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دراسة دور التصاميم اإلنفوجرافيكية لتبسيط الرسالة اإلعالمية وتسييل نقل المعمومة 
 لبيانات المستيدفة لمجميوراو

Studying the role of info graphic designs to simplify the media message and 
facilitate the transfer of information and targeted data to the public 

 جمال محمدعبدالمقصود / محمددم.أ.
 جامعة اإلمام محمد بن سعود – كمية اإلعالم -استاذ مساعد بقسم الجرافيكس والوسائط المتعددة
 

 الممخص:
التصاميـ اإلنفكجرافيكية ككنيا تعمؿ عمى تغيير طريقة الناس في التفكير مف الناحية البيانية كالمعمكماتية تظير أىمية 

تخدـ التصاميـ اإلنفكجرافيكية فأننا نزيد مف المحتكل العممي، كنضفي شكؿ آخر لعرض المعمكمات كالقصصية، كعندما نس
  كالبيانات بأسمكب جديد قد يساعد عمى تكصيؿ األفكار المعقدة بطريقة كاضحة كجميمة.

ر لتمقى الرسالة فى الحاجة الممحة لتسييؿ تكصيؿ المعمكمات كالبيانات لبعض فئات الجميك مشكمة ىذا البحث كتتمثؿ 
خراج الصحؼ كالمجالت.   اإلعالمية كالتى يقابميا ندرة فى استخداـ كتكظيؼ عمـ االنفكجرافيؾ فى معظـ تصميمات كا 

إلى دراسة متعمقة فى عمـ االنفكجرافيؾ بالصكرة التى تكضح اىمية ىذا العمـ كمدل إسيامو فى تسييؿ  وييدف البحث
لتشمؿ النبذة التقديمية كالتاريخية لعمـ االنفكجرافيؾ، ثـ دراسة  محاور الدراسة. كتمثمت قراءة المعمكمة لبعض فئات الجميكر

مدل اسياـ ىذا العمـ لتبسيط المعمكمة كالبيانات لبعض فئات الجميكر ثـ دراسة احصائية تكضح مدل استخداـ ىذا العمـ 
 فى تصميـ كاخراج بعض صفحات الصحيفة .

 انفكجرافيؾ متحرؾ.–انفكجرافيؾ ثابت  -المعمكمات المصكرة –اإلبداع الفنى  –فيؾ انفكجرا الكممات المفتاحية :

Abstract: 
The importance of info graphic designs is shown as it works to change people's way of 
thinking in terms of graphic, informational, and storytelling. When we use epigraphic designs, 
we increase scientific content and add another form of presentation of information and data in 
a new way that can help convey complex ideas in a clear and beautiful way. 
The problem of this research is the urgent need to facilitate the delivery of information and 
data to some audiences to receive the media message, which is offset by the scarcity in the use 
and employment of the science of the nose in most of the designs and the production of 
newspapers and magazines. 
The research aims to study in depth the science of the nose, which shows the importance of 
this science and the extent of its contribution in facilitating the reading of information for 
some groups of the public. The study axes included the historical and historical presentation 
of the science of the nose, and then the study of the contribution of this science to simplify the 
information and data for some groups of the public and then a statistical study showing the 
use of this science in the design and output of some pages of the newspaper. 
Keywords: Info graphic - Artistic Creativity - Image Information - Static Info graphic - 
Animated Graphic. 

  
: اإلطار المنيجى    أوًلا

فى الحاجة الممحة لتسييؿ تكصيؿ المعمكمات كالبيانات لبعض فئات الجميكر  : تتمثؿ مشكمة ىذا البحث مشكمة البحث
خراج الصحؼ لتمقى الرسا لة اإلعالمية كالتى يقابميا ندرة فى استخداـ كتكظيؼ عمـ االنفكجرافيؾ فى معظـ تصميمات كا 
 كالمجالت. 
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البحث إلى دراسة متعمقة فى عمـ االنفكجرافيؾ بالصكرة التى تكضح اىمية ىذا العمـ كمدل إسيامو  ييدؼأىداف البحث : 
لتشمؿ النبذة التقديمية كالتاريخية لعمـ  محاور الدراسة. كتمثمت فى تسييؿ قراءة المعمكمة لبعض فئات الجميكر

االنفكجرافيؾ، ثـ دراسة مدل اسياـ ىذا العمـ لتبسيط المعمكمة كالبيانات لبعض فئات الجميكر يتبع ذلؾ دراسة لبعض 
 النماذج المصممة لتكضيح نقاط الضعؼ كالقكة .

مجاؿ اإلنفكجرافيؾ لتخصص الطباعة كالنشر كالتغميؼ كالذل يعتبر تكمف األىمية فى قمة االبحاث فى أىمية البحث: 
 بمثابة شرارة البدء لعمؿ سمسمة متتالية فى ىذه النقطة البحثية المطمكبة لمتخصص فى الكقت الحالى.

 انتيج الباحث المنيج الكصفى التحميمى لمناسبتو تحقيؽ أىداؼ البحث.منيجية البحث : 
 

 ثانياا: اإلطار النظرى
 قدمة :م

بدأنا مؤخران نسمع كثيران كممة " انفكجرافيؾ " تتردد عمى ألسنة الكثير مف ركاد المكاقع التقنية أك حتى مف ركاد المكاقع العادية 
التي تتناكؿ عرض بيانات معينة حكؿ مكضكع ما بشكؿ رسكمي ، فما ىك ىذا العمـ ككيؼ يمكف االستفادة منو أك حتى 

 ا سنطرحو بيذا المكضكع .كقبؿ أف نخكض فى الحديث عف ىذا العمـ فيناؾ مثؿ صينى يقكؿ :الدخكؿ في عالمو ، ىذا م
 

"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)*( (  يوضح أىمية حاسة البصر ورؤية الشئ إلمكانية تذكره 1شكل رقم )   

االنفكجرافيؾ ىك فف تحكيؿ البيانات كالمعمكمات الى صكر كرسـك يسيؿ فيميا بكضكح، فالقراءة مف خالؿ أداء  
إقترحا  أف معالجة محتكل    (Atkinson 1988) ,(Carr1988) منظـ ليك شيئنا صعب لإلنساف كلمعممية اإلدراكية كقد ه
ينا أك كتابينا، ىناؾ العديد مف المسميات ليذا الفف ك الذم المعمكمات عمى اشكاؿ )صكر( أسيؿ مف معالجة المغة سمع

أك ) البيانات التصكرية  ( Info graphics نفتقر لو في العالـ العربي بشكؿ عاـ . كمف ىذه المسميات  ) انفكجرافيكس/
،عندما نستخدـ  Information Design ) كايضان يطمؽ عمييا ) التصاميـ المعمكماتية /  Data Visualization) التفاعمية/“

 (1)فيي تعبر عف ىذه الفئة ككؿ. / Data Visualization ) البيانات التصكرية مصطمح 
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( يوضح دور اإلنفوجرافيك فى توفير اإلتصاًلت المرئية لممعمومات 2شكل رقم )   
 

ى تػكفير االتصػاالت بالمعمكمػات المعقػدة ممػا يكضح الشكؿ أف الجمع بيف الرسػـك البيانيػة كالبيانػات مػع التصػميـ تسػاعد عمػ
فإإا كانإإالااكيم إإرافاكي كفا إإ ا(، 3كمػػا يكضػػحو الشػػكؿ رقػػـ )  visual communicationيسػػيؿ الفيػػـ كالػػتعمـ كذلػػؾ فػػى صػػكرة 

Graphicاااdesignإا اكختمقةإةايقاإاساهوارسفاوختطاطاحيان اكي ؤيةابموصالاف  ةامإااإ اكياإاساب إورةاب إ يةاةاياإةا ا بإةا مااسإاامإ اك اا 
(اإالاألاكيم إإرافاكي كفا إإ اهإإواأاإإلاشإإاال اكيا إإافاكي إإلفاف إإوافإإيامإإياكي اإإولاكيراه يإإةفاإ ا9002مبإإاافا إإااكيااااإإةاكيا كإإاةشاانرإإااي إإ ا إإ ا ا 

ث امةا إإ اورإإلرةااقإإاا إإ  ايوظإإيفاجماشإإاال امم إإلاةامإإياك اإإاةاكياوماإإةاوي مرإإلااقإإاا  إإرافاكي ااصإإ اكية إإ يةاب إإورةام  ومإإةايإإل اكي امإإةاو ك ا إإ 
إااجماكيمتطإاطايقموكصإلااVisual Communication artأنظإاراكياإاسشايإ كايطقإ ااقاإاافإياكال  إاياكية إ  ا إ اي إلاكيم إرافاكي كفا إ اما  يف

