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 ممخص البحث:
مكانية توظيفو في تصميم اإلعالن التمفزيوني، حيث أن لو دور ميم وفعال في نقل يتناول البحث التعريف باإل نفوجرافيك وا 

المعمومات والبيانات والمعرفة بوضوح وجذب لإلنتباه، وذلك من خالل تمثيل البيانات والمعمومات بصريًا، وبما أن عصر 
تمع، وأصبحت الثقافة اآلن تتغذى عمى التعمم والمشاركة، المعمومات َغَير من طريقة التفكير والتواصل بين األفراد في المج

فإن ىذا التدفق لممعمومات يحتاج إلى معالجة مختمفة وىو ما يتطمب استخدام وسائل وطرق تواصل جديدة، ويعتبر 
 اإلنفوجرافيك فى مقدمة ىذه الطرق. 

الرسالة والفكرة اإلعالنية والمعمومات المقدمة  إن توظيف اإلنفوجرافيك فى تصميم اإلعالن التمفزيوني واستخدامو في تحميل
من خالل اإلعالن وتمثيميا بصورة مرئية مبسطة يعمل عمى تحقيق اليدف من اإلعالن وجذب إنتباه المتمقى، بحيث يمد 

فريد عن المنتجات أو الخدمات بشكل جذاب، حيث تصبح  Storytellingاإلنفوجرافيك الماركات بفرصة لسرد قصصي 
معمومات المعقدة سيل عمى المستيمك فيميا، مشاركتيا، وتذكرىا، فمن خالل تمثيميا بصريًا يمكن أن تزيد الشركات تمك ال

 كم المعمومات المحتمل أن يتذكرىا المستيمك عند القيام بعممية إتخاذ القرار.

Abstract: 

The research deals with the definition and the possibility of infographic’s recruitment in the 

design of television advertising, Where it has an important and effective role in the 

transmission of information, data and knowledge clearly and attract attention, And this is 

done through the representation of data and information visually, As the information age 

change the way of thinking and the communication between individuals in society, The 

culture become now fed on learning and sharing, This flow of information needs to be 

processed differently, Which requires using new means and methods of communication, and 

Infographic is considered at the forefront of these methods.  

Infographic recruitment in the design of television advertising and its use in the analysis of 

the message and the idea beyond advertising and also the information that provided through 

advertising and their simple visual representation works to achieve the goal of the 

advertisement and attract the attention of the receiver, In which Infographic provide brands 
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with the opportunity to present unique storytelling about products or services in attractively 

way, Where become this complex information is easy for the consumer to understand, share, 

and remember. By visualizing it, companies can increase how much information consumers 

will remember when they are making a decision. 

 : Keywordsالكلمات اإلفتتاحية 

، التعمم Data Visualization، تصوير البيانات Information Design، تصميم المعمومات Infographicاإلنفوجرافيك 
 .Television Advertisingاإلعالن التمفزيوني  ،Visual Thinking، التفكير البصري Visual Learningالبصري 

  :مقدمةال
يزداد المستيمك إنتقاءًا فيما يتعمق بكيفية توصيل الرسالة اإلعالنية ومدى جاذبيتيا بالنسبو إليو، لذا يمجأ اإلعالن إلى 

والتي ُتعرف حسب قاموس  Hard Sellمخاطبة المستيمكين بطرق اتصالية جديدة، فاستخدام طريقة البيع باإلجبار 
لبيع التى تعتمد عمى محاولة إقناع المستيمك بجيد كبير لشراء شئ سواء منتج كامبريدج بأنيا "مصطمح يطمق عمى طريقة ا

أو خدمة معينة" أصبحت طريقة غير فعالة، حيث تحتاج الشركات اآلن أن تمد المستيمك بقيم فريدة من وراء عرض 
ء قاعدة أكبر من الجميور منتجاتيم وخدماتيم، وىذه القيم تأتى فى شكل تقديم وعرض لممعمومات من أجل جذب إنتباه وبنا

المتمقي، وأدى ذلك إلى ظيور طرق جديدة إليصال المعمومة لممتمقي بطريقة مبسطة ومشوقة، وتعتبر أحد أكثر ىذه الطرق 
 نجاحًا ىي االنفوجرافيك.

دراكيا ويعتبر اإلنفوجرافيك لغة الرموز والرسومات واالشكال التى تمثل المعمومات والبيانات بصريًا مما ُيسيل قرا ءتيا وا 
وتداوليا، وتتعدد أسباب انتشار اإلنفوجرافيك ومنيا: جذب االنتباه، سيولة االسترجاع، القدرة عمى اإلنتشار، تدفق 
المعمومات، سيولة الفيم، القدرة عمى التأثير واإلقناع ... وغيرىا، ومن أىم ما يميز استخدام اإلنفوجرافيك فى تصميم 

ثيمو لممعمومات والبيانات بصريًا، حيث ان أغمبية المعمومات التي يدركيا العقل تكون مرئية، ومع اإلعالن التمفزيوني ىو  تم
ىذا الكم اليائل من المعمومات والبيانات التي تُنشر يوميًا يستطيع االنفوجرافيك زيادة قدرة المتمقى عمى إدراك الرسائل 

المتمقي إلتخاذ قرار الشراء أو خمق صورة ذىنية إيجابية لمماركة واالفكار اإلعالنية ببساطة، وبتالي يصبح التأثير عمى 
 أكثر فاعمية.

 مشكمة البحث:
تكمن مشكمة البحث في التعرف عمى ماىية اإلنفوجرافيك وأنواعو، وما ىي إمكانية اإلستفادة من اإلنفوجرافيك وتوظيف 

 زيوني.عناصره بصريًا كأحد وسائل االتصال البصري في تصميم اإلعالن التمف

 أهمية البحث:
يستمد البحث أىميتو من دراسة اإلنفوجرافيك لتمثيل أكبر قدر من البيانات والمعمومات ونقل المعرفة بصورة بصرية  

واضحة ومفيومة وجاذبة لإلنتباه، مما يجعل توظيفو في تصميم اإلعالن قادرًا عمى توصيل الرسالة اإلعالنية وتحقيق ىدفو 
 المنشود.
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 حث:أهداف الب
ييدف البحث إلى دراسة دور اإلنفوجرافيك وعناصر تصميمو المختمفة في تصميم إعالن تمفزيوني بالصورة التي تجعمو قادرًا 

 عمى تحقيق اليدف والرسالة، ونقل أكبر قدر من المعمومات والمعرفة بسيولة وببساطة ودون تعقيد. 

