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تعتــر قضــااي التنميــة قضيــة إنســانية ملحــة ال غــى عنهــا لشــعوب العــامل النامــى 
فــكل جمتمــع يســعى إىل حتســن أوضاعــه ىف خمتلــف اجملــاالت .

التنافــس حتــاول الصحــف الورقيــة مواكبــة التطــور احلاصــل ىف جمــال  مــع زايدة 
للقــاري   املعلومــة  لتبســيط  البيــاانت  اســتخدام صحافــة  الصحــف االلكرتونيــة ىف 
يف مجيــع اجملــاالت وخاصــة قضــااي التنميــة املســتدامة  فالتنميــة هــدف لــكل جمتمــع  
يســعي ايل حتســن أوضاعــه  فاألفــراد هــدف التنميــة لــذا األمــر حيتــاج ايل 
توعيــة  وال أقــدر مــن رســوم اإلنفوجرافيــك  حيــث تقــوم بتحويــل البيــاانت 
ــج مــن الصــور والرســوم والنصــوص  واملعلومــات النصيــة املعقــدة إىل مزي
ممــا يســمح للقــارئ اســتيعاب الفكــرة األساســية للموضــوع بصــورة أســهل 

وأســرع .
ومــن هنــا جــاءت العاقــة الوثيقــة بــن وســائل اإلعــام املختلفــة والتنميــة 
– فالــدول الناميــة ىف حاجــة إىل إعــام يواكــب خططهــا التنمويــة ويعمــل 
علــى خلــق املشــاركة مــن جانــب األفــراد ىف عمليــة التنميــة ، فهــو الســبيل 
لنشــر املعرفــة خبطــط الدولــة وأهدافهــا . ومــن هنــا جــاء االهتمــام بدراســة 
الشــباب  بتوعيــة  املطبوعــة  الصحــف  يف  اإلنفوجرافيــك  رســوم  عاقــة 

اجلامعــي ابلتنميــة املســتدامة وإجتاهاهتــم حنوهــا.

عالقة رسوم اإلنفوجرافيك في الصحف المطبوعة 
بتوعية الشباب الجامعي بالتنمية المستدامة 

وإتجاهاتهم نحوها

مدرس الصحافه - جامعة املنصورة

د. آية صالح عبد الفتاح العدوي

مقدَِّمة:
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مشكلة الدراسة : 
• واجهــت الصحافــة املطبوعــة أزمــات والزالــت تواجــه ازمــات وحتــدايت كبــرة خاصــة 	

مــع ظهــور الثــورة املعلوماتيــة إال أن الصحافــة مل تفقــد رونقهــا املعهــود وحتــاول االحتفــاظ 
ابهتمــام اجلمهــور هبــا ، وقــد اســتفادت الصحــف الورقيــة مــن التدفــق الكبــر للمعلومــات 
الذى أدى إىل تقدم هائل ىف التكنولوجيا وعلوم احلاسب إىل ظهور ما يعرف بصحافة 
البيــاانت أو االنفوجرافيــك ، وهــو ذلــك الشــكل الــذى متتــزج فيــه البيــاانت واملعلومــات 
واألرقــام وعرضهــا ىف شــكل صــور ورســوم بيانيــة وخرائــط ، لقــد وظفــت الصحافــة الورقيــة 
هنــا أتتــى مشــكلة  . ومــن  املســتدامة  التنميــة  بقضــااي  اجلمهــور  لتوعيــة  االنفوجرافيــك 
الدراســة يف دراســة عالقــة رســوم اإلنفوجرافيــك يف الصحــف املطبوعــة بتوعيــة الشــباب 

اجلامعــي ابلتنميــة املســتدامة وإجتاهاهتــم حنوهــا.

أمهية الدراسة :
تستمد الدراسة أمهيتها من:

• نقــص الدراســات الســابقة الــى تناولــت االنفوجرافيــك وخاصــة ىف جمــال الصحافــة 	
الورقيــة .

• اإلخباريــة 	 املــواد  عــرض  ىف  حديــث  االنفوجرافيــك كأســلوب  فــن  دراســة  أمهيــة 
. واملعلومــات 

• أمهية قيام اإلعالم بدوره التنموى ىف توعية اجلمهور خبطط التنمية املستدامة .	

أهداف الدراسة : 
• التعــرف علــى اجتاهــات الشــباب اجلامعــي حنــو اســتخدام االنفوجرافيــك ىف الصحــف 	

الورقيــة.
• التعرف على أسباب تفضيل املبحوثني لالنفوجرافيك املقدم ىف الصحف الورقية.	
• املعروضــة 	 املســتدامة  التنميــة  لقضــااي  الشــباب  قــراءة  معــدل  علــى   التعــرف 

ابالنفوجرافيك.
• التعــرف علــى أســباب اعتمــاد الشــباب علــى صحافــة االنفوجرافيــك ىف متابعــة قضــااي 	

التنميــة املســتدامة .
• التعرف على دور صحافة االنفوجرافيك ىف التوعية ابلتنمية املستدامة .	
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الدرسات السابقة : 
وميكن تقسيم الدراسات السابقة اىل حمورين :

احملور األول : ويتناول الدراسات اليت تناولت اإلنفوجرافيك
احملور الثاين : ويتناول الدراسات اليت تناولت قضااي التنمية واإلعالم 

احملور األول: دراسات تناولت اإلنفوجرافيك 
دراسة بريق حسن مجعة، عبد األمريمويت الفيصل )9)120)1( : »التوظيف 1 ))

الصحفى لانفوغرافيك ىف املواقع االخبارية« .
املواقــع االخباريــة ،  الدراســة اىل معرفــة أســاليب توظيــف االنفوجرافيــك ىف  هدفــت 
والتعــرف علــى أبــرز املوضوعــات الــى يتناوهلــا االنفوجرافيــك ىف مواقــع الدراســة اضافــة اىل 
الكشــف عن العناصر البنائية املكونة لالنفوجرافيك ومصادر املعلومات وأهم األشــكال 
الفنيــة لالنفوجرافيــك، وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج املســحى كطريقــة لتحليــل مــادة 

االنفوغرافيــك مــن العينــة املختــارة مــن املواقــع االخباريــة موضــوع البحــث .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• أن املوضوعــات الــى يكثــر فيهــا اســتخدام األرقــام واملوضوعــات جــاءت ىف املرتبــة 	
املتقدمــة مــن مســتوى االهتمــام كمــا تنوعــت مصــادر معلومــات االنفوجرافيــك وهــذا يشــر 

اىل تنــوع املوضوعــات أيضــاً. 
• ضعــف توظيــف املواقــع املبحوثــة لالنفوغرافيــك املتحــرك والتفاعلــى علــى الرغــم ممــا 	

توفــره شــبكة االنرتنــت مــن جمــاالت واســعة لتلبيــة متطلبــات العصــر واجليــل الرقمــى ، 
واالعتمــاد بشــكل كبــر علــى االنفوجرافيــك الثابــت .

 دراســة ريهــام حممــد فهيــم اجلنــدى )9)120)2(: »توظيــف فــن األنفوجرافيــك 1 2)
املتحــرك ىف االعــان علــى مواقــع التواصــل االجتماعــى« .

هدفــت الدراســة اىل أن االنفوجرافيــك املتحــرك تقنيــة حديثــة ىف جمــال اإلعــالن للتعــرف 
علــى مميــزات الســلع وجودهتــا ىف أقــل مــن زمــن علــى صفحــات التواصــل .

وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :
• أن االنفوجرافيــك املتحــرك وســيلة اعالنيــة ممتــازة للوصــول للمســتهلك العصــرى الــذى 	

الوســائط  يســتخدم  الــذى  العصــرى  للمســتهلك  للوصــول  الرقميــة  الوســائط  يســتخدم 
الرقميــة وأنــه ميكــن توظيــف االعــالن ىف االنفوجرافيــك أبشــكال عديــدة متحركــة منهــا 

الرســوم املتحركــة والقصــص املصــورة لبيــاانت بصريــة شــيقة .
• أن االنفوجرافيــك أداة ســريعة ممتــازة ولــه مــردود اقتصــادى كبــر ســواء علــى مســتوى 	
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االعــالن عــن املنتجــات واخلدمــات أو العائــدات االقتصاديــة الــى تعــود علــى صناعــة 
االعــالن .

