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BUILDING THE MEDIA MESSAGE AND DESIGNING IT THROUGH INFOGRAPHICS 

 

Bairq Hussein Jumaah AL-RUBAYE 1 
 

 Abstract: 

The study aims to identify how to build the media message in an 
artistic design style (infographic) to reach the mechanism of 

building the media message by infographic in the researched news 

sites. For the survey method, which is one of the best methods 

used to study the subject of the research, the researcher used the 

method of content analysis, the employee of the research tool, a 

quantitative and qualitative content analysis form for the study of 
74 infographics that appeared during the research period in the 

research sample sites. 

The study revealed a number of results, most notably 

1. The surveyed sites employed the information in a manner 

based on images, shapes and data, that is, through the use of the 
visual element and the readable element in the infographic. 

2. The diversity of methods of displaying the content in the 

infographic presented on the researched sites between the use of 

texts, numbers, shapes, symbols, pictures, drawings and maps for 

both sites of Al-Quds Al-Arabi and Russia Today, while Alsumaria 

News did not employ drawings and maps in the method of 
displaying information. 

3. The diversity of the artistic effects used between kinetic and 

sound effects in the research sample, some of which came 

directly, as is the case on the Alsumaria News website, and some 

were in a suggestive kinetic style, as in the Al-Quds Al-Arabi 
website and the Russia Today website through the employment of 

colors, which suggests movement, which helps the reader to know 

The direction of reading is towards the required information.  
Keywords: Infographic, Communication Message, Design. 
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 ية وتصميمها لعرب االنفوغرافيكلعامبناء الرسالة اإل
 

 2بريق حسني مجعة الربيعي 

 
 

 :امللخص
ية أبسلوب تصميمي فين)االنفوغرافيك( عامالتعرف على كيفية بناء الرسالة اإل إىل هتدف الدراسة

ويعد الاحث من  ،ية املاحوثةبخاار ية ابالنفوغراف يف املواقع األعامبناء الرسالة اإل آلية إىل للوصول
ية يعتمد على وصف الظاهرة موضوع عامالاحوث الوصفية ويف هذا النوع من الاحوث يف الدراسات اإل

وضوع املناهج املستخدمة لدراسة م أفضلالاحث وصفًا علميًا عرب استخدامه ملنهج املسح الذي يعد من 
الاحث استمارة حتليل املضمون الكمي  أداةمستخدمة الااحثة أسلوب حتليل املضمون، موظفة  ،الاحث

  . انفوغراف ظهرت اثناء مدة الاحث يف املواقع عينة الاحث 74لدراسة  والكيفي
  هاأبرز وكشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج 

والاياانت أي عرب استخدام  كشكاللى الصور واألوظفت املواقع املاحوثة املعلومات أبسلوب قائم ع .1
 . العنصر الاصري والعنصر املقروء يف االنفوغراف

تنوع أساليب عرض احملتوى يف االنفوغراف املقدم يف املواقع املاحوثة ما بني استخدام النصوص  .2
يب وموقع روسيا اليوم والرموز والصور والرسوم واخلرائط لكا املوقعني ملوقع القدس العر  كشكالواألرقام واأل

 . يف حني مل يوظف موقع السومرية نيوز الرسوم واخلرائط يف أسلوب عرض املعلومات
تنوع املؤثرات الفنية املستخدمة ما بني مؤثرات حركية وصوتية يف عينة الاحث منها ما جاءت بشكل  .3

كما يف موقع القدس   مااكشر كما هو احلال يف موقع السومرية نيوز ومنها كانت أبسلوب حركي احيائي
العريب وموقع روسيا اليوم عرب توظيف األلوان مما يوحي حبركة مما يساعد القارئ على معرفة اجتاه القراءة 

 .حنو املعلومات املطلوبة
 .الرسالة االتصالية، التصميم ،االنفوغرافيك الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

اانت واملعلومات الصحفية بشكل مصور متتابع فكراًي ومنطقيًا مما يسهل يعد فن االنفوغراف مدبخًا متطورًا لعرض الاي
 على املتلقي )املشاهد( فهم واستيعاب الرسالة االتصالية )اهلدف منها( .

اجلذب الاصري، ويتم تصميم  أكشكال أحد وميثل التجسيد اجليد لشكل تصميم)بناء( الرسالة االتصالية عرب االنفوغراف
تصالية عرب االنفوغراف بتصنيف الفقرات واملوضوعات مما يسهل على املستخدم )املتلقي( الاحث عن املعلومة وبناء الرسالة اال

  التصميم والرسالة معاً. أهدافن كل جزء من حمتوى الرسالة أييت ابنسجام اتم مع أاملطلوبة ولتحقيق ذلك البد من التأكيد على 
)االنفوغراف( وما يرتاط هبا من وضوح وقدرة على كشكالهبا الصور والرسوم واأل وسامهت االنقرائية اجلرافيكية اليت تتمتع

ية يف انسجام عامالقارئ عرب ابختيار الصور والرسوم املناساة، وان العرض املنطقي للرسالة اإل إىل يةعامتوصيل الرسالة اإل
                                                           

bairaq@comc.uobaghdad.edu.iq
3

، العراق، جامعة بغداد، د.  
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وتقدميها بصورة متوازنة بني عناصر ثاثة )املضمون والشكل ية عاماملعلومات واملادة املرئية برتتيب منطقي، فان صياغة الرسالة اإل
 واملعرفة( .

ية البد من االهتمام بتأثري استخدام العناصر الفنية والاصرية وأسلوب عرض املعلومات وحجم عامعند بناء الرسالة اإل
 إدراكهدف وضوح الرؤية وسهولة  املادة )الرسالة( والتااين وحجم الصور والرسوم )العناصر( وهذا االهتمام جيب ان حيقق

 املعلومات املقدمة يف االنفوغراف .
 

