوابة نيوز" بنسبة بلغت  152)
ع جاء "موقع المصري اليوم "  ابالسوفي الترتيب    ، %47.7الترتيب الخامس جاء "موقع الوفد "بنسبة بلغت  

بلغت   )  % 44.3بنسبة  تكرارات  "133بإجمالي  جاء  السادس  الترتيب  وفي  بلغت   سكاي(،  بنسبة  نيوز" 
 . %44، وفي الترتيب الثامن جاء "موقع الرياض السعودية" بنسبة بلغت 45.7%

السابقة التي أكدت علـي اسـتحواذ " اليـوم السـابع " علـي مع ما جاء بالعديد من الدراسات وتتفق هذه النتيجة  
ات ؛ وذلــك ألســباب الترتيــب األول بــين المواقــع المفضــلة لــدي الجمهــور فــي المتابعــة والحصــول علــي المعلومــ

: السبق اإلعالمي والفورية نقل األحداث وانفراده ببعض الحقائق والمعلومات التـي ال تعـرض عديدة من أهمها
، األمــر الــذي يجعــل منــه مصــدًرا لألحــداث، لــذلك احتــل هــذا الترتيــب  ، والمتابعــة المســتمرةخــرى األفــي المواقــع 

ا للجمهـور، واتفقــت هـذه النتيجــة مـع مـا توصــلت إليـه دراســة )نديـة  وهــو مـا أكدتــه  (88)(م2016، القاضـيمهمـً
  . (89)(م2016دراسة )نسرين حسام،

الدراســـة التحليليـــة التـــي قامـــت بهـــا الباحثـــة؛ حيـــث كشـــفت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج  واختلفـــت          
( 317بلــغ ) "بوابــة أخبـار اليــوم"نفوجرافيـك فــي موقـع إلفـي المحتــوي الكمــي ل اهنـاك تفوقًــ الدراسـة التحليليــة أن 

فـي موقـع  ( إنفوجرافيـك134، و)"موقـع البوابـة نيـوز"( إنفوجرافيـك فـي 216إنفوجرافيك خالل فتـرة الدراسـة، و)
 ."جريدة البيان اإلمارتية "( إنفوجرافيك في موقع 113، و)"جريدة الرياض "

العينة في المواقع اإللكترونية التي               كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
قل  أمستوى داللة  دالة عند    2يتم االعتماد عليها لمتابعة اإلنفوجرافيك المقدم من خالله، حيث كانت قيم كا

فراد العينة  أ، فيما عدا موقع الوفد وموقع سكاي نيوز وموقع العربية نت لم يكن هناك فروق بين  0.05
 .  0.05غير دالة عند مستوى    2حيث كانت قيم كا
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 في تقديم المعلومات حول القضايا التي تهمك:   أشكال اإلنفوجرافيك مفضلة لديك وكانت أكثر ثراءً  -8

 (  25جدول )
 400=تهمك نيوضح أشكال اإلنفوجرافيك مفضلة لديك وكانت أكثر ثراء في تقديم المعلومات حول القضايا التي 

 االستجابة 

 شكال ألا

 نادراً  أحياناً          دائماً             
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

 ا دائمً  2.66 3.3 10 27.3 82 69.3 194 ي الفيديو التفاعل

 ا دائمً  2.58 6 18 29.3 88 64.7 194 رسوم بيانية 

 ا حيانً أ 1.97 31 93 41.3 124 27.7 83 جداول 

 ا حيانً أ 2.23 18.7 56 39.7 119 41.7 125 أشكال هندسية 

 ا دائمً  2.51 5.7 17 38 114 56.3 169 خرائط  

 

من       أن  السابق  للجدول  اإلحصائية  البيانات  النخبة    همأ تشير  لدي  المفضلة  اإلنفوجرافيك  أشكال 
ثراءً  أكثر  وكانت  الدراسة  عينة  تهمهم:  المصرية  التي  القضايا  حول  المعلومات  تقديم  الفيديو    جاء  في 

بمتوسط    التفاعلي األول  الترتيب  أشكال    ،2.66في  أكثر  من  الفيديو  أن  الباحثة  اإلنفوجرافيك  وترى 
الصعبة؛ حيث يحتاج تصميمه إلى مصمم جرافيك على قدر كبير من االحترافية حتى يستطيع أن يقوم  

الفيديو بيانيبتصميم هذا  الثاني بمتوسط  ، ثم جاءت الرسوم  الترتيب    % 64؛ فقد أقرت نسبة  2.58ة في 
.  2.51لترتيب الثالث بمتوسط  الخرائط في اجاءت  و أنهم يفضلون هذا الشكل والرسوم في اإلنفوجرافيك،  

في تقديم المعلومات حول القضايا    ا وكانت أكثر ثراءً حيانً أهم أشكال اإلنفوجرافيك المفضلة لديهم  أ ومن  
، والجداول في الترتيب الخامس  2.23التي تهمهم: وجاءت األشكال الهندسية في الترتيب الرابع بمتوسط  

   وجرافيك في الجزء التحليلي من الدراسة.وتم عرض بعض نماذج من اإلنف .1.97بمتوسط  
الباحثة؛  نتائج  واختلفت         بها  قامت  التي  التحليلية  الدراسة  نتائج  مع  الدراسة  دت  اعتمحيث    هذه 

بإمكانات قليلة من شبكة  الثابتة، التي ال تستفيد إال    ك اإلنفو جرافيتصميمات    على الدراسة  عينة  مواقع  ال
تعرض اإلنترنت  إلى  ذلك  في  السبب  يرجع  وربما  المتاحة،  التكنولوجية  الموارد  جميع  تستغل  وال   ،

،  اإلنترنت التفاعلي والمتحرك لصعوبات في إنتاجه نتيجة للوتيرة السريعة لنشر األخبار عبر    كجرافياإلنفو 
    نتاج التصميمات الثابتة والقيود التقنية، والوقت الالزم إلنتاجه حيث يتطلب وقتًا أطول في إنتاجه مقارنة بإ 

المختلفة في  بيانات الجدول السابق إلى وجود تنوع في استخدام العناصر المرئية الجرافيكية   وتشير       
تكتف    ؛اإلنفوجرافيك ولم  وجداول،  وخرائط  هندسية  وأشكال  ورموز  ورسوم  صور  بين  من    أيما 

نما لجات في أغلب الوقت إلى استخدام أكثر  اإلنفوجرافيك بتوظيف عنصر جرافيكي واحد في التصميم، إ
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من عنصر في اإلنفوجرافيك ذاته، وذلك للتمكن من عرض البيانات المختلفة بالشكل المالئم لطبيعتها،  
 للمتلقي.وبهدف توضيح المحتوي المعروض في شكل بصري جذاب 

 خبارية: إلالمواقع ا المقدم في اإلنفوجرافيكالموضوعات التي تتابعها من خالل  أكثر -9

 (  26جدول )
 خبارية إلالمواقع ا اإلنفوجرافيك المقدم فيالموضوعات التي تتابعها من خالل  أكثريوضح 

الموضوعات التي تتابعها من خالل  أكثر

 المواقع االخبارية اإلنفوجرافيك المقدم في

 إجمالي

 2كا الترتيب  300ن=
 الداللة

  1د ح 

 % ك

 0.05 3.853 3 57.3 172 اقتصادية 

   0.001 1.080 2 59.3 179 صحية

 غير دالة  0.133 2.253 5 45.7 137 سياسية

 0.001 38.880 9 32 96 تعليمية

 0.001 30.720 8 34 102 السياحية

 0.001 1.213 1 61.7 184 الرياضية 

 0.05 6.453 6 44.3 133 الدينية

 0.001 11.080 4 47.3 141 فنية

 غير دالة 0.299 20.280 7 37 111 التسويقية 

 0.001 167.253 10 12.7 38 أخري 

 

السابق   بالجدول  اإلحصائية  التكرارات  النخبة  إلى  تشير  تتابعها  التي  الموضوعات  أكثر  أن 
األول   الترتيب  في  الرياضية"  "الموضوعات  كانت  والعربية؛  المصرية  اإللكترونية  المواقع  في  المصرية 

، وجاءت  %59.3، وجاءت "الموضوعات الصحية" في الترتيب الثاني بنسبة بلغت  %61.7بنسبة بلغت  
الثالث  االقتصادية"الموضوعات   الترتيب  في  بلغت  "  في  %57.3بنسبة   " الفنية  "الموضوعات  وجاءت   ،

بلغت   بنسبة  الرابع  بلغت  %47.3الترتيب  بنسبة  الخامس  الترتيب  السياسية" في  "الموضوعات  ، وجاءت 
، وجاءت "الموضوعات  %44.3، وجاءت "الموضوعات الدينية" في الترتيب السادس بنسبة بلغت  45.7%

بنسبة السابع  الترتيب  في  الثامن  %37بلغت    التسويقية"  الترتيب  في  السياحية"  "الموضوعات  وجاءت   ،
   %32ي الترتيب التاسع بنسبة بلغت ، وجاءت "الموضوعات التعليمية" ف %34بنسبة بلغت  
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اختلفت         من  نتيج وقد  عينة  علي  الباحثة  أجرتها  التي  التحليلية  الدراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  ة 
العربية؛   اإللكترونية  وُترجع المواقع  الموضوعات،  تلك  مقدمة  في  الصحية  الموضوعات  جاءت  حيث 

زيادة   إلى  أدي  مما  كورونا  بجائحة  االهتمام  ذروة  في  جاءت  نفسها  التحليل  فترة  أن  إلى  ذلك  الباحثة 
األخبار التي تعلقت بذلك، ومن ثم زيادة عدد االنفوجرافيك الذي تناولته المواقع عن هذا الموضوع، وفي 

اني جاءت الموضوعات االقتصادية، وفي الترتيب الثالث جاءت الموضوعات الرياضية، وفي الترتيب الث
الترتيب الرابع جاءت الموضوعات االجتماعية ومن أمثلة تلك الموضوعات؛ موضوعات األسرة وما يتعلق  

 بالقضايا الحياتية. 
ضوعات التي تتابعها  المو   أكثركذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في  

خالل   فيمن  المقدم  ك  خبارية،إلاالمواقع    اإلنفوجرافيك  قيم  كانت  داللة    2احيث  مستوى  عند  قل أدالة 
بين  0.05 فروق  هناك  يكن  لم  السياسية  والموضوعات  الصحية  الموضوعات  متابعة  عدا  فيما  فراد  أ، 

 . 0.05غير دالة عند مستوى   2العينة حيث كانت قيم كا
 

للحصول    -10 االلكترونية  المواقع  في  المقدم  لإلنفوجرافيك  التعرض  حول    علىتوقيت  المعلومات 
 األحداث والقضايا المهمة: 

 (   27جدول )
 المعلومات حول األحداث والقضايا المهمة  علىلكترونية للحصول إليوضح توقيت التعرض لإلنفوجرافيك المقدم في المواقع ا

توقيت التعرض لإلنفوجرافيك المقدم في المواقع 

المعلومات حول األحداث   علىلكترونية للحصول إلا

 والقضايا المهمة 

 اإلجمالي

 2كا
 مستوى المعنوية 

 % ك 3د ح

 28.7 66 الظروف العادية 

59.813 0.001 

 39.7 118 األزمات المحلية

 8.3 25 ألزمات الدولية ا

 23.3 71 كل ما سبق 

 100 300 الجمــلة 

 

السابق       للجدول  اإلحصائية  التكرارات  نسبة  إلى  تشير  يتعرضو   %23.3أن  العينة  أفراد    ن من 
المعلومات حول األحداث والقضايا المهمة في    علىلكترونية للحصول  إللإلنفوجرافيك المقدم في المواقع ا

