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 لإلنفوجرافيك والفيديو تأثير استخدام قناة المملكة 
 :في إعالنات التوعية بجائحة كورونا

 دراسة تجريبية
 : إعداد

 البوأسود عباس إيالف خضير
 :شرافإ

 ريقاتعالدكتور أحمد  
 صالملخ  

ي التلفزيون ف بأبعاده )العقلية، والعاطفية( التوعوي  اإلعالن تأثيرعلى ف هدفت الدراسة التعر  
لدراسة ، ولتحقيق هدف اجائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالنلى والفيديو ع اإلنفوجرافيكبين 

ات التوعوية المنتجة من قبل قناة المملكة والخاصة بجائحة عالنعلى اإل تجريبية دراسةجريت أ
( فقرة 01عداد استبانة تامنت )إ الدراسة تم  أسئلة لإلجابة عنكورونا، ولجمع البيانات الالزمة 

ت من نات التوعوية على عينة تكو  عالنالعقلي والعاطفي، حيث تم عرض اإل: عدينعبرت عن الب
 فقرات اإلجابة عنومن ثم قاموا ب ،األوسطفي جامعة الشرق  اإلعالم كلية من طلبة ( طالباً 50)

 .لقياس التأثير المفترض االستبانة

العاطفي من و  قليالتوعوي ببعديه الع اإلعالن تأثيرل مرتفعةنت نتائج الدراسة وجود درجة بي  
 رتفعةمنت وجود درجة جائحة كورونا، كما بي   أثناءات قناة المملكة إعالنخالل فيديو التلفزيون في 

ات قناة عالنإ في  اإلنفوجرافيكالتوعوي ببعديه العقلي والعاطفي من خالل فيديو  اإلعالن تأثيرل
 تأثيررجة في د إحصائيةذات داللة  عدم وجود فروق  بينت النتائج جائحة كورونا، كذلك أثناءالمملكة 
نوع تعزى لل يكاإلنفوجرافالتوعوي ببعديه العقلي والعاطفي بين فيديو التلفزيون وفيديو  اإلعالن

 . االجتماعي

التوعوي  اإلعالنالتركيز على تحسين عدة توصيات منها:  صياغةعلى نتائج الدراسة تم  بناءً 
صرية ، واالهتمام بالمؤثرات الباإلعالنقى الموظفة في من خالل فيديو التلفزيون بتحسين الموسي

 المؤثرة على النوع االجتماعي للمشاهدين عند تصميم ناصروالصور المعروضة، ومراعاة الع
 .اإلنفوجرافيكعالنات التوعوية في كل من فيديو التلفزيون وفيديو اإل

 .يديو التلفزيوني، قناة المملكة، الفاإلنفوجرافيكالتوعوي، فيديو  اإلعالنالكلمات المفتاحية: 



 ك

The Effect of the Kingdom Channel's Use of Infographics and 

Videos in Awareness Advertisements of the Corona 

Pandemic: 

 experimental Study 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of the of the infographic and video awareness 

advertisement on television with its two dimensions (mental and emotional), To achieve 

its purposes, it has an experimental study  on the advertisements of Al-Mamlaka channel 

during the Corona pandemic, A questionnaire was prepared that included (35) paragraphs 

with two dimensions: mental and the emotional , awareness advertisements were shown 

to a sample of (50) media students at the Middle East University before they answered 

the questionnaire. 

The results of the study showed a high level of importance for the impact of the 

awareness advertisement with its mental and emotional dimensions through television 

video in Al-Mamlaka channel advertisements during the Corona pandemic, as well as the 

presence of a high degree of importance for the impact of the awareness advertisement 

with its mental and emotional dimensions through the infographic video in the 

advertisements of Al-Mamlaka channel during the Corona pandemic, as well as the 

absence of statistically significant differences in the degree of impact of the awareness 

advertisement with its mental and emotional dimensions between the television video and 

the info graphic video due to gender. 

The study concluded a number of recommendations based on the study's findings, 

including: Focusing on improving the design of the awareness advertisement through 

television video by improving the music used in the advertisement, paying attention to 

the visual effects and the displayed images, taking into consideration the gender-

influencing elements of viewers when designing awareness advertisements in both the 

television video and the infographic video. 

Keywords: Awareness Advertising, Infographic Video, TV Video, Al-Mamlaka 

Channel. 



1 
 

 :األولالفصل 
 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 المقدمة

نشاطا إعالميا واتصاليا يتصل بمختلف مناحي الحياة  هاأشكالات بكافة أنواعها و عالناإل باتت

فإن اإلعالنات  ،التأثير في أفكار اإلنسان وقيمه وسلوكه بالتاليإلى اإلعالنات  سعىوإذ ت ،المتنوعة

التوعوية ال تخرج عن تلك األهداف، وهي تتميز بأنها ال تهدف إلى تحقيق ربح أو ترويج سلع معينة، 

 ة،، بما في ذلك ما يتعلق بالصحنافعللمستهدفين أفال ما يمكن من ملكنها تسعى ألن تحقق 

ر سلوكه يالتوعوي هو كيفية الوصول للمتلقي والتأثير فيه لتغي اإلعالنوبالتالي فإن أهم ما يبحث عنه 

ي يعتمد الت من أهم ناريات االتصالكانت ي اإلقناعاالتصال  . لذلك فإن ناريةيةعالننحو المادة اإل

 لن أن يغير من سلوكع  يمكن للم   اإلقناععن طريق ه وأهدافه، إذ أشكالإلعالن بمختلف عليها ا

 يهاالحجج والبراهين المقنعة وغير المبالغ فو  خالل المعلومات الصحيحةمن  اإلقناع تحققالمتلقي، وي

الن علطبيعة اهتمامها باإل، و ومن خالل اختيار المؤثرات الفنية المالئمة )سمعية وبصرية ونصية(

 ي.اإلقناع االتصالعلى نارية  الحالية تعتمد الدراسةوالتأثير، فإن 

 اً ئيسر و  مهماً  مصدراً  فهو يعد  في حياتنا اليومية،  أساسياً  جزءاً  التوعوي  اإلعالن وإذ بات 

ن ع وسيلة ناقلة للعلم والثقافة واالخبار فاالً  هو، و بالصحة والتعليم وغيرها للمعلومات الخاصة

 عامالً  تبرعي لذلكبين الصورة واللون والصوت والحركة،  يجمع التلفزيوني اإلعالنألن و التوعية، 

 اإلعالن نجاح لهذا يمكن االفتراض أن ثمة عالقة بينفي المجتمعات المختلفة، و  وعيلنشر ال اً مهم

الفني  جخرانوعية وتقنيات اإل بينالمالئمة من جهة، و  اإلعالمية الوسيلةوبين طبيعة وفشله التوعوي 

 والتي من شأنها أن تبدع في تزيينه وحسن تقديمه للجمهور من جهة أخرى. ،الموظفة فيه
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 إلى أدت ،ثورة في عالم التصميم التوعوي  اإلعالنحدثت التكنولوجيا المتقدمة في صناعة أوقد 

ال تقتصر والذي  فيكيالتصميم الجر ارفت بحديثة تساعد على تقديم حلول فعالة، وقد ع   أساليبابتكار 

م لتصميا وجداجتماعية وعلمية، حيث  اقتصادية، الجانب الجمالي فقط، بل هناك جوانب على سماته

فيكي افيستخدم المصمم الجر  ،والعملية لما ي علن عنه النواحي الجمالية ودمجها معحل مشكلة ما ل

 إلىة المعلوم لتصل ومبدعة، متعددة تساعده في ابتكار تصاميم فعالةوأساليب ومؤثرات أدوات 

 .بطريقة جذابة وهادفة ويتحقق التأثير المبتغى جمهور المشاهدين

 مشكلة الدراسة

في شهر للعالم  19-كوفيدظهور فيروس كورونا منذ يشهد أزمة صحية العالم اليوم ما زال 

 ليرتفع الخطر واحدة بعد األخرى كل دول العالم دون  حيث انتشر الوباء في، 2222آذار/ مارس 

ربكت مختلف األنامة في المجتمعات، وفي الوقت الذي أ ومنذ ذلك الوقت، فقد، مستوى الجائحة إلى

تشكيل ات بباشرت الحكومتتسابق الكتشاف اللقاح المناسب للوباء، و  راحت الجهات الصحية والطبية

ي، إلعالماهد المش فيواضحة  اً آثار  ه الجائحةهذفقد كان ل، لجائحةا آثار خاليا إلدارة األزمة للحد من

الذي أضطر إلى مااعفة البرامج  والرقميه التقليدي أشكالبمختلف  اإلعالمبحيث تعاظم دور 

التوعوية وتغطية األحداث واآلثار ذات العالقة سواء أكانت صحية أم اجتماعية واقتصادية وسياسية 

طبيعته، يروس الجديد و التعريف بالفب اإلعالموسائل لقد كان واضحا الدور الذي قامت به  وغير ذلك.

 اإلعالمي ةواجه وبروزه في الصحي اإلعالم تنشيط وسرعة انتقاله، وطرق الوقاية منه. ما ساهم في

بحيث  المتخصص، اإلعالمكتب المجالت الطبية و  ظهوره في تركزبعدما  واالجتماعي واالقتصادي،

 .هطوراتوت معلومات الوباءالطالع الجمهور على  األولالمصدر بات اإلعالم 
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ماعية حاجة اجت إلى، بل تحول فراداألمن حياة  اً أساسي اً جزءاإلعالم في العصر الحديث أصبح 

 بارز ورفإنه يقوم بدال غنى عنها، وبغض النار عن الدور الذي يؤديه من أخبار وترفيه وتعليم، 

تها اااعفومخاطر م األمراضوحماية المجتمعات من اإلصابة ب صحياً  فراداألفي توعية يتمثل 

اكل صحية رات ومشالمجتمعات تعيش تغي   تإذ أصبح ،والعمل على الوقاية منها عبر وسائله المتعددة

اية من نشر ثقافة الوق مااعفة الجهود في إلىما استدعت الارورة  ،كثيرة خاصة فايروس كورونا

ذات حية شكالت الصوكيفية التعامل مع المثم ثقافة العالج في حالة اإلصابة، اإلصابة بالفايروس 

وبة والمرئية ات التوعوية المكتعالناإل. وقد عملت بل الوقايةها وس  أعراضها و أسبابوالتعرف على الصلة 

ر من خطر ا والتحذيلحد من ظاهرة انتشار فايروس كورونعلى االكثير من القنوات التلفزيونية في 

هذه  منو ، أو لعالجه في حالة اإلصابةاألساليب واإلجراءات المتبعة للوقاية من المرض اإلصابة، و 

الفيديو، و  اإلنفوجرافيكات توعوية مصممة بطريقة إعالنحيث تبث باستمرار  "المملكة"قناة  القنوات

الجتماعي، ضرورة التباعد امركزة على بث برامج هدفها التوعية ونشر ثقافة الوعي الصحي، تقوم بو 

 خباريةتكثيف النشرات والمواجيز اإل ذا إلى جانبهوتجنب التجمعات للحد من انتشار الفايروس، 

التي تعلن عن عدد المصابين بفايروس كورونا والمتعافين منه، وعدد الوفيات من خالل استقطاب 

تخدام اس أهميةاهر ما ي   ،األخصائيين واألطباء لشرح مخاطر المرض وكيفية الحماية من اإلصابة

يل محاربة الفايروس، والحد من مخاطره عبر نشر الوعي والوسائط المتعددة في سب التقنياتكافة 

ر استخدام أث ماالسؤال الرئيس: في  تتمثل مشكلة الدراسة الصحي بين الجمهور. بناء عليه، فإن

 ؟دينفي جمهور المشاه قناة المملكة لإلنفوجرافيك والفيديو في إعالنات التوعـية بجائحة كورونا
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 الدراسة أهداف

تأثير استخدام قناة المملكة لإلنفوجرافيك والفيديو في إعالنات معرفة  إلى تهدف هذه الدراسة

 .التوعية بجائحة كورونا

 الفرعية التالية: هدافع عن الهدف الرئيس األويتفر  

 أثناءناة المملكة ات قإعالنفي  التلفزيون فيديو في ببعده العقلي التوعوي  اإلعالن تأثير معرفة -1

  .جائحة كورونا

ت قناة المملكة اإعالنفي التلفزيون  ببعده العاطفي خالل فيديوالتوعوي  اإلعالن ثيرتأ معرفة -2

 .جائحة كورونا أثناء

ات قناة عالنإ في  اإلنفوجرافيك فيديو من خالل ببعده العقليالتوعوي  اإلعالن تأثير معرفة -0

 .جائحة كورونا أثناءالمملكة 

ات قناة عالنإ في  اإلنفوجرافيك فيديو خاللمن  ببعده العاطفيالتوعوي  اإلعالن تأثير معرفة -4

 .جائحة كورونا أثناءالمملكة 

 :الدراسة أسئلة

 :تياآل رئيسال سؤالعن ال اإلجابةتحاول الدراسة 

 ؟تأثير استخدام قناة المملكة لإلنفوجرافيك والفيديو في إعالنات التوعية بجائحة كوروناما 

 لتالية:الفرعية ا سئلةاأل رئيسويتفرع من السؤال ال

ات إعالنفي  التلفزيون فيديو في ببعده العقلي  في المشاهدين التوعوي  اإلعالنتأثير  درجةما  .1

 جائحة كورونا؟  أثناءقناة المملكة 
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في يون التلفز  ببعده العاطفي خالل فيديوفي المشاهدين التوعوي  اإلعالنتأثير  درجةما  .2

 ؟جائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالن

في  جرافيكاإلنفو  فيديو من خالل ببعده العقلي في المشاهدين التوعوي  اإلعالنتأثير  ةدرجما  .0

 ؟جائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالن

 وجرافيكاإلنف فيديو من خالل ببعده العاطفيفي المشاهدين التوعوي  اإلعالنتأثير  درجةما  .4

 ؟جائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالنفي 

 

 الدراسة: فرضيات

 اإلعالنتأثير في درجة ( α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال ى:األولالفرضية 

 اإلعالنر تأثيوبين درجة  اإلنفوجرافيكببعده )العقلي( من خالل فيديو  في المشاهدين التوعوي 

نوع لار )زى لمتغيتع جائحة كورونا أثناء يالتلفزيون ببعده )العقلي( من خالل الفيديوالتوعوي 

 .(االجتماعي

 اإلعالنتأثير في درجة ( α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة الفرضية الثانية: ال 

 اإلعالنأثير ت، وبين درجة اإلنفوجرافيكببعده )العاطفي( من خالل فيديو  في المشاهدين التوعوي 

نوع لاغير )زى لمتـعت   جائحة كورونا أثناء يالتلفزيون ( من خالل الفيديوببعده )العاطفيالتوعوي 

 .(االجتماعي

 اإلعالنثير أفي درجة ت (α≤0.05)عند مستوى  إحصائيةفروق ذات داللة  توجدال الفرضية الثالثة: 

التوعوي ببعده  الناإلعثير أخالل الفيديو التلفزيوني ودرجة تببعده العقلي من  في المشاهدين التوعوي 

 .نفوجرافيكاإلالعقلي من خالل 
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 اإلعالنثير أفي درجة ت (α≤0.05)عند مستوى  إحصائيةفروق ذات داللة  توجدالفرضية الرابعة: ال 

التوعوي  عالناإلثير أالتلفزيوني ودرجة ت ببعده العاطفي من خالل الفيديو في المشاهدينالتوعوي 

 .اإلنفوجرافيكببعده العاطفي من خالل 

 الدراسة أهمية

 ية:نظر من الناحية ال

والفيديو  جرافيكاإلنفو التوعوي في التلفزيون بين  اإلعالن تحديد تأثيرالدراسة في  أهميةتبرز  

 .المجال، وذلك لقلة الدراسات في هذه جائحة كورونا أثناء

 األدبيات، وتغذية المكتبة العربية بشكل عام إلىلمية جديدة ة ع  إضافتوفر الدراسة أدبًا ناريًا و و 

 خاص.واألردنية بشكل 

 استخدام أدوات البحث. أوبناء  أومن طريقة تطوير  االستفادةن للباحثين اآلخرين مككذلك ي

 من الناحية التطبيقية

 بشكل عام نيةفي القنوات التلفزيو  ينعنيالم التي ستفيد في نتائجها الحالية الدراسة أهمية كمنت

هم قد تس، و التوعويةات عالناإل يأتي في مقدمة المعنيين مصمميو ، وقناة المملكة بشكل خاص

ثر تصميم أ أهميةب القنوات التلفزيونية في اتعالنمصممي اإلتقديم رؤى واضحة لدى الدراسة في 

 أهميةالنتباه إلى بلفت ا كذلك سهم، وأن توالفيديو اإلنفوجرافيكالتوعوي في التلفزيون بين  اإلعالن

 قد تسهم ، كماجائحة كورونا أثناءالتوعية ي ف والفيديو اإلنفوجرافيكات المصممة بطريقة عالناإل

التوعوي في  اإلعالن الفروق في أثرمعرفة  نحو في إعداد اإلعالنات لفت انتباه المعنيينفي  الدراسة

 جائحة كورونا. أثناءوالفيديو  اإلنفوجرافيك لكل منالتلفزيون 
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 حدود الدراسة

 لدراسة على الحدود اآلتية: اتقتصر 

جائحة  أثناءيديو والف اإلنفوجرافيكالتوعوي في التلفزيون بين  اإلعالنتصميم  عية:الحدود الموضو  -

 كورونا.