 منهجية البحث  :املنهجي اطا اإل
 واًل: مشكلة البحثأ

واملعلومات لدى  بخاارمصادر األ أحد ية وصفحات التواصل االجتماعي اليت ابتت تعدلكرتوننتيجة النتشار املواقع اإل
ية فكان البد عامية لكثري من األكشخاص و اجلهات واملؤسسات اإلأبخاار صات ت عاارة عن منأصاحعدد من املستخدمني و 
من قال )القارئ  بخاارية ابلشكل الذي يائم ضرورات العصر والسرعة يف القراءة واالطاع على األعامإلعادة بناء الرسالة اإل

 ية . عامبناء الرسالة اإل آلية وهذا بطايعة احلال انعكس على ،العجول(
متفاعلة  كشكالية متنوعة ومتعددة األإعامت رسالة أصاحفيديو أو  صور متحركةأو  اداًل من ان تكون نصوص صماءف  

ي والصحفي ملواكاة هذه التطورات، حياول الاحث عامظهر فن االنفوغرافيك يف العمل اإل ،مع نظرات وقراءات املطلع عليها
 ة االتصالية عرب االنفوغرافيك؟بناء الرسال آلية ما :اإلجابة عن السؤال االيت

 اثنياً: أمهية البحث
ية مما جيعله يقدمها بشكل جاذب وملفت مانح هوية بصرية عاممتيز االنفوغرافيك يف طريقة عرض وبناء الرسالة اإل

 ية اليت يعرب عنها .عامبخاصة للرسالة اإل
ي يدفع حنو التفكري يف إعادة تشكيل الرسالة عاماإلوتنوع استخدام االنفوغرافيك وتطور صناعة وتلقي الرسائل  أن تعدد

ية بطرق ماتكرة مل يكن معمول هبا مساقا مما يؤثر على منط املعلومات وكيفية تصميمها وابخراجها فضا عن أتثريه على عاماإل
 التقنية و األبخاارية السريعة  كةية متجددة ومواكاة للحر إعامي بصورة عامة، من هنا برزت أمهية الاحث لاناء رسالة بخاار النمط األ
 

 اثلثاً: أهداف البحث 
التعرف على كيفية بناء الرسالة  إىل ي العريب لذا يهدف الاحثعامن االنفوغرافيك فن حديث نساياً يف جمال العمل اإلإ

 ية أبسلوب تصميمي فين)االنفوغرافيك( .عاماإل
 

  ابعاً: منهج البحث
ية كونه يعتمد على وصف الظاهرة موضوع الاحث وصفاً عامة يف الدراسات اإليعد هذا الاحث من الاحوث الوصفي

مستخدمة الااحثة أسلوب  ،املناهج املستخدمة لدراسة موضوع الاحث أفضلعلميًا عرب استخدامه ملنهج املسح الذي يعد من 
  ية عرب االنفوغراف.عامحتليل املضمون هبدف فهم واقع بناء الرسالة اإل
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 جماالت البحث خامسًا:
 يتمثل اجملال املوضوعي يف تصميم الرسالة االتصالية عرب االنفوغراف . :اجملال املوضوعي

  30/9/2021لغاية  1/8/2021 حدد اجملال الزماين مبدة كشهرين وقعت بني :اجملال الزماين
 

 سًا: جمتمع ولعينة البحثساد
الاحث  ية. وحددت عينة من جمتمعبخاار  االنفوغراف يف املواقع األية املصممة عربعاميتمثل جمتمع الاحث يف الرسالة اإل

ية متنوعة هي )موقع السومرية نيوز أبخاار الااحث ثاثة مواقع  أبخذتاذ ،وفق نوع العينات الغري االحتمالية متمثلة بعينة قصدية
وحصرت فيهما االنفوغراف  (2021م وموقع القدس العريب وموقع روسيا اليوم( وحددت مدة الدراسة بشهرين )اب وأيلول لعا

 انفوغراف.  74بواقع  الذي عرضته املواقع املاحوثة
 

 ًا: أدوات البحثسابع
بناء الرسالة االتصالية عرب االنفوغراف  آلية إىل استخدمت الااحثة استمارة حتليل الشكل الفين لاناء االنفوغراف للوصول

االطاع على  إىل االطاع على عدد من الدراسات يف جمال االنفوغراف ابإلضافة فئات قابلة للقياس بعد إىل وقسمت االستمارة
 االنفوغراف ومتابعته . فئات التحليل هي 

 أواًل: العناصر املكونة لانفوغراف 
 واأللوان واخلرائط و اجلمل والكلمات(  كشكالالعنصر الاصري ويضم ) الصور والرسوم واأل -
 يات واحلقائق واالحداث واألرقام ومعلومات( العنصر املقروء ويضم ) االحصائ -
 :املؤثرات فنية بصرية -
 السريع (أو  الظهور واالبختفاء املتدرج آلية مؤثرات حركية )انتقالية من بخال -
 احلجم )تكاري وتصغري(أو  مؤثرات تغيري الشكل -
 التدرج اللوين( –العتمة  –السطوع  –مؤثرات لونية )الظال  -
 دوغراف(الصوتية )في املؤثرات -
 تفسري( –تسجيل صويت )تعليق  -
 تسجيل موسيقي . -
 ختفيف ( –ايقاعات صوتية )تضخيم  -
 يتم العتماد القالب اهلرمي يف بناء االنفوغراف بصو ة  اثنياً: قالب لعرض البياانت واملعلومات يف االنفوغراف

 لعامة
 األسلوب الزمين)منوذج التسلسل الزمين يوضح االحداث حسب وقوعها زمنياً( -
 األسلوب اجلغرايف) وفق مكان احلدث وغالاا ما يوظف اخلرائط فيه( -
 أسلوب عرض احلدث واساابه  -
 أسلوب املقارنة بني النتائج  -
 أسلوب عرض األدلة والواثئق واحلقائق  -
 األسلوب الوصفي  -
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 اثلثاً: تقنية تصميم )بناء( االنفوغراف 
 تقنية االنفوغراف الثابت  -
 تقنية االنفوغراف املتحرك  -
 قنية االنفوغراف التفاعليت -

 
 : حتديد مفاهيم ومصطلحات البحثاثمناً 

ية مستخدمًا جمموعة عاميقصد به اهليكل العملي الفين العام لانفوغراف والذي يساعد يف بناء الرسالة اإل :الاناء الفين
الرسالة  و موضوع فكرة ء علىي يسلط الضو إبداعي والتصميمي مما ينتج عمل عاممن األدوات املرتاطة بطايعة العمل اإل