منهم يتابعونها في الظروف العادية،   %28.7الظروف العادية واألزمات المحلية واألزمات الدولية، ونسبة  
  زمات الدولية.ألمنهم يتابعونها في ا %8.3زمات المحلية، ونسبة ألمنهم يتابعونها في ا %39.7ونسبة  
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جاءت    هذه  نتائج  واتفقت         حيث  الباحثة؛  بها  قامت  التي  التحليلية  الدراسة  نتائج  مع  الدراسة 
  التحليليةكشفت نتائج الدراسة  األزمات المحلية في مقدمة أولويات المواقع اإللكترونية محل الدراسة، حيث 

ويمكن تفسير ذلك أن هذه المواقع   ،%64.4وجود تفوق واضح للموضوعات ذات النطاق المحلي بنسبة  
ومخاطبة  تخ المحلية،  اإلعالمية  التغطية  في  مسئوليتها  تتحمل  أن  الطبيعي  ومن  محليًا،  جمهورًا  اطب 

 المتلقي باألمور الداخلية. 
كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في توقيت التعرض لإلنفوجرافيك           

المعلومات حول األحداث والقضايا المهمة، حيث كانت قيمة    علىلكترونية للحصول  إلالمقدم في المواقع ا
داللة    59.813=2كا مستوى  عند  دالة  يتعرضوا  0.001وهي  الذين  العينة  أفراد  نسبة  ارتفاع   ،

المعلومات حول األحداث والقضايا المهمة في    علىلكترونية للحصول  إللإلنفوجرافيك المقدم في المواقع ا
 الظروف العادية واألزمات المحلية واألزمات الدولية.

 
 المعلومات الواردة في اإلنفوجرافيك المقدم في المواقع االلكترونية: العوامل المؤثرة في مصداقية  -11

 ( 28جدول )
 لكترونية إليوضح العوامل المؤثرة في مصداقية المعلومات الواردة في اإلنفوجرافيك المقدم في المواقع ا 

العوامل المؤثرة في مصداقية المعلومات الواردة  

 لكترونية إل في اإلنفوجرافيك المقدم في المواقع ا

 إجمالي 

 2كا الترتيب  300ن=

 الداللة 

   1د ح 

 % ك

البيانات التوضيحية التي تشير إلى الموقع والجهة  

 المسئولة عنه 
229 76.3 1 83.213 0.001 

 0.05 4.813 2 56.3 169 اسم المنظمة الدولية او المحلية مصدر المعلومات 

 غير دالة 0.133 0.853 3 52.7 158 وضوح الهدف من وراء االنفوجرافيك

 غير دالة 0.248 1.333 5 46.7 140 نفوجرافيك إلذكر اسم معد ومصمم ا

وجود العالمة التجارية للوكالة المصصمة  

 نفوجرافيك إلل
 غير دالة 0.908 0.013 6 40.3 139

الموقع يتيح االنتقال لمصادر معلومات أخري  

 والتاكد من صحتها
151 50 4 

12.000 
0.001 

السابق   للجدول  اإلحصائية  التكرارات  من  إلى  تشير  مصداقية  أأن  في  المؤثرة  العوامل  كثر 
ا المواقع  المقدم في  الواردة في اإلنفوجرافيك  الدراسة؛ جاءت  إلالمعلومات  لكترونية من وجهة نظر عينة 

بلغت  بنسبة  األول  الترتيب  في  عنه"  المسئولة  والجهة  الموقع  إلى  تشير  التي  التوضيحية  "البيانات 
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الدولية  76.3% المنظمة  "اسم  وجاء  الترتيب  أ،  في  المعلومات"  مصدر  المحلية  بلغت    الثاني و  بنسبة 
ا56.7% وراء  من  الهدف  "وضوح  وجاء  بلغت  نفإل ،  بنسبة  الثالث  الترتيب  في  وجاء %52.7وجرافيك"   ،

بلغت   بنسبة  الرابع  الترتيب  في  صحتها"  من  والتأكد  األخرى  المعلومات  لمصادر  االنتقال  يتيح  "الموقع 
معد  50% اسم  "ذكر  وجاء  بلغت  إلا  ومصمم،  بنسبة  الخامس  الترتيب  في  وجاء %46.7نفوجرافيك"   ،      

 . %40.3لإلنفوجرافيك" في الترتيب السادس بنسبة بلغت  المصممةللوكالة  "وجود العالمات التجارية
كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في العوامل المؤثرة في مصداقية  

دالة عند مستوى    2ا، حيث كانت قيم كلكترونيةإلك المقدم في المواقع ا المعلومات الواردة في اإلنفوجرافي
ا الهدف من وراء ا 0.05قل  داللة  فيما عدا وضوح  نفوجرافيك  إلنفوجرافيك وذكر اسم معد ومصمم اإل، 

فراد العينة حيث كانت  أنفوجرافيك لم يكن هناك فروق بين  إلل  المصممةووجود العالمة التجارية للوكالة  
 .  0.05غير دالة عند مستوى  2قيم كا

 المقدم في المواقع االلكترونية:  نفوجرافيكإل ا علىأهداف االعتماد  -12

 (  29جدول )
 300لكترونية ن=إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلا علىيوضح أهداف االعتماد 

 االستجابة

 األهداف 

 غير موافق  محايد  موافق 
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

يجعلني أفهم طبيعة وحجم القضايا  

 والموضوعات التي يتناولها
 موافق  2.37 15 45 33 99 52 156

 موافق  2.66 4.7 14 24.3 73 71 213 هم التطورات حول األحداث الجارية أعرفنى م

 محايد  2.10 27.3 82 36 105 37.7 113  في تخصصي تقيدنيمعلومات  على للحصول 

وخلفياتها من خالل تحليلها لفهم األحداث  

 المتعمق
 موافق  2.67 1.3 4 30.7 92 68 204

 موافق  2.39 13.7 41 34 102 52.3 157  أكون رأي ا حول القضايا التي تهمني

تفسيرات حول االحداث التي   على للحصول 

 أتابعها 
 موافق  2.62 6 18 26.3 79 67.7 203

 محايد  2.17 23 69 37.3 112 39.7 119  حول القضايا المختلفة   اآلراءلتبادل 

 موافق  2.65 2.3 7 29.7 89 68 204 في اتخاذ قرارات صائبة  ليساعدني

 موافق  2.62 4.3 13 29.3 88 66.3 199 ألتعلم منه مهارات وأشياء جديدة 

 محايد  2.26 21.3 64 31.3 94 47.3 142 يوفر مصادر مختلفة حول المعلومات 

للتفكير في إيجاد حلول للقضايا التي  يدفعني

 يتناولها 
 محايد  1.99 28.3 85 44 132 27.7 83
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ن أهداف االعتماد أن على  و فراد العينة موافقأأن  إلى  تشير التكرارات اإلحصائية للجدول السابق  
وخلفياتها من خالل تحليلها المتعمق  لكترونية هي: لفهم األحداث  إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإل ا  ىعل

بمتوسط  ف األول  الترتيب  الثاني  أ   معرفتي،  2.67ي  الترتيب  في  الجارية  األحداث  حول  التطورات  هم 
، للحصول علي  2.65في اتخاذ قرارات صائبة في الترتيب الثالث بمتوسط    ليساعدني،  2.66بمتوسط  

، 2.21رات وأشياء جديدة في الترتيب الرابع بمتوسط  حداث التي أتابعها وألتعلم منه مهاألتفسيرات حول ا 
بمتوسط  أكو   الخامس  الترتيب  في  تهمني  التي  القضايا  حول  رأًيا  وحجم 2.39ن  طبيعة  أفهم  يجعلني   ،

  ، وكانوا اتجاهاتهم محايدة نحو: 2.37القضايا والموضوعات التي يتناولها في الترتيب السادس بمتوسط  
، وجاء يدفعني للتفكير  2.10في تخصصي في الترتيب السادس بمتوسط   تقيدنيللحصول علي معلومات  

بمتوسط   السابع  الترتيب  في  يتناولها  التي  للقضايا  حلول  إيجاد  مختلفة  1.99في  مصادر  يوفر  وجاء   ،
، وجاء ألتعلم منه مهارات مختلفة حول المعلومات في 2.26حول المعلومات في الترتيب الثامن بمتوسط  

 .2.26توسط ع بم الترتيب التاس 
وهو تأكيد للفرضية األساسية لمدخل الثراء، حيث يحكم على الوسيلة بالثراء حينما تقدم أشكااًل   

بأسلوب  تتعلق  عوامل  ذلك  بعد  وتأتي  األخرى  الوسائل  تقدمه  عما  يختلف  المحتوى  تقديم  في  مختلفة 
 طة في األسلوب.العرض ومصداقية الموقع نفسه في عرض الصور من مواقع األحداث والبسا

السابق  وتشير   الجدول  المتلقي،  أن اإلنفوجرافيك يجب  أ  إلىبيانات  يكون متوافقًا مع أهداف  ن 
اإلنفوجرافيك   والخلفية في  والرموز  والنصوص  األلوان  وتوافق  للمتلقي،  اإلنفوجرافيك  الهدف من  ووضوح 

ارتباطً  والبيانات في  اوثيقً   اوارتباطها  النصوص  المتلقي    مع الموضوع، ودمج  فهم  يدعم  التصميم بشكل 
الفكرة،   لتوضيح  مناسبة  رسوم  واستخدام  المعلومات  في  التسلسل  ومراعاة  به،  واالحتفاظ  لإلنفوجرافيك 

  علىفالمصمم الذي يقوم بالتصميم فقط من خالل رؤيته الشخصية وليس رؤية المستخدم سوف يحصل  
 منه.نتيجة غير مرجوة 
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معلوماتك واتجاهاتك   على لكترونية  إل نفوجرافيك المقدم في المواقع اإل ا  علىمدي تأثير اعتمادك    -13
 نحو القضايا والموضوعات المختلفة: 

 (  30جدول )
معلوماتك واتجاهاتك نحو القضايا والموضوعات   علىلكترونية إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلا علىيوضح مدي تأثير اعتمادك 

 300المختلفة ن=

 االستجابة

 المعالجة اإلعالمية 

 غير موافق  محايد  موافق             
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

نفوجرافيك في تكوين فكرة شاملة عن  إليسهم ا

 الموضوعات الشائكة 
 محايد  2.29 17.3 52 36.3 109 46.3 139

يوضح العالقات بين العناصر المختلفة للحدث  

 أو مقارنات زمنيخاصة في عرض تسلسل  
 موافق  2.58 7 21 28 84 65 195

يزيد من صعوبة إدراك الموضوعات بسبب قلة  

 المعلومات المقدمة حول الموضوع 
 محايد  1.89 34.3 103 42 126 23.7 71

يسهم اإلنفوجرافيك في تكريس مشاعر   

االهتمام لدي بمتابعة األحداث الجارية من  

 خالله 

 موافق  2.58 5.3 16 31.3 94 63.3 190

تكوين اتجاه بالتأييد لهذا النمط للحصول منه   

 المعلومات حول القضايا على
 موافق  2.49 6.7 20 37.7 113 55.7 167

يزيل لدي االحساس بغموض الموضوعات  

 وتعقدها
 محايد  2.18 22.3 67 37.3 112 40.3 121

 محايد  1.98 26 78 50.3 151 23.7 71  يشتت انتباهي وغير معبر عن الموضوعات 

لمزيد من البحث عن الموضوع من   يدفعني

 خالل المصادر المختلفة 
 محايد  2.21 20 60 38.7 116 41.3 124

لعمل مشاركة له عبر مواقع التواصل   يدفعني

  االجتماعي
 موافق  2.47 9.3 28 34 102 56.7 170

تجاه القضايا التي  موقفي السلبيعزز من  

 اتابعها من خالل االنفوجرافيك 
 محايد  1.80 38 114 44 132 18 54
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علي   االعتماد  نحو  العينة  أفراد  اتجاهات  إلى  السابق  للجدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
لكترونية  نحو القضايا والموضوعات المختلفة: جاء "يوضح العالقات إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلا

