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ملخص:
املواقع  اهتمام  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
الفل�سطينية االإلكرتونية بفن االنفوجرافيك، واأهم جماالت ا�ستخدامه، 
واأكرث  االإنفوجرافيك  لفن  املكونة  العنا�رص  اأهم  اإىل  باالإ�سافة 
العنا�رص التي يتم الرتكيز عليها، بجانب اأهم الق�سايا واملو�سوعات 
التي يطرحها االإنفوجرافيك يف املواقع االإلكرتونية، وقد ا�ستخدمت 
الباحثة يف درا�ستها منهج الدرا�سات امل�سحية، معتمدًة على اأ�سلوب 
حتليل امل�سمون، كما ا�ستخدمت ا�ستمارة حتليل امل�سمون كاأداة يف 

جمع املعلومات، على عينة بلغت )93( مفردة.
 _ االنفوجرافيك  بفن  الدرا�سة  مواقع  اهتمام  الدرا�سة  ك�سفت 
واإن اختلفت درجة اهتمامها و�سكل االهتمام _ حيث اأظهرت مواقع 
ويف   )%  70.69( بن�سبة  املرئية  العنا�رص  يف  اهتمامًا  الدرا�سة 
العنا�رص املقروءة بن�سبة )29.31 %(، وي�سدر موقع �سبكة القد�س 
الدرا�سة يف اهتمامه للعنا�رص املرئية واملقروءة  االإخبارية مواقع 
كافة بن�سب ملحوظة، وتنوعت الق�سايا التي يطرحها االنفوجرافيك 
والعدوان  احلروب  ق�سايا  املقدمة  يف  فكان  الدرا�سة،  مواقع  يف 
 ،)%  16.13( بن�سبة  الالجئني  ق�سايا  يليه   ،)%  33.33( بن�سبة 
ومن ثم ق�سايا االأ�رصى بن�سبة )12.9 %(، وجاء باملرتبة االأخرية 

ق�سايا احل�سار بن�سبة بلغت )4.3 %(.
مواقع  املرئي،  الت�سميم  االنفوجرافيك،  املفتاحية:  الكلمات 

اإخبارية اإلكرتونية.

The Use of Info-graphics in Palestinian Websites 

Comparative Analytical Study

Abstract:

This study aims at identifying the interest of 
Palestinian media websites to use info-graphics in 
their content, the most important fields of using them, 
and their most important elements as well as their 
most used elements. In addition, this study sheds light 
on the most important issues and topics raised through 
info-graphics in media websites 

The researcher used the survey methodology, 
depending on the content analysis method. The 
researcher also used the content analysis form as a tool 
to collect information on a sample of (93) individuals. 

The study, through its research sample, revealed 
that there is a high tendency in the interest of utilizing 
info-graphics among different websites, even if the 
level and form of interest varies from one website to 
another. These websites showed a 70.69% of interest 
in visual elements and a 29.31% in readable ones. 
For example, “Quds News” website has a very high 
interest, represented through noticeable percentages, 
in visual and readable elements of info-graphics. 

Issues and data presented through info-graphics 
are also different. The issue of wars and violations 
occupied the highest interest with a 33.33%, while 
the refugees issue came next with a 16.13%, then the 
prisoners’ issue with a 12.9%, and finally the siege 
issues with a 4.3%.

Keywords: Info-graphics, visual communication, 
websites design 

املقدمة:
ميتاز الع�رص احلايل باأنه ع�رص املعلومات، الذي جاء نتيجة 
بالت�سميم  االهتمام  اإىل  اأدى  وهذا  وزيادتها،  املعلومات  تدفق 
بطريقة  تنظيمها  يتم  حيث  واملعقدة،  املكثفة  للمعلومات  املرئي 
منهجية و�سهلة الفهم، ويف ال�سنوات االأخرية لوحظ زيادة ا�ستخدام 
ويقوم  اجلديد،  االإعالم  بخا�سة  االإعالم،  و�سائل  يف  االنفوجرافيك 
بطريقة  املعقدة  املعلومات  حمتوى  تقدمي  على  االنفوجرافيك 

منتظمة لي�سهل فهمها واإدراكها)1(.
وت�ستمد االنفوجرافيك فعاليتها من كونها تركز على العن�رص 
حوا�سهم  من  املعلومات  اأو  املدخالت  الب�رص  يتلقى  حيث  الب�رصي، 
اأكرث  تكون  ولكنها  الذوق(،  ال�سم،  ال�سمع،  اللم�س،  )الب�رص،  اخلم�سة 
الدماغ  يخ�س�س  حيث  االأخرى،  باحلوا�س  مقارنة  بالروؤية  تاأثرياً 
الب�رصية، وعادًة ما تكون  الوظائف  % اإىل   50 الب�رصي ما ن�سبته 
معاجلة ال�سور اأ�رصع مقارنة بالن�سو�س التي تاأخذ وقتًا اأطول)2(، 
اأن       Albert Mehrabian حمرابيان  األربت  النف�س  عامل  اأثبت  حيث 
93 % من االت�سال الذي منار�سه هو ات�سال غري لفظي، فقد وجدت 
الدرا�سات اأن الدماغ الب�رصي يحل عنا�رص ال�سورة يف وقت اأق�رص، 
ياأخذ  اللغة يف �سورة خطية، وب�سكل متتابع مما  يف حني يتم فك 
بال�سور  فطري  ولع  لديهم  الب�رص  واأن  للمعاجلة،  الوقت  من  املزيد 
واملناظر الطبيعية)3(، وهذا ما �ساعد يف زيادة �سعبية االنفوجرافيك 
وفعاليته، فمن خالله ميكن التعبري عن مو�سوع ب�سهولة، مع مراعاة 

فرتة االنتباه الق�سرية مل�ستخدمي االإنرتنت لالأخبار ومطالعتها.
التي  للمعلومات  املرئية  العرو�س  هي  فاالنفوجرافيك 
االنفوجرافيك  وُتعرب  املحتوى،  لعر�س  الت�سميم  عنا�رص  ت�ستخدم 
للم�ساهدين بطريقة تعزز فهمهم ل�سور غالبًا  الر�سائل املعقدة  عن 
ا�ستخدام  وميكن  املكتوبة)4(،  املادة  ملحتوى  امتداداً  تكون  ما 
اأو العددية، ومن  االنفوجرافيك كو�سيلة لتب�سيط املعلومات املعقدة 
النظر  ميكن  اجلمهور،  بني  �سعبية  واأكرث  للفهم  اأ�سهل  تكون  خالله 
من  ك�سكل  اأو  االإخبارية،  للق�س�س  تكملة  اأنها  على  لالنفوجرافيك 

يعر�س ق�سة م�ستقلة.
للقراءة  مييلون  اأ�سبحوا  الذين  القراء  عادات  تغري  ومع 
مواقع  وانت�سار  بال�سور،  واالكتفاء  العناوين،  ومطالعة  ال�رصيعة، 
التوا�سل االجتماعي، وما �ساحبه من تطور، جعل ال�سحافة تواكب 
التطورات، وتتجه نحو الرتكيز على العن�رص الب�رصي يف ظل التدفق 
التعرف  اإىل  الدرا�سة  �سبق تهدف  وانطالقًا مما  الهائل،  املعلوماتي 
لكونه  االإلكرتونية؛  الفل�سطينية  املواقع  يف  االنفوجرافيك  فن  اإىل 
اأحد عنا�رص االت�سال املرئي، وما يتميز به من تب�سيط املعلومات 
و تو�سيحها، اإ�سافًة اإىل قدرته على خدمة الق�سية الفل�سطينية من 
خالل تو�سيح االنتهاكات، واحلروب التي يتعر�س لها الفل�سطينيون 

ب�سور ور�سوم مع القليل من الن�سو�س املكتوبة. 
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اجمللد السادس، العدد الثاني عشر، كانون ثاني 2018

