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 ملخص البحث:

أصبح التعرض اليومي لإلعالن علىصفحات مواقع التواصل اإلجتماعي عادة يومية  تبعةا للرةورة التلوولوجية  المعاصةرة   

مما يدفع إلى إحتمالي  التحفز الشرائى للمستخدمين بسبب زيادة وسب  المشاهدة اليومي    وبالتالي لما هية  اإلعةالن وتحفيةز 

اء. ويعد فن اإلوفوجرافيك مدخال متطورا لعرض الموتجات المصةورة بشةلل متتةابع مةع إتاحة  لافة  الرغب  واإلقتواء والشر

المعلومةةات عةةن الموةةتر فةةي عةةرض متواصةةل ممةةا يسةةإل علةةى المسةةتخدئ إتخةةا  الجةةرار الشةةرائى وتبعةةا لحاجاتةة  وميولةة  و 

 رغبات .

مميةزات بيعية  عالية وتتلخش مشةلل  البحة  فةي ل لك تتسبب صفحات اإلوتروت البيعي  لعةرض اللريةر مةن الموتجةات لإةا 

تعدد الصفحات التسويجي  توافسي  على مواقع التواصل اإلجتماعي مرل )الفيس بوك  تويتر  إوستجرائ( والتى تتيح لئ لبيةر 

مية  من الموتجات التوافسي   ات الميزات البيعي  المختلف  و التى تتئ عرضةإا بشةلل يفتجةر للجة ب البصةرن و هوةا تلمةن أه

البح  والتى تتلخش في تميز فن اإلوفوجرافيك في عرض لاف  مميةزات السةلعي  بشةلل مةعرر علةى المسةتخدئ ممةا يحفةز  

إيجابيا للشراء حي  يمرل العرض الجيد لتصميئ الموتر أحد أشلال اإلبإار البصرن وال ن يجة ب المسةتإلك و يتبةع البحة  

إلعالوي  و الموإر التجريبي لتصميئ بعض الومةا ج اإلعالوية  بتسةتخدائ الوصفي التحليلي في عرض مجموع  من الوما ج ا

فن اإلوفوجرافيك بغرض تسويجإا على مواقع التواصةل اإلجتمةاعي وتوصةل البحة  لعةدة وتةائر أهمإةا أن التوعية  الفعةال 

 شرائى للمستخدئ.لفن اإلوفوجرافيك المتحرك لإلعالن على مواقع التواصل اإلجتماعي يعرر إيجابيا على الجرار ال

 الكلمات اإلفتتاحٌة :

 المالتي ميديا –التسويق  –مواقع التواصل اإلجتماعي  –اإلعالن المتحرك  –معلومات مصورة  –اإلوفوجرافيك 

Abstract: 

Daily exposure to advertising on social media sites, where the usage of these sites become a 

daily habit according to the increase of the daily usage that stimulate the purchase and the 

acquisitions. The infographics art act as advanced introduction for presenting the products 

catalogue sequentially for illustrating all the product related information with access to all the  

product characteristic that facilitates user purchase decision that satisfy his desires and 

tendencies. Furthermore, commercial Internet pages display many products that have high 

selling features, and the research focuses on the multiple promoting pages on Facebook, 

Tweeter and Instagram with multiple characteristics that presented poorly and lack for the 

visual attractions.   Hence, the research problem emphasize the ability of the infographics of 

illustrating different level to charm the users positively. The perfect presentation is one of the 

attraction means for the consumers. The research follows search descriptive analytical method 
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in the presentation of a set of advertising templates and product demo design, some models 

display using the art of info graphics for marketing on social networking platforms that 

notably stimulates the buying due to the dazzling visual impact. 

Key words: 
Info graphics – info-photographer – mobile advertising – social media – marketing – Digital Media  

 مقدمة:

لجد غزت شبلات التواصل اإلجتماعي المجتمع فلاوت االهتمائ االول عود دخةول الشةبل  العولبوتية  واختلفةت اهميتإةا لةد  

المجتمع لال حسب مميزاتإا ووسائل الج ب  لك باالضاف  الى املاوي  استخدامإا في ان وقت حتى لةان مةن السةإل ايضةا 

أصةبح التعةرض اليةومي لإلعةالن علىصةفحاتمواقع التواصةل اإلجتمةاعي عةادة الدخول اليإا عن طريةق الموبيةل الشخصي 

يومي  تبعا للرورة التلوولوجي  المعاصرة  مما يةدفع إلةى إحتمالية  التحفزالشةرائى للمسةتخدمين بسةبب زيةادة وسةب  المشةاهدة 

وفوجرافيةك المتحةرك مةدخال متطةورا اليومي    وبالتالي لما هي  اإلعالن وتحفيةز الرغبة  و اإلقتوةاء والشةراء. ويعةد فةن اإل

لعةةرض الموتجةةات المصةةورة بشةةلل متتةةابع مةةع إتاحةة  لافةة  المعلومةةات عةةن الموةةتر فةةي عةةرض متواصةةل ممةةا يسةةإل علةةى 

المستخدئ إتخا  الجرار الشرائى وتبعا لحاجات  وميول  و رغبات   مما تتسبب صةفحات اإلوتروةت البيعية  لعةرض اللريةر مةن 

 يعي  عالي .الموتجات لإا مميزات ب

 مشكلة البحث: 

تفتجر الصةفحات التسةويجي  الجة ب البصةرن للمسةتإلك ومةع إوتشةارها علةى مواقةع التواصةل اإلجتمةاعي مرةل )الفةيس بةوك 

  تويتر  إوستجرائ( فأصبح المستإلك ال يصل ل  رسال  مباشرة .

 أهمٌة البحث:

شةلل مةعرر علةى المسةتخدئ ممةا يحفةز  إيجابيةا للشةراء تميز فن اإلوفوجرافيك المتحرك في عرض لافة  مميةزات السةلعي  ب

 حي  يمرل العرض الجيد لتصميئ الموتر أحد أشلال اإلبإار البصرن وال ن يج ب المستإلك.

 أهداف البحث:

ان فن االوفوجرافيك المتحةرك تجوية  حديرة  فةي مجةال اإلعةالن للتعةر  علةى مميةزات السةلع وجودتإةا فةي اقةل زمةن علةى صةفحات 

 .  التواصل

 فروض البحث:

 يفترض البح  ان فن االوفوجرافيك المتحرك تجوي  حدير  لإلعالن المتحرك. 

 منهجٌة البحث:

و يتبةةع البحةة  المةةوإر الوصةةفي التحليلةةي فةةي عةةرض مجموعةة  مةةن الومةةا ج اإلعالويةة  و المةةوإر التجريبةةي لتصةةميئ بعةةض 

 ويجإا على مواقع التواصل اإلجتماعي.الوما ج اإلعالوي  بتستخدائ فن اإلوفوجرافيك المتحرك بغرض تس

 : فن اإلنفوجرافٌك

هو فن تحويل البياوات والمعلومات والمفاهيئ المعجدة الي صور ورسةوئ يملةن فإمإةا واسةتيعابإا بوضةوو وتشةويق   وهةو 

 . أسلوب يتميز بعرض المعلومات المعجدة و الصعب  بطريج  سلس  وسإل  وواضح  للمستإلك
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 : شائعة لهذا العلم على المواقعمسمٌات أخرى 

  اوفوجرافيك أو اوفوجرافيلس Infographics 

   التصاميئ المعلوماتي Information Design 

 .  البياوات التصوري  التفاعلي. Data Visualization(1) * 

 :اإلنفوجرافٌك المتحرك

يصبح التحدن المتمرل في توصةيل المعلومةات صةعباش بشةلل  يجولون أن المعرف  قوة   للن لي  وجعل المعرف  قوي ..وهوا 