بين العناصر المختلفة للحدث خاصة في عرض تسلسل زمنى أو مقارنات" في الترتيب األول بمتوسط  
من  2.58 الجارية  األحداث  بمتابعة  لدي  االهتمام  مشاعر  تكريس  في  اإلنفوجرافيك  يسهم   " جاء  كما   ،

، وجاء "تكوين اتجاه بالتأييد لهذا النمط للحصول منه علي    2.58األول بمتوسط  خالله " في الترتيب  
لعمل مشاركة له عبر مواقع    يدفعني، وجاء "2.49المعلومات حول القضايا" في الترتيب الثاني بمتوسط  

بمتوسط   الثالث  الترتيب  في  االجتماعي"  "يسهم  2.47التواصل  نحو  محايدة  اتجاهاتهم  وكانت   ،
، وجاء  2.29افيك في تكوين فكرة شاملة عن الموضوعات الشائكة " في الترتيب الرابع بمتوسط  اإلنفوجر 

بمتوسط   الخامس  الترتيب  في  المختلفة"  المصادر  خالل  من  الموضوع  عن  البحث  من  لمزيد  "يدفعني 
، 2.18، وجاء " يزيل لدى اإلحساس بغموض الموضوعات وتقدمها" في الترتيب السادس بمتوسط  2.21

 .1.98جاء "يشتت انتباهي وغير معبر عن الموضوعات" في الترتيب السابع بمتوسط و 
كافة النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة في وجهة نظرهم    وتشير

قد  اإلنفوجرافيك  فن  أن  الباحثة  وتري  اإللكترونية،  للمواقع  بالنسبة  اإلنفوجرافيك  دور  أهمية  يخص  فيما 
التليفزيون  ا مثل  المرئية  الوسائل  أو  الورقية،  كالصحافة  المكتوبة  الوسائل  في  سواًء  إيجابًيا  دوًرا  تخذ 

والمواقع الصحفية، أو في مواقع التواصل االجتماعي، وتعمل كل هذه الوسائل على استغالل نجاح فن  
وى اإلعالمي المعروض، وقد  اإلنفوجرافيك في التعبير عن القضايا المختلفة لجذب المتلقي وإثراء المحت

حيث   االستبانة؛  تطبيق  سبقت  التي  الفترة  في  الباحثة  أجرتها  التي  التحليلية  الدراسة  خالل  ذلك  ظهر 
عليه   تعتمد  أصبحت  الذي  المهم  الفن  بهذا  المصرية  وخاصة  المواقع  من  كبيًرا  اهتماًما  الباحثة  وجدت 

 بشكل أساسي في معالجة معظم القضايا والموضوعات. 
  ساليب التقليدية في المعالجة الصحفية: ألا علىنفوجرافيك إل تفوق ا ىمد  -14

 (   31جدول )
 ساليب التقليدية في المعالجة الصحفية ألا علىنفوجرافيك إلتفوق ا ى يوضح مد

االساليب التقليدية في   علىتفوق االنفوجرافيك  ىمد

 المعالجة الصحفية 

 اإلجمالي 

 2كا
 مستوى المعنوية  

 % ك 2د ح

 60 180 متفوق بشكل كبير

116.480 0.001 

 30.7 92 متفوق إلى حد ما 

 9.3 28 اإلطالق  على غير متفوق 

 100 300 الجمــلة 
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السابق                  للجدول  اإلحصائية  التكرارات  نسبة  إلى  تشير  يرو   %60أن  العينة  أفراد  ن  أ   ن من 
كبير  إلا بشكل  يتفوق  المعالجة  ألا  علىنفوجرافيك  في  التقليدية  منهم    %30.7ونسبة    الصحفية،ساليب 

 طالق.إلنه غير متفوق على اأ ن منهم يرو  %9.3لى حد ما، ونسبة  إنه متفوق أ ن يرو 
  على نفوجرافيك  إلكذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مدي تفوق ا

الألا المعالجة  ساليب  في  كا  الصحفية،تقليدية  قيمة  كانت  مستوى    116.480=  2حيث  عند  دالة  وهي 
  على أن اإلنفوجرافيك يتفوق بشكل كبير    ن فراد العينة الذين يرو أ. وهذا يعني ارتفاع نسبة  0.001داللة  

 ساليب التقليدية في المعالجة الصحفية. ألا
 

 االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة: -15

 ( 32جدول )
 300في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة ن=  يوضح االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك 

 االستجابة

 األسلوب 

 منخفض التأثير  متوسط التأثير  عالي التأثير 
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

 عالي  2.78 5 15 12 36 83 249 موضوعي 

 منخفض  1.48 66.7 200 19 57 14.3 43 سطحي

 عالي  2.65 5 15 25 75 70 210  مؤثر 

 منخفض  1.22 81 243 16.3 49 2.7 8 ضعيف 

 عالي  2.42 11.7 35 34.3 103 54 162  جذاب 

 عالي  2.52 11.7 35 24.7 74 63.7 191 معبر

 عالي  2.65 8 24 19.3 58 72.7 218 عميق

 متوسط  2.28 22.7 68 27 81 50.3 151 واضح 

 عالي  2.71 3.7 11 21.7 65 74.7 224 متوازن 

 منخفض  1.49 66 198 18.7 56 15.3 46 متحيز 

 منخفض  1.38 71.7 215 19 57 9.3 28 مشتت 

 منخفض  1.29 75.7 227 19.3 58 5 15 مضلل 

 

تشير التكرارات اإلحصائية للجدول السابق أن اتجاه النخبة المصرية عينة الدراسة نحو أسلوب 
نحو:   التأثير  عالي  كان  المختلفة  والقضايا  للموضوعات  اإللكترونية  المواقع  في  اإلنفوجرافيك  تقديم 

، و "مؤثر  2.71و "متوازن " في الترتيب الثاني بمتوسط    ،2.78"موضوعي " في الترتيب األول بمتوسط  
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، و "جذاب " في 2.52، و"معبر" في الترتيب الرابع بمتوسط  2.65" في الترتيب الثالث بمتوسط    وعميق
 . 2.42الترتيب الخامس بمتوسط  

وكان االتجاه متوسط التأثير نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية للموضوعات 
 .2.28ضح " بمتوسط  والقضايا المختلفة تجاه " التأثير وا

وكان االتجاه منخفض التأثير نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية للموضوعات 
، و"مشتت " بمتوسط  1.48، "وسطحي " بمتوسط  1.49والقضايا المختلفة تجاه "التأثير متحيز" بمتوسط  

 . 1.22،" وضعيف" بمتوسط  1.29، و"مضلل " بمتوسط  1.38
ات الجدول السابق أن العناصر المختلفة المكونة لإلنفوجرافيك والتي تشكل فيما بينها  بيانوتشير  

التنسيق والتكامل والوضوح والحيوية بين مفرداته، كي يؤدي عمله بطريق صحيحة    ةنظاًما يجب تحقيق 
ناسق  ويحقق األهداف المرجوة منه، وبالتالي فالمهمة األساسية للتصميم هي خلق تسلسل بصري قوى ومت

المتلقي    على، كي يسهل  الفنيللعناصر، واحتواء المعلومات المهمة وعرضها في البؤرة المركزية للشكل  
 االحتفاظ بها واسترجاعها بكل سهولة.

 

اإلنفوجرافيك-16 ثراء  تمثل  التي  تأثيرها    العوامل  مدى  حدد  اإللكترونية،  المواقع  في   علىالمقدم 
 معلومات: علىمتابعتك له للحصول 

 
 (  33جدول )

  علىمتابعتك له للحصول  علىيوضح العوامل التي تمثل ثراء اإلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإللكترونية، حدد مدى تأثيرها 
 300معلومات ن=

 االستجابة

 العوامل 

 منخفض التأثير  متوسط التأثير  التأثير عالي 
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

يزيل غموض المعلومات من خالل  

 تبسيط كم هائل من المعلومات المعقدة
 عالي  2.48 13 39 26.3 79 60.7 182

يوظف النص مع الصورة مما يسهل  

 فهمها واستيعابها بسرعة 
 عالي  2.72 7 21 14 42 79 237

 متوسط  2.30 21.3 64 27.3 82 51.3 154 يستخدم عناوين ونصوص جذابة وثرية

نشر التقارير المعقدة  نمط جيد في 

  والمطولة 
 عالي  2.56 10.3 31 23.7 71 66 198

توثيق مصادر المعلومات التي يقدمها 

 اإلنفو جرافيك
 عالي  2.64 10 30 16 48 74 222
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يقدم المعلومات بطريقة مختلفة من   

خالل عناصر الحركة المختلفة من صور  

 متحركة وصوت وفيديو 

 عالي  2.35 18.3 55 28.7 86 53 159

ـيتيح أساليب التفاعلية من استخدام  

بالفأرة   التوجهالتكبير والتصغير وإمكانية 

جزء معين يعطي معلومة وعند   على

إلى معلومات   يفضيالضغط عليها 

 أخري وغيرها من عناصر التفاعلية

 عالي  2.75 2.7 8 19.7 59 77.7 233

يمكنني من امكانية اختيار المعلومات  

 حسبما يريد المستخدم والتحكم في حركته
 عالي  2.69 5.7 17 20 60 74.3 223

يتيح عمل مشاركات عبر مواقع التواصل  

 اإللكترونياالجتماعي أو عبر البريد 
 عالي  2.45 15.3 46 24 72 60.7 182

المحتوى   على يوفر خاصية التعليق 

 الرأي وإبداء 
 عالي  2.52 10.3 31 27.3 82 62.3 187

 

تشير التكرارات اإلحصائية للجدول السابق للعوامل التي تمثل ثراء اإلنفوجرافيك المقدم في المواقع 
اإللكترونية ذات تأثير عالي على متابعة الحصول علي معلومات من وجهة نظر النخبة المصرية عينة  

وإمكانية والتصغير  التكبير  استخدام  التفاعلية من  أساليب  "ـيتيح  بالفأرة علي جزء    الدراسة: وجاء  التوجه 
معين يعطي معلومة وعند الضغط عليها يفضى إلى معلومات أخري وغيرها من عناصر التفاعلية " في  

، وجاء "يوظف النص مع الصورة مما يسهل فهمها واستيعابها بسرعة " في   2.75الترتيب األول بمتوسط 
بمتوسط   الثاني  من  2.72الترتيب  "يمكنني  وجاء  اخإ،  المستخدم  مكانية  يريد  حسبما  المعلومات  تيار 

حركته في  بمتوسط    "والتحكم  الثالث  الترتيب  يقدمها  2.69في  التي  المعلومات  مصادر  "توثيق  جاء   ،
، جاء "نمط جيد في نشر التقارير المعقدة والمطولة"  في  2.64اإلنفوجرافيك" في الترتيب الرابع بمتوسط  