»اســتخدام 1 ))  :  1((120(9(Chineme Carl Okafor دراســة 
. نيجــرياي«  يف  التجاريــة  االخباريــة  التقاريــر  يف  االنفوجرافيــك 

التقاريــر  ىف  االنفوجرافيــك  اســتخدامات  علــى  التعــرف  اىل  الدراســة  هــذه  هتــدف   
االخباريــة التجاريــة ىف نيجــراي وضــرورة توســيع وتعميــق هــذه املمارســة وكذلــك التعــرف 
علــى اتريــخ وأمهيــة وفوائــد االنفوجرافيــك بشــكل عــام، والتعــرف علــى حجــم اســتخدام 
ىف  األعمــال  رجــال  قصــص  توصيــل  ىف  اجلديــدة  االعالميــة  واألدوات  االنفوجرافيــك 
نيجــراي مــن قبــل الصحفيــني كمــا يقيــس مســتوى املوافقــة علــى هــذا االجتــاه اجلديــد ىف 

جمــال الصحافــة النيجريــة .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• اســتخدام اإلنفوجرافيــك كمكمــل ىف تقاريــر أخبــار األعمــال هــو اجتــاه وممارســة ىف 	
نيجــراي اآلن .

• أنه خارج أخبار األعمال ، تســتخدم الصحف النيجرية اآلن اإلنفوجرافيك الثابت 	
لشــرح تقاريــر األخبــار العامــة لقرائهــا ىف نيجــراي.

• أن املهــارات الفنيــة الالزمــة للرســوم البيانيــة ليســت متوفــرة ىف غــرف األخبــار النيجريــة 	
لتمكنهــم مــن االنتقــال مــن اإلنفوجرافيــك الثابــت اىل االنفوجرافيــك التفاعلــى .

التقاريــر اإلخباريــة ىف غــرف  اســتخدام اإلنفوجرافيــك ىف  هنــاك عقليــة قدميــة حــول 
األخبار ىف نيجراي فكبار احملررين يبقون على استخدام اإلنفوجرافيك مكماًل لألخبار، 

لكــن هنــاك مؤشــرات علــى أن هــذا يتغــر
دراســة Erin Burnett وآخــرون )9)120)4(: »أتثــري الرســوم البيانيــة 1 ))

التفاعليــة علــي حتســن التواصــل الزراعــي«.
 هتــدف هــذه الدراســة إىل دراســة التفاعــل ابعتبــاره اســرتاتيجية التواصــل الزراعــى مــن 
خــالل منــوذج احتماليــة التفضيــل ، وهتــدف هــذه الدراســة للتأكــد ممــا اذا كانــت الرســوم 
البيانيــة التفاعليــة ميكــن أن تكــون اســرتاتيجية تواصــل زراعــى فعالــة مــن خــالل استكشــاف 
آاثر التفاعــل علــى أعــدد املســتهلك العــادى للرســائل املقدمــة كرســومات بيانيــة زراعيــة 
. ومت أتكيــد فرضيــة هــذه الدراســة ىف ان املســتهلكني فضلــوا بشــكل كبــر االنفوجرافيــك 

التفاعلــى عــن اإلنفوجرافيــك الثابــت .
دراســة جــواد راغــب الدلــو)8)120 )5( : بعنــوان »اإلنفوجرافيــك ىف الصحافــة 1 ))

الفلســطينية  دراســة حالــة لصحيفــة الرســالة« .
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هدفــت هــذه  الدراســة للتعــرف علــى مــدى اهتمــام صحيفــة الرســالة ابإلنفوجرافيــك 
والقضــااي الــى يتناوهلــا وأنواعــه ومكوانتــه ومصــادره وموقــع نشــره ، ومــدى ارتباطــه ابلواقــع 
احمللــى لصحيفــة الرســالة وهــى تعــد مــن البحــوث الوصفيــة ومت اســتخدام منهــج الدراســات 
املســحية واســتخدام اســتمارة حتليــل املضمــون وعينتهــا عــام 2016 بواقــع 104 أعــداد 

مــن صحيفــة الدراســة .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• الصحــف 	 مــن  غرهــا  دون  اإلنفوجرافيــك  بفــن  اإلنفوجرافيــك  صحيفــة  اهتمــام 
الفلســطينية حيــث اســتخدمت ثــالث أنــواع مــن اإلنفوجرافيــك وهــى حتليــل البيــاانت 

. األفــكار  وعــرض   ، والتارخيــى  الزمــى  والتسلســل 
• والفصائــل 	  ، واجملتمعيــة  )السياســية  وهــى  قضــااي  أربــع  علــى  اإلنفوجرافيــك  تركيــز 

ترتبــط  اإلنفوجرافيــك  قضــااي  معظــم  وأن  احملليــة(  واالنتخــاابت   الفلســطينية 
ابلواقع احمللى .

دراســة دينــا طــارق حممــود)8)120)6(: بعنــوان »حمــددات توظيــف صحافــة 1 ))
والقائــم  للمضمــون  دراســة   – والعامليــة  املصريــة  االخباريــة  املواقــع  ىف  البيــاانت 

. ابالتصــال« 
املواقــع  ىف  البيــاانت  لتوظيــف صحافــة  العامــة  املالمــح  لرســم  الدراســة  هــذه  هتــدف 
االخباريــة املصريــة والعامليــة ، مــن خــالل حتليــل عينــة مــن القصــص الصحفيــة املدفوعــة 
ابلبيــاانت ابإلضافــة اىل رصــد أهــم املهــارات واملتطلبــات الــى حيتاجهــا صحفــى البيــاانت 
واملشــكالت الــى تواجهــه واســتخدمت الدراســة منهــج املســح االعالمــى ملســح عينــه مــن 
املواقــع االلكرتونيــة االخباريــة املصريــة والعامليــة وكذلــك املنهــج املقــارن لرصــد أوجــه االتفــاق 
واالختــالف بــني املواقــع املصريــة والعامليــة ىف توظيــف صحافــة البيــاانت والتعــرف علــى 
أوجــه  االختــالف واالتفــاق بــني آراء اخلــراء والصحفيــني حــول وقــع صحافــة البيــاانت 

ىف مصــر ومســتقبلها .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• أن هنــاك تفــوق ىف احملتــوى الكمــى لقصــص صحافــة البيــاانت ابملواقــع العامليــة املتمثلــة 	
الوطــن  املصريــة واملتمثلــة ىف موقعــى  املواقــع  علــى  اجلــاراين ونيويــورك اتميــز  ىف موقعــى 

واملصــرى اليــوم 
• أن القضــااي السياســية تتصــدر املضامــني الــى اهتمــت هبــا املواقــع االخباريــة املصريــة 	

عينــة الدراســة .
• أن اهلــدف الرئيســى لتقــدمي أى قصــة صحفيــة مدفوعــة ابلبيــاانت ىف املواقــع االخباريــة 	
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املصريــة عــرض االرقــام واإلحصائيــات املختلفــة الــى تتعلــق مبوضــوع معــني . أمــا املواقــع 
االخباريــة العامليــة فتتفــاوت فيهــا نســب أهــداف تقــدمي القصــص الصحفيــة املدفوعــة 

ابلبيــاانت .
دراســة عبــري حممــد ســليم لبــد )8)120)7( : »اســتخدام املواقــع اإللكرتونيــة 1 ))

الفلســطينية لإلنفوجرافيــك دراســة حتليليــة مقارنــة«.
هدفــت هــذه الدراســة اىل التعــرف علــى مــدى اهتمــام املواقــع الفلســطينية اإللكرتونيــة 
القضــااي  أهــم  عــن  الكشــف  إىل  ابإلضافــة  لــه  املكونــه  والعناصــر  اإلنفوجرافيــك  بفــن 
واملوضوعــات الــى يطرحهــا اإلنفوجرافيــك ىف املواقــع اإللكرتونيــة وقــد اســتخدمت الباحثــة 
ىف دراســتها منهــج الدراســات املســحية ، معتمــدة علــى أســلوب حتليــل املضمــون كمــا 
استخدمت استمارة حتليل املضمون كأداة ىف مجع املعلومات ، على عينة بلغت )93( 

مفــردة .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• اهتمام مواقع الدراسة بفن اإلنفوجرافيك، وإن اختلفت درجة اهتمامها وشكل 	
االهتمام.