 . إليهاجلمهور بشكل سلس وهو اهلدف الذي يريد احملرر واملصمم الوصول  إىل االنفوغرافيكية تصل
خمتصرة وواضحة  أكشكالعملية فنية لتجسيد الاياانت و املعلومات واألفكار يف هيئة صور ورسوم ورموز و  :االنفوغرافيك

 ية وفنية متنوعة وفقاً لنوع االنفوغراف واملعلومات .إلكرتونللرسالة االتصالية عرب تقنيات كامل   إدراك إىل ومفهومة للوصول
 

 : د اسات سابقة اتسعاً 
 ( 2019د اسة سهام حسن الشجريي )الشجريي، 

رصد معايري صحافة االنفوغراف الفنية والاصرية ذات الصلة ابلقصص  إىل هتدف دراسة سهام حسن الشجريي  
فهم لطايعة هذا الفن الصحفي وكشف الاحث عن طايعة القضااي  إىل نشورة يف جريدة القدس العريب للوصولالصحفية امل

واتاعت  ،واملوضوعات اليت ركز عليها االنفوغراف كما كشف الاحث عن الطرق املستخدمة يف متثيل الاياانت بصراًي وحتليها
ب حتليل املضمون يف الكشف عن املعايري . هنا اهتمت الااحثة برصد ذلك املنهج الوصفي معتمداًت أسلو  إىل الااحثة للوصول

 املضامني اليت ركز عليها االنفوغراف يف جريدة القدس العريب .
اهنا  إىل # ختتلف دراستنا عن دراسة سهام حسن الشجريي من حيث املنهج املستخدم والعينة )االنفوغراف( ابإلضافة

 ي يف حني ناحث هنا عن االنفوغراف كفن تصميمي يسهم يف ابراز الرسالة االتصالية .اهتمت بدراسة االنفوغراف كفن صحف
 ( 2018د اسة أمل منري كامل )كامل.، 

حتليل بخصائص االنفوجراف الثابت والتفاعلي املنشور يف الصحف عينة الدراسة وحتليل كيفية معاجلته  إىل هتدف الدراسة 
ية . وقد وظفت لكرتونتفسري االنفوجراف يف الصحف عينة الدراسة الصحف الورقية واإلرصد و  إىل وهتدف ،للقضااي اجملتمعية

النتائج  أبرزومن  ،حتليل املضمون بشقيه الكمية والنوعي أداةالااحثة منهجني يف دراستها املنهج املسحي ومنهج املقارن ابستخدام 
ينة الدراسة متشابه يف عدة بخصائص عامة بغض النظر عن ا الااحثة جاء اإلنفوجراف يف الصحف الورقية عإليهاليت توصلت 

املختلفة ومن أهم  ليجمع بني بعض العناصر اجلرافيكية الصحيفة املنشور فيها، ومن انحية الشكل جاء االنفوجراف عينة الد راسة
املتعارف  كشكالناصر هي من أكثر األتلك العناصر استخداماً الرموز والصور واخلرائط والرسوم الايانية العمودية، وجند أن تلك الع

 ظهورها يف الرسم بشكل كاري. إىل الرسم املختلفة مما أدى أهدافعليها واليت ختدم 
ية هو حتديد مسات التفاعلية لكرتوناهلدف األساسي من دراسة االنفوجراف املنشور يف الصحف اإل وأوضحت الااحثة ان

تاني أن الصحف  ،انت اخلاصة ابإلنفوجراف التفاعلي يف الصحف عينة الدراسةاخلاصة ابلرسم، ومن بخال مجع وحتليل الايا
 األجناية متيزت وتقدمت عن الصحيفة املصرية يف إمكانياهتا املادية التقنية
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واليت أهلتها الستخدام مسات واضحة ومتطورة للتفاعلية يف الرسم، وكذلك من الناحية الكمية حيث اعتمدت الصحف 
تفاوت ملحوظ بني الصحف  إىل النفوجراف التفاعلي واملتحرك بشكل أكرب من الصحيفة املصرية. وأكشارت الااحثةاألجناية على ا

األجناية والصحيفة املصرية )عينة الدراسة( من حيث اخلصائص املتعلقة ابلتفاعلية، مع وجود بعض التشاهبات من انحية الشكل 
 والنوع واحملتوى .

دراستها لصحف ورقية  إىل امل عن دراستنا يف استخدام الااحثة املنهج املقارن ابإلضافة# ابختاف دراسة امل منري ك
ية مصرية وامريكية وبريطانية ويظهر االبختاف جليا يف هدف الدراسة الذي يركز على رصد وحتليل وتفسري اإلنفوجراف إلكرتونو 

 .ية للصحفلكرتوناملختلف يف الصحف املصرية واألجناية واملواقع اإل
Nur Cemelelioğlu Altin (Altin ،2017) 

، مادأ التفاعلية إىل و اليت تستند ،(بخاارهتدف هذه الدراسة املعنونة بـ ) استخدام االنفوغرافيك التفاعلي يف مواقع األ  
بفعالية عرب  متكني القراء من فحص جمموعات كارية من املعلومات بسهولة وربط الاياانت املختلفة ابستخدام سطح الشاكشة إىل

ية املنشورة على بخاار عرب فحص ومناقشة األعمال الرسومية التفاعلية للصحف العاملية الرائدة والقنوات األ ،االنفوغرافيك التفاعلي
ان  :ا هيإليهالنتائج اليت توصلت  أبرزية يف سياق نقل املعلومات والتفاعل وماادئ التصميم اجلرافيكي. ومن لكرتونمواقعها اإل

لديها هنج تصميم واضح ومفهوم. مت تصميم انفوغرافيك يتاءم مع التنسيق  ،حيث يتم فحص االنفوغرافيك ،يةبخاار واقع األامل
إبطاء الصفحات حىت يتم فتحها  إىل ى ميزاهتا الشائعة يف أهنا ال تؤديأحد وتتمثل ،العام لصفحات الويب اليت تعمل عليها

لوحظ أن استخدام  ،جهزة احملمولة. و عندما مت تقييمها من حيث ماادئ التصميمبسرعة. كما ميكن عرضها بسهولة على األ
أهم نقطة يف االنفوغرافيك  إىل يف دراستها اللون والطااعة يف مجيع )االنفوغرافيك( متناسقة للغاية. و كذلك توصلت الااحثة

للمستخدمني. ميكن للقراء الذين يصاحون مستخدمني  بخاارية يف توفري جتربة تشاركية لتجميع األبخاار التفاعلي يف املواقع األ
نشطني بسهولة تصفية املعلومات اليت يريدوهنا. إن استخدام الصور املثرية لاهتمام بداًل من النصوص الطويلة جيعل من السهل 

 إىل ل متزايد والوصولكشعاية بشك لانفوغرافيك أصاح ،وفهمها بشكل أسرع وزايدة إمكانية تذكرها. وبساب هذا بخااراأل إدراك
 نطاق أوسع من القراء.