بمتوسط   الخامس  "يوف2.56الترتيب  الترتيب ، وجاء  الرأي" في  وإبداء  المحتوى  علي  التعليق  ر خاصية 
بمتوسط   المعلومات 2.52السادس  من  هائل  كم  تبسيط  خالل  من  المعلومات  غموض  "يزيل  وجاء   ،

، وجاء "يتيح عمل مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي  2.48المعقدة " في الترتيب السابع بمتوسط  
، وجاء "يقدم المعلومات بطريقة مختلفة من  2.45لترتيب الثامن بمتوسط  " في ااإللكترونيأو عبر البريد  

  . 2.35في الترتيب الثامن بمتوسط    خالل عناصر الحركة المختلفة من صور متحركة وصوت وفيديو"
الذي تناولته الدراسة؛ حيث إن هذه النسبة أقرت أن هذه الوسيلة تتميز بالثراء:   الثراء  بمدخل  ذلك  ويرتبط

حيث تقدم لهم ما يحتاجون إليه وهو جوهر نظرية ثراء الوسيلة وبذلك يتحقق أول فروضها، ويرتبط الدافع 
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فكرة بحث عينة  في الترتيب الثاني بنفس فكرة الثراء؛ حيث جاء دافع" يتيح أساليب التفاعلية" وبذلك تتأكد  
 .يالدراسة على الوسيلة التي تتميز بالثراء المعرف

 

 فروض الدراسة: اختبار 

ــائية بـــين درجـــة االهتمـــام بمتابعـــة ا -1 نفوجرافيـــك المقـــدم فـــي المواقـــع إل توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـ
 وتأثير المعلومات واالتجاهات نحو القضايا المختلفة. لكترونيةإل ا

 (  34جدول )
لكترونية وتأثير المعلومات واالتجاهات نحو القضايا  إلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإليوضح العالقة بين درجة االهتمام بمتابعة ا

 والموضوعات المختلفة 

 المتوسط  المتغير 
االنحراف 

 المعياري

معامل  

 االرتباط 
 القوة االتجاه 

مستوى  

 الداللة 

نفوجرافيك إلدرجة االهتمام بمتابعة ا

 0.649 2.3 لكترونية إلالمقدم في المواقع ا

تأثير المعلومات واالتجاهات نحو  0.01 متوسط  طردي ** 0.451

 3.669 22.5 القضايا المختلفة 

العالقة          اختبار  اإلنفوجرافيكتم  متابعة  معدل  القضايا    بين  نحو  االتجاهات  تكوين  في  وتأثيرها 
طردية متوسطة بين    المختلفة، باستخدام معامل سيبرمان وقد دلت قيمة معامل االرتباط على وجود عالقة

ا  بمتابعة  االهتمام  اإلدرجة  المواقع  في  المقدم  نحو  إلنفوجرافيك  واالتجاهات  المعلومات  وتأثير  لكترونية 
نه كلما زادت درجة االهتمام  أأي    .0.01عند مستوى    دالة  وهي  0.451ت  حيث كان   المختلفة،القضايا  

ا  اإلبمتابعة  المواقع  في  المقدم  القضايا  إلنفوجرافيك  نحو  واالتجاهات  بالمعلومات  تأثرهم  زاد  لكترونية 
المختلفة لإلنفوجرافيكوالموضوعات  التعرض  معدل  بين  عالقة  وجود  يعني  مما  تكوين    ،  في  وتأثيره 

ن زيادة التعرض يجعل  أ االتجاهات نحو القضايا المختلفة في المواقع اإللكترونية، وتفسر الباحثة ذلك ب
انتباًها لمكونات ا أكثر  اتجاهات إلالمتلقي  المعلومة وتكوين  أيسر في توصيل  نفوجرافيك، بحيث يصبح 

تشابهً أنحوها، كما   وجدت  قد  الباحثة  ان  يعني  نإلا في تصميم  المصرية؛ مما  المواقع  ن  أ فوجرافيك في 
 معدل التعرض لألشكال الخاصة به يزيد من تأثيره، مما يعني صحة هذا الفرض. 

المواقع    -2 في  اإلنفوجرافيك  تقديم  أسلوب  نحو  االتجاه  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
الديم المتغيرات  باختالف  المختلفة  والقضايا  للموضوعات    -اإلقامة    -  )النوع:  وغرافيةاإللكترونية 

 التعليم(. -السن -المستوى االجتماعي 
فـي  )أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى االتجاه نحو أسلوب تقـديم اإلنفوجرافيـك2

 المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة.

 



 www.epra.org.eg                                                         www.jprr.epra.org.egمجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  171 

 (  35)جدول 
يوضح قيمة )ت(لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع  

 اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة 

 الجنس 

 المتغير 

 (150إناث)ن=  (150ذكور)ن= 

 ت
 لداللة ا

 ع م ع م 398د.ح 

االتجاه نحو أسلوب تقديم  

اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية  

 للموضوعات والقضايا المختلفة 

24.4 2.742 25.4 3.155 -2.950 0.01 

وتشير نتائج االختبار لداللـة الفـروق بـين المبحـوثين نحـو أسـلوب تقـديم اإلنفوجرافيـك فـي المواقـع          
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات اإللكترونية، وقد دلت قيمة معامـل االرتبـاط علـى 

لكترونيـة للموضـوعات والقضـايا الذكور واإلناث في االتجاه نحو أسـلوب تقـديم اإلنفوجرافيـك فـي المواقـع اإل
 .0.01ناث، حيث كانت قيمة )ت( دالة عند مستوى داللة إلالمختلفة لصالح ا

 
ــك-)ب(2 ــديم اإلنفوجرافيـ ــلوب تقـ ــو أسـ ــاه نحـ ــى االتجـ ــائية فـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــع  توجـ ــي المواقـ فـ

 اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة باختالف السن:
 (  36جدول )

في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا    في االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك  لداللة الفروق تحليل التباين  يوضح
 المختلفة باختالف السن 

 متوسط ن الفئة العمرية
انحراف 

 معياري 

 مستوى الداللة ف

االتجاه نحو أسلوب  

تقديم اإلنفوجرافيك في  

ية  المواقع اإللكترون

 لقضايا المختلفة ل

  40الى اقل من  30من 

 سنة
91 24.5 2.770 

غير   0.310 1.200

 دالة

  50إلى أقل من  40من 

 سنة
84 24.7 2.326 

  60إلى أقل من  50من 

 سنة
81 25.3 3.458 

 3.578 25.1 44 فأكثرسنة  60من 

 2.994 24.9 300 جملة

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات أشــارت نتــائج تحليــل التبــاين عــن 
لقضــايا ل المواقــع اإللكترونيــة أفــراد العينــة بــاختالف الســن فــي االتجــاه نحــو أســلوب تقــديم اإلنفوجرافيــك فــي
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ــتوى  ــد مسـ ــة عنـ ــر دالـ ــة )ف( غيـ ــة، حيـــث كانـــت قيمـ ــة .0.05المختلفـ ــة دالـ ــود عالقـ ــدم وجـ ــي عـ ــا يعنـ ، ممـ
ا فــي االتجــاه نحــو أســلوب إحصــائًيا بــين المبحــوثين مــن  حيــث الســن، وقــد افترضــت الباحثــة أن هنــاك فروقــً

 تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية باختالف السن.
 

في المواقع اإللكترونية  توجد فروق ذات داللة إحصائية فى االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك-)ج(2

 المستوى التعليمي: باختالف المختلفةللموضوعات والقضايا 

 ( 37)جدول 
في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا    في االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك لداللة الفروق يوضح تحليل التباين  

 المختلفة باختالف المستوى التعليمي

 متوسط  ن المستوى التعليمي 
انحراف  

 معياري 

مستوى   ف 

 الداللة 

 فوق الجامعي  جامعي  متوسط 

االتجاه نحو أسلوب  

تقديم اإلنفوجرافيك  

في المواقع  

لقضايا  ل اإللكترونية 

 المختلفة

 *1.738- 0.444-  0.05 4.184 2.962 24.4 92 متوسط 

 *1.294-   3.041 24.9 175 جامعي 

فوق  

 الجامعي 
33 26.2 2.489 

   

    2.994 24.9 300 جملة

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات أفــراد أشــارت نتــائج تحليــل التبــاين عــن 
العينــة بــاختالف المســتوى التعليمــي فــي االتجــاه نحــو أســلوب تقــديم اإلنفوجرافيــك فــي المواقــع اإللكترونيــة 

ق ذات وجــود فــرو إلــى  .0.05عنــد مســتوى  ف( دالــةللموضــوعات والقضــايا المختلفــة، حيــث كانــت قيمــة )
المسـتوى التعليمـي فـوق  ي العينـة ذو  المتوسط وأفراد المستوى التعليمي  ي داللة إحصائية بين أفراد العينة ذو 

ــوعات والقضـــايا  ــك فـــي المواقـــع اإللكترونيـــة للموضـ ــلوب تقـــديم اإلنفوجرافيـ ــامعي فـــي االتجـــاه نحـــو أسـ الجـ
 .0.05مستوى المستوى التعليمي الجامعي عند  ي لصالح أفراد العينة ذو  المختلفة

العينــة ذو  الجــامعي وأفــراد المســتوى التعليمــي  ي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفــراد العينــة ذو 
ــة  ــلوب تقــــديم اإلنفوجرافيــــك فــــي المواقــــع اإللكترونيــ ــاه نحــــو أســ ــامعي فــــي االتجــ المســــتوى التعليمــــي فــــوق الجــ

 .0.05تعليمي فوق الجامعي عند مستوى المستوى ال ي لصالح أفراد العينة ذو  للموضوعات والقضايا المختلفة
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في المواقع اإللكترونية   االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -)د(2
 للموضوعات والقضايا المختلفة باختالف المستوى االجتماعي االقتصادي.

 (  38)جدول 
في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا    في االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك  لداللة الفروق يوضح تحليل التباين 

 المختلفة باختالف المستوى االجتماعي االقتصادي  

 متوسط  ن المستوى االجتماعي 
انحراف  

 معياري 

 مستوى الداللة ف 

االتجاه نحو أسلوب تقديم  

في المواقع   اإلنفوجرافيك

اإللكترونية للموضوعات  

 والقضايا المختلفة 

 غير دالة 0.700 0.357 3.455 24.8 72 منخفض 

 2.817 24.8 152 متوسط 

 2.892 25.1 76 مرتفع 

 2.994 24.9 300 جملة

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات أشــارت نتــائج تحليــل التبــاين عــن 
أفــراد العينــة بــاختالف المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي فــي االتجــاه نحــو أســلوب تقــديم اإلنفوجرافيــك فــي 
المواقــــع اإللكترونيــــة للموضــــوعات والقضــــايا المختلفــــة، حيــــث كانــــت قيمــــة )ف( غيــــر دالــــة عنــــد مســــتوى 

 ا.قق جزئيً ن الفرض الثاني تحأأي ، .0.05
 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل استخدام المواقع االلكترونية العربية واالتجـاه نحـو أسـلوب   -3
 لقضايا المختلفة.لالمواقع اإللكترونية  تقديم اإلنفوجرافيك في

 (  39جدول )
يوضح العالقة بين معدل استخدام المواقع االلكترونية المصرية والعربية واالتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع  

 اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة 

 المتوسط  المتغير 
االنحراف  

 المعياري 

معامل  

 االرتباط 
 القوة  االتجاه 

مستوى  

 الداللة

لكترونية  إلالمواقع امعدل استخدام 

 1.829 7.3 المصرية والعربية  

االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك  0.01 متوسط  طردي ** 0.543

 2.995 24.9 لقضايا المختلفةالمواقع اإللكترونية لفي 

لكترونية  إلوجود عالقة طردية متوسطة بين معدل استخدام المواقع ا  أشارت نتائج اختبار الفروض عن   
اإللكترونية المواقع  في  اإلنفوجرافيك  تقديم  أسلوب  نحو  واالتجاه  كانت  ل  العربية  حيث  المختلفة،  لقضايا 

كترونية العربية كان  إللنه كلما ارتفع معدل استخدام المواقع ا أ، أي  0.01وهي دالة عند مستوى    0.543
تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية   ن الفرض أأي  ،  ايجابيً إلقضايا المختلفة  لاالتجاه نحو أسلوب 

 ا. الثالث تحقق كليً 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

لكترونيـة المصـرية والعربيـة بـاختالف إل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي معـدل اسـتخدام المواقـع ا  -4
 المستوى االجتماعي(. -التعليم  -السن –وعالمتغيرات الديمغرافية")الن

 لكترونية العربيةإل قع ا)أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى معدل استخدام الموا4

 (  40جدول )
 والعربية لكترونية المصرية  إليوضح قيمة )ت(لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في معدل استخدام المواقع ا

 الجنس 

 المتغير 

 (150إناث)ن=  (150ذكور)ن= 

 ت
 الداللة 

 ع م ع م 298حد.  