• تنوعــت مواقــع الدراســة ىف اعتمادهــا علــى فــن اإلنفوجرافيــك كمــا تنوعــت القضــااي الــى 	
تناوهلــا اإلنفوجرافيــك ىف مواقــع الدراســة حيــث جــاءت ىف املقدمــة قضــااي احلــروب والعــدوان 
بنســبة %33.33 ، يليــه قضــااي الالجئــني بنســبة %16 ومــن مث قضــااي األســرى بنســبة 

%12.9  وجــاءت ابملرتبــة األخــرة قضــااي احلصــار بنســبة بلغــت 4.3% . 
احلديثــة 1 8) )8)120)8(: »االجتاهــات  ابقاســى  علــى  بنــت حممــد  جلــن  دراســة 

إلخــراج صحافــة البياانت)اإلنفوجرافيــك( ىف الصحــف الســعودية دراســة تطبيقيــة 
علــى صحيفــة مكــة– عــكاظ«.

الــى تســتخدم اإلنفوجرافيــك )  املوضوعــات  اجتــاه  الدراســة اىل معرفــة  هتــدف هــذه 
اجتماعــى – ثقــاىف- سياســى – اقتصــادى( ومعرفــة أكثــر الفنــون اســتخداماً لتصميمــات 
اإلنفوجرافيــك وكذلــك أيضــأ معرفــة أهــم التصميمــات البصريــة املســتخدمة ىف تصميمــات 
اإلنفوجرافيــك وذلــك مــن خــالل الدراســة التحليليــة علــى صحيفــى مكــة وعــكاظ لعــام 
2016 ومنتصــف عــام 2017 اضافــة إىل الدراســة امليدانيــة الــى اســتهدفت مصممــى 

اإلنفوجرافيــك ىف كلتــا الصحيفتــني .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• أن االنفوجرافيــك أحــد األســاليب اإلخراجيــة احلديثــة ىف صحــف الدراســة اضافــة إىل 	
أن اإلنفوجرافيــك هــو اللغــة الصحافيــة احلديثــة ىف العصــر احلــاىل .
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• اإلنفوجرافيــك كانــت 	 تصميمــات  هبــا  أتتــى  الــى  الصحفيــة  املواضيــع  أكثــر  أن 
. والسياســى  اإلجتماعــى  املضمــون  ذات  املوضوعــات 

• أن أكثــر الفنــون الصحفيــة الــى حتتــوى علــى تصميمــات اإلنفوجرافيــك كان اخلــر 	
الصحفــى.

(9 1 :19(120(8( Ivo Damyanov, Nikolay Tsankov دراسة
»تطبيــق الرســوم البيانيــة لتطويــر مهــارات التصميــم يف التعليــم.

هتــدف هــذه الدراســة اىل حتفيــز تطبيــق الرســوم البيانيــة [ االنفوجرافيــك  ] لتطويــر 
مهــارات التصميــم ىف التعليــم حيــث ميكــن تطويــر نظــام شــامل للمهــام املعرفيــة املتعلقــة 
مبعلومــات عــن مهــارات التصميــم وتكييفهــا لتنميــة كفــاءة حمــو االميــة البصريــة . وكشــفت 
النتائج ان استخدام الرسوم البيانية [ االنفوجرافيك ] كوسيلة  ميكن أن يطور مهارات 

معرفيــة خمتلفــة مثــل التفســر والتحليــل والتقييــم واالســتنتاج والتفســر 
دراســة Mohamed Kamel Afify  8)20 )10( : أثــر الفــرق 1 0))

بــن انــواع تصميــم االنفوجرافيــك يف التعليــم.
] اإلنفوجرافيــك  تصميــم  أنــواع  بــني  الفــرق  أثــر  دراســة  اىل  الدراســة  هــذه  هتــدف 

الثابــت مقابــل املتحــرك] علــى تطويــر مهــارات تصميــم وإنتــاج املــواد التعليميــة البصريــة 
الذيــن  الطــالب  مــن  مفــردة   36 قوامهــا  عينــة  علــى  الدراســة  هــذه  أجريــت  وقــد 
 [ EDU 195N] التعليميــة  الوســائل  وإنتــاج  التصميــم  دورة  بدراســة  التحقــوا 
املشــاركون  الطــالب  وينقســم   2017  -2016 لعــام  الثــاىن  الدراســى  الفصــل  ىف 
التعليــم  حمتــوى  درســوا   ، طالبــا   19 مــن  أتلفــت  األوىل  اجملموعــة   : جمموعتــني  اىل 
الثانيــة  واجملموعــة   Whats App منصــةً  عــر  الثابــت  االنفوجرافيــك  خــالل   مــن 
أتلفــت مــن 17 طالبــا درســوا حمتــوى التعليــم مــن خــالل الرســوم البيانيــة املتحركــة عــر 

 . Whats App منصــة
وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن اإلنفوجرافيــك الثابــت لــه أتثــرات أكثــر علــى تطويــر 

مهــارات تصميــم وإنتــاج مــواد التعلــم املرئيــة مقارنــة بنــوع االنفوجرافيــك املتحــرك.
دراسة Sri Syamsiyah Lestarl Sjafiie وأخرون )8)1120 )))

)))1 : كيفيــة تغيــري التكنولوجيــا للممارســات الصحفيــة.

ســعت هــذه الدراســة لتوضيــح كيــف غــرت التكنولوجيــا جــزءاً مــن ممارســات الصحافــة 
وخاصــة ىف الرســومات املصــورة حيــث يتــم توضيــح احلقائــق فمــن خــالل ســرد النــص أمــا 

اآلن فيتــم مــن خــالل الرســوم البيانيــة [اإلنفوجرافيــك ].
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وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :
• تطــور 	 مــع  جنــب  اىل  جنبــا  تتطــور   [ البيانيــة  [الرســوم  االنفوجرافيــك  سياســة  أن 

التكنولوجيا وأن الرســوم البيانية كانت تســتخدم ىف املاضى للتزيني ولكن اآلن أصبحت 
جــزء ال يتجــزأ مــن القصــة االخباريــة نفســها .

• أن وظائف الرسوم البيانية الى ظهرت من مقابالت مصادر الدراسة متثلت ىف 	
اثراء القصة اإلخبارية .	 
مساعدة القراء على فهم القصة االخبارية .	 
اظهار اتريخ األخبار 	 
تلخيص األخبار	 
تسهيل القراءة للذين مل يتح هلم الوقت الكاىف لقراءة سر النص ابلكامل .	 

دراســة أشــرف أمحــد عبــد اللطيــف مرســى )))120)12( : »أثــر التفاعــل 1 2))
بــن منطــى عــرض توقيــت اإلنفوجرافيــك ىف بيئــة التعليــم اإللكــرتوىن علــى التحصيــل 

واالجتــاه حنــو بيئــة التعلــم لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة« .
هتــدف هــذه الدراســة اىل التعــرف علــى أثــر أســلوب العــرض الكلــى ىف مقابــل أســلوب 
العــرض اجلزئــى حملتــوى اإلنفوجرافيــك ىف بيئــة التعلــم اإللكــرتوىن علــى التحصيــل واالجتــاه 
حنــو بيئــة التعلــم لــدى طــالب الصــف األول الثانــوى وكذلــك معرفــة أثــر منــط التوقيــت 

القبلــى ىف مقابــل منــط التوقيــت البعــدى حملتــوى اإلنفوجرافيــك .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• أنــه ال يوجــد فــرق دال احصائيــاً بــني متوســطى درجــات طــالب اجملموعــة التجريبيــة 	
األربــع علــى حتصيلهــم وكذلــك اجتاهاهتــم حنــو بيئــة التعلــم ترجــع اىل أثــر التفاعــل بــني منــط 

عــرض وتوقيــت عــرض االنفوجرافيــك لــدى الطــالب .
• أن منطــى عــرض االنفوجرافيــك عــر بيئــة التعلــم اإللكــرتوىن )الكلــى واجلزئــى( عملــت 	

على زايدة التحصيل املعرىف لدى الطالب الذين درسوا بنمط التوقيت القبلى والطالب 
الذيــن درســوا بنمــط التوقيــت البعــدى وذلــك الن االنفوجرافيــك املقــدم مــن خــالل البيئــة 
االلكرتونيــة عمــل علــى تســهيل التعليــم ألهنــا بيئــة تعتــر أكثــر تثقيفــاً مقارنــة ابلبيئــة العاديــة 

 .
دراســة رالــا أمحــد عبــد الوهــاب، هبــة حممــد عبــد الــرازق )))120)13(: 1 )))

»مســتقبل صحافــة البيــاانت ىف مصــر خــال العقديــن القادمــن ))20–))20«.
هدفــت هــذه الدراســة لرصــد الوضــع احلــاىل لصحافــة البيــاانت ىف مصــر وكذلــك التعــرف 