 منهج البحث:
من خالل وصف وتحميل نماذج من توظيف االنفوجرافيك فى اإلعالن  يعتمد البحث عمى المنيج الوصفى التحميمي،

 التمفزيوني.

 اإلنفوجرافيك:
، وتعنى نوعًا  Information graphicىى إختصار لمصطمح المعمومات التصويرية  Infographicكممة اإلنفوجرافيك 

يك اصطالحًا عمى إنو التجسيد البصرى ، كما يمكن تعريف اإلنفوجراف1 من الصور التى تمزج بين المعمومات والتصميم
لممعمومات أو األفكار سعيًا لتوصيل معمومات معقدة لمجميور بطريقة تمكنيم من فيميا واستيعابيا بسيولة، وىناك عدة  

أو تصميم المعمومات  Data visualizationمسميات تطمق عمى عممية إنشاء اإلنفوجرافيك ونشره منيا: تصوير البيانات 
Information Design  أو العمارة المعموماتيةInformation Architecture.2 

 ببساطة بأنو " تفسير الرسومات البيانية " ، ويعرفو د. محمد شمتوتاإلنفوجرافيك   Nigel Holmesوصف نيجل ىولمز
ستيعا بيا بوضوح وتشويق، ويتميز بأنو " فن تحويل البيانات والمعمومات والمفاىيم المعقدة إلى صور ورسوم يمكن فيميا وا 

 بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة وواضحة ". 
، وىو التمثيل Data Visualizationإنتشر إستخدام اإلنفوجرافيك في مختمف المجاالت وارتبط بمصطمح تصوير البيانات 

، والرموز Maps، والخرائط Charts لجداولالمرئى لممعمومات وعادة تكون عناصر تصميم تصوير البيانات عبارة عن ا
Icons والعالمات ،Signs الخطوط البيانية ،Diagrams،  الصور،... وغيرىا. حيث تعتبر عناصر تصوير البيانات

 أمثمة عن االتصال المرئي، ولكنيا ال تغطي جميع عناصر تصميم اإلنفوجرافيك.
، وأصبح يشمل عمى تعريف جديد يعنى تصميمًا أكثر ثراءًا  infographicولقد تطور اليوم استخدام كممة اإلنفوجرافيك 

والرسوم التوضيحية والرموز والصور والكممات معًا فى ىيكل  Data visualizationحيث يجمع بين تصوير البيانات 
كممة  يعتبر لو نفس معنى Data visualizationموحد. ففى ىذا االستخدام لمكممة لم يعد مصطمح تصوير البيانات 

 3 اإلنفوجرافيك بشكل كامل، ولكنو أداه قوية تستخدم لممساعدة فى إنتاج اإلنفوجرافيك بصريا.

 
                                                 

1
 Mark Smiciklas: The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your 

Audience-  Que publishing – 2012 - Pg. 4 
2
 441ص –4142 – السعودية – الوطنية فهد الملك مكتبة –" اإلنتاج إلى التخطيط من اإلنفوجرافيك:"شلتوت الفتاح عبد شوقى محمد.د  

 أىم أحد، يعتبر 4522 عام في لندن في لمفنون الممكية الكمية منالجنسية ، تخرج  مريكيأ/  بريطاني ىو، 4544 يونيو 41 ولد نيجل ىولمز :  

 معمومات.، وىو من أىم مصممى اإلنفوجرافيك ، لديو العديد من المؤلفات فى مجال تصميم الالمعمومات تصميم نظريات من العديد مؤسسي


أستاذ تكنولوجيا التعميم المساعد ومدير مركز التعمم اإللكتروني بكميات الشرق العربي لمدراسات العميا  د.محمد شوقى عبد الفتاح شمتوت :  
ستشاري التعميم اإللكتروني والفنون البصرية، لو العديد من المقاالت حول اإلنفوجرافيك وأول من ألف كتاب بالم غة العربية عن بالسعودية وا 

 اإلنفوجرافيك.
3
 Randy Krum: Cool Infographics :Effective communications with data visualization- John Wiley & Sons  - 

2013 - pg. 6 
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 :Data Visualizationتصوير البيانات 
يقصد بتصوير البيانات ىو عرض البيانات فى صورة مرئية، فيى تعتبر وسيمة إيصال المعمومات والبيانات بصريا فى 

، Maps، الخرائط Chartsلمتمقى. ولعدة قرون إستخدمت التمثيالت البصرية مثل المخططات شكل دقيق ومقنع لمجميور ا
فى فيم وتوصيل البيانات والمعمومات. ومن أىم أسباب ذلك أن العقل يستطيع المعالجة  Diagramsالخطوط البيانية 

 الكممات(.واإلحتفاظ بالمعمومات المصورة بسيولة أكبر من المعمومات المكتوبة )األرقام و 
تصوير البيانات بدءا من المخططات الخطية البسيطة إلى الخرائط التفاعمية أصبحت ذات شعبية متزايدة يستخدميا 
الباحثين لتوصيل المعمومات المعقدة، فالتصوير الفعال لممعمومات يمكنو إيصال كم كبير من المعمومات بوضوح، ويكون 

حداث تغيير   1 واألقناع.لديو القدرة عمى التأثير وا 

 بتصميم اإلنفوجرافيك: Data Visualizationعالقة تصوير البيانات 
فى تصميم اإلنفوجرافيك يمتد تأثير الصورة ليتضمن وضع تصور لممخططات والرسوم البيانية وعناصر تصوير البيانات، 

ية كعناصر مرئية ُتزيد من والرسوم التوضيح Data visualizationحيث يستخدم مصمم اإلنفوجرافيك تصوير البيانات 
 فاعمية تصميم اإلنفوجرافيك ونجاحو، وقدرة المتمقى عمى تذكر تمك المعمومات. 