لكترونية  إلمعدل استخدام المواقع ا

 المصرية والعربية 

 غير دالة  0.875 0.158 1.743 7.3 1.916 7.3

لداللـة الفـروق بـين المبحـوثين فـي معـدل اسـتخدام المواقـع اإللكترونيـة  t-testتشـير نتـائج اختبـار 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في معدل استخدام تبًعا للنوع،  

 .0.05حيث كانت قيمة )ت( غير دالة عند مستوى داللة  والعربية،لكترونية المصرية اإلالمواقع  
كترونية المصرية والعربية بـاختالف إللتوجد فروق ذات داللة إحصائية فى معدل استخدام المواقع ا-)ب(4

 السن:

 (  41)جدول 
 السن والعربية باختالفلكترونية المصرية  إلفي معدل استخدام المواقع ا  لداللة الفروق يوضح تحليل التباين 

 متوسط  ن الفئة العمرية 
انحراف  

 معياري 

 داللةمستوى ال  ف 

معدل استخدام  

المواقع االلكترونية  

 العربية 

 غير دالة   0.660 0.533 1.675 7.3 91 سنة  40الى اقل من 30من 

 1.685 7.3 84 سنة  50إلى أقل من    40من 

 1.992 7.4 81 سنة  60إلى أقل من    50من 

 2.096 6.9 44 فأكثر سنة   60من 

 1.829 7.3 300 جملة

ة لكترونيــــإلفـــروق ذات داللــــة إحصــــائية فـــى معــــدل اســـتخدام المواقــــع اوجــــود  عـــنأشـــارت النتــــائج           
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات أفــراد ، إلــى المصــرية والعربيــة بــاختالف الســن

دالـة عنـد  ف( غيـركانـت قيمـة )العربيـة، حيـث  لكترونيـةإلام المواقـع االعينة باختالف السـن فـي معـدل اسـتخد 
 .0.05مستوى 
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المسـتوى  العربيـة بـاختالفلكترونيـة إل ام المواقع اتوجد فروق ذات داللة إحصائية فى معدل استخد-)ج(4
 التعليمي:

 ( 42)جدول 
 المستوى التعليميلكترونية المصرية والعربية باختالف إلفي معدل استخدام المواقع ا لداللة الفروق يوضح تحليل التباين  

 متوسط  ن المستوى التعليمي 
انحراف  

 معياري 

 مستوى الداللة ف 

معدل استخدام المواقع  

 االلكترونية العربية 

 غير دالة   0.119 2.143 1.936 7.5 92 متوسط 

 1.697 7.2 175 جامعي 

 2.118 6.8 33 فوق الجامعي 

 1.829 7.3 300 جملة

أشــارت نتــائج تحليــل التبــاين لوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائًيا بــين اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات أفـراد العينـة باختالف المستوى التعليمي إلى 

 ف( غيــرحيــث كانـت قيمــة ) العربيــة،لكترونيـة إلام المواقــع ابـاختالف المســتوى التعليمـي فــي معــدل اسـتخد 
 .0.05دالة عند مستوى 

 
العربيـة بـاختالف المسـتوى لكترونيـة إل ام المواقـع اتوجد فروق ذات داللة إحصائية فى معدل اسـتخد-)د(4

 االجتماعي االقتصادي.
 ( 43)جدول 

 والعربية باختالف لكترونية المصرية  إلفي معدل استخدام المواقع ا  لداللة الفروق يوضح تحليل التباين 
 المستوى االجتماعي االقتصادي 

 متوسط ن المستوى االجتماعي
انحراف 

 معياري 

مستوى  ف

 المعنوية

معدل استخدام المواقع  

 لكترونية المصرية والعربيةإلا

غير   0.944 0.057 1.463 7.3 72 منخفض 

 دالة 
 2.132 7.3 152 متوسط

 1.466 7.2 76 مرتفع

 1.829 7.3 300 جملة

فــروق ذات داللــة إحصــائية فــى معــدل اســتخدام المواقــع أشــارت نتــائج تحليــل التبــاين عــن وجــود              
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، إلى  الف المستوى االجتماعي االقتصاديلكترونية العربية باختإلا

االقتصــــادي فــــي معــــدل اســــتخدام المواقــــع و متوســــطات درجــــات أفــــراد العينــــة بــــاختالف المســــتوى االجتمــــاعي 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

ن الفــرض الرابــع لــم يتحقــق أأي ، .0.05دالــة عنــد مســتوى  ف( غيــرحيــث كانــت قيمــة ) العربيــة،لكترونيــة إلا
 ا.كليً 
 
ــاد  -5 ــداف االعتمـ ــين أهـ ــائية بـ ــة إحصـ ــة ذات داللـ ــد عالقـ ــىتوجـ ــع إل ا علـ ــي المواقـ ــدم فـ ــك المقـ نفوجرافيـ
 لقضايا المختلفة.لنحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية  واالتجاهلكترونية إل ا

 ( 44جدول )
نحو أسلوب تقديم   واالتجاهلكترونية  إلاالنفوجرافيك المقدم في المواقع ا علىيوضح العالقة بين الرضا أهداف االعتماد 

 اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة 

 المتوسط  المتغير 
االنحراف 

 المعياري

معامل  

 االرتباط 
 القوة االتجاه 

مستوى  

 الداللة 

نفوجرافيك إلا  علىأهداف االعتماد  

 4.313 26.5  ةاإللكترونيالمقدم في المواقع 

 0.01 متوسط  طردي ** 0.413
االتجاه نحو أسلوب تقديم   

اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية 

 للموضوعات والقضايا المختلفة 

24.9 2.994 

لكترونيــة واالتجــاه نحــو إلنفوجرافيــك المقــدم فــي المواقــع اإلاالعتمــاد علــي اتــم اختبــار العالقــة بــين أهــداف      
، باســتخدام معامــل ارتبــاط ســيبرمان وقــد لقضــايا المختلفــةلأســلوب تقــديم اإلنفوجرافيــك فــي المواقــع اإللكترونيــة 

نفوجرافيـك المقـدم إلا ىوجـود عالقـة طرديـة متوسـطة بـين أهـداف االعتمـاد علـدلت قيمـة معامـل االرتبـاط عـن  
لكترونية واالتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونيـة للموضـوعات والقضـايا إلفي المواقع ا

نـه كلمـا زادت أهـداف االعتمـاد أ، أي 0.01(  وهـي دالـة عنـد مسـتوى 0.7> ر> 0.3المختلفة، حيـث كانـت )
لكترونيــة كــان االتجــاه نحــو أســلوب تقــديم اإلنفوجرافيــك فــي المواقــع إلنفوجرافيــك المقــدم فــي المواقــع اإلعلــي ا

 ا.ن الفرض الخامس تحقق كليً أأي ، ايجابً إاإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة 
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نفوجرافيك المقدم في المواقـع االلكترونيـة إل ا علىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع االعتماد   -6
 لقضايا المختلفة.لنحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية  واالتجاه

 (  45جدول )
نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك   واالتجاه نفوجرافيك المقدم في المواقع االلكترونية إلا علىيوضح العالقة بين الرضا دوافع االعتماد 

 في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة 

 المتوسط  المتغير 
االنحراف 

 المعياري

معامل  

 االرتباط 
 القوة االتجاه 

مستوى  

 الداللة 

نفوجرافيك إلا علىدوافع االعتماد 

 2.453 5.1 لكترونية إلالمقدم في المواقع ا

 عدم وجود عالقة  0.096
االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك  

في المواقع اإللكترونية للموضوعات 

 والقضايا المختلفة 

24.9 2.994 

تم اختبار العالقة بين دوافع االعتماد على اإلنفوجرافيك واالتجاه نحو أسلوب تقديم االنفوجرافيك في        
وجود  على عدم  االرتباط  معامل  قيمة  دلت  وقد  سيبرمان،  ارتباط  معامل  باستخدام  اإللكترونية،  المواقع 

 واالتجاه لكترونية  إلمقدم في المواقع انفوجرافيك الإل ا  علىحصائية بين دوافع االعتماد  إعالقة ذات داللة  
ا المواقع  في  اإلنفوجرافيك  تقديم  أسلوب  )  المختلفة،لقضايا  ل  إللكترونية نحو  كانت  وهي  0.069حيث   )

 ا. ن الفرض السادس لم يتحقق كليً أأي ، .0.05غير دالة عند مستوى 
 

 والتوصيات: النتائج

نستعرض فيما يلي ملخًصا ألهم مؤشرات النتائج العامة للدراسة في ضوء ما تم تحديده من أهداف، وما      
ــايا إلتــــم طرحــــه مــــن تســــاؤالت حــــول معالجــــة ا نفوجرافيــــك فــــي المواقــــع اإللكترونيــــة المصــــرية والعربيــــة للقضــ

 :يالتالنحو  ىوالموضوعات المختلفة واتجاهات النخبة نحوها، وذلك عل
( إنفوجرافيك خالل فترة 317نفوجرافيك في موقع بوابة أخبار اليوم بلغ )إلل الكمي  المحتوي   في  تفوق   هناكــ  

( 113( إنفوجرافيك في موقع جريدة الرياض، و)134( إنفوجرافيك في موقع البوابة نيوز، و)216الدراسة، و)
 اإلمارتية.إنفوجرافيك في موقع جريدة البيان 

قائمـة الموضـوعات  الموضـوعات الصـحيةتصـدرت  :الدراسـة عينـة اإلنفوجرافيـك عاتموضـو   ألبرز  ـ بالنسـبة
أهــم الموضــوعات التــي اهتمــت بهــا  مجتمعــة، ومــن" إنفوجرافيــك فــي المواقــع 264بعــدد " %33.8بنســبة بلغــت 

األمـــراض المزمنـــة، التوعيـــة والحمـــالت الصـــحية،  الوبـــاء، عـــالجصـــحف الدراســـة )قـــرارات الحكومـــة لمكافحـــة 
ــا ــه، واإلجـــراءات إحصـ ــة منـ ــالفيروس وطـــرق الوقايـ ــابة بـ ــةئيات اإلصـ ــار  االحترازيـ ــاح  الفيـــروس،لمنـــع انتشـ ولقـ