علــى مســتقبل صحافــة البيــاانت ومــدى أتثرهــا علــى مســتقبل الصحافــة ىف مصــر.
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وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :
• أمجــع اخلــراء أن العوامــل الــى مــن شــأهنا أن تــؤدى اىل ضعــف صحافــة البيــاانت ىف 	

املؤسســات الصحفيــة املصريــة تتمثــل ىف :
عدم وجود قائم ابالتصال قادر على استخدام وتوظيف البياانت أو اإلنفوجرافيك .	 
غلبة وجود كبار الصحفيني وعدم االستعانة بشباب الصحفيني .	 
• تتمثل دوافع استخدام صحافة البياانت )اإلنفوجرافيك( ىف الصحف ىف املستقبل ىف:	
 حماولــة الوصــول اىل الشــباب الــذى ميثــل النســبة األكــر مــن مســتخدمى االنرتنــت 	 

ىف مصر .
ستساعد الصحف الى تستخدمها ىف ترتيب متقدم بني الصحف اإللكرتونية األكثر 	 

استخداماً ىف مصر .
• كما توصلت الدراسة اىل أنه ميكن زايدة فعالية توظيف صحافة البياانت ىف الصحف 	

ىف املستقبل من  خالل  : 
وجود فريق عمل مستقل يتوىل تصميم اإلنفوجرافيك .	 
تقدمي الدعم املادى والتقى ألقسام امللتيميداي ابلصحف .	 
داخــل 	  املتعــددة  والوســائط  الصحفيــة  الصــور واألشــكال  بــني  مــا  والتكامــل  الدمــج 

. الصحفيــة  املوضوعــات 
دراســة ســعيد حممــد الغريــب )))120)41( : »اســتخدام فــن االنفوجرافيــك 1 )))

ىف املواقــع اإللكرتونيــة املصريــة دراســة حتليليــة مقارنــة ىف الشــكل واملضمــون«.
الدراســة للكشــف عــن مــدى اســتخدام املواقــع اإللكرتونيــة املصريــة   هتــدف هــذه 
الدراســة  مواقــع  اســتخدام  علــى  اإلنرتنــت  شــبكة  أتثــر  ومعرفــة  اإلنفوجرافيــك  لفــن 
مواقــع  معهــا  تســتخدم  الــى  املضامــني  نوعيــة  وحتليــل  رصــد  وكذلــك  لالنفوجرافيــك 

. االنفوجرافيــك  الدراســة 

وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :
• ظهــر اإلنفوجرافيــك التفاعلــى أبشــكاله املختلفــة إىل جانــب اإلنفوجرافيــك الثابــت 	

عــر مواقــع الدراســة كمــا انعكــس أتثــر البيئــة الرقميــة علــى فــن اإلنفوجرافيــك ىف اســتخدام 
اللــون بكثــرة مــع اإلنفوجرافيــك الثابــت والتفاعلــى .

•  اتفــاق مواقــع الدراســة ىف االعتمــاد علــى االنفوجرافيــك كفــن مســتقل بذاتــه بدرجــة 	
أكــر مــن االعتمــاد عليــه مصاحبــاً للموضوعــات .

• مشلــت موضوعــات اإلنفوجرافيــك ىف املواقــع اخلمســة للدراســة النطاقــات الثالثــة احمللــى 	
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والعــرىب والــدوىل .
• أو 	 احلــدث  أو  للقضيــة  وصفــاً  يقــدم  إمــا  اخلمســة  املواقــع  ىف  اإلنفوجرافيــك   جــاء 

الشــخصية، أو يقــدم نتائــج احلــدث أو القضيــة ، أو ميتــد لتقــدمي أســباب القضيــة أو 
احلــدث وىف الرتتيــب األخــر جــاء اإلنفوجرافيــك الــذى يقــدم اجلوانــب الثالثــة الوصــف 

والنتائــج واألســباب . 
انفوجرافيــك 1 ))) معاجلــة  بعنــوان   :  )15(120((( علــى محــودة مجعــه  دراســة 

وعاقتــه  بــه  املطروحــه  للموضوعــات  واألجنبيــة  املصريــة  اإللكرتونيــة  الصحــف 
هلــا  املســتخدمن  تعــرض  مبســتوى 

هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى معاجلــة انفوجرافيــك الصحــف اإللكرتونيــة 
املصريــة واألجنبيــة للموضوعــات املطروحــة بــه وعالقتــه مبســتوى تعــرض املســتخدمني هلــا 

وكذلــك حتليــل املوضوعــات املطروحــة مــن خــالل اإلنفوجرافيــك . 
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :

• جــاء ترتيــب نوعيــة املوضوعــات الــى تناوهلــا االنفوجرافيــك كالتــاىل املوضوعــات األمنيــة  	
ىف املقدمــة تلتهــا املوضوعــات الصحيــة مث املوضوعــات التوعويــة .

• أنــه ميكــن اســتخدام اإلنفوجرافيــك ىف مجيــع جمــاالت احليــاه : التعليــم – التســويق – 	
التوعيــة واجلوانــب اإلنســانية وغرهــا .

دراسة  Noura shabak Alrawele )))120)))1 : “استخدام 1 )))
االنفوجرافيك يف التحصيل الدراسي” .

هتــدف هــذه الدراســة اىل معرفــة مــا اذا كان اســتخدام الرســوم البيانيــة [االنفوجرافيــك 
] يــؤدى اىل اختــالف كبــر ىف حتصيــل الطالبــات اجلامعيــات واستكشــاف تصــورات 
الطــالب حــول أتثــر الرســوم البيانيــة ابســتخدام تصميــم شــبه جتريــى ، وأجريــت هــذه 
 )N=83( الدراســة علــى عينــة قوامهــا 165 مشــاركاً مقســمة جملموعتــني: التجريبيــة
واســتبيان  التحصيــل  اختبــارات  ابســتخدام  البيــاانت  مجــع  ومت   )N=82( والضابطــة 
تقييــم تصــورات الطــالب وكشــفت النتائــج حتقيــق أعلــى بكثــر ىف اجملموعــة التجريبيــة 
عــن اجملموعــة الضابطــة وأن الرســوم البيانيــة كان هلــا أتثــر اجيــاىب علــى مهارهتــم الفكريــة 

واحلياتيــة والتنميــة العاطفيــة .
اســتخدام 1 )))  »:  )17(120((( زيــد  أبــو  مجعــة  حممــد  صــاح  دراســة 

اإلنفوجرافيــك ىف تدريــس اجلغرافيــا لتنميــة التحصيــل ومهــارات التفكــري البصــرى 
. الثانويــة«  املرحلــة  طــاب  لــدى 

اإلنفوجرافيــك ىف  اســتخدام  فاعليــة  مــدى  علــى  التعــرف  إىل  الدراســة  هــذه  هتــدف 
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لــدى  التفكــر البصــرى  تدريــس وحدة)ســكان مصر(علــى تنميــة التحصيــل ومهــارات 
الثانويــة املرحلــة  طــالب 

وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ، أمهها :
• وجــود حتســن ىف مســتوى التحصيــل وىف مســتوى مهــارات التفكــر البصــرى لــدى 	

طــالب اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا وحــدة )ســكان مصــر( ابســتخدام اإلنفوجرافيــك 
مقارنــة بنتائــج اجملموعــة الضابطــة الذيــن درســوا الوحــدة ابلطريقــة املعتــادة .

• اللفظيــة 	 اللغــة  البصريــة أفضــل مــن اإلدراك عــن طريــق  اإلدراك عــن طريــق الصــور 
وابلتــاىل فــإن اكتســاب وتنميــة مهــارات التفكــر البصــرى متــت بدرجــة كبــرة مــن خــالل 

اســتخدام اإلنفوجرافيــك ىف تدريــس الوحــدة. 
• اســتدعاء الذاكــرة البصريــة عنــد الطــالب أســهل مــن اســتدعاء الذاكــرة اللفظيــة خاصــة 	

حينمــا يشــارك الطــالب بفاعليــة ىف املواقــف التعليميــة .