 في المملكة األردنية الهاشمية. قناة المملكة: الحدود المكانية -

 (.2222-2021من عام ) األولأجريت الدراسة خالل الفصل  الحدود الزمانية: -

 .وسط الخاصة في األردنطلبة جامعة الشرق األ الحدود البشرية: -

 محددات الدراسة

 عينة الدراسة على أدواتها. أفرادتتحدد نتائج الدراسة بمدى صدق واستجابة  -

 تتحدد نتائج الدراسة بالخصائص السيكومترية )الصدق، والثبات(. -

لبة ، أي طيمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمع هذه الدراسة -

 .صوصا والشباب عموماالجامعات خ

 مصطلحات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:

ق تطبيق لمشكلة ما عن طري تشكيل وصياغة أفكار معينة لتصبح حالً  إعادةهو : فيكياالتصميم الجر 

 .(2217)مراد،  باستخدام عناصر التصميم إلبداع عمل فني تواصلي مرئي المبادئمن  مجموعة

ن لمشكلة ما عن طريق تطبيق مجموعة م وصياغتها لتصبح حالً  األفكارإعادة تشكيل  هو: وإجرائياً 

  المبادئ باستخدام عناصر التصميم إلبداع عمل فني تواصلي مرئي.
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المتخصص الذي يقوم بتقديم األخبار والحقائق حول مختلف القاايا  اإلعالنوهو  التوعوي: اإلعالن

ات الصحية األساسية والثانوية والتطورات الطبية والتمرياية الصحية والطبية واألحداث والمستجد

المزمنة وكيفية التعامل معها وتقديم اإلرشادات بهدف  األمراض أوالطارئة التي يواجهها المجتمع 

 (.2212توجيه وتوعية الرأي العام بالقاايا الصحية من خالل التثقيف الصحي )المشاقبة، 

 أثناءالفيديو  وأ اإلنفوجرافيكتوعوية من خالل تقنية الات عالنمملكة من اإلهو ما تبثه قناة ال جرائيًا:إ

 جائحة كورونا.

تصنف الجائحة بأنها أعلى درجات الخطورة في قوة انتشار الفيروس وذلك بانتشاره في  :الجائحة

 نإقليم، مما يتطلب مزيدا من التنسيق بي أومن منطقة جغرافية في العالم وليس في قارة  أكثر

منامة  عتبرر المرض، وتتعزيز الوقاية والحماية من انتشاالسياسات الوطنية والعالمية واإلقليمية في 

الصحة العالمية صاحبة اليد العليا في تحديد السياسات الصحية المالئمة للتعامل مع المرض والحد 

 .(2222، المغيرمن انتشاره )

ة بأنها المخاطر الصحية الناتجة عن انتشار فيروس وتعرف الجائحة إجرائيا ألغراض الدراسة الحالي

كورونا وما يرتبط بذلك من اإلجراءات الصحية واإلدارية التي تتخذها الحكومات لمكافحة هذا الخطر 

 في مستويات الوقاية والعالج.

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب لدى البشر أمراض  فيروس كورونا:

 األوسط مثل متالزمة الشرق  خطرااألشد  األمراض إلىتها من نزالت البرد الشائعة ية تتراوح حد  تنفس

 التنفسية )ميرس( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس( ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً 

 (2222خيرة، ). 19-كوفيدمرض 
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 :الفصل الثاني
 طار النظري والدراسات السابقةاإل 

 واًل: اإلطار النظري أ

 نظرية الدراسة : األولالمبحث 

أن العملية  ي التي تفترضاإلقناعفي اطارها الناري على نارية االتصال الحالية تستند الدراسة 

 ية تتأثر باالختالفات الفردية، وأن الرسالة الفعالة هياإلعالماالتصالية من طرف المتلقي للرسائل 

ة مع هدف الرسالة، متوافق تهالنفسي للفرد بالطريقة التي تجعل استجاب التي تتمكن من تحويل البناء

وتشير  ،االجتماعي الذي يعملون من خالله ياقتناسق سلوكهم مع الس ىلإيسعون  فراداألوكذلك أن 

تعمل ضمن نموذج؛ ما يجعلها تحدد أطر العملية الثقافية التي ية اإلقناعالرسالة أن  إلىالنارية 

ماعي للجماعات التي االجت ياقالسلة، وبالتالي لتفسير سلوك الفرد ضمن المتفق عليه في لقي الرسالت  

 ثالث يتم عبر فراداألي والتأثير في سلوك اإلقناعفإن االتصال ، (1991أبو اصبع، ) يعمل بها الفرد

"نارية  مهاسفكلها تبدأ بحرف التاء ومن هنا جاء أ المراقبة. أوالتشريع والتتبع  مراحل وهي التوعية،

 (:2211)محسن وأبو سعد،  التاءات الثالث"

راهين اللساني والتوضيح وتعزيز كل ذلك بالب اإلقناعهي التوعية وتتامن آليات  ى:األولالمرحلة 

طة حتى سمبويشترط في كل معلومات المرسل أن تكون  عقول المتلقين، إلىالمقنعة التي تنساب 

ياغة كما يجب أن تكون ص ،يها عدم التناقض لتنال المصداقيةكما يشترط ف يسهل فهمها وإدراكها،

بذل  لىإإذ يجب فهمها دون الحاجة  ،إقناعاً  أكثرالرسالة وتحديد محاورها بصورة واضحة حتى تكون 

 أو ر متحيزةغيموضوعية و أن تكون كما يشترط في التوعية حتى تكون فعالة ، جهد زائد من المتلقي
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مسبقة في التعامل مع الجمهور والتي يمكن أن تقف في مسار التوعية  أو االنطالق من أفكار ذاتية

 .هأهداف إلىوتمنع المرسل من الوصول 

لكنها  ،ية العموميةاإلعالمهذه المرحلة في الحمالت  أهميةتاهر  ،التشريعهي  :المرحلة الثانية

فهي  ا،ي الغرض لوحدهفهي تنص على إدراك أن التوعية ال تلب غير مؤثرة في االتصال االشهاري،

على  في ممارسة نوع من الاغط إيجابياً  لكن التشريع يلعب دوراً  مخاطر الموضوع وفوائده، تبي ن

 .إليه المتلقي من أجل مسايرة المرسل فيما يدعو

إن نجاح و  ه،أهدافبد للمرسل أن يعرف أين وصل من  إذ ال التتبع، مرحلةهي  المرحلة الثالثة:

التذكير والتأكيد  إلىاإلنسان بحاجة  نككل، ألتأثير مرتبط بالمتابعة والمراقبة للعملية وال اإلقناععملية 

 .باستمرار حتى في أموره اليومية البسيطة

 داخل المجتمع، وتتمثل اإلعالمد النارية مجموعة من األسس التي تعمل من خاللها وسائل عوت

ترض لناام االجتماعي السائد، وأنها كنارية تفمتأثرة با فراداألفي أن تلك الوسائل تستخدم من قبل 

 وجدانياً  بناءً  ن لديه المعرفة التي تبني لديهأن الرسالة تؤثر معرفيا على المتلقي، وبالتالي فهي تكو  

 (.1997تعديل في سلوكه )عبد الحميد،  أوتغيير  إلىمما يؤدي 

لتأثيري بحثت في الجانب ا ونهاكفي النارية هذه االستفادة من ت تم  الحالية، فقد في الدراسة 

اإلعالن فإن الرسالة ) التوعوي، وبالتالي عالننتيجة تعرضهم لإل فراد الجمهور أو المتلقينأعلى 

 ورونا،ككيفية الوقاية من فيروس  حوليسعى لخلق بناءات معرفية لدى مجتمع الدراسة  التوعوي(

 للمجتمع.رشادية إتقديم معلومات وذلك من خالل 
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 اإلنفوجرافيكمفهوم ث الثاني: المبح

 بيسر تالمعلوما إيصال نهأعلى  رفع  حيث  اإلنفوجرافيك تناول الكثير من الباحثين مفهوم

 إلنفوجرافيكاف والخرائط؛ والخطوط والبيانية التوضيحية كالرسـومات الرسـومات استخدام عبر وسـرعة

 ,Smiciklas) ماأ(Gifsi, 2016).  بصرية بصورة المعلومات ت نقل من خاللها وسيلة عبارة عن

 التواصل لىع فراداأل ليساعد بالتصميم، المعلومات نه عبارة عن دمجأب اإلنفوجرافيك د  فقد ع( 2012

 جرافيكي تصميم هو اإلنفوجرافيك (Krum, 2013) وأوضح، المصورة المعلومات واختصار بشفافية،

 اتجاهات. وعدة واحد إطار ضمن بالنصوص مدعمة ورسومات صور عدة يحتوي على

 أو اتالبيان أو للمعلومات امرئيو  احي تمثيالعد ي   اإلنفوجرافيك ( أن ,Arroyo 2210) يفايو 

 اإلنفوجرافيك (Noh et al., 2015)  كما عد  ، واضح وبشكل بسرعة للمتلقي هايصالإل المعرفة

هلة وسريعة طريقة جذابة وسب للفردنقل المعلومات المعقدة ت بحيث األفكارو  للمعلوماتتمثيل بصـري 

 الصحف في تم وضعها اعالمية مساهمة نفوجرافيكاإل أن (Marco & Pablo, 2012) ويرى ، الفهم

 من ضالبع أوالجارية،  األحداث فهم تسهم في وطباعية إبداعية عناصر إلى ةضافباإل المكتوبة

 .المعلوماتي النص محل يحل أو ي صاحب فن وهو ،المهمة أطرافها

 اإلنفوجرافيكت مكونا

 (:2211مما يلي )الفيفي،  اإلنفوجرافيكيتكون 

 دسيةهنال شكالاألو  والرسوم والصور لواناأل استخدام ويتامن :المرئي أو البصري  العنصر .4

 وغيرها.

 العنصرب ومرتبطة مختصرة تكون  أن يجب والتي المكتوبة النصوص يشمل: النصي المحتوى  .4

  السابق.
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 المراد لمعرفةا أو المفهوم تمثل بصورة اإلنفوجرافيك تقديم بطريقة قوتتعل :الفهم أو المعرفة .9

 .غيرها أو التفرعات أو الزمني كالتسلسل ها،إيصال

 

 اإلنفوجرافيك أهداف

 ةسرئي أهداف ثالثةتحقيق  إلىيسعى  اإلنفوجرافيكان  إلى (al. ,Lankow et 4444) شارأ    

 : وهي

 المعلومات كهنال بل للمشاهد فقط، مقدمه فنية أعمال ليس اإلنفوجرافيك نإ .المعلومات استيعاب .4

 لتصويرا ويتم ذلك باستخدام ،لواناأل من أهمية كثرواأل للمشاهد هاإيصال المرسل يسعى التي

 من بدالً  المتلقيف جذابة، بصورة وتقدم والتصميمات التوضيحية والصور البيانية والرسوم البصري 

 فوجرافيكاإلن في النار يستطيع والمعلومات البيانات صفحات وفهم قراءة في يبذل الجهد أن

 .ويبسطه الكالم يختصر الذي

 يجعل ةالمعبر  والصور الرسومو  شكالاألو  لواناأل استخدام إن .تخزين المعلومات واالحتفاظ بها  .4

 االتصاق أكثر ورفالص لحاة، بأي تذكره يسهل وبذلك المتلقي، عقل في تأثيراً  أكثر اإلنفوجرافيك

 .اإلنسان عقل في الصورة تأثير نفس له اإلنفوجرافيكو  بالذاكرة،

 لواناأل ىعل تحتوي  التي والمتميزة الجذابة اإلنفوجرافيك تصميمات إن والتشويق. الجاذبية  .9

 لىع رؤيتها فور لها القارئ  انتباه جذب على تعمل جميعها والصور والمخططات والرسومات

 بذلكف ،معانيها عن رؤيتها عند القارئ  ويتساءل الورق، ىعل مطبوعة حتى أو الحاسوب جهاز

 .لها رؤيته عند جديداً  شيئاً  تعلم قد القارئ  يكون 
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 4440) ينويب االسـتخدام، على بناء" الجاذبية االحتفاظ، الفهم،"الثالثة  هدافاأل أولوية وتتحدد

,Kibar & Akkoyunlu )وافقيت بما متوازنة تكون  أن ويجب ذاتها هميةاأل لها الثالثة هدافاأل أن 

 لمصـمما أولوية أن إلى (Lankow et al ,. 4444) ويشـير كما ،واالسـتخدام التصـميم أهداف مع

 على لحفاظل مفيدة فالجاذبية الجاذبية، تليهما االحتفاظ، ثم االستيعاب، هي التوعوية األغراض في

 . الفهم من المزيد لتحقيق المشاهد اهتمام

  رافيكاإلنفوج نواعأ

 :التصميم طبيعة/ العرض نمط على بناء

  هي: العرض طريقة على بناء أنماط ثالثة رافيكجلإلنفو 

 كثراأل Lankow et al),.4444)حسب ما يرى  الثابت اإلنفوجرافيك يعد: الثابت اإلنفوجرافيك

 المتلقي تفاعل رويقتص على المطبوعات، أواالنترنت  في وينتشر ،اإلنفوجرافيك أنماط بين من انتشاراً 

ومنخفض التكلفة  التصميم في السهولة النمط هذا مميزات ومن والقراءة، المشاهدة على معها

 .(4443)الزهراني، 

 ويقدم مم،المص ومحتواها عناصرها يختار ثابتة الثابت عبارة عن تصميمات اإلنفوجرافيكن إ

 بشكل أو مطبوع بشكل هاإخراج ويتم فهمها، من السهل ورموز رسومات صورة في المعلومات

 .(,Dai 4440) هوصفحات اإلنترنت ومواقع االجتماعي التواصل وسائل على تنشر تصميمات

 بين التنقل ريةح للمشاهد ويتيح االنترنت، عبر انتشاراً  كثرهو األ: الرأسي الثابت اإلنفوجرافيك .4

 النوع هذا أنى إل (Yildirim, 4444) أشار الرأسي، وقد التنقل شريط من خالل المكونات

 4449) ووافقه على ذلك لديهم؛ القراءة عادات بسبب المتعلمين عند كبيرة بصـورة مفاـل
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,Krum)إن حيثو  ؛تفايالً  أكثر الرأسي التخطيط ذات اإلنفوجرافيك تصـاميم بأن أكدحيث  ؛ 

 .كةار المش في أسهل الويب عبر النمط هذا أن كما األفقي التمرير من أسهل الرأسي التمرير

 والرسومات اتالكتاب بين يدمج والبيانات للمعلومات بصـري  مثيلوهو ت: التفاعلي اإلنفوجرافيك .4

 النقر اللخ من المعلومات وتسـلسـل عرض في التحكم للمتلقي يتيح فهمها، ليبسط والصـور

 النمط ذاه كما يتيح ،اإلنفوجرافيك عرض تفاعل واجهة داخل المتامنة الفائقة الروابط على

 عملية في كميتح فهو المتلقي استجابة على منتام، بناء بشكل المعلومات من كبيرة كمية رضع

 تعقيداً  النواعا أكثر أنه إال التفاعلي اإلنفوجرافيك مزايا من الرغم وعلى المعلومات، على حصوله

 امم التوظيف؛ إعادة بسهولة يتصف ن هذا النوعإذلك ف إلىة إضاف، (Dur, 4440) اإلنتاج في

 إلى (Ghobadi, 4449) وتشير دراسة األمر ذلك، تطلب كلما المعلومات تقديم للناشر يتيح

 عنصر نإ حيث ديناميكية أكثر اإلنفوجرافيك تصميمات جعل نحو الراهن الوقت في ميل وجود

 للمشاهد. أعمق خبرة يوفر التفاعل

هو  تالثاب فالنمط زه،تمي ما صفة اإلنفوجرافيك عرض أنماط من نمط لكل وترى الباحثة أن

الثابت  لنمطا اما المطبوعات؛ عبر نشره ويمكن التصميم عملية في واألسرع واألسـهل انتشـاراً  االوسع

 على معلومات التفاعلي اإلنفوجرافيك شتملبينما ي معينة، حركة تتطلب معلومات يبينفهو  الرأسي

 تلقي،الم اسـتجابة على بناء لوماتالمع عرض ويتيح واحدة، واجهة في متعددة طبقات ذات كبيرة

 .مالتقد   في رغبته ومدى

 التصميم من الهدف على بناء اإلنفوجرافيك أنماط

 :أنواع خمسة إلى التصميم من الهدف حيث من اإلنفوجرافيك ينقسم

  المعلوماتي اإلنفوجرافيك .4
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ة شاملة، ين بصور م هذا النوع حجم كبير من المعلومات، والوقائع، والمفاهيم حول موضوع معيقد  

ند الحاجة ع وسهلة، وجذابة بحيث يستطيع القارئ من خاللها تخزين المعلومات، واسترجاعها بسهولة

الخاص من  إلى(، ويتصف هذا النوع بالتدرج في تقديم المعلومات من العام  ,2214Diaإليها )

تلخيص  أونصيحة ، والرسومات وعادة ما ينتهي هذا النوع بإعطاء شكالاألخالل الكتابات، و 

لـدى  مصـدر اسـتقصـائي للمعلومـات اإلنفوجرافيكللمعلومات الواردة؛ وبشكل عام يشكل هذا النوع من 

أن هذا النوع ( 2211، ويذكر)درويش والدخيني ,kurm) 2210(المتلقين الذين ال يملكونها باألصـل 

 التي ناقشـت مدى حاجة البشرلميلر و  يتماشـى مع مبادئ نارية تعلم المعرفة اإلنفوجرافيكمن 

 للمعرفة، وكيفية تعلمها، وترميزها، واستدعائها في مواقف مشابهة.

  النقاشي/الحواري  اإلنفوجرافيك .2

 محدد إجراء بيترت وعليه سلفًا، محدد باستنتاج المتلقي إقناع إلى التصميم من النوع هذا يهدف

 االتجاهات يحتوض ثم ومن الموضـوع عن عامة ةفكر  بإعطاء اإلنفوجرافيك يبدأ حيث المتلقي؛ به يقوم

 معينة يةشخص انتخاب أو الخيرية للجمعيات كالتبرع نصـيحة بتقديم وينتهي مختصـرة بصـورة

(kurm, 2013). 