كمجاك اسوباةاخللمةاف  ةا(امياخاليا وظايفاةا اكيوسائلاكخكمحلثةامباافا ااكيبا9002م اكيااساوالام  الهتفاوإب كزهااجماصورةاةاياةا كي  يبفا
 (ش9002حممو ارسايةاميان وصاوم ايا ايق ورا   ا فا و وصال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 visual communicationوضح ما ىو الـ ي(  3شكل رقم ) 
 
 

 

 

__________________________________________________ 
)*(

Source: Jerome Bruner, as cited by Paul Martin Lester in “Syntactic Theory of Visual Communication” 
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 (2)(  4كما يمكننا تكضيح التعريؼ بشكؿ مف اإلنفكجراـ نفسو كما بالشكؿ رقـ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .( يوضح معنى اإلنفوجرافيك 4شكل رقم ) 

ف مصطمح )البيانات فيي مختمفو اختالؼ تاـ ع  Infographics )/كيمكننا التفرقة بيف المصطمحيف ) انفكجرافيكس
ألف التدفؽ المعمكماتي لمبيانات/المعمكمات المعقدة يككف بصكرة أسرع كأكضح /Data Visualization )”التفاعمية“التصكرية 

. فعمى سبيؿ المثاؿ  خرائط جكجؿ التفاعمية تسيؿ عممية البحث عف منطقة أك دكلة معينة بضغطة زر! اينما ما تكفرت 
بينما اذا ما احتكت  ( Info graphics / ف معمكمات ميمة فيك يسمى بشكؿ عاـ ) انفكجرافيكسمادة بصرية مرئية تبي

. كتظير أىمية التصاميـ .Data- Visualization ”التفاعمية/“الصكرة عمى مكاد تفاعمية تسمى ) البيانات التصكرية 
احية البيانية ك المعمكماتية كالقصصية منيا كخاصة اإلنفكجرافيكية ألنيا تعمؿ عمى تغيير طريقة الجميكر في التفكير مف الن

في الكقت الراىف، عندما نستخدـ التصاميـ اإلنفكجرافيكية فأننا نزيد مف المحتكل العممي عبر شبكة االنترنت ، ك نضفي 
  (3)يمة.شكؿ آخر لعرض المعمكمات/البيانات بأسمكب جديد كالتي تساعد عمى تكصيؿ األفكار المعقدة بطريقة كاضحة كجم

حصاءات كنخمص إلى أف   اإلنفكجرافيؾ" فف مبتكر كطريقة خالقة لفيـ المحتكل؛ إذ يضـ نصان يشمؿ أرقامان كا 
يصاؿ البيانات المستيدفة لو. خراجو بإبداع لتبسيط كتكضيح الرسالة لمجميكر كا   حكؿ مكضكع بعينو، يتـ تنفيذه كا 

كتر بدأت تظير في الغرب منذ ستينيات القرف الماضي، إال أف كرغـ أف التقارير التي تعتمد عمى مساعدة الكمبي 
العالقة الكثيفة بيف الصحافييف كالتكنكلكجيا المعتمدة عمى الكمبيكتر أديا إلى تطكير أك تنمية مفيـك أكسع ليذه الصحافة.. 

يانات( أكؿ مؤسسة إخبارية )مدكنة الب« داتا بمكج»ما اسمتو  2009كتعتبر صحيفة الجاردياف البريطانية التي أطمقت في 
.. كمع ذلؾ يحيط الغمكض اسـ أكؿ مف استخدمو، عممنا أنو اُستخدـ عمى نطاؽ كاسع منذ كشؼ  كبرل تبنت ىذا المفيـك

   .عف الكثائؽ األميركية المتعمقة بحرب أفغانستاف« كيكيميكس»مكقع 

 (4)تاريخ تطور اإلنفوجرافيك -1
اإلنفكجرافيؾ ككيفية ظيكره إلى أف كصؿ بيذا الشكؿ المستخدـ حاليان فيك ( ممخص تاريخى لتطكر 5كيكضح شكؿ رقـ )

ألؼ عاـ قبؿ الميالد ككانت ىناؾ صكرنا عمى األحجار تعمؿ بدكرنا  إتصالينا مع األخريف فى األزمنة  35يمتد مف حكالى 
 المتعاقبة .
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 .برسـ كيفية قياس رصد الشئ المتحرؾ  Nicole dovsemeؽ.ـ  قامت  1350فى 
صاحب الريادة فى البيانات المرئية ككتابة أطمس السياسى كالتجارل ككتاب    William Playfairؽ.ـ  1786فى عاـ 

 األدعية اإلحصائى .
 ؽ.ـ  كتب ليكناردك دافانشى تعميمات بالصكرة لتكضيح كفيـ التشريح اإلنسانى . 1510فى عاـ 

 
    
 

 (5شكل رقم )
 رموز واأليقوناتوال  ق.م الييميوغرافية  3000

 
 
 

بيف الرسـك اإلحصائية سكاء باألعمدة أك القطاعات   Florence Nightigaleربطت ممرضة انجميزية  1850فى عاـ 
 الدائرية بالصكرة كذلؾ اثناء إعداد الكفيات فى الحرب العالمية .

جمة التايمز اإلنجميزية فى اإلنفكجراؼ أصبح أكثر شعبية فى عرض األخبار كاكبر دليؿ عمى ذلؾ ىك م 1970-1990
 .(6مقاالتيا الصحفية.كما بالشكؿ رقـ )

 
 
 

 (6شكل رقم )                        
 صفحة بمجمة التايمز اإلنجميزية                

 
 
 
 

بيف الخرائط كالمساريات لشرح اإلحصائيات كالبيانات عف فشؿ  Charles Josephربط ميندس فرنسى  1850-1870
 (7ف فى حممتو ضد ركسيا كفييا قد شرح خط السير لمجنكد كالحممة .كما بالشكؿ رقـ )نابميك 

 
 
 
 
 
 

 
 خط سير نابميون وحممتو Charles Minard’s flow map of Napoleon's march( يوضح 7شكل رقم )
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 Ottoة بكاسطة العصر الحديث كاإلتصاؿ المرئى كالتطكرات لشرح مفاىيـ استخداـ األيقكنات المصكر  1930-1940
Neurath  ب مجمؿ التطكرات التاريخية لفف اإلنفكجرافيؾ عبر العصكر.  8أ ك  8. كيكضح شكمى 

 
 
 
 
 
   
 

                                 
 

                            ب (        -8شكل رقم )                                  أ (         -8شكل رقم )                             
 (5)( )أ( و )ب(  يوضحا مراحل تطور اإلنفوجرافيك عبر العصور التاريخية8شكال رقم )

  
-visual (كىى  (The VARKكيمكننا تصنيؼ الجميكر مف حيث التعمـ كتمقى المعمكمة إلى أربعة أشكاؿ كفقان لممصطمح )

auditory-read/write-kinesthetic ):(6)كما يمى 
الجميكر الذل يعتمد عمى المعمكمة المرئية لرؤية األشكاؿ مف خرائط كمتسمسالت كأشكاؿ بيانية بدالن مف الكممات .  -1

( العالمات كالرمكز أكثر فعالية مف المفاىيـ التى يمكف تكضيحيا بالكممات كيكضح Dewar 1999( فيقكؿ )9شكؿ رقـ )
 ( استخداـ الرمز بدالن لمكممة.10الشكؿ رقـ )

 )Visual—People learn by viewing graphic formats such as charts, maps, and diagrams 

instead of words.( 

 

عمى عكس رؤيتيا فى شكؿ خطى كفى  3.25فيذا الشكؿ يكضح كيفية التكصؿ لممعمكمة فى لمحة كىى رؤية الساعة 
 خطكات قراءتيا الثالثة كخمس كعشركف دقيقة .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .Visual learning الـ( يوضح  9شكل رقم ) 

 المعالجة /دفعة واحدة

 المعالجة / المتعاقبة
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 (  يوضح استخدام الرمز بدًلا من الكممة 10شكل رقم )  
 
 
 

 القراء التى تعتمد عمى تمقى المعمكمة باإلستماع.  -2
Auditory—People learn by listening to spoken words. 