أهم الدراسات السابقة:
متعلقة  درا�سات  عن  والبحث  باالطالع  الباحثة  قامت 
يرجع  وهذا  تناولته؛  التي  الدرا�سات  من  قلة  ووجدت  باملو�سوع، 
اأدخل عليه تطورات نتيجة  اإىل حداثة مفهوم االنفوجرافيك بعد ما 
ا�ستخدامه  اإىل حداثة  اإ�سافة  االت�سال،  والتكنولوجيا يف  التطورات 
اأهم  يلي  وفيما  واالإعالم،  ال�سحافة  جمال  يف  احلديث  باملفهوم 

الدرا�سات التي تو�سلت اإليها الباحثة:
Waralak Siricharoen & Nattanun Siricharoen  درا�سة

:)5( 2015

يف  االنفوجرافيك  تقييم  يف  امل�ستخدم  النهج  البحث  يو�سح 
واأهم  االنفوجرافيك  تعريف  ويقدم  واالأ�ساليب،  اجلوانب  من  العديد 
الو�سائط  واأهم  تو�سيحية،  اأمثلة  ذكر  مع  واأنواعه  ا�ستخداماته، 
بالعنا�رص  االهتمام  �رصورة  اإىل  وتو�سل  والتفاعلية،  املتعددة 
املكونة النفوجرافيك وا�ستخدام ال�سور واالألوان، ويجب اأن يعر�س 
االنفوجرافيك معلومات �سحيحة، وعر�سها باأ�سلوب جميل وجذاب، 
يقدمها،  التي  املعلومات  خالل  من  االنفوجرافيك  تقييم  ويتم 

والعنا�رص املكونة له، واأنواع الر�سوم البيانية.
 :)Murray Dick )2014()6( درا�سة

اإن�ساء  يف  العمل  وممار�سات  االإخبارية  القيم  تدر�س 
يف  االإنرتنت  على  االإخبارية  املواقع  يف  التفاعلية  االنفوجرافيك 
مع  معمقة  مقابالت  على  االعتماد  خالل  من  املتحدة،  اململكة 
ال�سحفيني العاملني يف و�سائل االإعالم الوطنية يف اململكة املتحدة، 
هيمنة  اإىل  وتو�سلت  لالأخبار،  ق�سرية  لفرتة  املالحظة  جانب  اإىل 
وتاأثريها  التقليدية،  ال�سحفية  املعايري  على  التنظيمية  القواعد 
واأي�سا  التفاعلية،  االنفوجرافيك  ومعاجلة  االختيار  ت�سكيل  يف 
كانت  واإن  كانفوجرافيك  تقدميها  يف  يوؤثر  ال  املعلومات  وفرة  اأن 
اجلمهور  وتف�سيل  ا�ستخدامًا،  االأكرث  هي  واالإح�سائيات  االأرقام 

لالنفوجرافيك يف االأخبار الوطنية.
 :)Banu İnanç Uyan Dur (2014( )7( درا�سة

االنفوجرافيك،  تاريخ  يف  التحول  نقاط  اأهم  البحث  يعر�س 
عر�س  واأ�ساليب  اأنواعها  اإىل  اإ�سافًة  ال�سحافة،  يف  وا�ستخداماتها 
الثابتة، والت�ساميم املرئية  الت�ساميم  املحتوى، واالختالفات بني 
من تطبيقات االنفوجرافيك التفاعلية يف نطاق ت�سميم االت�ساالت 

املرئية مبا يتما�سى مع متطلبات ع�رص املعلومات.
وتو�سلت اإىل اأن االنفوجرافيك اأ�سبح حاجة �رصورية يف هذا 
 ،visual communication الع�رص، يف ظل االهتمام باالت�سال املرئي
حيث يجعل االنفوجرافيك املعلومات، والظواهر التي ي�سعب فهمها 
عندما تقراأ ن�سًا اأكرث قابلية للفهم، وجذب االنتباه، حيث يعمل على 

تقدمي معلومات معقدة وغري منظمة يف هياكل مفهومة ووا�سحة.
 :)marvin milatz )8( )2013( درا�سة

على  التفاعلي  االنفوجرافيك  اأثر  ال�ستك�ساف  الدرا�سة  ت�سعى 
عملية التذكر لدى امل�ستخدم، حيث اعتمد الباحث على التجربة كاأداة 
التفاعلي، اجلدول(  )الثابت،  االنفوجرافيك  اأنواع  تاأثري  اإىل  للتعرف 
يف تذكر املعلومات، من خالل ت�سميم انفوجرافيك خلريطة اأوروبا 

الناطقني  122 فرداً من  االأملانية، على عينة بلغت  الهجرة  تو�سح 
االأملانية اأو االأفراد ذوي املهارات اللغوية االأملانية.

االنفوجرفيك  بني  عالقة  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
اأ�سارت  حيث  للمعلومات،  ال�ساملة  اال�ستعادة  وعلمية  التفاعلي 
ا�ستدعاء  يف  اأقل  قدرات  يظهر  اجلداول  ا�ستخدام  اأن  اإىل  النتائج 

املعلومات لدى امل�ساركني اأو ا�ستعادتها.
 :)Waralak Siricharoen )9( )2013( درا�سة

تعر�س الدرا�سة تاريخ ا�ستخدام االنفوجرافيك، حيث ا�ستخدم 
تغري  ظل  ويف  ال�سحافة،  يف  املو�سوعات  لدعم  الثمانينيات  يف 
وال�سهولة،  ال�رصعة  اإىل  الذي يحتاج  الرقمي  الع�رص  منط احلياة يف 
اأ�سبح االنفوجرافيك ي�ستخدم لنقل الق�سة ال�سحفية، فعادة ما تكون 
ال�سور والر�سوم البيانية واالنفوجرافيك اأكرث اهتمامًا وجذبًا للقراء 
اأي�سا  وتت�سمن  العناوين،  ومطالعة  ال�رصيعة  للقراءة  مييلون  الذين 
التوجيهية  املبادئ  واأهم  �سناعته  واأدوات  االنفوجرافيك  اأهمية 
لالنفوجرافيك، واأظهرت اأن االنفوجرافيك يقدم املعلومات مب�ساحة 
ب�رصعة  واحلقائق  املعلومات  مترير  مع  فني،  وب�سكل  حمدودة 
وبطريقة ممتعة للقراءة والفهم، ويف ظل التكنولوجيا املتقدمة ميكن 
لالنفوجرافيك اأن تقدم مفهوم متكامل للو�سائط املتعددة من خالل 

اجلمع بني ال�سوت واحلركة التي تعد اأكرث اهتمامًا واإثارًة.
 :)Murray Dick&Pablo medina )10( )2012( درا�سة

تو�سح الدرا�سة تاأثري اإنتاج االنفوجرافيك ون�رصها على اإدارة 
�سري عمل �رصكات االإعالم، باالعتماد على اأمثلة من االنفوجرافيك، 
املطبوعة،  تاميز  نيويورك  املن�سورة يف �سحيفة  البيانية  والر�سوم 
االنفوجرافيك،  ا�ستخدام  تطور  ملعرفة  االإلكرتونية  والن�سخة 
املجال  يف  النا�سئ  املجال  هذا  يف  والتحديات  واالحتماالت 
خالل  من  االإعالمية،  املوؤ�س�سات  اأن�سطة  على  وتاأثريها  ال�سحفي، 
حتليل امل�سمون ل 50 منوذجًا من االنفوجرافيك واإجراء مقابالت 