خاش عود محاول  وجل رسال  مليئ  بالبياوات المعجدة   والتي يصعب تفسيرها بسرع  وبشلل واضةح للعةين المجةردة  فيةتئ 

  إلى عرض رسئ الحرل  ه ا ما تئ إوتاج  من حرل  المعلومات بواسط  حرل  اإلوفوروجرا   لتوصيل المعلومات بفعالي

ا ، مما ٌجعل المحتوى أكثر جاذبٌة للجمهور.وجمإور لبير   ًٌ ا بصر عد التمثٌل البصري للبٌانات محفًز ٌُ 

 أهم األدوات المجانٌة إلنتاج الُمحتوى البصري على الشبكات االجتماعٌة

ا مةن أفضةل أوةوال المحتةو  الة ن يملةن وشةر  علةى الشةبلات االجتماعية  صةميئ فت  ُيمرل المحتو  البصرن واحدش

الصةةور والمحتةةو  البصةةرن لوشةةر  علةةى الشةةبلات االجتماعيةة  ربمةةا يمرةةل تحةةدن حجيجةةي لللريةةر مةةن متخصصةةي 

التسويق عبرالشةبلات االجتماعية  وبمسةاعد بعةض اتدوات علةى اإلوتروةت لتحويةل البياوةات الوصةي  ألةى محتةو  

(2)بصرن )إوفوجرافيك رابت(
. 

1- Canva 

أدوات الجائم  على اإلطةالق  ربما تعد ه   اتداة أفضل 

حيةة  أوإةةا أداة ُمتلاملةة  وإ ا إسةةتطال المصةةمئ التعامةةل 

معإا ستغوى بإةا عةن مةن سةواها. وتةوفراتداة مجموعة  

لبيرة ومختلف  من الجوالب الجاهزة التةي يملةن للمصةمئ 

إسةةةتخدامإا والتعةةةديل عليإةةةا بلةةةل سةةةإول  ويسةةةر ودون 

ةا الحاج  إلى خبرة سابج  في برامر التصمي ئ. اتداة ايضش

تمتلةةةةةك قوالةةةةةب جةةةةةاهز بأحجةةةةةائ ومجاسةةةةةات الشةةةةةبلات 

 .االجتماعي المختلف 

 

 .Canvaموقع إلكترونى لتصمٌم اإلنفوجراف  (:1شلل )

2- Pickmonkey 

أداة أخةةر  تمتلةةك خيةةارات متعةةددة تساعدالمصةةمئ علةةى 

إوشةةاء صةةور لعالمتةة  التجاريةة  لوشةةرها خةةالل الجوةةوات 

مميزات ه   اتداة هي إمتاللإا  المختلف . واحدة من أهئ

مدووة  رائعةة  ومفيةةدة للغايةة  يةةتئ خاللإةةا وشةةر العديةةد مةةن 

 .الوصائح والتوجيإات بشلٍل دورن ُمستمر

 

 Pickmonkeyموقع إللترووى لتصميئ اإلوفوجرا  (:  2شكل )

 

                                                           

أهم   دوو ق وقد تم  تريفمل مصطلم صت وتخهفومال وه قامال اخمت خومخق  ومميه تلمط طال وسممق اإلمف جمخاي  وولبيي ا مق و مت خومخق  (*)

  مطجخو ة وواخج  مُطإلابى  متليي هصى  مشتكخق  الياطخه ة.

https://www.picmonkey.com/


 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

211 

3- BeFunky 

ةةا فةةي تعةةديل وتصةةميئ هةة   اتداة تسةةاعد المصةةمئ  أيضش

الصور المختلف  ولن يحتاج المصمئ للتسجيل أو تسجيل 

الدخول حتى يتملن من البدء في اسةتخدامإا ممةا سةيوفر 

ا طويالش وتتضمن مميزات أخر  رائع .  عليك وقتش

 

 

 .BeFunky(: موقع إلكترونى لتصمٌم إنفوجراف  3شكل )

 

4- Vennagage 

تأتي ه   اتداة مع ووعين من الحسابات  حساب مجةاوي 

وحساب مدفول بمميزات إضافي . تعد هة   اتداة واحةدة 

وبواءاإلوفوجرافيةةةةك علةةةةى  صةةةةواع مةةةةن أفضةةةةل أدوات 

اإلطالق. لل ما تحتاج  ببساط  مطلج  هو إختيةار قالةب 

معةين ومن رةةئ إدخةال الوصةةوش والبياوةات التةةي تريةةدها 

وأض  بعض اتشلال  وفجةط أصةبح لةديك اوفوجرافيةك 

  .قابل للمشارل  وجاهز لالوتشار

 .Vennagage(: موقع إلكترونى لتصمٌم إنفوجراف  4شكل )

 

5- Infogram 

أداة أخر  إلوشةاء وصةواع  اإلوفوجرافيةك  وهةي خيةار 

مرةةالي لإلوفةةوجرافيلس التةةي تحتةةو  علةةى لةةئ لبيةةر مةةن 

البياوات حي  توفر مجموع  من الخصائش التي تملوك 

ا فةي أفضةل شةلل مملةن.  من تمريل هة   البياوةات بصةريش

ةةةةا  مجاويةةةة  بمميةةةةزات محةةةةدود  أمةةةةا إ ا أراد اتداة ايضش

المصةةةةمئ اإلشةةةةتراك فةةةةي الحجبةةةة  التةةةةي تحةةةةت ويعلةةةةى 

 .المميزات اللامل  فيجب علي  الدفع واالشتراك

 

 

 .Infogram(: موقع إلكترونى لتصمٌم إنفوجراف  5شكل )

 

6- Recite 

تساعدك في تصميئ ه   اتداة مجاوي  بشلل لامل  وهي 

اإلقتباسات التي تجوئ بوشةرها علةى الشةبلات االجتماعية  

حتةةى يسةةإل مةةداولتإا ومشةةارلتإا ويحتةةو  الموقةةع علةةى 

لةةةئ هائةةةل مةةةن الجوالةةةب الجةةةاهزة السةةةتجبال اقتبةةةاس أن 

 مصمئ.

 

 .Recite(: موقع إلكترونى لتصمٌم إنفوجراف6شكل )

 

 

https://www.befunky.com/
https://venngage.com/
http://recite.com/
http://recite.com/
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 محتوى إعالن إنفوجرافٌك قوي بهدف التسوٌق: تصمٌمأساسٌة لخطوات 

 التصتمٌمالخطط التسوٌقٌة على اإلنتــرنت تحتـاج إلى محتـوى قوي ومستتمر تستهـتـدف بتل العمتالي، وٌجتي أن ٌحتتوي 

 على العالمة التجارٌة  لتكون صوت ممٌز بٌن المنافسٌن وبذلك ٌصل بصورة مباشرة الى الجمهور المستهدف.. 

  يجوئ المصمئ بتجميع المعلومات الرئيسةي  لتسةويق التصةميئ وعوةدما يجةوئ المصةمئ بةالتخطيط إلوشةاء إوفوجرافيةك قةون

اسةتوادا إلةى اتهةدا  المحةددة للةتملن مةن تلبية  رغباتة  و لةك مةن خةالل الترليةز علية  و Audiences)التعةر  ) يجب 

وات  سيتئ إوشائ   وقد يحتةاج  المصةمئ إلةي متابعة  هة   العواصةر لتسويق الموتجات وسيرعمل فريق التصميئ والتوسيق للبيا

 : التي تساعد التصميئ على البجاء في المسار الصحيح للمد  الطويل وهي

الوسةةائل التةةي يةةتئ اإلسةةتفادة بعةةرض اإلوفةةوجرا  مرةةل ) المةةدووات  صةةفح  الفيسةةبوك  موقةةع علةةى شةةبل  االوتروةةت          .