 يعالناإل اإلنفوجرافيك .3

 حيث الجتماعي؛ا التواصل شبكات وعبر يونيةالتلفز  القنوات عبر اإلعالني اإلنفوجرافيك ينتشر 

 التجـاريـة، العالمات من مثيله مع المنتج ومقـارنـة والمميزات، العيوب، عرض عبر للسـلع ويجالتر  يتم

 .اإلنفوجرافيك من النوع لهذا األفقي التصـميم نمط اسـتـخـدام يتم ما وغالباً 
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 موراأل إلى اهوجذب االنتب الوالء، ثقافة تنمية إلىيهدف في تصميمه  :العامة العالقات رافيكجإنفو  .0

تابات الك من أكثر لوانواأل شكالاأل استخدام على التركيز ويتم اإلنسانية، الحمالت أو هامة،ال

 .طويلة لفترات الذاكرة في بها االحتفاظ يتم حتى والنصوص

 المعلوماتي يكاإلنفوجراف مع التفسيري  اإلنفوجرافيك يتفق: التعليلي/التفسيري  اإلنفوجرافيك .1

 مفصلة فسيراتت عرض إلى التفسيري  اإلنفوجرافيك يميل لكن مة؛المقد للمعلومات العميق بالعرض

 .الكتابات والنصوص من أكثر والرسومات شكالاأل من خالل

 

 اإلنفوجرافيك خصائص

 (:,Krum 4449) وهي الخصائص من بعدد اإلنفوجرافيك يتميز

 متحركة، وأ ثابتة وصور رسوم شكل على المعلومات ترميز على القدرة وهي :واالختصار الترميز .4

 .المهارات على والتعرف التعلم وقت اختصار وبالتالي

 .البشري  عقلال قبل من إدراكها تسهيل أجل من بصرية بصورة المعلومات تقديم :البصري  االتصال .4

 وجرافيكاإلنف التعلم، حيث يتميز شبكات أو التواصل شبكات عبر وذلك :للمشاركة القابلية .9

 االجتماعي والتعلم االلكتروني. تواصلال شبكات عبر المشاركة بخاصية

 تسهم وجميعها والكتابة شكالاألو  والصور لواناأل تنوع ودمج طريق عن وذلك :الجذاب التصميم .0

 .جذب انتباه المشاهد في

 توفر الشروط التالية: أهمية (2219الزهراني، ) يرى  أعالهولتحقيق الخصائص 

 .معين وموضوع معينة بفكرة ارتباطه .4

 .لواناأل وتناسق التصميم ببساطة يتميزأن  .4
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 . واللغوية العلمية األخطاء من خلوه .9

 .صحيحة بطريقة للمعلومات ربطه .0

 اإلعالم في اإلنفوجرافيك استخدام

 لمعلومات،ا تمثل التي الصحفية الفنون  أشكال من شكل المعلوماتية الرسومات أو اإلنفوجرافيك

 ودائماً  ،اإللكترونية والمواقع والمجالت الصحف مثل اإلعالم وسائل في واسع نطاق على وتستخدم

 الذي لتطورا منذ الصحافة في البيانية الرسوم استخدمت فقد والنص، الصورة بين العالقة تميزت

 البيانية الرسوم إشاعة إلى ما أدى؛ اتيالثمانين أواخر األخبار غرف في الكمبيوتر أجهزة إدخال أحدثه

 أصبحت فقد اإلنترنت، استخدام انتشار مع ،2222 عام بداية منذو  العامة، ارفالمع وتوظيفها في

 .(Virginia, et al, 2016) شائعة اإلنترنت على البيانية الرسوم

 من هاغير  من أكبر وثقة بمصداقية تحاى فهي الصحافة، في مهمة المرئية المعلومات دـعت  

 تصاميموال الرسوم استخدام زيادةب ساهم الصحافة صناعة في الكمبيوتر دخول أن علما المعلومات،

 استخدام عبر يتم ذلك أن علما بها، واالقتناع وفهمها بالمعلومات االهتمام على القراء تساعد التي

 له القراء فهم يللتسه نهايته إلى بدايته من معيناً  موضوعاً  يتناول بذاته مستقال فنا اإلنفوجرافيك

 في استخدامه ادز  وقد واالقتصادية، الرياضية كالتقارير خرى األ الفنون  مع مساعداً  فناً  أو واستيعابه،

 إذ ت،والمجال الصحف وبعض اإلنترنت ومواقع االجتماعي التواصل شبكات في األخيرة السنوات

 دفع ما ووه االنتباه ولجذب للقراء، مبسط بشكل والمعلومات األخبار يصالإل له استخدامها لوحظ

 دادهإع طرائق إلى التعرف فيها العاملين وحث به االهتمام إلى يةاإلعالم المؤسسات من العديد

 (.2211 دلو،) وتصميمه
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 فهم سهيلت في وقوي  جديد نهج تأسيس يمثل الحديثة الصحافة في اإلنفوجرافيك استخدام إن

 إدارة نشاءإ الصحافة على اإلنفوجرافيك استخدام فرض إذ البصرية، الثقافة على باالعتماد األخبار

 المهن تطور لىإ أدت التي التكنولوجية التغيرات ظل في وصناعته اإلنفوجرافيك لتشكيل صةمتخص

 والكفاءة الخبرة الكالمت الكافي بالقدر ليحترف مهارته تطوير الصحفي علىيتوجب  فأصبح المختلفة،

 أصبحت ذلك،وب ذلك، على تساعده التي والمواقع البرامج عبر العالمي المحتوى  انتاج له تسمح التي

نترنت اإل عبر للنشر مصممة عالية جودة ذات مواد لخلق والموارد الوقت ستثمارإل تحتاج الصحافة

 (.2211)لبد، 

 الفيديوالمبحث الثالث: 

 نشأة فن الفيديو

هذا النوع  يالواليات المتحدة وأوروبا في الستينيات كنوع جديد من الفن. سم   الفيديواجتاح فن 

عدة، كفـن الفيديو والفيديو التجريبي، وظهـر فـن الفيديو مع الحركات الفنيـة  وقـت ظـهـوره بتسميات

قافيـة غرافيـا، والحركات السياسية واالجتماعيـة والثو المعاصـرة المستخدمة للتكنولوجيا الحديثـة والفوت

لمفاهيمي ا واالقتصادية المتغيرة في ذلك الوقت. نتج هذا النوع من فن البوب وحركة الفلوكسوس والفن

وفـن الجسـد وفـن األداء، والموسيقى المعاصـرة والـرقص المعاصـر والمسـرح واألفـالم التجريبيـة 

(Andrews, 2014). 

 تطور فن الفيديو

نفسي، فمع تحرير أداء خيالي و  إلىالبسيط في بداية السبعينيات  بدائيبشكله ال الفيديوتغير فن 

ما كانت باألبيض واألسود، والتطور الرقمي والتكنولوجي الذي بعد لوانوتنسيق الصورة بوجود األ

من  اتيالتطور االستثنائي لفن الفيديو قد جاء في الثمانين كما انElw) , 4441) أصبح أسرع وأدق
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التلفاز  د حاورتزاي؛ وذلك بسبب تقدم التكنولوجيا وظهور الكمبيوتر وتطور الكاميرا و القرن الماضي

الفيديو  وانمكـن فنهو ما عمقا، و  أكثرية، إذ أصبحت عالقة فن الفيديو والتلفاز كثقافة محلية وعالم

لمشاهدة فنهم، وأصبح هنالك نوعية جديدة من جماليات التلفاز وفن الفيديو،  أكبرالوصـول لجمهـور 

 .(Falk, 4444)بآخر التوجهات الحديثة في الفن  أومتأثرة بالتوجهات االجتماعية والثقافية 

نانين ات وإلى الوقت الحالي على يد عدة فيات والتسعينيالفيديو في نهاية الثمانين فنر تطو  

ة فيديو بريطانية معاصرة، ركزت على الوعي الذاتي في فيـديوهاتها نأبرزهم: جيالن ويرنج وهي فنا

ور وتغيير الص االصطناعيةعلى األقنعة  اعتمادهاوالمجموعات، بجانب  فرادوالحياة اليومية لأل

 "نبجائزة "تيرنر للف 1996دقيقة صمت" عام  62المستمر والدوبالج الصوتي، إذ فاز فيلمها "

(Grosenick , 2001)  بقاية ا في فيديوهاته اهتمتوشيرين نشأت الفنانة النسوية اإليرانية التي

رن الماضي القفي تسعينيات  واسعاً  عالمياً  لها أعمال ثالثة حققت نجاحاً ، المرأة اإليرانية وتحررها

(Heartney , 2007)ايا األصل اهتمت في فيديوهاتها بقا فلسطينيةفنانة لبنانية  ، ومنى حاطوم

، 1911عام  (Measure of Distance)والحرب والالجئين، فمن خالل عملها قياس المسافة  المرأة 

مع صوت  اً الميالذي ناقشت فيه قاية بعدها عن عائلتها خالل الحرب في لبنان، وانتشر العمل ع

 .(Jennings, 4441)اإلنجليزية  إلىحاطوم باللغة االنجليزية والكتابات العربية التي ترجمت 

 مفهوم الفيديو التفاعلي

بد من أن يدمج المعلومات بشكل تكاملي أثناء  أفال نتائج، ال توعوي حتى يحقق أي ناام 

علة في خيارًا ممتازًا لتحقيق ذلك، وأداة فاتعتبر  التوعوية، وبهذا فإن الفيديوهات للمشاهدتقديمها 

 .(Ovalle et al, 2017) التوعيةتوظيف أنماط 
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عبارة عن مجموعة من الفيديوهات التي تكون مامنة في بيئة بأنه  :الفيديو التفاعليويعرف 

 ,Gedera & Zalipour)مع المحتوى بطرق مختلفة  بالتفاعل للمشاهدتفاعلية، والتي تسمح 

2018). 

( بأنه: "وسائط عرض رقمية، يستطيع من خاللها المستخدم أن 2217حين عرفه كحيل ) في

ط معلومات، ة نقاإضافيقوم ببعض األنشطة التفاعلية، مثل النقر على عناصر في داخل الفيديو، و 

 وعرض أسئلة، والتحكم في عرض الفيديو". 

ومات السمعية ، ووظيفته تقديم المعلأحد المستحدثات في عالمنا المعاصر التفاعليويعتبر الفيديو 

، ويجري عرض الصوت والصورة من خالل شاشة عرض ويستطيع المشاهدالبصرية وفقأ الستجابات 

الفيديو التفاعلي تقديم المعلومات باستخدام لقطات الفيديو واإلطارات الثابتة مع نصوص ورسوم 

ل، منها على شاشة مستقلة )إسماعي وأصوات، ويعرض الفيديو التفاعلي لقطات الفيديو مجزأة كل

2210 .) 

الفيديو التفاعلي بأنه بمثابة ناام يقوم بعرض لقطات الفيديو وله  Lehman (4443) يعرفو 

القدرة بأن يحدث التفاعل المتبادل الثنائي االتجاه مع الوسائط الصوتية ووسائط الفيديو ويمكن 

 من مكان. أكثراالستفادة منها في 

 التوعوي  اإلعالن: رابعالمبحث ال

بد وان يعتمد على التخطيط، ولعل التخطيط للحمالت اإلعالنية  ي نشاط انساني الإن أساس أ

دف إلى هتي تاالتصال ال أداة قبل تنفيذها أمرًا هامًا وضروريًا لنجاح تلك الحمالت، واإلعالن هو 

نامة في صورة سة أو المسلمؤ التعبير عن الجهود المبذولة في االستراتيجيات التسويقية حتى تاهر ا
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طيبة لدى الجمهور بغرض تحقيق األهداف المطلوبة، ومن ثم فإن تخطيط الحمالت اإلعالنية  ذهنية

التوعوية من المتطلبات االساسية لتسليط الاوء على الاواهر المجتمعية السلبية ومحاولة معالجتها 

 االتصال للتأثير واإلقناع ونشر أشكالاهم من الحمالت اإلعالنية التوعوية تعد ، و (2212)العبدلي، 

 هاألفكار والمعلومات، وهي بمثابة جهد إعالني مخطط يمتد لفترة زمنية معينة، ويهدف في تصميم

  (.2221رسالة إعالنية وترسيخها لدى الجمهور )أحمد،  إيصالإلى الترويج لفكرة ما و 

الاواهر والعادات  لتأثير فيستهدف االتوعوي في خدمة المجتمع كونه ي اإلعالنانطلق 

وال  ،تقديم أفكار وحلول لهذه السلوكيات السلبية عبروالسلوكيات السلبية الموجودة في المجتمع 

فكرة معينة للناس، ومحاولة إقناعهم بها، بل تزيد  إيصالالتوعوي فقط في  اإلعالنتنحصر مهمة 

ن فكرة ما يسعى المصمم الستخدام ع اإلعالن. فعند أساليب مناسبةب األفكارعلى ذلك بتقديم 

رة وجوانبها تلك الفك أهميةفي إطار يعبر فيه عن  ية معاً عالناالستراتيجيات المناسبة والحمالت اإل

ساسيًا في أ جزءاً  اإلعالنأصبح من هنا فقد ما يشجع المتلقي على االستجابة واالقتناع، ؛ اإليجابية

، )غنيم اإلعالنبوعة والمسموعة والمرئية في خدمة المط اإلعالمصبحت وسائل أو  ،المجتمعحياة 

2221). 

 التوعوي  اإلعالن أهداف

التوعوي هو تغيير  اإلعالنساسي الذي يسعى له ن الهدف األأإلى ( 2221) ةطعيم بوأ شيري

رائزه غ إثارةمحاربة ظاهرة اجتماعية بما يتناسب مع مصلحة المجتمع عن طريق  أوتعديل سلوك  أو

بني ية ويتأثر بها، ومحاولة توجيهه واستمالته وإقناعه بتعالنفعاالته ليالحظ الرسالة اإلودوافعه وان

 على خصائصها وصفاتها والنتائج المرجوة من تبنيها حاضرًا ومستقباًل.  أكثرالفكرة والتعرف 
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التوعوي فهو القدرة على إقناع المتلقي بتبني الفكرة  عالنعم واألشمل لإلما عن الهدف األأ

 : لمجتمعية المطروحة واالنحياز لها وذلك عن طريق ما يليا

وذلك عن طريق إمداد المتلقي بالمعلومات والبيانات الكافية التي تساعده على  توفير المعلومات:.2

ن لمام بها مها وسلبياتها واإلأسباباكتشاف الجوانب الجديدة التي يجهلها عن الااهرة المجتمعية و 

 : جميع الجوانب

 . اإلعالنعلى معلومات توضح للمتلقي مزايا وصفات موضوع  اإلعالنتوي ن يحأ .أ

 تشجيع الااهرة االيجابية. أوحدث الرغبة لدى المتلقي لحل الااهرة السلبية ن ي  أ .ب

لمهمة التوعوي بإمكانه القيام بهذه ا اإلعالنلكن  ؛وهذه المسألة صعبةيير رغبات المتلقين: تغ .0

عوامل وظروف تأثر بعدة ي االجتماعين السلوك وذلك ألتصميمة واستخدامه،  أحسن إذا

تحققت  ذاإالتوعوي القيام بهذه المهمة  اإلعالنويستطيع  ،اجتماعية وثقافية وتجارية واقتصادية

 الشروط التالية:

 المتلقي الرغبة في تغيير اتجاهاته وتبني افكار جديدة. لدى ن يكون أ  .4

وائد والخدمات التي تعود على المتلقي التوعوي المزايا والف اإلعالنن يبرز أ .4

 نتيجة تبنيه للفكرة المقترحة.

التوعوي جوًا عامًا من التأييد للمتلقي يؤكد له سالمة  اإلعالنحدث ان ي   .9

 االتجاه الجديد. أوبقبول الفكرة القرار الذي اتخذه 
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 عناصر تصميم اإلعالن التوعوي 

ة سرئيصميم اإلعالن التوعوي فإن العناصر الانه عند ت (2211)الراوي و ( 2214) برغوثيرى 

 الواجب مراعاتها هي:

a. هي الجملة أو مجموعة الجمل الصحيحة التي تحمل الرسالة  ة والفرعية(:رئيسالعناوين )ال

هل حفاه من قبل المتلقي، مثل عناوين الحمالت التوعوية ضد اإلعالنية للمتلقي بشكل يس  

وعدينا أحمالت مكافحة سرطان الثدي ) وعناوينلتدخين( التدخين )ال تلعب بعداد عمرك، ال ل

المصمم  ننفالعناصر جاذبية في اإلعالن التوعوي وغالبًا ما يت أكثرتفحصي(، وتعتبر 

ضفاء إ في لواننواع الخطوط والاالل واألأي في ابراز العنوان وتمييزه، فيستخدم عالناإل

 له. والبروزظهار المزيد من اإل

b. هو الكلمة أو الفقرة التي تحمل في طياتها البيانات أو المعلومات  الني(:المتن )النص اإلع

ن يعرفها المتلقي في اإلعالن، فيجب أأو الشروحات أو األفكار أو االقتباسات التي يجب 

على المصمم اإلعالني االهتمام به قل أو كثر، بحيث يكون واضحًا في سياق التصميم 

 ويثير اهتمام المتلقي.

c. ل حيان تحمتعتبر الصورة من أهم عناصر اإلعالن، ففي بعض األ ي اإلعالن:الصورة ف

الصورة الرسالة كاملة دون الحاجة لكتابات مرافقة، وتعد الصورة في بعض اإلعالنات تغني 

أعلى  حتى تحقق بنفسهالمصمم على اختيار الصورة  عن ألف كلمة، لذلك يجب ان يحرص

درجة عالية من الوضوح وتكون مرتبطة بموضوع  درجات نجاح اإلعالن، بأن تكون على

ه نأ، وان تكون مؤثرة في المتلقي حتى يسهل عليه تذكرها دائمًا. كما رئيساإلعالن بشكل 

 ة بعض التأثيرات على الصورة لتقديم الفكرة المطلوبة بأفال طريقة ممكنة.إضافيمكن 
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d. :اصر اإلعالنية داخل عدم تكديس العن درجات الثقل والمساحات البيضاء المشغولة

اإلعالن، كما يجب ترك مساحات بيااء لتسهيل حركة العين داخل التصميم وسرعة وسهولة 

 فهم اإلعالن، وهذا يعني اتزان التصميم والعمل على تشكيل الكتلة والفراغ في التصميم.

e. :ة إضاف ة وظيفية وليستإضافتها إضافرضية التصميم فتكون أالخلفيات وهي  الخلفيات

لية، ويفال عادة في وضع تدرج لوني بسيط كخلفية للتصميم وبذلك، يامن المصمم شك

عدم تكديس العناصر اإلعالنية في التصميم، فخلفيات التصميم لها دور كبير في ابراز 

  الصورة أو العنوان لإلعالن. أهمية

f. إلعالن ا والرموز التي تستخدم في تصميم شكالإن للخطوط واأل والرموز: شكالالخطوط واأل

كبيرة من ناحية جمالية ووظيفية، فهي تختصر الرسالة اإلعالنية برمز واحد،  أهميةالتوعوي 

 الفكرة.  إيصالمما تختصر العناصر الموجودة في اإلعالن وتساعد وتسهل  أكثر

g. تعد الخطوط الكتابية  نواع الخطوط الكتابية:أ(Typography)  من العناصر المهمة في

الة الرس إيصالسرع من عملية سهل وت  ت   ي، كونها تحمل دالالت ومعان  التصميم اإلعالن

اعي فاالختيار الخاطئ لنوع الخط الطب ،اإلعالنية للمتلقي، لذلك يجب استخدامها بحذر شديد

 فسد اإلعالن ويربك المتلقي في فهم الرسالة اإلعالنية. ي  

h. :وكلما تؤثر في نفسية المتلقي ساسية في التصميم التيالعناصر األ أحدعد اللون ي اللون ،

كان المصمم ذو خبرة عملية وعلمية في تأثير ووظيفة اللون المستخدم على نفسية المتلقي؛ 

 ن استخدام اللون في التصميم له أهدافأصوب في اختياراته اللونية، حيث أدق و أكلما كان 

الرسالة  اليصجدوى إل رأكثاختيار اللون المناسب يجعل من التصميم  جمالية ووظيفية، ولعل  

 .اإلعالنية
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 ية عالناإل االستماالت

كل يجذب ية بشعالنية المستخدمة لتقديم الرسائل اإلاإلقناعساليب هي األ يةعالناإلاالستماالت 

ودوافعهم  هماهتماماتوهي بذلك مدخل التأثير الذي يتم استخدامه لجذب المشاهدين وتحريك  ،االنتباه

؛ ؤى واالتجاهاتية بتعدد الر عالنالشرائية، كما وتتعدد تصنيفات االستماالت اإلللتأثير على قراراتهم 

 (:2222 ين هما )الزعبي والشرع،رئيسنوعين  إلىال أنه يمكن تصنيفها إ

ذلك من و  المستهلكالخدمة من جانب  أوتركز المتطلبات العملية للسلعة  االستماالت العقلية: .2

التي يتصف بها وهي ترتبط بالحاجات الجوهرية كالرغبة في خالل عرض صفات المنتج ومزاياه 

ويؤكد محتوى الرسائل المستخدمة لالستماالت العقلية على  ،مان واالستقرارالحياة والحماية واأل

 ،تياجاتهالحمالءمة  كثراأل ألنهان يشتري السلعة أ علىالحقائق والجانب المنطقي لحث المشاهدين 

قلية استمالة الميزة التنافسية واستمالة السعر واالخبار وشهرة المنتج وغيرها ومن انواع االستماالت الع

 من االستماالت.