مع م�سممي االنفوجرافيك.
�سحيفة  يف  االنفوجرافيك  ن�رص  يف  كبرياً  تزايداً  واأظهرت 
االنفوجرافيك  تطوير  واأن  االأخرية،  ال�سنوات  يف  تاميز  نيويورك 
التفاعلية يتطلب اإن�ساء اإدارات متخ�س�سة يف ال�سحف تعمل ب�سكل 
من  االنفوجرافيك  من  الأمثلة  امل�سمون  حتليل  واأظهر  م�ستقل، 
يف  اأ�سا�س  ت�سكل  التفاعلية  العنا�رص  اأن  تاميز  نيويورك  �سحيفة 
ال�سحف  قراء  التفاعلية  االنفوجرافيك  و�ساعدت  البيانات،  ت�سور 
الب�رصية االإعالمية  الروايات  للعمل على تطوير ثقافتهم من خالل 

واملرئية.
 :)Li Yanyan )11( )2010( درا�سة

اإيجاد  على  االنفوجرافيك  الفن  عمل  كيفية  الدرا�سة  تعر�س 
االإخبارية؛  التقارير  يف  ا�ستخدامه  خالل  من  االإنرتنت،  من  قراء 
التغري  ظل  يف  بخا�سة  و�رصيعة،  �سهلة  ب�سورة  احلدث  عن  للتعبري 
اأداة قوية  يعد  االنفوجرافيك  اأن  واأظهرت  للقراء،  القراءة  يف عادات 
لل�سحفيني لنقل الق�س�س ال�سحفية مبعلومات غنية، وب�سكل وا�سح 
يف وقت حمدود لقراء االإنرتنت، وميكن لالنفوجرافيك نقل الق�س�س 
املتعددة،  الو�سائط  اإىل دورها يف دعم  اإ�سافة  العمق وب�رصعة،  يف 

ومن خالل دمج اأنواع و�سائل االإعالم املختلفة يف ق�سة واحدة. 
مما �سبق يت�سح اأن الدرا�سات التي تناولت فن االنفوجرافيك، 
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در�سته من حيث تاأثريه على �سري العمل يف ال�سحافة، واأي�سا تاأثريه 
على عملية التذكر وا�ستيعاب املعلومات املقدمة، يف حني تناولت 
بع�س الدرا�سات تاريخ فن االنفوجرافيك وا�ستخدامه يف ال�سحافة 
احلالية  الدرا�سة  تتناول  بينما  واأدوات �سناعته،  واأهميته  واأنواعه، 
ا�ستخدامه يف  العمل ال�سحفي، ومدى  االنفوجرافيك كفن من فنون 

املواقع االإخبارية الفل�سطينية.

مشكلة الدراسة:
على  بها  قامت  ا�ستك�سافية  درا�سة  خالل  من  للباحثة  تبني 
لفن  ا�ستخدامها  مدى  ملعرفة  الفل�سطينية؛  االإخبارية  املواقع 
تقدمي  يف  االنفوجرافيك  ت�ستخدم  التي  املواقع  قلة  االنفوجرافيك، 
وعليه  النفوجرافيك،  املحدود  اال�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  املعلومات، 
تدر�س الباحثة من خالل هذه الدرا�سة طبيعة ا�ستخدام االنفوجرافيك 
درا�سة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  وتتلخ�س  ا�ستخداماته،  جماالت  واأهم 

ا�ستخدام املواقع الفل�سطينية االإلكرتونية لالنفوجرافيك.

أهمية الدراسة: 
التطورات . 1 ظل  يف  القراء  لدى  القراءة  عادات  تغري 

والتغيريات، فاأ�سبحت القراءة ال�رصيعة من اأهم �سمات الع�رص احلايل.
احلاجة لتب�سيط املعلومات املعقدة واالإح�سائيات يف ظل . 2

الثورة املعلوماتية.
قلة الدرا�سات التي در�ست االنفوجرافيك كفن من الفنون . 3

ال�سحفية.
تواكب . 4 اإعالمية  درا�سات  يف  االإعالمية  املكتبة  اإثراء 

التطورات يف جمال الكتابة ال�سحفية.

أهداف الدراسة:
تتلخ�ص اأهداف الدرا�سة يف التعرف اإىل:

االإلكرتونية . 1 الفل�سطينية  املواقع  اهتمام  درجة 
باالنفوجرافيك.

املواقع . 2 يف  وجماالته  االنفوجرافيك  ا�ستخدامات  اأهم 
الفل�سطينية االإلكرتونية.

أهم تساؤالت الدراسة:
ما مدى اهتمام مواقع الدرا�سة بفن االنفوجرافيك؟ ◄
ما العنا�رص املكونة لفن االنفوجرافيك يف مواقع الدرا�سة؟ ◄
ما اأنواع فن االنفوجرافيك امل�ستخدم يف مواقع الدرا�سة؟ ◄
يف  ◄ االنفوجرافيك  فن  يعر�سها  التي  املجاالت  اأهم  ما 

مواقع الدرا�سة؟
ما م�سدر ت�سميم فن االنفوجرافيك امل�ستخدم يف مواقع  ◄
الدرا�سة؟

نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:
اإىل البحوث الو�سفية التي تهتم بدرا�سة  تنتمي هذه الدرا�سة 
وتف�سريها،  وحتليلها،  واالآراء،  واملواقف  والظواهر،  االأحداث،  واقع 

الواقع،  هذا  لت�سحيح  اإما  مفيدة،  ا�ستنتاجات  اإىل  الو�سول  بغر�س 
الو�سفية  الدرا�سات  تقف  وال  تطويره،  اأو  ا�ستكماله،  اأو  حتديثه،  اأو 
عند حدود الو�سف والت�سخي�س بل تتجاوز ذلك اإىل و�سف العالقات 

ال�سببية الأغرا�س اكت�ساف احلقائق املرتبطة بها وتعميمها)12(.
الذي  امل�سحية  الدرا�سات  منهج  على  الباحثة  اعتمدت  وقد 
الو�سفية، ويعد جهداً علميًا منظمًا ي�ساعد على  البحوث  اإىل  ينتمي 
املعلومات واملالحظات عنها)13(،  الظاهرة من خالل جمع  و�سف 
ا�ستمارة  خالل  من  امل�سمون  حتليل  اأ�سلوب  اإطاره  يف  وا�ستخدمت 
تك�سف  التي  املنهجية  املقارنة  منهج  بجانب  امل�سمون،  حتليل 
هذه  وا�ستخدمت  الدرا�سة،  مواقع  بني  والت�سابه  االختالف  موا�سع 
وهي  املعلومات،  جلمع  كاأداة  امل�سمون  حتليل  ا�ستمارة  الدرا�سة 
جمموعة اخلطوات املنهجية التي ت�سعى اإىل اكت�ساف املعاين الكامنة 
البحث  خالل  من  املعاين،  بهذه  املرتبطة  والعالقات  املحتوى،  يف 

الكمي املو�سوعي، واملنظم لل�سمات الظاهرة يف هذا املحتوى)14(.

