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للنشر.
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ملخص الدراسة

اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن تأثيــر التصميمــات املعلوماتيــة )اإلنفوجــراف( علــى العمليــات اإلدراكيــة 
إلــى التعــرف علــى مــا إذا كان إدخــال اإلنفوجــراف  للمســتخدمني مــن )فهــم، وتذكــر(، حيــث ســعت 
ــدى  ــر ل ــم والتذك ــة، واملطبوعــة( مــن شــأنه أن يحســن الفه ــة )اإللكتروني ــات العام ــى إصــدارات العالق عل
املســتخدمني، واســتخدمت املنهــج التجريبــي وطبقــت علــى عينــة عمديــة قوامهــا )150( طالًبــا مــن طــالب 

جامعــة طنطــا. وخلصــت إلــى عــدة نتائــج، أهمهــا:

• تشــير النتائــج يف مجملهــا إلــى وجــود تأثيــر إيجابــي لإلنفوجــراف علــى اكتســاب املعلومــات علــى مســتوى 
العمليــات اإلدراكيــة لألفــراد مــن )فهــم وتذكــر(.

• أن النص املصحوب باإلنفوجراف كان أكثر تأثيًرا على العمليات اإلدراكية لألفراد من )فهم وتذكر(.

• أن اإلنفوجــراف املتحــرك كان أكثــر تأثيــًرا علــى العمليــات اإلدراكيــة لألفــراد مــن )فهــم وتذكــر( مقارنــة 
باإلنفــو جــراف الثابــت. 

• تفوق اإلنفوجراف الثابت على النص من حيث تأثيره على مستوى الفهم والتذكر.

الكلمات املفتاحية: اإلنفوجراف، العالقات العامة، اإلصدارات، الفهم، التذكر، املستخدمني.

Abstract
The study explores the impact of infographics on users› comprehension 

and recall through examining infographics used in PR publications; both 
electronic and printed. An experimental design has been adopted and the 
study has been conducted on a sample of 150 college students in Tanta 
University.

 The most important findings are:
- Infographics positively affect information acquisition.
- Text accompanied with infographics affects users› comprehension and 

recall more than text without infographics.
- Animated infographics have a more powerful effect on users› 

comprehension and recall than unanimated designs.
- Unanimated infographics influence users› comprehension and recall more 

than mere text does.
Keywords: Info graphics, Public Relations, Publications, Recall, 

Comprehension, Users. 
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ه  تعمديف اآلونة األخيرة تصاعًدا كبيًرا، هذا التصاعد    اإلنفوجراف  استخدامشهد  

التقنيات احلديثة، والتي جعلت من السهل تضمينه ملعظم املوضوعات أو استخدامه بشكل 
 ادي خاصة يف اإلعالم الرقمي واالجتماعي خالل القرن احل التطور التكنولوجي  مستقل، ف

أد إل  ى والعشرين  من    ى للوصول  جديد  التصميم    اإلنفوجرافنوع  تطوير  يف  بدوره  أثر 
) تقنيات  التطور يف  بفضل  املرئية  والصورة  واإلخراجي   _CSS3 _ HTML 5املرئي 

Adobe Flash()البيانات  )١ تعرض  والرسوم  الصورة  فيه  مازالت  الذي  الوقت  ففي   ،
فإن   عل  اإلنفوجراففقط؛  لتسهيل جذب    ىيركز  باإلضافة  معهم،  واالرتباط  القراء 

املعلومات املؤسسات  وتبسيط  اجتهت  هذا  لكل  نتيجة  لتعزيز    اإلنفوجرافالستخدام  ، 
االستراتيجية   العملية  يف  كأداة  تستخدمه  حيث  واخلارجية،  الداخلية  اتصاالتها 

  . )٢(عمالواالتصالية مع املوظفني ويف التقارير السنوية التي تقدمها للمساهمني يف األ
انتشارً  أكثر  وأصبح  متزايدة  شعبية  لإلنفوجراف  أصبح  الثالثة  األلفية   ، اوبدخول 

فاملنظمات   التقليدية،  اإلعالم  ووسائل  األكادميية  األوساط  استخدامه  باختالف وجتاوز 
واخلارجي،    تقدميلتسريع    اإلنفوجرافتستخدم  أنشطتها   الداخلي  املعلومات جلمهورها 
ا استخدام هذه الرسوم خاصة يف وسائل التواصل االجتماعي محققً   أبد  ٢٠١١ففي عام  

إقباًال  وشهد  عالية  هائًال معدالت  التواصل   مواقع  وقد ساعدت  واملصممني،  القراء  من   
املرئي وفاعليته،  يف زيادة قيمة التواصل    اإلنفوجرافاالجتماعي على انتشاره، كما ساعد  

  ولكن دوره الدقيق ال يزال غير واضح. 
ل اإلعالميةيف    اإلنفوجرافاستخدام    كثرة ونظًرا  أو   -املواد  املطبوعة  سواء 

 اإلنفوجراف التي تستخدم    التي تنتجها العالقات العامة يف معظم املؤسسات  -اإللكترونية
بسهولة والبيانات  املعلومات  توصيل  أجل  جذاب  ، من  وتصميم  شكل  جلمهورها    ويف 

واخلارجي املوضوع    ؛ الداخلي  هذا  دراسة  املهم  توصيل   ومعرفةفمن  على  قدرته  مدى 
املعلومات،  ومستو  للجمهور املعلومات   لهذه  وتذكرهم  فهمهم  مجال ى  يف  البحث  أن  كما 
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والد بدايته،  املعلوماتية يف  قليلةالتصاميم  املوضوع  هذا  العلمية حول  ومصممو    ، راسات 
يجب أن يعرفوا املزيد عن نقاط القوة والضعف يف  ورجال العالقات العامة    اإلنفوجراف

  . اجلمهور املتلقيتصميماتهم، وهم بحاجة ملعرفة املزيد حول تأثيرها على 
الفرد املسيطر  ووفقً  القارئ ال يحتا  Monitorial Citizenا لنموذج  ج فقط  فإن 

تصنيف دقيق لهذه املعلومات بهدف استكشاف   ىا إلولكن يحتاج أيضً ؛  لتزويده باملعلومات
  .)٣(نفسه ومجتمعه  ىتداعياتها وانعكاساتها عل

على   اإلنفوجرافالتحقق من تأثير    ىتسعى إلفإن هذه الدراسة    ،ما سبق  ى بناء عل
وتذكر)، حيث   (فهم،  من  للمستخدمني  اإلدراكية  عل   تستهدفالعمليات  إذا   ىالتعرف  ما 

إدخال   من    ىعل  اإلنفوجرافكان  واملطبوعة)  (اإللكترونية،  العامة  العالقات  إصدارات 
هذه الدراسة من مجموعة    أهميةتنبع  و  ،املستخدمني  ىشأنه أن يحسن الفهم والتذكر لد
  من األسباب العلمية والتطبيقية:

 العلمية الناحية  تأثير    :فمن  اختبرت  عربية  دراسات  وجود  لعدم  أهميتها  ترجع 
واملطبوعة)   يف  اإلنفوجرافاستخدام   (اإللكترونية  العامة  العالقات    إصدارات 

للمحتوى وإدراكهم  املستخدمني  تذكر  الد  ،على  العتماد  نظًرا  على  وأيًضا  راسة 
وهو    ،على العمليات املعرفية اإلدراكية  اإلنفوجرافاملنهج التجريبي لقياس تأثير  

  املنهج الذي يقل استخدامه يف الدراسات اإلعالمية مقارنة باملناهج األخرى. 
 التطبيقية الناحية  دراسة    :ومن  املواد    اإلنفوجرافمتثل  إلنتاج  بالنسبة  أهمية 

نظًرا الستخدامه على نطاق واسع مؤخًرا؛   ؛العامةاإلعالمية اخلاصة بالعالقات  
استخدام   تأثير  على  للتعرف  لدراسات  نحتاج  فنحن  على    اإلنفوجرافوبالتالي 

وهل يؤدي الغرض املرجو منه أم ال، كما    ،املستخدمني للمحتوى املقدم  وفهمتذكر  
تذكر   الفردية يف  الفروق  تأثير  لبحث  ال  وفهم نحتاج  للمعلومات  تي  املستخدمني 

  وهو ما تسعى هذه الدراسة الختباره. ،اإلنفوجرافيحصلون عليها من خالل 
  مفهوم اإلنفوجراف: 

أو تصميم املعلومات؛ ملا له   اإلنفوجرافالنظري ملاهية    التعريف اختلف الباحثون يف  
الواقعية  الناحية  من  ماهيته  على  اتفقوا  ولكنهم  مختلفة،  مجاالت  يف  عدة  وظائف  من 
والعملية من حيث شكله النهائي والهدف املرجو من استخدامه، إذ اعتبروه أداة تستطيع 

  توضيح ونسج املعلومات بصورة جرافيكية مميزة.  
)  Information  & (Graphic)لكلمتي (  ركاختصا  اإلنفوجراف مصطلح  ويأتي

وتساعد  ، أي الرسم واملعلومات، وهو نوع من الصورة التي متزج البيانات مع التصميم
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، فكلمة  )٤( األفراد واملنظمات على توصيل رسائلهم بشكل مختصر إلى جمهورهم
ومات تعني األداة الفعالة ذات التصميم اجلرافيكي املشتمل على الصور والرس إنفوجراف

القصص،  املصورة، املدعمة بالنصوص والشروحات والتعليمات يف شكل واحد، لعرض
  .)٥(عديدة االجتاهات  ضوعاتواملو

تعريف     (Mark, 2012)ويرى كتصور    اإلنفوجرافأن  تعريفه  هو  األكثر شيوًعا 
من البيانات أو األفكار يحاول أن ينقل املعلومات املعقدة للجمهور بالطريقة التي متكن من  

ونشر   وتطوير  إنشاء  عملية  أن  يرى  كما  فهمها،  وتسهل  بسرعة   اإلنفوجراف استهالكها 
البيانات   بتصور  مر  Data Visualizationتسمى  لصورة  البيانات  حتويل  ئية،  أي 

املعلومات   املعلومات  أو  Information Design وتصميم   Informationهندسة 

Architecture،  االتصال بالصور     communication وتصميم  املعلومة  إليصال 
عوضً  اختصارً والرموز  وتعد  الكتابة،  أو  الفيديو  عن  املصورة  ا ا   graphic للمعلومات 

information for short     األفراد ملساعدة  بالتصميم،  البيانات  خلط  فيها  يتم 
االستيعابية احتياجاتهم  لتلبية  وسهولة  بوضوح  التواصل  على  فالهدف )٦( واملؤسسات   ،

  ىرسوم بيانية مبتكرة، وجعل القارئ ير   ى هو حتويل املعلومات إل  اإلنفوجرافالرئيس من  
بدًال  فاملعلومة  يقرأها،  أن  بغرض    اإلنفوجراف من  للمعلومات  املرئي  التمثيل  يعد مبنزلة 
وهو ال يرتبط بعدد محدد من البيانات أو بشكل معني أو بتحليل ما، إمنا    ، نقلها للمتلقي

  .)٧(يتباين ما بني رسم بسيط ومعقد يهدف إلى شرح معلومة ما وعرضها بشكل مرئي
تناولت   التي  الدراسات  ال  ىإل  اإلنفوجرافوتشير  بني  خالف  حول  وجود  باحثني 

يؤديه،   أن  الذي ميكن  القراء،   فمنهمالدور  انتباه  جذب  هو  األساسي  دوره  أن  يرى  من 
وبالتالي فضرورة االهتمام بالزخرفة يف الرسم أكثر من املحتوى، ومنهم من يرى أن دوره 

  هو نقل املعلومات، وبالتالي زخرفة الرسم تلهي القارئ عن االهتمام باملحتوى. 
 حول الهدف األساسي سؤاًال    (Utt & Pasternack, 2000)من    كل  طرحقد  ف

واالهتمام نفوجرافلإل املعلومات  لنقل  أم  القراء،  انتباه  تصميم جلذب  عنصر  هو  هل   :
مصممي   على  مسح  بإجراء  وقاما  النص؟،  خالل  من  أن    اإلنفوجرافبالتوضيح  أظهر 

أن   يعتقد  الغالبية  هدفه البعض  ولكن  االنتباه،  جذب  هو  (  األساسي  )  %٨٤٬٧العظمى 
  . )٨(يعتقدون أن نقل املعلومات هو الهدف الرئيس

أن وظيفة الرسوم هي الكشف عن البيانات بالطريقة التي    (Emily, 2002)وترى  
)Jana, . كما ترى  )٩(من العروض اإلحصائية التقليدية  اغالًبا ما تكون أكثر دقة ووضوحً 

et al. 2008)    استخدام    الغرضأن الصعبةهو    اإلنفوجرافمن  القضايا    ، توضيح 
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وفهم اجلوانب الهيكلية املعقدة ومراحل العمليات،   ، بحيث ميكن للقراء تصور أكثر سهولة
  .)١٠( وأيًضا آثار وأسباب احلدث

يرى   ليست مجرد   (Alberto, 2013)كما  واملخططات واخلرائط  الرسومات  أن 
إليها ولك  اإلنفوجراف تها ومتحيصها، والهدف األول من  اءن لقرأدوات لرؤيتها أو للنظر 

ولكن قبل كل شيء أن يكون مفهوًما ثم    ؛فقط من أجل جذب االنتباه  ليس أن يكون جميًال 
يتميز  جميًال  أي  مستشهدً   باجلمال،  الرائعة،  وظائفه  بقول  بجانب   Benا 

Shneiderman  ،وجمال التصور  : "إن الغرض من التصور هو البصيرة، وليس الصورة
  .  )١١(ال يهم، فاجلمال دون ركيزة قوية مصنوعة من محتوى جيد هو مجرد حيلة"

واستخداماته، ففي بعض األوقات يأتي مصاحًبا للمنت    اإلنفوجرافويختلف موقع  
محتوى   يف  وجتد  املوضوع،  جوانب  جميع  ويشمل  بأكمله  املنت  يشكل  بذاته  مستقل  أو 

األسئلة   كل  اإلجابة عن  منه  الرسم  الهدف  يكون  للمنت  األساسية، ويف حال اصطحابه 
  . )١٢(التأكيد على بعض املعلومات املوجودة بالنص أو نقل بعض املعلومات الداعمة للمنت 

  أنواع اإلنفوجراف:
إلى توصيله   اإلنفوجراف  ىويقصد به ما يسع  ،من حيث الهدف  اإلنفوجراف: أنواع  أوًال 

  )١٣( :ملستخدميه
(  اإلنفوجراف - ١ األكثر    ):Informative infographicsاملعلوماتي  الشكل  وهو 

الهدف منه اإلعالم ونقل معلومات قيمة للقارئ، ويقوم بتلبية رغبة  و  ،اتخدامً اس
وحاجة املتلقي يف املعرفة عن طريق تكثيف املعلومات وعرضها يف الرسم بشكل 

امل  ،سلس وواضح البيانات  فيدة بطريقة متصلة ومثيرة  مبا يوفر كمية كبيرة من 
  لالهتمام وسلسة وسريعة يف الفهم والتذكر.  

(  اإلنفوجراف - ٢ دور  ):Didactic infographicsالتعليمي  حتويل    ه ويكمن  يف 
وضوًحا،   أكثر  محتوى  إلى  املعقدة  والعمليات  من  املعلومات  تعمًقا  أكثر  ويعتبر 

  ؛ هما يقوم بشرح وعرض املعلومات من أن كلي  املعلوماتي، فعلى الرغم   اإلنفوجراف
من    اإلنفوجراففإن   يوضح  تفصيلي  املحتوى بشكل  يتعمق يف شرح  التوضيحي 

  .خالله العالقات واخلصائص وكل ما هو متعلق باملضمون
(  اإلنفوجراف - ٣ يقوم  ):  Persuasive infographicsاإلقناعي  ال  النوع  وهذا 

ولكنه يشمل أيًضا دعوة محددة لقيام الفرد بفعل    ؛بيانات لإلخبارفقط بعرض ال
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كالتصويت   معني  سلوك  اتخاذ  على  وحثه  القارئ  توجيه  إلى  يهدف  فهو  ما، 
 أو التبرع جلمعية خيرية معينة. ،معني أو االنضمام لناٍد  ،السياسي ملرشح ما

بني  explicatory infographics): (  التفسيري  اإلنفوجراف - ٤ تشابه  يوجد 
مع    اإلنفوجراف التعليلي  أو  كبير،   اإلنفوجرافالتفسيري  بشكل  االستقصائي 

 األول فإن    ،فحني يركز الثاني حول جدولة البيانات وعرض اإلحصاءات واحلقائق
  يعمل على عرض تفسيرات أعمق للموضوع بالصور أكثر من النصوص.

يستخدم لإلعالن عن (Advertising infographics):   اإلعالني  اإلنفوجراف - ٥
واخلدمات   مميزات  خاصة  السلع  إظهار  على  ويعتمد  التليفزيونية،  القنوات  يف 

التجارية  ا املاركات  من  غيرها  مع  مقارنتها  مع  عنها  اإلعالن  يتم  التي  ملنتجات 
  املختلفة، عن طريق عرض يتميز بالتشويق لشراء هذه املنتجات. 

العامةالعال  إنفوجراف - ٦ على  (Public Relations infographics):   قات  يعمل 
القضايا  جتاه  االهتمامات  وتوجيه  االجتاهات،  وحتديد  االنتماء،  ثقافة  تنمية 

من الدعائية، أو   املحورية والهامة، أو جتاه املؤسسات واحلمالت اإلنسانية أكثر
الكلمة املسموعة والسمعة الطيبة، والذين يقومون بدور مهم يف    يلشخصيات ذوا

من   أكثر  واأللوان  الصور  استخدام  على  النوع مصمم  وهذا  العام،  الرأي  توجيه 
  . ةحفظ داخل الذاكرة أكثر فترة ممكنيُ لالنصوص  

أنواع  ثانيً  مكونات    اإلنفوجرافا:  وتنظيم  استعراض  طريقة  به  ويقصد  الشكل  حيث  من 
  :اإلنفوجراف

يشرح  :  Static Infographicsالثابت    اإلنفوجراف -١ تصويري  رسم  عن  عبارة 
القارئ   امعينً   يئًاش من  تفاعل  أي  إلى  احلاجة  دون  ثابت  تقدم    ، بشكل  وفيه 

املواقع ويف الصحف    ويكثر استخدامه،  )١٤( املعلومات يف مجملها يف صفحة واحدة
 والبوابات اإلخبارية املختلفة؛ لسهولة إنتاجه.  