 .ع وطاق وشر التصميئ من خالل الجووات المدفوع  والربحي تويتر   الخ ( أو يملن توسي

أووال المحتو  ال ن يملن اإلستفادة موإا سواء لان  مجال في مدوو   أو بودلاست  أو اوفوجرافيك رابت ومتحرك     .

 .   (3)أو  صورة و لك للحصول على اوتشار واسع

 .Visual Content أن محتو  المرئي  .

أن شةةئت اللريةةر مةةن المحتةةو  مسةةبجا فتصةةوي  المواضةةيع يسةةإل لةةك البحةة  عةةن المواضةةيع  تصةةوي  المواضةةيع : إ ا .

 .المستإدف  في الماضي

وهةة ا يسةةاهئ فةةي الحفةةاع علةةى جإةةود  Meta-Descriptions, SEO الللمةةات الرئيسةة  وبياوةةات التعريةة  : مرةةل .

 .محرلات البح  التي تتماشي مع المحتو  الخاش بك

   المعلومات يملن أرشفتإا لوسيل  سإل  للحفاع علي تةدقيق وتحةدي  المحتةو  الخةاش وه :URLs عواوين االوتروت .

 .بك علي االوتروت أو لربط الجطع الجديم  من المحتو  في محتو  جديد قمت بتوشائ 

 .التألد من لل جزء من المحتو  ال ن تجوئ بتوشائ  يأتي باوسجائ تائ مع أهدافك التسويجي  .

 فى اإلعالنات الرقمٌة فً المستقبل:اإلنفوجرافٌك ودوره 

فةي البداية   لاوةت تعإةر  Display Advertising عودما عإرت االعالوات الرقمي  المباشةرة علةى المواقةع اإلللترووية 

على المواقع وهي تفتجر إلى السياق والجيم   فلوا ور  إعالوات ليس لإا أن صل  بةالموقع الة ن تعةرض علية   وقةد أفجةدها 

الوات مصداقيتإا وقيمتإا وجعل الجمإور يتشلك فيإا. ومع تجدئ التجوي  اختل  الوضع بالوسب  إلعالوةات المواقةع ه ا واإلع

اإلللترووي  الرقمي  بصف عام  وإن لان ه ا ال يموع أو  مازال هواك العديد من اإلعالوات عديم  الجيمة  والسةياق تحةيط بوةا 

 .(4)في لل ملان

 ت التى رصدتها المواقع اإللكترونٌة لتسوٌق اإلعالن:وفٌما ٌلى توضٌح التغٌٌرا

علةةى المواقةةع هةةى لةةل مةةا يوضةةع مةةن إعالوةةات علةةى المواقةةع  Display Advertising"اإلعالوةةات المباشةةرة   -1

اإلللترووي  سواء  لك فى صورة وش أو فيديو أو صوت  حي  يجوئ بالدفع لمالِك الموقع مجابل وضع إعالو  على موقع   

سةاح  وتلون ه   إحد  صور ربح المال ولاوت الفلرة فى البداي  تلجى الجبةول للةل صةاحب موقةع والمعلةن يجةوئ بشةراء م

على أ  موقع بمساح  معيو  دون اتخ  فى اآلعتبار السياق أو الصل  بمحتو  الموقع فجد أد   لك إلى فجدان زوار الموقع 

 .Banner Blindnessالرج  فى اإلعالن  وبالتالى عإور ما يسمى المساحات الغير مرئي  
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وةةين بالحفةةاع علةةى سةةياق اإلعةةالن واتصةةال  ومةع تجةةدئ التجويةة  عإةةرت عةةدد مةةن الوسةةائل المتطةةورة التةى سةةمحت للمعل -2

بمحتو  الموقع ال   يعرض علية  وبالتةالى تحسةين تجبةل الزائةرين لة   فبفضةل  لةك عإةر مةا ُيعةر  ببورصة  المسةاحات 

حي  يجةوئ أصةحابإا بعةرض مواصةفاتإا علةى موصة  مشةترل  تجمةع المعلوةين اللة ين أصةبح  Ad exchangeاإلعالوي  

ممةا  Real-time Biddingاحات المواسب  لإئ والمزايةدة عليإةا فةى وقةت عرضةإا فيمةا ُيعةر  باستطاعتإئ اختيار المس

اُعطى المعلوين الجدرة علةى اختيةار المسةاح  اإلعالوية  التةى تواسةبإئ بوةاء علةى معةايير اسةتإدا  العمةالء. وبفضةل عإةور 

فجةةد  Retargetingادة اإلسةةتإدا  وإعةة Native Advertisingتجويةةات ألرةةر فعاليةة  لاإلعالوةةات مةةن خةةالل المحتةةو  

 تغيرت الطريج  التى يتعامل بإا المستإلك وطريج  تفاعل  مع اإلعالن.

 :(4)تأثٌر اإلعالنات المباشرة على المواقع اإللكترونٌة

 .2114  2113لئ تتغير وسب  مشاهدة اإلعالوات المباشرة على المواقع ما بين عامى  -1

فةةى لةةل المواضةةع  Clickthrough rateالوةةات المباشةةرة علةةى المواقةةع وسةةب  إطةةالل الةةزوار علةةى محتةةو  اإلع -2

 %.1.16والموصات هى 

 % على مستو  العالئ خالل العائ الماضى.41تزايدت وسب  حجئ اإلعالوات المباشرة بمجدار  -3

 مليون مستخدئ لإلوتروت على مستو  العالئ بحجب اإلعالوات المباشرة. 198قائ  -4

 % ممن شارلوا فيإا يجومون بتخفاء أوشطتإئ عن المعلوين.28أن  2113أعإرت دراس  أجريت عائ  -5

% فجط من المشارلين فيإا يعتبرون أن اعالوات المواقةع  ات صةل  بسةياق ومحتةو  الموقةع 2.8أعإرت دراس  أن  -6

 ال   يتئ عرضإا من خالل .

عةةائ يتجةةاهلون  34و 18 أن أصةةحاب الفئةة  العمريةة  الواقعةة  بةةين 2114أعإةةرت دراسةة  أُجريةةت فةةى يوةةاير عةةائ  -7

 اإلعالوات المباشرة التى توجد على المواقع اإلللترووي  بوسائل التواصل اإلجتماعى ومحرلات البح .

 % من اإلطالل على اإلعالوات المباشرة التى ُتب  على الإوات  المحمول  يحد  بالصدف .51حوالى  -8

 رة لعدئ رجتإئ بإا.% من المستخدمين ال يطلعون على اإلعالوات المباش54هواك  -9

 % من مستخدمى اإلوتروت أن اإلعالوات المباشرة التى تعإر لإئ غير محتمل .33يعتبر  -11

 أداي إعالنات المواقع عندما ٌتم مزج اإلنفوجرافٌك بها:

% مةن وسةب  اإلطةالل علةى إعالوةات المواقةع 53ألبةر بوسةب   Native adsوسب  اإلطالل على إعالوةات المحتةو   -1

 .Banner ads اإلللترووي 

ا بجةةدر  retargetingحججةةت حملةة  تسةةويجي  قائمةة  علةةى إعةةادة االسةةتإدا   -2 دوالر ولاوةةت تللفتإةةا  58.618عائةةدش

ا على االسترمار يجدر بـ  11.111  %.486دوالر محجج  ب لك عائدش

 %.71تبلع احتمالي  تحول العمالء المحتملين ال ين يتئ إعادة استإدافإئ إلى عمالء مشتريين بوسب   -3

مليةون شةخش خةالل رالرة  أيةائ فجةط عةن طريةق وشةر إعالوةات الفيةديو عبةر  35إلةى  Heneiken Lightوصلت  -4

 فيسبوك.