إن مجرد وضع المخططات والرسوم البيانية ال يجعل تصميم اإلنفوجرافيك مثير لالىتمام أو قابل لمتذكر، حيث أن تصميم 
وير البيانات من أشكال وصور ورسوم بيانية ومخططات، اإلنفوجرافيك يجب أن يحتوى عمى فكرة فى عرض عناصر تص

وىو ما يجعمو مثيرًا لإلىتمام وجاذب إلنتباه المتمقى، فمجرد رؤية عرض مخططات ورسوم بيانية مماثمة يبعث عمى الممل 
وتكرارا.  وال يجذب االنتباه، وكذلك فى حالة استخدام نفس أسموب عرض تصوير البيانات من مخططات ورسوم بيانية مرارا

  2وىذا ما يعتبر تحدى لمصمم اإلنفوجرافيك إليجاد فكرة غير تقميدية عند التصميم.
كما أن استخدام اإلنفوجرافيك ال ينحصر فقط عمى المعمومات المعقدة، فمثاًل يمكن استخدام اإلنفوجرافيك عند وجود عدة 

معمومات بسيطة، وبالتالي فإن تصميميا بصورة جذابة  أرقام قد تسبب تشتت لممتمقي، حتى لو كانت ىذه األرقام تدل عمى
 3 وواضحة وغير عشوائية، يجذب انتباه وتركيز المتمقي ويحقق اليدف منو.

 بداية ظهور اإلنفوجرافيك:
يعود تاريخ ىذا الفن إلى ماقبل الميالد بآالف األعوام عندما كان اإلنسان ينقش الصور والرموز لمحيوانات والبيئة المحيطة 
بو عمى جدران الكيوف كوسيمة لمتواصل ونقل المعمومات، وىي بذلك تعد شكاًل من أشكال اإلنفوجرافيك كما في الشكل 

(، ثم ظيرت بعد ذلك كتابات الحضارة الفرعونية وكذلك تجسيد أجزاء من حياة المصري القديم ورواية قصص عن الحياة 1)
، والتي كانت تضمن استخدام الكتابة بجانب الرسومات المنقوشة كما في والعمل والدين في البرديات وعمى جدران المعابد

 4(.2الشكل )
 
 
 

                                                 
1
 Rebecca Wolfe: Data visualization: A practical guide to producing effective visualizations for research 

communication - RESYST Consortium - London School of Hygiene & Tropical Medicine - 2014 - pg. 1 
2
 Randy Krum: Op. Cit. - pg. 41-44  

3
 https://academy.hsoub.com/marketing/inbound-marketing/ اإلنفوجرافيك-مفهوم-إلى-مدخل -r63/ 

4
 Mark Simiciklas6 Op. Cit. - Pg. 4 
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 ( جدران الكهوف تعود لعصور ما قبل التاريخ عن الصيد1الشكل )
 1قبل الميالد، كهنة أنوبيس "إله التحنيط والقبور" يؤدون طقوس فتح الفم عمى المومياء 1220( بردية هوننفر 2الشكل )

 
الرسوم البيانية العمودية والخطية، والتي كانت حجر  William Playfairم استخدم العالم وليام بميفير 1786م في عا

م باستخدام ىذه الرسوم البيانية ودمجيا مع 1850عام  Charles Joseph Minardاألساس الذي قام تشارلز جوزيف 
 رافية.الخرائط الجغرافية والنصوص البسيطة إلخراج اإلحصاءات الجغ

م بدأت الصحف والمجالت استخدام اإلنفوجرافيك كوسيمة لتوصيل المعمومات إلى الجميور بشكل أفضل، 1970وفي عام 
م ومع تطور المجتمعات 1990توسع استخدام اإلنفوجرافيك في المجال الصحفي في الواليات المتحدة وبريطانيا  منذ عام 

ما َغَيَر بشكل كبير في طريقة معالجة وتبادل المعمومات، ويعتبر السبب التي أصبحت تنمو عمى المعرفة والمعمومات ب
 الرئيسي ليذا التغير ىو الكم اليائل من البيانات والمعمومات التي نواجييا والحاجة إلى تحميميا واستيعابيا. 

الفترة ما بين بداية الحضارة تم إنتاج وتداول أكبر قدر من المعمومات، مساوي تقريبًا إلى ما تم إنتاجو في  2010في عام 
وىو ما أدى إلى إستخدام تصوير وتصميم المعمومات كطريقة فعالة لمتعامل مع ىذا الكم من  2003.2اإلنسانية إلى عام 

وحتى يومنا ىذا يشيد اإلنترنت نمو متزايد بشكل  2010ومنذ عام   3المعمومات من خالل التمثيل المرئي والرسوم البيانية.
 4نسب البحث عن مصطمح اإلنفوجرافيك. متضاعف في

 مكونات االنفوجرافيك:
(، 1أن ىناك عدد من المكونات الرئيسية التي تشترك بيا كما في المخطط ) الرغم من تنوع وتعدد أشكال اإلنفوجرافيك إالب

 وتختمف التفاصيل فيما بينيا باختالف اليدف من التصميم، ومن أىم ىذه المكونات:
                                                 

1
 https://ar.m.wikipedia.org/wiki _فتح_الفم/طقوس  

2
 Eric Schmidt: Every 2 Days We Create As Much Information As We Did Up To 2003 – TechCrunch 

www.techcrunch.com/2010/08/04/schmidt-data 
3
 John Dalton & Webber Design: A Brief Guide to Producing Compelling Infographics - London school of 

public relations (LSPR) – 2014 -  pg.4 
4
 Randy Krum: Op. Cit. - pg. 4 
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 ضح مكونات اإلنفوجرافيك ( يو 1مخطط )

 : ويتضمن استخدام الرسوم واألشكال واأللوان والصور.Visualالعنصر البصري  -1
: ويشتمل عمى النصوص المكتوبة والتي ينبغي أن تكون مختصرة ومرتبطة بالمحتوى Contentالمحتوى النصي  -2

 البصري.
نما طريقة تقديمو : وىو ما يميز االنفوجرافيك ويKnowledgeالمعرفة أو المفيوم  -3 جعمو أكثر من كونو نص وصورة، وا 

 1 بطريقة معينة تمثل المفيوم أو المعرفة المراد إيصاليا، كالتسمسل الزمني أو التفرعات واألجزاء وغيرىا.