تقدمي    :Video Infographicsاملتحرك    اإلنفوجراف -٢ عن  املعلومات  عبارة 
تركيب   أو  املتحركة  الرسوم  ويشمل  خطي،  تسلسل  يف  على  تدريجًيا  الرسوم 

املباشر الصعبة  ،  الفيديو  األفكار  توضيح  على  ويساعد  االنتباه،  بجذب  ويتميز 
 .)١٥(بشكل يسهل فهمها واملعقدة

رسومات  :  Interactive Infographicsالتفاعلي    اإلنفوجراف -٣ عن  عبارة 
، )١٦(ديناميكية مع مستويات مميزة بنسب مختلفة من التفاعل ومشاركة املستخدم
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كل  و ويركز  املشاهدين،  اختيار  حسب  على  انتقائي  أساس  على  املعلومات  يقدم 
ويكون املستخدم هو املتحكم يف  ،  )١٧( على قصة واحدة وموضوع واحد  إنفوجراف

وحتديد   املعلومات  على  احلصول  عرضها،  عملية  املطلوب  املعلومات  مقدار 
التفاعلية  درج  تتو تص اخلصائص  أو  تكبير  مثل  بسيطة  آليات  حجم  من  غير 

وميكن للمستخدم    ،)١٨(أو آليات أكثر تعقيًدا والتي يتم حتديثها بشكل دائم  ،الرسم
  . )١٩( اكتشاف املزيد من املعلومات املفصلة عن طريق النقر على الكلمات أو الصور

  ) 20(:من حيث التصميم اإلنفوجرافثالثا: أنواع 
عل :  Typicalالقياسي    اإلنفوجراف -١ يشتمل  الرئيس ى  الذي  والنقاط  ة  العناوين 

 كملخص للقصة.
عل:  Singularاملفرد    اإلنفوجراف - ٢ جرافيكى  ويعتمد  وهو    يعنصر  واحد،  كبير 

 يف التصاميم املنتشرة يف الواليات املتحدة األمريكية. التقليدياألسلوب 
عل:  Comparison  املقارنات  تصميم -٣ التي    ىالقائم  العناصر  بني  املقارنات 

 يشتمل عليها كاملنتجات املتنافسة.
ً   :Process Flow  تصميم تدفق العملية -٤ ا ما كشرح  الذي يصور عملية تخص شيئ

 هوة.صناعة الق
إلو لإل  ىبالنظر  السابقة  من  نفوجرافاألنواع  معني  نوع  بوصفه    هاال ميكن حتديد 

التي املعلومات  عن  للتعبير  جلمهورها  األصلح  توجيهها  ما  مؤسسة  أو   تريد  الداخلي 
يتوقف األمر عل إذ  إدارة    ،سياسة واستراتيجية وخطة  ىاخلارجي؛  بل وبرنامج عمل كل 

يتم اختيار    عن  املالئم يف ضوء كل ذلك، فضًال   اإلنفوجرافداخل كل مؤسسة، ومن ثم 
  للجمهور املستهدف. ف اإلنفوجراضرورة مالئمة 

  مجاالت ووظائف اإلنفوجراف:
املطبوعة،   اإلنفوجرافيستخدم   وخاصة  اإلعالم  وسائل  يف  واسع  نطاق  على 

واللوحات، واإلعالن، والتعليم، واملنشورات، ويستخدم بصفة عامة يف: (نقل رسالة، تقدمي 
حدث  ما  ملعرفة  ونتيجة  أثر  من  فيها  مبا  التفاصيل  إظهار  بسيطة،  بطريقة  معلومة 

ا    ،)بالضبط  لى االتصال والتوضيح، وتلك  الصور التي تهدف إ  بنيوهنا يظهر الفرق جلّيً
وفًقا للمجال الذي   اإلنفوجرافتتعدد وظائف  و  ،)٢١(التي تهدف إلى استكشاف التفاصيل

  يخدمه، ومن أهمها ما يلي: 
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 :التعليم    التعليم يف  املتعددة  والوسائط  املتحركة  الرسوم  استخدمت  حيث 
وت املادة  إلى  املستخدمني  انتباه  جتذب  أن  ميكن  أداة  جتربة  باعتبارهما  عزز 

نقل كميات كبيرة  (   : ىحيث تعمل عل،  )٢٢( مما يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية  ؛ التعليم
؛ مما يؤدي إلى سهولة فهمها  توضيح وتفسير املعلومات الغامضةمن املعلومات،  

وتثير   القراء  انتباه  املعلومات وتذكرها، وجتذب  واستيعابها، كما تسهل استدعاء 
النص، كما  اهتمامهم، وتساعد على   بعمل عالقات بني معلومات  األفكار  تنظيم 

ا هائال من املعلومات ومتثلها بصرّيًا، وتزيد من حتصيل املتعلم  تختزل وتلخص كّمً
  .)23( )للمعارف واملهارات

    :ومساعدة   اإلنفوجرافيعتبر  اإلعالن اجلديدة،  املنتجات  لعرض  مثالية  أداة 
ال العالمات  بني  املقارنة  على  ع  ،تجارية املستهلك  منتج  تفوق  سبب    لى ومعرفة 

يرون   الناس  من  فكثير  عناء،  دون  الشراء  قرار  التخاذ  أكثر    اإلنفوجرافاآلخر 
  إقناًعا للمستهلكني من الوسائل التقليدية.  

 :يف مجال اإلعالنات للبيع املباشر أو   اإلنفوجرافبينما يستخدم  العالقات العامة
حيث    ؛الترويج للسلع واخلدمات، فإن وظيفته تختلف يف مجال العالقات العامة

 . )٢٤( يركز بشكل أكبر على بناء الوعي بالعالمة التجارية وتعزيز الوالء لها
   :صاحب العمل على التواصل مع املستهلك    اإلنفوجرافيساعد  التجارة واألعمال

مبميزات املنتج، والعمليات التجارية، وتقدمي اخلدمات املختلفة للعمالء،  وتعريفه  
الشركة   بفلسفة  املستثمرين  وتعريف  للموظفني،  والسياسات  األفكار  وشرح 

كما   لواستراتيجيتها،  فعالية  يتيح  أكثر  بشكل  املهمة  املعلومات  شرح  لمؤسسات 
  .)٢٥( ارجللعاملني داخل املؤسسة أو عمالء املؤسسة من اخل سواءً 

   :وظائف  التليفزيون أهم  التل  اإلنفوجرافتتمثل  على  ييف  قضى  أنه  يف  فزيون، 
االستخدام التقليدي للقطات الفيديو األرشيفية، ففي غضون ثوان يستطيع فنان 

ألخبار أن يصمم خريطة تبني موقع حتطم طائرة على سبيل ااجلرافيك يف غرفة 
 املثال، وحتديد هذا املوقع، ومتثيل كيف حتطمت الطائرة. 

   :صحفية مهمة فهي متكن الصحفيني  تعد التصميمات املعلوماتية أداة  الصحافة
بسهولة  والعمليات  األحداث  شرح  معلوم  ،من  القراء  بشكل وإعطاء  مفيدة  ات 

، كما أن القراء ميكن أن يفهموا األخبار املعقدة لألحداث أو  أفضل وأكثر فاعلية
ا ما يوفر بصرّيًا  غالبً   اإلنفوجراف، فاقدم بصريًّ العمليات بشكل أفضل عندما تُ 

  اإلنفوجراف ف ،)٢٦( بر، وهي من بني الرسومات األكثر جذبًا وشعبيةكل عناصر اخل
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ما   وهذا  غيره،  من  أطول  الصفحة  على  القارئ  ميسك  الذي  الرسم  نوع  هو 
 .)٢٧(بالسويد lundأظهرته الدراسات التي وضعت من قبل جامعة 

باملقاالت أو اخلطب   اإلنفوجرافأن    (Randy, 2013)يرى  ا  أخيرً و أصبح أشبه 
هي:   أهداف  ثالثة  يف  منه  الغرض  تصنيف  وميكن  البيانية،  والرسوم  املخططات  من 
يضم   حيث  تنفيذه،  طريقة  خالل  من  هذا  ويتحقق  اجلمهور،  وإقناع  والترفيه،  اإلعالم، 

موضوع   كأي  وخامتة،  وجسًما  مقدمة  جذب صحفي الرسم  يتم  املقدمة  طريق  وعن   ،
و املتلقي  االنتباه،  يتم حث  اخلامتة  ثم يف  الرسم،  بأهمية  يشعر  القارئ  إلى جعل  تهدف 

على فعل شيء ما أو تعلم شيء جديد، حيث يتشكل لديه بعض املؤشرات على ما ينبغي  
  . )٢٨(القيام به من خالل املعلومات التي تعلمها 

  فوجراف داخل املؤسسات:اإلن
املؤسسات   ا  اإلنفوجرافاستخدمت  االتصاالت  عملية  يف  تسهيل  بهدف  لداخلية 

يف    اإلنفوجراف، وكذلك من أجل تعزيز تدريب العاملني بها عبر إدراج  )٢٩(اتخاذ القرارات
ملصادرها األشياء  ونسبة  التدريب  وبعض  )٣٠( دليل  للوصول    هتستخدم  املنظمات ، 

السنوية  التقارير  عرض  يف  حني  ،  )٣١(للمساهمني  كتقنية  يف  الشركات  بعض  تستخدمه 
الذهني  اجتماعاتتسجيل   العصف  وجلسات  االتصاالت  )٣٢(العمل  دروس  وأصبحت  بل   ،

استخدام   طريق  عن  تناقش  األعمال  مجال  األعمال  اإلنفوجرافيف  إعدادات  ، )٣٣(يف 
إل مؤسسة  أي  تنظر  خالل    اإلنفوجراف  ىوبإيجاز  من  وفلسفتها  أعمالها  لتحقيق  كأداة 

  )٣٤(:أن يؤدي الوظائف التالية  نفوجرافتوصيل املعلومات، حيث ميكن لإل
 .اإلحصائيات: وتعني األرقام مثل املبيعات وأرقام أبحاث ومسوح السوق 
 .اإلجراءات العملية: مثل ما يحدث يف قطاعات التصنيع واإلنتاج وخدمة العمالء 
 كامل واالقتصادية  األفكار:  السياسية  واألفكار  والتعميمات،  والنظريات  فاهيم 

 لخ.إواالجتماعية والصحية ...
  وجدول الزمنية،  واخلرائط  وترتيبها،  األحداث،  تاريخ  مثل  التاريخي:  التسلسل 

 لخ.إاألعمال...
  .الوصف اجلغرايف: مثل املواقع والقياسات 
 ا.التشريح: مثل املكونات والعناصر والقوائم وغيره 
 .التسلسل الهرمي: مثل الهيكل التنظيمي، وحتديد االحتياجات وغيرها 
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  ًداخلية أو خارجية أو عالقات مع األفراد أو املنتجات أو    تكان  العالقات: سواء
 اخلدمات. 

 .الشخصية: وتعني أن يحمل التصميم الطابع اإلنساني والثقافة التنظيمية 
  والتذكر:اإلنفوجراف وعالقته بالفهم 

أحد أهم األدوات التي تساعد يف حتويل املعلومات إلى معرفة لدى   اإلنفوجراف  يعد
تأثيًرا    تصـويرياألفراد؛ ألنه متثيل   البيانات، حيث يخلق  تولـدها  التي  املجـردة  لألفكـار 
الفـرد على  املعاني  ،بصـرًيا  وتذكر  وفهم  تقدير  على  يساعده  قدمت وقد  ،  )٣٥(وبالتالي 

ملعاجلة   العني  فيها  نستخدم  التي  والطرق  اإلبصار  بفسيولوجيا  املرتبطة  الدماغ  أبحاث 
مقنعة الستخدام   مبررات  حيث    اإلنفوجرافاملعلومات  املتداخلة،  اليومية  االتصاالت  يف 

أن الرؤية تعتبر اجلزء    Massachusetts Institute of Technologyاكتشف العلماء يف معهد  
ف يف  وأن  األكبر  املخ،  غير  تقريبً   %٥٠سيولوجيا  أو  مباشر  بشكل  موجهة  املخ  قوة  من  ا 

يؤكد   الذي  األمر  اإلبصار،  وظيفة  نحو  املصورة    ىعلمباشر  للمعلومات  املخ  معاجلة  أن 
   .ا من معاجلته للنصوص اخلام) يكون أقل تعقيدً اإلنفوجراف(

من   أسرع  بطريقة  املصورة  املعلومات  يعالج  املخ  جتعل  التي  األسباب  أهم  ومن 
  ،Simultaneousمعاجلة البيانات النصية، هو أن املخ يتعامل مع الصورة دفعة واحدة  

 ى حيث يحتاج العقل إل،  )٣٦(Sequentialخطية متعاقبة    بطريقةبينما يتعامل مع النص  
أوًال  نصية  رسالة  كل  رموز  ومقافك  هنا    ومن  الذاكرة،  يف  مخزنة  بأشكال  حروفها  رنة 

إل العقل  التي تربط احلروف معً   ىيتوصل  العقل يترجم  العالقة  الكلمات، وألن  ا لتشكيل 
، )٣٧(ا يف ذات الوقت، فإن التعامل معها يكون أسهل من النصوصالصورة بكل أجزائها معً 

حتاول   التي  املرسومة  املرئية  البيانات  أن  يصنفها  كما  املعقدة  باملعلومات  املتلقي  إقناع 
   .)٣٨(متلقيهاى العقل البشري كمعلومات سهلة االستهالك والفهم لد
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  ) يوضح طريقة املخ يف معاجلة البيانات النصية والبيانات املصورة ١شكل (
التي جتعله أقوى من بعض أشكال تقدمي املعلومات هي أن    اإلنفوجراف إذًا فمهمة  

، ويحدث هذا )٣٩( بأكبر قدر من الوضوح وأقل قدر من الفقد  املتلقيتصل الرسالة لعقل  
إليها أكثر من مرة، فتصوير املعلومات يف   النظر  التي نعاود  يف األغلب األعم للمعلومات 

يجعل املتلقي ينظر لها فترة أطول، ومن ثم تأخذ نصيًبا أكبر من تفكيره مما   اإلنفوجراف
  يشكل يف حد ذاته استجابة إنسانية كبيرة. 

الدماغ    john medina  ويذكر "قواعد  "الرؤية حتى  brain rulesيف كتاب  " أن 
بني  اآل ما  أن  الدراسات  وتقدر  أدمغتنا،  مصادر  نصف  وتأخذ  األبرز،  إحساسنا  هي  ن 
البصريات،  %٨٠ -٥٠( مثل:  البصرية،  املعاجلة  ألشكال  مكرس  اإلنسان  دماغ  من   (

والصور والرسوم،  واحلركة،  واألشكال،  (  ،)٤٠(واأللوان،  يرى  Dunlap & كما 
Lowenthal, 2016 استخدام خالل  من  أكبر  وفاعلية  بكفاءة  يتذكرون  األفراد  أن   (

هي تقنية تعمل على تقدمي املحتوى    اإلنفوجرافالنصوص واملرئيات والرموز واألشكال، ف
يف   استرجاعها  وتسهل  املعرفية  املعاجلة  تدعم  بطريقة  والكثيف  املعقد  املعلوماتي 

الدرا )٤١( املستقبل أثبتت  كما  حوالي،  أن  اإلنسان   %٧٠سات  لدى  احلسية  املستقبالت  من 
   .)٤٢(املنقولة إلى املخ معلومات مرئية امن املعلومات تقريبً  % ٩٠موجودة يف العينني، وأن 

أن هناك نظامني  ىا لإلدراك املرئي، حيث ير منوذجً   (William, 2013)م  كما قدَّ 
نظام    إدراكيني اخلارجي،  لالتصال  يستخدم  عقالني  (نظام  هما:  باالتصال  مرتبطني 

املرئي) لالتصال  يستخدم  يف )٤٣( احلدس  الرموز  بناء  معاجلة  يتطلب  النصوص  ففهم   ،
للقصة ذهني  منوذج  تكوين  ثم  وجمل،  ومقاطع  حتتاج  )٤٤( كلمات  النصوص  ومعاجلة   ،

، يف املقابل يتم نقل املعلومة  )٤٥(دراك من الوقت وطاقة اإللنشاط تفكير عقلي يستهلك كًال 
عل مبنية  اجلرافيك  وأشكال  والرموز  الرسوم  مثل  مرئي  ترسل    ىبشكل  بنائية  عناصر 

ألن التشابه يف العناصر البنائية للعرض املرئي ميد بنماذج ذهنية أكثر    ؛ املوضوع مباشرة
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ز االتصال املرئي وتترك  ، بينما املعاجلة اللغوية تتجاوىمما تطلب من القارئ أن يبني أخر 
،  )٤٦( القارئ يف حس املعرفة احلدسية دون تفسير عقالني واضح لكيفية اكتساب املعلومات

أن االتصال املرئي يف مقابل االتصال النصي يجب أن يكون   Williamلذا اقترح منوذج  
   .)٤٧(ا أقل للتلخيصأسهل يف اإلجمال ويتطلب وقتً 

عملية   البصري  تصورً فاالتصال  تتضمن  عمليات  اوعقليً   اذهنيً   اداخلية  وتوظيف   ،
بباقي احلواس ترتبط  الفرد    ؛أخرى  يتخيلها  التي  الذهنية  الصور  تنظيم  أجل  وذلك من 

، ومن  )٤٨( حول: األشكال واخلطوط والتكوينات واأللوان وغيرها من عناصر اللغة البصرية
تصمي اليوم يف  ال ميكن جتاهله  املرئي  االتصال  فإن  العقل ثم  يدرك  حيث  املعلومات،  م 

وينقلها يف وقت قصير بطريقة أكثر فعالية مقابل النصوص    البصرية البشري املعلومات  
العالقات   وفهم  حتديد  على  قدرة  أكثر  البشري  العقل  وأن  خاصة  املعلومات،  نقل  يف 

بصرية أشكال  إلى  إذا مت حتويلها  البيانات  البصر )٤٩(وأمناط  التمثيل  وسائل  ي ، وحتقق 
يف التعبير عن املعلومات اللفظية، ويرجع ذلك إلى أن اإلنسان ميتلك ذاكرة    اكبيرً   اجناحً 

بصرية أقوى من ذاكرته اللفظية، أي أنه يتذكر الصور أكثر من تذكره للكلمات، والذاكرة  
    .أكبر مقاومة للنسيان من الذاكرة اللفظيةالبصرية 

توصلت   أجريت    الدراساتوقد  التي 
استخدام  قوة  جوانب  عن  للكشف 

إل  اإلنفوجراف اجلمهور  مع  التواصل   ى يف 
  )٥٠(:عدة نتائج أهمها

إلتقريبً   %٩٠- تنتقل  التي  املعلومات  من    ىا 
   املخ هي معلومات مصورة.

أفضل    %٤٠- يستجيبون  الناس  من 
باملعلومات   مقارنة  املصورة  للمعلومات 

  النصية. 
يعالج    - بحوالي املخ  املصورة  املعلومات 

 مرة أسرع من املعلومات النصية.  ٦٠٠٠٠
الصور أكثر فعالية من النصوص والفيديو    -

  والروابط. 
يقضون    - يف    %١٠٠املشاهدون  الوقت  من 

عل حتتوي  التي  ملفات    ىالصفحات 
  الفيديو.