تركز هذه االستماالت على االحتياجات النفسية واالجتماعية للجمهور مثل  االستماالت العاطفية: .0

بعاد عاطفية ا إلىد حيث ان اغلب قرارات الشراء تستن ؛والتقدير االجتماعيةالمرح والجاذبية والمكانة 

ة، يحتى لو كانت المنتجات المعلن عنها يمكن النار اليها على انها تعتمد على دوافع شراء منطق

 نها صارت تمسأل اإلقناعلغة حية ناباة مؤثرة في  إلىفالعاطفة تحول لغة الحقائق المجردة 

نا المنطق وراء معام قرارات ن نرى بال تأثير، ولذلك وان كنا نود ا المشاعر، وبدونها تكون الكلمات

ا استخدام العاطفة، وتبريره إلىاآلخر اال ان الواقع يثبت ان معام المواقف التي تستدعي اقناع 

تمالة نواع االستماالت العاطفية اسأقنع الناس والعاطفة هي التي تحركهم، ومن يفالعقل  ،بالحقائق

 ية واستمالة الذات والمرح وغيرها. المكانة، الجاذبية الشخص الندرة، االستعارة، الدفء،
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 سس تصميم اإلعالن التوعوي أ

وهو توزيع العناصر اإلعالنية من صور ومساحات لونية وعناوين على نصفي  التوازن: .2

ية وكل نصف حاصل على نفس الدرجة من التوازن، ئاإلعالن بحيث تكون كل العناصر مر 

كل ، ذلك ألن لرد عصر يطغى على اآلختشعر المتلقي ان اإلعالن متوازن وال يوج وبطريقة

ال انه يجب مراعاة قواعد التصميم لإلعالن إ ،خاصة بها أهميةعنصر من عناصر اإلعالن 

كل منهم، ومراعاة التنسيق بين العناصر وعالقة كل عنصر مع العناصر  أهميةإلظهار 

لهندسي ركز االبصري الذي يقع فوق الم األخرى وموقعه في التصميم، خاصة موقعه للمركز

 .(2221إيجابية في اإلعالن )سكوت،  كثربقليل، والذي يعد الموقع األ

جاد عالقة بين العناصر الموجودة في اإلعالن التوعوي تبي ن ارتباط العناصر إيهي  الوحدة: .0

 هميته فيأ ببعاها، ما يعطي القوة لإلعالن بحيث ان لكل عنصر من عناصر اإلعالن 

جهة للمتلقي من ناحية نفسية ووجدانية وعقلية، واتحاد التكوين عن طريق الرسالة اإلعالنية المو 

تكاتف العناصر مع بعاها لتكوين عالقة تجانسية موحدة، بحيث تاهر كوحدة متماسكة تعبر 

 .(2211عن فكرة اإلعالن )الراوي، 

( ان المقصود هنا تناسب الطول والعرض في اإلعالن إما 2221ويرى الراوي ) التناسب: .3

 ، لذلك يجب انربشكل اإلعالن ككل أو لكل عنصر من عناصر التصميم مع العنصر اآلخ

بين أحجام العناصر المكونة للتصميم ونسبة معينة بين الشكل  ةتكون هناك نسبة معين

رضية، والمساحات البيااء أو المساحات الشفافة في التصميم، كما يجب ان تكون هذه واأل

لة حتى ال تحدث رتابة في التصميم وملل لدى المتلقي، ويعتمد النسبة مدروسة وغير متماث

 : االتناسب على قاعدتين هم
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 الطبيعية مثل الجبال واالشجار والبحار. شكالخذ النسب من األأ. أ

  . التعامل مع نسب الطول والعرض.ب

ن ( ان التباين هو شدة االختالف بين العناصر في اإلعال2214يرى البرغوث ) التباين: .4

التوعوي مثل تااد اللون أو الشكل أو الحجم، ويهدف التباين إلى لفت نار المتلقي للرسالة 

 هميتها، ويمكن تقسيم التباين إلى:أ اإلعالنية بقوة والتركيز على 

آلخر اأكبر من  أحدهما: أي انه في حالة وجود عنصرين يجب ان يكون التباين في الحجم .أ

م السيادة في التصميم، أي انه في حالة توحيدهما هبشكل ملحوظ إلعطاء العنصر األ

اما بالنسبة للنص اإلعالني فالفقرات المهمة بالتصميم يجب  ،هميةسوف يكون لهم نفس األ

)الراوي،  امنه أهميةوحروف أكبر ومقاسات مختلفة عن الفقرات األقل  أثقلان توضع ببنط 

2211). 

ية مر ضروري، للخروج عن النمطأر اإلعالن ان التباين الشكلي لعناص التباين في الشكل: .ب

في اإلعالن، ففي حال كانت جميع العناصر في اإلعالن لها نفس الحجم فقد يؤدي ذلك 

 .(2221)سكوت،  إلحداث رتابة في اإلعالن ويفقد اإلعالن جاذبيته

ن اليكون التباين أو الثقل اللوني للون الواحد مع تدرجاته، فاإلع التباين في درجة الثقل: .ج

الذي يحتوي عددًا من الصور يجب التنويع بينهم في نقل اللون، وكذلك بالنسبة للعناصر 

ما في حالة اإلعالن الذي يحتوي على النص كاماًل، ينبغي أاألخرى حسب التدرج اللوني، 

 .(2214، )البرغوث مراعاة التباين اللوني في النص
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لتصميم، المستخدمة في ا شكالن طريق األيكون التباين في االتجاه ع التباين في االتجاه: .د

واالحجام  الشكبحيث انه يتم توجيه حركة العين داخل التصميم عن طريق التغيير في األ

 . للعناصر داخل التصميم

لكل عنصر من عناصر التصميم إيقاعه الحركي الخاص به، المترافق مع عناصر . االيقاع: 5

ويعد اإليقاع هو الفواصل المنامة لحركة العناصر داخل التصميم البنائية األخرى المصاحبة له، 

موسيقية متناغمة زمانيًا ومكانيًا، ولعل الحصول على ايقاع  ةاإلعالن، ليتحول اإلعالن إلى نوت

يثير شغف المتلقي لمشاهدة اإلعالن مرارًا وتكرارًا، وترسيخ الرسالة  منتام بين عناصر اإلعالن

  .(2221وقع منبع، اإلعالنية في ذهن المتلقي )م

ن في ووضعه حسب حركة العي أهمية كثريكون التركيز عن طريق تحديد العنصر األ :ز. التركي6

التصــــــميم، فمن الممكن ان يكون الشــــــعار أو العنوان أو الصــــــورة، والتأكيد عليه من خالل الكثافة 

 (.2229 )عيسى، اللونية أو المساحة أو الموقع

 توعويةأهداف الحملة اإلعالنية ال

 الحملة اإلعالنية التوعوية تتمثل في: أهداف( ان 2212شحرور ) ی ر ي

 ايجابية. م. تسليط الاوء على ظاهرة مجتمعية معينة سواء كانت سلبية أ1 

 نواعها المختلفة. أها و أشكال. التعريف بجوانب الااهرة السلبية بجميع 2 

 ودحض الفكرة السلبية. يةبجاي. إثارة رغبات المتلقي وحثه على تبني الفكرة اإل0

 . محاولة التأثير في الجمهور لحل قاية معينة ومعالجة الاواهر السلبية المجتمعية. 4 

 . تعزيز صورة المؤسسة المعلنة أو المنامة أو المؤسسة في أذهان الفئات المستهدفة. 1
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 ية التوعويةعالنمراحل تخطيط الحمالت اإل

 ية التوعوية هي:عالناإل مالتالح ( ان مراحل تخطيط2211) ديرش ی ر ي

وفيها يتم جمع المعلومات عن الااهرة المنتشرة في المجتمع وسلبياتها  جمع البيانات والمعلومات:. 2 

 ثقافية واجتماعية واقتصادية. يوطرق معالجتها وتأثيراتها على المجتمع من نواح

 المنامة المعلنة وطرق  أهدافاء على ية، بنعالنالحملة اإل أهدافويتم تحديد  :هداف. تحديد األ0 

 اجتماعية وصحية. أهداففادة المجتمع المحلي والمجتمعات المماثلة من إ

 وأوهنا يتم اختيار الوسائل حسب المواد المتوفرة في السوق المحلي  ية:عالن. اختيار الوسائل اإل3 

 . نامةي وحسب الميزانية التي سوف توفرها المعالنحسب ابتكارية المصمم اإل

المنامة  وأويقصد فيها المخصصات المالية التي سوف تنفقها المؤسسة  . تحديد ميزانية الحملة:4

ات المنام أهدافن ية، وفي الغالب تكون عن طريق جمع التبرعات ألاإلعالمالمعلنة على الحملة 

 علنة تكون غير ربحية ولكنها مجتمعية بحته.الم  

ات حسب الفترة الزمنية المخصصة للحملة مع عالننا يتم تقسيم اإلوه ية:عالن. جدولة الحملة اإل5 

لرسالة ية تبعًا لتكرار اعالنية، وذلك يساعد في نجاح الحملة اإلعالنمراعاة حجم التكرار للرسائل اإل

 ذهان.ية وترسيخها في األعالناإل

 الية:الت سئلةاأل إجاباتويتم ذلك عن طريق تحليل  ية:عالن. تقييم الحمالت اإل6 

 المرجوة منها؟  هدافية تحقيق األعالنهل استطاعت الحملة اإل .أ

 ؟ية شمول جميع الفئات المستهدفة في المجتمع المحليعالنهل استطاعت الحملة اإل .ب

ئة الف إلىية عالنالرسالة األساسية والفكرة اإل إيصالية عالنهل استطاعت الحملة اإل .ج

 بوضوح؟  المستهدفة

 الفكرة؟ إيصالة كان لها الدور الفعال في يعالني من الوسائل اإلأ .د
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 ية، وما هي نقاط ضعف الحملة؟عالنما النجاحات التي حققتها الحملة اإل .ه

 

 :الدراسات السابقةثانيًا: 

يعرض هذا المحور عددا من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية أو أحد محاورها، 
ديو ية منها إلى تزايد االهتمام بدراسة كل من اإلنفوجرافيك والفيتشير الدراسات السابقة خصوصا العرب

 لتحقيق أهداف إعالنية أو توعوية. 

 الدراسات العربية -أ

وتوظيفه في تصميم  اإلنفوجرافيك :بعنوان .(0222عبد العزيز، وسعد الدين )و  قاسم،دراسة 
 التلفزيوني. اإلعالن

 حيث ني،التلفزيو  اإلعالنفي  توظيفهكانية وإم اإلنفوجرافيكالتعريف ب إلى الدراسةهدفت 

فعال في نقل المعلومات والبيانات بصورة واضحة لجلب اإلنتباه، وذلك من المهم و ال دورها وضحتأ

 واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف خالل تمثل البيانات والمعلومات البصرية،

 إلنفوجرافيكلت نتائج الدراسة ان أظهر و ، التلفزيوني الناإلعفي  اإلنفوجرافيكوتحليل نماذج توظيف 

دور مهم وفعال في نقل المعلومات والبيانات والمعرفة بوضوح وتشويق، وذلك من خالل تمثيل 

ن خالل ية معالنوالرسائل اإل األفكاران تقديم ت النتائج أظهر البيانات والمعلومات بصريًا، كما 

بقيم فريدة من خالل عرض المنتجات والخدمات، واوصت الدراسة  يمد المتلقي اإلنفوجرافيكتوظيف 

 عالنم واإلبشكل عا اإلعالنفي مجال  وتوظيفه اإلنفوجرافيكبارورة مواكبة التطور العالمي تجاه 

 هدافالمتحرك في تحقيق األ اإلنفوجرافيكباالستفادة من  بشكل خاص، كما أوصت التلفزيوني

 التلفزيوني. اإلعالنفي  توظيفه ةبإمكانيية، واالهتمام عالناإل
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 فةلصحي حالة دراسة الفلسطينية الصحافة في اإلنفوجرافيك: "بعنوان .(0222) الدلو، دراسة
 ".الرسالة

 يتناولها التي اوالقااي اإلنفوجرافيكب الرسالة صحيفة اهتمام مدى على التعرف الدراسة هذه هدفت

 من تعد وهي الدراسة، لصحيفة المحلي بالواقع ارتباطه ومدى نشره ومواقع ومصادره ومكوناته وأنواعه

 الدراسة داة أ أما المتبادلة، والعالقات المسحية الدراسات منهجي الدراسة واستخدمت ،الوصفية البحوث

 أهم ومن م،2216 للعام الرسالة صحيفة من أعداد 124 وعينتها المامون  تحليل استمارة فهي

 الصحف من يرهاغ دون  اإلنفوجرافيك بفن الرسالة صحيفة اهتمام اسةالدر  إليها توصلت التي النتائج

 الفلسطينية صائلوالف والمجتمعية السياسية: )هي قاايا أربع على اإلنفوجرافيك وتركيز الفلسطينية

 وجود لدراسةا وأوضحت المحلي، بالواقع ترتبط اإلنفوجرافيك قاايا معام وأن ،(المحلية واالنتخابات

 .يتناولها التي والقاايا اإلنفوجرافيك واعأن بين عالقة

في ظل انتشار األخبار  21-الصحي وإدارة أزمة كرونا كوفيد اإلعالم"بعنوان  .(0202راسة خيرة )د
 ."الزائفة عبر مواقع الميديا االجتماعي

 19 -د رونا كوفيو ك الصحي ألزمة جائحة اإلعالمط الاوء على كيفية معالجة يتسل إلىهدفت 

 اء، التي أصبحت فافي الجزائر تداول األخبار الزائفة عبر مواقع الميديا االجتماعيةفي ظل 

 التقليدية تتداول من خاللها أنماط مختلفة من المعلومات الزائفة اإلعالملوسائل  امنافس ياافتراض

مة الصحي في إدارة أز  اإلعالمالدراسة بتشخيص دور  اهتمتوالماللة للجمهور، وعلى ضوء ذلك 

، ثم رصد آليات 19 -رونا كوفيد و ية لجائحة كاإلعالمالمعالجات  أشكالواستكشاف أبرز  رونا،و ك

 إلىراسة الد وأوصتانتشار األخبار الزائفة التي تتداول عبر مواقع الميديا االجتماعية،  وأساليب

 لجائحة.لية في معالجته وتغطيته اإلعالمالصحي بمبادئ أخالقيات المهنة  اإلعالم ضرورة التزام
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المعدية: وباء  األمراضفي مواجهة األوبئة و  اإلعالمدور  :بعنوان .(0202دراسة الشرمان )
 .فيروس كورونا نموذجاً 

ئة الوعي بطرق الوقاية من األوب شرن في ودوره صح يال اإلعالم أهمية بيان إلى سةالدرا هدفت

 سالتي رافقت ظهور وباء فيرو  تالشائعا ، والتعرف علىفي المجتمع األردني المعدية األمراضو 

هاتها، وتناولت في كيفية  ينياإلعالمو والباحثين والكتاب  صينالمخت من عدد آراء كورونا ومعرفة توج 

مه، ودوره في زيادة الوعي بطرق الوقاية اإلعالم تعامل وذلك  الوباء، من مع وباء كورونا، وكيف قد 

 ،ياالستطالعالمنهج  سةالدرا واستخدمت ،2222مايو  شهرخالل فترة ظهور الوباء حتى نهاية 

 لدى برأكبثقة  تتمتع التقليدية ماإلعال سائلو  أن :أهمها النتائج من عدد إلىتوصلت الدراسة و 

 أزمةي ف سةاألزمات، وهذا ما بينته الدرا خالل ستحدثةاالجتماعي الم صلالتوا سائلو  من الجمهور

مع  ضوحوو  شفافيةعالمية والعربية منها ال تتعامل بالحكومات ال بعضوأوضحت أن  كورونا، وباء

، إلعالما وسائل رقابتها على شديدلت ذريعة كورونا وباء من واتخذت األزمات، أوقات اإلعالم سائلو 

 ضبطرق الوقاية من مر  صح يالوعي ال شركبير في ن حد إلىيسهم  اإلعالمالدارسة ان كما بي نت 

 منه وقايةالطرق لل الأفحول  صينلتبادل اآلراء بين المخت سععلى نحو وا المجال كورونا، وفتحت

 والتعامل معه.