 أنواع اإلنفوجرافيك:
 ينقسم اإلنفوجرافيك من حيث:

 طريقة العرض -
 2والتخطيط  الشكل -

 أوال من حيث طريقة العرض
 Static Infographicفيك الثابت اإلنفوجرا - أ

ىى تصميمات ثابتة يختار عناصرىا ومحتواىا المصمم، ويقدم المعمومات فى صورة رسومات وصور ورموز يسيل فيميا 
ستيعابيا، يتم إخراجيا بشكل مطبوع أو بشكل تصميمات تنشر عمى وسائل التواصل االجتماعى ومواقع اإلنترنت  وا 

 3 وصفحات الجرائد.
 

                                                 
1
 –قسم تقنيات التعميم  –كمية التربية  –جامعة الممك سعود  –بحث منشور  –غادة بنت مساعد السميم، وفاء بنت صالح الجفير: اإلنفوجرافيك   

 5ص  - 4141 -المممكة العربية السعودية 
2
 Venkatesh Rajamanickam: a handout seminar on Infographic Design - the National Institute of Design – 

Singapore – October 2005 – pg.  4 
3
Justin Beegel, MBA: “infographics for dummies” - John Wiley & Sons, Inc – 2014 – pg. 45 
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 قمم السبعة وهي أعمى الجبال في كل من القارات السبعإنفوجرافيك يوضح ال (3ل )الشك

 Motion infographicاإلنفوجرافيك المتحرك  - ب
وىذا يعتمد عمى جزء من مفيوم الرسوم المتحركة وقد نراه في  متمقي،ىو عبارة عن رسم تصويري متحرك يتفاعل معو ال

، وبعضيا يظير عمى ىيئة فيديو CSS3والـ  HTML5ات الويب المختمفة مثل بعض المواقع اإللكترونية باستخدام تقني
يتفاعل المتمقى جيدا مع اإلنفوجرافيك المتحرك، وىو جزء من الطبيعة   1يستخدم رسومات اإلنفوجرافيك لتمثيل المعمومات.

أن يقدمو، حيث يمكن أن ُيحدث البشرية التى تعتمد عمى الصوت والصورة معا، وىو ما ال يستطيع اإلنفوجرافيك الثابت 
تأثيرًا مماثاًل عمى المتمقى ولكن ال يكون بنفس قوة تأثير اإلنفوجرافيك المتحرك. معظم اإلنفوجرافيك المتحرك يشتمل عمى 

وعادة ما يشتمل  Voice Overعنصر الصوت والذى يمكن أن يكون قطعة موسيقى أو تأثيرات صوتية أو تعميق صوتي 
األنواع الثالثة، فالصوت يساعد المصمم عمى تصميم اإلنفوجرافيك ومن ثم يوضح المعمومات  ذهى عمى مجموعة من

  2جيدا.
 
 
 
 

                                                 
1
http://arinfographic.net/?p=636 

2
Justin Beegel, MBA: Ibid. – pg. 30 
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 و يندرج تحته نوعان:
 :Video Based Infographicتصوير فيديو يصاحبه اإلنفوجرافيك  .1

ات توضيحية تظير عند إعداد ىذا النوع يكتب لو سيناريو إخراجى، يراعى عند تصميمو أن يتناول معمومات وبيان
 (.4بالفيديو أو الفيمم كمؤثرات إلظيار الحقائق والمفاىيم المعقدة بصورة واضحة وجذابة كما في الشكل )

 

 

 

إنفوجرافيك متحرك إلعالن تمفزيوني عن قناة السويس الجديدة، إستخدم فيها اإلنفوجرافيك المتحرك لتعريف الجمهور المصري ( 4الشكل )
 بمميزاتها.

 
 :Animated infographicرسم أو تصميم متحرك  .2

ىو تصميم البيانات والمعمومات من خالل إستخدام عناصر تصميم اإلنفوجرافيك من رموز ورسوم متحركة، ورسوم 
 1 (، لتكوين تصميما متحركا كامال، ويعتبر من أكثر األنواع أنتشارًا.5كما في الشكل ) Illustrationsتوضيحية 

                                                 
1
 441ص –د.محمد شوقى عبد الفتاح شمتوت: مرجع سابق   
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 ( إنفوجرافيك متحرك إلعالن تمفزيوني إرشادي من حممة "دليل المواطن لفهم الدستور"5) الشكل

 Interactive infographicاإلنفوجرافيك التفاعمى  -ج
اإلنفوجرافيك التفاعمى ىو التصميم الذي يسمح لممتمقي بالتفاعل مع البيانات والمعمومات، فيو يعتبر من أقوى أنواع 

، مما يعني أنو يمكنك Graphic Interfaceداخل سطح التصميم  Layersتكون من طبقات متعددة اإلنفوجرافيك فيو ي
يستطيع اإلنفوجرافيك التفاعمى أن يربط المتمقى بموضوع التصميم مثل  1التحكم في كمية المعمومات التى تصل المتمقى.

الممثمة فى اإلنفوجرافيك بطريقتيم الخاصة، ويتم اإلنفوجرافيك المتحرك، حيث يسمح لمجميور المتمقي بإكتشاف المعمومات 
لى أجزاء  ذلك من خالل النقر عمى جزء من التصميم لمتعمق فى البيانات الممثمة بصريا، أو من خالل اإلنتقال من وا 

 2التصميم المختمفة لتمقى المزيد من المعمومات.