  اإلنفوجراف ) يوضح إحصائيات عن أهمية استخدام ٢شكل (



 

 
١٤٠٢ ١٤٠٢ 

خصائص     (Costil, 2013)ويذكر   من  أهمية  اإلنفوجرافأن  توضح    التي 
احلالي الوقت  يف  املختلفة  املجاالت  كافة  يف  والصور    ؛استخدامه  األلوان  يستخدم  أنه 

(ا الضوئي  املاسح  يشبه عمل  ويعمل بشكل  االنتباه،  السكانر) حيث  واحلركة مما يجذب 
 مسحها أكثر  ، وهذه الطريقة تساعد على تذكر املعلومة التي متبالعني مسح املحتوى  يتم  

قراءته مت  التي  سمات  ،  )٥١(امن  من  أنه  اتصال    اإلنفوجرافكما  أداة  بوصفه  يعمل  أنه 
املعر املعلومات  املتلقي  أن يفهم  الطبيعي  بذاتها، حيث من  إلى قائمة  النظر  وضة مبجرد 

ينبغي أن ، لذا  )٥٢(دون احلاجة إلى املزيد من املصادر اإلضافية لفهم املحتوى  اإلنفوجراف
يجب  احترامً   اإلنفوجرافُيظهر   التصميم  وضع  فعند  للمتلقي،  األشخاص  ا  مع  التعامل 

عل  يحصلوا  أن  يريدون  وأنهم  راشدين،  أذكياء  وقتً   ىبوصفهم  ميضوا  أن  ال  ا املعلومات 
والصورمسليً  األلوان  من  مجموعة  بفضل  فحسب  إذً )٥٣( ا  الفائدة ،  هو  هنا  فالفيصل  ا 

  املعلوماتية التي يحصل عليها املتلقي.  
  اإلطار النظري للدراسة: 

نظرية   على  الدراسة  املعلوماتتعتمد  ؛  Information Processingمتثيل 

لتركيزها بشكل أساسي على الطريقة التي يكتسب بها الفرد للمعلومات، ونوع العمليات  
معاجلتها، يف  املستخدمة  واملعرفية  إدراك    العقلية  كيفية  وصف  النظرية  حاولت  حيث 

وحتويلها   احلسية  يف  ودراستهااملدخالت  معتمدة  واستخدامها،  واسترجاعها  وتخزينها   ،
وتعتبر هذه النظرية    .)٥٤(ذلك على التشابه الوظيفي بني العقل البشري وأجهزة احلاسوب

بالتأثيرات املعرفية، حيث تفترض أن التي اهتمت  عملية متثيل   من النظريات األساسية 
وهذه  وفهم،  وتذكر  انتباه  من  اإلدراكية  العمليات  جميع  تتضمن  الذهن  يف  املعلومات 

امل الذاكرة  أنواع  عبر  املعاجلات  من  سلسلة  عبر  متر  يف  ختلف العمليات  إدراكها  يتم  ثم  ة 
اخلارجية   .)٥٥( الذهن للمثيرات  الفرد  استقبال  بطرق  عامة  النظرية  فروض  وتهتم 

والعمليات واملراحل املختلفة التي تخضع لها أثناء عملية املعاجلة وحدود السعة يف أداء 
  هذه العمليات. 

املتميزة،   املعرفية  العمليات  من  عمليتان  أنهما  على  والتذكر  الفهم  النظرية  وتعالج 
على    يعاب معنى أو جوهر الرسالة، فتذكر التفاصيل ال يشكل دليًال فالفهم هو عملية است

ال يضمن بالضرورة تذكر    ىا فهم املحتو ، وأيضً ىأن املتلقي قد فهم ما يدور حوله املحتو 
تنطوي على التخزين واالسترجاع والتعرض   الذاكرة، فمعاجلة  )٥٦(التفاصيل الواقعية منها

املكتسبة املكتسبة   ،للمعلومات  املعلومات  بني  التفاعل  على  ينطوي  املعلومات  فهم  بينما 
الذاكرة، لذا بالفعل يف  فاملعلومات املخزنة تستفيد بصورة مستمرة    ؛واملعلومات املوجودة 
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لتصنع شكًال  املكتسبة  املعلومات  االستدالل،    من  أشكال  بإمكانية من  تسمح  السمة  هذه 
تذكر األشياء التي ال نفهمها وفهم األشياء التي ال نستطيع تذكرها فيما بعد، وعلى الرغم  
من أن العمليتني مرتبطتان يف النظام اإلدراكي لإلنسان، فإنه يجب أن نفصل بينهما إلى  

     .)٥٧(حني حتديد نقاط االرتباط
أن   هي  رئيسة  فرضية  على  النظرية  االنتباه وتقوم  على  تساعد  اإلعالم  وسائل 

وإدراك وفهم وتذكر الرسالة اإلعالمية، وذلك إذا ما استطاعت أن تقدم الرسالة بأسلوب  
العقلية   النواحي  تبسيط  على  تعمل  ذلك  طريق  عن  ألنه  والتحديد؛  بالبساطة  يتسم 

ملها هذ ملعلومات لفظية أو بصرية والتي حتومن ثم تؤثر على طريقة معاجلته    للمتلقي،
خصائص الرسالة؛   والثاني  للمتلقي،  الفردية  اخلصائص  هما:  مبجالني،  يرتبط  وهذا 

    .)٥٨( الوسيلة اإلعالمية
النظرية وجود مجموعة من   والتذكر، منها:    العواملكما تفترض  الفهم  املؤثرة على 

عوامل مرتبطة باملتلقي، وعوامل مرتبطة بطرق عرض املضمون املقدم، وعوامل مرتبطة 
يف    ى، وقد اختبرت الدراسة طريقة عرض املحتوىبالوسيلة اإلعالمية وسياق تلقي املحتو

معلوماتية   تصميمات  ف  مختلفةشكل  النص  بتأثير  مقارنة  والتذكر  الفهم  كما على  قط، 
(املهارات  والتذكر  الفهم  درجات  على  باملتلقي  املتعلقة  العوامل  بعض  تأثير  اختبرت 

املستو  التخصص،  النوع،  االقتصادي).    ىاحلسابية،  نظام   تفترضكما  االجتماعي  أن 
حيث   محدود؛  البشري  املعلومات  يستطيع متثيل  التي  املعلومات  لكمية  حدود  توجد 

ع أن يعالج إال كمية محدودة من املعلومات  يوتعلمها، فاإلنسان ال يستطاإلنسان معاجلتها  
واحد،   آن  خصائص    فإن   ؛لذايف  ويلخصها   اإلنفوجرافمن  املعلومات  يختصر    ، أنه 

  وبالتالي يسهل من عملية معاجلة العقل للمعلومات باستخدام حاسة البصر. 
وهي    Media Richness Theoryنظرية ثراء الوسيلة    ىكما تعتمد الدراسة عل

تفسير العالقة بني وسائل االتصال ومتغيرات    ىإحدى النظريات البارزة التي ساعدت عل
تداوًال )٥٩( األداء النظريات  أكثر  من  فهي  اجلمهور  ،  بني  التفاعلية  العالقة  تناول  عند   

بدًال   ىووسائل االتصال، حيث تركز عل الرسالة اإلعالمية كنقطة املبادرة اإلعالمية   من 
األشكال التفاعلية لالتصال يف اجتاهني بني القائم باالتصال واجلمهور    ىوعل   ،اية لهابد

للرسالة جتربته  )٦٠(املستقبل  خالل  من  االتصالي  السلوك  اجلمهور  يستكشف  حيث   ،
  .)٦١( املباشرة بوسائل اإلعالم

بعد  فيما  التوسع  ثم  تقليدية  وسائل  باستخدام  واختبارها  النظرية  تطوير  مت  وقد 
أخر لي ألنواع  مقارنات  لالتصال،    ىشمل  التقليدية  الوسائل  مع  احلديثة  التكنولوجيا  من 
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الباحثني علومؤخرً  مقارنة أشكال   ىا ظهرت أشكال عديدة من وسائل االتصال شجعت 
  .  )٦٢(عديدة من وسائل االتصال احلديثة

اإلعالمية   الوسائل  بني  االختيار  معايير  لدراسة  النظرية  والتكنولوجية وتستخدم 
القدر الذي   ىوتوضح النظرية أن فعالية االتصال تعتمد عل  ،ا لدرجة ثرائها املعلوماتيوفقً 

  ) ٦٣(:ني همام به الوسيلة، وتفترض فرضني رئيستستخد
  ًقدر والتكنولوجية متتلك  اإلعالمية  الوسائل  كبيرً أن  واملعلومات،  ا  البيانات  من  ا 

خالفضًال  من  املقدم  املضمون  تنوع  عن  الوسائل    هذه  تستطيع  وبالتالي  لها، 
 الغموض والشك الذي ينتاب الكثير من األفراد عند التعرض لها.  ىالتغلب عل

  ى هناك أربعة معايير أساسية لترتيب ثراء الوسيلة اإلعالمية مرتبة من األعلى إل  
نقل اإلرشادات   ىاألقل من حيث درجة الثراء وهي: (سرعة رد الفعل، قدرتها عل

التركيز  املختلف املتعددة،  الوسائط  مثل  حديثة  تكنولوجية  تقنيات  باستخدام  ة 
  الوسيلة، استخدام اللغة الطبيعية). ىالشخصي عل 

  الدراسات السابقة:
عل  باالطالع  الباحث  والتي    ى قام  إليها،  الوصول  أمكنه  التي  السابقة  الدراسات 

فاد أأجريت يف مجال دراسته أو مجاالت قريبة منها، وميكن تقسيم هذه الدراسات التي  
  ني كما يلي: ى محورين رئيسمنها إل

  : فهم وتذكر املستخدمني ىعل اإلنفوجرافاملحور األول: دراسات تناولت تأثير 
دراسة   (استهدفت  كمال  تأثير    )٦٤()٠٢٠٢عيده  العمليات    اإلنفوجرافاختبار  على 

عل اعتمدت  وتذكر)،  (فهم،  من  للقارئ  التجريبي  ىاإلدراكية  عل  ، املنهج  عينة    ى وطبقت 
) قوامها  النوعية ٩٠عمدية  التربية  بكلية  والرابعة  الثالثة  الفرقتني  طالب  من  طالًبا   (

يف عرض األخبار أسهم يف زيادة معدل   اإلنفوجرافأن إدخال    ى جامعة املنيا، وتوصلت إل
تأثير   تفوق  أظهرت  كما  فقط،  النص  بوجود  مقارنة  اإلخباري  املحتوى  وتذكر  فهم 

  الثابت.  اإلنفوجرافمن حيث تذكر وفهم املحتوى مقارنة بتأثير املتحرك  اإلنفوجراف
رصد تأثير الطريقة اإلخراجية    ىإل  )٦٥( )el at. 2018) ,Azam  دراسة  تكما سع

والتي يتم من خاللها ترتيب وبناء العناصر البصرية والنصية يف   ،اإلنفوجرافلتصميم  
حركة العني    وكذلك دراسة  التصميم املعلوماتي على الفهم والعبء املعريف لدى املتلقني،

قراء   واستيعاب  فهم  على  تأثيرها  على  وأُ ،  اإلنفوجرافلبيان  التجربة  ا طالبً   ٢٠جريت 
علا  جامعيً  بالتساوي  ولكن   ،مجموعتني  ىموزعني  املحتوى  لنفس  املجموعتان  وتعرضت 
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مختلفة،  تصاميم  شكل  يف  يف  اإلخبارية  القصص  تصميم  أن  إلى   شكل   وتوصلت 
  .  إنفوجرافيحقق استيعاب وفهم أكثر من سردها بدون  إنفوجراف

متصل   سياق  طبيعة    )٦٦( )Gerard & Sophie, (2018  دراسة  رصدت ويف 
يف تقدمي املعلومات،   اإلنفوجرافاستخدام اجلمهور لألخبار املصورة والتعرف على دور  

و املسح  منهج  االستبواستخدمت  ثالث    ةاإللكتروني  ةانأداة  ومت حتليل  املضمون،  وحتليل 
منصات إخبارية مختلفة (صحيفة مطبوعة، صحيفة إلكترونية، وموقع إخباري)، كما مت  

إلى فهم    ييؤد  اإلنفوجرافي تلك املنصات، وتوصلت إلى أن استخدام  أخذ عينة من متابع
إحصائيً  دالة  عالقة  وجود  إلى  توصلت  كما  أكبر،  بسهولة  اإلخبارية  بني    ااملعلومات 

  . قصص اإلخبارية وزيادة فهم القارئيف ال اإلنفوجرافاستخدام 
املعريف    )٦٧( ) Xinyi Yu& Lei Shi, (2018دراسة  رصدت  كما   التأثير 

واستخدمت   نفوجرافلإل األخبار،  صناعة  على  اإللكترونية  باملواقع  املتحركة  والرسوم 
مبحوثاً من   ٦٠عينة عمدية قوامها    ى ، وطبقت علةاإللكتروني  ةانأداة االستبمنهج املسح و

إل  وتوصلت  بالصني،  اجلامعي  لإل  ىالشباب  توصيل   نفوجرافأن  أكبر يف  دور  التفاعلي 
ار من اإلنفوجراف الثابت، وكذلك ثبت ارتفاع معدل متابعة املبحوثني لألخبار التي  اإلخب

  .اإلنفوجرافتعتمد على استخدام 
دراسة  استهدفت  حني  (  يف  حسن  كلٍ التع  )٦٨()٢٠١٨بهاء  تأثير  على  من    رف 

اإللكترونية    اإلنفوجراف التدريبية  تنمية مهارات تصميم األنشطة  واملتحرك على  الثابت 
وطُ  التعليم،  تكنولوجيا  أخصائي  قوامها  لدى  عشوائية  عينة  على  أخصائًيا،   ٥٠بقت 

تفوق   إلى  على    اإلنفوجرافوتوصلت  مهارات    اإلنفوجرافاملتحرك  تنمية  يف  الثابت 
لدى اإللكترونية  التدريبية  األنشطة  على    تصميم  وأكدت  التعليم،  تكنولوجيا  أخصائي 

  الثابت واملتحرك يف تصميم البرامج التدريبية.   اإلنفوجراففادة من تقنية أهمية اإل

دراسة  استهدفت  ذاته  السياق  (  ويف  عربيان  أبو  مد  )٦٩( )٢٠١٨عبير  عن    ىالكشف 
تقنية   توظيف  املسألة   –(الثابت  اإلنفوجراففاعلية  حل  مهارات  تنمية  يف  املتحرك) 

عينة    ىبقت عل الطالبات، واستخدمت املنهج التجريبي وطُ   ىالوراثية يف العلوم احلياتية لد
إل١١٦بلغت   وتوصلت  بغزة،  العاشر  الصف  طالبات  من  داللة    ى طالبة  ذات  فروق  وجود 

يك الثابت)  اإلنفوجراف(  ىلإحصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية األو
) الثانية  التجريبية  لصالح  اإلنفوجرافواملجموعة  الضابطة  واملجموعة  املتحرك)  يك 

  املجموعة التجريبية الثانية. 
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يف    اإلنفوجرافالتعرف على دور    )٧٠( )et al. 2017) ,Lauraبينما حاولت دراسة  
واستخ الصحية،  املعلومات  استرجاع  على  التليفزيونية  التجريبي األخبار  املنهج  دمت 

علوطُ  قوامها    ى بقت  جامعيً طالبً   ١١٣عينة  استرجاع  ا  معدل  ارتفاع  إلى  وتوصلت  ا، 
استخدمت   التي  الصحية  والبيانات  ارتفاع  اإلنفوجرافاملعلومات  إلى  التوصل  مت  كما   ،

التفاعلي على معدل تذكر املبحوثني للمعلومات الصحية، وكذلك ارتفاع    اإلنفوجرافتأثير  
  التفاعلي من قبل املبحوثني.  اإلنفوجرافمعدل متابعة 

دراسة سعت  استخدام   )٧١()Arlwele, (2017  كما  كان  إذا  ما  معرفة  إلى 
يؤدي إلى اختالفات كبيرة يف حتصيل الطالبات اجلامعيات للمعرفة مقارنة    اإلنفوجراف

عينة   على  وطبقت  شبه جتريبي  تصميم  باستخدام  وذلك  التقليدية،  التدريسية  بالطرق 
النتائج حتقيق املجموعة التجريبية    ،طالبة بجامعة اإلمام محمد بن سعود  ١٦٥ وكشفت 

معدل تعلم أعلى بكثير من املجموعة الضابطة التي تعرضت    نفوجرافالتي تعرضت لإل
كان   اإلنفوجرافات أن  املشارك  من  ٪٩٠كما أفاد ما يقرب من  ،  إنفوجرافللدروس بدون  

 اإلنفوجراف له تأثير إيجابي على مهاراتهم الفكرية، واحلياتية، والتطور العاطفي، كما أن  
لصور املناسبة واكتساب مهارات العمل ساعدهن على تعلم كيفية البحث على الويب عن ا

 اجلماعي. 

دراسة استهدفت  كيفية    )٧٢()Zeiller    &Langer, (2017  يف حني  رصد وحتليل 
تصاميم   مع  وتفاعلهم  وفهمهم  اء  القرَّ املنهج  والتفاعلية،    اإلنفوجرافإدراك  استخدمت 

إلالتجريبي وطُ  النجاح األكثر    ى بقت على عينة من ثمانية أشخاص، وخلصت  أن عوامل 
إحلاًحا تتمثل يف الرسوم البيانية التفاعلية اجلذابة والقابلة لالستخدام يف وجود هيكل 
لعناصر   موحد  وتصميم  والتفاعل،  التحكم  عناصر  من  مناسب  وعدد  ومباشر،  واضح 

ت  التفاعل التي تتوافق مع توقعات املستخدم وعاداته، والتشفير اللوني اجليد، واملصطلحا 
التي  التنقل  وأدوات  التي ميكن فهمها بسهولة،  واأليقونات  الرموز  وكذلك  واالختصارات 

  يسهل استخدامها.

دراسة  استهدفت  حول    ) ٧٣()et al. 2017) ,Baglama  كما  عامة  نظرة  تقدمي 
يف تدريس الرياضيات لألفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم،    اإلنفوجرافاستخدام  

استخدام   أن  إلى  من    اإلنفوجراف وخلصت  كبير  قدر  إدراك  على  املتعلمني  يساعد 
املعلومات يف وقت واحد واالحتفاظ باملعلومات لفترة طويلة من الوقت، كما توصلت إلى  

الرياضية بطريقة واضحة ميكن شرح املواد    اإلنفوجرافأنه ميكن للمدرسني عن طريق  
  للطالب فهمها بسهولة، وإضفاء عنصري اجلاذبية واملتعة يف تدريس الرياضيات.  
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دراسة  ىوعل استهدفت  التحليلي  حتليل   )٧٤( )Pinto, (2017  اجلانب  إجراء 
األساسية،    نفوجرافلإل عناصره  حتديد  أجل  من  اإللكترونية  الصحف  يف  املستخدم 

 اإلنفوجراف وخلصت إلى أن    بشكل أفضل،  اإلنفوجرافوفهم السياق احلالي لتصاميم  
ولإل االستكشاف،  تستحق  لها  حصر  ال  إمكانيات  والصحفي  للقارئ   نفوجراف يقدم 

اإللكترونية، وميكن توسيع   الصحافة  كبير يف  الصحافة  املتحرك وزن  نطاق تطبيقه يف 
  اإللكترونية.  