 وليست دراسة حتليلية  ،( عن هذا الاحث كوهنا دراسة استقرائيةNur Cemelelioğlu Altin# ختتلف دراسة )
 Sandra Zwinger &Michael Zeiller (Zeiller ،2016) دراسة

حمتوى مخس صحف  حتليل ، إىلة (ملانيية األكرتونلعمدت هذه الدراسة املعنونة ) االنفوغرافيك التفاعلي يف الصحف اإل 
عن أنواع االنفوغرافيك التفاعلية اليت يتم استخدامها يف  ة تعرض االنفوغرافيك التفاعلي للاحثملانيية انطقة ابللغة ابألإلكرتون

ولتمثيل الصحف  ،ات السااية بفاعليةا والنمسا وسويسرا لتقدمي الاياانت املعقدة والعاقأملانيالصحافة املعتمدة على الاياانت يف 
ا والنمسا وسويسرا واليت يتم نشرها يف املطاوعات وعرب أملانيابختار الااحااثن مخس صحف من  ،ةملانيية الناطقة ابللغة األلكرتوناإل

 Zeit Online،„ Berliner Morgenpost، „Neue Zürcher Zeitung،„ Der„اإلنرتنت وهي: 
Standard “und„ Kurier  . ” يناير  1واالنفوغرافيك التفاعلية الذي مت حتليله هو الذي مت نشره يف الفرتة ما بني

 Zeit :انفوغرافيك تفاعليًا موزعة 276حيث مت حتديد ما جمموعه  ،يف العينة املذكورة 2015ديسمرب  31و  2014
Online 36  وBerliner Morgenpost 54  وNeue Zürcher Zeitung 89  وDer Standard 

 .Kurier 37 infographicsو  60
ة ان جمموعة كارية ملانيية الناطقة ابللغة األلكرتونالنتائج حتليل عينة من االنفوغرافيك التفاعلي للصحف اإل أبرزومن  

قة ومتنوعة من األنواع املستخدمة من االنفوغرافيك مع تنوع املوضوعات اليت يتم عرضها بصورة انفوغرافيك تفاعلي متعل
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ة أن ملانينتائج استطاع رأي قراء الصحف الناطقة ابللغة األ أبرزومن  ،ابملوضوعات اليت حتمل بياانت متعددة االجتاهات ومعقدة
 االنفوغرافيك التفاعلي . إدراكغالًاا ما يكون من الصعب  ،عرض االنفوغرافيك التفاعلي مقاول للغاية. ومع ذلك

( يف أهنا اهتمت بدراسة االنفوغرافيك Sandra Zwinger &Michael Zeiller# ختتلف هذه الدراسة )
 ع االنفوغرافيك التفاعلي حصراً ة ويتابملانيية األلكرتونالتفاعلي واجرت الدراسة امليدانية على مجهور عام ممن يستخدم الصحف اإل

 (Zhiwen Liang (Liang, 2013 
عن املعلومات والفحص ملعرفة كيف ميكن ان يؤثر ختطيط ترتيب  تاحث يف فعالية املعلومات الوصفية يف الاحث دراسة

معاجلة السؤال الذي خيتص اثناء الاحث عن  إىل وهتدف الدراسة بشكل أساسي ،املعلومات على فعالية الاحث عن املعلومات
يف املستوى األول والثاين من  كيف تؤثر امناط ختطيط االنفوغرافيك املختلفة على سلوك اكتساب املعلومات لدى القراء  ،املعلومات

هل توجد أي امناط يف الاحث عن  :حماولة االجابة عن االسئلة األتية ايضاً  إىل املعلومات وتفسريها على التوايل ؟ ابإلضافة إدراك
 الااحث املنهج التجرييب . املعلومات ؟ هل ظهرت أي امناط يف مسح املعلومات ؟. واستخدم

فإن اداء الاحث يف االنفوغرافيك مع  ،املعلومات وتفسريها إدراكأنُه يف املستوى األول من  إىل وتشري نتائج الدراسة 
 ،املعلومات وتفسريها حيث تتطلب مقارنة القيم إدراكالتخطيط اخلطي فعال بقدر التخطيط الشعاعي . وعلى املستوى الثاين من 

الوقت  :من حيث املقاييس االتية ،نفوغرافيك مع التخطيط اخلطيفإن االنفوغرافيك ذات التنسيق الشعاعي أكثر فعالية من اال
ومدة التثايت املتوسطة ويف تصميم االنفوغرافيك عندما  ،للتثايااتت املتعددة واملدة االمجالية هدافاملستغرق يف تثايت آبخر األ

 . يوصي برتتيب املعلومات بطريقة نصف قطرية  ،ينطوي سياق املعلومات على مقارنة للقيم
 داةختتلف هذه الدراسة من حيث نوع املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج التجرييب وكذلك فإن األ # 

 حتليل املضمون بشقيه الكمي والنوعي . أداةتتاع العينني بينما استخدم يف الدراسة احلالية  أداةاملستخدمة يف هذه الدراسة هي 
 

 يةلعامللرسالة اإل النظري .... اهلوية البصرية اطا اإل
 االنفوغراف والرسالة االتصالية  أواًل:

معلومات مرئية )بصريه( بطرق مشوقة ومعربة  إىل وحتويلها أكشكالاالنفوغراف هو فن جتسيد الاياانت هبيئة صور ورسوم و 
ي جديد وكشيق إعامدمي حمتوى ي املقدم . ويساعد االنفوغراف القائمني على صناعة الرسالة االتصالية على تقعامعن احملتوى اإل

