
 2022العدد الحادي والثالثون                           يناير  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

DOI:   10.21608/mjaf.2020.37041.1747                                                                                                        

 تصميم إعالن اإلنفوجرافيك في حمالت التوعية: حملة وزارة الصحة المصرية نموذجا  

 علياء عبد السالم طريفي م. د/  أ.

 أستاذ مساعد تخصص اإلعالن، قسم اإلعالم، كلية األلسن واإلعالم، جامعة مصر 

 الدولية
alyaa.treify@miuegypt.edu.eg  

 :الملخص

معظم المتلقین یحصلون على معلوماتهم حول المستجد حیث أن  Covid-19 من فیروس كوفید 2020عانی العالم فی عام 

هذا الفیروس وکیفیة التعامل معه وکیفیة حمایة أنفسهم منه من خالل وسائل اإلعالم ومن حمالت التوعیة. واالنفوجرافیك 

هو وسیلة إعالنیة تسهل وتنقل المعلومات من خالل صور أو رسومات حیث یتالقاها الجمهور ویفهمها عن قراءة النص 

(. یستخدم مصمموا االنفوجرافیك فی العدید من المجاالت مثل فی عملیة التعلم والتعلیم، وعرض 32، 2020یفر )جین

األعمال، والبحوث، واإلعالنات. و"یمکن تعریف االنفوجرافیك بأنه شکل من أشکال الرسوم البیانیة التی یتم فیها التعبیر 

طریقة یمکن للقارئ فهمها واستهالکها بسهولة" مستخدمة األشکال والصور عن المعلومات أو البیانات المعقدة أو األفکار ب

(. اإلنفوجرافیك یتم استخدامة حالیاً بکثرة کنوع من أنواع اإلعالنات وهذا بسبب القدرة على جذب 496، 2019)سلیمان 

(. 32، 2020رید )جینیفر انتباه الجمهور وتوعیتهم من خالل التعبیر عن المعلومات المعقدة باستخدام تصمیم سهل وف

ویحاول هذا البحث تحدید إطار عمل وخطة إستراتیجیة وفقًا لألجزاء النظریة والتحلیلیة والعملیة للمصمم لتحقیق أقصى 

استفادة من استخدام هذا النوع من اإلعالنات، خاصةً فی حمالت التوعیة. ویتم اختبار الجزء النظری المتمثل فی األسئلة 

إعالن إنفوجرافیك الذي تم نشرها على موقع وزارة الصحة المصریة،  100الخاص بتحلیل المضمون لـ  الخاصة بالجزء

وصفحة الفیسبوك وصفحة رعایة مصر. هذا باإلضافة إلی تصمیم ثالث نماذج تمثل أنواع اإلنفوجرافیك بغرض تطویر 

ة استبیان موجه إلى األساتذة والخبراء فی مجال التصمیمات الخاصة بوزارة الصحة والسکان ویتم اختبار هذا الجزء بواسط

تصمیم اإلعالنات. ومن أهم النتائج أن یعد تصمیم اإلنفوجرافیك التفاعلی طریقة جدیدة لتوضیح المعلومات الالزمة بطریقة 

ات تفاعلیة، ومع ذلك، یجب أن یتکون من أجزء متسلسلة للتأکد من أن الجمهور المستهدف سیحصل على جمیع المعلوم
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