الكشف عن أثر التعرض ملواد التسويق    )٧٥()٢٠١٧زيدان (  نهلة   بينما استهدفت دراسة
القرارات الشرائية اليومية لد  ى  يف مواقع التواصل االجتماعي علاإلنفوجرايف   ىاتخاذ 

عل اعتمد  بشقي  ىاملستهلكني،  املسح  والتحليلي  منهج  الوصفي  االستبه  التي    ةانوأداة 
 نفوجرافمفردة من األشخاص الذين يتعرضون لإل  ٥٠٠عينة عمدية بلغت    ىبقت علطُ 

إل وتوصلت  متكرر،  بشكل  األ  اإلنفوجرافأن    ىالتسويقي  مقدمة  جاء يف  شكال الثابت 
أ كما  اجلمهور،  يفضلها  أن  التي  عل  اإلنفوجرافثبتت  تأثير  له  القرار    ى التسويقي 

  ستهلكني. امل  ىالشرائي لد
من خالل    اإلنفوجرافتقييم فاعلية    )٧٦( )Barnes, (2016  يف حني حاولت دراسة

من   وذلك  اإليضاح،  وعناصر  املظهر  واملتمثلة يف  املعلوماتي  للتصميم  األساسية  السمات 
شملت جديدة  مقاييس  ثالثة  األداء)،   خالل  وفعالية  التعلم،  كفاءة  اجلمالية،  (القيمة 

على  وطُ  جامعيً طالبً   ٤٦بقت  تصميمات  ا  أن  وأظهرت  لتحقيق   اإلنفوجرافا،  التي متيل 
و اجلمالية  لدى  قيم  الفهم  يف  أسهل  كانت  والتناسق)  واجلودة،  (اجلاذبية،  تشمل  التي 

اجلمال   عنصر  إلى  يفتقد  الذي  البصري  التمثيل  فإن  وبالتالي  التجربة،  يف  املشاركني 
وأن  املعروض،  املوضوع  حول  املتعمقة  باملعرفة  القارئ  بتزويد  هدفه  حتقيق  يف  يفشل 

توضيح والشرح كان أكثر قليًال من تفاعلهم مع القائم على ال  اإلنفوجرافتفاعل القراء مع  
  التصميم الذي يستند على املظهر. 
إلى استكشاف املبادئ والقواعد    )٧٧( )Galal, (2016  ويف السياق ذاته سعت دراسة

متميز ميكن من خالله توصيل املعلومات بنجاح وفعالية، كما   إنفوجرافاملناسبة إلنشاء  
من   أي شكل  على  اإلجابة  فعالية،   اإلنفوجرافحاولت  األكثر  هو  املتحرك)  أو  (الثابت 

عل عل  ٣٠  ى وطبقت  موزعني  الرسوم   ىمفردة  استخدام  أن  إلى  وخلصت  مجموعتني، 
ًرا يف تدريس املواد العلمية  املعلوماتية املصممة بشكل صحيح من شأنه أن يكون عوًنا كبي

شكلي   كال  أن  إلى  أشارت  كما  والزمانية،  املكانية  البيانات  على  تنطوي  التي  املعقدة 
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التأثير    اإلنفوجراف (املتحرك والثابت) كانا فعاًال يف زيادة معرفة وفهم املوضوع، وكان 
  الثابت.  نفوجرافاألقوى لإل

التفاعلي    اإلنفوجرافكشف عن تأثير  لل  )٧٨()٢٠١٦سماح الشهاوي (  كما سعت دراسة
  ٩٠  ىعلى إدراك وتذكر املستخدمني للمحتوى، اعتمدت على املنهج التجريبي وطبقت عل 

علطالبً  بالتساوي  موزعني  اإليجابي    ىا  التأثير  النتائج  وأكدت  مجموعات،  ثالث 
كما    نفوجرافلإل واإلدراك،  الدقيق  التذكر  املتمثلة يف  املعرفية  العمليات  التفاعلي على 

  الثابت.   اإلنفوجرافأوضحت تفوق النص على 

على    اإلنفوجرافالبحث يف تأثير    )٧٩()Kim  &  Lee, (2015  كما استهدفت دراسة
املنهج التجريبي، وخلصت    ىمعاجلة األفراد لألخبار وفهمهم وتذكرهم لها، اعتمدت عل

إضافة    ىإل األخبار   اإلنفوجرافأن  وفهم  معاجلة  على  القراء  ساعد  قد  األخبار  إلى 
اء األقل دراية مبوضوع اخلبر أكثر تأثيًرا عليهم،    اإلنفوجراف فقد كان    ،وخاصة مع القرَّ

مًعا، وأكدت النتائج عدم وجود فروق   اإلنفوجرافيف وجود النص و  ومتثل أفضل تأثير
  ؛ فقط نفوجرافكبيرة بني املجموعة التي تعرضت للنص فقط واألخرى التي تعرضت لإل

وهو ما يشير إلى أن تكرار املعلومات كان له التأثير األكبر بشكل يفوق عرض املعلومات  
  يف شكل رسوم.

أن املوضوعات التي تتضمن    )٨٠( )et al. ,Merle (2014  يف حني افترضت دراسة
على    امتحركً   إنفوجراف التي حتتوي  باملوضوعات  باملقارنة  بشكل سلبي  تقييمها  سيتم 
على    إنفوجراف حتتوي  جتربة  تصميم  مت  حيث  التجريبي  املنهج  واستخدمت  ثابت، 

شكل   يف  إحداهما  عرض  يتم  إخباريتني  يف    إنفوجراف قصتني  واألخرى  متحرك 
إل  إنفوجراف وتوصلت  التي    ىثابت،  املوضوعات  يف  والتذكر  االنتباه  مستوى  ارتفاع 
 متحرك.  إنفوجرافثابت باملقارنة باملوضوعات التي يصاحبها  إنفوجرافيصاحبها 

دراسة استهدفت  حني  الكشف   )٨١()Tangkijviwat    &Meeusah, (2013  يف 
البيانات داخل   على فهم اجلمهور للمحتوى املقدم، وأيًضا    اإلنفوجرافعن تأثير توزيع 

تصميم   إلاإلنفوجرافتأثير  وتوصلت  الفهم،  سهولة  على  البيانات    ى يك  زادت  كلما  أنه 
  كلما قلت عملية فهم املحتوى.  اإلنفوجرافاملقدمة يف 

التفاعلي على    اإلنفوجرافقياس أثر    ىإل  )٨٢()Marvin, (2013 كما سعت دراسة
املستخدم،   لدى  التذكر  تأثير  وعملية  على  التعرف  يف  التجريبي  املنهج  على  اعتمدت 

املعلومات  اإلنفوجراف تذكر  يف  والتفاعلي  خلريطة    ،الثابت  تصميم  خالل  من  وذلك 
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ا من الناطقني باألملانية، وتوصلت  فردً   ١٢٢با توضح الهجرة األملانية، وطبقت على  وأور
  .علوماتالتفاعلي واستعادة امل اإلنفوجرافإلى عدم وجود عالقة بني 
دراسة استهدفت  الزينة    )٨٣( )et al. 2010) ,Bateman  كما  تأثير  وحتليل  رصد 

البيانات لفهم  ضرورية  ليست  التي  اجلرافيكية    املرئية  العناصر  يف  الغير  (  وظيفية) 
التصميمات املعلوماتية على الفهم والتذكر، وأظهرت النتائج قدرة كبيرة لدى املشاركني  

أنواع مختلفة من املعلومات عندما يتم تقدميها يف إطار التصميم القائم على استدعاء  
على التوضيح البصري أكثر مما تقدم يف التصميم القائم على النص، وخلصت إلى أن 
استخدام املزيد من الصور والرسوم التوضيحية يف التصميم يسهل عملية بناء ذكريات  

لر   ؛أعمق مميزة  إضافية  صور  توفير  خالل  مساعدة من  وبالتالي  مًعا،  املعلومات  بط 
  الذاكرة على املدى الطويل.  

  :املحور الثاني: دراسات تناولت إصدارات العالقات العامة
دراسة (  استهدفت  سامي  عل  )٨٤()٢٠٢٠أحمد  املواد    ىالتعرف  حترير  أساليب  أهم 

  ى اإلخبارية مبوقع الهيئة العامة لالستعالمات وعالقتها بتفضيالت القراء، اعتمدت عل
املسح   االستبأومنهج  وصحيفة  املضمون  حتليل  إلةانداة  وتوصلت  األساليب    ى ،  تعدد 

(الهرم   مقدمتها  يف  وجاء  لالستعالمات  العامة  الهيئة  مبوقع  املستخدمة  التحريرية 
وامل املادة  اإلنفوجرافقلوب،  عرض  يف  املستخدمة  املتعددة  الوسائط  تنوعت  كما   ،(

  املوقع.  ىالتحريرية عل 
دراسة استهدفت  ذاته  السياق  (   ويف  املنعم  عبد  الدور    )٨٥( )٢٠١٨سعيد  عن  البحث 

والئه   يالذ وبناء  اجلمهور  جلذب  العامة  العالقات  مطبوعات  حترير  أساليب  به  تقوم 
التجارية خدمة للعالمة  تقدم  التي  الشركات  مطبوعات  حترير  أساليب  بني  واملقارنة   ،

سلعة،   تقدم  التي  واالستبوالشركات  املضمون  حتليل  وأداة  املسح  منهج   ةاناستخدمت 
علوطُ  إل  ٤٠٠  ى بقت  وتوصلت  داللة    ى مفردة،  ذات  طردية  عالقة  بني  إوجود  حصائية 

  اجلمهور للعالمة التجارية. أساليب حترير مطبوعات العالقات العامة ووالء 
دراسة  استهدفت  حني  (  يف  الرحمن  عبد  فاعلية    )٨٦()٢٠١٨رلي  على  التعرف 

العام العالقات  واخلاصةمطبوعات  احلكومية  املؤسسات  يف  تلك    ،ة  تأثير  ومدى 
 ة انوأداة االستباعتمدت على منهج املسح  واملطبوعات على اجتاهات اجلمهور وسلوكه،  

املنظمات احلكومية وغير احلكومية، وتوصلت    مفردة  ٢٣٠ىبقت علوطُ  العاملني يف  من 
إال أنها لم    ؛ مطبوعات العالقات العامة تسهم يف زيادة معرفة اجلمهور باملنظمة أن  ىإل
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العامة   حتقق بشكل وافٍ  العالقات  التام، فلم تعمل مطبوعات  الرضا  العاملني  جلمهور 
  قدر املطلوب لرفع املستوى. ولم حتقق له ما يريد بال ،على رضاهم بالكامل

دراسة سعت  (  كما  فوزي  وتكنيكات  ىإل  )٨٧()٢٠١٧محمود  أساليب  استخدام    بحث 
العالقات العامة للوسائل املطبوعة يف نقل وتقدمي املعلومات والرسائل االتصالية املشكلة  

اخلاصة،   والفعاليات  األحداث  لزوار  املختلفة  املعارف  املسح ألمناط  منهج  استخدمت 
االستب وطُ ةان وأداة  عل ،  الدولي لالتصاالت    ٣٠٠  ىبقت  القاهرة  زوار معرض  مفردة من 
العشرين  وتكنولوجيا   دورته  يف  إل(Cairo ICT 2016)املعلومات  وتوصلت  وجود    ى، 

إحصائيً  دالة  املستقبل، عالقة  يف  احلدث  زيارة  تكرار  وبني  املطبوعات  تصفح  بني  ا 
إحصائيً  دالة  عالقة  االعتمووجود  وبني  احلدث  زيارة  معدالت  بني  علا  مطبوعات   ى اد 

  للمعلومات. احلدث كمصدر رئيس
دراسة  استهدفت  (   كما  عصام  أداء    )٨٨( )٢٠١٧أميمة  فاعلية  مدى  على  التعرف 

اعتمدت  والتعليم)،  والتربية  والزراعة  (الصحة  املصرية  الوزارات  يف  العامة  العالقات 
ا من اجلمهور اخلارجي،  ) مواطنً ٤٥٠، و(ا) موظفً ١٢٦(  ىبقت علعلى منهج املسح، وطُ 

تقدمها التي  االتصالية  البرامج  فاعلية  قلة  إلى  املواطنني    وتوصلت  إلعالم  الوزارات 
عل املعلومات  على  حصولهم  يف  املواطنون  ويعتمد  والتليفزيون،    ىبإجنازاتهم،  اإلذاعة 

اإل الوسائل املوقع  على  الوزارات  اعتماد  ملحوظ  بشكل  ينخفض  بينما  للوزارة،  لكتروني 
  املطبوعة واملعارض. 

سع (  ى بينما  سالم  تأثير    )٨٩( )٢٠١٦أحمد  دراسة  تشمل  إلى  (التي  اإلعالمية  املواد 
املضيئة   واللوحات  وامللصقات  الشريفني  احلرمني  رسالة  ونشرة  والكتيبات  املطويات 

عل وغيرها)  اإلرشادية...  هذه   ىوالالفتات  حتقيق  ومدى  احلرام  املسجد  زائري 
مفردة    ٣٠٠ى  بقت عل، وطُ ةانستب، استخدمت منهج املسح وأداة اال ألهدافهااملطبوعات  

إل  ،ر املسجد احلراممن زوا التي    ىوتوصلت  ارتفاع مشاهدة اجلمهور للمواد اإلعالمية 
املواد   مقدمة  يف  املطويات  وجاءت  احلرام،  املسجد  لشئون  العامة  الرئاسة  عن  تصدر 

    ا، يليها الكتيبات ثم الالفتات املضيئة الثابتة ثم املتحركة. اإلعالمية األكثر تأثيرً 
استهدف  ىعل التحليلي  دراسة اجلانب  (  ىمن  ت  اجلليل  على    )٩٠( )٢٠١٤عبد  التعرف 

بقضايا   يتعلق  فيما  العامة  العالقات  ملطبوعات  الصحفية  املعاجلة  ومضمون  شكل 
واألخرى    ،العاملني وطنية  لشركة  إحداهما  املطبوعات،  من  منوذجني  بني  املقارنة  مع 

إل وتوصلت  اجلنسيات،  متعددة  عل  ىلشركة  الدراسة  عينة  املطبوعات  اخلبر    ى اعتماد 
جناز الشركتني احتل  ى أن احلديث عن إ كأحد القوالب الصحفية املستخدمة، وأشارت إل
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املطبوعات موضوعات  يف  األكبر  قلَّ في  ،املساحة  يف ما  ومشاكلهم  العاملني  أخبار  ت 
الشركتني  الصيغ   ،مطبوعات  على  اعتمدتا  املطبوعتني  يف  التحريرية  املواد  أن  كما 

 اإلنشائية والنواحي العاطفية يف معاجلة موضوعاتهم. 
حتديد وحتليل العوامل املؤثرة    ىإل  )٩١()٢٠١٣محمد عبد الناصر (  سعت دراسةبينما  

تأثيرً  العوامل  أكثر هذه  العامة يف مصر، وحتديد  العالقات    ى ا عل يف إخراج مطبوعات 
أهمية إخراج مطبوعات العالقات العامة من وجهة   ى واقع إخراج املطبوعات، وتوصلت إل

واإلخ التصميم  عملية  متثل  حيث  واألكادمييني،  العامة  للعالقات  املمارسني  راج  نظر 
لها،   اهتمامه  وإثارة  املطبوعات  نحو  اجلمهور  جذب  يف  األساس  للمطبوعات  الشكلي 
وحتقيق العنصر اجلمالي للمطبوعات، تنوع املعاجلات اإلخراجية للعناصر التيبوغرافية  

يف ضوء اعتبارها أهم ما يواجه بصر القارئ يف املطبوع وضرورة    ،الثابتة يف املطبوعات
  ذبية الشكلية.متيزها بالوضوح واجلا

دراسة استهدفت  نفسه  السياق  (  ويف  محمد  اإلخراج   )٩٢()٢٠١٠شرين  وصف 
الصادرة   العامة  العالقات  ملطبوعات  هذه   عنالصحفي  بني  واملقارنة  الشركات، 

منهج املسح وأداة املالحظة    ىاملطبوعات يف الشركات احلكومية واخلاصة، اعتمدت عل
إل وتوصلت  املقننة،  واملقابلة  الشكل  بجودة    ى وحتليل  تهتم  اخلاصة  الشركات  أن 

ومستو مطبوعاتها  ىمطبوعاتها  يف  املستخدمة  واأللوان  اإلبراز    ،الطباعة  ووسائل 
  .ة مقارنة بالشركات احلكوميةختلفامل

مطبوعات العالقات    ىالتعرف عل  )٩٣( )٢٠١٠عبداهللا قحطان (بينما استهدفت دراسة  
اليمنية  اجلمهورية  احلكومية يف  وغير  احلكومية  املنشآت  معرفة    ،العامة يف  من خالل 

وحجمها   وأدوارها  وأهدافها  التي    ،مضمونها  ونوعيةطبيعتها  التحريرية  واألشكال 
إدارات   مستوى  على  التعرف  إلى  باإلضافة  تواجهها،  التي  واملشكالت  تستخدمها 

  ،والتعرف على القائمني باالتصال يف تلك اإلدارات  ،العالقات العامة يف هذه املؤسسات
اجلمهور معرفة  ملطبوعاتها  ومدى  األهداف    ،املستهدف  حتقيق  يف  جناحها  ومدى 

  اخلاصة بها.

  التعليق على الدراسات السابقة: 
اهتمامً  - أن هناك  كبيرً جند  تأثير  ا  بدراسة  الباحثني  قبل  على    اإلنفوجرافا من 

العمليات اإلدراكية (الفهم والتذكر) للمتلقي، وقد أكدت جميع النتائج على الدور 
وفعاليته يف رفع مستوى التحصيل، كما أنه يسهل عملية    جرافنفواإليجابي لإل 

وحتسني   تطوير  يف  الفعال  دوره  إلى  باإلضافة  املعلومات،  واسترجاع  التذكر 
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بدراسة   اهتم  الدراسات  هذه  معظم  لكن  التعليمية،  يف    اإلنفوجرافالعملية 
الصحف، والبعض اآلخر اهتم بدراسة دوره يف العملية التعليمية، ولكن لم تتطرق  

إل   أية ما   ىدراسة  وهو  العامة  العالقات  إصدارات  يف  وتأثيره  دوره  اكتشاف 
 حتاول هذه الدراسة قياسه. 

بدراسة   - اهتمت  التي  الدراسات  غالبية  املنهج    اإلنفوجرافاعتمدت  على 
بع طبقته  (حيث  علالتجريبي  الدراسات  اآلخر    ىض  والبعض  واحدة  مجموعة 

الدراسات عل  ىعل بينما    ى مجموعتني، يف حني طبقته بعض  ثالث مجموعات)، 
التي   النظرية  األطر  تنوعت  كما  املسح،  منهج  الدراسات  بعض  استخدمت 

نظرية   على  منها  األكبر  العدد  اعتمد  حيث  الدراسات؛  عليها   متثيل اعتمدت 
 ظرية االستخدامات واإلشباعات.  عن ناملعلومات، فضًال 

تأثير   - اختبار  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  يف  تضارب  وجود  تبني 
ب  اإلنفوجراف مقارنة  اإلدراكية    اإلنفوجرافالثابت  العمليات  على  املتحرك 

لصالح   الدراسات  بعض  نتائج  فجاءت  والبعض    اإلنفوجرافللمتلقي،  الثابت، 
املتحرك، يف حني لصالح  بني  األخر  اختالف  وجود  عدم  أخرى  دراسات  أثبتت   

إصدارات   يف  الشكلني  كال  تأثير  اختبار  إلى  الباحث  يسعى  لذلك  الشكلني، 
 العالقات العامة على فهم وتذكر املستخدمني. 

اهتمت بعض الدراسات بشكل وتصميم وإخراج املطبوعات واملواد اإلعالمية التي   -
املؤسسات سواءً  أو اخل  تصدرها  بأساليب  احلكومية  اآلخر  البعض  واهتم  اصة، 

يتطرق   لم  لكن  فيها،  املؤثرة  والعوامل  إل  أيحتريرها  تأثير    ىمنها  دراسة 
 فهم وتذكر املستخدمني.   ىعل اإلنفوجراف

أظهرت نتائج الدراسات وجود قصور بدرجة ما نحو فاعلية املواد اإلعالمية التي  -
واملؤسسات املنظمات  بإنتاجها  إ؛  تقوم  ذلك  املالية  مَّ ومرجع  املوارد  لضعف  ا 

كوادر   وجود  عدم  أو  واملؤسسات،  املنظمات  يف  العامة  العالقات  إلدارات 
 متخصصة يف مجال اإلنتاج اإلعالمي لبعض هذه املؤسسات.

دعمت نتائج الدراسات السابقة من أهمية إجراء هذه الدراسة للكشف عن تأثير   -
 م وتذكر املستخدمني.فه  ى يف إصدارات العالقات العامة عل اإلنفوجراف

املنهجي  أ - البناء  كيفية  يف  واضحة  رؤية  للباحث  السابقة  الدراسات  عطت 
للدراسة، من حيث صياغة وحتديد املشكلة البحثية اخلاصة بالدراسة وبلورتها،  

  وبناء أهدافها.
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فاد الباحث من الدراسات السابقة يف بناء اإلطار النظري للدراسة، وكذلك يف  أ -
علحتديد   التعرف  حيث  من  للدراسة،  املنهجية  واألدوات   ى األسس  املناهج 

إل الدراسة، باإلضافة  يتم االعتماد عليها، وتوظيفها يف  التي  املناسبة    ى البحثية 
 اختيار عينة الدراسة... وغيرها.