حمتوى الرسالة االتصالية بشكل  إدراكملا يتمتع به من مميزات منها استخدام الرموز والصور واأللوان اليت تسهم يف فهم واستيعاب و 
 .  (Noh, 2015لدى املستخدمني )املتلقني( ) أفضل

ملعقدة بشكل مرئي مما ميكن املتلقني تصور الصورة االنفوغراف كشائع االستخدام لنقل األفكار املعقدة وغري ا أصاحو  
والصور يف االنفوغراف إكشارات تواصلية لتوصيل  كشكالاذ تعطي الرسوم واأللوان واأل ،املرتاطة ابلفكرة من حمتوى الرسالة االتصالية

حدة من بخال مقالة مهمة يف ملف صورة واأو  ( . ويعد االنفوغراف قصة كاملةYekta, 2016, p. 1698املعلومات )
وابلرغم من  ،(Banu Inanc, 2014 , pp. 39- 50دمج النص والصورة والرسوم التوضيحية وتصورات الاياانت املرئية )

 فابد ان يكون املوضوع مناسب للعرض بشكل مرئي . أمهية االنفوغراف اال انه ال يصلح ألي موضوع
 :د من مراعاة اعتاارات عدة من أمههالذلك عند بناء رسالة اتصالية بتصميم انفوغرافيكي الب

 املعىن ملضمون الرسالة االتصالية )االنفوغراف(.  -
 والصور )املستخدمة يف االنفوغراف( .  كشكالاللغة والرموز واأل -
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 أسلوب معاجلة الرسالة وتنظيمها ) دابخل االنفوغراف( . -
فالرسالة املنظمة يكون  ،ا بصورة جتعل املتلقي حيتفظ هبافالرسالة االتصالية اليت يتم تقدميها عرب االنفوغراف جيب تنظيمه  

من  أفضلوبذلك يستطيع االنفوغراف توصيل املعلومات بشكل بصري صوري ،من الرسالة غري املنظمة أفضلفهمها أوضح و 
 ( .163-161، الصفحات 2010يف اغلب األحيان . )العقااوي،  األساليب والفنون األبخرى

 االتصالية )االنفوغراف( اثنياً: بنية الرسالة
ية االنفوغرافيكية أنواع خمتلفة حسب طايعة املوضوع و اهلدف من الرسالة االنفوغرافيكية ويف كثري من عامللرسالة اإل

األحيان يصعب الفصل بني تلك األنواع بدرجة دقيقة إال ان الفائدة من هذا التقسيم هو القائم على بناء االنفوغراف يكون على 
ومن أنواع الرسائل االتصالية عرب  ية عرب االنفوغرافعامة ومعرفة أبن هناك مناذج وأساليب خمتلفة يف بناء الرسالة اإلدراي

 :االنفوغراف هي
 الرسالة الوصفية هنا يعتمد االنفوغراف على سرد احلقائق واألدلة أبسلوب العرض الوصفي .

الرسالة التفسريية هنا يستخدم املصمم وحمرر االنفوغراف ابالعتماد على احلقائق عرب صياغة املعلومات معتمدًا االستمالة 
 العقلية وماتعداً عن االستمالة العاطفية عرب تقدمي احلجج وادلة واقعية وأرقام واحصائيات .

كرة بخفيفة أي ال حيتوي على معلومات جامدة وهنا ال ختاطب ية عرب االنفوغراف بفعامالرسالة اخلفيفة تقدم الرسالة اإل
 العقل فقط بل العاطفة ايضاً .

اجلمهور لذا جيب ان تنظم أبسلوب ميكن  إىل يتضمن بل هو عاارة مادة اتصالية يتم تقدميها عامواالنفوغراف يف اإل 
 االنفوغراف منها:  لاناء الرسالة االتصالية عربلذلك هناك عدة مناذج  ،للجمهور ان حيتفظ هبا يف ذهنه ويتذكرها بسهولة

يعرض منتج احملتوى ومصمم االنفوغراف املادة )الرسالة االتصالية( زمنيًا حسب التواريخ وهو ما يعرب  :النموذج الزمين -
 عنه ابالنفوغراف التسلسلي )الزمين( حيث ترتب االحداث والوقائع فيه حسب اتريخ وقوعها .

 وهنا يتم بناء االنفوغراف على أساس املناطق )مكان احلدث( ويستخدم فيه االنفوغراف اخلرائطي . :النموذج اجلغرايف -
هنا يقدم مصمم االنفوغراف جمموع من األمور واملفاهيم حول حدث ما بصورة عامة وبعد ذلك  :النموذج االستداليل -

 ر على تفاصيل احلدث ابلتدريج . يعرض التفاصيل األكثر دقة واملقرتحات بشكل يستدل من بخاله اجلمهو 
يستخدم هذا النموذج يف بناء االنفوغراف عندما جيد منتج احملتوى واملصمم ان مجهورهم قادر على  :النموذج االستقرائي -

التوصل إىل النتيجة بدقة ووضوح حىت ال يصل اجلمهور إىل عكس ما يريد املنتج وصوله، هنا البد ان يراعي املصمم التنظيم 
 سي عند بناء االنفوغراف من جذب القارئ واالقناع والتصور اكثر من أي منوذج ابخر .النف

 هنا يادء املصمم بعرض احلدث ومث ياني األسااب ويناقشها واحياانً يقدم احللول  :منوذج احلدث وسااه -
قدميها للجمهور بشكل وت هنا ياىن االنفوغراف فقط على عرض املعلومات واحلقائق واآلراء :منوذج احلقائق واألدلة -

 ماسط وواضح .
يلجأ املصمم ومنتج احملتوى إىل عقد مقارانت بني املعلومات املقدمة وبخاصة يف جمال املال واالقتصاد  :منوذج املقارنة -

ني حدثأو  دولتنيأو  كشخصنيأو  واألرقام االنتخابية لايان الربح واخلسارة من سيفوز ومن خيسر وهكذا لتاني الفارق بني فئتني
 ..اخل . 