الجديدة في زيادة وعي الجمهور المصري  اإلعالمدور وسائل  :بعنوان .(0202دراسة العطار )
 .دراسة ميدانية بالتطبيق على أزمة كورونا –لمواجهة االزمات الصحية 

 ي ر الجمهور المصي زيادة وع يالجديدة ف اإلعالمل لتعرف على دور وسائاالدراسة  هذهوهدفت 

الجمهور  ىعل، واقتصرت عينة الدراسة الوصفية واستخدمت الدراسة المنهج ،لمواجهة فيروس كورونا

 222الدراسة بلغت عينة أما عاما ممثلة للمجتمع ككل.  62 – 22 عمار ما بيناأل من ي المصر 

و" الحار والريف" وعلى اختالف المؤهالت  إلناثا"الذكور و  ي منتمثل المجتمع المصر  ةمفرد
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عالقة ارتباطية طردية دالة بين درجة اعتماد الجمهور  ت نتائج الدراسة وجودأظهر ، و العلمية والعمرية

ما ، كبينهم يالصح يزيادة نشر الوع يالجديدة ودورها ف اإلعالمعلى وسائل ( الريف الحار)

ي ف (اإلناثالذكور و ) ي بين الجمهور المصر  إحصائيةلة فروق ذات دال ت النتائج بعدم وجودأظهر 

وجود دم ، وعكورونا لديهم بفيروس يالصح يالجديدة لزيادة الوع اإلعالمدرجة اعتمادهم على وسائل 

الجديدة  اإلعالماعتمادهم على وسائل  بين المراحل العمرية المختلفة ودرجة إحصائيةفروق ذات داللة 

ة بين المؤهالت العلمي إحصائيةفروق ذات داللة ، ووجود روس كورونابفي يلزيادة وعيهم الصح

 .ونابفيروس كور  يالجديدة لزيادة وعيهم الصح اإلعالمعلى وسائل  ماعتماده درجة يالمختلفة ف

التوعوي  اإلعالنلالتصال في  جماليالدور اإل بعنوان: .(0202خرون )آدراسة شحاته و 
  .كاإلنفوجرافي االلكتروني في صحافة

فة التوعوي في الصحا اإلعالنلالتصال في تصميم  جماليالدور اإل أهمية إلى الدراسةهدفت 

عض الدول العالم بالتحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في  وصفيالمنهج ال اتبعت الدراسة ،اإلنفوجرافيك

ية في هذه المجال وفقا لما تتمتع به من معايير جمال )الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا( المتقدم

 بالمعرفة.التزود  أورشاد دورها التوعوي اإل تأديةفي 

ما لها في تصميم الحمالت التوعوية ل اإلنفوجرافيكاستخدام تقنية  أهميةالدراسة  نتائجت أظهر و 

تعمل  اإلعالنرة وصيل فكت علىالمتلقي وسهولة استيعابه وبساطته وقدرته  إدراكجيد علي  تأثيرمن 

دى تفعيل وزيادة الجانب المعرفي ل على اإلنفوجرافيكالتوعوي االلكتروني ب اإلعالنبعض أنماط 

  .المتلقي
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وتبنيه لقاية  سلوكه وتوجيهير وعي المتلقي يفي تغ اإلنفوجرافيك استخدام أهميةب وأوصتكما 

 التوعوية اتعالنعيل دور اإلفتبارورة  كذلك اوصت الدراسة وتكوين رأي عام في قاية ما. ة،معين

 .يه تتناسب مع مجريات المجتمعإعالنمن خالل نشر وتصميم رسائل  اإلنفوجرافيكب

 ي عبر صفحاتاإلعالمفي تقديم المحتوى  اإلنفوجرافيكبعنوان: وظيفة  .(0202دراسة بركع )
 .العراقية خباريةالمواقع اإل

اقع التي انتشرت في المو  ههم تصاميمأ و  وجرافيكاإلنفالتعرف على فن  إلى الدراسةهدفت 

نماط وشكل العرض والعناصر المرئية والمقروءة المستخدمة، واتبعت العراقية من حيث األ خباريةاإل

تم اختيار العراقية و  خباريةالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما وتمثل مجتمع الدراسة المواقع اإل

 خباريةكونها من المواقع اإل yes Iraq، موقع يس عراق المستقلةافة موقع موازين نيوز، وكالة الصح

اقع ي على التصاميم الموجودة في تلك المو األول)زوار وقراء( وبعد االطالع  المحلية التي لها متابعين

 الدراسة. أهداف إلىشهر )حصر شامل( للوصول أ 6تم تحليل جميع التصاميم في تلك المواقع خالل 

وظفه بشكل وت اإلنفوجرافيكالعراقية باتت تعتمد  خباريةج الدراسة ان المواقع اإلت نتائأظهر و 

لنقل  اإلنفوجرافيكتبويب خاص  خباريةذ أفردت المواقع اإلإ ومهم عبر الصفحات مواقعها، رئيس

ت أظهر ك م تفاعلية، كذلأ ةي للقارئ بشكل بسيط وجذاب سواء كانت التصاميم ثابتاإلعالمالمحتوى 

هي  ةالعراقي اريةخباإلفي المواقع  ةياإلنفوجرافيكمتها التصاميم هم الوظائف التي قد  أ ن أالدراسة نتائج 

مبسط  نقل المعلومات المعقدة والصعبة بشكل   هميةوذلك أل ؛وتوضيحية التفسيرية خباريةية اإلاإلعالم

 .يةعالنوالتعليمية واإل ةالقارئ بينما انعدمت الوظائف الترفيهي إلىومفهوم 
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 الدراسات األجنبية .ت

 :بعنوان  ,Xinyi Yu; Lei Shi)0222) دراسة

A Comparative Research on Cognitive Effect of Infographic and 
Animation Presentation in News. 

 ".ألخبارا صناعة على اإللكترونية بالمواقع المتحركة والرسـوم لإلنفوجرافيك المعرفي التأثير" 

 المواقعب المتحركة والرسوم لإلنفوجرافيك المعرفي التأثير على التعرف لدراسةا استهدفت 

 نهجم واستخدمت ،، أجريت الدراسة في مدينة أوساكا في الياباناألخبار صناعة على اإللكترونية

 كان أنه هانتائج أهم ومن اإللكترونية، االستبيان أداة  واستخدمت الوصفية الدراسات من وتعد المسح،

 وجـود وثبـت ،الثابت اإلنفوجرافيك مـن أكثر األخبار توصيل في كبير دور التفاعلي نفوجرافيكلإل

 النوع وبين يةاإللكترون بالمواقع لإلنفوجرافيك الشـباب متابعـة كثافـة بين إحصائية داللة ذات فـروق 

 بالمواقع جرافيكاإلنفو  متستخد التي األخبار على الدراسة عينة اعتماد ارتفاع ثبت وأيااً ( أنثى – ذكر)

 .اإللكترونية

 :بعنوان (Kanthawala,2019) دراسة
Credibility of health infographics: effects of message structure and 
message exaggeration. 

 مصداقية الرسوم البيانية الصحية: آثار بنية الرسالة والمبالغة في الرسالة
 ة الرسائل منفهم كيفية تحديد الناس لمصداقي إلى وهدفتالمتحدة،  أجريت الدراسة في الواليات

 حيث ؛. هذا ألن المصداقية غالًبا ما تكون بمثابة مقدمة للسلوكياتخالل وسائل التواصل االجتماعي

 وسائل خالل نم كبيرة بكميات تسهيلها يتم التي الخاطئة المعلومات عصر األخيرة اآلونة في نعيش

 صريح غرضل إنشاؤه تم الحجم صغير مرئي كوسيط اإلنفوجرافيك يعملوحيث  اعي،االجتم التواصل
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 التواصل سائلو  على المرئي المحتـوى  شعبية وتزداد الفهم، سهل بتنسيق المعقدة المعلومات نشر وهو

 وقد اإلنترنت، عبر الخاطئة المرئية المعلومات انتشار من للحد أولى وكخطوة يوم، كل االجتماعي

 دورا لفعلبا لعب قد اإلنفوجرافيكب المصمم الصحي المعلومات مخطط هيكل أن إلى النتائج أشارت

 .رسالته مصداقية تحديد في

 (Musselman,2013)دراسة 

Effect of Ornamentation on the Emotional Response and Perception of 

Motion Graphics. 

 جابة العاطفية وإدراك.الرسوم المتحركة على االستفي  تأثير الزخرفة

 تأثير الزخرفة على االستجابة العاطفية والتصور للتحريكالتعرف على  إلىسة االدر  هذه هدفت

ت في االستجابات افيكي، لتتبع العين، واختبارها للتغير اإنشاء سلسلة من التحريك الجر  فيكي. تماالجر 

الكمية  سة كال من البياناتاالدر عت مزخرفة في التصميم. جالت على أساس كمية اوالتصور  العاطفية

تم و و. ت المشاهدين لكل فيدياللحصول على فهم أفال للردود العاطفية الشاملة وتصور  والنوعية

ية ومجاالت االهتمام. وتم تحليل البيانات الكم تتبع العين للتحقق من نقاط االتصال سة بياناتادر 

 كاراألفليل البيانات النوعية لالتجاهات و عن االرتباطات واالتجاهات. تم تح من خالل البحث

 سة أن كمية الزخرفة في تحريك الشعار لها تأثير مباشر على االستجاباتاوجدت هذه الدر  المتكررة.

 ة فيت إيجابية عاماتغيير  إلى. وأدى المزيد من ظهور الزخرفة وتصوراتهمالعاطفية للمشاهدين 

 الرسالة، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك نقطة أوارية ت العالمة التجرااالستجابات العاطفية وتصو 

 .تحول حيث أن للزخرفة اإلمكانية في أن تسبب استجابة سلبية من المشاهد
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 على الدراسات السابقة قيبالتع

ان معام الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية تناولتها  الدراسة خاللمن  تبي ن

 وكيفية اإلنفوجرافيكالتي تناولت (، 2211م، وعبد العزيز، وسعد الدين )قاسكدراسة  مجزأبشكل 

في الصحافة  اإلنفوجرافيك( 2211) دراسة الدلوتناولت  بينما، التلفزيوني اإلعالنتوظيفه في تصميم 

ت وجود عالقة بين اإلنفوجرافيك والقاايا التي يتناولها خصوصا السياسية أظهر و  الفلسطينية

باستثناء  حليليالمنهج الوصفي الت للباحثة ان اغلب الدراسات السابقة اتبعت تبي نيكذلك ، واالقتصادية

ا هحيث الموضوع من ومنالتي جمعت بين المنهج الكمي والنوعي.  (Musslman, 2013دراسة )

ومنها من طبق على المواقع  (Kanthawala,2019) مجتمعًا دراسيًا كدراسة ةما اتخذ مجال الصح

 (.2221كدراسة )بركع،  ةخبارياإل

 إلنفوجرافيكاالتوعوي و  اإلعالنتمثلت في  ةممهالحالية في ربطها بين متغيرات  الدراسةتميزت 

التي  -بحسب علم الباحثة -ىاألولوهي تعد الدراسة  ،والفيديو حيث اتخذت قناة المملكة أنموذجاً 

هة جائحة التوعوي بهدف مواج عالناإلوالفيديو في تصميم  اإلنفوجرافيكقارنت بين استخدام كل من 

 كورونا.
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 :الفصل الثالث
 (اتجراءالطريقة واإلمنهجية الدراسة )

 منهج البحث المستخدم 

جربة والبحث التجريبي هو ذلك البحث الذي يستخدم الت ،سة المنهج التجريبياالدر ستخدم في هذه ا

سة ار وذلك عن طريق الد ن،عاملي أوالعالقة بين متغيرين  ويقرر، معين في فحص واختبار فرض

أي  ،تأثيره ةسابدر  الدراسةهتم تت ماعدا المتغير الذي االمتغير  المتقابلة التي ضبطت كل للمواقف

 ةه الباحثتحكم فيتعامال واحدا  المؤثرة في المتغير التابع ما عدا محاولة ضبط كل العوامل األساسية

 (.2214ن، )عبيدات وآخرو  ه على المتغير التابعتحديد وقياس تأثير  غيره على نحو معين بقصدتو 

 ت علمية دقيقة وواضحة تقارن استجابة المتلقيناسة وأهمها إيجاد مؤشر االدر  أهدافوانطالقًا من 

علمي هو فإن هذا المنهج ال التوعوي بأبعاده )العقلية، والعاطفية( اإلعالنما من خالل تصميم  لفيديو

 .سةاالدر  الخيار األنسب لهذه

 جتمع الدراسةم

 في المستوى الدراسي األوسطفي جامعة الشرق  اإلعالمطلبة كلية الدراسة من  مجتمع ن تكو  

( طالبا 222والبالغ عددهم ) 2222-2221للعام الدراسي  األولالثالث والرابع في الفصل الدراسي 

بحيث  ات المجتمععملية اختيار هذا المجتمع لتحقيق التجانس بين مكونجاءت ، و من الذكور واإلناث

 تعميم النتائج.بيسمح ذلك 
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 عينة الدراسة

إلعالن ا بإنتاجتم اختيار العينة من طلبة كلية اإلعالم الذي انهوا مساقات دراسية ذات عالقة 

وير التلفزيوني، والتص خراجواإلنفوجرافيك مثل "تصميم وانتاج اإلعالن في وسائل اإلعالم، واإل

 .الدراسة مقرراتساعة من  62 الطالب اوزجت دبشرط أن يكون قالتلفزيوني، 

وقد تم  ،بين مجموعتين تمثيليتين (21/25) مقسمة بالتساوي  مفردة ينمن خمستألفت العينة 

 لعدديا، وروعي في ذلك التقارب قصدية بما يناسب أهداف الدراسةال الطريقةاختيار العينة من خالل 

مبنى ي الدراسية ف فصولفي ال المجموعتينفصل تم و  ،قدر اإلمكان بالنوع االجتماعي )ذكر/ انثى(

 جرافيكاإلنفو إعالنات وتم عرض ، ىاألول على مجموعة لفيديوكلية اإلعالم، حيث تم عرض إعالنات ا

 وفيما يلي تفصيال لخصائص المجموعتين: .على المجموعة األخرى 

  (2-3جدول )ال 
 عيتبعا للنوع االجتما اإلنفوجرافيك عينة أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار نوع االجتماعيال الرقم
 0.48 12 ذكر 1
 0.52 10 أنثى 2

 222 05 المجموع

العينة هم من الذكور وبالمقابل شكلت  أفراد( من %84ان ما نسبته ) أعالهيتاح من الجدول 

 .يرإلى حد كب ، أي أن النسب بين النوعين متقاربةالعينة أفراد إجمالي( من %52ما نسبته ) اإلناث
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  (0-3جدول )ال
 تبعا للنوع االجتماعي الفيديو عينة أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار نوع االجتماعيال الرقم
 2.62 11 ذكر 1
 2.42 12 أنثى 2

 222 05 المجموع

وبالمقابل شكلت ، العينة هم من الذكور أفراد( من %60ن ما نسبته )أ أعالهمن الجدول  يتاح

، أي أن النسب بين النوعين متقاربة إلى حد ما العينة أفراد إجمالي( من %80ما نسبته ) ناثاإل

 .مكانات المتوفرةوحسب اإل

 أداة الدراسة

الخماسي  ليكرت مقياستطوير استبانة ب تملجمع البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة 

خالل مجموعة فقرات تقيس االستماالت ات التوعوية، ومن عالنلقياس درجة التأثر بمحتوى اإل

 اإلطار لىإباالستناد  اإلعالنعداد وانتاج إ التي استخدمت في  اإلقناعساليب وأ)العقلية والعاطفية(، 

 .يعالنفي المحتوى اإل استخدامهالتي تم ي ااإلقناعالناري للدراسة والمتمثل في نارية االتصال 

من دراسة المتغيرات الديموغرافية لل األولفي الجزء ة رئيسء ثالثة أجزا إلىستبانة تقسيم اال كما وتم

في الجزء الثاني من االستبانة عرض المتغير المستقل للدراسة  وتمكما  ،حيث النوع االجتماعي

عداد إ ا عند يهإللمصادر التي تم الرجوع إلى ا استناداً  عدتحيث تم قياسه من خالل فقرات  ،الحالية

لجزء الثالث من أجزاء االستبانة الذي تم فيه عرض الفقرات الخاصة بقياس وكذلك ا ،داة الدراسةأ

 المتغير التابع للدراسة الحالية.
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، وتم عرض المواد اإلعالنية لكل منفصل ولقد تم فصل المجموعتين كل في فصل دراسي

بحيث كانت الصور واضحة  Data Show عرضها بواسطة جهاز الداتا شو مجموعة عن طريق

 مسموع تماما لجميع أفراد العينة. والصوت

 اإلحصائيالمقياس 

يتكون هذا المقياس من خمس درجات حيث (. Likert 5-scaleتم استخدام المقياس الخماسي )

( غير 2(، غير موافق )0(، موافق بدرجة متوسطة )4(، موافق )1موافق بشدة ) :يلي للموافقة كما

 أو متوسط أومرتفع درجات: ب الفقراتبحوثين على (. لتحديد مستوى موافقة الم1موافق بشدة )

تتراوح  الاعيفةالذي بين أن الدرجة (، و 0، فقد تم استخدام المقياس المبين في الجدول رقم )ضعيف

 – 3.67(، والمرتفعة من )3.669 – 2.04(، الدرجة المتوسطة من )2.339 – 1في نطاق )

1.22.) 