ا مبا يتناسب  ا علميً فادة منها يف كيفية إعداد وتصميم مقاييس الدراسة إعدادً اإل -
 سة.مع موضوع الدرا

السابقةاإل - الدراسات  يف  إليها  التوصل  مت  التي  املختلفة  النتائج  من  مما    ،فادة 
وكذلك يف إجراء   ،ساعد الباحث يف صياغة تساؤالت وفروض الدراسة وأهدافها

الدراسة إليها  توصلت  التي  والنتائج  السابقة  الدراسات  نتائج  بني   ؛املقارنات 
 ا للنتائج التي توصل إليها.ثر عمقً األمر الذي ساعد الباحث يف التفسير األك

  مشكلة الدراسة:
فإن مشـكلة الدراسـة تتبلـور يف الكشـف عـن   ؛مراجعة التراث العلمي السابق  ىعل  بناءً 

) علــى العمليــات اإلدراكيــة للمســتخدمني مــن اإلنفــوجرافتــأثير التصــميمات املعلوماتيــة (
إصدارات   ىعل  اإلنفوجرافما إذا كان إدخال    ى(فهم، وتذكر)، حيث سعت إلى التعرف عل

 ىالعالقـــات العامـــة (اإللكترونيـــة، واملطبوعـــة) مـــن شـــأنه أن يحســـن الفهـــم والتـــذكر لـــد
  املستخدمني.  

  أهداف الدراسة:
(متغير   اإلنفوجرافحتقيق هدف رئيس يتمثل يف: اختبار تأثير    ىتهدف الدراسة إل

الفهم معدالت  على  التجربة  خالل  من  اكتساب   مستقل)  لعملية  كمقاييس  والتذكر 
عل التعرف  أجل  من  تابع)؛  (متغير  كان    ىاملعلومات  إذا  بالفعل    اإلنفوجرافما  يساعد 

أفضل تصميم معلوماتي   ىعلى فهم اجلمهور وإدراكه وتذكره للمحتوى أم ال، والتعرف عل
املستخدم مييل  والذي  واملطبوعة)،  (اإللكترونية،  العامة  العالقات  إلى إلصدارات  ون 

  فهمه وتذكره أكثر من غيره، وينبثق من هذا الهدف مجموعة أهداف فرعية، أهمها: 
(مسـتقل بذاتـه، مصـحوب بـنص)  اإلنفوجرافاختبار تأثير طريقة عرض تصميم  -١

 على فهم وتذكر املبحوثني.
على معـدل فهـم وتـذكر   اإلنفوجرافقياس تأثير وجود وغياب احلركة يف تصميم   -٢

  املبحوثني.
املختلفـة وتـأثير الـنص فقـط علـى  اإلنفـوجرافالفـروق بـني تـأثير أشـكال اختبـار  -٣

 درجات فهم وتذكر املبحوثني.
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رصــــد دور املتغيــــرات الدميوجرافيــــة (النــــوع، التخصــــص الدراســــي، واملســــتوى  -٤
 االقتصادي االجتماعي) والتي قد تزيد أو تعوق عمليتي الفهم والتذكر.  

 الفهم والتذكر. ىاحلسابية ومستواملهارات   ىالكشف عن العالقة بني مستو -٥
  الفهم.  ىالتذكر ومستو ىالكشف عن العالقة بني مستو -٦

  تساؤالت الدراسة:  
تـــأثير اســـتخدام  ىتســـاؤل رئـــيس هـــو، مـــا مـــد ىاإلجابـــة علـــ ىالدراســـة إلـــ ىتســـع

ــ اإلنفــوجراف ــة، واملطبوعــة) عل ــذكر  ىيف إصــدارات العالقــات العامــة (اإللكتروني فهــم وت
  املستخدمني؟، وينبثق من هذا التساؤل مجموعة تساؤالت فرعية، أهمها:

 على فهم وتذكر املبحوثني.  ىتأثير شكل املحتو ىما مد -١
علــى معــدل فهــم  اإلنفــوجرافتــأثير وجــود وغيــاب احلركــة يف تصــميم  ىمــا مــد -٢

 وثني.وتذكر املبح
  فروض الدراسة:

  الدراسة الختبار مجموعة من الفروض، هي:  ىتسع
و -١ التذكر  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املجموعات   ىلد  الفهمتوجد 

  ). إنفوجراففقط، نص مع  إنفوجرافالثالث (نص فقط، 
وا  -٢ التذكر  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املجموعات    ى لد  لفهمتوجد 

  تفاعلي).  إنفوجرافثابت،  إنفوجرافالثالث (نص فقط، 
  ى توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اخلصائص الدميوجرافية للمبحوثني ومستو -٣

  التذكر والفهم. 
مستو -٤ بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  احلسابية   ى توجد  املهارات 

  الفهم والتذكر.  ىومستو
ط  -٥ ارتباطية  عالقة  مستوى توجد  بني  إحصائية  داللة  ذات  ومستو  ردية   ى التذكر 

  الفهم. 
  نوع الدراسة ومنهجها: 

إلى  بالتوصل  تهتم  التي  التجريبية  شبه  الدراسات  من  الدراسة  هذه  تعد 
درجة عالية من الدقة خاصة  االستنتاجات العلمية والبراهني التجريبية، والتي تسهم يف  

التجريبية الظاهرة  دراسة  يف  والتنبؤ  التصميم  على  يساعد  مما  النتائج؛  صياغة   ، يف 
خاصة يف حالة جناح الباحث يف ضبط املتغيرات التابعة واملتغيرات املستقلة وجناحه يف 

. فالدراسة لم تقف عند مجرد وصف  )٩٤( حتديد العالقات السببية بني متغيرات الدراسة
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املعينة حتت   العوامل  بعض  بإقامتها عمًدا مبعاجلة  تدخلت  بل  أو حتديد حالة،  موقف 
كمتغير   نفوجرافق من تأثير األشكال املختلفة لإل ، بهدف التحقشروط مضبوطة بدقة

التي    مستقل على املتغير التابع (الفهم والتذكر)، بعد ضبط املتغيرات والعوامل األخرى
  ميكن أن يكون لها عالقة بالظاهرة. 

هذه  لطبيعة  املالئم  البحثي  املنهج  ألنه  التجريبي؛  املنهج  الدراسة  واستخدمت 
التأثير   عالقات  الستكشاف  املناسبة  البحث  مناهج  أفضل  من  يعد  حيث  الدراسة، 
تأثيرات   ويتم قياس  التعرض بشكل منهجي،  التحكم يف كم وطبيعة  يتم  والسببية حيث 

خالل  م املبحوثون  له  تعرض  الذي  املضمون  أو  الشكل  على  مباشر  فعل  كرد  حددة 
التأثير لقياس  مستقرة  بيئات  توفر  فالتجارب  املناهج )٩٥(التجربة،  أكثر  من  أنه  كما   ،

الضبط   من  متكامل  أساس  على  التفسيرات  وصياغة  احلقائق  لرصد  مالئمة  العلمية 
له من مقومات يتوافر  ملا  املنهجي،  الداخلي   والصدق  الصدق  للباحث  وإجراءات حتقق 

واخلارجي، وتعتبر دراسات األثر من املجاالت البحثية يف الدراسات اإلعالمية التي تثير  
يف  اإلعالم  وسائل  بدور  اخلاصة  العلمية  الفروض  يف  التجريبي  املنهج  تطبيق  أهمية 

املعرفة التج  ،تشكيل  خالل  من  املختلفة  مفاهيمها  اختبار  ميكن  والضبط  والتي  ريب 
تأثيره   ؛اإلنفوجراف، ويف حالة  )٩٦(التجريبي الدليل حول  لنا  الدراسة ستقدم  فإن هذه 

بعدي   تصميم  على  باالعتماد  وهذا  التابعة،  املتغيرات  العالقة    Post Testعلى  يختبر 
  ) واملتغير التابع (الفهم والتذكر).  اإلنفوجرافبني املتغير املستقل (

من أجل عقد مقارنات بني املجموعات   ؛الدراسة على أسلوب املقارنة كما اعتمدت  
للتعرف عل بينها، وتفسير ذلك يف    ىالتجريبية املختلفة؛  أوجه االتفاق واالختالف فيما 

ا  ضوء تأثير حاالت املتغير املستقل بالدراسة، وعلى املستوى اإلحصائي يتيح قياًسا علمّيً
  ملجموعات التجريبية. للفروق واالختالفات الدالة بني ا

  مجتمع وعينة الدراسة: 
اجلامعي الشباب  فئة  الدراسة يف  مجتمع  اهتماًما   ؛متثل  األكثر  الفئة  أنها  باعتبار 

بالفنون املستحدثة، ومتابعة التطورات واألحداث املختلفة، واختار الباحث طالب جامعة 

  طنطا كإطار ملجتمع الدراسة وفًقا للمبررات العلمية التالية:  
يعد طالب اجلامعات إطارًا بشرّيًا مناسًبا الختيار عينة الدراسة شبه التجريبية   -

ا على مجموعات جتريبية. لسهول  ة الوصول إليهم وتوزيعهم عشوائّيً
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املتغيرات    - من  الكثير  تأثير  وحتييد  ضبط  للباحث  اجلامعات  طلبة  اختيار  أتاح 

الوسيطة التي كان من املمكن أن تؤثر يف نتائج الدراسة شبه التجريبية؛ ألنهم من  

 مجتمع تتقارب فيه أعمارهم، وسمات شخصيتهم، ونسب ذكائهم.  

والذي  - التجربة،  أثناء سير  والتعليمات  لإلرشادات  استجابة  أكثر  اجلامعة  طالب 

يصعب حتققه مع الفئات األخرى، السيما وأن التجربة استمرت فترة زمنية طويلة  

ثم   وتصميمات،  نصوص  من  التجريبي  املوقع  محتوى  قراءة  تطلبت  حيث  ا،  نسبّيً

ض املبحوثني حول رأيهم فيما قرأوه  اإلجابة عن أسئلة املقياس، ثم املناقشة مع بع

 للخروج مبؤشرات تفيد يف تفسير نتائج الدراسة.

  ) يوضح خصائص عينة الدراسة ١جدول رقم (

  املتغير

  املجموع  املجموعة 

    الثالثة  الثانية ى األول

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  النوع

  ٥٠٫٠  ٧٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ذكر

  ٥٠٫٠  ٧٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥ ىأنث

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  اإلجمالي 

  التخصص 

  ٥٠٫٠  ٧٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥  نظري

  ٥٠٫٠  ٧٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥  ٥٠٫٠  ٢٥ عملي

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠ اإلجمالي 

  ىاملستو
  االقتصادي 

  ١٣٫٣  ٢٠  ٨٫٠  ٤  ١٤٫٠  ٧  ١٨٫٠  ٩ منخفض 

  ٦٨٫٧  ١٠٣  ٧٦٫٠  ٣٨  ٦٨٫٠  ٣٤  ٦٢٫٠  ٣١  متوسط 

  ١٨٫٠  ٢٧  ١٦٫٠  ٨  ١٨٫٠  ٩  ٢٠٫٠  ١٠  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  اإلجمالي 

) اختيار  املتاحة مت  العمدية  العينة  إطار  طالبً ١٥٠ويف  ا من طالب جامعة طنطا، ) 

(نظري،   التخصص  وكذلك  واإلناث  الذكور  بني  بالتساوي  بواقع  موزعة  لكل   ٧٥عملي) 

  ٢٥منهم، ومت توزيعهم عشوائًيا باألسلوب العشوائي املنتظم على ثالث مجموعات بواقع  

أنثى يف كل مجموعة، ومت اتباع نفس األسلوب فيما يتعلق بالتخصص حيث    ٢٥ذكًرا، و

عل  مجموعة  كل  و   ٢٥  ىتشتمل  شأنه   ٢٥نظري،  من  للعينة  العشوائي  والتوزيع  عملي، 

  االختالف يف مستويات الذكاء والقدرة على التحصيل املعريف. حتييد تأثير
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  أداة جمع البيانات:
املرتبطة   اإلجابات  املبحوثون  فيها  يدون  مقاييس  بناء  على  الدراسة  اعتمدت 

مبتغيرات الدراسة شبه التجريبية، والتي مت توظيفها يف أسئلة جلمع البيانات املطلوبة  

املقا العينة، ومتثلت  الدقيق، يف  ييسمن مفردات  الفهم  الدقيق،  التذكر  : (التذكر احلر، 

االختبارات  إجراء  الوسيطة). ومت  املتغيرات  إلى مقاييس  باإلضافة  املهارات احلسابية، 

  التالية لتأكد من صدق وثبات مقاييس الدراسة.

يقصد باختبار الصدق صالحية األسلوب أو األداة  :  Validity: اختبار الصدق  أوًال 

ما مبعن  لقياس  أو  قياسه،  مراد  أهداف  ى  هو  حتقيق  يف  البحث  أداة  صالحية  آخر 

بحيث ميكن    ،الثقة فيما يتوصل إليه البحث من نتائج  ىالدراسة، وبالتالي ارتفاع مستو

إل الباحث عل   ىاالنتقال منها    ؛ معيار الصدق الظاهري   ىالتعميم. ولتحقيق ذلك اعتمد 

عل الدراسة  مقاييس  بعرض  األ  ىفقام  من  اإلعالم عدد  مجال  يف  املحكمني  ساتذة 

النفس وعلم  البحث  وبناءً )(ومناهج  بإجراء    ىعل  ،  الباحث  قام  وتوصياتهم  إرشاداتهم 

  التعديالت التي أشاروا بها. 

القبلي  ثانيً  االختبار  على :  Pre Testا:  محدود  قبلي  اختبار  بإجراء  الباحث  قام 

املستهدفة  ١٠( املجموعات  اختبار  يشبه  فيما   (Discussion Groups    على للوقوف 

وبناء عل البدائل املطروحة،  كفاية  نتيجة هذا االختبار مت   ىمدى وضوح األسئلة ومدى 

ديدة الصعوبة،  تعديل صياغة األسئلة واستبعاد األسئلة التي اعتبرت بالغة السهولة أو ش

وبذلك   مختلفة،  تفسيرات  أو حتتمل  بالغموض،  تتسم  للتطبيق مبا  أأو  جاهزة  صبحت 

إل القبلي  االختبار  هذا  ويهدف  الدراسة،  أغراض  األسئلة    ىيخدم  وضوح  من  التأكد 

  وسالستها ومناسبتها إلجراء الدراسة. 

الثبات  ثالثً  اختبار  الق  : Stabilityا:  دقة  الثبات  باختبار  اتساقه، ويقصد  أو  ياس 

. ويف هذه الدراسة مت استخدام معادلة ألفا  )٩٧( ثبات النتائج التي يتوصل إليها  ىوهو مد

لتحديد قيمة االتساق الداخلي، حيث مت حساب معامل    Alpha-Cronbachكرونباخ  

  الثالثة.   اككل مبحاوره ةانى حدة، ثم لالستبألفا لكل محور عل
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  كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة ) معامل ألفا ٢جدول (

 معامل ألفا كرونباخ  مقاييس الدراسة 

 ٠٫٧٦١ مقياس التذكر احلر
 ٠٫٧٠٩ مقياس التذكر الدقيق 
 ٠٫٨٣٣ مقياس الفهم الدقيق 

 ٠٫٨٩٨ الثبات العام ملقاييس الدراسة

جيدة وهي نسبة  ٠٫٨٩٨من اجلدول السابق يتبني أن قيمة معامل ألفا كرونباخ بلغت  

الثبات وتؤكد عل  لىتشير إ املقياس بدرجة عالية من  له  ى متتع  الداخلي  مما   ،االتساق 

  يسمح بتطبيقه واالطمئنان لنتائجه. 
  إجراءات التجربة: 

مت إجراء التجربة يف معمل الكمبيوتر اخلاص بكلية اآلداب جامعة طنطا، وذلك يوم 

لفصل الدراسي الثاني) حيث تعرضت  (األسبوع األول من ا  ٢٠٢٠/  ١١/٢الثالثاء املوافق  

ملدة   للمحتوى  التجربة  يف  املشاركني  من  مجموعة  من   ١٠كل  االنتهاء  وبعد  دقائق، 

على   املبحوثون  أجاب  االستبالتعرض  عل   ةاناستمارة  تشتمل  (التذكر    ىالتي  مقاييس 

ثالث  احلر، التذكر الدقيق، الفهم الدقيق، املهارات احلسابية)، ومت تعريض املجموعات ال

  :تالينيللمحتويني ال

: تراجع كبير يف قيمة أسهم الشركة العمالقة  Facebookبوك    األول: فيس  ىاملحتو 

النمو على معدل فهم وتذكر    املطبوع  ىبهدف اختبار تأثير شكل املحتو  ،)٩٨(بسبب بطء 

األول املجموعة  تعرضت  حيث  إل  ى املبحوثني،  الثانية  واملجموعة  فقط،   نفوجرافللنص 

  . إنفوجراففقط، بينما تعرضت املجموعة الثالثة لنص مصحوب ب

كوفيد    ىاملحتو  املستجد  كورونا  فيروس  بهدف    )٩٩():ncov-2019(١٩الثاني: 

تصميم   يف  احلركة  عنصر  تأثير  اإللكتروني)   وجرافاإلنفاختبار  معدل   (املحتوي  على 

األول املجموعة  تعرضت  حيث  املبحوثني،  وتذكر  الثانية   ى فهم  واملجموعة  فقط،  للنص 

  متحرك.  نفوجرافثابت، بينما تعرضت املجموعة الثالثة إل نفوجرافإل

  

  

  

  



  

                     ١٤١٩ 

  مقاييس الدراسة: 
أجزاء   أربعة  من  مكونة  استقصاء  استمارة  بتصميم  الباحث  لقياس  قام  منفصلة؛ 

إل باإلضافة  التابعة،  من   ىاملتغيرات  بعدد  ذلك  يف  واستعان  الشخصية،  البيانات 

  وتضمنت االستمارة املقاييس التالية: ،الدراسات السابقة التي تناولت العمليات اإلدراكية
ملعرفة قدرة املبحوث على استرجاع املعلومات، ألن قياس كم    مقياس التذكر احلر: -١

، لذا اإلنفوجرافلتي يتذكرها املبحوث من التجربة يوضح درجة تأثير  املعلومات ا

مت قياس التذكر احلر عن طريق سؤال مفتوح طلب فيه من املبحوثني محاولة تذكر  

ومت حساب درجات التذكر احلر كما   ،ما يستطيعون تذكره من معلومات وتفاصيل

  هو موضح يف اجلدول التالي:  

  ى) درجات مقياس التذكر احلر للمعلومات الواردة يف املحتو ٣جدول (

  التذكر احلر ىمستو الدرجة  اإلجابة
 ٠ معلومة أو ذكر معلومات خاطئة. ةال يتذكر أي 

  منخفض
 ١ إجابة مشوشة غير دقيقة. 