 % من خالل تغريدة على تويتر.4معدل تفاعل ألرر بوسب   Airbnbحججت  -5

% فجةط 19ل % من المستإللين أوإئ على استعداد لمشارل  إعالوات المحتو  مع اتهل واتصدقاء  بيوما قا32قال  -6

 أوإئ على استعداد لمشارل  إعالوات المواقع اإلللترووي  المباشرة مع اتهل واتصدقاء.

 %.61تسإئ إعالوات المحتو  التى تتضمن وسائل غوي  فى رفع وسب  تحول الزوار إلى عمالء بمجدار  -7
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% زيةةادة فةةى 331زيةةادة فةةى وسةةب  تحةةول العمةةالء المحتملةةين إلةةى مشةةترين  و Julian Bakery% مةةن 35شةةإد  -8

 على جوجل. Impressionsعإور اإلعالن على مواقع أخر  

% موإئ ردود فعل سلبي  بوسب 29% من الواشرين أ  رد فعل سلبى على إعالوات المحتو   بيوما تلجى 71لئ يتلق  -9

 ضئيل .

تسةتإد  شةريح  عمالئإةا مةن خةالل محتةو  التحةدي   تضةاع  عةدد  Linkedinبعد عائ من وشر تحةديرات علةى  -11

 متابع. 85111ووصل إلى  ADPمتابع  شرل  

 :(5)الثابت الى متحركمن تارٌخ اإلنفوجرافٌك 

( فجةد أصةبحت  infographicعودما يتعلق اتمر بعرض بياوات وأرقائ فتن أفضل طرق العرض استخدائ )اإلوفوجرافيةك

ي تعالر بسإول  جميع مععةئ مةن اترقةائ إبارزهةا بطةرق التصةميئ المختلفة  فةي لحعةات سةريع  وتعتبر اتداة البصري  الت

 .طريج  عرض مشوق  لإلحصائيات بعيدة عن الملل   بمجإود صغير في التصميئ تفوز عن أن طريج   الوصوش العادي 

وأصةةبح البةةرامر تجةةدئ وسةةائل مختلفةة  وحلةةول (   infographicsمةةع تطةةور بةةرامر التصةةميئ تطةةور أداء )اإلوفوجرافيةةك

. وهةي يملةن أن  تغطةي مختلة  المجةاالت مةن المواضةيع التجارية  حتةى المواضةيع عصةري  وسةريع  لتصةميئ المتحةرك 

 الفلاهي 

وبفضل التلوولوجيات الحدير  أصبحت أدا  قوي  تتيح اإلحترا  ليس فجةط فةي المحتةو  المعةروض  وللةن أيضةا التفةاعلي 

اإلوتروت  أو قائئ على فيديو   والتي ترتبط في بعض الحاالت الحية . وعوةد توريةق تةاريخ التحةول لإلوفةوجرا   على شبل 

infographics من الرابت إلى الديواميلي تبيووالحع التحول من الرابت أو المتحرك عود الحدي  على اإلوفوجرافيك 

  قدمت جامع   2113عائPrinceton University   على الموقةع الرسةمى  إحتةو  علةى أوةوال متعةدد إوفوروجرا

من الخرائط والرسوئ التوضيحي  والمعلومات الملرف  إحتوت علةى معلومةات لريفة  ولاوةت فوضةاوي  بعةض الشةىء وللةن 

 (.7شلل ) 2113فائج  فى اإلبدال وحرفي  في التصميئ عودما وتحد  عن اإلوفوجرا  عائ 

 
Fig. (7): Starbucks vs McDonalds – Infographic 

 

 

http://www.princeton.edu/~ina/infographics/starb
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  2151: 1951:عإر إوفوجرا  بالخط الزموي بةين الفتةرتين  2118في (The Extinction Timeline 1950-

2050) 

اإلوفوجرافيك يدين بالفضةل بمفإةوئ الزموةي بةالوواحي الجمالية  علةى الةرغئ مةن حجيجة  أوة  يعتمةد علةى تةداول التوضةيحات 

المتجاطع  التي توتر شعور متضارب أو متداخل ويخلق شعور بالعشوائي  على الةرغئ مةن هة ا ال تجةوئ بامةدادوا  بلريةر مةن 

 (.8المعلومات وللو  يملن من توعي  الفلرة بصورة  لي   اوعر شلل  )

 
Fig. (8): Extinction timeline. 

  إوفوجرافيك زلزال هايتي  2111في :(Haiti Earthquake Infographic) 

بدأ عإور اإلوفوجرافيك بةالجوة المعاصةرة وهة ا المرةال يوضةح لريةر مةن الرسةومات التوضةيحي  والخةرائط بصةورة تخلةق 

حي  والخرائط وتتضمن اللرير من المساحات التى تريح المتلجى وتستخدئ لريةر مةن اتلةوان التوازن بين الرسومات التوضي

لإلطفاء الخصوصي . على الرغئ من لووإا عدئ شديدة التأرير واإلبإار لما تعودوةا عليإةا حاليةا اإل أوإةا تحتةو  علةى لريةر 

 (.9ل  )أوعر شلمن التوضيحات التعبيري  المتالئم  مع خطورة و لارري  الحد  

 
Fig. (9): Aftermath of the Haiti Crisis – Infographic. 

  التفاعلي لتسويق أيضا عإراإلوفوجرافيك 2111في (Interactive Infographic featuring Dribbble)    

وإحتةوت   HTML5 and CSS3ه ا يعد واحد من أوائل اإلوفوجرافيك التفاعلي لمرال تن صةفح  إوتروةت تةئ إعةداد  

على رسومات إبدعات بعواي  على الرغئ من عدئ وجود الخصةائش الديواميلية  أو الحرلة  لإلوفةوروجرا  وللوإةا خطةوة 

لبيةةرة فةةي مجةةال اإلوفةةوروجرا  حيةة  لةةان اللةةل رابةةت وغيةةر قابةةل للحرلةة  وهةةي لاوةةت وتيجةة  إلوةةدماج اإلوفةةوروجرا  

 (.11بتلوولوجي  اإلوتروت  أوعر شلل )

http://www.coolinfographics.com/blog/2008/6/13/the-extinction-timeline-1950-2050.html
http://www.coolinfographics.com/blog/2008/6/13/the-extinction-timeline-1950-2050.html
http://www.coolinfographics.com/blog/2008/6/13/the-extinction-timeline-1950-2050.html
http://lab.4muladesign.com/dribbble/
http://www.coolinfographics.com/blog/2008/6/13/the-extinction-timeline-1950-2050.html
https://www.good.is/articles/haiti-earthquake-infographic-contest-winne
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Fig. (10): Web-Based Infographic about Dribbble 

  اتمئ المتحدة بمواهض  الفساد و إوشاء واحدة من أول الرسوئ البياوي  ديواميلية  ومجةاطع الفيةديوقامت  2111فى عائ. 

يةةتئ عةةرض جميةةع  .ويسةةتمر هةة ا المرةةال بالةة ات لمةةدة دقيجتةةين ويتضةةمن رسةةومات بسةةيط  واوتجةةاالت سلسةة  بةةين الشةةرائح

 (.11مجرد الجلوس واالسترخاء والتمتع بالعرض  اوعر شلل ) .لومات لفترة وجيزةالمع

 
Fig. (11): Video Infographic about the Corruption. 