وبفــارق ملحــوظ عــن ســابقه، جــاء المضــمون  الثــانيالشــامل(. وفــي الترتيــب  الصــحيفيــروس كورونــا، التــأمين 
تـــى اهتمـــت بهـــا " إنفوجرافيـــك، ومـــن أهـــم الموضـــوعات االقتصـــادية ال259" بعـــدد  %33.1بنســـبة  االقتصـــادي
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الـــنفط  م، البورصـــة وســـوق المـــال، المشـــاريع القوميـــة،2030ورؤيـــة  االقتصـــاديصـــحف الدراســـة )اإلصـــالح 
الجوانـــــب  علـــــىوالطاقـــــة، االســـــتثمارات المحليـــــة واألجنبيـــــة، الصـــــادرات والـــــواردات، تـــــداعيات أزمـــــة كورونـــــا 

" إنفوجرافيــك، ثــم جــاء فــي 80بعــدد " %10.2بنســبة  ملحــوظ المضــمون الرياضــيتــاله وبفــارق  (.االقتصــادية
" إنفوجرافيـك، ثـم جـاء المضـمون 70بعـدد " %8.9الترتيب الرابع وبفـارق ضـئيل المضـمون االجتمـاعي بنسـبة 

" إنفوجرافيــك، وفــي الترتيــب الســادس كانــت فئــة أخــري 32بعــدد " %4.1العلمــي فــي الترتيــب الخــامس بنســبة 
ــيم والبيئــة والســياحة، وفــي المراتــب األخيــرة، جــاء المضــمون  وتمثلــت أغلبهــا فــي %3.9بنســبة  مضــامين التعل

ــبة  ــدد " %3.3السياســـي بنسـ ــبة 26بعـ ــم المضـــمون الفنـــي بنسـ ــدد " %2.3" إنفوجرافيـــك، ثـ " إنفوجرافيـــك. 19بعـ
( حيـث حظـي المضـمون الرياضـي بالنصـيب األكبــر م2017نتـائج هـذه الدراسـة مـع )سـعيد الغريــب،واختلفـت 

، %19.9بنســبة  االقتصــادي، يليــه فــي الترتيــب الثــاني المضــمون %32رافيــك فــي المواقــع بنســبة مــن اإلنفوج
 .%19.3والمضمون السياسي في الترتيب الثالث بنسبة 

عل اإلنفوجرافيك  عرض  في  المتبعة  لألساليب  بالنسبةــ   الدراسة  عينة  اإللكترونية  المواقع  اعتمدت    ى : 
بنسبة   باإلنفوجرافيك  المعلومات  عرض  في  الخبري  "  %70.6األسلوب  وجاء 552بعدد  "إنفوجرافيك، 

بنسبة   الثاني  الترتيب  في  الدعائي  األخير    ،%17.9األسلوب  الترتيب  في  التحليلي  األسلوب  جاء  بينما 
ا%11.5  بنسبة فبعض  والمعلومات،  البيانات  تحليل  في  اإلنفوجرافيك  أهمية  من  بالرغم  ألخبار  ـ 

وقيام الوسيلة اإلعالمية بهذا   والموضوعات تكون غير مفهومة للقراء وتحتاج إلى شرح وتحليل وتفسير، 
الدور يخرجها من سلبيتها إلى دور أكثر فاعلية وباألخص إذا كانت المعلومات صعبة وممتدة وتحتوي  

كثيرة. تفاصيل  يجب    علي  الجيد  تصميمً أفاإلنفوجرافيك  يكون  معلوماتيً ن  المعلومات ا  يضم  كاماًل  ا 
مصداقية اإلنفوجرافيك وقدرته   على  امباشرً   األن لها تأثيرً   و الرسوم،أو الخرائط أو الصور  أ واإلحصائيات  

 البيانات العددية.  علىاإلقناع من خالل توفر معلومات واضحة وموضوعية تعتمد  على
الدراسة، اإلنفوجرافيك  معالجة   ألسلوب  بالنسبةــ    اإللكترونية محل  للمواقع  النتائج اإلحصائية  : كشفت 

عالية   وبنسبة  األولي،  المرتبة  الشخصية  أو  الحدث  أو  للقضية  وصفًا  يقدم  الذي  اإلنفوجرافيك  استحواذ 
جاء اإلنفوجرافيك الذي يقدم   إنفوجرافيك، وفي الترتيب الثاني وبفارق صئيل،"  311وبعدد "  %39.6بلغت  

" إنفوجرافيك، وفي الترتيب الثالث  188بعدد "  %24.1ة أو الحدث في الترتيب الثاني بنسبة  أسباب القضي
بعدد    %18.6و القضية بنسبة بلغت  أوبفارق كبير عن سابقه، جاء اإلنفوجرافيك الذي يقدم نتائج الحدث  

وا143" والنتائج  الوصف  سبق  ما  كل  يقدم  الذي  اإلنفوجرافيك  كان  وأخيرًا  إنفوجرافيك،  بنسبة  "  ألسباب 
 " إنفوجرافيك.139بعدد "  17.7%

: كشفت النتائج اإلحصائية للمواقع اإللكترونية عينة الدراسة، تفوق هدف اإلنفوجرافيك  ألهداف  وبالنسبةــ  
بنسبة   واإلحاطة  "  %31.8اإلخبار  الترتيب    إنفوجرافيك،"  249بعدد  في  تقديمويليه  المعلومات    الثاني 

لخطوات تلك    اإنفوجرافيك، وفي هذه الحالة تكون مهمة اإلنفوجرافيك عرًض "  170بعدد "  %21.5بنسبة  
التصميم   قدرة  إلى  ذلك  ويرجع  محددة،  معلومات  توضيح  أو  إجرائية    علىالعملية  خطوات  توضيح 



 www.epra.org.eg                                                         www.jprr.epra.org.egمجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  179 

للمتلقي.   متاحة  أو خدمة معينة  محددة  عمل  بطريقة  المتعلقة  البيانات  وتوضيح  أو شرح  ما،  لمضمون 
الثال الترتيب  بنسبة  وفي  والوقاية  التوعية  هدف  يتضمن    %12.6ث  اإلنفوجرافيك  من  عددًا  نشرت  إذ 

وصفات وأطعمة لتقوية وزيادة مناعة األطفال والكبار لمواجهة كورونا ، وأخري تعرض طرق الوقاية من  
بنسبة   نصائح  تقديم  هدف  الخامس  الترتيب  وفي  المزمنة،  واألمراض  والكبار  لألطفال  كورونا  فيروس 

وذلك لزيادة التوضيح والشرح    %6.9وفي الترتيب السادس هدف إظهار روابط وعالقات بنسبة    ،7.9%
العرض  وطريقة  التصميم  في  المقدم  المحتوى  حسب  علي  وغيره  هدف    ،والتفسير  السابع  الترتيب  وفي 

ويرجع ذلك لالهتمام برصد الشائعات وكشف حقيقتها كسالح الحكومة    ،%6.7مواجهة الشائعات بنسبة  
إضافة إلى دوره  ا كثيرة من أهمها توظيف اإلنفوجرافيك لمواجهة الشائعات،ا لذلك طرقً مستخدمً  لمواجهتها،

نجازات وأنشطة الحكومة في مختلف المجاالت والقطاعات، وهذا يتفق مع ما أشارت إليه  إفي استعراض  
عاطف،   )حاتم  بمتطلبات م2018دراسة  الخاصة  هي  تكرارًا  الشائعات  أكثر  من  المرتبة   (  وفي  الحياة، 

القائم عل ، من أجل توضيح التغيير الذي يحدث  %5.4أساس زمنى بنسبة    ىاألخيرة جاء اإلنفوجرافيك 
وفي هذا اإلنفوجرافيك يتم    عبر الزمن وسرد المعلومات المتعلقة بالوقت إلعطاء المتلقي فرصة لتحليلها،

 تقييم المعلومات عبر فترات زمنية مختلفة.  استخدام تصميمات السالسل الزمنية التى ُتتيح إمكانية
بعض  اإلنفوجرافيك  لسياق  وبالنسبةــ   في  اإلنفوجرافيك  سياق  وضوح  عدم  إلى  الدراسة  نتائج  تشير   :

و إحصائيات أو دالئل أو وسائل  أ   توضيح لعناصر  أياألحيان، فكان مجرد قالب جاهز للتصميم دون  
جمع أرقام حول موضوع معين يريد   ىن المصمم اقتصرت وظيفته في بعض األحيان علأإقناع، فنالحظ  

عرضه دون البحث عن سياق واضح أو ترتيب منطقي للقصة التي يقدمها، فنجد المنتج النهائي مجرد 
مجرد تصميم بصري جذاب لمجموعة من   إنفوجرافيك به مجموعة من اإلحصائيات فيتحول الموضوع إلى
إذا وضعنا الرقم في صورة بصرية، وال    ىاألرقام، فالرقم في حد ذاته ال يعتبر بمفرده له معنى محدد حت

معينة،  أ يمكن   داللة  للمتلقي  يعطي  كامل وال  غير  فهو  اإلنفوجرافيك  لموضوع  متكاملة  بقصة  يخبرنا  ن 
اإلنفوجرافيك   مصمم  علي  يجب  يحأ ولذلك  عل ن  سيكون    ىرص  اإلنفوجرافيك  أن  ليتأكد  السياق  وضوح 

 . ةاسترشاديللمتلقي دون الحاجة إلى مفاتيح  امفهومً 
من  اإلنفوجرافيك  ألنواع  وبالنسبةــ   الدراسة  محل  بالمواقع  اإلنفوجرافيك  من  العظمي  الغالبية  جاءت   :

بنسبة   الثابت  ت  559بعدد    %71.8اإلنفوجرافيك  المقابل  في  اإلنفوجرافيك  إنفوجرافيك،  عدد  ضاءل 
من إجمالي اإلنفوجرافيك عبر المواقع طوال   %5.6إنفوجرافيك بنسبة لم تتجاوز  44إذ بلغ عدد  المتحرك،

يتفق    .  %20.7فترة الدراسة. وقد جاء الفيديو جراف في الترتيب الثاني بنسبة   مع ما توصلت إليه وهذا 
علي تصميمات اإلنفوجرافيك الثابتة التي ال تستفيد    ( أن الصحف اإللكترونية تعتمد Julio,2017دراسة )

إال بإمكانات قليلة من شبكة اإلنترنت وال تستغل جميع الموارد التكنولوجية المتاحة، وربما يرجع السبب  
في ذلك إلى تعرض اإلنفوجرافيك المتحرك لصعوبات في إنتاجه نتيجة للوتيرة السريعة لنشر األخبار عبر  

والقيو  بإنتاج  اإلنترنت،  مقارنة  إنتاجه  في  أطول  وقتًا  يتطلب  حيث  إلنتاجه  الالزم  والوقت  التقنية  د 
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( اللتان أوضحتا ضعف  م2018ودراسة ) دينا طارق،    (م2019التصميمات الثابتة، ودراسة )بيرق حسين، 
والتفاعلي   المتحرك  لإلنفوجرافيك  الدراسة  المواقع عينة  كبير عل  واالعتماد توظيف  اإلنفوجرافيك    ىبشكل 

الموقع وتحميله ومراعاته لمال تتعلق بسرعة تصفح  ذلك إلى صفات وخواص  مة أجهزة  ءالثابت، ويرجع 
 العرض المختلفة.