 
 
 

                                                 
1
 John Dalton & Webber Design: A Brief Guide to Producing Compelling Infographics - London school of 

public relations (LSPR) – 2014 -  pg. 6 
2
Justin Beegel, MBA: Op. Cit. – pg. 34 
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 ثانيا من حيث الشكل والتخطيط:
  Statisticalإنفوجرافيك إحصائى  -1
  Timelineإنفوجرافيك السالسل الزمنية  -2
  Mapsإنفوجرافيك الخرائط  -3
 Hierarchiesإنفوجرافيك السالسل اليرمية  -4
 Networksإنفوجرافيك الشبكات  -5
 إنفوجرافيك العالقات -6
 إنفوجرافيك الشخصيات -7
 إنفوجرافيك األفكار -8
  Flow chartsإنفوجرافيك خرائط التدفق  -9

  إنفوجرافيك الصورة فوتوغرافية -10
  VS. Infographicإنفوجرافيك مقارن  -11
 Research Infographicإنفوجرافيك البحثى  -12

 
 مميزات اإلنفوجرافيك:

 تبسيط المعمومات المعقدة حتى يسيل فيميا، حيث يعتمد عمى المؤثرات البصرية في توصيل المعمومات. -1
 وم ممتعة وجاذبة لإلنتباه.تحويل المعمومات والبيانات من أرقام وحروف وكممات مممة إلى صور ورس -2
 اختصار الوقت، فبداًل من قراءة كم ىائل من المعمومات والبيانات المكتوبة يمكن مسحيا بصريًا بسيولة. -3
 فعالية استخدامو في التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي لجذب مزيد من المستيمكين المرتقبين. -4
 جتماعي والمواقع اإللكترونية.سيولة اإلنتشار عبر مواقع التواصل اإل -5
 إمكانية التواصل ونقل المعمومات لآلخرين بإختالف ثقافتيم ولغاتيم. -6
 تغيير استجابة الجميور المتمقي. -7
 

 أدوات تصميم اإلنفوجرافيك:
 عند بدء عممية التصميم يتم إستخدام األدوات التالية التى تنقسم إلى :

 ت:برامج تصميم اإلنفوجرافيك الثاب - أ
وىو البرنامج األول فى تصميم اإلنفوجرافيك نظرا لمرونتو الشديدة وقابميتو  :Adobe Illustratorأدوبى إليستريتور  .1

 إلعطاء نتائج جذابة.
 Adobe Photoshopأدوبى فوتوشوب  .2

تغاللو لعرض يمكن إستخدام الفوتوشوب فى تصميم اإلنفوجرافيك، رغم أنو لن يكون بمرونة إليستريتور، إال انو يمكن اس
 البيانات بطرق جميمة كذلك.
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 برامج تصميم اإلنفوجرافيك المتحرك: -ب
 Adobe Aftereffectأدوبى أفتر إفكتس  .1

نشاء الرسوم المتحركة حيث يتيح لممستخدمين تحريك أو تغيير الفيديو فى أبعاد  من البرامج األولى فى التأثيرات البصرية. وا 
2D 3وD .مع مختمف أدوات الدمج 
 1 ىو برنامج خاص بشركة ابل، وىو أحد أىم البرامج الخاصة بعمل التأثيرات. :Apple Motionل موشن أب .2

 اإلعالن التمفزيوني: 
يعتبر اإلعالن التمفزيوني فن مركب يضع العالم بين يدي المتمقي، فالرسالة اإلعالنية ذات طابع مكثف بالعناصر 

ت والصورة والحركة والمون وزوايا الكاميرا خصائص تميز اإلعالن التمفزيوني، والمفردات والمؤثرات والمعاني، كما أن الصو 
  :وتستند العالقة القائمة بين المتمقي والتمفزيون عمى مجموعة من العوامل أىميا

 .العالقة بين المتمقي والتمفزيون -
 .ساعات المشاىدة -
 .حجم التعرض -
 .بروز ثقافة الصورة وداللتيا -
 المتمقي. قابمية االستجابة لدى -
 2قدرة اإلعالن عمى التغمغل )الجوانب الالفتة والمقنعة(.  -

 أهداف اإلعالن التمفزيوني
اليدف الرئيسي لإلعالن ىو تغيير ميول واتجاىات وسموك المستيمكين المحتممين من خالل جعميم أكثر قبوال لمسمعة، 

  :ويكون ذلك من خالل ما يمي

 أوال: توفير المعمومات
عالن التأثير لتحقيق اليدف األساسي لإلعالن وىو كما تقدم تغيير ميول اتجاىات وسموك المستيمكين يستطيع اإل

المحتممين. البد من توفير مجموعة من المعمومات حتى و البيانات التي يجيميا المستيمك حول السمعة الجديدة ويمتاز 
 :اإلعالن عن السمع الجديدة بالصفات التالية

 .ضح لممستيمك مزايا و صفات ىذه السمعيحتوي معمومات تو  .1
محاولة خمق رغبة لدى المستيمك في الحصول عمى السمعة الجديدة من خالل إبراز مزاياىا وخصائصيا وفوائد  .2

 إستخداميا.

 ثانيا: تغيير رغبات المستهمكين
الكي لدى األفراد يتأثر يحتاج تغيير رغبات المستيمكين إلى تصميم اإلعالن بعناية فائقة، وذلك ألن السموك االستي
 :بمجموعة من الظروف الثقافية واالجتماعية، ويمكن لإلعالن تغيير رغبات المستيمكين من خالل

                                                 
1
 445ص –د.محمد شوقى عبد الفتاح شمتوت: مرجع سابق   

2
فمسطين  – 4115-2-44تاريخ النشر:  –صحيفة دنيا الوطن  -مقال  –جياد غريب: "اإلعالن التمفزيوني.. مالمح فنية ومحاذير"   

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/06/13/167432.html 
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 .إبراز الفوائد التي يجنييا المستيمك إذا اقتنع بالسمعة الجديدة .1
الغذاء الصحي أو  أن يكون المستيمك راغبا في تغيير اتجاىات وتبني أفكار جديدة مثل تغيير نظامو الغذائي إلى .2