احملور التاين : دراسات  تناولت قضااي التنمية واإلعام 
دراســة مــي طــه حممــد )9)120)18( : »دور املواقــع الصحفيــة يف توعيــة 1 ))

الشــباب املصــري ابلتنميــة املســتدامة« .
هدفــت الدراســة إىل رصــد مــدي اهتمــام الصحــف اإللكرتونيــة بتغطيــة قضــااي التنميــة 
نظريــة  علــي  الدراســة  اعتمــدت   2030 مصــر  ورؤيــة  وأبعادهــا  وحماورهــا  املســتدامة 
التســويق االجتماعــي ومنهــج املســح االعالمــي لعينــة مــن الشــباب املصــري تبلــغ 300 
التنميــة  موضوعــات  تنــاول  يف  االنفوجرافيــك  غيــاب  إىل  الدراســة  وتوصلــت  مفــردة 
املســتدامة وكذلــك غيــاب وجــود اســرتاتيجية اعالميــة ضمــن جمــاالت اســرتاتيجية التنميــة 

املســتدامة رؤيــة مصــر 2030 .
(2 1 : 1(9( Johno’s sulivon, Leopolidina 120(8( دراسة

مناقشــة قضــااي التنميــة املســتدامة ابلصحــف املطبوعــة .
املطبوعــة  للصحــف  االجتماعيــة  االســتدامة  قضــااي  مناقشــة  إىل   الدراســة  هدفــت 

. االنرتنــت  عــر  واملعلومــات  املطبوعــة  الصحــف  منــوذج  بــني  مقارنــة  وصياغــة 
وتوصلــت الدراســة إىل أن الصحــف املطبوعــة ميكــن ان تســاهم ىف املعلومــات املتعلقــة 
ىف  أن  أى   ، جنــب  إىل  جنبــاً  الرقميــة  الوســائط  مــع  وستســتمر  املســتدامة  ابلتنميــة 

جمتمعــات مــا بعــد الرقميــة فــإن الصحــف املطبوعــة مســتمرة .
ىف 1 )) التنمــوى  »اخلطــاب   :  120(120((( حلمــى  حممــد  مــروة  دراســة 

الصفحــات االقتصاديــة ابلصحــف اليوميــة املصريــة جتــاه قضــااي اجملتمــع الريفــى 
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. املصــرى« 
هدفــت الدراســة إىل حتليــل اخلطــاب التنمــوى ىف الصفحــات االقتصاديــة ابلصحــف 
اليوميــة املصريــة حنــو قضــااي اجملتمــع الريفــى املصــرى ، وتوصلــت الدراســة إىل اهتمــام 
صحــف الدراســة بقضــااي الريــف املصــرى ، حيــث ظهــر ىف حتليــل املضمــون اهتمــام 
الصحــف  عــن   ، الصغــرة  املشــروعات  تفصيــل   ، بقضيــة  متزايــداً  األهــرام  صحيفــة 

األخــرى وقضيــة ارتفــاع األمســدة ىف صحيفــة املصــرى اليــوم عــن الوفــد .
دراســة نصــر الديــن عبــد القــادر عثمــان )))120 ))12 : توظيــف اإلعــام 1 ))

اجلديــد ىف نشــر الوعــى بقضــااي التنميــة املســتدامة .
هدفت الدراسة إىل توظيف اإلعالم اجلديد ىف نشر الوعى بقضااي التنمية املستدامة 
والوعــى البيئــى منوذجــاً ابلتطبيــق علــى عينــة مــن اإلعالميــني خــالل الفــرتة مــن ينايــر 
2016 إىل ديســمر 2016 . وتوصلــت الدراســة إىل أن غالبيــة املبحوثــني يــرى أن 
اإلعــالم اجلديــد مل يوظــف ىف جمــال التوعيــة البيئيــة واتفــق أيضــاً غالبيــة املبحوثــني علــى 

أن هنــاك تقصــر ىف اإلعــالم اجلديــد ىف نشــر الوعــى ابملشــكالت البيئيــة .
(( 1 Daniel Fisher, Franziska Haucke, Anna دراسة

)))Sandermann 120)122: اســتخدام مصطلــح االســتدامة او التنميــة 
املســتدامة يف الصحــف األملانيــة.

التنميــة  أو  االســتدامة  مصطلــح  اســتخدامات  علــى  التعــرف  إىل  الدراســة  هدفــت 
1995 حــى عــام  منــذ  الزمــن  مــن  املســتدامة ىف الصحــف األملانيــة خــالل عقــدى 
2015 وذلــك مــن  خــالل إجــراء حتليــل كمــى وكيفــى لتقــدمي نظــرة عامــة علــى تكــرارات 
ذلــك املصطلــح خــالل حمــركات البحــث ىف قاعــدة البيــاانت اخلاصــة ابلصحــف حمــل 
2001م ،  بــني  ثــالث الســنوات مــا  أنــه خــالل  الدراســة ، وتوصلــت الدراســة إىل 
2007 ، 2013م قــد تكــرر مصطلــح االســتدامة أكثــر مــن 16000 ألــف مــرة ، 
ظهــر اجتــاه واضــح حنــو اســتخدام مصطلحــات االســتدامة ىف الصحــف عــام 2000م 

، ومــن هنــا بــدأ املصطلــح يظهــر بشــكل كبــر ويكــون لــه معــى حمــدد وواضــح .
االعــام 1 )) وســائل  دور   :  12((  Rabi Subudhi 120((( دراســة 

اجملتمعــات. يف  املطبوعــة 
بــه وســائل اإلعــالم املطبوعــة ىف  الــذى  تقــوم  الــدور  هدفــت الدراســة إىل  معرفــة 
اجملتمعــات ، ويرجــع ذلــك إىل  مســامهة وســائل اإلعــالم الكبــرة ىف التنميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة ، وتوصلــت الدراســة إىل أن اإلعــالم الرقمــى قــد يســهم بشــكل كبــر ىف 

تنميــة كافــة القطاعــات التنمويــة ســواء االجتماعــى أو االقتصاديــة .
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دراســة خالــد حممــد حمســن حممــد )))120 ))12 : واقــع عاقــة الصحــف 1 ))
ــة للقضــااي البيئيــة . املســائية املصري

البيئيــة  للقضــااي  املســائية املصريــة  الدراســة إىل رصــد واقــع عالقــة الصحــف  هدفــت 
والتنمويــة والتعــرف علــى رؤى القائمــني ابالتصــال وتصوراهتــم للمســتقبل ، وتوصلــت 
الدراســة أنــه مل ختــط القضــااي البيئيــة ذات البعــد التنمــوى املســتدام مــا تســتحقه مــن تغطيــة 
مثــل التعــدايت املســتمرة علــى هنــر النيــل ، مل تطــرح صحــف الدراســة رؤيــة عميقــة لفهــم 

مشــكالت البيئــة والتنميــة املســتدامة بصــورة شــاملة ومتكاملــة .
(8 1 Walter Leal Filho Evan-Gelos Manolas, دراسة

)))Pauul Pacs 120))12: وصــف اجنــازات عقــد االمــم املتحــدة للتعليــم مــن 
اجــل التنميــة املســتدامة.

هدفــت الدراســة إىل تقــدمي وصــف اجنــازات عقــد األمــم املتحــدة للتعليــم مــن أجــل 
التنميــة املســتدامة)2014/2005( مــع الرتكيــز علــى التعليــم العــاىل ، وتقــدم الدراســة 

فهمــاً أفضــل لــدور اجلامعــات ىف تعزيــز التنميــة املســتدامة .
وإذا كانــت التنميــة املســتدامة ذات اهتمــام دوىل كبــر ، وعلــى الرغــم مــن أن االجنــازات 
الــى حتققــت علــى مــدار العشــرين عامــاً اخلاصــة كبــرة ، لكــن ال تــزال هنــاك العديــد مــن 

الفجــوات واالحتياجــات الــى جيــب حتقيقهــا .
دراســة بــن ســعده خبتــه )))120))12 : معاجلــة الصحافــة الوطنيــة لقضــاايا 1 9)

لتنميــة االقتصاديــة املســتدامة .
هدفــت الدراســة إىل حتليــل التغطيــة الصحفيــة لقضــااي التنميــة االقتصاديــة املســتدامة 
إىل  الدراســة  وتوصلــت   ، االقتصــادى  ملحقهــا  ىف  وابلتحديــد  الوطــن  صحيفــة  ىف 
غلــب التنميــة االقتصاديــة ىف مقدمــة مواضيــع التنميــة االقتصاديــة املســتدامة ىف امللحــق 
االقتصــادى جلريــدة الوطــن ، غلــب ىف املقابلــة علــى ابقــى الفنــون ىف معاجلــة هــذه املواضيــع 

االقتصاديــة العلميــة .
املعاجلــة 1 0))  :  12((120((( مــراد  علــى  فاتــن   ، العزيــز  عبــد  بتــول  دراســة 

. العراقيــة  الصحافــة  يف  االقتصاديــة  التنميــة  لقضــااي  الصحفيــة 
هدفت إىل التعرف على دور الصحف االقتصادية ووظائفها ىف حتقيق األهداف التنموية 
والتعرف على مضموان يقدم ىف الصفحات االقتصادية املتخصصة ، وتوصلت الدراســة 
إىل أن الصحافــة العراقيــة اســتطاعت أن تتنــاول قضــااي التنميــة االقتصاديــة ىف الصفحــة 
 االقتصاديــة اهلــدم القطاعيــة ونقلهــا بواقعيــة وشــفافية وبــث التوعيــة لــدى شــرائح اجملتمــع 

بكافة فئاته.
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دراســة أمحــد حســن الســمان )12009 )128 : الــدور املســتقبلي للصحافــة 1 )))
املصريــة يف املشــاركة يف التنميــة املســتدامة .