 ٢ فقط. تذكر معلومة واحدة 
  متوسط 

 ٣ . ىتذكر بعض املعلومات املوجودة يف املحتو
 ٤ .ىتذكر النقاط األساسية يف املحتو

  مرتفع
 ٥ .ىتذكر معظم املعلومات املوجودة يف املحتو

من خالل ملعرفة كم املعلومات التي مت تخزينها، ومت قياسه  مقياس التذكر الدقيق:   -٢

قدرة  لقياس  وذلك  لإلجابة؛  بدائل  منها خمسة  لكل  متعاقبة  مغلقة  أسئلة  خمسة 

، بحيث ينال كل مبحوث ىاملبحوث على تذكر املعلومات األساسية الواردة يف املحتو

درجة واحدة عن كل إجابة صحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئة أو (ال أذكر)، وبالتالي  

) مت توزيعها إلى ثالثة  ٥:  ٠) درجات من (٦فإن محصلة هذا املقياس تتكون من (

:  ٢)، املستوى املتوسط: ( ١:  ٠املستوى املنخفض: من (مستويات على النحو التالي:  

 ). ٥: ٤رتفع: (املستوى امل  ،)٣

الدقيق:  -٣ الفهم  حيث    مقياس  احلدث،  تفسير  على  املبحوثني  قدرة  مدى  ملعرفة 

يتضمن أسئلة مغلقة بها خمسة بدائل حول عناصر (ملاذا وكيف) أي حول أسباب 



 

 
١٤٢٠ ١٤٢٠ 

عليه  املترتبة  والنتائج  وقوعه  وكيفية  احلدث  أو    ؛وقوع  احلدث  أسباب  معرفة  ألن 

تع عليه  املترتبة  والنتائج  اخلبر،دوافعه  فهم  على  دليًال  قياسه    د  خالل  ومت  من 

على   املبحوث  قدرة  لقياس  وذلك  لإلجابة؛  بدائل  خمسة  منها  لكل  أسئلة  خمسة 

، بحيث ينال كل مبحوث درجة واحدة عن كل إجابة صحيحة وصفر  ىاملحتو تفسير  

)  ٦لإلجابة اخلاطئة أو (ال أعرف)، وبالتالي فإن محصلة هذا املقياس تتكون من (

( درجا من  التالي:  ٥:  ٠ت  النحو  على  مستويات  ثالثة  إلى  توزيعها  مت  املستوى ) 

 ). ٥: ٤)، املستوى املرتفع: (٣: ٢)، املستوى املتوسط: ( ١: ٠املنخفض: من (

احلسابية:  -٤ املهارات  أخالقيات    مقياس  مركز  وضعه  مقياس  على  الباحث  اعتمد 

الطب   يف  االجتماعية  والعلوم  )for Bioethics  The Center)100البيولوجيا 

and Social Sciences in Medicine وهو مقياس ذاتي موضوعي يقيم فيه ،

مقابل   األرقام  الستخدام  وتفضيالته  احلسابية  املهارات  حيث  من  نفسه  الفرد 

مقياس  استخدام  ومت  أسئلة  ثمانية  من  يتكون  وهو  النصية،  املعلومات  استخدام 

: ٨) درجة من (٣٣املقياس تتكون من (محصلة هذا  ليكرت اخلماسي، وبالتالي فإن  

:  ٨املستوى املنخفض: من () مت توزيعها إلى ثالثة مستويات على النحو التالي:  ٤٠

 ). ٤٠: ٣٠)، املستوى املرتفع: (٢٩: ١٩)، املستوى املتوسط: (١٨

املستو  - ٥ االجتماعي:    ىمقياس  أسئلة؛  االقتصادي  خمسة  من  املقياس  هذا  بناء  مت 

سؤال   من  األول:  يتكون  الذي  األسرة  دخل  سؤال    ٤:  ١متوسط  والثاني:  درجات، 

درجات، والثالث: سؤال طبيعة املسكن الذي   ٣:  ١املنطقة السكنية الذي يتكون من  

من    ٣:  ١يتكون   يتكون  الذي  السكن  ملكية  والرابع: سؤال  درجات،   ٣:  ١درجات، 

التعليم الذي يتكون من   لتالي فإن محصلة  درجات، وبا  ٣:  ١واخلامس: سؤال نوع 

من   تتكون  املقياس  (  ١٢هذا  إل١٦:٥درجة  تقسيمهم  مت  عل   ى)  مستويات    ىثالثة 

املرتفع    ى)، املستو١٢:٩املتوسط (  ى)، املستو٨:٥املنخفض (  ىالنحو التالي: املستو

)١٦:١٣ .( 
  
 



  

                     ١٤٢١ 

  املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 
الدراسة   بيانات  جمع  من  االنتهاء  البيانات بعد  بترميز  الباحث  قام  التجريبية؛ 

وذلك   ،احلاسب اآللي، ثم معاجلتها وحتليلها واستخراج النتائج اإلحصائية  ىوإدخالها إل
" االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  "احلزمة  برنامج   SPSS."(Statisticalباستخدام 

Package for Social Science)  متغ بني  اإلحصائية  املتغيرات  تنوعت  يرات  وقد 
ترتيبية  Nominalاسمية   ومتغيرات   ،Ordinal  وزنية ومتغيرات   ،Scale تطبيق ، ومت 

املتغيرات وذلك من خالل استخدام  التي تالئم كل متغير من هذه  املعامالت اإلحصائية 
  االختبارات واملعاجلات اإلحصائية التالية: 

  . Percent، والنسب املئوية Frequencyالتكرارات البسيطة  -

 . Std. Deviation. االنحراف املعياري Meanاملتوسط احلسابي  -

كا - بني    (Chi Square Test)  ٢اختبار  للعالقة  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

 . (Nominal)متغيرين من املتغيرات االسمية 

التوافق   - لقياس شدة العالقة يف حالة    (Contingency Coefficient)معامل 

 . (Chi Square Test)٢وتها يف اختبار كاثب

 عينتني متوسطي ملقارنة   (Independent Samples T Test)اختبار   -

 . (T- Test)ا باختبار "ت" أو مستقلتني واملعروف اختصارً 

واحد   - اجتاه  يف  التباين  حتليل  واملعروف   (One Way ANOVA)اختبار 

ب ANOVAاختصارا   املتوسطات  بني  الفروق  لقياس  وذلك  من  ،  أكثر  ني 

 مجموعتني. 

البعدية   - معنوي    (Post Hoc Tests)االختبارات  فرق  أقل   Least)بطريقة 

Significance Difference)   ًا باسم  واملعروف اختصار(LSD)    ملعرفة مصدر

اختبار   يثبت  التي  املجموعات  بني  الثنائية  املقارنات  وإجراء  والتباين  الفروق 

(ANOVA)   ًا بينها. وجود فروق دالة إحصائي 

 . لتحديد قيمة االتساق الداخلي Alpha-Cronbachألفا كرونباخ  ملمعا -
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لدراسة شدة واجتاه العالقة   (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون   -

  املسافة أو النسبة.  ىاالرتباطية بني متغيرين من مستو

  الدراسة:  متغيرات
  ) يوضح متغيرات الدراسة ٤جدول رقم (

  املتغيرات التابعة  املتغيرات الوسيطة   املتغير املستقل

  ى شكل املحتو

فقط_  إنفوجراف(نص فقط_ 

 إنفوجراف_ إنفوجرافنص مع 

  متحرك)  إنفوجرافثابت_ 

  احلسابية.املهارات 

املتغيرات الدميوجرافية للمبحوثني  -

 ىوتشمل: (النوع، التخصص، املستو

  االجتماعي االقتصادي).

  التذكر احلر.  -

  التذكر الدقيق. -

  الفهم الدقيق.  -

  نتائج الدراسة:
ال املحتوىأوال:  شكل  تأثير  املبحوثني،    املطبوع  ختبار  وتذكر  فهم  معدل  مت على 

ملحتوي   التجربة  يف  املشاركني  بوك  بعنوان:  مطبوع  تعريض  تراجع  Facebookفيس   :

النمو بطء  بسبب  العمالقة  الشركة  أسهم  قيمة  يف  املجموعة  )١٠١(كبير  تعرضت  ،حيث 

فقط، بينما تعرضت املجموعة الثالثة    نفوجرافاألولى للنص فقط، واملجموعة الثانية إل 

  وجاءت النتائج كما توضحها اجلداول اآلتية. .إنفوجرافلنص مصحوب ب

  
  ا ملقياس التذكر احلر) يوضح توزيع املجموعات الثالث وفقً ٥جدول ( 

  ٠٫٤١٠معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠الداللة =  مستوى   ٤درجات احلرية=    ٣٠٫٣٣٣=  ٢كا
املجموعة الثالثة   ى التذكر احلر لدىارتفاع مستو  ىتشير بيانات اجلدول السابق إل

،  %٨٤  ى املرتفع عل  ى، حيث حصلت يف املستو اإلنفوجرافا بالتي تعرضت للنص مصحوبً 
لإل  تعرضت  التي  الثانية  املجموعة  املج %٦٠فقط    نفوجرافيليها  جاءت  بينما  موعة  ، 

  املستوى 

  املجموعات 
  املجموع

  إنفوجراف نص مع   فقط إنفوجراف نص فقط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ٢٠٫٠  ٣٠  ٢٫٠  ١  ٢٢٫٠  ١١  ٣٦٫٠  ١٨  منخفض 

  ٢١٫٣  ٣٢  ١٤٫٠  ٧  ١٨٫٠  ٩  ٣٢٫٠  ١٦  متوسط 

  ٥٨٫٧  ٨٨  ٨٤٫٠  ٤٢  ٦٠٫٠  ٣٠  ٣٢٫٠  ١٦  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  املجموع



  

                     ١٤٢٣ 

بنسبة    ىاألول األخير  الترتيب  يف  فقط  للنص  تعرضت  النص  %٣٢التي  أن  يعني  وهذا   ،
  أفراد العينة التجريبية.  ىالتذكر احلر لد ىا عل كان أكثر تأثيرً  اإلنفوجرافاملصحوب ب

اختبار   بني    Chi-Square Testsوبإجراء  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني 
وهي   ٣٠٫٣٣٣=٢ق مبقياس التذكر احلر؛ حيث بلغت قيمة كااملجموعات الثالث فيما يتعل 

التوافق=٠٫٠٠٠معنوية=  ىدالة عند مستو معامل  بلغ  وقد  هناك  ٠٫٤١٠،  كانت  أنه  أي   ،
  اختالفات واضحة بني املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس التذكر احلر.  

  الدقيقا ملقياس التذكر ) يوضح توزيع املجموعات الثالث وفقً ٦جدول (

  

  ٠٫٤٣٦معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =    ٤درجات احلرية=    ٣٥٫١٨٢=  ٢كا
إل السابق  اجلدول  بيانات  مستو  ىتشير  لد   ىارتفاع  الدقيق  املجموعة    ىالتذكر 

  ى املرتفع عل  ى ، حيث حصلت يف املستواإلنفوجرافا بالثالثة التي تعرضت للنص مصحوبً 
، بينما جاءت املجموعة  %٥٠فقط    نفوجرافت لإل، يليها املجموعة الثانية التي تعرض %٧٨

بنسبة    ىاألول األخير  الترتيب  يف  فقط  للنص  تعرضت  النص  %٢٠التي  أن  يعني  وهذا   ،
  أفراد العينة التجريبية.  ىالتذكر الدقيق لد ا علىكان أكثر تأثيرً  اإلنفوجرافاملصحوب ب

إحصائية    تبني وجود فروق ذات داللة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار  

قيمة   بلغت  حيث  الدقيق؛  التذكر  مبقياس  يتعلق  فيما  الثالث  املجموعات  بني 

،  ٠٫٤٣٦، وقد بلغ معامل التوافق=٠٫٠٠٠معنوية=  ى وهي دالة عند مستو  ٣٥٫١٨٢=٢كا

مبقياس  يتعلق  فيما  الثالث  املجموعات  بني  واضحة  اختالفات  هناك  كانت  أنه  أي 

  التذكر الدقيق. 

  

  ى املستو
  املجموعات 

  املجموع
  إنفوجراف نص مع   فقط إنفوجراف نص فقط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ١١٫٣  ١٧  ٢٫٠  ١  ١٠٫٠  ٥  ٢٢٫٠  ١١  منخفض 

  ٣٩٫٣  ٥٩  ٢٠٫٠  ١٠  ٤٠٫٠  ٢٠  ٥٨٫٠  ٢٩  متوسط 

  ٤٩٫٣  ٧٤  ٧٨٫٠  ٣٩  ٥٠٫٠  ٢٥  ٢٠٫٠  ١٠  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  املجموع
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  ا ملقياس الفهم الدقيقتوزيع املجموعات الثالث وفقً ) يوضح ٧جدول (

  

  ٠٫٣٥٣معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =    ٤درجات احلرية=    ٢١٫٣٧٤=  ٢كا

املجموعة الثالثة   ىالفهم الدقيق لد  ىارتفاع مستو  ىتشير بيانات اجلدول السابق إل
،  %٧٤املرتفع علي    ى، حيث حصلت يف املستو اإلنفوجرافا بالتي تعرضت للنص مصحوبً 

لإل  تعرضت  التي  الثانية  املجموعة  املجموعة  %٥٢فقط    نفوجرافيليها  جاءت  بينما   ،
بنسبة    ىاألول األخير  الترتيب  يف  فقط  للنص  تعرضت  النص  %٣٢التي  أن  يعني  وهذا   ،

  أفراد العينة التجريبية.  ى الفهم الدقيق لد ىا عل كان أكثر تأثيرً  اإلنفوجرافاملصحوب ب
اختبار   بني    Chi-Square Testsوبإجراء  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني 

كا قيمة  بلغت  حيث  الدقيق؛  الفهم  مبقياس  يتعلق  فيما  الثالث   ٢١٫٣٧٤=٢املجموعات 
مستو عند  دالة  التوافق=٠٫٠٠٠معنوية=  ى وهي  معامل  بلغ  وقد  كانت  ٠٫٣٥٣،  أنه  أي   ،

  واضحة بني املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس الفهم الدقيق.  هناك اختالفات 

  

  

  

  

  

  

  ى املستو
  املجموعات 

  املجموع
  إنفوجراف نص مع   فقط إنفوجراف نص فقط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ١٣٫٣  ٢٠  ٤٫٠  ٢  ١٠٫٠  ٥  ٢٦٫٠  ١٣  منخفض 

  ٣٤٫٠  ٥١  ٢٢٫٠  ١١  ٣٨٫٠  ١٩  ٤٢٫٠  ٢١  متوسط 

  ٥٢٫٧  ٧٩  ٧٤٫٠  ٣٧  ٥٢٫٠  ٢٦  ٣٢٫٠  ١٦  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  املجموع



  

                     ١٤٢٥ 

تأثير عنصر احلركة يف تصميم  ال:  ثانيا وتذكر    اإلنفوجرافختبار  على معدل فهم 

بعنوان:  املبحوثني،   إلكتروني  ملحتوي  التجربة  يف  املشاركني  تعريض  كورونا  مت  فيروس 

حيث تعرضت املجموعة األولى للنص فقط،   ،)١٠٢( ):ncov-2019(١٩املستجد كوفيد  

إل الثانية  إل   نفوجرافواملجموعة  الثالثة  املجموعة  تعرضت  بينما   نفوجرافثابت، 

  وجاءت النتائج كما توضحها اجلداول اآلتية.  متحرك.
  ا ملقياس التذكر احلر ) يوضح توزيع املجموعات الثالث وفقً ٨جدول (

  

  

  ٠٫٣٤٣معامل التوافق=  ٠٫٠٠١الداللة =  مستوى   ٤درجات احلرية=    ١٩٫٩٧٣=  ٢كا
املجموعة الثالثة   ىالتذكر احلر لد   ىارتفاع مستو  ىتشير بيانات اجلدول السابق إل

إل تعرضت  املستو  نفوجرافالتي  يف  حصلت  حيث  عل  ى متحرك،  يليها  %٦٤  ىاملرتفع   ،
التي    ى ل، بينما جاءت املجموعة األو% ٤٢ثابت    نفوجرافاملجموعة الثانية التي تعرضت إل

املتحرك    اإلنفوجراف، وهذا يعني أن  %٢٦تعرضت للنص فقط يف الترتيب األخير بنسبة  
تأثيرً  أكثر  علكان  لدى  ا  احلر  اختبار    ىالتذكر  وبإجراء  العينة.   Chi-Squareأفراد 

Tests   تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس
، وقد ٠٫٠٠١معنوية=  ىوهي دالة عند مستو  ١٩٫٩٧٣=٢التذكر احلر؛ حيث بلغت قيمة كا

، أي أنه كانت هناك اختالفات واضحة بني املجموعات الثالث  ٠٫٣٤٣بلغ معامل التوافق=
    فيما يتعلق مبقياس التذكر احلر.

  ا ملقياس التذكر الدقيق) يوضح توزيع املجموعات الثالث وفقً ٩جدول (

  

  ٠٫٣٩١معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =    ٤درجات احلرية=    ٢٦٫٩٩٠=  ٢كا

  ى املستو
  املجموعات 

  املجموع
  متحرك  إنفوجراف ثابت  إنفوجراف فقطنص 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ١٣٫٣  ٢٠  ٤٫٠  ٢  ١٠٫٠  ٥  ٢٦٫٠  ١٣  منخفض 

  ٤٢٫٧  ٦٤  ٣٢٫٠  ١٦  ٤٨٫٠  ٢٤  ٤٨٫٠  ٢٤  متوسط 

  ٤٤٫٠  ٦٦  ٦٤٫٠  ٣٢  ٤٢٫٠  ٢١  ٢٦٫٠  ١٣  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  املجموع

  ى املستو

  املجموعات 
  املجموع

  متحرك  إنفوجراف ثابت  إنفوجراف نص فقط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ٢٦٫٧  ٤٠  ٤٫٠  ٢  ٢٨٫٠  ١٤  ٤٨٫٠  ٢٤  منخفض 

  ٣٧٫٣  ٥٦  ٤٢٫٠  ٢١  ٣٨٫٠  ١٩  ٣٢٫٠  ١٦  متوسط 

  ٣٦٫٠  ٥٤  ٥٤٫٠  ٢٧  ٣٤٫٠  ١٧  ٢٠٫٠  ١٠  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  املجموع



 

 
١٤٢٦ ١٤٢٦ 

إل السابق  اجلدول  بيانات  مستو  ىتشير  لد   ىارتفاع  الدقيق  املجموعة    ىالتذكر 
إل تعرضت  التي  املستو  نفوجرافالثالثة  يف  حيث حصلت  عل  ى متحرك،  ،  % ٥٤  ىاملرتفع 

 ى ، بينما جاءت املجموعة األول%٣٤ثابت    نفوجرافيليها املجموعة الثانية التي تعرضت إل
بنسبة   األخير  الترتيب  يف  فقط  للنص  تعرضت  أن  %٢٠التي  يعني  وهذا   اإلنفوجراف ، 

  أفراد العينة.   ىالتذكر الدقيق لد ىا عل املتحرك كان أكثر تأثيرً 
اختبار   بني    Chi-Square Testsوبإجراء  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني 

وهي   ٢٦٫٩٩=٢املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس التذكر الدقيق؛ حيث بلغت قيمة كا
التوافق=٠٫٠٠٠معنوية=  ىدالة عند مستو معامل  بلغ  وقد  هناك  ٠٫٣٩١،  كانت  أنه  أي   ،

  اختالفات واضحة بني املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس التذكر الدقيق. 