فئات استمارة حتليل املضمون:
ت�سمنت الدرا�سة جمموعة من الفئات الفرعية، وهي:

من . 1 مكونة  وهي  االنفوجرافيك:  لفن  املكونة  العنا�رص 
والر�سوم،  ال�سور،  وي�سم:  الب�رصي،  العن�رص  هما:  عن�رصين، 
اإح�سائيات  على:  ويحتوي  املقروء،  والعن�رص  واخلرائط،  واالألوان، 

واأرقام، ومعلومات وحقائق.
اأنواع فن االنفوجرافيك: ينق�سم االنفوجرافيك اإىل نوعني، . 2

هما: االنفوجرافيك الثابت: عبارة عن �سورة ثابت ت�سمن املعلومات 
على  يقدم  ما  عادة  وهو  املتحرك،  واالنفوجرافيك  واالإح�سائيات، 

�سكل مقطع فيديو.
الق�سايا التي يعر�سها فن االنفوجرافيك: تهدف اإىل حتديد . 3

اأهم  الق�سايا التي يعر�سها فن االنفوجرافيك ب�سكل مب�سط، وجتلت 
تلك الق�سايا يف: ق�سايا الالجئني، وت�سمنت الالجئني الفل�سطينيني 
ال�سوريني  الالجئني  بجانب  خارجها،  اأو  فل�سطني  يف  كانوا  �سواء 
التي  الق�سايا  كل  وتتناول  االأ�رصى،  ق�سايا  بهم،  يتعلق  ما  وكل 
تتعلق باالأ�رصى واأعدادهم واالعتقال االإداري، وغريها من الق�سايا 
على  والعدوان  احلروب  ق�سايا  االأ�رصى،  يواجهها  التي  وامل�ساكل 
والعدوان  باحلروب  املتعلقة  الق�سايا  حتتها  ويندرج  فل�سطني، 
االإ�رصائيلي، منذ بداية احتالل فل�سطني مروراً  الذي ي�سنه االحتالل 
يف  اأ�رصار  من  عنه  جنم  وما  االآن،  يحدث  ملا  انتهاًء  بالنك�سة 
واأي�سا  وغريها،  ال�سهداء  وعدد  ال�سحايا  اأو  املختلفة،  القطاعات 
االأ�رصار التي حلقت يف اجلانب االإ�رصائيلي والقتلى، بجانب االأمور 
الع�سكرية، واأي�سا رد الفعل الفل�سطيني جتاه االحتالل مبختلف املدن 
الفل�سطينية، الق�سايا االقت�سادية: ويق�سد بها االأزمات االقت�سادية 
البطالة وعدم توفر فر�س عمل وغريها، ق�سايا احل�سار:  وم�ساكل 
له  يتعر�س  الذي  احل�سار  عن  جنمت  التي  الق�سايا  حتتها  يندرج 
القطاع، من قوافل احلرية وغريها، ق�سايا تقنية وتكنولوجية: وهي 
على  احلادثة  والتطورات  بالتكنولوجيا  تتعلق  التي  املو�سوعات 
اأو على �سعيد  كافة،  واالإنرتنت  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سعيد 
الهواتف الذكية وغريها، وق�سايا اأخرى: وهي ت�سمل ق�سايا مل يرد 

ذكرها بال�سابق.
م�سدر ت�سميم فن االنفوجرافيك: ويق�سد به القائم بعملية . 4
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اجمللد السادس، العدد الثاني عشر، كانون ثاني 2018

الت�سميم لفن االنفوجرافيك، وت�سم: املوقع، اأي اأنه يوجد طاقم فني 
يقوم بعملية الت�سميم، م�سمم، اأي اأنه يتم تكليف م�سمم اأو اال�ستعانة 
بت�سميمات م�سمم من خارج املوقع وتوكل له مهمة الت�سميم، نقاًل 
عن مواقع، ويق�سد به اال�ستفادة من فن االنفوجرافيك ملوقع ونقله 

ملوقع الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينته:
الفل�سطينية  املواقع  جميع  يف  الدرا�سة  جمتمع  يتمثل 
االإلكرتونية املتوفرة على �سبكة االإنرتنت، يف حني اختارت الباحثة 
اأربعة مواقع اإلكرتونية منها؛ لكونها ت�ستخدم فن االنفوجرافيك يف 
مواقعها، ومتثلت تلك املواقع يف: موقع القد�س االإخبارية، ووكالة 
الفل�سطيني  واملركز  اليوم،  فل�سطني  ووكالة  االإخبارية،  �سم�س 

لالإعالم.
�سم�س  ووكالة  االإخبارية  القد�س  موقعا  يخ�س�س  حيث 
االإخبارية ق�سمًا خا�سًا لفن االنفوجرافيك، يف حني ي�ستخدم موقعا 
االنفوجرافيك  اليوم  فل�سطني  ووكالة  لالإعالم،  الفل�سطيني  املركز 
فن  ا�ستخدام  حلداثة  ونظراً  االأخبار،  لبع�س  عر�سها  من  كجزء 
درا�سة  مت  االإلكرتونية،  الفل�سطينية  املواقع  يف  االنفوجرافيك 
 31 تاريخ  وحتى  باملوقع  ا�ستخدامه  بداية  منذ  االنفوجرافيك 

اأغ�سط�س 2015، وبلغت اإجمايل العينة )93( مفردة.

إجراءات الصدق والثبات:
قامت الباحثة مبجموعة من االإجراءات لتحري الدقة وال�سدق 
تعميمها  ميكن  التي  بالدقة،  تت�سم  نتائج  اإىل  للو�سول  االأداة  يف 
فيما بعد، ومتثلت االإجراءات: باإخ�ساع مواقع الدرا�سة اإىل التجربة، 
التاأكد  التحليل؛ بهدف  البدء بعملية  اأيام قبل  وحتليلها ملدة ع�رصة 
من �سحة الفئات وجدواها، وعر�س اأداة التحليل على حمكمني يف 

املجال االإعالمي وتكنولوجيا املعلومات*
اإجراءات الثبات: قامت الباحثة بالتاأكد من ثبات النتائج من 
خالل اإعادة التحليل مرة اأخرى لعينة من املواقع عينة الدرا�سة ملدة 

ثالثة اأيام مت اختيارها بطريقة ع�سوائية عن طريق القرعة.

تقسيم البحث:
املقدمة  تتناول  ومبحثني،  مقدمة،  اإىل  البحث  تق�سيم  مت 
لفن  يتعر�س  االأول:  املبحث  اأما  للدرا�سة،  املنهجية  االإجراءات 
اأنواعه،  واأهم  تاريخه وتطوره، ومكوناته  االنفوجرافيك، من خالل 
وا�ستخدامه يف االإعالم، بينما تناول املبحث الثاين: نتائج الدرا�سة 

التحليلية، ومن ثم عر�س الأهم نتائج الدرا�سة والتو�سيات.

املبحث األول
Infographics االنفوجرافيك

تاريخ فن االنفوجرافيك وتطوره:. 1

وتعني   Information Graphic اخت�سار  هي  االنفوجرافيك 
خرائط  اأو  ر�سوم  اأو  بيانات  من  مرئية،  ب�سورة  املعلومات  عر�س 
اأو اخللط بينهم، ويعد االنفوجرافيك من املجاالت احلديثة  اأو �سور 
ال�سنوات  يف  االنفوجرافيك  فن  تطوَر  وقد  والدرا�سات،  البحوث  يف 
االأخرية؛ لكي ي�سبح جزءاً من و�سائل االت�سال اجلماهريي، حيث اإن 
فن االنفوجرافيك لي�س فنًا جديداً بل يعود اإىل ما يزيد عن 200 عام، 
الكونية  الظواهر  لتو�سيح  الفلك  علماء  قبل  ا�ستخدامه من  حيث مت 
وغريها، ولكن مل يتم انت�ساره ب�سكل كبري اإال مع دخول اجليل الثاين 

.)web 2.0.15( من االإنرتنت وهو ما يعرف مب�سطلح
واللوحات  الكهوف  جدران  على  املنحوتات  مثلت  حيث 
احلجري  الع�رصين  يف  املكتوبة  اأو  املر�سومة  واملخطوطات 
الع�رص  اأوائل  يف  وظهر  االنفوجرافيك،  اأ�سكال  من  �سكاًل  والو�سطى 
لتقدمي  والر�سومات  اخلرائط  العلماء  ا�ستخدم  خالل  من  احلديث 
النتائج التي تو�سلوا اإليها، هذا اإ�سافة اإىل املخططات والر�سومات 
التي ا�ستخدمتها املمر�سة فلورن�س الإ�سالح امل�ست�سفيات الع�سكرية 
انت�سار  التوا�سل االجتماعي يف  يف بريطانيا)16(، و�ساهمت مواقع 
ح�ساب  اأول  اأظهر  حيث  كافة،  العامل  اأنحاء  يف  االنفوجرافيك 