 القراء التى تتمقى المعمكمة بالقراءة كالكتابة . -3
Read/write—People learn by reading or writing words. 
   

القراء التى تتمقى المعمكمة بالخبرة كالتجربة  -4  

Kinesthetic—People learn through experience (by doing). 

بار، فى حقيقة األمر كؿ مف الصحافة االلكتركنية، صحافة المكاطف، استخداـ الفيس بكؾ كالتكيتر فى نشر األخ 
خير “كغيرىا مف العناصر التى أدت إلى تطكر سريع فى مجاؿ النشر الصحفى، كخمقت جيؿ جديد مف القراء يسعى كراء 

كأبسط كأسرع كسيمو إليجاد الخبر، كنتيجة لتمؾ السرعة في إيقاع الحياة عمكما كفي عممية نقؿ األخبار ” الكالـ ما قؿ كدؿ 
ـ القارئ المستخدـ لمصحافة االلكتركنية بكافة أشكاليا بالممؿ .. كلـ يعد يطيؽ قراءة باإلضافة لتسارع األحداث نفسيا، اتس

أصبح أيضا يسعى كراء الجديد سكاء فى شكؿ المادة المعمكماتية المقدمة  ..كممة أك أكثر 700مكضكع تصؿ كمماتو إلى 
 (11شكؿ رقـ )أكالمضمكف.كيمكننا إيجاز مككنات اإلنفكجرافيؾ الناجح  فى الشكؿ التالى )

 

 

 

 

 

              

 ( مكونات اإلنفوجراف الناجح 11شكل رقم ) 

اجريت دراسة تسمى   pointer insititudeكفى كاحدة مف أىـ مراكز التدريب الصحفى فى الكاليات المتحدة )معيد بكينتر 
(eye track that analyzeكقد تـ تحميؿ كتسجيؿ قراءة القراء كتنقميـ عبر صفحات )  المجمة كالجريدة كما جذب انتباىيـ

% يشاىدكف المكضكعات المصحكبة باإلنفكجرافيؾ 87كما حفزىـ عند قراءة النص فى المعمكمات كقد كجدت الدراسة اف 
 ( uinn& stark 2007% تقرأ النصكص مف الصفحات العادية الخالية مف اإلنفكجرافيؾ ) 41كحكالى 
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 (:001،ص6102)محمد شلتوتف كما يمى ويمكن إيجاز خطوات عمل اإلنفوجرا

 الفكرة -1
نحدد فكرة قد تككف فكرة بسيطة لمشركع معيف أك دراسة أك بحث كتحتاج إلى تكفير تصكر معيف عف طريؽ استخداـ شرح 

مف صكرم ) انفكجرافيؾ ( عف المشركع .. االسئمة ىنا ىي .. ما ىي الفكرة ؟ لماذا تعتقد برأيؾ انيا فكرة ناجحو ؟ اليدؼ 
كراء ىذه الفكرة ؟ الجية المستيدفة لعرض ىذه الفكرة ؟ الفئات المستيدفة لعرض ىذه الفكرة ؟ ىؿ تعتقد اف القصة تحتاج 

 إلى سرد ؟ ... جميع ىذه االسئمة ميمة في كضع تصكر معيف لممنتج أك المشركع المراد التصميـ لو .

  البحث -2
البحث ؾ ) جكجؿ , ياىك ,  ساعدنا في بناء تمؾ الفكرة كمنيا استخداـ محركاتبعد التكصؿ إلى "الفكرة" سنحتاج إلى مكاد ت

اـ اس اف , التافيستا ( لمكصكؿ إلى اكبر عدد مف البيانات ك المعمكمات الداعمة لفكرة المشركع، ما يتكجب عميؾ مراعاتو 
ية لمصفحات أك الدراسات المستخدمة ك اثناء عممية البحث ىك حدكثية المراجع كمدل مصداقيتيا , تحديد الركابط المرجع

المستنبط منيا البيانات التي سيتـ استخداميا في بناء بند معيف في التصميـ مثاؿ : " اعداد مستخدمي االنترنت في دكؿ 
 " . 2011شرؽ أسيا كأفريقيا لعاـ 

 البيانات -3
بقنا مع مراعاة مدل مصداقية المرجع كحداثتو ندعـ التصميـ االنفكجرافيكي ببيانات مكثقو في دراسات أك كتب منشكره مس

 لدعـ الفكرة بأرقاـ ك إحصائيات مدركسة بشكؿ مكثؽ ، كنبحث عف المكاقع التي تستخدـ مفيـك البيانات المفتكحة كمنيا
Data.org  Data.gov , data.worldbank.org  أوopendatafoundation.org . 

 الفمترة ) التنقيح( -4
المطمكب ك األساس حتى  تكفر المكاد البيانية ك المعمكمات المستخدمة نقـك بفمترة البيانات كاستخراج فقطبعد االنتياء مف 

ال تشكؿ لنا أم حشك أك طمس لمفكرة ، كنستخدـ فقط البيانات المتعمقة بالمشركع ك المنتج النيائي كنجعؿ منيا أساس بناء 
 الفكرة .

 التنسيق -5
كغيرىا مف البرامج التي  انية المتكفرة سكاء عبر االنترنت كبرنامج ) اكسؿ ، بكربكينت ، ككرد (نقـك باستخداـ البرامج المج

 تساعد في بناء المحتكل بشكؿ منسؽ ك مرتب " .

 التخطيط -6
،  MINDMAP أو DIGRAME.LY نقـك بعمؿ تخطيط مبدئي عف المشركع ، باستخداـ برامج عديدة عبر االنترنت كمكقع

ستخداـ ىذه البرامج نقـك باستخداـ الكرقة ك القمـ كرسـ التصكر المراد عممو ،كالفكرة ىي كضع التصكر إف لـ نستطع ا
الصحيح ك السميـ إلبراز كعرض الفكرة في مضمكف سيؿ كمبسط، أيضا نقـك باستخداـ مكاد فعمية في رسـ التصكر 

ألفكار كلتصكر في قالب كاحد ليتـ التعامؿ مع كاستخداـ التصكير الضكئي لمبنى أكصكر متكفرة عبر االنترنت لدمج ا
      المحتكل في اإلخراج الفني الحقنا . 

 األدوات -7
في ىذه المرحمة سيتـ تحديد األدكات المستخدمة في اإلخراج الفني كاستخداـ برامج التصميـ كػ الفكتكشكب كغيرىا مف برامج 

ية كذلؾ يندرج في الخطكة السابقة ئالمشركع ككؿ ك اختيار الكجية النياالتصميـ , أثناء اختيار األدكات يتكجب عمينا دراسة 
" التخطيط "ك يجب تحديد ألم كجو سنقـك بإخراج التصميـ االنفكجرافيكي سكاء كاف االنترنت أك مطبكع ) بكستر , ركؿ 

مية ذكية كمنيا يتـ مراعاة آب ( . يندرج ايضا في قائمة األدكات التقنيات البرمجية المستخدمة في تطكير تصاميـ تفاع
 :المغات البرمجية المستخدمة كمنيا
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 HTML كىى  المغة المستخدمة إلنشاء صفحات اإلنترنت كىى  إختصار ) لممواد التفاعمية الديناميكية
كما انيا ليست لغة برمجة بالمعنى كالشكؿ ال يتـ كىي لغة بسيطة جدان، كسيمة   .(Hyper Text Markup Languageلػ
فيـ كالتعمـ كال تحتاج لمعرفة مسبقة بمغات البرمجة كالييكمية المستخدمة فييا. بؿ ربما كؿ ما تحتاجو ىك القميؿ مف ال

 .التفكير المنطقي كترتيب األفكار(

في تحديد تصميـ قالب متكافؽ مع المتصفحات بشكؿ عاـ تحتكم المكاد التفاعمية الذكية عمى ركاج أكبر مف  CSS3ك 
ـ في التدريب ك التطكير كاعطاء لمحو عامو ليشارؾ بذلؾ تفاعؿ المستخدـ النيائي، فيي تعد أحد أقكل المكاد غيره كيستخد

 االنفكجرافيكية اليادفة كليا أصداء اكبر عف غيرىا في إخراج البيانات بشكؿ مرئي تفاعمي ىادؼ . 