 توفير الطاقة وما إلى ذلك.
 .أن يخمق اإلعالن جوا عاما من التأييد لممنتج المعمن عنو بما يؤكد سالمة قرار المتمقي عند شراء السمعة .3

 ثالثا: تغيير تفضيل المستهمكين لمماركات المختمفة
ا جذريا كامال، ولكن غالبا ما يجد المعمن نفسو في كثير من األحيان ال يحتاج المعمن إلى تغيير سموك المستيمكين تغيير 

ة إلى الماركة التي يسوق سمعتيا. وفي ىذه الحاالت مضطرا إلى تغيير رغبات المستيمكين وتحويل ميوليم من ماركة منافس
يعتمد عمى الرغبات والحاجات الحالية لممستيمكين، والمعمن يجد في األساليب اإلعالنية المتعددة وسيمة إلى تحقيق ىذا 

كوسيمة  التغيير في تفضيل المستيمكين لماركة دون أخرى، ومن ىذه األساليب يمجأ المعمن إلى إستخدام اإلنفوجرافيك
 لتحقيق جذب اإلنتباه والتشويق بجانب أنو وسيمة إقناعية.

 1إستخدام اإلنفوجرافيك في تصميم اإلعالن 

 Explaining how something worksشرح خصائص المنتج وكيفية عممه  -1

ام ىذا النوع يستخدم اإلنفوجرافيك في توضيح مكونات المنتج أو الخدمة بشكل أكثر جذبا لإلنتباه، وُينصح عند استخد
بالتركيز عمى إظيار األرقام بصورة واضحة مع إدراج صور معبرة عن مغزى األرقام بداًل من النصوص، أو من خالل 

 2استخدام نصوص قصيرة جًدا لإلشارة إلى مفيوم الرقم. 
ار والمعمومات كما يستخدم كذلك اإلنفوجرافيك في شرح كيفية عمل منتج أو خدمة، فبجانب استخدامو في تبسيط األفك

المعقدة، يمكنو تقديم جوانب و خصائص المنتج المعقدة و الداخمية في صورة تجذب اإلنتباه، وتساىم في توصيل الرسالة 
  اإلعالنية بقوه وببساطة.

 

   Raise Community Awarenessزيادة الوعي المجتمعي  -2
ة وغير معمومة لممتمقي، وىو ما يحتاج إلى ضرورة نشرىا ىناك العديد من المعمومات اليامة والتي غالبا ما تكون غير سار 

نسانيًا، كالتوعية الصحية لمرض اإليدز أو  لرفع مستوى الوعي بيا، وغالبًا ما تكون تمك القضايا تمس المجتمع صحيًا وا 
ة اإلدالء أو اإلدمان لممخدرات أو الكحوليات وىكذا، وكذلك التوعية السياسية لضرور  لسرطان الثدي الكشف المبكر

  بالصوت في اإلنتخابات وغيره.

  Inform consumersإعالم المستهمك  -3
يفضل المتمقي اتخاذ قرارات مبنية عمي إطالع ومعرفة، حتى يمكنيم التأكد من إنفاقيم األموال بحكمة عمى المنتج أو 

وبين المتمقيين من خالل تقديم الخدمة التي سوف تتناسب مع إحتياجاتيم، لذا تستطيع الشركات أن تغرس الثقة بينيا 
  المعمومات المرتبطة بقرارت الشراء في أسيل الطرق الممكن الوصول إلييا.

 
                                                 

1
 Emilie Futterman: ”10 ways to use infographics” – online article – TNW News - 2013 – www.thenextweb.com 

2
 https://academy.hsoub.com/marketing/inbound-marketing/ 
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 توظيف اإلنفوجرافيك في تصميم اإلعالن التمفزيوني: 
إنتباه المتمقي  يمكن استخدام الرسوم المتحركة فى المحتوى البصري لإلنفوجرافيك المتحرك، ومن أىم ما يميزىا ىو جذب

لإلنفوجرافيك  Voiceoverالمطبوع والتفاعمى، وخاصة فى حالة وجود تعميق صوتي  بطريقة مختمفة عن اإلنفوجرافيك
المتحرك كما في اإلعالن التمفزيوني، وكذلك لو القدرة عمى مناشدة المتمقيين عاطفيًا بجانب عرض المعمومات الممثمة 

  1الماركة التجارية بطريقة قوية ومؤثرة.بصريًا، فالصور المتحركة توفر فرصة توصيل رسالة 
ىناك فرق أساسى بين المحتوى الثابت والمحتوى المتحرك وىو الوقت، فاستخدام المحتوى المتحرك يعتبر الخيار األفضل 

  2 من أجل خمق نداء بصري وعاطفى، بحيث أنو يعمل عمى إشراك المتمقي عمى مستويات متعددة.
عمى عناصر بصرية قادرة عمى أسر الرؤية بإختالف ىيئتيا وتركيبيا داخل  Animationsتشمل الرسوم المتحركة 

والنصوص الشكمية  Animationالمتميز بين الرسومات  Motion Graphicيجمع تصميم الرسوم المتحركة التصميم، 
القصة، وسواء كان  ( وكذلك التعميق الصوتي من خالل تصميم صوتي مرافق لمرسوم لتشكيل6القصيرة كما في الشكل )

ىذا التصميم ييدف إلى تقديم منتج أو خدمة جديدة، أو تثقيف الجميور المتمقي حول قضية إجتماعية عامة، أو تحفيز 
الجميور لمقيام بفعل معين أو فقط بيدف اإلليام أو التذكير، تحتاج كل ىذه المكونات لمعمل معًا بشكل متناغم لخمق تجربة 

 3 متمقي، فإن التصميم اإلنفوجرافيكي الناجح يؤدي إلى شعور المتمقي بالعمم والجاذبية لمعرفة المزيد.مؤثره عمى الجميور ال

 
 ( إنفوجرافيك متحرك إلعالن تمفزيوني عن صك األضحية لمؤسسة مصر الخير6الشكل )