 (3-3جدول )ال
 دمالمستخ اإلحصائيالمعيار  

 ةمرتفع ةمتوسط ضعيفة
1 – 2.339 2.04 – 3.669 0.67 – 1.22 

 

 صدق األداة

للتأكد من الصدق الااهري ألداة الدراسة ومدى قدرة فقراتها على قياس المتغيرات تم عرضها 

والقياس والتقويم، واستشارة بعض الممارسين  اإلعالمعلى مجموعة من األكاديميين المختصين في 

 ترشاد بآرائهم عند تصميم الفقرات وفقا لمالحااتهم.للمهنة من اجل االس
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 ثبات األداة

هذا  ، ويقيسألفا للبيانات المجمعة استخراج معامل كرونباختم ثبات األداة، فقد للتأكد من 

ة مقبولة حيث ستكون النسب ،مدى اتساق إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة المعامل الحسابي

في  تبي نيكما ار بهو ما تحقق في هذا االختو ، %62 قيمة ألفا إن تجاوزت في مثل هذه الدراسات

 دناه:أالجدول 

(4-3جدول )ال  

 لفاأنتائج اختبار كرونباخ 

 لفاأقيمة  عدد الفقرات البعد 
 0.729 9 اإلنفوجرافيكالعقلي / فيديو  2
 0.739 9 اإلنفوجرافيكالعاطفي / فيديو  0
 0.711 9 العقلي/ فيديو التلفزيون  3
 0.776 8 العاطفي/ فيديو التلفزيون  4

 0.806 35 المجموع الكلي 

لفا أكما بلغت قيمة  (،2.776-2.711)لفا قد تراوحت بين أان قيم  أعالهبينت نتائج الجدول 

( وبالتالي يتاح وجود ثبات %62( ما يعني ان كافة القيم قد تجاوزت نسبة )2.126) الفقراتلكافة 

 سة.داة الدراأفي 

 سةاات الدر إجراء

، وذلك ما ساعد على بلورة مشكلة سات السابقة ذات الصلةار دالاألدب الناري و  جعةامر  تمت

ث على قناة بتات التوعوية التي عالنمحتوى اإلنوعين من اختيار  حيث تم ،الدراسة بالصيغة الحالية

على ذلك و )العقلية والعاطفية(،  بالبعدين من االستماالت الذين يمثالنو جائحة كورونا  أثناءالمملكة 
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 ،ثيليتينمن أفراد العينة في المجموعتين التم لدى المشاهدين التأثيرتقيس  استمارةتصميم  تماألساس 

 في اإلعالم وفي مختصينالمحكمين عدد من العرضها على  من خالل األداة التحقق من صدق تم و 

ات عالنإلا قسمين يشاهد كل منهما أحدت إلى القياس. بعد ذلك، تم اختيار عينة الدراسة، حيث قسم

كل  امق فقد تم توزيع االستبانات على جميع أفراد العينة، ثم وبعد عملية عرض الفيديوهات ،التوعوية

اإلجابة عن فقرات وأسئلة االستبانة، بعد ذلك تم جمع االستبانات وإدخال بياناتها إلى برنامج فرد ب

spss،  نما تم في الفصل بي في الفصل الرابع.سة انتائج الدر  تم عرضعد ذلك ب، و النتائج تحليلتم ثم

 تفسيرها والتعليق عليها.الخامس تلخيص أهم النتائج و 

 حصائيةاإلالمعالجة 

استخدام األساليب  ، حيث تمspssاالعتماد على برنامج التحليل  الدراسة تم أسئلة نع ولإلجابة

 االتية: حصائيةاإل

 رارات.النسب المئوية والتك .1

 لفا.أاختبار كرونباخ  .2

يارية الحسابية واالنحرافات المع األوساطمقاييس النزعة المركزية والتشتت: حيث تم احتساب  .0

 العينة. جاباتإل

 .(MANOVA)عدد اختبار التباين المت .4
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 وكما يلي:تحليل أسئلة الدراسة وفرضياتها  لنتائج اً ن هذا الفصل استعراضتام  

ديو ببعده العقلي في في في المشاهدين التوعوي  اإلعالنما درجة تأثير : األولالسؤال  اإلجابة عن
  جائحة كورونا؟ أثناءاة المملكة نات قإعالنفي  التلفزيون 

( يوضح 4-0والجدول ) .المعياري السؤال تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف  اهذ لإلجابة عن
  :ذلك

 ( 1-4جدول )ال

 يربتأثالعينة على الفقرات الخاصة  أفراد جاباتنحرافات المعيارية إلإل الحسابية وا األوساط
 التوعوي ببعده العقلي في فيديو التلفزيون  اإلعالن

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة ال الترتيب

4 
ًا الفيديو أدت دور  إعالنالموسيقى الموظفة في 

 .نتباهفي جذب اال
 مرتفعة 5 0.664 4.200

4 

 فايروس كورونا أعراضتولدت لدي معرفة حول 
التوعوي المقدم من قناة  عالنبعد مشاهدتي لإل

 .المملكة

 مرتفعة 4 0.773 4.233

9 
زاد الفيديو المعروض من معرفتي حول سبل 

 .الوقاية من فايروس كورونا
 مرتفعة 3 0.794 4.300

0 

ن وقربها م اإلعالنفي  وضوح اللغة المستخدمة
للمعلومات حول  إدراكيالواقع ساهم في 

 .الجائحة

 مرتفعة 1 0.572 4.500

1 

 ي أصبحت اميزعالنبعد ما شاهدت الفيديو اإل
 األمراض أعراضفايروس كورونا و  أعراضبين 

 .المشابهة األخرى 

 مرتفعة 7 0.711 4.100
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 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة ال الترتيب

4 
دالالت واضحة ألسلوب  يعالنقدم الفيديو اإل

 .ياة وتحسينها للوقايةالح
 مرتفعة 2 0.606 4.333

4 
فيديو ال إعالنالمؤثرات البصرية المستخدمة في 

 .اإلعالنساهمت بجذبي نحو متابعة 
 مرتفعة 8 0.870 4.000

3 

بينت لي الصور المستخدمة في الفيديو 
ي بأنها تمثل الواقع والحقيقة بدون عالناإل

 .تزييف

 مرتفعة 3 0.651 4.300

3 

دتني الصور المعروضة في االحتفاظ ساع
بالمعلومات حول الجائحة واستيعابها بشكل 

 .أكبر

 مرتفعة 6 0.507 4.133

 مرتفعة  0.349 4.233 المتوسط الحسابي الكلي 

 تأثيررجة دالعينة حول  أفراد جاباتأن المتوسط الحسابي الكلي العام إل أعالهمن الجدول  تبي ني

مرتفعة حيث  درجةبببعده العقلي من خالل الفيديو التلفزيوني قد جاء اهدين في المشالتوعوي  اإلعالن

الفقرات قد  نع جاباتمعام اإل درجةان  تبي ني(، كما 0.349( وبانحراف معياري )4.233بلغ )

( 0.572( وبانحراف معياري قدره )4.500الحسابية ) األوساطمرتفعة، حيث بلغ اعلى  بدرجةجاءت 

الواقع  وقربها من اإلعالنوضوح اللغة المستخدمة في الفقرة التي نصت على  نع جاباتويعود لإل

( وبانحراف 4.00الحسابية ) األوساط أدنىوبالمقابل بلغ  .ساهم في ادراكي للمعلومات حول الجائحة

ت على المؤثرات البصرية المستخدمة في الفقرة التي نص   جابات( ويعود إل0.870معياري قدره )

 .اإلعالنهمت في جذبي نحو متابعة سا اإلعالن
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 ببعده العاطفي خاللفي المشاهدين التوعوي  اإلعالنما درجة تأثير السؤال الثاني:  اإلجابة عن
  جائحة كورونا؟ أثناءناة المملكة ات قإعالنفيديو التلفزيون في 

يوضح ( 4-0) والجدول .لوسط الحسابي واالنحراف المعياري السؤال تم استخراج اا هذ لإلجابة عن
 :ذلك

 ( 2-4)جدول ال
ديو المتعلقة بالبعد العاطفي خالل في عن الفقراتلإلجابة الحسابية واالنحرافات المعيارية  األوساط

 جائحة كورونا. أثناءات قناة المملكة إعالنالتلفزيون في 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة ال الترتيب المعياري 

4 
ي عالند مشاهدتي للفيديو اإلشعرت بالقلق عن

 .الخاص حول فايروس كورونا
 مرتفعة 5 0.607 3.900

4 
تولد لدي خوف من ضعف الوسائل الحمائية 

 .والوقائية التي أقوم بها
 مرتفعة 4 0.718 4.033

9 

رضة ع كثراأل فراداألشعرت بالتعاطف التام مع 
لإلصابة بفايروس كورونا من كبار السن 

 .المزمنة من عائلتي األمراضوأصحاب 
 مرتفعة 1 0.628 4.466

0 
تنامى لدي شعور في المسؤولية الذاتية إزاء 

 .يعالنفايروس كورونا بعد مشاهدتي للفيديو اإل
 مرتفعة 3 0.628 4.133

1 

تنامت لدي الهواجس حيال إصابتي بفايروس 
مشاهدتي للفيديو وما اشعر به من  أثناءكورونا 
 .مشابهة أعراض

 مرتفعة 3 0.730 4.133

4 

لتي ات الوقائية اجراءتعاطفت بشكل كبير مع اإل
تقوم بها الحكومة من منع السفر واالغالقات 

 .لبعض القطاعات
 مرتفعة 3 0.628 4.133

4 
تابعة م زادت الموسيقى التصويري من رغبتي في

 .تفاصيل الفيديو المعروض
 مرتفعة 2 0.791 4.166
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3 
ي اهتمامي حيال نعالاثارت مقدمة الفيديو اإل

 .فايروس كورونا
 مرتفعة 3 0.681 4.133

 مرتفعة  0.347 4.137 المتوسط الحسابي الكلي 
لخاصة العينة على الفقرات ا أفراد جاباتان المتوسط الحسابي الكلي إل أعالهمن الجدول  تبي ني

جائحة  ثناءأالمملكة ات قناة إعالنببعده العاطفي في في المشاهدين التوعوي  اإلعالن تأثيربدرجة 

(، ونالحظ 0.347( وبانحراف معياري قدره )4.137مرتفعة وبلغت قيمته ) درجةكورونا قد اكتسب 

مرتفعة عند  وبدرجة( 0.628( وانحراف معياري قدره )4.466الحسابية قد بلغ ) األوساطان اعلى 

ابة عرضة لإلص كثرألا فراداألالفقرة التي تنص على ) شعرت بالتعاطف التام مع  اإلجابة عن

المزمنة من عائلتي، وبلغ المتوسط الحسابي  األمراضبفايروس كورونا من كبار السن واصحاب 

الفقرة  اإلجابة عنمرتفعة عند  وبدرجة( 0.607( وبانحراف معياري قدره )3.900) جاباتاالدنى لإل

 ونا(.فايروس كور ي الخاص حول عالنالتي نصت على )شعرت بالقلق عند مشاهدتي للفيديو اإل

ل ببعده العقلي من خال  في المشاهدين التوعوي  اإلعالن تأثيرما درجة السؤال الثالث:  اإلجابة عن
  جائحة كورونا؟ أثناءات قناة المملكة إعالنفي  اإلنفوجرافيك فيديو

( يوضح 9-0والجدول ) .لوسط الحسابي واالنحراف المعياري السؤال تم استخراج ا اهذ لإلجابة عن
 :ذلك

 ( 3-4جدول )ال
 اإلعالن ثيرتأالفقرات المتعلقة بالبعد العقلي لإلجابات عن الحسابية واالنحرافات المعيارية ل األوساط

 جائحة كورونا. أثناءات قناة المملكة إعالنفي  اإلنفوجرافيكالتوعوي من خالل فيديو 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة ال الترتيب المعياري 

1 
 اإلعالنجذبتني انواع الخطوط المستخدمة في 

ء عداد المصابين جراأوالخاصة ب ياإلنفوجرافيك
 .فايروس كورونا

 مرتفعة 7 0.759 4.080
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة ال الترتيب المعياري 

2 

والرموز  شكالاألالحات بأن الخطوط و 
وضة المعر  اإلنفوجرافيكالمستخدمة في تصميم 

تتسم بالبساطة في المحتوى وسهلة  اإلعالنفي 
 .الفهم

 مرتفعة 1 0.408 4.800

0 

قدر  أكبرالترميز واالختصار يعمل على تجميع 
ممكن من البيانات والمعلومات في مكان واحد 
بصورة مرئية ابتكارية لتكوين المعرفة المركزة 

 .حول جائحة كورونا

 مرتفعة 3 0.500 4.600

4 
اصبحت قادرًا على فهم مسببات فايروس كورونا 

ومات من خالل الصورة البصرية لمعل
 .اإلعالنالمعروضة في  اإلنفوجرافيك

 مرتفعة 5 0.723 4.240

1 
 اإلعالنية داخل عالنعدم تكديس العناصر اإل

االصابة بشكل  عراضساهم في معرفتي أل
 .يةاإلنفوجرافيكواضح من خالل الرسوم 

 مرتفعة 5 0.723 4.240

6 
المعروض في القدرة على  اإلنفوجرافيكيسهم 

 .لمعلومات لوباء كوروناالتذكر واسترجاع ا
 مرتفعة 2 0.476 4.680

7 
في  ساهمت اإلنفوجرافيكالحركة المستخدمة في 

الربط بين المسببات وتكوين معرفة جديدة حول 
 .الوباء للوقاية

 مرتفعة 4 0.613 4.280

ائحة لتفاصيل كثيرة حول الج اإلنفوجرافيكتقديم  1
 .يسهم في تغطية الموضوع لكافة جوانبه

 مرتفعة 7 0.759 4.080

مات معلو  إلىفي االنتباه  اإلنفوجرافيكساهم  9
 .الجائحة وفهمها مما ساعد في تجنب الفايروس

 مرتفعة 6 0.800 4.160

 مرتفعة  0.317 4.351 المتوسط الحسابي الكلي 

عقلي بعد الالفقرات المتعلقة بالإلجابات عن ن المتوسط الحسابي الكلي لأ أعالهمن الجدول  تبي ني

ناة المملكة ات قإعالنفي  اإلنفوجرافيكمن خالل فيديو  في المشاهدين التوعوي  اإلعالن تأثيردرجة ل
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مرتفعة، وقد  درجة( واكتسب 0.317( وبانحراف معياري قدره )4.351جائحة كورونا قد بلغ ) أثناء

مرتفعة عند  ةودرج( 0.408( وبانحراف معياري قدره )4.800الحسابية قيمة ) األوساطعلى أ بلغ 

 يكاإلنفوجرافوالرموز المستخدمة في تصميم  شكالاألالفقرة )الحات بأن الخطوط و  اإلجابة عن

توسط حسابي م أقل، في حين بلغ البساطة في المحتوى وسهلة الفهم(تتسم ب اإلعالنالمعروضة في 

لتي نصت على الفقرة ا اإلجابة عنمرتفعة عند  ودرجة( 0.759( وانحراف معياري قدره )4.080)

والخاصة بأعداد المصابين جراء  ياإلنفوجرافيك اإلعالن)جذبتني انواع الخطوط المستخدمة في 

حة يسهم في لتفاصيل كثيرة حول الجائ اإلنفوجرافيك)تقديم  فايروس كورونا( والفقرة التي نصت على

 تغطية الموضوع لكافة جوانبه(.

الل ببعده العاطفي من خ في المشاهدين التوعوي  اإلعالن تأثيرما درجة السؤال الرابع:  اإلجابة عن
  جائحة كورونا؟ أثناءناة المملكة ات قإعالنفي  اإلنفوجرافيك فيديو

( يوضح 0-0والجدول ) .المعياري السؤال تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف  اهذ لإلجابة عن
 :ذلك

 (4-4جدول )ال
 أثيرتية لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بالبعد العاطفي لالحسابية واالنحرافات المعيار  األوساط 

 .اإلنفوجرافيكالتوعوي من خالل فيديو  اإلعالن

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة ال الترتيب المعياري 

4 
الفرعية ة و رئيسجذبت انتباهي تصاميم العناوين ال

 ي.كنفوجرافيالتوعوي اإل اإلعالنالمستخدمة في 
 مرتفعة 3 0.627 4.320

4 

عداد الوفيات الناتجة عن أ سلوب عرض أبي  أثر
جائحة كورونا بالخوف على عائلتي من هذا 

 .نعالالفايروس والواردة في المحتوى النصي لإل
 مرتفعة 4 0.678 4.280
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة ال الترتيب المعياري 

9 

ي ف شكالاألساهم التصميم المتناسق للرسوم و 
 في زيادة اإلعالنالمعروضة في  اإلنفوجرافيك

 .لدي حول جائحة كوروناالوعي 
 مرتفعة 6 0.746 4.160

0 

أثارني عند عرض أطفال ومراهقين وكبار سن 
الوقاية وااللتزام ب االكتراثصيبوا بالفايروس لعدم أ

 .الصحية
 مرتفعة 2 0.646 4.400

1 
شعرت بالخوف من ارتفاع اعداد المصابين في 

 .اإلنفوجرافيكفي  المستشفيات والمعروضة
 مرتفعة 3 0.690 4.320

4 
نتيجة لألضرار الجسدية والنفسية التي  القلق إثارة

 .عالنيسببها الفايروس كما هو موضح باإل
 مرتفعة 6 0.688 4.160

4 

 اإلنفوجرافيكأدى وضوح الرسوم المستخدمة في 
 إلعالنااستمالتي لمتابعة  إلىوارتباطها بالموضوع 

 .الخاص بفايروس كورونا
 مرتفعة 1 0.586 4.520

3 

المستخدمة مشاعر سيكولوجية  لوانأثارت األ
فايروس كورونا  إعالنمشاهدة  أثناءوجدانية لدي 
 اإلنفوجرافيكي.