ية( االنفوغرافيكية من طرح مجلة أسئلة قال املااكشرة يف التصميم النهائي عاموالبد عند بناء الرسالة االتصالية )اإل
 :لانفوغراف وهي
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 ية ؟عامهل الرسالة مهمة وخمتلفة عن سائر الرسائل اإل
 هل اهلدف حمدد وواضح أم عام ؟

 هل الرسالة معقدة أم بسيطة ؟
 هلا عند الصياغة والاناء ؟ أفضلاالت أي االستم

 هلا ؟ أفضلأبي أسلوب تاين واي النماذج 
 اثلثاً: انقرائية االنفوغراف 

( املشتق من الفعل اإلنكليزي Readabilityاملعىن اللغوي ملصطلح االنقرائية تعددت التعريفات للمصطلح اإلنكليزي) 
(To read ويستخدم هذا املصطلح يف الدراسات الغر ) ،2012بية اليت هتتم برصد درجة التوافق بني القارئ واملقروء )القوي ،

( . هنا يتاني مدى تقارب مصطلح يسر االستخدام واالنقرائية حيث ان املصطلحني يهتمان ابلشكل واملضمون مبا 132صفحة 
 يضمن قراءة املضمون .

ه أهدافملستخدم راضيًا عنه فيجد املستخدم ومعىن يسر االستخدام هو التصميم املركز على املستخدم حيث يكون ا
ويشري  ،(245، صفحة 2012وقدراته العقلية ومتطلااته قد قابلها يف التصميم الذي يراه )امحد و ابو بكر حايب الصاحلي، 

هذا ما دفع كثري  ،اقلية ان تقرأ بساسة وسهولة ومتعة وجبهد عاماالنقرائية ابهنا قابلية املادة اإل إىل الدكتور عاد الرزاق الدليمي
، صفحة 2012من الصحف الكربى أبن هتتم ابالنقرائية مما ساهم يف تطوير كشكل وأسلوب الكتابة الصحفية )الدليمي، 

108 .) 
اخلاصية اليت تتمتع هبا األلوان والصور والرسومات وما يرتاط هبا من وضوح وقدرة على  إىل وتشري "االنقرائية اجلرافيكية

ية لكرتونالقارئ من بخال ابختيار األلوان والصور والرسومات الصاحلة للنشر" )العقااوي، الصحافة اإل إىل يةعامة اإلتوصيل الرسال
 (.183، صفحة 2010 ،وبنيتها على كشاكة االنرتنت

 :مما تقدم جند ان تصميم االنفوغراف يشتمل على جماالت أربعة وهي
 واللون والنوع( وتنظيم احملتوى )الاناء اهلرمي( لانفوغراف .اجملال األول: احملتوى من حيث الشكل )احلجم 
والصور )العناصر املكونة( لانفوغراف وتعد األكثر وضوحاً  كشكالاجملال الثاين: املرئي ويقصد به األلوان واأل

 للجمهور)قارئ + مشاهد( .
 لتفاعلي( لانفوغراف .اجملال الثالث: التكنولوجيا ويراد هبا تقنية التصميم )الثابت واملتحرك وا

اجملال الرابع: اهلدف من االنفوغراف أي ماذا يريد منتج احملتوى ومصمم االنفوغراف )الشكل( ايصالُه ومن الفئة املستهدفة 
 وما األمور اليت جيب مراعاهتا . 

 إىل دد قال ان تنظردون قصد لعناصر مرئية متعددة ابجتاه حمأو  تقوم الفكرة املرئية على حقيقة ان العني تنظر بقصد
وتتمثل الفكرة املرئية ابجتاهات أساسية عدة اال ان هذه االجتاهات غري اثبتة ميكن االستثناء إلحداث أتثري  ،األكشياء األبخرى

-339، الصفحات 2013ية ابلشكل املطلوب للمتلقي وهذه االجتاهات هي )نصر، عاممقصود ومعني لنقل الرسالة اإل
341): 

 ية يف االنفوغرافعامالصغري وهنا يعد احلجم عنصر مهم يف بناء الرسالة اإل إىل من الكاري
 لألسفل . علىاألسفل حبكم التمرس والطايعة الاشرية يتجه النظر من األ إىل لىعمن األ
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ات العكس ويعتمد هذا االجتاه على التمرس يف القراءة وليس على الطايعة الاشرية وفقا للغأو  اليسار إىل من اليمني
 املعتمدة لدى التصميم واجلمهور 

اذ يسهل  ،األجزاء الفاحتة إىل ومن مث األلوان األكثر اوالً أو  اجلزء الداكن إىل الفاتح بديهيًا تتجه األنظار إىل من الداكن
 النظر أي التقاط األجزاء امللونة )الداكنة(.

 
 راف ية لعرب االنفوغلعاملعناصر بناء الرسالة اإل العملي... اطا اإل

 الد اسة التحليلية
 ( يوضح حجم لعينة االنفوغراف موضوع البحث1) جدول

 النسبة المئوية  التكرار  المواقع المبحوثة

 16.2 12 السومرية نيوز

 40.5 30 موقع روسيا اليوم

 43.2 32 موقع القدس العربي

 %100 74 المجموع

انفوغراف  74ملاحوثة وجاءت حجم العينة بخال مدة الدراسة يوضح اجلدول أعاه حجم عينة االنفوغراف يف املواقع ا
انفوغراف  30% وبواقع 16.2انفوغراف ملوقع السومرية نيوز بنساة  12بخضع للتحليل والوصف العلمي املنهجي موزعة بواقع 

 % ملوقع القدس العريب .43.2وبنساة  32% وجاء االنفوغراف حبجم 40.5ملوقع روسيا اليوم وبنساة 
املستخدمة يف االنفوغراف عينة الاحث ويتضح من الاياانت املذكورة يف اجلدول  العناصر التصميمية اجلدول أعاه يوضح

 إىل إليصال الفكرة ان املواقع مل تدبخر أي عنصر تصميمي ممكن ان تستخدمه يف ابراز موضوعات املصممة أبسلوب االنفوغراف
انفوغراف وظفت األرقام والنسب  74ومجيع االنفوغراف عينة الدراسة الاالغ عددها  ،ملاحوثةية ابخاار ية األلكرتونمجهور املواقع اإل