                                                 
1
 Jason Lankow, Josh Ritchie, Ross Crooks 6 Infographics: The power of visual storytelling – John Wiley & 

sons, Inc. - 2012 –  Pg.34 
2
 Jason Lankow, Josh Ritchie, Ross: Ibid. –  Pg.31 

3
 www.killerinfographics.com/motion-graphics 
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طمب اإلجابة عمى األسئمة اآلتيو: ىل استخدام الرسوم المتحركة لجذب اإلنتباه إلى المعمومات المصوره واإلنفوجرافيك، تتإن 
تزيد من اإلنتباه إلى العناصر الجرافيكية؟، ىل الرسوم المتحركة تؤثر عمى إستدعاء المتمقي   Animationالرسوم المتحركة

لممعمومات التى تصورىا الرسومات؟، ىل تؤثر الرسوم المتحركة عمى رد فعل المتمقي باإلقناع وتؤثر فى عممية إتخاذ 
  رار؟....إلخ.الق
وفرة استخدام العناصر المتحركة فى وسائل اإلعالم المرئية تقود الباحثين فى مجاالت متعددة إلى البحث فى المميزات إن 

، وتأثيره عمى اإلنتباه واإلدراك وعمى عممية إتخاذ القرار، وفى مجال Animationالفعمية إلستخدام الرسوم المتحركة 
يقترح استخدام الرسوم المتحركة، لما ليا من تأثيرًا إيجابيًا عمى الذاكرة  Television Advertisingاإلعالن التمفزيوني 
 Subjective evaluation 1.والتقييم الشخصي 

-Postوىو يتم إنتاجو بكيفية "والذي يستخدم كذلك في اإلعالن التمفزيوني، المتحرك  وىناك نوع أخر من األنفوجرافيك
Production Infographic video  بحيث يتم إضافة رسوم وأشكال متحركة ،"Animated objects  ونصوص

تستخدم كطريقة إلظيار البيانات فى بيئة  تقنية. وىذه ال(7كما فى الشكل)وعناصر اإلنفوجرافيك إلى فيديو مسجل سابقًا 
  2طبيعية مألوفة، وىى طريقة مثالية لتزيد من المعنى والقيمة.

 

 CNCإنفوجرافيك متحرك إلعالن تمفزيوني عن شبكة األخبار التمفزيونية  (7الشكل )

                                                 
1
 Patrick F. Merle, Coy Callison, and R. Glenn Cummins 6 “How Arithmetic Aptitude Impacts Attention, 

Memory, and Evaluation of Static Versus Dynamic Infographics in Online News: An Eye-Tracking Study” – 

USA - Electronic News 2014, Vol. 8(3) 177-197 –  Pg.435 
2
 http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/ 



 العدد العاشر                                                                       مجمة العمارة والفنون               

411 

 

يتنوع استخدام الخرائط والرسوم البيانية في تصميم اإلنفوجرافيك داخل محتوى اإلعالن التمفزيوني، وذلك طبقًا لممعمومات 
رز وكأنيا واقعية، وتتنوع تمك الخرائط الممثمة بصريًا، فيناك الخرائط المجسمة التي تجسد الحقائق والمعمومات في صورة تب

حصائية... إلخ.  ما بين خرائط إقتصادية ومناخية وتاريخية وا 
فعمى سبيل المثال تستعين بعض اإلعالنات بخريطة جميورية مصر العربية في خمفية اإلعالن لمداللة عمى إستخدام المنتج 

ئق والمعمومات الخاصة بالمنتج وأماكن تواجده، وكذلك يمكن أو الخدمة في كل المحافظات المصرية، أو إلبراز أحد الحقا
 أن تكون  خمفية اإلعالن عبارة عن مخطط يوضح أثر المنتج عمى الشخصية اإلعالنية.

 مميزات استخدام اإلعالن التمفزيوني:
إلى أن الرسالة يؤثر التمفزيون في سموك المتمقي نتيجة ما يقدمو ليم من أفكار تحمل مضامين وقيم متنوعة، إضافة 

اإلعالنية تصل إلى المتمقي دون مشقة، فيي تصل إليو أينما كان، حيث أن توظيف اإلنفوجرافيك في اإلعالن التمفزيوني 
تجاىاتو، وال يحدث ىذا التغيير لمجرد تقديم الرسالة فقط،  أصبح اليوم يوفر لو المعمومات التي تسيم في تغيير معرفتو وا 

 1 شكل مبير وجاذب لإلنتباه، األمر الذي من شأنو أن يثير ردود أفعال المتمقيين لمرسالة اإلعالنية.ولكن لكيفية تقديميا ب

 ويتميز اإلعالن التمفزيوني بمجموعة من المزايا مما يجعل منه وسيمة إعالنية مؤثرة وفعالة وهي:
لإلنتباه، فتفاعل الصور المتحركة الجمع بين الصوت والصور المتحركة، مما يجعل منو وسيمة مقنعة ومؤثرة وجاذبة  -

مع الصوت يسمح بوجود فرص إبداعية ىائمة ومرونة في تنمية الرسالة اإلعالنية وتستأثر بتركيز المتمقي وانتباىو 
 الكامل.

نتشاره عمى نطاق واسع حيث أنو وسيمة جماىيرية، ومع تعدد وتنوع شبكات التمفزيون  - سيولة بث اإلعالن التمفزيوني وا 
ئيات، أصبح تعرض أكبر عدد ممكن من المتمقيين بكافة أعمارىم ومستوياتيم التعميمية المختمفة لإلعالن سيل والفضا

 جدًا ومتوفر لدى معظم األسر.
يقدم التمفزيون تغطية جغرافية واسعة النطاق في أي وقت وأي ساعة خالل اليوم من خالل اإلعالن التمفزيوني، وبيذا  -

 قي منخفضة نسبيًا بالرغم من إرتفاع التكمفة اإلجمالية لإلعالن التمفزيوني.تعد التكمفة لكل ألف متم
يضفي اإلعالن التمفزيوني لدى المتمقي إحساسًا باألمان والمصداقية، حيث يشاىد السمعة وكيفية استعماليا والخبراء  -

لواقعية في ذىن المتمقي المتخصصون ينصحون بإستعماليا، بحيث تتكون صورة ذىنية إيجابية تتسم بالمصداقية وا
 وتأكيد ىذه الصورة بتكرار عرض اإلعالن.