 2012 :Just How Big is Apple 

يستود رسئ المعلومات إلى تخطيط عمود واحد طويل حي  يحتون لل جزء من البياوات على قسئ خاش ب  ومجموع  مةن 

يتئ عرض البياوات لفترة وجيزة بمساعدة اتدوات البصري  المختلف  حي  يستعين االمصمئ باتحجائ  .الرموز والرسومات

بشةلل عةائ   يوضةح العمةل صةورة  .لتجارية  والمجالة  ببعضةإا الةبعضالطبيعي  لألجإةزة والخلفية  المميةزة لةربط العالمة  ا

 (.12للسلط  والرقي  اوعر شلل )

 
Fig. (12): Just How Big is Apple – Infographic 

http://www.coolinfographics.com/blog/2012/4/30/just-how-big-is-apple.html
http://lab.4muladesign.com/dribbble/
http://www.coolinfographics.com/blog/2011/10/21/un-against-corruption-infographic-video.html
http://www.coolinfographics.com/blog/2012/4/30/just-how-big-is-apple.html
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 2114 :Secrets of a Killer Blog Post: Images 

إوفوجرا  عةن أسةرار قاتةل )مدووة  بوسةت(: صةور اإلوفةوجرا  المعلومةات الضةخم  وملرفة  المحتةو  بطريجة  بسةيط   

او يسةةتفيد التصةةميئ مةةن اتلةةوان فةةي التوزيةةع  وتةةئ تحديةةد لةةل جةةزء مةةن الةةوش بعوايةة  ويصةةاحب   بشةلل يريةةر فضةةوالش شةةديدش

 ن يضةةي  إلةةى االستلشةةا  البديإي فالتصةةميئ جةة اب بحيةة  يجةة ب االوتبةةا  المشةةاهد ويوضةةح لةة  التوضةةيح المجابةةل الةة

 (. 13المعلومات بطريج  مصورة  اوعر )

 
Fig. (13): Secrets of a Killer Blog – Infographic 

 LC Waikiki  تحةرك اإلوفوجرافيةك فةى صةورة ج ابة   ويوشةط  2114تشب  إلى حةد لبيةر غالبية  المواقةع فةي عةائ  

جميع العواصر الجرافيلي  مما يعطيإةا حرلةات إبداعية  ويسةتفيد التصةميئ مةن الخلفية  والتفاصةيل الُمرتبة  التةي تةعدن إلةى 

 (.14جرا   اوعر شلل )شعور قون  و جا بي  فوي  تعلد على المعلومات التى يحتوي  اإلوفو

 
Fig. (14): Infographic by LC Waikki 

   رسةئ إوفوجرافيةك تفةاعلى للصةح(eHealth Interactive Infographic)  يةزداد حجةئ هة   الرسةوئ البياوية  مةع

ةا  إوة  اتحةاد للرسةومات الرقمية  السةاحرة والرسةوئ البياوية  الجوية  والرسةوئ  مشاهد مصورة بشةلل لامةل تةئ ضةبطإا جزئيش

البياويةة  التةةي تأخةة  معةةا عةةرض اإلحصةةاءات إلةةى المسةةتو  التةةالي  ممةةا يخلةةق بيئةة  مريحةة  تجعةةل تصةةميئ  المشةةرول يبةةدو 

ا  اوعر شلل ) ا ومرتفعش  (.15عصريش

http://www.whoishostingthis.com/blog/2014/04/01/secrets-of-a-killer-blog-post-images/
http://sharing.nictiz.nl/infographic/
http://www.whoishostingthis.com/blog/2014/04/01/secrets-of-a-killer-blog-post-images/
http://corporate.lcwaikiki.com/bizkimiz
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Fig. (15): eHealth Interactive Infographic 

 2015  :Movement of Data 

حرل  بياوات لتصميئ تلافل يتئ تجريب الجصش المصورة والمرئي  على أساس التمرير اتفجي ال ن يجةود الزائةرين خةالل 

اللمسات الديواميلي  الصغيرة التى يضفيإا اإلوفوجرافيك هوا يتئ تعزيز الرسوئ التوضيحي  الجميل  بواسط   الجص  بألملإاو

 .(16والتي تضي  معلومات بطريج  ُمسلي  شيج  تئ إدارتإا بفلر الفوان الُمصمئ لإلوفوجرا   اوعر شلل )

 
Fig. (16): Journey of Data – interactive Infographic 

فإةي ال  وص  تفاعلي  باللامل لتستفيد من البياوات الحجيجي وتجرب  أخر  لإلوفوجرا  رصدت التشجيع على حرلت  وتلك م

ةا معلومةات إضةافي  ا علةى الحةد  المحةدد   وللوإةا تةوفر للمسةتخدمين أيضش  .تجوئ فجط بتصوير حرلةات المشةجعين اعتمةادش

 (.17يملوك اختيار التاريخ أو الحد  من أجل التعر  على اإلحصاءات المعروض  بمإارة  اوعر شلل )

 
Fig. (17): Fans on Move – Interactive Infographic 

http://www.akita.co.uk/movement-of-data/
http://sharing.nictiz.nl/infographic/%C2%A0
http://www.akita.co.uk/movement-of-data/
http://www.ticketbis.com/en/fans-on-the-move
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 2016 :What YouTube Looks Like In A Day 
البياوية  بالتوسةيق والبوية   شب  المسطح   فيما تميزت الرسومات  و الرسوئ البياوي  المسطح  أو YouTube ما يبدو علي 

بالحياة والغوى بالوسائط المتعددة  وإن لان يبدو متواضع وللةن لة  فائةدة لبيةرة مةع لةل متلجةى   المتوازو  والتصميئ الوابض

 (.18يتمتع بمشاهدتإا  اوعر شلل )

 
Fig. (18): Youtube Facts. 

  تةةاريخ المةةرأة(Women in History)  هةة ا هةةو مشةةرول تفةةاعلي  خةةر ملةةيء بالخصةةائش الديواميليةة  والصةةور

ا تحال  واجح لجدول زموي هو أبسط  طريجة  لتشةل يل وتوعةيئ اإلحصةاءات وتجربة   سةرد الجصةش االستروائي   وهو أيضش

اتسةفل   ويعةر  الةزوار  تمريةر  بواسةط  تمريةر رأسةي قياسةي والة ن يأخة  المسةتخدمين مةن اتعلةى إلةى يةتئ البصري  

 (.19باترر ال ن تحدر  المرأة بطريج  ج اب   اوعر شلل )

 
Fig. (19): Women in History – Web-Based Infographic 

وتر  الباحر  أن اإلوفوجرافيك تئ تتطور  واستجابت  للتغييةرات العصةري  بسةإول   فإةو يتحسةن باسةتمرار ويصةبح أفضةل 

لجد تغلب على وضع  الرابت حتةى وصةل إلةى وضةع  الةديواميلي الحرلةى  وقةد اسةتمر فةي  وألرر إرراء من زوايا مختلف  

 .إرضاء المتلجى إلشبال رغبت  بطريج  مبتلرة

 في وسائل التواصل: (animated infographics)إستخدائ اإلوفوجرافيك المتحرك أسباب 

ا ا لاوت الصورة بأل  للم  فالفيديو بمليون خاص  على شةبل  اإلوتروةت   حية  يوجةد ماليةن مةن المعلومةات يوميةا ومةن 

ن فإوالةك شةخ خةاطخ ولةيس هوةاك المعرو  او  ا ا لئ يجئ موقعةك اإلللترووةى بجة ب اوتبةا  الزائةر فةى الرةواوى اتولةى  ا 

طريج  أفضل من الفيديوهات للسب اوتبا  الزائر وتحويل  لعميل  فالفيديوهات أقو  أدوات التسويق تةأريرا حية  يسةتخدمإا 

المعسسات والشرلات الواشئ  فى ترسيخ عالمتإئ التجاري  حي  أن الغةرض اتساسةى مةن االعةالن هةو وصة  الموةتر او 

https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-infographic-d23f8156e599#.27sfspj8x
http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womensfootprintinhistory/en/index.html
https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-infographic-d23f8156e599
http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womensfootprintinhistory/en/index.html
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وبسيط  وال يوجد أفضل من الفيديوهات لفعةل  لةك فالفيةديو اإلعالوةي قةادر علةى اقوةال المشةاهد ممةا  الخدم  بطريج  سلس 