الدراسة عل :  نفوجرافيكإل ل  ينفال  للبناء  بالنسبةــ   بنسبة    ىاعتماد مواقع  األفقية  اإلنفوجرافيك  تصميمات 
" إنفوجرافيك، واتفقت  185بعدد "  % 23.6بنسبة    الرأسي   نفوجرافيكإلواك،  " إنفوجرافي596بعدد "  % 76.4

الخاص    حدة. وبشكل عام كان تصميم اإلنفوجرافيك  ىالنتائج العامة مع النتائج التفصيلية لكل موقع عل
  ي ا يحتو و رأسيً أبالموضوعات المتنوعة داخل عينة الدراسة عبارة عن تصميم معلوماتي يأخذ شكاًل أفقيًا  

المحتو   ىعل للمتلقي  تُقدم  وأشكال  ورسوم  ورموز  وأرقام  فهمه    ى معلومات  سهولة  في  يساعد  تسلسل  في 
عل يؤخذ  ما  ولكن  اإلنفوجرافيك  ىللمعلومات،  غي   . بعض  هو  الدراسة  محدد  عينة  عرض  سياق  اب 

يشع فما  هو    روواضح،  المتلقي  دون  أبه  صورة  في  وضعت  األرقام  من  مجموعة  أمام  تسلسل    أينه 
له تفسيرات  وجود  وأحيانًا عدم  األرقاممنطقي،  أخر   ، ذه  بالتصميم    ى وأحيانًا  المكتوب  النص  عدم وضوح 

لذلك  كثرتها،  في  النصوص  قراءة  وصعوبة  بداخله،  التفاصيل  رؤية  يراعي  أالمصمم    ىعل  وصعوبة  ن 
نه ال أهمية للنص إذا لم يستطع  أاستخدامات األرقام واإلحصائيات والنصوص داخل التصميم، خاصة و 

 المتلقي قراءته أو فهمه. 
بالنسبة نواع تخطيط اإلنفوجرافيك استخدامًا في  أ: جاء "عرض األفكار" من أهم  نفوجرافيكإل ا  لتخطيط  ــ 

" إنفوجرافيك، يليه في المرتبة الثانية إجراء المقارنات بنسبة  213بعدد "  %35.4المواقع اإللكترونية بنسبة  
بنسبة    نفوجرافيكإلا" إنفوجرافيك، يليه في المرتبة الثالثة التسلسل الزمني في عرض  190بعدد "  % 22.8
20.9 %  " التسلسل  174بعدد  الرابعة  المرتبة  في  يليه  إنفوجرافيك،  "  %9.5بنسبة    الهرمي"  "  64بعدد 

بنسبة   العمليات  تدرج  الخامسة  المرتبة  وفي  "  %6.9إنفوجرافيك،  إنفوجرافيك.66بعدد  ترتيب    "  وتأخر 
البيانات"   هذا اإلجراء مع الوظيفية    يتنافىوبوجه عام    ،%5.7فى هذه الدراسة حيث جاء بنسبة  "تحليل 

واإلحاطة فقط مع أهمية هذا النوع    ليكتفي باإلخباروالتحليل،    األساسية لإلعالم أال وهو الشرح والتفسير
البيانات واألرقام، حيث يجعل فهمها واستيعابها سهاًل، ويعطى   للمتلقي لمحة سريعة متكاملة  في تحليل 

جامع،   يتفق  وهذا،  عنها أبو  )مني  دراسة  وهذا  م 2009مع  البيانات  تحليل  تأخر  إلى  توصلت  التي   )
، وتختلف  ى خر أال يهتم بمعرفة ما وراء األرقام أو أن يبحث عنها في مواقع  اإلجراء يجعل الجمهور سلبًيا  

أسامة، )سالي  دراسة  مع  النتيجة  توصلت  م2018هذه  التي  األفكار  إلى  (  عرض  الترتيب    يأتيأن  في 
 بمواقع الصحف القومية المصرية. االقتصاديةاألول بتناول القضايا 

لمواقع عينة الدراسة اإلمكانات الرقمية في توظيف األلوان في : فقد استغلت ااأللوان  لتوظيف  بالنسبةـ   
التدرج   توظيف  إلى  إضافة  الدراسة،  فترة  خالل  اإلنفوجرافيك  مكونات  بعض    اللوني جميع  أرضيات  في 

الرسوم والرموز البصرية واألشكال الهندسية في التصميم، خاصة مع تمتع شبكة اإلنترنت والبيئة الرقمية 
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استخد  باستخدام  بإمكانية  والمعلومات  واألفكار  العناصر  تحديد  يتم  اللونية، حيث  الدرجات  الكثير من  ام 
بعض  إشراقًا  أكثر  ألوانًا  الرسوم  مع  مستخدمًا  الدراسة،  عينة  اإلنفوجرافيك  داخل  المختلفة  اللونية  الكتل 

اإلنفوجرافيك من خالل نوعين هما: األلوان  عن الخلفية الكلية، حيث تقديم األلوان الموجودة في    ءالشي
الهندسية وتكوين    والرسوموهي التي تستخدم لملء الفراغ داخل األشكال والجداول    Backgroundالخلفية  

وهي التي تستخدم في الخطوط واألشكال والنصوص    foregroundخلفية النصوص، واأللوان األمامية  
الذي   اإلنفوجرافيك  جاء  فقد  محل  والعناوين.  المواقع  في  األولي  المرتبة  في  فأكثر  ألوان  أربعة  يستخدم 

، ثم استخدام لونين %36.5، يليه وبفارق ضئيل استخدام ثالثة ألوان بنسبة %44.5الدراسة مجمعة بنسبة 
  2018هذه النتيجة مع دراسة )سالي أسامة،  وتتفق ،  %7.2، يليه استخدام لون واحد بنسبة %11.8بنسبة 

توصلت   (م أربع  التي  استخدم  الذي  اإلنفوجرافيك  أن  فأكثر    ةإلى  األول،    يأتيألوان  الترتيب    وتتفق في 
ن اإلنفوجرافيك الذي يستخدم لونين فقط جاء  أالتي توصلت إلى    (م2017أيضًا مع دراسة )علي حمودة،

 . %7.9في الترتيب الثالث بنسبة 
علي  مستقل  كفن  االنفوجرافيك  فن  الستخدام  بالنسبةــ   الدراسة  عينة  اإللكترونية  المواقع  اعتمدت   :

بذاته   مستقل  كفن  مصاحبً   أو اإلنفوجرافيك  كان  عبرإذا  لموضوع  عن    ا  الدراسة  نتائج  وكشفت  الموقع، 
عل الدراسة  عينة  بنسبة    ى اعتماد  له  مصاحب  موضوع  وجود  دون  المستقل  في    %67.8اإلنفوجرافيك 

، وهو ما  %32.2خدام اإلنفوجرافيك المصاحب لموضوع وهي  المواقع مجمعة، مقابل نسبة ضئيلة الست
إلى عدم وضوح    ىأد  األحيان  الموضوعات، حيث    المغزى في بعض  هذه  اإلنفوجرافيك  أفي  ن تصميم 

تصميم اإلنفوجرافيك    ى عل االعتماد ن  أكان يحتاج إلى نص مصاحب لتوضيح البيانات المذكورة فيه، كما  
واتفقت  .  محتوياته الصغيرة من قبل المتلقي  ىلي سهولة اإلطالع علالثابت وهو محدود المساحة أثر ع

نفوجرافيك كفن  إل ا  على( من حيث اعتماد عينة الدراسة  م2020أبو العال،  سلوى هذه النتيجة مع دراسة )
نفوجرافيك  إل مقابل نسبة ضئيلة الستخدام ا  %97.3مستقل بذاته دون وجود موضوع مصاحب له بنسبة  

م لموضوع  بنسبة  المصاحب  أد %3.3عين  ما  وهو  األحيان    ى ،  بعض  أو    إلىفي  القصة  وضوح  عدم 
حيث    المغزى  الموضوعات،  هذه  في  العرض  مصاأمن  نص  إلى  يحتاج  اإلنفوجرافيك  تصميم  حب  ن 

 Warily & Nattanun. وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )لتوضيح البيانات المذكورة فيه
ًيكمل الخبر أو يدعمه وليس كشكل منفصل، من أن    (2015, اإلنفوجرافيك يستخدم بشكل أكبر كجزء 

( دراسة  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  نتائجها    (Kim&Lee,2015وتدعم  تؤكد  وجود   علىحيث  أهمية 
 فاعليته. نما ُيعزز من إالنص في عرض األخبار، فوجود اإلنفوجرافيك ال يغني عن وجوده 

في    نفوجرافيكاإل   اهتمام  تفاوت  عام  بشكلــ   القصور  بعض  فنجد  التصميم  بجودة  الدراسة  عينة 
التصميمات ومنها ازدحام التصميم بالعناصر أو عدم وضوح بعض التفاصيل داخل بعض التصميمات، 

ا خالل  ألفالزال  من  االنتباه  جذب  هو  األول  اإلنفوجرافيك  فهدف  االهتمام،  من  مزيد  إلى  يحتاج  مر 
وا الموضوع  العالقة توظيف  وتوضيح  ورسوم  وصور  ولون  نص  من  المختلفة  البنائية  والعناصر  لشكل 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

بينهما، أي أن كل عنصر له وظيفة داخل التصميم يسهم في إثبات الحقائق وطرح المعلومات والمساعدة 
ا أن أي عرض مرئي ينبغي أن يمتلك واحدً   (Hesham,2016في التأثير، وهذا ما أكدت عليه دراسة )

 ن عناصر أداء مهمته المقصودة بشكل صحيح أو نقل الرسالة المستهدفة. أو أكثر م
المصرية    المصرية  النخبة  متابعة  نسبة  ارتفاع  إلى  اإلحصائية  التكرارات  تشيرــ   اإللكترونية  للمواقع 

بلغت   بنسبة  دائمًا"  "أتابعها  األول  الترتيب  في  جاء  حيث  الثاني  %50.7والعربية؛  الترتيب  في  وجاء   ،
، وترجع  %11.7، بينما جاء "أتابعها نادرًا" في الترتيب الثالث بنسبة  %37.7حيانًا" بنسبة بلغت  أ"أتابعها  

 فيها. اتوفر معلومات موثوقً  مهمةاإللكترونية ألنها وسيلة إعالمية  الباحثة ارتفاع نسبة متابعة المواقع
نسبة    اإلحصائية  التكرارات  تأوضحــ   يهتمو   % 38.7أن  العينة  أفراد  بمتابعة    ن من  كبيرة  بدرجة 

اإلا المواقع  في  المقدم  ونسبة  إللنفوجرافيك  يهتمو   %50.3كترونية،  متوسطة،    ن منهم  بدرجة  بمتابعتها 
 بمتابعتها.  ن ا ما يهتمو م نادرً منه %11ونسبة  

نفوجرافيك المقدم  إلا  ى بدرجة كبيرة عل  ن من أفراد العينة يعتمدو   % 32أن نسبة    الدراسة  نتائج  أوضحتـ  
ا المواقع  للحصول علإلفي  ونسبة    ىلكترونية كوسيلة  بها،  تهتم  التي  القضايا    % 45.7المعلومات حول 
هذه   واتفقتعليها بدرجة ضعيفة،    ن منهم يعتمدو   %22.3ونسبة  عليها بدرجة متوسطة،  ن  منهم يعتمدو 

ثبتوا ارتفاع االعتماد أ( والذين  2018Julio Costa ,ودراسة )   (م2020حمد محمد،أالنتيجة مع دراسة )
نفوجرافيك في متابعة األخبار والقضايا المختلفة، نظرًا لكون اإلنفوجرافيك أحد وسائل الجذب في  إلا   ىعل