إمكانية إختالف أحجام وأنواع المقطات وأسموب المونتاج وحركة الكاميرا في اإلعالن التمفزيوني يوفر لممصمم فرص  -
غراض وأىداف التوضيح والمبالغة والتحكم في أحجام الصورة المقدمة حسب رغبتو وتصميم وتصور المخرج بما يخدم أ

 المعمن.
ينفرد اإلعالن التمفزيوني والسينما والفيديو والحاسب اآللي بإمكانية تقديم اإلعالنات عبر فنون وفروع فن التحريك، بما  -

 2 يوفر مساحة أكبر من اإلبداع في توصيل الرسائل اإلعالنية.

 

                                                 
1
 441ص – 4114 –القاىرة  –الدار المصرية المبنانية  –ووسائمو وفنونو" منى سعيد الحديدي، سموى إمام عمي: "اإلعالن أسسو   

2
 – 4144 –اإلعالن  –كمية الفنون التطبيقية  –رسالة ماجستير  –ياسمين محمود محمد رشاد: "أثر اإلسموب اإلستفزازي في اإلعالن التمفزيوني"   

 41ص 
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 مميزات توظيف اإلنفوجرافيك المتحرك في اإلعالن التمفزيوني:
عمومات والبيانات الممثمة بصريًا بصوره أكثر وضوحًا وأكثر مباشرة، مما يساعد عمى توصيل الرسالة توصيل الم -

 اإلعالنية بوضوح.
 الوصول إلى جميور أكبر من المتمقيين المحتمميين، لما لمتمفزيون كوسيمة إعالنية من قدرة عمى اإلنتشار . -
، والتي تحمل مضمون الرسالة 1البيانات الممثمو بصريااإلنفوجرافيك المتحرك يعرض كم أكبر من المعمومات و  -

قناع  30اإلعالنية في مدة زمنية تتجاوز ال  ثانية ويتم تكرارىا أكثر من مرة يوميا، مما يسيل من عممية إدراك وا 
 المتمقي لمرسالة اإلعالنية.

 يقة قوية ومؤثرة.القدرة عمى مناشدة المتمقيين عاطفيًا بجانب عرض المعمومات الممثمة بصريًا بطر  -
يمكن إستخدام عناصر إبداعية أكثر ثراءًا في التصميم كالحركة، الموسيقى، التعميق الصوتي المصاحب لمصور  -

 2 المتحركة، المؤثرات الصوتية، العناصر البصرية،... إلخ.
إلبداعية المختمفة، يزداد اإلعالن جاذبية وتأثيرًا عمى المتمقي من خالل الجمع بين الصور المتحركة، والعناصر ا -

 والمعمومات والبيانات الممثمو بصريا. 

 النتائج:
اإلنفوجرافيك لو دور ميم وفعال في نقل المعمومات والبيانات والمعرفة بوضوح وتشويق، وذلك من خالل تمثيل  -1

 البيانات والمعمومات بصريًا.
يمد المتمقي بقيم فريدة من خالل عرض المنتجات  إن تقديم األفكار والرسائل اإلعالنية من خالل توظيف اإلنفوجرافيك -2

والخدمات، وىذه القيم تأتى فى شكل تقديم وعرض لممعمومات من أجل جذب اإلنتباه و بناء قاعدة أكبر من الجميور 
 المتمقي والمساىمة في إقناع المتمقي.

نية ببساطة وبتالي يصبح التأثير عمى يستطيع االنفوجرافيك زيادة قدرة المتمقى عمى إدراك الرسائل واالفكار اإلعال -3
 المتمقي إلتخاذ قرار الشراء أو خمق صورة ذىنية إيجابية لمماركة أكثر فاعمية.

يمكن استخدام اإلنفوجرافيك المتحرك كوسيمة إعالنية مالئمة، وذلك في حالة الترويج لمنتج جديد أو شرح خصائص  -4
 ماركة التجارية.الخدمات أو المنتجات، أو دعم الصورة الذىنية لم

تجاىاتو،  -5 إن توظيف اإلنفوجرافيك في اإلعالن التمفزيوني أصبح يوفر لممتمقي المعمومات التي تسيم في تغيير معرفتو وا 
وال يحدث ىذا التغيير لمجرد تقديم الرسالة فقط، ولكن لكيفية تقديميا بشكل مبير وجاذب لإلنتباه، األمر الذي من 

 يجابية لممتمقيين.شأنو أن يثير ردود أفعال إ

 التوصيات:
 مواكبة التطور العالمي تجاه اإلنفوجرافيك وتوظيفو في مجال اإلعالن بشكل عام واإلعالن التمفزيوني بشكل خاص. -1
 اإلستفادة من اإلنفوجرافيك المتحرك في تحقيق األىداف اإلعالنية، واإلىتمام بإمكانية توظيفو في اإلعالن التمفزيوني. -2
قديم رسائل وأفكار إعالنية ترفع من وعي ومعرفة المتمقي إضافة إلى أىمية تحقيق الوظيفة واليدف من اإلنتباه إلى ت -3

 اإلعالن التمفزيوني.

                                                 
1
 https://www.infographicdesignteam.com/blog/why-you-should-go-for-video-infographics/ 

2
 https://resources.goanimate.com/7-reason-why-you-should-use-animated-video/ 
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ضرورة إبتكار تصميم اإلنفوجرافيك بما يالئم كل من الوسيمة اإلعالنية وىي التمفزيون، وكمية المعمومات الممثمة  -4
 بصريًا والفئة المستيدفة من التصميم.

راك أىمية توظيف اإلنفوجرافيك في تصميم اإلعالن التمفزيوني، لما لو من قدرة عمى توصيل المعمومات بسيولة إد -5
حداث إقناع، وكذلك يمتد لمتأثير عمى تشكيل المعرفة  وتشويق وجذب لإلنتباه بجانب قدرتو عمى مخاطبة العقل وا 

 .والخبرة البصرية لممتمقي
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