 .يدفع  لشراء الموتر أو الخدم  التى تجدمإا

واإلوفوجرفيك المتحرك هو خيار اقتصاد  جدا تن التسويق من خالل فيديو أرخش بلرر من الطرق التجليدية  خاصة  أوة  

الفيديو عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعى او الةواتس او اإلميةل أو علةى موقعة   ووعةرا لفعالية  يملن للمصمئ مشارل  

% إلةى 15الفيديوهات الدعائي  مما جعلإةا تلسةب شةإرة لبيةرة فةى السةووات الماضةي  حية  أوإةا تزيةد وسةب  التحويةل مةن 

مةرة علةى  51الصةفح  االولةى حةوالى  % وا ا استخدمتإا فةى مموقعةك الخةاش فسةتزداد احتمالية  عإةور موقعةك فةى75

 .(6)المعدل الطبيعى

لجد غزت شبلات التواصل اإلجتماعي المجتمع فلاوت اإلهتمائ اتول عود الدخول على الشبل  العولوبتي  وإختلفةت أهميتإةا 

السةإل  لد  المجتمع لال حسب مميزاتإا  ووسائل الج ب  لك باإلضاف  الى سةإول  إسةتخدمإا فةى ان وقةت حتةى لةان مةن

 -ايضا الدخول اليإا عن طريق الموبيل الشخصي  وتعةد الشةبلات االجتماعية  االللترووية  الموتشةرة علةى شةبل  االوتروةت 

العاهرة اإلعالمي  اتبرز في العالئ اآلن. أصةبحت الشةبلات االجتماعية   -خاص  الفيس بوك  وتويتر  واليوتيوب وغيرها 

ي  بسبب قدرتإا علي تخطي الحواجز والجيود المختلف  علةى التعبيةر عةن الةرأن  وتجسةد االللترووي  بواب  للممارس  السياس

 .(7)يواير 25ه ا في الدور البارز ال ن أسإئ ب  الشباب في قيائ ووجاو رورة 

 اإلعالن على مواقع الشبكات االجتماعٌة:

فتو  مةن المتوقةع أن يصةل اإلوفةاق علةى اإلعالوةات مع زيادة الوعي عن مواقع التواصل االجتماعي بين التجار والُمْعلِوين  

 ٕٕٔٓبليون دوالر في عةائ  ١.١ٕ  بالمجارو  مع ٕٗٔٓبليون دوالر في عائ  ١١.ٔٔعلى مواقع التواصل الجماعي إلى 

  أمةةا بالوسةةب  لإلوفةةاق علةةى اإلعالوةةات بحسةةب الموةةاطق  فةةتن أمريلةةا الشةةمالي  تتصةةدر ٖٕٔٓبليةةون دوالر لعةةائ  ٕٗٓٔو

٣ مةن مجمةول اإلوفةاق علةى اإلعالوةات فةي مواقةع التواصةل االجتمةاعي  تتلوهةا دول غةرب أوروبةا ١.١ٗوين بوسةب  المعل

٣ فجةط ٗ.٣ٓ. وعن دول الشرق اتوسط  فتوإا توفةق بوسةب  ٣ٕٕ.٢  ودول جووب شرق  سيا وأستراليا بوسب  ٕ.ٖٕبوسب  

٣ مةن مجمةول المعلوةين ١ٓإن  .٣ٕٓٔٗ بحلةول عةائ ٙ.ٓمن اإلوفاق العةالمي  ومةن المتوقةع أن يصةل اإلوفةاق إلةى وسةب  

٣ من ميزاويتإئ الخاصة  باإلعالوةات علةى اإلوتروةت  يوفجووإةا علةى اإلعالوةات علةى ٓٔال ين تئ استفتاعهئ يوفجون أقل من 

ى ٣ مةةن الميزاويةة  الخاصةة  باإلعالوةةات علةة٘.٢ٔمواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي  وللةةن المتوقةةع أن تصةةل وسةةب  اإلوفةةاق إلةةى 

اإلوتروت. أما بالوسب  للمواقع التي يتئ اإلعالن عليإا  فتن موقةع الفةيس بةوك يتصةدر قائمة  المعلوةين علةى مواقةع التواصةل 

٣ وموقع تةويتر لة لك بوسةب  ٣ٖٔ من مجمول اإلوفاق  يتلو  موقع اليوتيوب بوسب  ١٘االجتماعي  فتو  يستحو  على وسب  

ٖٔ٣(8). 

 :(9)لتواصل اإلجتماعىمزاٌا اإلعالنات عبر وسائل ا

 لإلعالن التسويجي عبر وسائل التواصل اإلجتماعي مزايا عدة ولعل أبرزها

  تيسير عملي  إدارة العالق  مع المستإلك بالوسب  تصحاب الشرلات ومتخصصين اإلعالن والتسويق 

 .التفاعل والتواصل المستمر مع المتلجى في جميع اتوقات 

   لد  المتلجى.بواء وتحسين سمع  الموعم 

 .التعري  بموقع الشرل  على اإلوتروت )الشبل  العولبوتي ( وزيادة الحرل  عليإا 
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 التسوٌق عبر شبكات التواصل االجتماعى:

ا من التواصل اإلجتماعى بين البشةر فةى فضةاء إللترووةى افتراضةى  قةرب المسةافات  شإد العالئ فى السووات اتخيرة ووعش

  وسمى ه ا الوول من التواصل بين الواس  شبلات التواصل االجتماعى   وتعددت استعماالت  بين الشعوب وألغى الحدود

هة   الشةبلات فةةى مختلة  الميةادين والجطاعةةات والتةى مةةن أبرزهةا التسةويق  الةة   اتخة ها موضة  لتجةةديئ وعةرض مختلةة  

ا وحةو ا ا وسةريعش وتإةاج هة ا المسةار فةى مجةال التسةويق برامج  واسةتراتيجيات  التسةويجي   حية  لةان توجة  الشةرلات شةديدش

واوتشرت ألاديميات عالمي  لتلةوين مسةوقين عبةر الشةبلات  لمةا رأوا مةن فعاليتإةا فةى هة ا المجةال  وهةو مةا يتطلةب إلجةاء 

الضوء على مفإوئ شةبلات التواصةل االجتمةاعى ومميزاتإةا وأهةئ تطبيجةات شةبلات التواصةل االجتمةاعى رةئ اسةتراتيجيات 

 لات التواصل االجتماعى وأشإر وسائل .التسويق عبر شب

 شبكات التواصل االجتماعى: -1

ةا  ُتعد البداي  الحجيجي  لعإور الشبلات االجتماعي  خالل أعةوائ التسةعيوات اتولةى مةن الجةرن الماضةى  أو التةى ُتعةر  غالبش

ا ا ةا للتواصةل مةع أصةدقائ  بمواقع أو شبلات التواصل االجتماعى على اإلوتروت حين صمئ )راود  لوورادز( موقعش جتماعيش

  وبإةة ا الحةةد  سةةجل أول موقةةع Classmates.com  وأطلةةق عليةة  اسةةئ 1995وزمالئةة  فةةى الدراسةة  فةةى بدايةة  عةةائ 

تواصل إللترووى افتراضةى بةين سةائر الوةاس  وتوالةت بعةد  لةك العديةد مةن المواقةع التةى تربعةت علةى الجةزء اتلبةر مةن 

  ليولةدإن (My space)  مةا  سةبايس (Twitter)  تةويتر (Facebook)ا: فيسبوك الشبل  العولبوتي  ولعل من أبرزه