 اإلخراج -8
ا يتـ إخراجو ىك التصكر ما قبؿ النيائي كقد يككف بعدة أشكاؿ في ىذه المرحمة يتـ إخراج عنصريف في بداية األمر فأكؿ م

سكاء كاف تفاعمي أـ مصكر , يتـ أيضا مراجعة التصميـ ك البيانات المدخمة كمراجعة ما إف كاف يحتكم عمى أم مدخالت 
تكجو في التصميـ كمنتج خاطئة ليتـ تصحيحيا قبؿ النشر . يتـ معاينة المنتج النيائي لمتصميـ كتجربتو أما في حالة كاف ال

رتمات المستخدمة اتفاعمي يتـ تجربتو عمى عدة متصفحات لمتأكد مف مدل إخراجو، ك يتضمف التدقيؽ أيضا عمى المكغ
 كمدل قابمية تفاعؿ المستخدـ النيائي مع التصميـ.

 (7)(. 12ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالى شكل رقم )

 /د العميؿ، ضركرة التكاصؿ معو مف خالؿ تحدي  تطكير المكجز: 
الغرض مف االتصاؿ المرئي، كالجميكر المستيدؼ، كمعرفة القيكد 

 .التي تؤثر عمى طبيعة الحؿ
جمع األفكار كالمعمكمات كالمكارد  ذات   Research :البحث  -1

 الصمة بمكضكع  اإللياـ .
استكشاؼ  Generation of ideas:   توليد األفكار -2

ة مف أفكار التصميـ التي تعتمد عمى البحث مجمكعة متنكع
  .كالمناسبة 

 اختيار األفكار المفضمة Development of concepts:تطوير المفاىيم -3
 كتطبيؽ مجمكعة مف األساليب، كالمكاد،كسائؿ اإلعالـ، عناصر التصميـ، مبادئ 
 التصميـ  
 استجابة لممالحظات  تعديؿ االتصاالت المرئية في Refinement  :صقل التنقيح   -4
                                            .عرض االتصاالت المرئية التي تمبي الفكرة Resolution of presentation :القرار من العروض  -5

جاذبا لمجميكر كما كاف فى الماضى، كأيضا بدأ يعزؼ عف ارتياد المكاقع اإلخبارية التى ” سحر الكممات“كلـ يعد  
اعتاد عمييا نظرنا لما يقدمو الفيس بكؾ كالتكيتر كشبكات األخبار السريعة مف تغطية سريعو لمخبر أسرع مف أل مكقع 

( كيفية كتأثير اإلنفكجرافيؾ عمى الجميكر فى جعميـ أكثر استفادة كمشاركة كما 13ككما يكضح الشكؿ رقـ ) إخبارل
  .يجعميـ أكثر انتباىان 

 (  مراحل التفكير12شكل رقم )

ىالتصميم 
)
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ظيرت صحافة اإلنفكجرافيؾ التي تعد مف األشكاؿ الصحفية التي انتشرت فى المكاقع  ,Bradshaw) 2011ككما يقكؿ) 
اإللكتركنية كمحاكلة لجذب الجميكر مف فيض صحافة المكاطف كالفيس بكؾ كالتكيتر، فيك يقـك عمى تقديـ المعمكمات 

عاب لدل الجميكر، كيعتمد بشكؿ أساسى عمى باستخداـ الرسـك البيانية كالعالمات البصرية المميزة لتسييؿ الفيـ كاالستي
المعمكمات المجردة بحيادية دكف ظيكر أم رأم لممحرر، كأصبح ىناؾ تعبير شائع كىك المعمكمة فى شكؿ مبسط سيؿ 

 (8).(knowledge in an easy-to-digest format)  اليضـ

 

 

 

 

 

 

 (9)يجعميم أكثر مشاركة.( يوضح كيف يجذب اإلنفوجرافيك انتباه الجميور و 13شكل رقم ) 

فى حقيقة األمر يكضح ىذا الشكؿ كيفية معالجة العقؿ البشرل لمصكر كالعمؿ البصرل بطريقة أكثر سيكلة ،  
فكؿ حرؼ فى كممة كاحدة فى جكىرىا رمزنا كمطابقة تمؾ األشكاؿ بما ىك مخزف بالذاكرة ككيفية التناسب بيف الحركؼ معان 

كيؿ الكممات لمجمؿ ككيفية تشكيؿ الجمؿ لفقرات كعمى الرغـ مف كؿ ىذا فيك يحدث فى فى تشكيؿ الكممات ككيفية تش
 الثانية الكاحدة .

ففى عصر زادت فيو كمية البيانات كالمعمكمات )اإلنفجار المعمكماتى( فمف السيؿ تقديـ صكرة بيانية لمجميكر كالقارئ 
 لتسييؿ اإلستيالؾ كالمشاركة.

يات ىائمة مف المعمكمات كيسعى المخ لتحصيميا كيجد اإلنفكجرافيؾ يعطيو المزيد فنحف نكاصؿ الحصكؿ عمى كم 
مف جذب اإلنتباه كتسييؿ تمؾ العممية كتسعى المنظمات كالشركات لجذب المساىميف بإختالؼ الطرؽ الممكنة مف ثقافات 

صر أصبح الكقت فيو بأسعار مختمفة ) سياسية أك منتجات أك خدمات أك أشخاص أك تسكيؽ( فيقكؿ باير:" اننا فى ع
أعمى مف أسعارىا كاالىتماـ أصبح سمعة ثمينة لمجميكر الباحث عف شذرات مف المعمكمات فالرسـك البيانية تخدـ ىذه 

 (10.)الحاجة مف خالؿ تقديـ المعرفة فى شكؿ سيؿ اليضـ

فى التغطيات الصحفية  لجأت أغمب المكاقع اإللكتركنية إلى اإلنفكجرافؾ فى محاكلة لجذب القارئ، كخاصة 
لألحداث الكبرل كتغطية االنتخابات عمى سبيؿ المثاؿ، أك فى المقارنة بيف زمنيف مختمفيف، أك فى تغطية حدث رياضى 
كغيرىا. كبما أف إمكانيات المكاقع اإلخباريو فى تصميـ اإلنفكجراؼ بأشكاؿ مختمفة كتقنيات متعددة ال تكفرىا مكاقع 
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جبر القارئ عمى متابعة اإلنفكجرافؾ مف خالليا، كبالتالي ضمنت المكاقع اإللكتركنية نسب مشاىده التكاصؿ االجتماعى، أُ 
 .تغطية مكقع المصرم اليـك اإلخبارل لالنتخابات: عمى سبيؿ المثاؿ.عالية كخاصة فى األحداث الكبرل

 نحصر مزايا اإلنفوجرافيك كما يمى : ويمكننا أن

تسييؿ نقؿ المعمكمة لمقارئ كعرض كـ معمكمات كبير فى مساحة قميمة كخاصة فى عرض تسمسؿ  .1
 زمني أكمقارنات. 

 .يكفر الكقت كالجيد .2
يضاح العالقات بيف العناصر المختمفة لمحدث .3  .تحميؿ البيانات كمعرفة األسباب كالنتائج كا 
  .تـ نشرىا بشكؿ كاسع عمى مكاقع التكاصؿ اإلجتماعىيمكف استخدامو كصكرة ي .4
 –الدكائر  –الخرائط التفاعمية  – يمكف أف تستخدـ أشكاؿ منكعو لمتعبير عف المعمكمات )الرسـ البيانى .5

  .تصميمات جرافيؾ( كىذه األشكاؿ تقـك مقاـ الكممات
 .غير ممؿ فيك كسيمة تشكيقية لنشر تقارير قد تككف معقدة اك طكيمة .6

 organic( تكضيح مزايا االنفكجرافيؾ بشكؿ احصائى كما قامت بو منظمة 14يمكننا مف خالؿ الشكؿ التالى رقـ )ك 

seopress))  2015فى عاـ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 يوضح مزايا اإلنفوجرافيك  (14شكل رقم )
 : (11)والتى أوضحت أن 
 90تى تصؿ فى شكؿ صكرة أك % مف المعمكمات تصؿ إلى العقؿ كؿ يـك فى صكرة مرئية فالمعمكمة ال

 مرة عف إستقبالو ليا فى صكرة نص مكتكب . 00000أيقكنة يستكعبيا العقؿ 
 40 مف الجميكر يستجيب بشكؿ أفضؿ لممعمكمة المرئية عف النص المكتكب % 

 (12):   ويمكننا توضيح تمك المزايا من خالل المثال التالى
 electromagneticمكجات أك الترددات الكيركمغناطيسية تخمؽ األصكات بال  Theremineألة مكسيقية تسمى  

frequencies   كقد سيؿ اإلنفكجرافيؾ العديد مف المعمكمات سكاء عف تاريخ اإلختراع كالتركيب كالكظائؼ ككصؼ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/96805
http://www.almasryalyoum.com/news/details/96805
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المحتكيات كقد تضمف اإلنفكجرافيؾ صكرة المخترع . كقد يككف سرد ىذه القصة فى شكؿ كتابى عمؿ ممؿ كلكف الرسـك 
 (  15ى أُعدت بكاسطة اإلنفكجرافيؾ أعطى تشكيمة كاسعة مف المعمكمات فى اسمكب متماسؾ ذك كفاءة. شكؿ رقـ ) الت

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ( يوضح أىمية اإلنفوجرافيك فى تبسيط المعمومات15شكل رقم ) 

قائؽ لقراءتيا فإف د 10كممة كتحتاج  800انو يعتقد أف لك ىناؾ  Jason Falls ( social media explorer)كيقكؿ  
 20اإلنفكجرافيؾ يستطيع تقديميا بشكؿ جذاب كيمكف لمجميكر كالقراء تناكلو كمشاركتو عبر شبكاتيـ فى أقؿ مف أقؿ مف 

 (13)ثانية  .