هدفــت الدراســة إىل معرفــة ســبل إســهام الصحافــة املصريــة ىف حتقيــق التنميــة املســتدامة 
ىف مصــر ، والكشــف عــن األدوار الــى ميكــن مــن خالهلــا القيــام بذلــك ، وتوصلــت 
الدراســة إىل ضــرورة توافــر شــروط البيئــة الداخليــة واخلارجيــة مــن اجــل متكــني الصحافــة 
للقيــام بدورهــا التنمــوى ، وقــد رغــب %96 مــن اخلــراء القائمــني ابلعمــل ىف املؤسســات 
الصحفيــة ىف حتقيقــه ابعتبــاره أكثــر الســيناريوهات قــدرة علــى توفــر الشــروط الــى تســمح 

للصحافــة القيــام أبدوارهــا للمســامهة ىف حتقيــق التنميــة املســتدامة ىف مصــر .
دراســة حممــد ســعد إبراهيــم ))99)1 )129 : الــدور التنمــوي للصحافــة يف 1 2))

اطــار التعدديــة احلزبيــة خــال فــرتة ))9)-988) .
هدفــت  الدراســة إىل رصــد وحتليــل أبعــاد التنميــة السياســية مــع الرتكيــز علــى مفهومهــا 
وأبعادها من خالل جتربة التعددية احلزبية ىف مصر خالل الفرتة ما بني 1988/1977 
مــع بيــان دور الصحافــة املطبوعــة ىف التنميــة السياســية . وتوصلــت الدراســة إىل ارتفــاع 
حجــم االهتمــام ابلتنميــة السياســية ىف الصحــف احلزبيــة عمــا ىف الصحــف القوميــة ، 
متثلــت الوظيفــة الرئيســية ملضامــني للصحــف احلزبيــة ىف النقــد والرقابــة علــى أعمــال الســلطة 

السياســية .
التعليق على الدراسات السابقة :

بعــض الدراســات  كانــت حتليليــة تناولــت كيفيــة تنــاول املضمــون اإلعالمــى لقضــااي . 1
التواصــل االجتماعــى ، وبعــض الدراســات اعتمــدت علــى األســلوب امليــداىن ، أغلبهــا 

اهتــم ابلنخبــة .
أغلــب الدراســات تناولــت الشــباب والتنميــة املســتدامة ودراســات  أخــرى عينــت . 2

ابالتصــال. ابلقائــم 
بــني نظــرايت املســئولية . 3 النظــرايت املســتخدمة ىف الدراســات الســابقة مــا  تنوعــت 

االجتماعيــة واألطــر االعالميــة واالعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم .
أغلب الدراسات اعتمدت على منهج املسح بشقيه التحليلى وامليداىن .. 4
أن أول ظهور لدراسات االنفوجرافيك كان يف جمال التعليم .. 5
معظم الدراسات اهتمت بتحليل عينة من املواقع اليت تستخدم االنفوجرافيك .. 6

االستفادة من الدراسات السابقة :
• أفــادت الدراســات الســابقة الباحثــة ىف حتديــد اإلطــار النظــرى للدراســة وحتديــد جمتمــع 	

الدراســة والعينة .
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فقــد اهتمــت الدراســة التاليــة بدراســة اســتخدام الصحــف الورقيــة لألنفوجرافيــك ىف 
توعيــة الشــباب ابلتنميــة املســتدامة واجتاهاهتــم حنوهــا .

االطار النظري للدراسة : نظرية االعتماد علي وسائل االعام :
  يعتمد اجلمهور علي وسائل االعام لتحقيق عدة اهداف ودوافع منها:

الفهــم: ويشــمل معرفــة الــذات مــن خــالل التعلــم واحلصــول علــي اخلــرات والفهــم . 1
االجتماعــي ، وذلــك مــن خــالل معرفــة اشــياء عــن فــروض نظريــة االعتمــاد)30( .

زاد . 2 لألفــراد  امهيــه  االعــالم ذات  عــر وســائل  تبــث  الــيت  املعلومــات  كلمــا كانــت 
 . املعلومــات  تلــك  الســتيفاء  الوســائل  هــذه  علــي  اعتمادهــم 

تــزداد عالقــات اعتمــاد االفــراد علــي وســائل االعــالم يف اوقــات الصــراع والتغيــر . 3
. الناميــة  االعالميــة  النظــم  ذات  اجملتمعــات  االجتماعــي خاصــة يف 

يزداد االعتماد علي وســائل االعالم يف حالة الغموض وااللتباس املتســبب يف نقص . 4
املعلومات او عدم كفايتها او وجود صعوبة يف التفسر الصحيح لألحداث .

مدي االستفادة للدراسة احلالية من نظرية االعتماد
تعتمــد الدراســة احلاليــة علــي نظريــة االعتمــاد ألهنــا تفــرتض قيــام الفــرد ابالعتمــاد علــي 
وســيلة اعالميــة إلشــباع احتياجاتــه مــن خــالل اســتخدام الوســيلة ،وعليــه فــان الشــباب 
الــذي يســتخدم الصحــف الورقيــة كوســيلة اعالميــة ليشــبع احتياجاتــه فــان ذلــك يؤثــر عليــه 
وعلــي بنــاء شــخصيته ومعارفــه وآرائــه وجيعلــه اكثــر درايــة ملــا يــدور حولــه ،خاصــة اذا كان 

االمــر يتعلــق ابلتنميــة املســتدامة .

النظرية التنموية :
تقــوم النظريــة علــى األفــكار واآلراء الــى وردت ىف تقريــر جلنــة ماكرايــد حــول مشــكالت 
االتصــال ىف العــامل الثالــث والــذى أكــد ىف تقريــره ان االتصــال يعتــر مــورداً رئيســياً مــن 

مــوارد التنميــة)31( .
وتكتســب النظريــة التنمويــة وجورهــا مــن نظــرايت اإلعــالم األخــرى مــن أعرافهــا وقبوهلــا 

للتنميــة الشــاملة والتغيــر االجتماعــى)32( :
إن وســائل اإلعــالم جيــب أن تقبــل تنفيــذ املهــام التنمويــة مبــا يتفــق مــع السياســة . 1

. الوطنيــة 
إن حريــة وســائل اإلعــالم ينبغــى أن ختضــع للقيــود الــى تفرضهــا األولــوايت التنمويــة . 2
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واالحتياجــات االقتصاديــة جملتمعــه .
إن الصحفيــني واإلعالميــني ىف وســائل اإلعــالم هلــم احلريــة ىف مجــع وتوزيــع املعلومــات . 3

واألخبــار .
إن الــدور التنمــوى لوســائل اإلعــالم ينبغــى أن أيخــذ ىف االعتبــار تكامــل األبعــاد . 4

. والثقافيــة  السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
الــدور األساســى لوســائل  التنمويــة حيــث أن  ولقــد اســتفادت الدراســة مــن النظريــة 
اإلعــالم يبــى أن أيخــذ ىف االعتبــار تكامــل األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والتكنولوجيــة وهــو مــا هتــدف إليــه خطــط التنميــة املســتدامة ، فالبــد مــن إحــداث تنميــة 
شــاملة لكافــة األبعــاد ، وكذلــك العمــل علــى رفــع الوعــى لــدى النــاس خبطــط ومشــاريع 

التنميــة .