(LinkedIn) جوجل بلس (Google+) اليوتيوب  (Youtube) سلايب  (Skype)(.11)-.. إلخ 

 أشكال اإلعالنات التسوٌقٌة عبر شبكات التواصل اإلجتماعى: -2

  وه ا يملن أن يلون الشةلل اتلرةر فعالية  وللةن  - باألصدقاياإلعالن المباشر الذي ٌعتمد على شبكة اإلنترنت الخاصة

  .يعدن أيضا إلى حدو  اللرير من الجدل. ومن اتمرل  على  لك مشرول موارة الفيسبوك

  فبواء على اإلجراء الة ن يتخة   المتلجةي يملةن للمصةمئ أن يحةدد طريجة  اتخبةار الخاصة  بة    وبالتةالي مةن المملةن أن

ال  للغاي  تن أغلبي  الواس يتخ ون قرارا بصدد شراء شيء ما أو أشياء عدة مةا دائ اتمةر يعتمةد علةى تلون ه   طريج  فع

تواجدهئ مع مجموع  من اتصدقاء المجربين لإئ ومع  لك   هواك أيضا اللرير من الجدل ال ن يدور حول هة ا اتمةر توة  

 .(11)أيضا مخاو  حول الخصوصي  من المملن اعتبار  لك استغالل للعالقات الشخصي  وقد يرير

 ًيعد ه ا شلالش ألرر تجليدي  من اإلعالن عبر شبل  اإلوتروت  - اإلعالن المباشر الموجود على موقع التواصل االجتماع

ةا لمةا لةو لةان المتلجةى تفاعةل مةع إعالوةات علةى مواقةع أخةر   وال ن يعد أقل فعالي  من غير  مةن اإلعالوةات   اتمةر تمامش

ا أن ير  ه   اإلعالوةات   مةع    ا هو مفإوئ ممارل إال على موقع التواصل االجتماعي(لريرة) وه لما يملن المصمئ  أيضش

ةةةا ووعةةةان مةةةن الفروقةةةات  تلمةةةن أوالهةةةا فةةةي أن هةةة   الشةةةبلات االجتماعيةةة  يملوإةةةا االسةةةتفادة مةةةن  – لةةةك يوجةةةد أيضش

 في مل  المتلجى الشخصي وبالتالي تستإد  اإلعالن المباشر ل .  الديموغرافي  البياوات

 ا وضع ه   اتووال من اإلعالوات من قبل المطورين اتف ا  يملن أيضش راد على صفحات التطبيق الخاص  بإةئ و لةك راويش

ا أن يةوفروا دخةالش لمطةورن التطبيجةات  من خالل الشبلات اإلعالوي   فلديإئ إملاوي  الوصول إلى وفس البياوات ويملن أيضش

و لك بموحإئ المزيد من الدافع إلوشاء تطبيجات وإعطاء المعلوين فرص  الحصول علةى طريجة  ألرةر جا بية  للوصةول إلةى 

 .الء المستخدمين للشبلات االجتماعي هع

 يعةد هة ا هةو أسةلوب التسةويق المبتلةر  - "و أخًٌرا اإلعالن غٌر المباشر عن طرٌق إنشاي "مجموعتات" أو "صتفحات

ال ن يملن للشرل  من خالل  إوشاء  صفح   أو  مجموع   يملن للمستخدمين اختيار االوضمائ لإا  ويملوإئ استخدائ  لك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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باسئ  مشترلين  أو  مشجعين  واالستفادة من  لك في التسةويق مةن أجةل الموافسة  والة ن مةن دور  يعةد  لتلوين ما يعر 

ا لإة   المجموعةات أن تتزايةد  ا أو ببساط  لزيادة الوعي بالعالم  التجاري   ومما هو جدير بال لر أو  يملن أيضش ا جديدش موتجش

ا في أعداد المشترلين بإا بشلل ملحوع والتي من المملن  .أن تصبح أداة تسويجي  فعال  جدش

 ولجد تطورت وسائل التواصل االجتماعي بصورة لبيرة في السووات العشرة اتخيرة التي أعجبت إطالق مارك زالربيرج

Zuckerberg Mark   لموقع(Facebook)   من الشرلات حول العالئ  ١ٓ  ففي السو  الماضي  وحدها أصبح لد%

لةديإا ألرةر مةن عشةرة ماليةين  Starbucksو Coca Cola  وهوةاك شةرلات مرةل  (Twitter) حسةابات علةى موقةع

وسيل  فعال  للتةروير للفعاليةات واتوشةط  والموتجةات    Instagramو أصبحت Facebookمعجباش على صفحتإا على 

مةاعي لتوشةيط أعمةالإئ ويبدو أن أصحاب اتعمال والشةرلات بةدءوا يةدرلون أهمية  وجةودهئ علةى وسةائل التواصةل االجت

 Twitterوالتواصل مع العالئ ومع عمالئإئ وزبائوإئ  وأغلب المدراء التوفي يين ألدوا أهمي  وجود حسابات فّعال  لإئ على

وضرورة تدريب فرق إعالمي  وتسويجي  على التعامل مع هة   الوسةائل  توإةئ يعةّدووإا   Instagramو Facebook و

الوصةول إلةى الةرأن العةائ والعمةالء  إ  بةات اليةوئ أّن الإواتة  ال لية  واتجإةزة اللوحية  فةي من أسرل الوسائل اآلن فةي 

متواول يد الجميع  ويملن اإلفادة من التطبيجات والمواقع التي توفرها التلوولوجيا الحدير  في الوصول إلى الزبةائن والةرأن 

 .(12)العائ ليس في قطال اتعمال فحسب وٕاوما في جميع الجطاعات

وإدارة الحمةةالت اإلعالويةة  و التسةةويجي  عبةةر موصةةات التواصةةل اإلجتمةةاعي المتعةةدد عمليةة  شةةاق  و مسةةتإلل  للوقةةت يلةةون 

 الموتصر بإا من يتملن من إستخدائ اتدوات والبرمجيات والتلوولوجيا الخاص  للحصول على أفضل الوتائر.

 متحركة(:مهارة تحوٌل المعلومات النصٌة الى إنفوجرافٌك )رسوم 

إن توعي  البياوات في رسوئ توضيحي  )اإلوفوجرافيك( توسعت خدم  وطاقإا على ألبر مجال .و إتجة  اإلوفوجرافيةك الةى 

 مجال اإلعالن في سباق إوتشار وسائل التواصل اإلجتماعي .

 Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Afterوأد  تجةةةدئ  بةةةرامر التحريةةةك والرسةةةومات مرةةةل )

Effects Motion سواء لاوت صورا وفيديو  2118إوتشار   2118( الي تحويل اإلوفوجرافيك الرابت الى متحرك ويدأ

 أو ملفات لصور متحرل  .