 مرتفعة 7 0.666 4.120

3 

 اإلنفوجرافيك عالنساهمت ارضية التصميم إل
لى في االنتباه والتركيز ع الخاص بفايروس كورونا

 .اإلعالنتفاصيل 
 مرتفعة 5 0.779 4.240

 مرتفعة  0.358 4.280 وسط الحسابي الكليالمت 

( وبانحراف معياري قدره 4.280ن الوسط الحسابي الكلي بلغ )أ أعالهمن الجدول  تبي ني

( وبانحراف معياري 4.520الحسابية ) األوساطمرتفعة، وبلغت قيمة اعلى  درجة( واكتسب 0.358)

نصت على )أدى وضوح الرسوم المستخدمة الفقرة التي  اإلجابة عنمرتفعة عند  ودرجة( 0.586قدره )

ورونا(، في الخاص بفايروس ك اإلعالناستمالتي لمتابعة  إلىوارتباطها بالموضوع  اإلنفوجرافيكفي 
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مرتفعة  ودرجة( 0.666( وبانحراف معياري قدره )4.120الحسابية ) األوساطحين بلغت قيمة ادنى 

المستخدمة مشاعر سيكولوجية وجدانية لدي  لوانالفقرة التي تنص على )أثارت األ اإلجابة عنعند 

 (.اإلنفوجرافيكيفايروس كورونا  إعالنمشاهدة  أثناء

 نتائج فرضيات الدراسة:عرض 

في  (α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: ىاألولنتائج تحليل الفرضية 
 اإلعالن أثيرتوبين درجة  إلنفوجرافيكاالتوعوي ببعده )العقلي( من خالل فيديو  اإلعالن تأثيردرجة 

ر النوع لمتغينا تعزى جائحة كورو  أثناءالتوعوي ببعده )العقلي( من خالل الفيديو التلفزيوني 
 .االجتماعي

وساط الحسابية األ، ونتائج نتائج اختبار التوزيع الطبيعياستخراج  تم ه الفرضيةهذلإلجابة عن 

 كما في الجداول التالية: ت المستقلةلعينا)ت( لنتائج اختبار ، و لإلجابات

 اختبار التوزيع الطبيعي  -1
بيانات حيث تعد ال (سمرنوف-كلمجروفاختبار ) إجراءالدراسة تم  بياناتللتعرف على توزيع 

ن الجدول ويبي   (0.05)من  أكبر حصائيةاإلذا كان مستوى الداللة إ اً يلهذا االختبار تتوزع طبيع وفقاً 

 بار.دناه نتائج االختأ
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 ( 5-4جدول )ال
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف –كلمجروف  المتغير الرقم

 صحائيةةاإلالداللة  س –ك

 4.411 4.440 التوعوي ببعده العقلي / الفيديو التلفزيوني اإلعالنتصميم  4

 4.444 4.444 التوعوي ببعده العاطفي / الفيديو التلفزيوني اإلعالنتصميم  4

 4.349 4.143 جرافيكاإلنفو التوعوي ببعده العقلي / فيديو  اإلعالنيم تصم 9

 4.303 4.444 وجرافيكاإلنفالتوعوي ببعده العاطفي/ فيديو  اإلعالنتصميم  0

سمرنوف  –الختبار كلمجروف  (صحائيةةاإلمستوى الداللة )ن كافة قيم أ أعاله الجدولمن  تبي ني

د أية وهذا يعني أنه ال يوج البيانات تخاع للتوزيع الطبيعي. نأ ما يعني( 4.41من ) أكبرقد كانت 

 فروقات انحرافية عن التوزيع الطبيعي وأن العينة تعكس الواقع إلى حد كبير.

 جاباتالحسابية لإل األوساط -2
 ( 6-4جدول )ال

فزيوني الفيديو التلالفقرات الخاصة بالبعد العقلي ) العينة على أفراد جاباتالحسابية إل األوساط
 تبعا للنوع االجتماعي( اإلنفوجرافيكوفيديو 

 الخطأ المعياري  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العينة نوع االجتماعيلا
 4.414 4.944 0.441 44 ذكر

 4.444 4.904 0.944 49 أنثى

( وبانحراف 82225) أعالهالذكور حسب ما ياهر في الجدول  جاباتإلبلغ الوسط الحسابي 

 (.823.2) اإلناث جاباتن الوسط الحسابي إلأ تبي ن(، كما 02320ي قدره )معيار 
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 ( 7-4جدول )ال
 ىاألولفرضية لل العينات المستقلةنتائج اختبار 

 
ت –اختبار   Levene’s اختبار  

 ف
نسبة 

 الداللة
 ت

درجئت 

 الحرية

نسبة 

 الداللة
األوسئطفرق   

الخطأ 

 المعةئري

تساوي التباين بين 
 ينالمجموعت

0.286 0.595 -1.610 48 0.113 -0.146 0.090 

عدم تساوي التباين 
 بين المجموعتين

  -1.589 47.208 0.119 -0.146 0.092 

ور عدم المجموعتين حيث ان ظه إجاباتللتأكد من تجانس التباين بين  ياختبار ليفين إجراءتم 

 أعالهول من خالل الجد تبي نوقد  جعدم واقعية النتائ إلىالمجموعتين يؤدي  تبايناتالتساوي بين 

تساوي التباين  ما يعني( 0205من ) أكبر حصائيةاإلان مستوى الداللة  (Levene)الخاص باختبار 

 تم اعتماد النتيجة المقابلة لتساوي تباين المجموعتين المبينة في الصفيوبالتالي  ؛بين المجموعتين

 (α≤0.050)عند مستوى  إحصائيةذات داللة ق و وجد فر تانه ال من الجدول، حيث ياهر  األول

 تأثيررجة وبين د اإلنفوجرافيكالتوعوي ببعده )العقلي( من خالل فيديو  اإلعالن تأثيربين درجة 

متغير النوع لجائحة كورونا تعزى  أثناءالتوعوي ببعده )العقلي( من خالل الفيديو التلفزيوني  اإلعالن

  .(0.113) إحصائيةداللة وبمستوى  (1.610-) ت() حيث بلغت قيمة االجتماعي

( في α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: نتائج تحليل الفرضية الثانية

 أثيرت، وبين درجة اإلنفوجرافيكالتوعوي ببعده )العاطفي( من خالل فيديو  اإلعالن تأثيردرجة 

متغير لجائحة كورونا تعزى  أثناءفزيوني من خالل الفيديو التل (اطفيالتوعوي ببعده )الع اإلعالن

  .النوع االجتماعي
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( 1-4) والجدول رقم .المعياري تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف  هذه الفرضية، عنلإلجابة   

 وكما يلي:  (9-4كما في الجدول ) اختبار )ت( للعينات المستقلة إلى ةضافباإل .يوضح ذلك

 ( 2-4جدول )ال
لفزيوني الفيديو التالفقرات الخاصة بالبعد العاطفي )العينة على  أفراد جاباتة إلالحسابي األوساط

 تبعا للنوع االجتماعي( اإلنفوجرافيكوفيديو 

 الخطأ المعياري  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العينة نوع االجتماعيلا
 0.066 0.378 4.195 27 ذكر
 0.069 0.332 4.212 20 أنثى

( وبانحراف معياري 0.431الذكور قد بلغ ) جاباتان الوسط الحسابي إل أعالهجدول من ال تبي ني 

، ويالحظ هنا تقارب الوسط (0.444) اإلناث جاباتان الوسط الحسابي إل تبي ن، كما (4.4943)قدره 

 .عدم وجود فروقات بين المجموعتين ما يعني الحسابي بين الفئتين

(1-4جدول )لا  

 فرضية الثانيةلل ينات المستقلةالع )ت( اختبارنتائج 

 
ت -اختبار Levene’sاختبار   

نسبة  ف
درجات  ت الداللة

 الحرية
نسبة 
 الداللة

فرق 
 األوساط

الخطأ 
 المعياري 

تساوي التباين بين 
 0.098 0.0166- 0.866 48 0.169- 0.688 0.163 المجموعتين

عدم تساوي التباين 
 0.096 0.0166- 0.863 47.141 0.173-   بين المجموعتين

من  كبرأالختبار ليفيني كانت  حصائيةاإلان قيمة مستوى الداللة  أعالهمن الجدول  تبي ني

ان هناك تجانس للتباين بين المجموعتين وبالتالي التأكيد  ما يعني( 02644حيث بلغت ) (0205)

عدم ان  نتبي  يما في الجدول، ك األولواالعتماد على بيانات الصف  على تساوي التباينات بينهما
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التوعوي ببعده  اإلعالن تأثير( في درجة α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

من  (عاطفيالالتوعوي ببعده ) اإلعالن تأثير، وبين درجة اإلنفوجرافيك)العاطفي( من خالل فيديو 

 )ت(قيمة  حيث بلغت اعيلمتغير النوع االجتمجائحة كورونا تعزى  أثناءخالل الفيديو التلفزيوني 

 .(0.866)قدرها  إحصائيةوبمستوى داللة  (0.169-) 

 (α≤0.05)عند مستوى معنوية  إحصائيةذات داللة  وجد فروق ت ال: نتائج تحليل الفرضية الثالثة
 اإلعالن يرتأثودرجة  التلفزيوني التوعوي ببعده العقلي من خالل الفيديو اإلعالن تأثيرفي درجة 

 .اإلنفوجرافيكده العقلي من خالل وي ببعالتوع

-4والجدول رقم ) .المعياري واالنحراف تم استخراج الوسط الحسابي  هذه الفرضية، لإلجابة عن 
ي نتائج اختبار العينات المستقلة للمقارنة بين تأثير اإلعالن )التلفزيونكما استخراج  .( يوضح ذلك12

 .(11-4) كما في الجدول واإلنفوجرافيك( ببعده العقلي

(22-4جدول )ال  

 العينة على فقرات البعد العقلي جاباتإلحصاء الوصفي اإل

الوسط  العينة التوعوي ببعده العقلي اإلعالنتصميم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 4.4494 4.903 0.499 41 الفيديو التلفزيوني

 4.4490 4.944 0.914 41 اإلنفوجرافيكفيديو 

ة بتصميم العينتين على الفقرات المتعلق أفراد جاباتان الوسط الحسابي إل أعالهالجدول  من تبي ني

( وبانحراف معياري قدره 82233العقلي من خالل الفيديو التلفزيوني قد بلغ ) ببعدهالتوعوي  اإلعالن

 إلنفوجرافيكاالعينتين على الفقرات المتعلقة بفيديو  أفراد جابات(، كما بلغ الوسط الحسابي إل02380)

 (..0230وبانحراف معياري قدره ) (،82350)



56 

 

 ( 22-4جدول )ال
وني )التلفزي اإلعالن تأثير للمقارنة بينالعينات المستقلة  الفرضية الثالثة نتائج اختبار

 ( ببعده العقلياإلنفوجرافيكو 

 اإلعالنتصميم 
التوعوي ببعده 

 العقلي

ت –اختبار   Levene’sاختبار  

نسبة  ف
لةالدال  درجات  ت 

 الحرية
نسبة 
األوساطفرق  الداللة  

الخطأ 
المعيار

 ي
تساوي التباين بين 

 المجموعتين
2.292 2.191 -1.298 48 0.200 -0.117 0.090 

عدم تساوي التباين 
 بين المجموعتين

  -1.310 47.586 0.196 -0.117 0.089 

( 02500ختبار ليفيني قد بلغت )ال حصائيةاإلان قيمة مستوى الداللة  أعاله الجدولمن  تبي ني

بالتالي االعتماد و  االنفوجرافتساوي التباينات في مجموعة الفيديو التلفزيوني ومجموعة فيديو  ما يعني

 تقد بلغ )ت(على النتائج المقابلة لتساوي التباين في الجدول حيث يتاح ان قيمة 

فروق ذات تأكيد على عدم وجود ال ما يعني، (0.200)قدرها  إحصائيةوبمستوى داللة  (1.298-)

التوعوي ببعده العقلي من  اإلعالن تأثيرفي درجة  (α≤0.05)عند مستوى معنوية  إحصائيةداللة 

  .جرافيكاإلنفو التوعوي ببعده العقلي من خالل  اإلعالن تأثيرخالل الفيديو التلفزيوني ودرجة 

 (α≤0.05)عند مستوى معنوية  صائيةإحيوجد فروق ذات داللة ال : نتائج تحليل الفرضية الرابعة
 اإلعالن ثيرتأالتلفزيوني ودرجة  التوعوي ببعده العاطفي من خالل الفيديو اإلعالن تأثيرفي درجة 

 .اإلنفوجرافيكالتوعوي ببعده العاطفي من خالل 

-0دول )الجكما في  المعياري تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف  ه الفرضيةهذ لإلجابة عن  

نتائج اختبار العينات المستقلة للمقارنة بين تأثير اإلعالن )التلفزيوني ، كذلك، تم استخراج (44
 .(03-8الجدول )كما في  واإلنفوجرافيك( ببعده العاطفي
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 (12-4جدول )ال
 اطفيالعينة على فقرات البعد الع جاباتاالحصاء الوصفي لإل

ط الوس العينة اطفيالتوعوي ببعده الع اإلعالنتصميم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 4.449 4.904 0.494 41 الفيديو التلفزيوني

 4.444 4.913 0.434 41 اإلنفوجرافيكفيديو 

ة العينة على الفقرات الخاص أفراد جاباتان قيمة الوسط الحسابي إل أعالهمن الجدول  تبي ني

(، وبانحراف .8203الفيديو التلفزيوني قد بلغ )التوعوي ببعده العاطفي من خالل  اإلعالنبتصميم 

 عالناإلالعينة على تصميم  أفراد جاباتان الوسط الحسابي إل تبي ني(، كما .0238معياري قدره )

( وبانحراف معياري قدره 82240قد بلغ ) اإلنفوجرافيكالتوعوي ببعده العاطفي من خالل فيديو 

 ، مما يستبعد أية فروق ذاتالنوعين من اإلعالنات وهذا يعني تقارب كبير بين أوساط (.02354)

 .داللة بين المجموعتين

 (23-4جدول )ال

وني )التلفزي اإلعالن تأثيرللمقارنة بين العينات المستقلة الفرضية الرابعة  نتائج اختبار
 اطفي( ببعده العاإلنفوجرافيكو 

 اإلعالنتصميم 
التوعوي ببعده 

 العاطفي

اختبار  
Levene’s ت – اختبار  

نسبة  ف
درجة  ت الداللة

 الحرية
نسبة 
األوساطفرق  الداللة الخطأ  

 المعياري 
تساوي التباين بين 

 المجموعتين
2.611 2.422 -1.491 41 0.142 -0.142 0.0955 

عدم تساوي التباين 
 بين المجموعتين

  -1.487 47.626 0.143 -0.142 0.0958 
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( 02822الختبار ليفيني قد بلغت ) حصائيةاإلالداللة ان قيمة مستوى  أعالهمن الجدول  تبي ني

وبالتالي  كاإلنفوجرافيتساوي التباينات في مجموعة الفيديو التلفزيوني ومجموعة فيديو  ما يعني

 تبلغ قد )ت(االعتماد على النتائج المقابلة لتساوي التباين في الجدول حيث يتاح ان قيمة 

التأكيد على عدم وجود فروق ذات  ما يعني، (0.142)ها قدر  إحصائيةوبمستوى داللة  (1.491-)

التوعوي ببعده العاطفي من  اإلعالن تأثيرفي درجة  (α≤0.05)عند مستوى معنوية  إحصائيةداللة 

 . وجرافيكاإلنفالتوعوي ببعده العاطفي من خالل  اإلعالن تأثيرخالل الفيديو التلفزيوني ودرجة 
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 :الفصل الخامس
 تائج والتوصياتالن مناقشة 

 النتائجمناقشة أواًل: 

 تية: النتائج اآل إلىالدراسة  صلخت

 يونيالتوعوي ببعده العقلي من خالل الفيديو التلفز  اإلعالن تأثير بينت نتائج الدراسة ان درجة -

الفيديو  نإعالفي تأثير الموسيقى الموظفة في ارتفاع وجود  إلى أشارت، حيث كانت مرتفعة

، وكذلك الناإلعالفايروس بعد مشاهدة  أعراضه، وكذلك تولد المعرفة الكافية بفي جذب االنتبا

المعلومات المتعلقة  إدراكفي  اإلعالنسبل الوقاية منه، ومساهمة اللغة المستخدمة في 

 أعراضفايروس كورونا و  أعراضيميزون بين  أصبحواينة قد الع أفرادن أ تبي ن كمابالجائحة، 

  بهة.االخرى المشا األمراض

و التلفزيون فيديالتوعوي ببعده العاطفي من خالل  اإلعالن تأثيردرجة  انالدراسة بينت نتائج  -

قد ينة الع أفرادان  تبي نحيث ، كانت مرتفعة جائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالنفي 

 الخوف من ضعف الوسائل الحمائية والوقائية المستخدمة عندلديهم بالقلق وتولد شعروا 

بالفيروس  ابةلإلصعرضة  كثراأل فراداألبالتعاطف مع  شعور كما تولد لديهممشاهدتهم الفيديو، 

 باإلصابةس الهواج وزيادةزاء الفايروس إ تنامي الشعور لديهم بالمسؤولية الذاتية إلى ةضافباإل

نع السفر مات الوقائية التي تقوم بها الحكومة كجراءالتعاطف مع اإل إلىالنتائج  أشارتبه، كما 

لعينة غبة امن ر  قد زادتواالغالقات، وكذلك لوحظ ان الموسيقى التصويرية ومقدمة الفيديو 

( التي بينت وجود عالقة 2211في المتابعة للتفاصيل، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الدلو )
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دراسة نتائج ة مع الدراسنتائج والقاايا التي يتناولها، كذلك اتفقت هذه  اإلنفوجرافيكبين انواع 

(Michigan 2019.) 

 إلنفوجرافيكاببعده العقلي من خالل فيديو  التوعوي  اإلعالن تأثيردرجة أن بينت نتائج الدراسة  -

، حيث ان الخطوط المستخدمة في كانت مرتفعة جائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالنفي 

الخطوط  اتسمتاه، وكذلك جذب االنتب إلى قد أدتالمصابين  بأعدادوالمتعلقة  اإلعالن

ز لترمياومساهمة والرموز المستخدمة في التصميم بالبساطة وسهولة الفهم،  شكالاألو 

ينت النتائج ب في تكوين المعرفة، كما والمقدم بصورة ابتكاريةواالختصار المستخدم في الفيديو 

ي استرجاع ف جرافيكاإلنفو ، ومساهمة اإلنفوجرافيكستفادة من الصورة البصرية لمعلومات وجود ا

في  فيكاإلنفوجرامساهمة الحركة المستخدمة في  إلى ةضافباإل المعلومات والقدرة على التذكر،

الربط بين المسببات لتكوين معرفة جديدة حول الوباء، ومساهمة التفاصيل الواردة في الفيديو 

 في تغطية كافة جوانب الموضوع.