واأللوان املختلفة واخلرائط وبذلك يكون مت استخدام العناصر املكونة  كشكالاملئوية والصور والكلمات والرسوم والرموز واأل
 ية املاحوثة بخاار ية يف املواقع األعامم االنفوغراف لتقدمي املوضوعات اإللتصمي لانفوغراف كافة)العناصر الاصرية والعناصر املقروءة(

  3جدول 
 أسلوب لعرض احملتوى )األشكال البصرية(

 ،يربز اجلدول أعاه أساليب عرض احملتوى بصراًي للموضوعات املقدمة عرب االنفوغراف عينة الاحث بخال مدة الاحث
وذلك عرب احتساب عدد املرات اليت  حيث مت احتساب االنفوغراف كتلة واحدة وليس جمموعة أجزاء للحصول على النتائج أعاه

الاصرية اذ  كشكالاجلدول أعاه موقع روسيا اليوم ابملرتاة األوىل ابستخدامه لأل أبرز ،عينة الاحث ة التحليل جملموعظهرت هبا فئ
تكرار لفئة )الكلمات واجلُمل  30ابلشكل االيت بواقع  موزعه اثناء مدة الاحث انفوغراف 30 ( كشكًا بصرايً يف111استخدم )

 %22.5تكرارًا وبنساة  25% ومن مث الرموز بواقع 26.1تكرار وبنساة  29رقام بواقع تليه األ %27بنساة  "النصوص"(
 . %3.6وظهرت فئة اخلرائط بنساة  ،%9بنساة  وجاءت فئة الصور ،%11.7تكرار وبنساة  13وظهرت فئة الرسوم بواقع 

منشور طوال مدة الاحث موزعه كما  انفوغراف 32بصراًي يف  ( كشكاً 85وحل موقع القدس العريب ابملرتاة الثانية اذ استخدم )
جاءت فئة اخلرائط بواقع  من مث %21.1تكرار بنساة  18تليها فئة األرقام بواقع  %37.6تكرار بنساة  32أييت فئة النصوص 

 ية عينة البحثلكترونالمواقع اإل العنصر البصري العنصر المقروء

 مستخدم غير مستخدم مستخدم غير مستخدم

 موقع السومرية نيوز    

 يومموقع روسيا ال    

 موقع القدس العربي     
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بنساة والرموز جاء  كشكال% وكل من فئة األ7تكرارات وبنساة  6وظهرت فئة الصور بواقع  %20تكرار وبنساة بنساة  17
  % .2.3تكرار بنساة  2وحصلت فئة الرسوم على  5.8%

انفوغراف منشور يف املوقع بخال مدة  (12كشكاً بصرايً مستخدماً يف ) 42وجاء موقع السومرية نيوز ابملرتاة الثالثة بواقع 
 9جاءت الرموز بواقع و  %28.5تكرارًا وبنساة  12الاحث حيث ظهرت فئة النصوص والصور بنساة استخدام مشرتكة بواقع 

 % .4.7تكرار وبنساة  2بواقع  كشكالواأل %16.6تكرارات ونساة  7% وفئة االرقام بواقع 21.4تكرارات بنساة 
  4 جدول

 أسلوب لعرض احملتوى )املؤثرات الفنية البصرية(

وقع يربز م ،يوضح اجلدول أعاه املؤثرات الفنية الاصرية املستخدمة يف تصميم عرض املعلومات دابخل االنفوغراف
الفنية الاصرية كافة يف االنفوغراف عينة الاحث من مؤثرات حركية وتغيري يف الشكل واحلجم  السومرية نيوز ابستخدامه املؤثرات

ووفقاً لطايعة تصميم  وذلك كون ان مجيع عينة االنفوغراف الظاهر طوال مدة الاحث من نوع االنفوغراف الفيديوي ومؤثرات لونية
نفوغراف البد من استخدام املؤثرات الفنية كافة . يف حني ظهرت املؤثرات الفنية الاصرية املستخدم يف موقعي هذا النوع من اال

القدس العريب وروسيا اليوم مقتصره على مؤثرات حركية ومؤثرات لونية اذ برزت املؤثرات احلركية عرب اإلحياء ابحلركة يف التصميم 
استخدام املؤثرات اللونية اليت تعطي  إىل عطي احياء ابحلركة دابخل االنفوغراف ابإلضافةمما ي كشكالوترتيب الصور والرموز واأل

 انطااعا حركيا أيضا و متنح عنصر جذب وأتثري لانفوغراف وفقاً لطايعة معلومات االنفوغراف .
 5جدول 

 أسلوب لعرض احملتوى )املؤثرات الصوتية(
 ية عينة الاحثلكرتوناملواقع اإل املؤثرات الصوتية )فيديوغراف(

ظهر يف موقع السومرية نيوز فقط اذ عينة الاحث )موقع القدس  توظيف املؤثرات الصوتية يف عرض احملتوى يف االنفوغراف
ويتضح من اجلدول ان املؤثرات الصوتية املستخدمة يف موقع  ،يويالعريب وموقع روسيا اليوم( مل يستخدما االنفوغراف الفيد
ابلتساوي . وجاء التعليق الصويت لتوضيح تفاصيل يف االنفوغراف  السومرية نيوز هي التسجيل الصويت والتسجيل املوسيقي

لقي ملتابعة ومشاهدة االنفوغراف وظهر التسجيل املوسيقي للتأثري يف أسلوب عرض املعلومات عرب االنفوغراف جلذب املت الفيديوي
. 