 

 

  

 

 
 
 
 

 اثر اًلنفوجرافيك فى قراءة المعمومة ومدى جذبيا لمجميور ( يوضح16شكل رقم )



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة كالفنكف     

525  

 

  ”The cool factor“عمم الجمال وعالقتو باإلنفوجرافيك  -2
كالمقصكد ىنا عمـ الجماؿ كىك السبب األخر فى جعؿ االنفكجرافيؾ كالرسـك البيانية أكثر كفاءة فى عممية اإلتصاؿ 

 174فاألدكات المتكفرة تجعؿ اإلنفكجرافيؾ متداكؿ بشكؿ مختمؼ يبعث الراحة كالسيكلة فى الفيـ. العقؿ البشرل تطالع 
ـك كنتيجة لذلؾ فإنو يحاكؿ بالعالمة التجارية أف يتذكر فى بضع ثكاف لممحتكل قبؿ أف ي 13صحيفة بكؿ معمكماتيا كؿ 

يقرر اإلنتقاؿ إلى المرحمة التالية أك المكقع التالى أك الشبكة األخرل . فالرسـك البيانية ) اإلنفكجرافيؾ( جعمت ىناؾ تذكر 
يؾ يخدـ أىداؼ اإلتصاؿ كيعمؿ فى شكؿ جمالى يسعد سريع لممحتكل الذل تقـك بو المؤسسات بنشره كبذلؾ فاإلنفكجراف

 األخرييف .

ينتشر بيف الصحفييف مفيـك خاطئ مفاده أف الصحافة اإللكتركنية ىي صاحبة السبؽ في استخداـ االنفكجراؼ،  
ا الفتنا في استخداـ االنفكجراؼ كالرسـك التكضيحية المعمك  ماتية الجاذبة لكف اراشيؼ الصحؼ المصرية كالعالمية تحمؿ تاريخن

 ..لالنتباه لتكصيؿ المعمكمات لمقارئ دكف استخداـ الكثير مف الكممات

كفرت ميزات التفاعمية التي تتيح جذب  كال يمكف إنكار فضؿ الصحافة االلكتركنية عمى اإلنفكجراؼ خاصة أنيا 
المزيد مف القراء، كماف أنيا جعمت مف امكانية المراجعة كاإلضافة التي تتيحيا إمكانيات المكاقع اإللكتركنية سبقا جبارا في 

في مصر مثال  كخريطة التحرشجعؿ عممية تحرير بعض أنكاع االنفكجراؼ عممية ممتدة كدائمة ) مثؿ الخرائط التفاعمية 
 (14)التي يمكف اإلضافة إلييا طكاؿ الكقت(. كتحاكؿ الصحؼ المطبكعة استخداـ المكتيفات التي يتـ استخداميا فى المكاقع 

 

 عالقة اإلنفوجرافيك باإلخراج الصحفى  -3
قساـ كميا.. إف الدكر األبرز لممخرج الصحفي ىك إعطاء صحيفتو ىكية اإلخراج الصحفي ىك الدينامك لمجريدة كمحرؾ األ

كاضحة تميزىا عف باقي الصحؼ فضالن عف أدكار أخرل ألف ميمة المخرج الصحفي بالدرجة األكلى ىي جذب القارئ 
كلى مف المادة لقراءة المادة الصحفية، كالمخرجكف يقكلكف: ) إف ميمة الفني أف يجعؿ القارئ يقرأ الفقرات الثالث األ

الصحفية المنشكرة(، كبعد ذلؾ تبدأ مسؤكلية الكاتب في جعؿ القارئ يكاصؿ قراءتو لممكضكع، أم تنتيي مرحمة الجذب 
اإلنفكجرافيؾ" فإننا نغير مفيـك الصحافة التقميدية كنطكر "الخارجي لتبدأ فاعمية المادة المكتكبة )المطبكعة(، كبإضافة 

ارئ العصرم الذل تغيرت أنماط سمككو فأصبح قميؿ القراءة كالكقت، كثير االىتمامات كاالنشغاالت االرتقاء بيا لتالئـ الق
 .إلكتركنية، إال أف ىذا األمر يتطمب مجيكَدا مضاعفنا كتقنيات خاصة  .كدائـ االتصاؿ بكسائؿ التكنكلكجيا المتقدمة

 أنواع اإلنفوجرافيك :  -4
 .الجميك صكيرم يشرح شيء معيف بشكؿ ثابت دكف الحاجة الى أم تفاعؿ مع انفكجرافيؾ ثابت : يككف عبارة عف رسـ ت

انفكجرافيؾ متحرؾ : كىك عبارة عف رسـ تصكيرم متحرؾ يتفاعؿ معو القارئ كىذا يعتمد عمى جزء مف مفيـك الرسـك 
مف أزرار كبرمجة ) المتحركة كقد نراه في بعض مكاقع الكيب التي باتت تميؿ الى ىذا العمـ باستخداـ أدكات التحكـ 

code ) .لتشرح شيء معيف ، كبعضيا يظير عمى ىيئة فيديك يستخدـ رسكمات اإلنفكجرافيؾ لتمثيؿ المعمكمات  

(15)الفرق بين اإلنفوجراف المستخدم لممواقع اإللكترونية والوسائل المطبوعة -5
 

 إنفوجراف المواقع اًللكترونية :  
 كالممفات –كالرسـ البيانى  –متعبير عف اإلنفكجراؼ مثؿ استخداـ الخرائط تتميز بإماكنية استخداـ كسائؿ مختمفة ل

  . تحميؿ الخطاب فى مكضكع كاحد –التفاعمية

http://harassmap.org/ar/what-we-do/the-map/
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 تتيح المكاقع اإللكتركنية سيكلة استخداـ ألكاف كتصميمات مختمفو جذابة لمقارئ. 
   خاصة في حالة ابيانات التفاعمية، يتيح نشر اإلنفكجرافؾ عمى المكقع اإللكتركني االستفادة مف تعميقات القراء

 تكيتر(. –يضاؼ لذلؾ سيكلة تداكلو عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعى )فيس بكؾ 
 يمكف لممحرر أك مصمـ الجرافيؾ تعديؿ أك تغير أك حذؼ أجزاء مف اإلنفكجراؼ بسيكلة. 