متخ�س�س يف اإنفوجرافيك على تويرت كان عام 2011م)17(.
اأوائل  يف  االإعالم  و�سائل  يف  البيانية  الر�سوم  وا�ستخدمت 
حرب  اأثناء  العربي  اخلليج  خريطة  ا�ستخدمت  حيث   ،18 القرن 
اخلليج يف الت�سعينيات ب�سحيفة كوران، اإال اأن االت�ساع يف ا�ستخدام 
االنفوجرافيك كان يف القرن الع�رصين، ال�سيما خالل احلرب العاملية 
الثانية ومع ظهور االإنرتنت انت�رص ا�ستخدام االنفوجرافيك يف و�سائل 

االإعالم واملوؤ�س�سات مبختلف جماالتها)18(. 
اأما التاريخ احلديث لالنفوجرافيك يعود اإىل ظهور اخلرائط يف 
Pow�( و باوربوينت )Excel )للربامج املوجهة للمكتب، ال�سيما اإك�سل

اأدوات املعلومات املرئية  اإىل �سهولة ا�ستخدام  اأدى  erPoint(، وهذا 

االأو�ساط  ا�ستخدامه يف  وانت�رص   ،)data visualization( الب�رصية  اأو 
االأكادميية وتعميم املعلومات التجارية)19(.

االإنرتنت  �سبكة  2000 ظهر اجتاه جديد على  اأوائل عام  يف 
ومتثل يف ويب 2.0 وتطبيقات الويب التي �سهلت امل�ساركة وتبادل 
املعلومات بني املحرر وامل�ستخدم، واأي�سا �سمح ا�ستخدام التقنيات 
خالل  من  للمعلومات  وم�سدر  كو�سيلة  االإنرتنت  تطور  يف  احلديثة 
واجهات  ت�سميم  يف  �ساعد  الذي  فال�س  كاأدوبي  برامج  ا�ستخدام 
بالت�سميم  اخلا�سة  الربامج  وانت�سار  امل�ستخدم،  مع  تفاعلية 
مواقع  و�ساعدت  االنفوجرافيك،  تعلم  االأ�سخا�س  مكن  اجلرافيكي 
على  وعر�سها  االنفوجرافيك  تلك  ن�رص  على  االجتماعي  التوا�سل 

نطاق وا�سع)20(.
تعريف االنفوجرافيك:. 2

 Info االنفوجرافيك�س  الفن:  لهذا  امل�سميات  من  العديد  هناك 
 ،Data Visualiza tion -التفاعلية  الت�سورية  البيانات   ،graphics

. Information Design الت�ساميم املعلوماتية
البيانات  حتويل  فن  على  يطلق  كم�سطلح  واالنفوجرافيك 
فهمها  ميكن  ور�سوم  �سور  اإىل  املعقدة  واملفاهيم  واملعلومات 
بعر�س  االأ�سلوب  هذا  ويتميز  وت�سويق،  بو�سوح  وا�ستيعابها 

املعلومات املعقدة وال�سعبة بطريقة �سل�سة و�سهلة ووا�سحة)21(.

*األساتذة المحكمين:                                                                              
1. طلعت عيسي أستاذ الصحافة المشارك بالجامعة اإلسالمية في غزة

2. أيمن أبونقيرة أستاذ الصحافة المساعد بالجامعة اإلسالمية بغزة
3. أحمد شقورة عضو مجلس إدارة شركة أطياف للتصميم.

4. إبراهيم شقورة مصمم في موقع وكالة فلسطين اليوم.
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ويق�سد باالنفوجرافيك باملفهوم احلديث اال�ستخدام املدعوم 
للكمبيوتر؛ بهدف عر�س املعلومات ال�سخمة ب�سورة مرئية و�سهلة 
الفهم، ومبعنى اآخر هو متثيل مرئي للمعلومات والبيانات لتو�سيح 

املعلومات ال�سعبة ودجمها ب�رصعة وب�سكل وا�سح)22(.
يف  و�سعت  اإعالمية  م�ساهمة  االنفوجرافيك  فالريو  وعرفه 
ال�سحف املكتوبة، وذلك مع عنا�رص مبدعة واملطبعية، التي ت�سمح 
جوانبها  من  بع�س  اأو  اإجراءات  اأو  اجلارية  االأحداث  فهم  ي�سهل  اأو 

الهامة، وترافق اأو يحل حمله الن�س املعلوماتي)23(.
تعريف  2005 مت  عام  بالهند يف  ندوة يف مومباي  وخالل 
تو�سح  بيانية  )ر�سوم  اأنها:  على   INFOGRAPHIC االنفوجرافيك 
املرئي  العر�س  واأن  الن�س،  من  واملعقدة  اخلفية  النقاط  وت�رصح 
تكون  اأن  يجب  بل  الب�رصية،  للقراءة  ترجمته  يعنى  ال  للن�سو�س 
هذه الر�سومات ت�سمل ما يلي: تر�سيح املعلومات، وحتديد العالقات 
ميكن  الطريقة  هذه  يف  واأخرياً  املعلومات،  وتقدمي  وتو�سيحها، 

للجمهور اأن يفهم املعلومات()24(.
ارتبط  احلديث،  مبفهومه  االنفوجرافيك  اأن  الباحثة  وترى 
بتطور برامج الكمبيوتر املتعلقة مبجال الت�سميم، و�ساعدت مواقع 
ال�رصيعة،  القراءة  لطبيعة  تلبيًة  انت�ساره  على  االجتماعي  التوا�سل 
االنفوجرافيك  الباحثة  وتعرف  والعناوين،  بال�سور  واالكتفاء 
والعنا�رص  الب�رصية،  اأو  املرئية،  العنا�رص  بني  يجمع  فن  اأنه  على 
واالأحداث  املعلومات  لتو�سيح  وب�سيطة؛  جذابة  بطريقة  املقروءة، 
من  التكنولوجيا  توفرها  التي  االإمكانات  من  م�ستفيداً  وتب�سيطها، 
مواقع ت�ساعد على ت�سميم االنفوجرافيك، اأو برامج خا�سة بت�سميم 

االنفوجرافيك.
اأنواع االنفوجرافيك:. 3
ينق�سم االنفوجرافيك من حيث الت�سميم اإىل ثالثة اأنواع، و  ●

لكل نوع منها خ�سائ�ص)25(:
النوع االأول: االنفوجرافيك الثابت: وهو ي�رصح املعلومات  ♦

املعقدة عن مو�سوع معني، وعادًة ما تكون ذات تاأثري �رصيع وفوري 
على القارئ، واأحيانًا يكون عبارة عن دعاية ثابتة اإما اأن تطبع اأو 

توزع اأو تن�رص على �سفحات االإنرتنت.
كبرياً  ♦ دوراً  وتلعب  املتحرك :  االنفوجرافيك  الثاين:  النوع 

يف العرو�س التقدميية، ويتم تقدمي املعلومات ب�سكل ت�سل�سلي، وهو 
ي�سم نوعني، هما:

ت�سوير فيديو: ويو�سع عليه البيانات والتو�سيحات ب�سكل  �
جرافيك متحرك تظهر بع�س احلقائق واملفاهيم على الفيديو نف�سه 

وهو قليل يف اال�ستخدام.
ت�سميم  � عن  عبارة  وهو  متحرك:  االنفوجرافيك  ت�سميم 

حيث  كامل،  متحرك  ب�سكل  واملعلومات  والتو�سيحات،  البيانات، 
يتطلب هذا النوع الكثري من االإبداع، واختيار احلركات املعربة التي 
ت�ساعد يف اإخراجه بطريقة �سيقة، وممتعة، وكذلك يكون لها �سيناريو 
كامل لالإخراج النهائي لهذا النوع، وهذا اأكرث االأنواع ا�ستخدامًا االآن.