تساؤالت الدراسة :
التنميــة املســتدامة ىف . 1 مامــدي اهتمــام املبحوثــني مبتابعــة تغطيــة الصحــف ألخبــار 

مصــر؟
ما أسباب االهتمام بقراءة موضوعات التنمية املستدامة ؟. 2
ما أسباب عدم االهتمام مبتابعة تغطية الصحف ألخبار التنمية املستدامة ؟. 3
ما الطرق املفضلة لعرض موضوعات التنمية املستدامة لدى املبحوثني ؟. 4
ما مدى قيام الصحف ابلتوعية ابلتنمية املستدامة من جهة نظر املبحوثني ؟. 5
مــا مــدى مالئمــة أســلوب تقــدمي مــواد التنميــة املســتدامة ابلصحــف مــن وجهــة نظــر . 6

املبحوثــني ؟  

فروض الدراسة :
• الفــرض األول : توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني تعــرض املبحوثــني ملوضوعــات 	

قضــااي التنميــة املســتدامة املعروضــة ابالنفوجرافيــك ىف الصحــف الورقيــة ومســتوى وعيهــم 
هبا.
• الفــرض التــاين : توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــني تعــرض الشــباب اجلامعــي 	

وفقــاً  املســتدامة  ابلتنميــة  التوعيــة  يف  الورقيــة  ابلصحــف  لالنفوجرافيــك  الدراســة  عينــة 
للمتغــرات الدميوجرافيــة )النــوع ، العمــر ، مســتوي الدخــل ، حمــل اإلقامــة( .

• الفــرض الثالــث : توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أســلوب عــرض للصحــف 	
للموضوعــات التنميــة املســتدامة وبــني اهتمــام املبحوثــني هبــا .
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• الفــرض الرابــع : توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أســلوب عــرض للصحــف 	
ملوضوعــات التنميــة املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور .

االطار املنهجي للدراسة:
منهج الدراسة:

تعتمــد الدراســة علــى منهــج املســح لعينــة مــن اجلمهــور العــام ابعتبــاره أكثــر املناهــج 
مالئمــة ألغــراض الدراســة .

نوع الدراسة : 
تنمــى هــذه الدراســة إىل جمــال البحــوث الوصفيــة الــى تعــن بدراســة وقائــع األحــداث 
والظواهر واآلراء وحتليلها وتفســرها هبدف الوصول إىل اســتنتاجات معينة حيث تســعى 
الدراســة إىل رصــد وتفســر اســتخدام الصحــف الورقيــة لالنفوجرافيــك ىف توعيــة اجلمهــور 

للتنميــة املســتدامة واجتاهاهتــم حنوهــا .
جمتمع الدارسة وعينتها :

جمتمع الدراسة : 
يشــمل مجهــور الصحــف الورقيــة مــن الشــباب اجلامعــى علــى اختالفهــم مــن حيــث النــوع 

والســن ومســتوى الدخل وحمل اإلقامة .
عينة الدراسة : 

وتبلــغ 300 مفــردة مــن الشــباب اجلامعــي مــن االانث والذكــور أبســلوب العينــة املتاحــة 
يف الفــرتة الزمنيــة مــن 2018/9/15ايل2019/4/2
جدول رقم  ))1

%كاملتغريات الدميوجرافية

8729.0ذكورالنوع
21371.0اانث

300100.0اإلمجايل
9832.7من 18 حى أقل من 20السن

20267.3من25-20 سنه
300100.0االمجايل

مستوي الدخل
17056.7من 1000 حى اقل من 3000

9732.3من 3000 حى اقل من 5000
3311.0اكثر من 5000

300100.0االمجايل
13745.7ريفحمل االقامة

16354.3حضر
300100.0االمجايل
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أدوات مجع البياانت:
استمارة استبيان علي عينة من الشباب اجلامعي .

اختبار الصدق والثبات:
اختبار الصدق :

هو اختبار للصدق الظاهري لصحيفة االستبيان للتأكد من أهنا جتيب علي تساؤالت 
الدراســة وفروضهــا وحتقــق أهدافهــا ؛ وذلــك بعرضهــا علــي جمموعــة مــن احملكمــني)*( مــن 
أســاتذة االعــالم  وبعــد إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا،مت تطبيقهــا فعليــا علــي عينــة 

الدراســة .

اختبار الثبات :
مــن خــالل إعــادة الباحثــة تطبيــق االســتمارة علــي %10مــن املبحوثــني بعــد مــرور 
أســبوعني مــن املــرة األويل، وكانــت قيمــة معامــل الثبــات %92 وهــذا يــدل علــي ثبــات 

صحيفــة االســتبيان وصالحياهتــا .

األساليب االحصائية املستخدمة يف الدراسة: 
برانمــج  ابســتخدام  الباحثــة  قامــت  ابلدراســة  اخلاصــة  امليدانيــة  البيــاانت  مجــع  بعــد 
SPSS اإلحصائــي وهــو برانمــج يســتخدم يف حتليــل حبــوث اإلعــالم مبــا يتناســب مــع 
طبيعــة املتغــرات الــيت تســعي الدراســات اإلعالميــة ملعرفــة العالقــات بينهــا ومــن خــالل 
الرانمــج اســتخدمت الباحثــة بعــض املعاجلــات اإلحصائيــة الــيت تتــالءم وطبيعــة البيــاانت 

املطلوبــة مثــل:
• استخراج اجلداول التكرارية )التكرارات والنسب املئوية للدراسة(.	
• استخراج االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب.	
• الــوزن املرجــح ملقيــاس ليكــرت الــذي حيســب بضــرب التكــرارات بــوزن معــني بنــاء 	

علــي عــدد املراتــب يف الســؤال مث جتمــع نتائــج الضــرب لــكل بنــد للحصــول علــي جممــوع 
االوزان املرجحــة وحســاب النســب املئويــة لبنــود الســؤال وقــد مت اســتخدام مقيــاس ليكــرت 

الثالثــي .
• 	 Analysis Variance )Anova( Oneحتليــل التبايــن ذي البعــد الواحــد

املتوســطات احلســابية  بــني  الداللــة اإلحصائيــة  الفــروق ذات  عــن  للكشــف   Way 
للمجموعــات مــن حيــث متغــرات الدراســة .
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• بــني 	 اإلحصائيــة  الداللــة  ذات  الفــروق  عــن  للكشــف   T. test اختبــار “ت” 
. املتغــرات  متوســطات 

التعريفات االجرائية:
• االقتصاديــة 	 االهــداف  إدمــاج  تتضمــن  الــيت  التنميــة  هــي  املســتدامة:  التنميــة 

واالجتماعيــة والبيئيــة للمجتمــع مــن أجــل تعظيــم رفاهيــة االنســان يف الوقــت احلاضــر دون 
املســاس بقــدرة األجيــال املقبلــة علــي تلبيــة احتياجاهتــا)34( .

• الكمبيوتــر 	 بواســطة  التفاعلــي  البصــري  التمثيــل  اســتخدام  هــو   : األنفوجرافيــك 
للبيــاانت واملعلومــات ألجــل تعظيــم اإلدراك ، واإلنفوجرافيــك هــو مبثابــة عمليــة متثيــل 
مرئــي بيــاين للمعلومــات أو البيــاانت أو املعرفــة هتــدف إىل دمــج املعلومــات املعقــدة حبيــث 

يتــم إدراكهــا بســرعة وبشــكل أكثــر وضوحــا)35(.

اإلعام والتنمية املستدامة :
اإلعــالم علمــاً مســتقاًل لــه نظرايتــه ونظمــه ، فقــد ابت لزامــاً أن يواكــب اإلعــالم أى 
مشــروع تنــوى الدولــة القيــام بــه هبــدف توعيــة املواطنــني بــه حــى يتــم لــه النجــاح املأمــول .

ومبــا أن اإلنســان هــو اهلــدف األول واألخــر ىف التنميــة ،فــال ميكــن أن تتحقــق غاايتــه 
او حبقــه ىف املعرفــة ، أى كل االحتياجــات واحلقــوق اإلعالميــة والثقافيــة ، ممــا يؤكــد 
ضــرورة الربــط بــني السياســة اإلعالميــة وابقــى السياســات املطبقــة ىف اجملــال االقتصــادى 
واالجتماعــى والثقــاىف والتعليــم حبيــث تتكامــل هــذه السياســات مجيعــاً، ويتشــكل منهــا مــا 

يطلــق عليــه اخلطــة الشــاملة للتنميــة
ويعــر مفهــوم التنميــة املســتدامة عــن التنميــة الــى تلــى احتياجــات اجليــل احلاضــر دون  
التضحيــة او املســاومة أو اإلضــرار بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاهتــا)36( .