يتئ وشر  بسإول  و ليسةتإد  مجتمةع وللما لان اإلوفوجرافيك بسيط وخفي  الحجئ للما لان  و ديواميلي  متحرل  متميزة ل

أجزاء لإلستفادة من العواصر فى أعمال مختلف  إلعالوات متفرق   ومرال إوفوجرافيك المحةاربين  ألبر و يجسئ العمل ب  إلى

 (.21لما هو موضح فى الشلل )
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 www.columnfivemedia.com(: إنفوجرافٌك المحاربٌن. 20شكل )

على الفيديو المتحرك لاوت سر وجاحإا  إستخدائ رسوئ معبر  لوشر اإلعالن والطةرق المبولةرة إلعةادة تعددت الموصات التى إحتوت 

 (.21توعي  )البياوات المصورة( على مواقع السوشيال ميديا. وهواك إحصائي  توضح لمي  إوتشار اإلوفوجرافيك فى الشلل )

 

 www.columnfivemedia.com(: إحصائٌة توضح كمٌة إنتشار اإلنفوجرافٌك على مواقع السوشٌال مٌدٌا. 21شكل )

 

 

http://www.columnfivemedia.com/
http://www.columnfivemedia.com/
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 وفٌما ٌلى بعض نماذج اإلنفوجرافٌك المتحرك على مواقع السوشٌال مٌدٌا

 
(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 

 
(3) 

 
(8) 

 
(4) 

 
(9) 

 
(5) 

 
(10) 

 .Willy De Backer  Romuald and(: إنفوجرافٌك متحرك ٌوضح الحلول اإلقتصادٌة ألزمة تمر بها الشركة بواسطة 22شكل )

https://www.researchgate.net/publication/282150312_Animated_infographic_video-

infographic_%27Navigating_the_crisis%27 

 

https://www.researchgate.net/publication/282150312_Animated_infographic_video-infographic_%27Navigating_the_crisis%27
https://www.researchgate.net/publication/282150312_Animated_infographic_video-infographic_%27Navigating_the_crisis%27
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روان تئ عإور  فى حمل   1.18عن شان ليبتون تئ رصد  على مواقع التواصل اإلجتماعي الفيس بووك مدت  الزموي  للعرض  إعالن

  لوباي  بعد الفطار على طول.. لوباي  مع الحلو.. والزئ...( - Liptonرمضان اإلعالوي  تحت عووان)

   

   

ثوان 0.00مواقع التواصل اإلجتماعً الفٌس بووك مدتل الزمنٌة للعرض (: إعالن عن شاي لٌبتون تم رصده على 23شكل )  

 
(1) 

 
(3) 

 
(2) 

 
(4) 

ثانٌة  0.12إعالن لألسنان تم رصده على مواقع التواصل اإلجتماعً الفٌس بووك مدة عرضل  signal Egyptتحت عنوان (: 24شكل )

 (متنساش)أسنانك بتوجهلك رسالل كل ٌوم و بتقولك تحت عنوان 

ربمةا  هو عصر التسويق ال هبي للبياوات الوصةي    والبياوةات الضةخم    واإلوفوجرافيةك المتحةرك اإلنفوجرافٌك المتحرك 

 LinkedIn  وجدت2116في عائ ) .سمعت ه   المصطلحات  ومن المرجح أن تسمعإا ألرر فألرر في المجال التسويجي

خالفةةا لالعتجةةاد الشةةائع   فةةتن هةةي التحليةةل اإلحصةةائي والتوجيةةب فةةي البياوةةات(.  ألرةةر مإةةارة التوعيةة  المرغةةوب فيإةةا أن

 لةةيس مجةةرد تصةةوير البياوةةات  أو تجةةارير التحلةةيالت  أو جةةداول مةةن اإلحصةةائيات الموجةةودة فةةي اإلوفوجرافيةك المتحةةرك

https://blog.linkedin.com/2016/01/12/the-25-skills-that-can-get-you-hired-in-2016
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PowerPoint   في ملان ما.فاإلوفوجرافيك المتحةرك هةي مةزير مةن عةالمين: البياوةات الصةعب  والتواصةل الة هوى  إوإةا

 .قص  مجوع  وضعت حولإا وترتلز على بياوات مجوع 

هة ا  .ن اإلوفوجرافيك المتحرك هو أداة مإمة    فةتن مععةئ الشةرلات ال تسةتفيد بشةلل لامةللسوء الحع   على الرغئ من أ

ا بسبب عدئ قدرتإئ على اإلستفادة من تجويات التصميمي  فى فريق العمل.  غالبش

لةك   إن تحليل البياوات ال ن تجوئ ب  العديد من الشرلات وادراش ما يجعلإا فةي أيةدن جإةات التسةوق  وحتةى عوةدما يحةد   

هة ا يةعدن إلةى لمية   فتن جإات التسويق غير مجإزة في لرير من اتحيان للعمل من خالل عرض اإلوفوجرافيك المتحرك

هائل  من البياوات الجيم  غير المستخدم   وتلةك مأسةاة تن سةرد البياوةات هةي واحةدة مةن أقةو  أدوات االتصةال للعالمةات 

 .التجاري  بالشرلات

 التجارٌة عن طرٌق عرض اإلنفوجرافٌك المتحرك:فوائد العالمة 

  هواك العديد من أووال االتصاالت   وللن يتئ عرض اإلوفوجرافيك بشلل علمى لتحجيق أهدا  اإلتصال لتسويق الموتر.

فةةي عةةالئ وحاصةةر فيةة  بالمعلومةةات والجةةداول البياويةة   -1

وللووا بحاج  ماس  لربط المعلومات بطريج  فعال  بالموتر 

يعطةى وتيجة  إيجابية  تجةا  العالمة  التجارية  للشةرل   مما

فيتةة وق المتلجةةى محتةةو  مفيةةد عةةن طريةةق اإلوفوجرافيةةك 

المتحرك ليجدئ عالمت  التجاري  وخدم  حجيجية  للجمإةور. 

يةةتئ تفسةةير لةةل المحتةةو  علةةى أوةة  بياوةةات مةةن الةةدما    

وللن المحتو   و الجيم  اتعلى يةوفر ألرةر مةن المعرفة  

ه   البصيرة تساعد على اتخةا  الجةرار    .بصيرةيجدئ ال ؛

يسةمح لوةا  .وترفض العمةل   وبالتةالي فإةي اتلرةر أهمية 

سرد الجصش بالبح  عةن المعرفة  وإخبارهةا مةن خةالل 

 .قصش مجوع 

 

 ٌوضح نموذج دٌف كامبل من صقل المعلومات (:25شكل )

البياوةةةةةات هةةةةةي طريجةةةةة  سةةةةةإل  للحصةةةةةول علةةةةةى  إن -2

وهةةةةةة ا يوطبةةةةةةق بشةةةةةةلل خةةةةةةاش علةةةةةةى اإلوفوجرافيةةةةةةك 

اإلوفوجرافيةةةك المسةةةتود إلةةةى العالمةةة  التجاريةةة  بالشةةةرل  

 حيةة  يسةةتطيع أن يموحوةةا بياوةةات عةةن الشةةرل  والموةةتر 

يتألةد العميةةل مةن مصةةداقيتإا. وفةى الشةةلل المجابةل أهميةة  

العالمةة  التجاريةة  باإلوفوجرافيةةك ومةةد  مصةةداقيتإا  فةةتن 

ل مةةةن رسةةةالتك الجمةةةاهير ألرةةةر مةةةيالش إلةةةى الورةةةوق بلةةة

 (.26وعالمتك التجاري  شلل )
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 نتائج البحث:

 إعالن اإلوفوجرافيك المتحرك وسيل  إعالوي  ممتازة للوصول إلى المستإلك العصر  وال   يستخدئ الوسائط الرقمي . -1

المصةورة يملن توعي  اإلعةالن فةى فةن اإلوفوجرافيةك بأشةلال عديةدة متحرلة  فموإةا: الرسةوئ المتحرلة   والجصةش  -2

 لبياوات بصري  شيج .

اإلوفوجرافيك أداة سريع  ممتازة ول  مردود اقتصاد  لبيةر سةواء علةى مسةتو  اإلعةالن عةن الموتجةات والخةدمات أو  -3

 العائدات االقتصادي  التى تعود على صواع  اإلعالن.

 توصٌات البحث :

 اإلعالن. اإلوفوجرافيك المتحرك وسيل  عصري  يحتاج إلى تفعيلإا ألرر فى مجال -1

 يوصى بطرو مجررات جديدة فى لليات الفوون لتدريس الوسائط اإلعالوي  الجديدة. -2

يوصى باستخدائ المعسسات التعليمية  اإلوفوجرافيةك لوسةيل  تعليمية  لجميةع الفئةات وخاصة  الفئة  المسةتجبل  لمعلومةات  -3

 رقمي  وإحصائيات معجدة.
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