  :شكل اإلنفوجرافك المطبوع -6
بة خاصة فى حالة التعبير عف حقبة زمنية معينة قامت بعض الصحؼ باستخدامو كبديؿ عف المكضكعات المكتك  (أ 

 أك المقارنة بيف حالتيف. 
يستخدـ اإلنفكجرافيؾ كذلؾ كمكمؿ لممكضكعات المكتكبة، كذلؾ كفقنا إلمكانيات الجريدة المطبكعة مثؿ الجانب   (ب 

فؾ لمتقميؿ مف المعمكماتى أك رصد تاريخي لمشكمة ما يتناكليا تحقيؽ معيف فيمجأ الصحفى الستخداـ اإلنفكجرا
تايـ اليف ) سرد زمني( عف محاكالت خركج  :حجـ مساحة الكالـ كإلراحة عيف القارئ مف طكؿ الكتابة مثؿ

 .السكرييف بشكؿ غير شرعى إلى أكركبا
المثاؿ لمعرفة أىـ القرارات كأكثر الكممات انتشارا فى أم تحميؿ خطابات الرؤساء عمى سبيؿ  :تحميل لممضمون (ج 

 word cloud(. (16)(الخطاب كغيرىا كيستخدـ فى ذلؾ خاصية 

 

 

 
 
 
 

  word cloud( يوضح الـ  17شكل رقم )  

 :شكل اإلنفوجراف المطبوع ومشكالتو -7
ب األشياء ألنو يككف صكرة مصمتو دائما كبيا عناصر قميمة طبقا لمساحة النشر يعد شكؿ اإلنفكجراؼ المطبكع مف أصع

المتاحة حيث يصعب فييا التغير أك التعديؿ فيجب تجنب أم خطأ فييا ألنو مف المستحيؿ تغير إنفكجراؼ بعد طبعو فى 
باأللكاف الخاصة بالجريدة المطبكعو كال يكجد حرية فى استخداـ األلكاف أك تصميمات مختمفة، ألنو يجب االلتزاـ  .الجريدة

 :إلنجاز انفوجرافيك مطبوع ناجح يجب أن .كمكتيفاتيا محددة سمفا لدل المخرج الصحفى

يبذؿ مجيكدا في استيعاب اإلنفكجراؼ.. فشرط المضمكف الصحفي الناجح ىك البساطة..  الجميكرال تجعؿ  (أ 
 .استخدـ أبسط األشكاؿ لتكصيؿ المعمكمة

 .داـ عناصر مترابطة ببعضيا فى تصميـ اإلنفكجراؼ كمناسبة لممساحة المتاحو لمنشريجب أف يتـ استخ (ب 
ال يجكز استخداـ كممات السرد، أك الكممات المبيمة التي تحتمؿ أكثر مف معنى. ال تستخدـ الصفات أبدنا كممات  (ج 

لؾ في مرفكضة في الكتابة الصحفية عمكما كىي مرفكضة كذ (الخ….  -أسكأ -أكبر –مثؿ ) أضخـ 
 .اإلنفكجراؼ

  .يجب أف تككف معمكمات الجراؼ دقيقة كمكثقة كمعمكمة المصدر .. اذكر مصدرؾ دكمنا (د 

http://www.almasryalyoum.com/News/Details/323037
http://www.almasryalyoum.com/News/Details/323037
http://www.almasryalyoum.com/News/Details/323037
http://www.wordle.net/
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يجب أف يككف ىناؾ تنسيؽ بيف الصحفي كالمخرج حتى يتمكنا مف إنجاز إنفكجراؼ جيد كسيؿ كمناسب لمنشر  (ق 
اختصار المادة سكاء بإعادة  فى حالة عدـ تناسب المكضكع مع الصكرة المنشكرة يجب أف يتـ  .فى الجريدة

  .التحرير أك بحذؼ عناصر غير مؤثره فى اإلنفكجرافؾ
استخدـ أدكات مناسبة لمتعبير عف الفكرة، كال تفرط في استخداـ المكتيفات كاألدكات الخاصة باإلنفكجراؼ دكف  (ك 

  .فشمت في ميمتؾ حاجة حقيقية.. فاإلفراط يؤدم لتعقيد اإلنفكجراؼ كعدـ فيـ القارئ لو.. ىذا يعني أنؾ
يمكف استخداـ أشكاؿ مبتكرة كبديؿ لممكتيفات المرسكمة فى حالة عدـ كجكد مكتيفة مناسبة لممكضكع في مكتبة  (ز 

 المخرج.
الخرائط يصعب رسميا فى الصحيفة المطبكعة، كبالتالى مف الصعب التعبير عف نتائج االنتخابات عمى سبيؿ  (ح 

عنيا باستخداـ الرسكمات البيانية التي تكضح إتجاىات التصكيت في  المثاؿ باستخداـ الخريطة كيمكف التعكيض
  .كؿ محافظة، أما المكاقع اإللكتركنية فيمكف معيا استخداـ الخرائط بسيكلة

 يمكف استخداـ الصكرة الصحفية فى حالة عدـ كجكد مكتيفة مناسبة لمتعبير عف المكضكع المطمكب. (ط 

 فكجرافيؾ مف خالؿ األشكاؿ األتية :كيمكف تناكؿ ىذه اإلرشادات لنجاح اإلن

 من حيث اًلستخدامات 

  (.18:يكضحو الشكؿ رقـ ) العناصر التيبوجرافية -
 جميع العناصر التيبكغرافية سيمة اإلنقرائية ككاضحة 

 ( العناصر التيبوجرافية18شكل رقم )

 

 

 

 (19:شكؿ رقـ ) الرسوم واألشكال -
 ط ما يعزز المحتكل.يجب اف يتطابؽ الشكؿ مع المضكف كيشمؿ فق

 كما يكضحو الشكؿ مف اختيار صحيح كأخر خاطئ
 

 ( الرسوم واألشكال19شكل رقم )          
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 األيقونات والدًلًلت: -
اًليقونات ًلبد وان تكون بسيطة وسيمة الفيم وذات مدلول معروف 

كما  عالمياا، وتيدف لتعزيز المفيوم الذى ُيصرف اًلنتباه عنو.
 مف اختيار صحيح كأخر خاطئيكضحو الشكؿ 

 
 ( األيقونات والدًلًلت20شكل رقم )

 

 األلوان : -
 

 ( األلوان21شكل رقم )

 

 

يمعب  المكف دكران أساسيان فى تصميـ المعمكمات حيث أف دائرة األلكاف يمكف أف تككف أداة مناسبة جدان لتنظيـ الرسـك 
ايضان ، فاأللكاف الزاىية تجذب االنتباه لفيـ المعمكمات ككذلؾ بالمثؿ  البيانية مما يجعميا أكثر قابمية لمفيـ كممتعة لمعيكف

فيـ المعمكمات نفسو يمعب دكران اساسيان فى إدراؾ المكف فمثالن المكف األحمر كثر تناسبان لألطفاؿ بينما البالغيف يفضمكف ألكاف 
ـ األلكاف الالمعة غير المشبعة ككذلؾ يمكف الباستيؿ ككبار السف يميمكف لمكف األزرؽ كلكف يتحنـ تمامان عدـ استخدا

 استخداـ األلكاف  مثؿ البنى كاألخضر كاألزرؽ فو شائعة االستخداـ ايضان لتسميط الضكء عمى بعض المعمكمات.

 النسب المئوية والتعبير عنيا  : -
 استخدـ النسب لتسميط الضكء فقط عمى المعمكمات الرئيسة

 ( النسب المئوية22شكل رقم )

 

 الفرغات والمساحات  -

اترؾ مساحة عندما يككف ىناؾ معمكمات كثيرة منعنا  
 لمتشكيش.                                            

 ( الفراغات والمساحات23شكل رقم )
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 المقارنات : -

البد كاف نجعؿ المعمكمات ذات رؤية بصرية سيمة لتتمكنا عقد 
 المقارنة .

 (24شكل رقم )

 

 

 

 ) النسبة كالتناسب فى التعبير عف األشياء (دقة ال -

 (25شكل رقم )

 

 ومن الشروط والمعايير التى يجب تطبيقيا:

رقـ  ثالثية االبعاد شكؿ  مرعاة البساطة وتجنب استخدام عناصر تصميم -
(26.) 

 ( لتوضيح البساطة فى اإلخراج26شكل رقم )

 

 

كما  تصميم الصحيحةاإلخراج النيائى ومراعاة المحاذه ومعاير ال -
 (.27يكضحو شكؿ )

 (  اإلخراج النيائى27شكل رقم )

 

  ( Infographics ) العناصر التي تشكل التصميم اإلنفوجرافيكي أو اإلنفوجرافيك 
 تصكرات تقدـ المعمكمات المعقدة بسرعة كبشكؿ كاضح. 
 تصكرات تدمج النصكص ك الرسكمات بيدؼ كشؼ عف معمكمات ، انماط أك اتجاىات . 
 تصكرات التي ىي أسيؿ لمفيـ مف النصكص كحدىا . 