  ا ملقياس الفهم الدقيق ) يوضح توزيع املجموعات الثالث وفقً ١٠جدول (

  

  ٠٫٣٧٩معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =    ٤درجات احلرية=    ٢٥٫١٢٤=  ٢كا
املجموعة الثالثة   ىالفهم الدقيق لد  ىارتفاع مستو  ىتشير بيانات اجلدول السابق إل

إل تعرضت  املستو  نفوجرافالتي  يف  حصلت  حيث  عل  ى متحرك،  يليها  %٦٢  ىاملرتفع   ،
التي    ى ، بينما جاءت املجموعة األول% ٣٦ثابت    نفوجرافاملجموعة الثانية التي تعرضت إل

املتحرك    اإلنفوجراف، وهذا يعني أن  %٢٢تعرضت للنص فقط يف الترتيب األخير بنسبة  
  أفراد العينة.   ىمستوي اإلدراك لد ىا علكان أكثر تأثيرً 

اختبار   بني    Chi-Square Testsوبإجراء  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني 
كا قيمة  بلغت  حيث  الدقيق؛  الفهم  مبقياس  يتعلق  فيما  الثالث   ٢٥٫١٢٤=٢املجموعات 

مستو عند  دالة  الت٠٫٠٠٠معنوية=  ى وهي  معامل  بلغ  وقد  كانت  ٠٫٣٧٩وافق=،  أنه  أي   ،
  هناك اختالفات واضحة بني املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس الفهم الدقيق.  

  

  ى املستو

  املجموعات 
  املجموع

  متحرك  إنفوجراف ثابت  إنفوجراف نص فقط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٦٫٠  ٣٩  ٨٫٠  ٤  ٢٤٫٠  ١٢  ٤٦٫٠  ٢٣  منخفض 

  ٣٤٫٠  ٥١  ٣٠٫٠  ١٥  ٤٠٫٠  ٢٠  ٣٢٫٠  ١٦  متوسط 

  ٤٠٫٠  ٦٠  ٦٢٫٠  ٣١  ٣٦٫٠  ١٨  ٢٢٫٠  ١١  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  ١٠٠٫٠  ٥٠  املجموع



  

                     ١٤٢٧ 

  نتائج اختبار فروض الدراسة:
لد  والفهم  التذكر  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األول:  ى  الفرض 

  ).إنفوجراففقط، نص مع  إنفوجرافاملجموعات الثالث (نص فقط، 

(نص فقط،   املجموعات الثالث  ى) يوضح داللة الفروق بني متوسطات التذكر والفهم لد١١جدول (
  ) إنفوجراففقط، نص مع  إنفوجراف

املتغير 
 التابع

  املتغير املستقل
املتوسط    العدد  ) ى(شكل املحتو 

  احلسابي
االنحراف  

  املعياري 
درجات 
مستوى    Fقيمة   احلرية 

  املعنوية 

مقياس 
التذكر 

  احلر 

  ٠٫٨٣٢٠١  ١٫٩٦٠٠  ٥٠ نص فقط 
٢  

٠٫٠٠٠  ١٧٫٦٣٤ ١٤٧ 
  ٠٫٨٣٠٢٩  ٢٫٣٨٠٠  ٥٠ فقط   إنفوجراف

  ٠٫٤٣٧٥٣  ٢٫٨٢٠٠  ٥٠  إنفوجرافنص مع  
 ٠٫٨٠٠٨٩  ٢٫٣٨٦٧  ١٥٠ املجموع 

مقياس 
التذكر 
  الدقيق

  ٠٫٦٥٤٣٤  ١٫٩٨٠٠  ٥٠ نص فقط 
٢  

٠٫٠٠٠  ٢٠٫٧٠٥ ١٤٧ 
  ٠٫٦٧٠٠٦  ٢٫٤٠٠٠  ٥٠ فقط   إنفوجراف

  ٠٫٤٧٦٣٨  ٢٫٧٦٠٠  ٥٠  إنفوجرافنص مع  
 ٠٫٦٨٢١٨  ٢٫٣٨٠٠  ١٥٠ املجموع 

مقياس 
الفهم 
  الدقيق

  ٠٫٧٦٦٩٢  ٢٫٠٦٠٠  ٥٠ نص فقط 
٢  

٠٫٠٠٠  ١١٫٥٥١ ١٤٧ 
  ٠٫٦٧٢٧٩  ٢٫٤٢٠٠  ٥٠ فقط   إنفوجراف

  ٠٫٥٤٣٩٨  ٢٫٧٠٠٠  ٥٠  إنفوجرافنص مع  
 ٠٫٧١٣٢٢  ٢٫٣٩٣٣  ١٥٠ املجموع 

  ما يلي: ىتشير بيانات اجلدول السابق إل
 املجموعات الثالث   ىوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التذكر احلر لد -

، ١٧٫٦٣٤)، حيث بلغت قيمة ف=  إنفوجراففقط، نص مع    إنفوجراف (نص فقط،  
، أي أنه كانت هناك اختالفات واضحة بني  ٠٫٠٠٠معنوية=    ىوهي دالة عند مستو

مت  الفروق  مصدر  وملعرفة  احلر.  التذكر  مبقياس  يتعلق  فيما  الثالث  املجموعات 
وأوضحت النتائج   (LSD)بطريقة    (Post Hoc Tests)إجراء االختبارات البعدية  

إحصائيً  الدال  املعنوي  الفرق  املجموعة أن  تذكر  متوسطات  بني  الفروق  عن  ناجت  ا 
مع   (نص  األولإنفوجراف الثالثة  املجموعتني  ومتوسطات  جاءت   ى)  وقد  والثانية، 

لد  احلر  التذكر  متوسطات  أن  عن  ذلك  ويعبر  الثالثة،  املجموعة  لصالح    ى الفروق 
للنص   تعرضت  التي  أعل  اإلنفوجرافمع  املجموعة  األول   ىكانت  املجموعتني  ى من 

(ةوالثاني الثانية  املجموعة  تذكر  متوسطات  بني  فروق  وجود  ثبت  كما   إنفوجراف . 
ويعبر ذلك عن أن متوسطات   ؛(نص فقط)  ى فقط) ومتوسطات تذكر املجموعة األول



 

 
١٤٢٨ ١٤٢٨ 

لد احلر  لإل  ىالتذكر  تعرضت  التي  أعل  نفوجرافاملجموعة  كانت  من    ىفقط 
 عة التي تعرضت للنص فقط. املجمو

لد - الدقيق  التذكر  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املجموعات   ىوجود 
فقط،    الثالث مع    إنفوجراف(نص  نص  قيمة ف= إنفوجراففقط،  بلغت  حيث   ،(

مستو٢٠٫٧٠٥ عند  دالة  وهي  اختالفات  ٠٫٠٠٠معنوية=    ى،  هناك  كانت  أنه  أي   ،
يتعلق مبقياس التذكر الدقيق. وملعرفة مصدر  واضحة بني املجموعات الثالث فيما  

البعدية   االختبارات  إجراء  مت    (LSD)بطريقة    (Post Hoc Tests)الفروق 
ا ناجت عن الفروق بني متوسطات  وأوضحت النتائج أن الفرق املعنوي الدال إحصائيً 

والثانية،    ى) ومتوسطات املجموعتني األولإنفوجرافتذكر املجموعة الثالثة (نص مع  
التذكر  متوسطات  أن  عن  ذلك  ويعبر  الثالثة،  املجموعة  لصالح  الفروق  جاءت  وقد 

لد مع    ىالدقيق  للنص  تعرضت  التي  أعل   اإلنفوجراف املجموعة  من    ىكانت 
األول املجموعة  ةوالثاني  ىاملجموعتني  تذكر  متوسطات  بني  فروق  وجود  ثبت  كما   .

(نص فقط) ويعبر ذلك    ىفقط) ومتوسطات تذكر املجموعة األول  إنفوجرافالثانية (
لد الدقيق  التذكر  متوسطات  أن  لإل   ىعن  تعرضت  التي  فقط    نفوجرافاملجموعة 

  من املجموعة التي تعرضت للنص فقط.  ىكانت أعل 
لد - الدقيق  الفهم  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املجموعات   ىوجود 

فقط،    الثالث مع    إنفوجراف(نص  نص  قيمة ف= إنفوجراففقط،  بلغت  حيث   ،(
مستو١١٫٥٥١ عند  دالة  وهي  اختالفات  ٠٫٠٠٠معنوية=    ى،  هناك  كانت  أنه  أي   ،

وملعرفة مصدر   الدقيق.  الفهم  يتعلق مبقياس  فيما  الثالث  املجموعات  واضحة بني 
البعدية   االختبارات  إجراء  مت    (LSD)بطريقة    (Post Hoc Tests)الفروق 

ا ناجت عن الفروق بني متوسطات  ائج أن الفرق املعنوي الدال إحصائيً وأوضحت النت 
 ى ) ومتوسطات املجموعتني األولإنفوجرافالفهم الدقيق للمجموعة الثالثة (نص مع  

والثانية، وقد جاءت الفروق لصالح املجموعة الثالثة، ويعبر ذلك عن أن متوسطات 
مع   للنص  تعرضت  التي  للمجموعة  الدقيق  أعل  فوجرافاإلنالفهم  من    ى كانت 

األول الدقيق ة والثاني  ىاملجموعتني  الفهم  متوسطات  بني  فروق  وجود  ثبت  كما   .
) الثانية  األول   إنفوجرافللمجموعة  للمجموعة  الدقيق  الفهم  ومتوسطات    ى فقط) 

التي تعرضت   ، (نص فقط) للمجموعة  الدقيق  الفهم  أن متوسطات  ويعبر ذلك عن 
  املجموعة التي تعرضت للنص فقط.من  ىفقط كانت أعل  نفوجرافلإل



  

                     ١٤٢٩ 

يثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية    ،ما سبق  ىعل  بناءً 
فقط، نص    إنفوجرافاملجموعات الثالث (نص فقط،    ى بني متوسطات التذكر والفهم لد

  ). إنفوجرافمع 

و التذكر  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثاني:    ى لد  الفهمالفرض 
  متحرك). إنفوجرافثابت،  إنفوجرافاملجموعات الثالث (نص فقط، 

(نص فقط،   املجموعات الثالث ى) يوضح داللة الفروق بني متوسطات التذكر واإلدراك لد ١٢جدول (
  متحرك) إنفوجرافثابت،   إنفوجراف

املتغير 
 التابع

  املتغير املستقل
املتوسط    العدد  ) ى(شكل املحتو 

  احلسابي
االنحراف  

  املعياري 
درجات 
مستوى    Fقيمة   احلرية 

  املعنوية 

مقياس 
التذكر 

  احلر 

  ٧٢٨٤٣.  ٢٫٠٠٠٠  ٥٠ نص فقط 
٢  

٠٫٠٠٠  ١٠٫٥٣٦ ١٤٧ 
  ٦٥٢٧٨.  ٢٫٣٢٠٠  ٥٠ ثابت   إنفوجراف

  ٥٧١٤٣.  ٢٫٦٠٠٠  ٥٠  متحرك إنفوجراف
 ٦٩٤٦٣.  ٢٫٣٠٦٧  ١٥٠ املجموع 

مقياس 
التذكر 
  الدقيق

  ٧٨٣٥٠.  ١٫٧٢٠٠  ٥٠ نص فقط 
٢  

٠٫٠٠٠  ١٤٫٥٢٣ ١٤٧ 
  ٧٩٣٠٨.  ٢٫٠٦٠٠  ٥٠ ثابت   إنفوجراف

  ٥٨٠٢٩.  ٢٫٥٠٠٠  ٥٠  متحرك إنفوجراف
 ٧٨٨٧٤.  ٢٫٠٩٣٣  ١٥٠ املجموع 

مقياس 
الفهم 
  الدقيق

  ٧٩٦٩٣.  ١٫٧٦٠٠  ٥٠ نص فقط 
٢  

٠٫٠٠٠  ١٣٫٨٦٠ ١٤٧ 
  ٧٧٣٠١.  ٢٫١٢٠٠  ٥٠ ثابت   إنفوجراف

  ٦٤٥٥٥.  ٢٫٥٤٠٠  ٥٠  متحرك إنفوجراف
 ٨٠٢٩٣.  ٢٫١٤٠٠  ١٥٠ املجموع 

  ما يلي: ىتشير بيانات اجلدول السابق إل
  املجموعات الثالث  ى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التذكر احلر لد -

فقط،   قيمة ف=    إنفوجرافثابت،    إنفوجراف(نص  بلغت  ،  ١٠٫٥٣٦متحرك)، حيث 
دالة عند مستو بني  ٠٫٠٠٠معنوية=    ىوهي  واضحة  اختالفات  كانت هناك  أنه  أي   ،

املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس التذكر احلر. وملعرفة مصدر الفروق مت إجراء 
وأوضحت النتائج أن الفرق    (LSD)بطريقة    (Post Hoc Tests)االختبارات البعدية  

إحصائيً امل الدال  الثالثة  عنوي  املجموعة  تذكر  متوسطات  بني  الفروق  عن  ناجت  ا 
األول  إنفوجراف( املجموعتني  ومتوسطات  الفروق   ى متحرك)  جاءت  وقد  والثانية، 

لد احلر  التذكر  متوسطات  أن  عن  ذلك  ويعبر  الثالثة،  املجموعة  املجموعة    ىلصالح 
. كما ثبت  ةوالثاني  ىجموعتني األولمن امل  ىمتحرك كانت أعل  نفوجرافالتي تعرضت إل

ثابت) ومتوسطات تذكر    إنفوجرافوجود فروق بني متوسطات تذكر املجموعة الثانية (
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األول فقط)  ىاملجموعة  لد   ، (نص  احلر  التذكر  متوسطات  أن  عن  ذلك    ى ويعبر 
من املجموعة التي تعرضت للنص  ى ثابت كانت أعل نفوجرافاملجموعة التي تعرضت إل 

 فقط. 
  املجموعات الثالث   ىفروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التذكر الدقيق لدوجود   -

فقط،   قيمة ف=    إنفوجرافثابت،    إنفوجراف(نص  بلغت  ،  ١٤٫٥٢٣متحرك)، حيث 
دالة عند مستو بني  ٠٫٠٠٠معنوية=    ىوهي  واضحة  اختالفات  كانت هناك  أنه  أي   ،

مت   الفروق  مصدر  وملعرفة  الدقيق.  التذكر  مبقياس  يتعلق  فيما  الثالث  املجموعات 
وأوضحت النتائج أن   (LSD)بطريقة    (Post Hoc Tests)إجراء االختبارات البعدية  

الثالثة  ا ناجت عن الفروق بني متوسطات تذالفرق املعنوي الدال إحصائيً  كر املجموعة 
األول  إنفوجراف( املجموعتني  ومتوسطات  الفروق   ى متحرك)  جاءت  وقد  والثانية، 

املجموعة    ى لصالح املجموعة الثالثة، ويعبر ذلك عن أن متوسطات التذكر الدقيق لد
. كما ثبت  ةوالثاني  ىمن املجموعتني األول  ىالتي تعرضت إلنفوجراف متحرك كانت أعل

توسطات تذكر املجموعة الثانية (إنفوجراف ثابت) ومتوسطات تذكر  وجود فروق بني م
األول لد  ىاملجموعة  الدقيق  التذكر  متوسطات  أن  عن  ذلك  ويعبر  فقط)    ى (نص 

من املجموعة التي تعرضت للنص  ى ثابت كانت أعل نفوجرافاملجموعة التي تعرضت إل 
 فقط. 

الدقيق - الفهم  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الثالث  وجود    للمجموعات 
قيمة ف=   بلغت  متحرك)، حيث  إنفوجراف  ثابت،  إنفوجراف  فقط،  ،  ١٤٫٢٠٤(نص 

دالة عند مستو بني  ٠٫٠٠٠معنوية=    ىوهي  واضحة  اختالفات  كانت هناك  أنه  أي   ،
املجموعات الثالث فيما يتعلق مبقياس الفهم الدقيق. وملعرفة مصدر الفروق مت إجراء 

وأوضحت النتائج أن الفرق    (LSD)بطريقة    (Post Hoc Tests)االختبارات البعدية  
إحصائيً  الدال  للمجموعة  املعنوي  الدقيق  الفهم  متوسطات  بني  الفروق  عن  ناجت  ا 

والثانية، وقد جاءت    ى الثالثة (إنفوجراف متحرك) ومتوسطات فهم املجموعتني األول
الفهم متوسطات  أن  ذلك عن  ويعبر  الثالثة،  املجموعة  لصالح  املجموعة   ىلد  الفروق 

والثانية. كما ثبت    ىمن املجموعتني األول  ىمتحرك كانت أعل  نفوجرافالتي تعرضت إل
ومتوسطات   ثابت)  (إنفوجراف  الثانية  للمجموعة  الفهم  متوسطات  بني  فروق  وجود 

األول للمجموعة  لد  ىالفهم  الفهم  متوسطات  أن  عن  ذلك  ويعبر  فقط)    ى (نص 
من املجموعة التي تعرضت للنص  ى ابت كانت أعلاملجموعة التي تعرضت إلنفوجراف ث

 فقط.  
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بني   ،ما سبق  ىعل  بناءً  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرض  صحة  يثبت 
لد واإلدراك  التذكر  ثابت،   ىمتوسطات  إنفوجراف  فقط،  (نص  الثالث  املجموعات 

  إنفوجراف متحرك).