التوعوي ببعده العاطفي من خالل فيديو  الناإلع تأثيردرجة  أنبينت نتائج الدراسة  -

ان  إلى تأشار ، حيث كانت مرتفعة جائحة كورونا أثناءات قناة المملكة إعالنفي  اإلنفوجرافيك

 بأسلوبتأثروا  كماالعينة،  أفرادانتباه  قد جذبتة والفرعية المستخدمة رئيستصاميم العناوين ال

مساهمة  كذلك وجودخوف على عائالتهم، عداد الوفيات الناتجة عن الجائحة بالأ عرض 

ومراهقين  ثارتهم عند عرض اطفالإفي زيادة الوعي لديهم، و  شكالاأللتصميم المتناسق للرسوم و ل

عداد أ بالخوف من ارتفاع وشعورهم بالفايروس بسبب عدم االلتزام،  أصيبواوكبار سن 

يو، ستمالة لمتابعة الفيدمساهمة وضوح الرسوم المستخدمة في اال إلى ةضافباإلالمصابين، 

  المشاعر السيكولوجية والوجدانية. إثارةالمستخدمة في  لواناأل مساهمةوبالمثل 
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 أثيرتبين درجة  إحصائيةلدراسة عدم وجود فروق ذات داللة ى لاألولنتائج الفرضية بينت  -

التوعوي  النإلعاوبين درجة تأثير  اإلنفوجرافيكالتوعوي ببعده العقلي من خالل فيديو  اإلعالن

، وع االجتماعيلمتغير النجائحة كورونا تعزى  أثناءببعده العقلي من خالل الفيديو التلفزيوني 

حيث  ،ةعينة الدراس أفرادمن  اإلناثوقد تعود هذه النتيجة لتقارب المستوى الفكري للذكور و 

ن م أوعي ان هناك تشابه للمعلومات المتاحة لهما سواء من خالل وسائل التواصل االجتما

المحاضرات التي يتلقونها في نفس الوقت والتي تسهم في التأثير على نمط التفكير والذي 

 اص.ي بشكل خاإلعالمبشكل عام وكذلك عند مشاهدتهم لنفس المحتوى  آرائهمينعكس على 

 تأثيرة بين درج إحصائيةلدراسة عدم وجود فروق ذات داللة الفرضية الثانية ل نتائجبينت  -

التوعوي  إلعالناوبين درجة تأثير  اإلنفوجرافيكالعاطفي من خالل فيديو  هلتوعوي ببعدا إعالن

متغير النوع لجائحة كورونا تعزى  أثناءببعده العاطفي من خالل من خالل الفيديو التلفزيوني 

زيوني التوعوي في الفيديو التلف اإلعالنتصميم  طبيعة، وقد تعزى هذه النتيجة لاالجتماعي

ق في ردة العينة وبالتالي عدم وجود فرو  أفرادالبعد العاطفي لدى  إثارةفي  اإلنفوجرافيكوفيديو 

دى أعالمية جائحة كورونا االمر الذي  إلى سبابفعلهم العاطفية عند المشاهدة، وقد تعود األ

وصدورها من جهات عالمية متقدمة في مجال  بالفايروسات التوعوية الخاصة عالنتنوع اإل إلى

ات عالنراء المشاهدين باإلآتأثر  إلىما يؤدي  ؛واتاحتها للمشاهدة من قبل الجميع ماإلعال

يجة دراسة نتيجة الدراسة الحالية مع نت اتفقتات المحلية، عالنعند تقييمهم لإلالتوعوية العالمية 

 نوع االجتماعيلا إلىتعزى  عدم وجود فروق دالة احصائياً  إلى أشارت( التي 2222العطار )

الجديدة لزيادة الوعي الصحي بفايروس كورونا، وكذلك  اإلعالماالعتماد على وسائل درجة في 

ة التقليدية تتمتع بثق اإلعالنوسائل  إلى أشارت( التي 2222اتفقت مع نتيجة دراسة الشرمان )

  لدى الجمهور من الوسائل الحديثة. أكبر
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 أثيرتفي درجة  إحصائيةت داللة لدراسة عدم وجود فروق ذالفرضية الثالثة لبينت نتائج ا -

التوعوي ببعده  اإلعالن تأثيرالتوعوي ببعده العقلي من خالل الفيديو التلفزيوني ودرجة  اإلعالن

ميم فكار القائمين على عملية تصأ، وقد تعود النتيجة لتقارب اإلنفوجرافيكالعقلي من خالل 

يو التلفزيون البعد العقلي سواء في فيدات التوعوية بحيث يتم التركيز فيها على محفزات عالناإل

 .اإلنفوجرافيكفيديو  أو

 أثيرتفي درجة  إحصائيةدراسة عدم وجود فروق ذات داللة فرضية الرابعة للبينت نتائج ال -

التوعوي  ناإلعال تأثيرخالل الفيديو التلفزيوني ودرجة من  اطفيالتوعوي ببعده الع اإلعالن

عاطفي ، وقد تعزى النتيجة لتناول العوامل المتعلقة بالبعد الافيكاإلنفوجر من خالل  اطفيببعده الع

زء العواطف لعينة الدراسة باعتبارهم ج إثارةين، وقد تعود لسهولة عالنبشكل متقارب بين اإل

 قيم المجتمعيةوال من الشعب العربي الذي يتأثر بالجانب العاطفي بشكل كبير بسبب الثقافة

 السائدة لديهم.
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 الدراسة:  أهم نتائج

ن درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العقلي من خالل الفيديو التلفزيوني كانت مرتفعة، إ -1

 مرتفعا. كان تأثير الموسيقى الموظفة في إعالن الفيديو في جذب االنتباه تبين أنحيث 

ت ادرجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العاطفي من خالل فيديو التلفزيون في إعالنإن  -2

 أفراد العينة بالقلق والخوف من ضعف إذ شعرقناة المملكة أثناء جائحة كورونا كانت مرتفعة، 

 الوسائل الحمائية والوقائية المستخدمة عند مشاهدتهم الفيديو.

درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العقلي من خالل فيديو اإلنفوجرافيك في إعالنات  إن -0

كورونا كانت مرتفعة، حيث ان الخطوط المستخدمة في اإلعالن  قناة المملكة أثناء جائحة

 الشكوالمتعلقة بأعداد المصابين قد أدت إلى جذب االنتباه، وكذلك اتسمت الخطوط واأل

 والرموز المستخدمة في التصميم بالبساطة وسهولة الفهم.

ي إعالنات افيك فدرجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العاطفي من خالل فيديو اإلنفوجر  إن -4

ة والفرعية رئيسن تصاميم العناوين الوتبين أ قناة المملكة أثناء جائحة كورونا كانت مرتفعة،

المستخدمة قد جذبت انتباه أفراد العينة، كما تأثروا بأسلوب عرض اعداد الوفيات الناتجة عن 

 .الجائحة بالخوف على عائالتهم

درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العقلي من  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين -1

خالل فيديو اإلنفوجرافيك وبين درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العقلي من خالل الفيديو 

 التلفزيوني أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
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ي من ه العاطفعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة تأثير إعالن التوعوي ببعد -6

خالل فيديو اإلنفوجرافيك وبين درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العاطفي من خالل من 

 خالل الفيديو التلفزيوني أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغير النوع االجتماعي.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العقلي من -7

 يو التلفزيوني ودرجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العقلي من خالل اإلنفوجرافيك.خالل الفيد

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العاطفي من -1

 خالل الفيديو التلفزيوني ودرجة تأثير اإلعالن التوعوي ببعده العاطفي من خالل اإلنفوجرافيك.

 

 لتوصيات اثانيًا: 

 بما يلي:  يوصىعلى نتائج الدراسة  بناءً 

 صميمالتركيز على االستمرار في تحسين تيوصى لمصممي اإلعالنات التوعوية التلفزيونية  -1

، إلعالناتحسين الموسيقى الموظفة في  من خاللفيديو التلفزيون في التوعوي  اإلعالن

 واالهتمام بالمؤثرات البصرية والصور المعروضة.

ي مراعاة العوامل المؤثرة على النوع االجتماعلمصممي اإلعالنات التوعوية التلفزيونية يوصى  -2

 .إلنفوجرافيكاات التوعوية في كل من فيديو التلفزيون وفيديو عالناإل للمشاهدين عند تصميم

تناسق و  بأنواعزيادة االهتمام االستمرار بيوصى لمصممي اإلعالنات التوعوية التلفزيونية  -0

 التوعوي من خالل فيديو اإلعالنوالرموز المستخدمة والحركة عند تصميم  شكالاألو الخطوط 

 .اإلنفوجرافيك
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اميم التركيز على تحسين تصاالستمرار بيوصى لمصممي اإلعالنات التوعوية التلفزيونية  -4

الل التوعوي من خ اإلعالنعند تصميم  لواناأل رضيات ووضوح الرسوم واختيارالعناوين واأل

 .اإلنفوجرافيكفيديو 

ات التوعوية عالندراسات مستقبلية لتقييم اإل إجراءيوصى للباحثين في مجال اإلعالن واإلعالم  -1

 قنوات تلفزيونية مختلفة. نتاجإ من خالل المقارنة بين
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 (2ملحق رقم )

 

 األوسطجامعة الشرق 

 اإلعالم/ قسم  اإلعالم كلي ة

 المحترم .……………………………………حضرة الفاضلة/ الفاضل

 تحية طيبة وبعد

 

 

  

 

 

 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 

 

 

 

 المشرف

 

 الباحثة

 عريقاتد. أحمد  إيالف البواسود 

لفيديو في وا االنفوجرافيكالمقارنة بين تأثير استخدام تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "

استكمااًل  ، وذلكدراسة تجريبية" -نموذجاً أقناة المملكة  -تصميم االعالن التوعوي التلفزيوني

 .طاالعالم من جامعة الشرق األوس ماجستير فياللمتطلبات الحصول على درجة 

أرجو التكرم باإلحابة عن فقرات االستبانة وفقا لرأيكم بالفيديو واإلنفوجرافيك الذي شاهدتموه من 

 خالل قناة المملكة، وسوف تعامل اجاباتكم بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
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 البيانات الشخصية  :األولالقسم 

 

                                   :نوع االجتماعيلا - 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أنثى ذكر



76 

 

 : الثانيالقسم 

   اإلنفوجرافيكالتوعوي عبر  اإلعالنتصميم  -2

 البعد العقلي -

موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشده

 موافق

غير 
موافق 

 بشده

4 

 اإلعالنجذبتني انواع الخطوط المستخدمة في 
 باعداد المصابين جراء ي والخاصةاإلنفوجرافيك

 .فايروس كورونا
     

4 

والرموز  شكالاألالحات بأن الخطوط و 
وضة المعر  اإلنفوجرافيكالمستخدمة في تصميم 

تتسم بالبساطة في المحتوى وسهلة  اإلعالنفي 
 .الفهم

     

9 

قدر  أكبرالترميز واالختصار يعمل على تجميع 
ممكن من البيانات والمعلومات في مكان واحد 

لمركزة ابصورة مرئية ابتكارية لتكوين المعرفة 
 حول جائحة كورونا.

     

0 

اصبحت قادرًا على فهم مسببات فايروس كورونا 
من خالل الصورة البصرية لمعلومات 

 اإلعالن.المعروضة في  اإلنفوجرافيك
     

1 

 اإلعالنية داخل عالنعدم تكديس العناصر اإل
االصابة بشكل  عراضساهم في معرفتي أل

 ية.يكاإلنفوجرافواضح من خالل الرسوم 
     

4 
المعروض في القدرة على  اإلنفوجرافيكيسهم 

 التذكر واسترجاع المعلومات لوباء كورونا.
     

4 

في  ساهمت اإلنفوجرافيكالحركة المستخدمة في 
الربط بين المسببات وتكوين معرفة جديدة حول 

 الوباء للوقاية.
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3 
ائحة لتفاصيل كثيرة حول الج اإلنفوجرافيكتقديم 

 سهم في تغطية الموضوع لكافة جوانبه.ي
     

3 

مات معلو  إلىفي االنتباه  اإلنفوجرافيكساهم 
 الجائحة وفهمها مما ساعد في تجنب الفايروس.

 
     

 البعد العاطفي -

موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

4 

ة رئيسجذبت انتباهي تصاميم العناوين ال
التوعوي  اإلعالنعية المستخدمة في والفر 

 .اإلنفوجرافيكي

     

4 

اعداد الوفيات الناتجة اسلوب عرض بي  أثر
عن جائحة كورونا بالخوف على عائلتي من 

والواردة في المحتوى النصي  هذا الفايروس
 .عالنلإل

     

9 

في  الشكاألالتصميم المتناسق للرسوم و  ساهم
زيادة  في عالناإلفي  المعروضة اإلنفوجرافيك

 .لدي حول جائحة كورونا الوعي

     

0 

أثارني عند عرض أطفال ومراهقين وكبار سن 
اصيبوا بالفايروس لعدم االكتراث وااللتزام 

 .بالوقاية الصحية

     

1 
ارتفاع اعداد المصابين في  بالخوف منشعرت 

 .كاإلنفوجرافي والمعروضة في المستشفيات
     

4 

ة لألضرار الجسدية والنفسة ةجةالقلق نت إثئرة

التي يسببهئ الفئيروس كمئ هو موضح 

 .لعانبئإل

 

     

4 
الرسوم المستخدمة في وضوح  أدى

 إلىوارتباطها بالموضوع  اإلنفوجرافيك
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وس فاير بالخاص  اإلعالناستمالتي لمتابعة 
 كورونا.

3 

المستخدمة مشاعر سيكولوجية  لواناأل أثارت
فايروس  إعالنمشاهدة  اءأثنوجدانية لدي 

 .اإلنفوجرافيكيكورونا 
     

3 

 يكاإلنفوجراف عالنساهمت ارضية التصميم إل
ركيز االنتباه والت كورونا فيالخاص بفايروس 

 .اإلعالنعلى تفاصيل 
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 األوسطجامعة الشرق 

 اإلعالم/ قسم  اإلعالم كلي ة

 المحترم .……………………………………حضرة الفاضلة/ الفاضل

 تحية طيبة وبعد

 

 

  

 

 

 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 

 

 

 

  

 المشرف

 

 الباحثة

 عريقاتد. أحمد  إيالف البواسود 

لفيديو في وا االنفوجرافيكالمقارنة بين تأثير استخدام اسة بعنوان "تقوم الباحثة بإجراء در 

استكمااًل  ، وذلكدراسة تجريبية" -نموذجاً أقناة المملكة  -تصميم االعالن التوعوي التلفزيوني

 .عالم من جامعة الشرق األوسطاإل ماجستير فياللمتطلبات الحصول على درجة 

موه من بانة وفقا لرأيكم بالفيديو واإلنفوجرافيك الذي شاهدتأرجو التكرم باإلحابة عن فقرات االست

 خالل قناة المملكة، وسوف تعامل اجاباتكم بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
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 البيانات الشخصية  :األولالقسم 

 

                                   :نوع االجتماعيلا - 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أنثى ذكر
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 التوعوي عبر الفيديو اإلعالنتصميم  -

 البعد العقلي -

موافق  الفقرة الرقم
غير  دمحاي موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

4 
ي الفيديو أدت دورًا ف إعالنالموسيقى الموظفة في 

 جذب االنتباه.
     

4 
د فايروس كورونا بع أعراضتولدت لدي معرفة حول 

 .التوعوي المقدم من قناة المملكة عالنمشاهدتي لإل
     

9 
زاد الفيديو المعروض من معرفتي حول سبل الوقاية 

 .ورونامن فايروس ك
     

0 
وقربها من  اإلعالنوضوح اللغة المستخدمة في 

 للمعلومات حول الجائحة. إدراكيالواقع ساهم في 
     

1 

بين  ميزي أصبحت اعالنبعد ما شاهدت الفيديو اإل
األخرى  األمراض أعراضفايروس كورونا و  أعراض

 .المشابهة

     

4 
لحياة ادالالت واضحة ألسلوب  يعالنالفيديو اإل قدم

 وتحسينها للوقاية.
     

4 
ديو الفي إعالنالمؤثرات البصرية المستخدمة في 

 .اإلعالنساهمت بجذبي نحو متابعة 
     

3 
ي عالنالصور المستخدمة في الفيديو اإللي بينت 

 بأنها تمثل الواقع والحقيقة بدون تزييف.
     

3 
االحتفاظ الصور المعروضة في  ساعدتني

 .كبرأل الجائحة واستيعابها بشكل بالمعلومات حو 
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 البعد العاطفي -

موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

4 
شعرت بالقلق عند مشاهدتي للفيديو 

 .ي الخاص حول فايروس كوروناعالناإل
     

4 
تولد لدي خوف من ضعف الوسائل الحمائية 

 .والوقائية التي أقوم بها
     

9 

 ركثاأل فراداألشعرت بالتعاطف التام مع 
عرضة لإلصابة بفايروس كورونا من كبار 

المزمنة من  األمراضالسن وأصحاب 
 .عائلتي

     

0 

تنامى لدي شعور في المسؤولية الذاتية إزاء 
فايروس كورونا بعد مشاهدتي للفيديو 

 .يعالناإل

     

1 

تنامت لدي الهواجس حيال إصابتي 
وما  مشاهدتي للفيديو أثناءيروس كورونا بفا

 .مشابهة أعراضاشعر به من 

     

4 

ائية ات الوقجراءتعاطفت بشكل كبير مع اإل
التي تقوم بها الحكومة من منع السفر 

 .واالغالقات لبعض القطاعات

     

4 
ي فرغبتي  زادت الموسيقى التصويري من

 لفيديو المعروض.تفاصيل ا متابعة
     

3 
ي اهتمامي لعانرت مقدمة الفيديو اإلاثا

 حيال فايروس كورونا.
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 (0ملحق رقم )
 محكمي االستبانة قائمة بأسماء

 الجامعة والكلية االسم ت
 اإلعالم/كلية األوسطجامعة الشرق  كامل خورشيد مراد .أ.م.د 4
 اإلعالمجامعة بغداد/كلية  بيرق الربيعي .أ.م.د 4
 اإلعالمجامعة تكريت/كلية  لمشهدانيسعد سلمان ا .أ.م.د 9
 اإلعالمجامعة تكريت/كلية  عيسى عيال مجيد .أ.م.د 0
 اإلعالمجامعة تكريت/كلية  حبيب خلف ملح .أ.م.د 1
 اإلعالمجامعة عجمان/كلية  خالد مصطفى أحمد .أ.م.د 4

 

 

 

 

 

 

  