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة كالفنكف     

535  

 

 ( تصكرات جميمة كجذابة لمتعبير كايضاح فكرة معينة ) االحداث / القصص .. إلخ. 
، كنتسأؿ ىؿ ىناؾ عالقة ما بيف االنفكجرافيؾ)  Data Visualizationكمف ىذا المنطمؽ سنتحدث عف مصطمح 

Infographics  ( ك البيانات التصكرية )Data Visualization ؟ ) 
اكتشافات عممية قبؿ اف نتحدث عف مدل العالقة سنستكضح األكتشاؼ العممي الحديث لقدرات األدراؾ في العقؿ 

 -البشرم:
 % مف قدرات اإلدراؾ في العقؿ البشرم تكظؼ لمعالجة األفكار 80 -

، األستاذ المساعد في عمـك المخ كعمـك اإلدراؾ في جامعة مايكل ويليكيكمف منطمؽ االكتشاؼ العممي الحديث قاؿ 
( العممية،  ديسكفرركتشستر، الذم أجرل بحثو عمى نكع مف القكارض يسمى ابف مقرض، كنشر فريقو البحث في مجمة ) 

إف ) حيكانات ابف مقرض البالغة تمتمؾ نمطا مف الشبكات العصبية في مركز اإلبصار يتكاءـ بشكؿ جيد مع الصكر التي 
يف األمخاخ البالغة تراىا، إال أف ىذا النمط مفقكد في العقكؿ الفتية، األمر الذم يفترض أف ميمة تفسير الصكر تختمؼ ب

 كاألمخاخ الفتية (.
في  80ما أدىش كيميكي ىك أف كجكد القكارض في غرفة مظممة كشؼ أف أمخاخ األكبر سنا منيا ظمت تكظؼ نسبة 

 المائة مف الدماغ كما لك أنيا كانت تعالج بيانات الصكر المرئية.
 Data( ك البيانات التصكرية ) info graphicsفيؾ ) كمف ىذا المنطمؽ نعيد التساؤؿ ىؿ ىناؾ عالقة ما بيف االنفكجرا

Visualizationإليكـ مثاؿ عف طبيعة المكاد المرئية ، ) Visual Concept Environment  دكف احتكائيا عمى ام معمكمات
 كانما تعتمد بشكؿ كمي عمى االدراؾ البصرم. 

 -ماذا ترل في المثاؿ تتبع المراحؿ صكرة بصكرة بتمعف:
  

 صورة قريبة المدى                          
                                                                                     

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة أكثر بعداا                   ى                 صورة بعيدة المد                                
 -كاالجابة ىنا ىي : نعيد التساؤؿ مره اخرل ىؿ التصاميـ االنفكجرافيكية ) المعمكمات المصكرة ( ىي البيانات التصكرية ؟

كما ىكمكضح في المثاؿ لـ تحتكم الصكر عمى ام معمكمات أك بيانات في فيـ طبيعة الصكرة كانما تـ االعتماد الكمي 
، تستخدـ ىذه Theoretical dimensionلبصرية، فقمنا في شرح الصكر مف منظكر البعد النظرم عمى مجاؿ الرؤية ا

http://www.rochester.edu/news/show.php?id=1898
http://discovermagazine.com/1993/jun/thevisionthingma227#.UR4npvKOChp
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االبعاد في المجاؿ اليندسي المعمارم بشكؿ كبير في ايضاح نظرة المشركع بشكؿ كامؿ قبؿ البدء في التنفيذ باستخداـ 
ذا اردنا ا Modelنماذج  مقارنة مابيف الثالث  لقراءه عف مجاؿ البعد النظرم.ذات طابع ثالثي االبعاد أك ثنائي االبعاد ، كا 

نستطيع القكؿ اآلف اف التصاميـ االنفكجرافيكية اكما  الصكر السابقة فيؿ الحظنا فرؽ البعد لمشخصيف اسفؿ الصكرة؟! 
فبينيـ اختالؼ في تبياف المقاييس الكمية لالبعاد اك  ،يطمؽ عمييا معمكمات مصكرة ىي ليست بيانات تصكرية

 ( يكضح ذلؾ.28الشكاؿ.شكؿ رقـ )ا
 
 

 ( اًلنفوجرافيك و البيانات الصورية28شكل رقم )              
 
 
 
 
 
 

 
 ( 30( ك )29مثاؿ عممي  )شكمى رقما )  Infographicsاالنفكجرافيؾ 

  مثاؿ متقف لتمثيؿ االنفكجرافيؾ ) انكاع القيكة بالمغة االنجميزية (
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 ل فى صورة نص خبرى( مثا29شكل رقم )
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  انواع القيوة ومكوناتيا
 

 ( بعد التصميم وتغيير النصوص لمواد ذات طابع جرافيكي30شكل رقم )
 

نالحظ طريقة جميمة في شرح انكاع القيكة عف طريؽ عرض المككنات ضمف قالب ككب قيكة ، نالحظ ايضان التغيير في 
بات كمية االسبريسك في التصميـ في جميع الرسـك المكضحو ، فيذه الكميات المضافة لالسبريسك ، ما نالحظو ايضا ث

 الكمية ال تمثؿ مقياس كمي كانما تكضيحي لفيـ طبيعة المكاد المستخدمة في انكاع القيكة . 
ـ كحتى عاـ 1976مثاؿ آخر لترسيخ المفيـك ) مثاؿ شجرة انكاع تطكر مراحؿ اجيزة شركة ابؿ كالتطكر التقني منذ عاـ 

(, سنالحظ في التصميـ تـ االعتماد الكمي عمى التصميـ الجرافيكي في نقؿ الفكرة باسمكب زمني مكاكب لمراحؿ  ـ2011
 ( 31التطكر .شكؿ رقـ )

 
  

  
                                        ( يوضح تطور مراحل اجيزة شركة أبل 31شكل رقم )
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. قبؿ البدء  Data Visualizationسنقـك بتكضيح مفيـك البيانات الصكرية   Data Visualizationالبيانات الصكرية  -2
 في التعرؼ عمى ماىية البيانات الصكرية ىناؾ ثالث صفات تتكفر في البيانات الصكرية كىي كالتالي : 

 السرعة ) سرعة استيعاب محتكل البيانات الصكرية (. -1
 (  Data Aggregationبيانات مستخمصو تجنب استخداـ الدقة ) دقة االرقاـ المستخدمة مع مراعاة  -2
القكة ) استخداـ المحتكل باسمكب مبسط كقكم كتجنب التعقيد في نقؿ الفكرة فكمما كاف التصميـ ابسط كاف اثمف  -3

في التخطيط  Grid Systemاستخداـ فف ف نكاحي شتى الفكرية كالبصرية اقرأ ىنا عف طرؽ جميمة في كانقى م
 (.   المبدئ

   مثال عممي
ي مكقع التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ ( في التصميـ تـ استخداـ عدة طرؽ عف البيانات الصكرية )تطكر مراحؿ مستخدم

 1في طريقة تصميـ الفقاعات البيانية حيث تـ حساب محيط الدائرة لتحكيؿ الرقـ الحقيقي العداد المستخدميف الذم بمغ 
فقاعي في الرسـ البياني ،  نالحظ ىنا استخداـ مقاييس كمية لالرقاـ , لحساب الشكؿ ال 2012بميكف مستخدـ في عاـ 

 (32الصكرم بعكس المثاؿ السابؽ كالذم اعتمد عمى نشر فكرة انكاع القيكة.شكؿ رقـ )
 
 

 (32شكل رقم )                       
 
 
 

 
 

ممي حديث, بحيث يساىـ في نقؿ الفكرة كنتساءؿ في كثير مف األحياف كيفية تطبيؽ مجاؿ البيانات الصكرية بأسمكب ع
تحتكم البيانات   Data Visualization Formsكاستخداميا بشكؿ صحيح كسميـ كسمس. اشكاؿ البيانات الصكرية/المرئية 

 (33شكؿ كىي كالتالي :كما يكضحو الشكؿ رقـ ) 15الصكرية كتصنيؼ عمى 
 
 
 
 

 المرئية( اشكال البيانات الصورية/33شكل رقم )           
 
 
 
 

 2012ارتفاع اعداد مستخدمي الفيسبكؾ لعاـ 

http://uaeinfographics.blogspot.com/2012/12/bar-chart-vs-pie-chart.html
http://uaeinfographics.blogspot.com/2013/01/12-grid-templete-infographic.html
http://uaeinfographics.blogspot.com/2013/01/12-grid-templete-infographic.html
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 ابرز اًلشكال البيانية الصورية
  مصادر مكثكقة تساعدؾ عمى تكفير معمكمات صحيحة عف المكضكع التي ترغب بعرضو: 

  كىك مكقع مخصص لإلحصائيات العالمية في جميع المجاالت Gap minder مكقع .1

الذم يكفر معمكمات محدثة بشكؿ متكاصؿ لبعض االحصائيات  world meters مكقع العداد العالمي .2
  عالميان 

  Public Dataمركز جكجؿ العالمي لمبيانات  .3

  Discover Digital Arabia إحصائيات عربية عمى مكقع .4

 برامج مستخدمة في تصميـ اإلنفكجرافيؾ : كتختمؼ البرامج المستخدمة تبعان لنكع اإلنفكجرافيؾ المراد تصميمو كالتالي : 
) كالخيار  illustrator، برنامج االليستريتكر  Photoshopاإلنفكجرافيؾ الثابت : برنامج الفكتكشكب  .1

  بالرسـ كبالتالي الدقة تككف أعمى ( . Vectorاني أفضؿ ألنو معتمد عمى مفيـك الػ الث

) لكنو  Apple Motion، برنامج المكشف  aftereffectاإلنفكجرافيؾ المتحرؾ : برنامج االفتر افكت  .2
  خاص بأجيزة آبؿ فقط(.