النوع الثالث: االنفوجرافيك التفاعلية: ومن خالله ي�سارك  ♦
اجلمهور، حيث يتم تقدمي املعلومات وفقًا الختيار القارئ، ويختار 

ما يريد عر�سه من جمموعة معقدة من املعلومات املفيدة.

اأما من حيث املحتوي، ينق�سم االنفوجرافيك اإىل)26(:  ●
ال�رصكة،  ♦ عن  املعلومات  تقدمي   :Statistics اإح�سائيات 

�سناعة البحوث.
املفاهيم Concepts: تو�سح قيادة الفكر، اأو الفل�سفة. ♦
مناذج Models: العملية التجارية، واخلدمات التي تقدمها. ♦
والت�سورات،  ♦ واملفاهيم،  االأفكار،   :Cartoons الر�سوم 

والثقافة.
واملوا�سفات،  ♦ املوارد،  �سناعة   :Information املعلومات 

و�سحائف الغ�س، واملقارنات.
والتاريخ،  ♦ والتقدم،  التطور   :Timelines الزمني  اجلدول 

واجلداول الزمنية.
مكونات االنفوجرافيك:. 4

يتكون فن االنفوجرافيك من ثالثة اأجزاء، وهي كاالآتي)27(:
االألوان،  ♦ وتت�سمن:   :Visualelements الب�رصية  العنا�رص 

والر�سومات، والرموز، واالإ�سارات، واخلرائط.
على:  ♦ وحتتوى   :Content elements املحتوى  عنا�رص 

الن�س، واحلقائق واالإح�ساءات، واالأطر الزمنية، واملراجع.
�ساملة  ♦ ر�سالة  بنقل  وتتمثل   :Knowledge املعرفة 

للمعلومات والوقائع، من خالل احلقائق واال�ستنتاجات لنقل الق�سة 
ب�سورة كاملة.

فن االنفوجرافيك يف االإعالم:. 5
الأنها  نظراً  ال�سحافة  يف  مهمة  املرئية  املعلومات  تعد 
ا�ستخدام  انت�سار  ومع  املعلومات،  على  والثقة  امل�سداقية،  ت�سفي 
الر�سوم  الأهمية  الوعي  زاد  املكتبي  الن�رص  وبرامج  الكمبيوتر، 
البيانية واالنفوجرافيك، حيث ت�ساعد القراء على فهم و املعلومات 
ومعاجلتها ب�رصعة، ومتتاز االنفوجرافيك يف اإخبار القراء مب حدث، 

وخلق اهتمام ملتابعة القراءة، ويعد و�سيلة اإقناع �رصيعة)28(.
1940؛  منذ  االنفوجرافيك  واملجالت  ال�سحف  وا�ستخدمت 
فرتة  خالل  احلدث  فهمه  و�سمان  القارئ  و  �سمول  تعزيز  بهدف 
زمنية ق�سرية، واليوم ت�ستخدم يف االأحداث االقت�سادية، والتطورات 
التكنولوجية، واالأحوال الطق�س، ومل يقت�رص ا�ستخدام االنفوجرافيك 
التقارير  يف  ت�ستخدمه،  كافة  العلوم  اأ�سبحت  واإمنا  ال�سحافة،  يف 
غريها،  و..  الفواتري  الطبية،  الن�رصات  ويف  للموؤ�س�سات،  ال�سنوية 
اللوحية،  والهواتف  الذكية  الهواتف  وانت�سار  االإنرتنت،  ظهور  ومع 
وتزايد اأعداد م�ستخدمي �سبكات التوا�سل االجتماعي زاد من انت�سار 
االنفوجرافيك وا�ستخدامه يف مواقع ال�سحف، واملجالت، اإ�سافة اإىل 

مواقع التوا�سل االجتماعي)29(.
فيمثل ا�ستخدام االنفوجرافيك يف ال�سحافة احلديثة تاأ�سي�س 
الثقافة  على  باالعتماد  االأخبار  فهم  ت�سهيل  يف  وقوي  جديد،  نهج 
الب�رصية، حيث فر�س ا�ستخدام االنفوجرافيك على ال�سحافة اإن�ساء 
اإدارة متخ�س�سة لت�سكيل االنفوجرافيك، و�سناعته، يف ظل التغريات 
فاأ�سبح على  اإىل تطور يف املهن املختلفة،  اأدت  التي  التكنولوجية 
اخلربة،  المتالك  الكايف  بالقدر  ليحرتف  مهاراته  تطوير  ال�سحفي 
والكفاءة التي ت�سمح له اإنتاج املحتوى العاملي من خالل الربامج، 
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ال�سحافة حتتاج  اأ�سبحت  وبذلك  ذلك،  ت�ساعده على  التي  واملواقع 
م�سممة  عالية  جودة  ذات  مواد  خللق  واملوارد  الوقت،  ال�ستثمار 

للن�رص عرب االإنرتنت)30(.
حديثًا، قد اأدرجت جمال ال�سحافة تطبيق الر�سوم املعلومات 
والن�سو�س،  الق�س�س،  تت�سمن  االأخبار، بحيث  اإىل  )االنفوجرافيك( 
وال�سور، والر�سومات، وهذا يتطلب من قاعات التحرير تنظيم ق�سة 
مت�سمنة جميع املكونات بنجاح، وقد ا�ستخدمت العديد من املواقع 
الر�سومات املعلومات االنفوجرافيك التفاعلية التي ميكن للم�ستخدم 

ا�ستخراج معلومات عن املو�سوع من خالل الر�سوم)31(.

املبحث الثاني

نتائج الدراسة التحليلية

فن  من  لعينة  التحليلية  الدرا�سة  نتائج  املبحث  هذا  يتناول 
يف  ح�رصها  مت  حيث  الدرا�سة،  مواقع  يف  امل�ستخدم  االنفوجرافيك 
)93( منوذجًا، ومت درا�ستها من حيث العنا�رص املكونة، واأنواعها، 

واأهم الق�سايا التي تتناولها، اإ�سافة اإىل م�سدرها.
اهتمام مواقع الدرا�سة بفن االنفوجرافيك:. 1

جدول )1(
اهتمام مواقع الدراسة بفن االنفوجرافيك

درجة االهتمام
موقع االنفوجرافيكالتكراراملوقع

ال�سفحة الرئي�سية )HomePage(58�سبكة القد�س االإخبارية

ال�سفحات الداخلية12املركز الفل�سطيني لالإعالم

ال�سفحات الداخلية11وكالة فل�سطني اليوم

ال�سفحة الرئي�سية )HomePage(12وكالة �سم�س نيوز

93املجموع

بفن  االإخبارية  القد�س  �سبكة  موقع  اهتمام  اجلدول  ُيظهر 
من  اهتمامه  ويتجلى  العينة،  مواقع  بباقي  مقارنة  االنفوجرافيك 
ال�سفحة  على  االنفوجرافيك  لفن  خا�س  ق�سم  تخ�سي�س  خالل 
االنفوجرافيك يف  املزيد من  ن�رص  للموقع، وحر�سها على  الرئي�سية 
الق�سم، حيث يعود ن�رص اأول انفوجرافيك على املوقع اإىل اأكتوبر من 

العام 2013م.
ووكالة  لالإعالم،  الفل�سطيني  املركز  موقعي  من  كٌل  وياأتي 
�سم�س نيوز باملرتبة الثانية بعد �سبكة القد�س االإخبارية باالهتمام، 
واإن اختلفا يف مكان ن�رص االنفوجرافيك على املوقع، حيث خ�س�ست 
لفن  الرئي�سية  �سفحتها  على  خا�سًا  ق�سمًا  نيوز  �سم�س  وكالة 
لق�سم  لالإعالم  الفل�سطيني  املركز  �سمنه  حني  يف  االنفوجرافيك، 

الو�سائط املتعددة باملوقع.
الفل�سطيني  )املركز  مواقع  بني  باالهتمام  الفرق  اأن  ويت�سح 
متقارب  نيوز(  �سم�س  ووكالة  اليوم،  فل�سطني  ووكالة  لالإعالم، 
مقارنًة بينها وبني �سبكة القد�س االإخبارية، وحيث تفاوتت عددها 
يف )12( مفردة يف املركز الفل�سطيني لالإعالم ووكالة �سم�س نيوز، 

و)11( يف وكالة فل�سطني اليوم.
بفن  االإعالمية  الفل�سطينية  املواقع  اهتمام  يت�سح  �سبق  مما 
االنفوجرافيك، واإن كان حمدوداً يف عدد من املواقع، وهذا االهتمام 
visual com�  ااء تلبية ل�رصورة الع�رص الذي يعتمد على االت�سال

املعلومات  تقدمي  يتم  االنفوجرافيك  خالل  فمن   ،munication

واملعقدة وغري املنظمة التي ي�سعب فهمها ن�سيًا ل�سور اأكرث قابلية 
للفهم واجلذب يف هياكل مفهومة ووا�سحة.