بني   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالث:  الدميوجرافية الفرض  اخلصائص 
  التذكر والفهم.  ىللمبحوثني ومستو
  التذكر والفهم ى) يوضح داللة الفروق بني متغير النوع ومستو١٣جدول (

  املتغير املستقل املتغير التابع 
املتوسط    العدد  (النوع) 

  احلسابي
االنحراف  

درجات  Tقيمة   املعياري 
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

مقياس التذكر 
  احلر 

  ٠٫٧٩١٤٠  ٢٫٤٢٦٧  ٧٥  ذكر 
٠٫٥٤٣  ١٤٨  ٠٫٦١٠ 

  ٠٫٨١٣٦٢  ٢٫٣٤٦٧  ٧٥ ىأنث

مقياس التذكر 
  الدقيق

  ٠٫٦٨٣٦٦  ٢٫٤٥٣٣  ٧٥  ذكر 
٠٫١٨٩  ١٤٨  ١٫٣٢٠ 

  ٠٫٦٧٧٣٠  ٢٫٣٠٦٧  ٧٥ ىأنث

مقياس الفهم  
  الدقيق

  ٠٫٧١٨٣٦  ٢٫٤١٣٣  ٧٥  ذكر 
٠٫٧٣٣  ١٤٨  ٠٫٣٤٢ 

 ٠٫٧١٢٣١  ٢٫٣٧٣٣  ٧٥ ىأنث

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير    ىبيانات اجلدول السابق إلتشير  
أنث لم تكن هناك اختالفات واضحة بني    ى) ومستوىالنوع (ذكر،  أنه  والفهم، أي  التذكر 

يتعلق مبستو للمحتو  ىالذكور واإلناث فيما  يثبت عدم صحة  ى تذكرهم وفهمهم  ، وبذلك 
التذكر    ىاللة إحصائية بني متغير النوع ومستوالفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات د 

  والفهم.  
ا بني الذكور واإلناث، إال أن بيانات  الرغم من عدم وجود فروق دالة إحصائيً   ىوعل

من اإلناث، وتتفق    ىالذكور كانت أعل   ىأن متوسطات الفهم والتذكر لد   ىاجلدول تشير إل
حيث أثبتت تفوق الذكور على اإلناث يف   )١٠٣(Leigh), (2000  هذه النتيجة مع دراسة  

  معدل تذكر القصص اإلخبارية.  
  التذكر والفهم  ى) يوضح داللة الفروق بني متغير التخصص ومستو١٤جدول (

  املتغير املستقل املتغير التابع 
املتوسط    العدد  (التخصص) 

  احلسابي
االنحراف  

درجات  Tقيمة   املعياري 
  احلرية 

مستوى  
  املعنوية 

مقياس 
  التذكر احلر

  ٠٫٧٥٧٦٦  ٢٫٤٤٠٠  ٧٥  نظري 
٠٫٤١٧  ١٤٨  ٠٫٨١٥ 

  ٠٫٨٤٣٦٣  ٢٫٣٣٣٣  ٧٥ عملي

مقياس 
التذكر 
  الدقيق

  ٠٫٦٩٣٠٨  ٢٫٣٧٣٣  ٧٥  نظري 
٠٫٩٠٥  ١٤٨  ٠٫١١٩ 

  ٠٫٦٧٥٧٠  ٢٫٣٨٦٧  ٧٥ عملي

مقياس الفهم  
  الدقيق

  ٠٫٧٠٣٩١  ٢٫٤٦٦٧  ٧٥  نظري 
٠٫٢٠٩  ١٤٨  ١٫٢٦٢ 

 ٠٫٧١٩٦١  ٢٫٣٢٠٠  ٧٥ عملي
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير    ىتشير بيانات اجلدول السابق إل
ومستو عملي)  (نظري،  اختالفات    ىالتخصص  هناك  تكن  لم  أنه  أي  والفهم،  التذكر 

مبستو  يتعلق  فيما  والعملية  النظرية  الكليات  طالب  بني  وفهمهم    ىواضحة  تذكرهم 
داللة  ى للمحتو ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرعي  الفرض  صحة  عدم  يثبت  وبذلك   ،

  التذكر والفهم.  ىإحصائية بني متغير التخصص ومستو

  التذكر والفهم  ىاالقتصادي االجتماعي ومستو  ىداللة الفروق بني متغير املستو ) يوضح ١٥جدول (

 املتغير التابع
  املتغير املستقل

االقتصادي  ى(املستو
  االجتماعي) 

املتوسط   العدد 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

درجات  
مستوى    Fقيمة   احلرية 

  املعنوية 

مقياس 
  التذكر احلر 

  ٠٫٧٥٣٩٤  ٢٫٤٠٠٠  ٢٠ منخفض 

٢  
٠٫٣٤٩  ١٫٠٦١ ١٤٧ 

  ٠٫٧٨٨٠٢  ٢٫٤٣٦٩  ١٠٣ متوسط 
  ٠٫٨٧٨٦٨  ٢٫١٨٥٢  ٢٧  منخفض 
  ٠٫٨٠٠٨٩  ٢٫٣٨٦٧  ١٥٠ املجموع

مقياس 
  التذكر الدقيق

  ٠٫٦١٥٥٩  ٢٫٢٠٠٠  ٢٠ منخفض 

٢  
٠٫٤٢٩  ٠٫٨٥١ ١٤٧ 

  ٠٫٦٩٠٨٣  ٢٫٣٩٨١  ١٠٣ متوسط 
  ٠٫٦٩٧٩٨  ٢٫٤٤٤٤  ٢٧  منخفض 
  ٠٫٦٨٢١٨  ٢٫٣٨٠٠  ١٥٠ املجموع

مقياس الفهم 
  الدقيق

  ٠٫٥١٠٤٢  ٢٫٥٥٠٠  ٢٠ منخفض 

٢  
٠٫١٨٠  ١٫٧٣٧ ١٤٧ 

  ٠٫٧٤٣٧٨  ٢٫٣٢٠٤  ١٠٣ متوسط 
  ٠٫٦٩٧٩٨  ٢٫٥٥٥٦  ٢٧  منخفض 
 ٠٫٧١٣٢٢  ٢٫٣٩٣٣  ١٥٠ املجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغير    ىتشير بيانات اجلدول السابق إل
التذكر والفهم، أي أنه لم تكن هناك اختالفات    ىاالقتصادي االجتماعي ومستو  ىاملستو

مبستو يتعلق  فيما  املختلفة  االجتماعية  االقتصادية  املستويات  بني  تذكرهم    ىواضحة 
، وبذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة  ىوفهمهم للمحتو

والفهم، وتتفق هذه التذكر    ىاالقتصادي االجتماعي ومستو  ى إحصائية بني متغير املستو 
دراسة   مع  (  كلالنتائج  شبل  طارق  ()١٠٤()٢٠٠٦من  كمال  عيده  أثبتت    )١٠٥()٢٠٢٠،  التي 

  عدم وجود تأثير للمستوى االجتماعي االقتصادي على فهم وتذكر املبحوثني. 

علىبناءً  سبق    داللة    ، ما  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرض  صحة  عدم  يثبت 
  التذكر والفهم. ىفية للمبحوثني ومستوإحصائية بني اخلصائص الدميوجرا
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مستو بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  توجد  الرابع:  املهارات   ى الفرض 
  الفهم والتذكر.  ىاحلسابية ومستو

  الفهم والتذكر  ىاملهارات احلسابية ومستو  ى) يوضح العالقة بني مستو١٦جدول (

    املهارات احلسابية ىمستو 

  معامل االرتباط   ٠٫٤٥٤
  الداللة  ىمستو   ٠٫٠٠٠  مقياس التذكر احلر 

  العدد   ١٥٠

  معامل االرتباط   ٠٫٤٨٢
  الداللة  ىمستو   ٠٫٠٠٠  مقياس التذكر الدقيق

  العدد  ١٥٠

  معامل االرتباط   ٠٫٥٢٧
  الداللة  ىمستو   ٠٫٠٠٠  مقياس الفهم الدقيق

  العدد  ١٥٠

  ما يلي: ىبيانات اجلدول السابق إلتشير 
مستو - بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  احلسابية   ىوجود  املهارات 

بيرسون=  ىومستو ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  احلر،  دالة  ٠٫٤٥٤التذكر  وهي   ،
  ىاملهارات احلسابية زاد مستو   ى. أي أنه كلما زاد مستو٠٫٠٠٠معنوية=  ىعند مستو

 احلر، والعكس صحيح.  التذكر 
مستو - بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  احلسابية   ىوجود  املهارات 

، وهي دالة ٠٫٤٨٢التذكر الدقيق، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون=  ىومستو
  ىاملهارات احلسابية زاد مستو   ى. أي أنه كلما زاد مستو٠٫٠٠٠معنوية=  ىعند مستو

  عكس صحيح.  التذكر الدقيق، وال
مستو - بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  احلسابية   ىوجود  املهارات 

بيرسون=  ىومستو ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  الدقيق، حيث  دالة  ٠٫٥٢٧الفهم  وهي   ،
  ىاملهارات احلسابية زاد مستو   ى. أي أنه كلما زاد مستو٠٫٠٠٠معنوية=  ىعند مستو

  الفهم الدقيق، والعكس صحيح.  

داللة   ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  بوجود  القائل  الفرض  صحة  يثبت  وبذلك 
  الفهم والتذكر. ىاملهارات احلسابية ومستو ىإحصائية بني مستو
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التذكر   ىالفرض اخلامس: توجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني مستو
  الفهم. ى  ومستو

  الفهم  ىالتذكر ومستو ىيوضح العالقة بني مستو) ١٧جدول (
    مقياس التذكر الدقيق  مقياس الفهم الدقيق

  معامل االرتباط   ٠٫٤٤٢  ٠٫٢٤٩
  الداللة  وىمست  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٢  مقياس التذكر احلر 

  العدد  ١٥٠ ١٥٠

  معامل االرتباط     ٠٫٣٧١
  الداللة  ىمستو     ٠٫٠٠٠  مقياس التذكر الدقيق

  العدد   ١٥٠

  ما يلي: ىتشير بيانات اجلدول السابق إل
  ى التذكر احلر ومستو   ىوجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني مستو -

بيرسون= ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  الدقيق،  عند ٠٫٤٤٢التذكر  دالة  وهي   ،
مستو٠٫٠٠٠معنوية=  ىمستو زاد  كلما  أنه  أي  مستو  ى.  زاد  احلر  التذكر    ىالتذكر 

 الدقيق، والعكس صحيح. 
  ى التذكر احلر ومستو   ىوجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني مستو -

بلغ حيث  الدقيق،  بيرسون=الفهم  ارتباط  معامل  قيمة  عند ٠٫٢٤٩ت  دالة  وهي   ،
مستو٠٫٠٠٢معنوية=  ىمستو زاد  كلما  أنه  أي  مستو  ى .  زاد  احلر  الفهم    ى التذكر 

 الدقيق، والعكس صحيح.  
ى  التذكر الدقيق ومستو ىوجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني مستو  -

ارتباط   معامل  قيمة  بلغت  حيث  الدقيق،  عند ٠٫٣٧١بيرسون=الفهم  دالة  وهي   ،
مستو٠٫٠٠٠معنوية=  ىمستو زاد  كلما  أنه  أي  مستو  ى.  زاد  الدقيق  الفهم    ىالتذكر 

 الدقيق، والعكس صحيح.  

داللة   ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  بوجود  القائل  الفرض  صحة  يثبت  وبذلك 
 الفهم.  ىالتذكر ومستو ىإحصائية بني مستو

  مناقشة نتائج الدراسة: 
ا (استهدفت  املعلوماتية  التصميمات  تأثير  عن  الكشف  على  اإلنفوجرافلدراسة   (

التعرف عل إذا    ىالعمليات اإلدراكية للمستخدمني من (فهم، وتذكر)، حيث سعت إلى  ما 
إدخال   من    ىعل  اإلنفوجرافكان  واملطبوعة)  (اإللكترونية،  العامة  العالقات  إصدارات 

لد  والتذكر  الفهم  يحسن  أن  وطبقت    ىشأنه  التجريبي  املنهج  واستخدمت  املستخدمني، 
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قوامها    ىعل عمدية  وخلُ طالبً   ١٥٠عينة  جامعة طنطا.  من طالب  إلا  نتائج   ىصت  عدة 
  أهمها: 

نفوجراف على اكتساب املعلومات تشير النتائج يف مجملها إلى وجود تأثير إيجابي لإل -
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  وتذكر)،  (فهم  من  لألفراد  اإلدراكية  العمليات  مستوى  على 

حيث توصلت إلى أن تصميم القصص اإلخبارية    )١٠٦( )et al. 2018) ,Azamدراسة  
أكثر من سردها بدون تصميم لإلنفوجراف، كما   اوفهمً   ايحقق استيعابً   اإلنفوجرافيف  

مع استخدام   )١٠٧( Sophie & Gerard), (2018دراسة  تتفق  أن  إلى  توصلت  حيث 
 Laura, et)  مع دراسة  إلى فهم املعلومات بسهولة أكبر، كما تتفق  ييؤد  اإلنفوجراف

al. 2017) )التي   )١٠٨ والبيانات  املعلومات  استرجاع  معدل  ارتفاع  إلى  توصلت  حيث 
دراسةاإلنفوجرافاستخدمت   كشفت  كما   .  2017) ,(Arlwele )حتقيق   )١٠٩ عن 

مع لإلنفوجراف  تعرضت  التي  املجموعة املجموعة  من  بكثير  أعلى  تعلم  التي    دل 
لل دراسة    ىمحتو تعرضت  أكدت  كما  إنفوجراف،   .Baglama, et al)بدون 

يساعد على إدراك قدر كبير من املعلومات    اإلنفوجرافأن استخدام    ى عل  )١١٠( (2017
  واالحتفاظ باملعلومات لفترة طويلة من الوقت.   ، يف وقت واحد

العمليات   ا على كان أكثر تأثيرً   اإلنفوجراف الدراسة أن النص املصحوب ب  أكدت نتائج -
ما  ذلك يف ضوء  تفسير  وميكن  وتذكر)،  (فهم  من  التجريبية  العينة  ألفراد  اإلدراكية 

إلى أن وجود أكثر من آلية أو نظام لعرض املعلومات يعطي أشار إليه بعض الباحثني  
من شكل  بأكثر  املحتوى  نفس  فتكرار  الفهم،  العمق يف  من  ملزيد  للقارئ  أكبر  فرصة 

البِ  املعرفيةيحفز  املضمون  نى  وفهم  تذكر  احتمالية  تزيد  وبهذا  املتلقني   . )١١١( لدى 
دراسة إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  ، ) ١١٢()Kim    &Lee, (2015من    كل  وتدعم 

al. 2009) et ,Pipps( )وجود   )١١٣ أهمية  على  الدراسات  هذه  نتائج  أكدت  حيث 
و املتعددة  الوسائط  عناصر  وأن  األخبار،  عرض  يف  عن    اإلنفوجرافالنص  تغني  ال 

  وجود النص، وإمنا تعزز من فاعليته. 
أن   - الدراسة  تأثيرً   اإلنفوجرافأثبتت  أكثر  كان  علاملتحرك  اإلدراكية   ىا  العمليات 

ب مقارنة  وتذكر)  (فهم  من  التجريبية  العينة  تشير  الثابت،    اإلنفوجراف ألفراد  حيث 
والفهم،   التفاعل  أن تستخدم لتحسني  أن احلركة ميكن  اإلدراك احلسي  األدبيات يف 
لتوجيه   مثمر  بشكل  تطبيقها  وميكن  االنتباه،  جذب  يف  للغاية  فعالة  احلركة  أن  كما 

إلى العاطفي،    االنتباه  االنخراط  احلركة  كما حتدث  لالهتمام،  املثيرة  وتولد النقاط 
تفسير هذه النتيجة يف ضوء فروض نظرية متثيل   وميكن.  )١١٤(االهتمام املتزايد واملتعة



 

 
١٤٣٦ ١٤٣٦ 

املرئية  األشياء  جتاه  موروًثا  استعداًدا  ميتلكون  البشر  أن  تفترض  والتي  املعلومات، 
عصب خاليا  لوجود  نظًرا  األشياء  واملتحركة؛  عن  مسئولة  الدماغ  يف  متخصصة  ية 

انتباههم على مصدر  الناس إلى تركيز  املرئية، فمن خالل وجود صور متحركة مييل 
بها املتعلقة  املعلومات  معاجلة  ثم  ومن  احلركة،  نحو  البصري  والتوجه  . )١١٥(احلركة، 

مع   النتيجة  هذه  (  كلدراسة  وتتفق  حسن  بهاء  عبيد )١١٦( )٢٠١٨من  عبير   ،
)١١٧( )٢٠١٧(،2016) ,(Davis )١١٨(،  et al. 2004) ,Fox( )١١٩(،   ,AbdlNabi(

تأثير  ثبتت جميعها  أحيث    )١٢٠( (2001  اإلنفوجراف املتحرك على    اإلنفوجراف تفوق 
  ) ١٢١()٢٠٢٠كما تتفق مع دراسة عيده كمال (  ،الثابت من حيث معدل اكتساب املعلومات

تأثير   تفوق  املحتوى مقارنة    اإلنفوجرافحيث أظهرت  تذكر وفهم  املتحرك من حيث 
بينما    اإلنفوجرافبتأثير   معالثابت،  حيث   )١٢٢( )Galal, (2016دراسة    تختلف 
(املتحرك والثابت) كانا فعاًال يف زيادة معرفة    اإلنفوجرافإلى أن كال شكلي  أشارت  

لإل  األقوى  التأثير  وكان  املوضوع،  مع    نفوجرافوفهم  تختلف  كما  دراسة  الثابت، 
et al. 2014) ,(Merle )إل  )١٢٣ توصلت  يف   ى حيث  والتذكر  االنتباه  مستوى  ارتفاع 

يصاحبها   التي  يصا  إنفوجرافاملوضوعات  التي  باملوضوعات  باملقارنة  حبها  ثابت 
 متحرك.  إنفوجراف

تفوق    - الدراسة  العمليات    ىتأثيره علحيث  النص من    ىالثابت عل  اإلنفوجرافأثبتت 
وتذكر) (فهم  من  التجريبية  العينة  ألفراد  دراسة ،  اإلدراكية  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

2015) ,Kim    &(Lee)عل  )١٢٤ أكدت  إضافة    ىوالتي  ساعد   اإلنفوجراف أن  الثابت 
سماح  تختلف مع دراسة  معاجلة وفهم األخبار مقارنة بالنص فقط، بينما    ىالقراء عل

 الثابت.   اإلنفوجرافتفوق النص على  ىحيث توصلت إل  )١٢٥()٢٠١٦الشهاوي (

الفهم والتذكر،    ىمستو  ى املهارات احلسابية لألفراد عل  ىالدراسة تأثير مستو  كدتأ -
ارتباطية    ت ثبتأحيث   املهارات  طردية  وجود عالقة  مستوي  بني  إحصائية  داللة  ذات 

() 126Pjesivac etالفهم والتذكر، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    ىاحلسابية ومستو

al. 2015)( يف   اإلنفوجرافبه الرغم من الدور الذي يقوم  ى أنه عل ىوالتي أشارت إل
ا ا مهمً العامة؛ فإن املهارات احلسابية التزال تؤدي دورً جعل البيانات املعقدة يف متناول  

يف   املوجودة  البيانات  وفهم  تذكر  ذواإلنفوجرافيف  فاألفراد  هم    و،  العالية  املهارات 
 Merle, et)دراسة  كما تتفق مع  ترميز وتذكر املعلومات اإلحصائية،    ىاألكثر قدرة عل 

al. 2014) )درجة تذكرهم،    ى املهارات احلسابية للمبحوثني علحيث أثبتت تأثير    )١٢٧
دراسة   مع  تتفق  ( كما  الشهاوي  إل   )١٢٨()٢٠١٦سماح  توصلت  مستو   ى حيث    ىتأثير 
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عل لألفراد  احلسابية  تتضمن    ى مستو   ىاملهارات  التي  للمعلومات  وإدراكهم  تذكرهم 
 الكثير من األرقام.

إل - الدراسة  الدميوجرافي  ىخلصت  للخصائص  تأثير  وجود  (النوع،  عدم  للمبحوثني  ة 
على مستوى العمليات اإلدراكية من (فهم    االقتصادي االجتماعي)  ىالتخصص، املستو

ثبت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اخلصائص الدميوجرافية حيث    وتذكر)
 التذكر والفهم.  ىللمبحوثني ومستو

  توصيات الدراسة: 
 على املتلقي يف مختلف وسائل    اإلنفوجرافجراء املزيد من الدراسات حول تأثير  إ

 اإلعالم.

 رصد  إ تتناول  التي  الدراسات  من  املزيد  لتصميمات  جراء  اجلمهور  تفضيالت 

 .املستخدمة يف إصدارات العالقات العامة اإلنفوجراف

 تتناول  إ التي  الدراسات  من  املزيد  مستوجراء  إصدارات    اإلنفوجراف  ى تقييم  يف 

   العالقات العامة من وجهة نظر املتخصصني (املحررين، واملصممني).

   حول اإلعالم  وطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  إنتاج  عقد  مهارات 

  .اإلنفوجراف

 باالتصال  املؤسسات قيام للقائمني  عمل  وورش  تدريبية  دورات  بإعداد   اإلعالمية 

العا العالقات  بناء وتصميم   على   مةورجال  توظيفه يف  اإلنفوجرافكيفية  وكيفية   ،

البرامج  أحدث  وفق  محترفني  مصممني  ليصبحوا  وتأهيلهم  املختلفة،  املجاالت 

لتصميم   البرامج احلديثة  توفير  والعاملية، مع  املحلية  واألكادميية  العلمية  واملعايير 

  .اإلنفوجراف

 ال البرامج  ومقررات  خطط  تعديل  يف  اإلعالم دراسية  االستمرار  وأقسام  لكليات 

ملواكبة التطورات احلديثة اخلاصة بالتصميم اجلرافيكي والوسائط الرقمية ليالئم  

،  اإلنفوجرافله وإعطاء مساحة لفن  متطلبات سوق العمل، ووضع منهج مخصص  

  .ألنه سيعمل على تغيير طريقة املتلقي يف التفكير جتاه البيانات واملعلومات املعقدة
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