 
 

ية عينة لكترونالمواقع اإل المؤثرات الفنية البصرية
 مؤثرات حركية لشكل او الحجممؤثرات تغيير ا مؤثرات لونية البحث

 موقع السومرية نيوز مستخدم مستخدم مستخدم
 موقع روسيا اليوم مستخدم غير مستخدم مستخدم
 موقع القدس العربي مستخدم غير مستخدم مستخدم

 ية عينة البحثرونلكتالمواقع اإل المؤثرات الصوتية )فيديوغراف(

 تسجيل صوتي)تعليق( تسجيل موسيقي ايقاعات صوتية
 موقع السومرية نيوز مستخدم مستخدم تضخيم تخفيف

 موقع روسيا اليوم غير مستخدم غير مستخدم غير مستخدم غير مستخدم
 موقع القدس العربي  غير مستخدم غير مستخدم غير مستخدم غير مستخدم

دمغير مستخ غير مستخدم  المجموع غير مستخدم غير مستخدم 
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 6جدول 
 علومات يف االنفوغرافقالب لعرض البياانت وامل

 
% 43.2ية يف االنفوغراف جاء بنساة عاميشري اجلدول أعاه ان األسلوب املقارن يف بناء وعرض بياانت الرسالة اإل

 ية وظهر يف املرتاة الثالثة األسلوبعام% يف بناء الرسالة اإل24.3وحل األسلوب اجلغرايف ابملرتاة الثانية وبنساة  ابملرتاة األوىل
وجاء أسلوب عرض احلدث  %8.1% ويف املرتاة الرابعة األسلوب الزمين وبنساة 17.5الوصفي للاياانت يف االنفوغراف وبنساة 

عرض األدلة والواثئق ابلرتاة األبخرية والسادسة  تكرارات وحل أسلوب 3%ربواقع 4.05واألسااب يف املرتاة اخلامسة وبنساة 
 وغراف موزعه مبقدار انفوغراف واحد كل من موقع روسيا اليوم وموقع القدس العريب . انف 2% وبواقع تكرار 2.7وبنساة 
 7جدول 

 تقنية تصميم )بناء( االنفوغراف

 
 تقنية تصميم )بناء( االنفوغراف

حيث ظهرت  لرسالة االتصالية يف االنفوغراف عينة الاحثيوضح اجلدول أعاه نوع التقنية التصميمية املستخدمة يف بناء ا
% يف حني جاءت 83.7نساة من بني التقنيات الثاثة املؤكشرة يف الاحث مبقدار  أعلىلنا ان تقنية االنفوغراف الثابت حصلت 

 % . 16.2تقنية االنفوغراف املتحرك بنساة 
االنفوغراف املتحركة طوال مدة الاحث ومعظم االنفوغراف  يظهر اجلدول ان موقع السومرية النيوز انفرد يف استخدام

 . يف حني اقتصر املوقعنيعدد اإلصاابت وعدد حاالت الشفاءلتاني  19املتحرك )الفيديوي( جاء ملوضوعة فايروس كوران كوفيد 
 ية .عاماء الرسالة اإل)موقع القدس العريب وموقع روسيا اليوم( من عينة الاحث على نوع تقنية االنفوغراف الثابت يف بن

 

األسلوب  المجموع
 الوصفي

أسلوب عرض 
 األدلة الوثائق

أسلوب عرض  أسلوب المقارنة
 الحدث واألسباب

األسلوب 
 الجغرافي

األسلوب 
 الزمني

المواقع 
االلكترونية 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % عينة البحث

100% 12 25
% 

3 0 0 66.66
% 

موقع  0 0 0 0 1 8.3% 8
السومرية 

 نيوز
100% 30 16.

6% 
5 3.3% 1 66.6

% 
20 0 0 3.3% 1 10

% 
موقع  3

روسيا 
 اليوم

100% 32 15.
6% 

5 3.1% 1 12.5
% 

4 6.2% 2 53.1
% 

1
7 

9.3
% 

موقع  3
القدس 

 العربي 

100% 74 17.
5% 

13 2.7% 2 43.2
% 

32 4.05
% 

3 24.3
% 

1
8 

8.1
% 

 المجموع 6

االنفوغراف  تقينة المجموع
 التفاعلي

تقنية االنفوغراف 
 المتحرك

المواقع االلكترونية عينة  تقنية االنفوغراف الثابت 
 البحث

 ت % ت % ت % ت %

 ية نيوزموقع السومر 0 0 12 100% 0 0 12 16.2%

 موقع روسيا اليوم 30 100% 0 0 0 0 30 40.5%

 موقع القدس العربي  32 100% 0 0 0 0 32 43.2%

 المجموع 62 83.7% 12 16.2% 0 0 74 100%
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 :النتائج واالستنتاجات
انفوغراف  12انفوغراف مقسم على ثاثة مواقع خمتارة للدراسة موقع السومرية نيوز  74حجم عينة الاحث جاء بواقع 

اقع املاحوثة انفوغراف وجاء هذا التااين بني موقع السومرية نيوز واملو  30انفوغراف وموقع روسيا اليوم  32وموقع القدس العريب 
 األبخرى وفقا لطايعة املوضوعات وسياسة املوقع .

والاياانت أي عرب استخدام العنصر الاصري  كشكالوظفت املواقع املاحوثة املعلومات أبسلوب قائم على الصور واأل
 والعنصر املقروء يف االنفوغراف .

والرموز  كشكالما بني استخدام النصوص واألرقام واأل تنوع أساليب عرض احملتوى يف االنفوغراف املقدم يف املواقع املاحوثة
والصور والرسوم واخلرائط لكا املوقعني ملوقع القدس العريب وموقع روسيا اليوم يف حني مل يوظف موقع السومرية نيوز الرسوم 

  .واخلرائط يف أسلوب عرض املعلومات
يف عينة الاحث منها ما جاءت بشكل مااكشر كما هو احلال تنوع املؤثرات الفنية املستخدمة ما بني مؤثرات حركية وصوتية 

يف موقع السومرية نيوز ومنها كانت أبسلوب حركي احيائي كما يف موقع القدس العريب وموقع روسيا اليوم عرب توظيف األلوان مما 
 يوحي حبركة مما يساعد القارئ على معرفة اجتاه القراءة حنو املعلومات املطلوبة.

  .ض الاياانت واملعلومات يف بناء االنفوغراف ملوقعي القدس العريب و روسيا اليومتنوع قالب عر 
اذ جاء تقنية االنفوغراف املتحر)الفيديوي( يف  ،االقتصار يف استخدام تقنية عرض واحد لانفوغراف يف املواقع املاحوثة

يف حني حتدد موقعي القدس  ،قدمي االنفوغراف الفيديويانفوغراف وقد انفرد موقع السومرية نيوز بت 12 موقع السومرية نيوز بواقع
ذلك تاعا لطايعة املوضوعات وسياسة املوقع  العريب و ورسيا اليوم ابستخدام تقنية االنفوغراف الثابت طوال مدة الاحث ويعود

 ي. بخاار األ
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