 حيث يقوم بتلخيص واختصار المعلومات وتقديمها بشكل مبسط من الصور والرسوم. ؛مات تقديم المعلو 
اإللكترونية    الدراسة  نتائج  تشيرــ   المواقع  في  المصرية  النخبة  تتابعها  التي  الموضوعات  أكثر  أن  إلى 

بلغت   بنسبة  األول  الترتيب  في  الرياضية"  "الموضوعات  كانت  والعربية؛  وجاءت %61.7المصرية   ،
" في  االقتصادية، وجاءت "الموضوعات  %59.3"الموضوعات الصحية" في الترتيب الثاني بنسبة بلغت  

بلغت   بنسبة  الثالث  وجاءت %57.3الترتيب  بلغت   ،  بنسبة  الرابع  الترتيب  في  الفنية"  "الموضوعات 
بلغت  47.3% بنسبة  الخامس  الترتيب  في  السياسية"  "الموضوعات  وجاءت  وجاءت  45.7%،   ،

بلغت  "الموض بنسبة  السادس  الترتيب  في  الدينية"  في %44.3وعات  التسويقية"  "الموضوعات  وجاءت   ،
،  %34، وجاءت "الموضوعات السياحية" في الترتيب الثامن بنسبة بلغت %37الترتيب السابع بنسبة بلغت  

 . %32وجاءت "الموضوعات التعليمية" في الترتيب التاسع بنسبة بلغت 
التي تم االعتماد عليها لمتابعة اإلنفوجرافيك المقدم من خاللها، جاء في   اإلخبارية  المواقع  ألهم  بالنسبةــ  

السابع" اليوم  الثاني  175)بإجمالي تكرارات    % 58.7بنسبة بلغت    الترتيب األول "موقع  الترتيب  (، وفي 
جاء "موقع   الثالث وفي الترتيب    (،167بإجمالي تكرارات )  %55.3بنسبة بلغت    "جاء "بوابة أخبار اليوم

(، وفي الترتيب الرابع جاء "موقع البوابة نيوز"  152بإجمالي تكرارات )  %50.7العربية نت" بنسبة بلغت  
بلغت   )  %49.3بنسبة  تكرارات  بلغت 149بإجمالي  "بنسبة  الوفد  "موقع  جاء  الخامس  الترتيب  وفي   ،)

(،  133بإجمالي تكرارات )  %44.3لغت  ، وفي الترتيب السابع جاء "موقع المصري اليوم" بنسبة ب47.7%
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، وفي الترتيب الثامن جاء "موقع الرياض %45.7نيوز" بنسبة بلغت    سكايوفي الترتيب السادس جاء " 
النتيجة    .%44السعودية" بنسبة بلغت   هذه  مع ما جاء بالعديد من الدراسات السابقة التي أكدت وتتفق 

األ الترتيب  علي  السابع"  "اليوم  استحواذ  المتابعة  علي  في  الجمهور  لدي  المفضلة  المواقع  بين  ول 
األحداث  نقل  والفورية  اإلعالمي  السبق  أهمها:  من  عديدة  ألسباب  وذلك  المعلومات؛  علي  والحصول 

المواقع   في  تعرض  ال  التي  والمعلومات  الحقائق  ببعض  لألحداث، األخرى وانفراده  المستمرة  والمتابعة   ،
األمر   الترتيب،  هذا  احتل  ما  لذلك  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  للجمهور،  مهًما  مصدًرا  منه  يجعل  الذي 

 (.م2016( وهو ما أكدته دراسة )نسرين حسام، م2016، القاضيتوصلت إليه دراسة )ندية 
كثر العوامل المؤثرة في مصداقية المعلومات الواردة في اإلنفوجرافيك  أأن من    الدراسة  نتائج  أوضحتــ  

ترونية من وجهة نظر عينة الدراسة؛ جاءت "البيانات التوضيحية التي تشير إلى  لكإلالمقدم في المواقع ا
بلغت   بنسبة  األول  الترتيب  في  عنه"  المسئولة  والجهة  الدولية  %76.3الموقع  المنظمة  "اسم  وجاء  و  أ، 

الترتيب   في  المعلومات"  مصدر  بلغت    الثاني المحلية  وراء  %56.7بنسبة  من  الهدف  "وضوح  وجاء   ،
بنسبة بلغت  نفوج إلا الثالث  الترتيب  يتيح االنتقال لمصادر المعلومات  %52.7رافيك" في  "الموقع  ، وجاء 

بلغت   بنسبة  الرابع  الترتيب  في  صحتها"  من  والتأكد  معد  %50األخرى  اسم  "ذكر  وجاء   ومصمم، 
 المصممة ، وجاء "وجود العالمات التجارية للوكالة% 46.7نفوجرافيك" في الترتيب الخامس بنسبة بلغت إلا

كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية    .% 40.3لإلنفوجرافيك" في الترتيب السادس بنسبة بلغت  
بين أفراد العينة في العوامل المؤثرة في مصداقية المعلومات الواردة في اإلنفوجرافيك المقدم في المواقع 

، فيما عدا وضوح الهدف من وراء  0.05دالة عند مستوى داللة اقل    2احيث كانت قيم ك  لكترونية،إلا
نفوجرافيك  إلل  المصممةنفوجرافيك ووجود العالمة التجارية للوكالة  إلم انفوجرافيك وذكر اسم معد ومصمإلا

 . 0.05غير دالة عند مستوى   2فراد العينة حيث كانت قيم كاألم يكن هناك فروق بين 
أ  الدراسة  نتائج  تشيرــ   علإلى  المؤثرة  العوامل  أهم  من  المواقع   ىن  في  المقدم  اإلنفوجرافيك  ثراء 

ر عال على متابعة الحصول علي معلومات من وجهة نظر النخبة المصرية عينة  اإللكترونية ذات تأثي
عل بالفأرة  التوجه  وإمكانية  والتصغير  التكبير  استخدام  من  التفاعلية  أساليب  "ـيتيح  جاء  جزء    ىالدراسة: 

وغيرها من عناصر التفاعلية" في    ى أخر معين يعطي معلومة وعند الضغط عليها يفضى إلى معلومات  
، وجاء "يوظف النص مع الصورة مما يسهل فهمها واستيعابها بسرعة" في    2.75يب األول بمتوسط  الترت

بمتوسط   الثاني  من  2.72الترتيب  "يمكنني  وجاء  المستخدم  إ،  يريد  حسبما  المعلومات  اختيار  مكانية 
بمتوسط   الثالث  الترتيب  في  حركته"  في  ي2.69والتحكم  التي  المعلومات  مصادر  "توثيق  جاء  قدمها  ، 

، جاء "مط جيد في نشر التقارير المعقدة والمطولة"  في 2.64اإلنفوجرافيك" في الترتيب الرابع بمتوسط  
، وجاء "يوفر خاصية التعليق علي المحتوى وإبداء الرأي"  في الترتيب  2.56الترتيب الخامس بمتوسط  

بمتوسط   ه2.52السادس  كم  تبسيط  خالل  من  المعلومات  غموض  "يزيل  وجاء  المعلومات ،  من  ائل 
، وجاء "يتيح عمل مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي  2.48المعقدة" في الترتيب السابع بمتوسط  
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، وجاء " يقدم المعلومات بطريقة مختلفة من  2.45" في الترتيب الثامن بمتوسط  اإللكترونيأو عبر البريد  
 . 2.35" في الترتيب الثامن بمتوسط  خالل عناصر الحركة المختلفة من صور متحركة وصوت وفيديو

نحو أسلوب تقديم    واالتجاهلكترونية العربية  إلوجود عالقة طردية متوسطة بين معدل استخدام المواقع ا  -
نه كلما  أ، أي  0.01عند مستوى    كانت دالةلفة، حيث  لقضايا المختل  إللكترونية اإلنفوجرافيك في المواقع ا

لكترونية العربية كان االتجاه نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع  إلالمواقع اارتفع معدل استخدام  
 . ايجابيً إلقضايا المختلفة لاإللكترونية 

توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين درجـة االهتمـام  ـ تم إثبات صحة الفرض األول والذي ينص على أنـه "
 وتأثير المعلومات واالتجاهات نحو القضايا المختلفة. كترونيةلإلنفوجرافيك المقدم في المواقع اإلبمتابعة ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه    ــ ثبت صحة الفرض الثاني بشكل جزئي الذي ينص على "
نحو أسلوب تقديم اإلنفوجرافيك في المواقع اإللكترونية للموضوعات والقضايا المختلفة باختالف المتغيرات  

 التعليم(.  -السن -المستوى االجتماعي  –اإلقامة  –النوع ): الديموغرافية
 

الدراسة:توصيات   

باالتصال   للقائمين  عمل  وورش  تدريبية  دورات  بإعداد  اإلعالمية  المؤسسات  قيام  بناء    علىـ  كيفية 
، وكيفية توظيفه في المجاالت المختلفة، وتأهيلهم ليصبحوا مصممين محترفين وفق  وتصميم اإلنفوجرافيك

لتصميم   الحديثة  البرامج  توفير  مع  والعالمية،  المحلية  واألكاديمية  العلمية  والمعايير  البرامج  أحدث 
 ترونية. اإللك راألخبار والمصاد طرق التحقق من  علىاإلنفوجرافيك، هذا باإلضافة إلى تدريبهم وتأهليهم  

اإلنفوجرافيك   تقييم  حول  العلمية  بالدراسات  االهتمام  وجهة    وجدوى ــ  من  اإللكترونية  بالمواقع  استخدامه 
 اإلنفوجرافيك. نظر الخبراء والمصممين والجمهور، ودراسة تفضيالت الجمهور ألنواع وأشكال 

 والتقليدية. ثة ــ االهتمام بالدراسات المستقبلية لإلنفوجرافيك في وسائل اإلعالم الحدي
والعمل   اإلعالمية  الوسائل  بكافة  اإلعالمي  األداء  بمستوى  االهتمام  ضرورة  دورية    على ــ  أبحاث  إجراء 

 القوة.نقاط الضعف والقوة؛ لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط  علىلتقييم مستوى هذا األداء والتعرف 
البرامج   ومقررات  خطط  وتعديل  تطوير  في  االستمرار  لمواكبةــ  الخاصة   الدراسية  الحديثة  التطورات 
 العمل. بالتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية ليالئم متطلبات سوق 

لكترونية بشكل عام واالهتمام بتطويرها مما  إلنفوجرافيك عبر المواقع اإل ـ التوسع في إنشاء أقسام خاصة با
 إليها.ا أكثر مشاهدة وجذبًا، ولتسهيل عملية البحث وإتاحتها للمتلقي وسهولة الوصول يجعله
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105 . 
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Education at the age of information, Journal of Arts and Humanities (JAH), volume 3, N.5.(pp.2 -4). 
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5-Nadia, Y., (2020). Online infographics, International Journal of Biology Sciences IJBPAS,5(7) p. 
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Abstract 

        The study aims to identify the elite attitudes towards the infographics 

treatment of issues and topics in the Egyptian and Arab websites. This study 

belongs to descriptive studies, which relied on the survey method and the 

comparison method to monitor the similarities and differences between 

infographics that treatment social issues, and two tools were used in the 

analysis, the content analysis tool and the shape analysis tool. The study reached 

several results, among the most important of them are a superiority in 

quantitative content of the infographics on Akbar Yom with (317) infographics, 

health topics topped the list of topics, followed by economic topics and sports 

topics.  The goals of the infographics used in Arab electronic websites were 

preventive informing then awareness and briefing, then advocating and 

supporting decisions. The results of the filed study showed a high percentage of 

elite follow-up to websites. 
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