  مواقع في تصميم المخططات البيانية والخرائط :
الخاص بتكفير برامج تساعدؾ عمى تشكيؿ الخرائط كالرسـك كاالشكاؿ البيانية  StatSilkمكقع  .3

  ( Interactive maps and visualizationsالتفاعمية كما تريد) 

  الخاص ببناء المخططات كاالشكاؿ البيانية hohliمكقع  .4

الخاصة ببرنامج الفكتكشكب أك  PSDمفات مفتكحة المصدر يمكنؾ االستفادة منيا مثؿ ممفات الػ م .1
كىناؾ الكثير مف المكاقع اآلخرل التي اليكجد مجاؿ  الخاصة ببرنامج االليستريتكر AIممفات الػ 

 لحصرىا جميعان .

 (17) :مواقع عربية تعزز من إثراء مفيوم اًلنفوجرافيك عربياا عمى اإلنترنت 
: كىي مبادرة عربية غير ربحية تيدؼ لدعـ المحتكل العربي برسكمات إنفكجرافيؾ ،  مكقع تجسيد .1

كبناء منصة تربط المصمميف المبدعيف برجاؿ األعماؿ كالشركات ، كىك يعتبر آكلى المكاقع العربية 
  التي دعمت مفيـك االنفكجرافيؾ العربي

  : كىك مكقع يكفر لؾ البيانات بشكؿ مبسط ككاضح كيعزز مفيـك االنفكجرافيؾ مكقع بياناتي .2
: كىك مخصص بأرشفة كافة االنفكجرافيؾ العربي عمى االنترنت ليشكؿ مرجع  مكقع إنفكجرافيؾ عربي .3

 عتمد بيذا المجاؿ عالميان عالمي كم

http://www.gapminder.org/
http://www.worldometers.info/ar/
http://www.google.com/publicdata/directory
http://www.ddarabia.com/
http://www.statsilk.com/
http://charts.hohli.com/
http://tajseed.net/
http://tajseed.net/
http://byani.info/
http://byani.info/
http://arinfographic.net/
http://arinfographic.net/
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 ثالثاا :الدراسة التطبيقية :
 نقد وتحميل نماذج ألشكال اإلنفوجرافيك المنشورة لتوضيح رؤى تصميمية يبحث عنيا الباحث 

 
 

 (.34( شكل رقم )1دراسة حالة )
ىذا الشكؿ يمثؿ انفكجرافيؾ سيئ جدان ألنو ترؾ المشاىد بدكف عمؿ أعمدة أك 

اعتمد عمى األعالـ الخاص بالدكؿ كيعتبر ذلؾ سيئنا جدكؿ يكضح النسب ك 
عند تصميـ اإلنفكجرافيؾ ألنو ترؾ أسئمة أكثر لفيـ المكضكع ككذلؾ ىناؾ 
أعالـ عمييا كتابات كأخرل عمييا مبالغ دكف تكضيح المعنى كىذا األسكء فى 

 ذلؾ. 
 
 
 
 
 

 (34شكل رقم )                                                                                                             
 

 (35( شكل رقم )2دراسة حالة )
ىذا اإلنفكجراؼ يمثؿ ركاية لقصة كالصكرة تذكرنا بمعبة شرياف الحياة كقد نراىا كثيرن فى الصحؼ كىى تبدأ بالبحث عف 

ت كمنيا تكضح متى يبدأ القارئ البداية فى القراءة شئ معيف كنسير مع الخط حتى نصؿ لمنياية فالرقاـ تبيف السنكا
 كمساعدتو باالسيـ االتجاىية كفى مجمميا تعتبر شئ جميؿ كالكانيا مناسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 35شكل رقم )                                                               
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 ( 36( شكل رقم )3دراسة حالة )

 
البياني الطبقات المجازية لمبرجر )كعالقتنا  يستخدـ ىذا الرسـ

العاطفية بالطعاـ( لمساعدة الجماىير عمى فيـ كتذكر مككنات 
إستراتيجية تسكيؽ المحتكل بطريقة ال تنسى أكثر مف القائمة 

 العادية.
فتساعد االستعارات البصرية في تحسيف المحتكل ، مما يجعؿ 

بسرعة الفيـ، أصكؿ المعمكمات أكثر كضكحا في حيف تمكف 
ال سيما عندما يتعمؽ األمر األفكار كالمفاىيـ أكثر تعقيدا أك 
غير مممكسة. كباإلضافة إلى ذلؾ، تميؿ االستعارات البصرية 
إلى إضافة طبقة عاطفية إلى المحتكل الذم ال يمكف لمنص 
كحده أف يحققو، مما يزيد مف احتماؿ االستكشاؼ كالمشاركة 

 مككنات البرجر(بشكؿ أعمؽ )انظر الشكؿ ل

 رابعاا: النتائج:
 االنفكجرافيؾ ىك فف تحكيؿ البيانات كالمعمكمات الى صكر كرسـك يسيؿ فيميا بكضكح. -
 اإلنفكجرافيؾ" فف مبتكر كطريقة خالقة لفيـ المحتكل. -
 ىناؾ نسبة عالية جدنا مف الجميكر تتمقى المعمكمة مف خالؿ االإنفكجرافيؾ كتفضمو عف النصكص المكتكبة . -
 اثر اإلنفكجرافيؾ عمى الجميكر ك جعميـ أكثر استفادة كمشاركة كما جعميـ أكثر انتباىان . -
 التصميـ الجيد كالمتقف يكضح المعمكمة بسيكلو كيسر كيكصؿ الرسالة اإلعالمية فى أقصر كقت. -
ىناؾ بعض الصفات لممصمـ الناجح فى تصميـ اإلنفكجراؼ كىناؾ صفات لمتصميـ المصكر الناجح يجب  -

 االلتزاـ بيا.

 خامساا: التوصيات :
ال تجعؿ القارئ يبذؿ مجيكدا في استيعاب اإلنفكجراؼ.. فشرط المضمكف الصحفي الناجح ىك البساطة..  -

 .استخدـ أبسط األشكاؿ لتكصيؿ المعمكمة
 .يجب أف يتـ استخداـ عناصر مترابطة ببعضيا فى تصميـ اإلنفكجراؼ كمناسبة لممساحة المتاحو لمنشر -
 أف تككف معمكمات االنفكجراؼ دقيقة كمكثقة كمعمكمة المصدر. يجب  -
يجب أف يككف ىناؾ تنسيؽ بيف الصحفي كالمخرج حتى يتمكنا مف إنجاز إنفكجراؼ جيد كسيؿ كمناسب  -

فى حالة عدـ تناسب المكضكع مع الصكرة المنشكرة يجب أف يتـ اختصار المادة سكاء   .لمنشر فى الجريدة
  .بحذؼ عناصر غير مؤثره فى اإلنفكجرافؾبإعادة التحرير أك 

استخدـ أدكات مناسبة لمتعبير عف الفكرة، كال تفرط في استخداـ المكتيفات كاألدكات الخاصة باإلنفكجراؼ  -
دكف حاجة حقيقية.. فاإلفراط يؤدم لتعقيد اإلنفكجراؼ كعدـ فيـ القارئ لو.. ىذا يعني أنؾ فشمت في 

  .ميمتؾ
تكرة كبديؿ لممكتيفات المرسكمة فى حالة عدـ كجكد مكتيفة مناسبة لممكضكع في يمكف استخداـ أشكاؿ مب -

 مكتبة المخرج.
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