العنا�رص املكونة لفن االنفوجرافيك:. 2

 جدول )2(
العناصر المكونة لفن االنفوجرافيك

املوقع
العنا�رص

ك

االجتاه العاموكالة �سم�ص نيوزوكالة فل�سطني اليوماملركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة القد�ص االإخبارية

%ك%ك%ك%ك%ك

العنا�رص املرئية

1912.2613.57723.33618.183313.43ال�سور

5132.91139.3826.67824.247831.7الر�سوم

5837.51242.851136.671236.369337.8االألوان

2717.34414.28413.33721.224217.07اخلرائط

15570.1528703071.433373.3324670.69املجموع

العنا�رص املقروءة

اإح�ساءات 
3147758.33325866.674948.04واأرقام

املعلومات 
3553541.67975433.335351.96واحلقائق

6629.8512301228.571226.6710229.31املجموع

221100401004210045100348100االإجمايل

المجموع ال يساوي عدد العينة؛ الستخدام أكثر من عنصر في نفس االنفوجرافيك الواحد
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ا�ستخدام  على  الدرا�سة  مواقع  حر�س   )2( اجلدول  ُيبني 
العنا�رص املرئية واملقروءة كافة يف ت�سميم االنفوجرافيك وبنائه، 
العنا�رص املرئية، تت�سدر  واإن تفاوتت يف اال�ستخدام، فعلى �سعيد 
للعنا�رص  ا�ستخدامها  يف  الدرا�سة  مواقع  االإخبارية  القد�س  �سبكة 
املرئية واأنواعها كافة، فبلغت ن�سبتها )63 %( مقارنًة مع املواقع 
االأخرى، ويليها موقع وكالة �سم�س نيوز بن�سبة )13.42 %(، ومن 
ثم وكالة فل�سطني اليوم واملركز الفل�سطيني لالإعالم بن�سب )12.2 

%( على الرتتيب. %(، و)11.38 
وعلى �سعيد كل عن�رص من العنا�رص املرئية، تفاوت اهتمام 
االنفوجرافيك،  يف  امل�ستخدمة  الب�رصية  بالعنا�رص  الدرا�سة  مواقع 
فاهتم موقع �سبكة القد�س االإخبارية بكل العنا�رص املرئية مقارنة 
يف  امل�ستخدمة  ال�سور  ن�سبة  بلغت  حيث  الدار�سة،  مواقع  بباقي 
الدرا�سة  مبواقع  مقارنة  االإخبارية  القد�س  �سبكة  يف  االنفوجرافيك 
املركز  موقع  يف  فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف   ،)%  57.58(
الفل�سطيني لالإعالم )3.03 %( وهي االأقل بني مواقع الدرا�سة، فيما 
االإخبارية،  القد�س  �سبكة  يف   )%  65.38( بلغت  بالر�سوم  يتعلق 
ت�ساوى  حني  يف   ،)%  14.12( بن�سبة  الفل�سطيني  املركز  ويليها 
بالر�سوم  نيوز  �سم�س  ووكالة  اليوم  فل�سطني  وكالة  اهتمام موقعي 
فن  يف  امل�ستخدمة  اخلرائط  عن  اأما   ،)%  10.25( قدرت  بن�سبة 
با�ستخدامها  االإخبارية  القد�س  �سبكة  موقع  فتميز  االنفوجرافيك، 
نيوز  �سم�س  وكالة  موقع  االهتمام  يف  ويليه   )%  64.29( بن�سبة 

بن�سبة )16.67 %(.

مواقع  اأغلب  ت�ساوت  املقروءة،  العنا�رص  �سعيد  على  اأما 
للعنا�رص املقروءة بنوعيها وجاءت بن�سبة  ا�ستخدامها  الدرا�سة يف 
على  االإخبارية  القد�س  �سبكة  اعتمدت  حني  يف   ،)%  11.76(
العنا�رص املقروءة يف كافة االنفوجرافيك وجاءت بن�سبة )64.72 
اأي�سا �سبكة القد�س االإخبارية على باقي مواقع  %(، وبذلك تتفوق 
الدرا�سة يف ا�ستخدامها لكل العنا�رص املكونة لفن االنفوجرافيك بكل 

اأنواعها.
باالأرقام  االإخبارية  القد�س  �سبكة  اهتمت  الذي  الوقت  يف 
اليوم  ُتول وكالة فل�سطني  %(، ومل  واالإح�سائيات بن�سبة )63.27 
حني  يف   ،)%  6.12( ن�سبتها  فبلغت  نف�سها  بالدرجة  اأهمية  لها 
اهتمت وكالة فل�سطني اليوم باحلقائق واملعلومات بن�سبة )16.98 
�سم�س  ووكالة  لالإعالم  الفل�سطيني  املركز  موقعي  مع  مقارنًة   )%
نيوز، اأما �سبكة القد�س االإخبارية ت�سدر اأي�سا باهتمامها للمعلومات 

واحلقائق بن�سبة بلغت )66.04 %(.
درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  ال�سابقة  اجلدول  نتائج  وتتفق 
Waralak Siricharoen & Nattanun Siricharoen، التي اأكدت اأهمية 

جتذب  لكونها  االنفوجرافيك؛  ت�سميم  يف  وال�سور  االألوان  ا�ستخدام 
لدى  القراءة  عادات  تغري  ملراعاة  اإ�سافًة  احلدث،  وتلخ�س  االنتباه 
العناوين  ومطالعة  ال�رصيعة،  للقراءة  مييلون  اأ�سبحوا  الذين  القراء 

فقط.
نوع فن االنفوجرافيك من حيث الت�سميم والعر�ص:. 3

 جدول )3(
نوع فن االنفوجرافيك

االجتاه العاموكالة �سم�ص نيوزوكالة فل�سطني اليوماملركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة القد�ص االإخباريةاملوقع

%ك%ك%ك%ك%كالنوع

581001191.6711100121009298.92ثابت

متحرك 
0018.33000011.08)فيديو(

5810012100111001210093100املجموع

يف  لالإعالم  الفل�سطيني  املركز  موقع  متيز   )3( جدول  ُيظهر 
ا�ستخدام انفوجرافيك متحرك على �سكل فيديو، يف حني مل ت�ستخدمه 
اأي من باقي مواقع الدرا�سة، واكتفت با�ستخدام االنفوجرافيك الثابت 

بن�سبة )100 %(.
اأن  اأكدت   WaralakSiricharoen درا�سة  اأن  ورغم   
بني  واجلمع  متكاملة،  بطريقة  املعلومات  يقدم  االنفوجرافيك 

التي  واحلركة  ال�سوت،  بني  اجلمع  خالل  من  املتعددة  الو�سائط 
ا�ستخدام  يف  قلة  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  اإال  وجذبًا،  تاأثرياً  اأكرث  تعد 
العالية،  للتكلفة  ذلك  ويرجع  الفيديو؛  اأو  املتحرك  االنفوجرافيك 
والوقت، واجلهد الذي يتطلبه اإعداد االنفوجرافيك املتحرك وت�سميمه.

الق�سايا التي يعر�سها فن االنفوجرافيك:. 4

 جدول )4(
القضايا التي يعرضها فن االنفوجرافيك

املوقع

الق�سية

االجتاه العاموكالة �سم�ص نيوزوكالة فل�سطني اليوماملركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة القد�ص االإخبارية

%ك%ك%ك%ك%ك

915.52325003251516.13الالجئون

712.07433.330018.331212.9االأ�رصى

2136.21216.67327.27541.673133.33حروب وعدوان



19

أ. عبري حممد سليم لبد  استخدام املواقع اإللكرتونية الفلسطينية لإلنفوجرافيك - دراسة حتليلية مقارنة -

اجمللد السادس، العدد الثاني عشر، كانون ثاني 2018

املوقع

الق�سية

االجتاه العاموكالة �سم�ص نيوزوكالة فل�سطني اليوماملركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة القد�ص االإخبارية

%ك%ك%ك%ك%ك

35.1700436.360077.53اقت�سادية

23.4518.3319.090044.3ح�سار

813.790019.090099.68تقنية وتكنولوجية

813.79216.67218.193251516.13اأخرى

5810012100111001210093100املجموع

يت�سح من اجلدول ال�سابق، اهتمام مواقع الدرا�سة يف ا�ستخدام 
فن االنفوجرافيك لتو�سيح الق�سايا واالنتهاكات التي يتعر�س لها 
الفل�سطينيون، وجتلى ذلك يف ق�سايا الالجئني، و االأ�رصى، واحلروب 
بن�سب  الق�سايا  تلك  االإخبارية  القد�س  �سبكة  وت�سدرت  واحل�سار، 
 ،)% و)50   )% و)67.74   )% و)58.34   )%  60( التوايل  على 
يف الوقت نف�سه مل حتَظ ق�سايا الالجئني، واالأ�رصى باهتمام وكالة 

فل�سطني اليوم، اأما وكالة �سم�س نيوز مل ت�ستخدم فن االنفوجرافيك 
يف  اهتمامها  وانح�رص  واالقت�ساد،  احل�سار  ق�سايا  تو�سيح  يف 
اهتمامًا  واأولت  عينتها،  اإجمايل  من   )%  25( بن�سبة  الالجئني 

ملحوظًا لق�سايا احلروب التي جاءت بن�سبة )41.67 %(.
م�سدر ت�سميم فن االنفوجرافيك يف مواقع الدرا�سة:. 5

 جدول )5(
مصدر تصميم فن االنفوجرافيك

املوقع
امل�سدر

االجتاه العاموكالة �سم�ص نيوزوكالة فل�سطني اليوماملركز الفل�سطيني لالإعالم�سبكة القد�ص االإخبارية

%ك%ك%ك%ك%ك

46.965011100121003335.48طاقم املوقع

1220.690000001212.9م�سمم خارجي

4272.4165000004851.62نقاًل عن مواقع

5810012100111001210093100املجموع

من اجلدول )5( يت�سح اأن مواقع الدرا�سة تنوعت يف م�سادرها 
على  الدرا�سة  مواقع  اعتماد  ن�سبة  مثلت  حيث  االنفوجرافيك،  لفن 
 ،)%  35.48( االنفوجرافيك  فن  اأو م�سمميها يف  الفنية،  طواقمها 
بينما و�سلت ن�سبة اعتمادها على مواقع اأخرى )51.61 %(، وهي 

االأعلى بني امل�سادر.
اليوم، ووكالة �سم�س نيوز على  اعتمد موقعا وكالة فل�سطني 
وجاء  باملوقع،  اخلا�س  االنفوجرافيك  ت�سميم  يف  الفنية  طواقمهم 
وامتالك  التميز  مينحهما  وهذا  كليهما،  يف   )%  100( بن�سبة  ذلك 
الباحثة  فالحظت  بهما،  اخلا�سة  لالنفوجرافيك  الن�رص  حقوق 
فل�سطني  بوكالة  اخلا�س  باالنفوجرافيك  املواقع  بع�س  ا�ستعانة 

اليوم مع االإ�سارة اإىل املوقع امل�سدر.
االنفوجرافيك  ا�ستخدام  يف  املوقع  متيز  اأن  الباحثة  وترى 
يتطلب ق�سمًا خا�سًا بت�سميم االنفوجرافيك، وهذا ما اأظهرته درا�سة 
Murray Dick & Pablo medina، التي اأظهرت اأن اإاإنتاج انفوجرافيك 
اإدارة  اإن�ساء  يلزم  تاميز  نيويورك  �سحيفة  على  بالتفاعلية  ميتاز 
خا�سة بذلك، هذا عالوة على اجلهد، والوقت اللذين يلزمان لت�سميم 

انفوجرافيك.
اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة:

اختلفت . 1 واإن  االنفوجرافيك،  بفن  الدرا�سة  مواقع  اهتمام 
درجة اهتمامها و�سكل االهتمام.

اهتمت مواقع الدرا�سة بالعنا�رص املرئية بن�سبة )70.69 . 2
%(، وت�سدر موقع �سبكة  %( والعنا�رص املقروءة بن�سبة )29.31 

املرئية  للعنا�رص  اهتمامها  يف  الدرا�سة  مواقع  االإخبارية  القد�س 
واملقروءة كافة بن�سب ملحوظة.

الدرا�سة على االنفوجرافيك الثابت بن�سبة . 3 اعتمدت مواقع 
)98.92 %(، فيتميز موقع املركز الفل�سطيني لالإعالم يف ا�ستخدامه 

لالنفوجرافيك املتحرك )فيديو( بن�سبة )1.08 %(.
مواقع . 4 يف  االنفوجرافيك  يطرحها  التي  الق�سايا  تنوعت 

الدرا�سة، فكان باملقدمة ق�سايا احلروب والعدوان بن�سبة )33.33 
%(، ومن ثم ق�سايا  بن�سبة )16.13  الالجئني  ق�سايا  ويليه   ،)%
االأ�رصى بن�سبة )12.9 %(، وجاء باملرتبة االأخرية ق�سايا احل�سار 

بن�سبة بلغت )4.3 %(.
تنوعت مواقع الدرا�سة يف اعتمادها على فن االنفوجرافيك، . 5

اأخرى، يف حني بلغت  %( نقاًل عن مواقع  فبلغت ن�سبتها )51.62 
ن�سبة اعتمادها على طواقمها اأو م�سمميها بن�سبة )35.48 %(.

أهم التوصيات:
�سعيد . 1 على  االنفوجرافيك  بفن  االهتمام  زيادة  �رصورة 

و�سائل االإعالم الفل�سطينية كافة؛ ملا متتاز به من قدرة على تب�سيط 
املعلومات، واالأحداث، وتو�سيلها ب�سورة �سهلة و�رصيعة.

الب�ساطة . 2 حيث  من  االنفوجرافيك،  فن  بت�سميم  االهتمام 
لفن  املكونة  بالعنا�رص  االهتمام  خالل  من  واأي�سا  واجلاذبية، 

االنفوجرافيك، والتاأكد من �سحة املعلومات ودقتها.
االنفوجرافيك، . 3 لعمل  موؤهلة  كوادر  اإعداد  على  العمل 
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من  احلديثة  التكنولوجيا  توفره  مما  لال�ستفادة  اإ�سافًة  وت�سميمه، 
اإمكانيات يف جمال ت�سميم االنفوجرافيك.
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