وظائف الصحف ىف حتقيق التنمية املستدامة)37( :
أ( الوظيفة اإلخبارية او التفسريية لوسائل اإلعام واالتصال :

يرى أساتذة اإلعالم أن التحليل والتفسر وظيفة جممعة تقوم به الصحف ، فالبد أن 
حتــرص علــى الفصــل بــني اخلــر ورأى الكاتــب الصحفــى علــى الرغــم مــن أن املمارســات 
الصحفيــة ميكــن أن تكشــف عــن وجــود شــائع لتفســر أن املندوبــني أو احملرريــن ىف ســياق 

اخلــر الــذى يقدمــون .
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ب( الوظيفة االجتماعية :
تكمــل الوظيفــة االجتماعيــة الوظيفــة اإلخباريــة ، فقــد ابتــت وظيفــة إلقنــاع وحشــد 
اجلمهــور تعبــراً عــن أهــم أدوار وســائل اإلعــالم ىف التنميــة ، كمــا أن إقنــاع النــاس بفكــرة 

أو قضيــة تنمويــة هــو التعبــر عــن قــوة الــرأى العــام .
ابإلضافة إىل دور اإلعالم ىف نشــر املعرفة فيســتطيع أن يســاهم ىف عملية التنمية فمنها 
 ىف اإلعــالم االقتصــادى ، واإلعــالم السياســى ، واإلعــالم اخلــاص بقضــااي متكــني املــرأة ، 

اإلعالم البيئى .

تعريف التنمية املستدامة)38( :
عرفت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية املستدامة أبهنا : التنمية الى تتضمن أرابح 
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة جملتمــع مــن أجــل تعظيــم رفاهيــة اإلنســان ىف 

الوقــت  احلاضــر دون املســاس بقــدرة األجيــال املقبلــة علــى تلبيــة احتياجاهتــا .

عناصر مفهوم التنمية املستدامة)39( :
الرخاء املادى للمجتمع حيث تقاس مستوايت التنمية املختلفة ابملؤشرات املادية.	 
زايدة النمو االقتصادى واالجتماعى للدولة وعدم استنفاذ موارده .	 
احلفاظ على النواحى الثقافية والبيئية للمجتمع .	 
خلق مؤسسات تساعد على متكني أفراد اجملتمع .	 

حماور عملية التنمية املستدامة :
اختلــت التنميــة موقفــاً هامــاً ىف اهتمامــات املختصــني ىف الدولــة املتقدمــة والناميــة علــى 
حــد ســواء ، وقــد أدركــت الــدول الناميــة ضــرورة تطويــر جمتمعاتنــا وانتشــاهلا مــن وضعيتهــا 

املتخلفــة إىل وضــع أفضــل .
))( التنمية البيئية : 

أى وجــود نظــام مســتدام بيئيــاً حيافــظ علــى قاعــدة قويــة مــن املــوارد البيئيــة وجتنــب 
. املــوارد)40(  هلــذه  املفــرط  االســتخدام 

)2( احملور االقتصادى :
وتعــى توفــر كافــة احتياجــات الشــعب مــن املــوارد االقتصاديــة وإيــالء االهتمــام بــرأس 

املــال ابعتبــاره األســاس للنظــام االقتصــادى)14( .
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))( احملور البشرى أو اجملتمعى : 
حتقيــق العدالــة االجتماعيــة عــر ختصيــص املــوارد ، والقضــاء علــى الفقــر وتوفــر اخلدمــات 

االجتماعية كالتعليم والصحة وغرها .
))( احملور التكنولوجى :

هــو احملــور الــذى يهتــم ابلتحــول إىل التكنولوجيــا وتــؤدى إىل قيــام اجملتمــع ابســتخدام أقــل 
قــدر مــن الطاقــة واملــوارد)42( .

أهداف اإلعام التنموى :
قــد مت حتديــد أهــداف اإلعــالم التنمــوى ىف املؤمتــر الــدوىل لسياســات االتصــال لإلســراع 

بتنميــة اجملتمعــات الــذى عقــد ســنة 1975 ، ذلــك علــى النحــو التــاىل :
تلــك . 1 عــن  للتعبــر  سياســية  مصداقيــة  شــرعية  ومنحهــم  النــاس  حاجــات  حتديــد 

احلاجــات بتزويــد املواطــن مبنفــذ للنظــام االتصــاىل ليخــدم كمرجــع فعــال للحكومــة فيمــا 
التنميــة وخططهــا . يتعلــق أبهــداف 

العمل على رفع الوعى لدى الناس مبشاريع وفرص التنمية .. 2
العمل على تعزيز االجتاهات والدوافع الى تساهم ىف التنمية .. 3
توفــر الدعــم لبعــض املشــاريع التنمويــة احملــددة واخلدمــات االجتماعيــة مبــا فيهــا الرعايــة . 4

الصحيــة ، التدريــب الزارعــى ، املصلحــة العامــة ، مشــاريع تنظيــم األســرة)43(.

االنفوجرافيك والتنمية املستدامة :
يعتــر اهلــدف األساســى للتنميــة هــو احلفــاظ علــى البيئــة والعمــل علــى التقليــل مــن 
تدهورهــا مــن جهــة ، وإىل حتقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة تقــوم علــى تغيــر 
أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك وعلــى أســتخدام تكنولوجيــا نظيفــة هتــدف إىل احلفــاظ علــى 

البيئــة مــن التلــوث .
املؤشــرات االحصائيــة :يقــدم االنفوجرافيــك معلومــات التنميــة ابملؤشــرات اإلحصائيــة . 1

وذلــك يســاعدان علــى تتبــع األهــداف وتصبــح أدوات قياســية ميكــن مــن خالهلــا إجــراء 
عمليــات مقارنــة دوليــة ووطنيــة .

الرســوم البيانية :يقدم االنفوجرافيك املعلومات ىف شــكل جداول ورســوم بيانية وهى . 2
توضــح مــدى تسلســل برامــج التنميــة ويتيــح اجلــدول الزمــي للجمهــور وحتقيــق العالقــات 

الزمنيــة .
حتويــل كميــة معينــة مــن البيــاانت واملعلومــات النصيــة املعقــدة إىل مزيــج مــن الصــور . 3
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والرســوم والنصــوص ممــا يســمح للقــارئ اســتيعاب الفكــرة األساســية للموضــوع بصــورة 
أســهل وأســرع .

الرســوم املعملية : تســتخدم لتوضيح ما مت تنفيذه من برامج التنمية املســتدامة ، وهو . 4
يســاعد القراء على فهم املمارســات احملققة .

الرســوم اجلغرافيــة واملكانيــة : تعــد اخلرائــط أفضــل طريقــة لتوضيــح مــا مت تنفيــذه مــن . 5
خطــط التنميــة املســتدامة كالكبــارى واملــدن اجلديــدة وتشــمل علــى عــدة أشــكال مثــل 

الرمــوز واأليقــوانت واملخططــات والرســوم التصويريــة واجلــداول واألســهم .
الرســوم الشــخصية : كأن يتنــاول االنفوجرافيــك شــخصية مؤثــرة ويبــني مــا قامــت بــه . 6

مــن إجنــازات ىف اجملتمــع مــع مراعــاة أن يتســم االنفوجرافيــك ابلبســاطة حبيــث ال حيتــاج إىل 
جهــد مــن القــارئ لفهمــه واســتيعابه .

وقــد يكــون االنفوجرافيــك جمــرد تقــدمي املعلومــات والبيــاانت عــن خطــط وأهــداف التنميــة 
، وقــد يتعــدى ذلــك إىل حماولــة دفــع القــراء إىل اختــاذ قــرار مــا أو القيــام ببعــض اإلجــراءات 

كاملشــاركة ىف عملية التنمية .
ويتفــوق االنفوجرافيــك بعــدة مميــزات علــي بقيــة عناصــر الرســالة االعالميــة مبــا يتضمنــه 

مــن النصــوص والصــور والعناويــن والبيــاانت واملعلومــات وهــي:
تعتمد علي تبسيط املعلومات مما جيعلها سهلة الفهم بل والتذكر .	 
تقــوم بتحويــل املعلومــات والبيــاانت مــن ارقــام وحــروف مملــة وجمهــدة للعــني إىل صــور 	 

ورســوم شــيقة وســهلة الرؤيــة .
يفضــل اجلميــع رؤيــة االنفوجرافيــك اكثــر مــن قــراءة النصــوص غــر املصحوبــة أبى تنــوع 	 

يف الصــور وبتوفــر هذيــن العنصريــن معــا تكتمــل عمليــة ايصــال املعلومــة بطريقــة جذابــة .
يســاعد االنفوجرافيــك علــي جــذب انتبــاه القــاري إىل املوضوعــات املصاحبــة لــه علــي 	 

الصفحــة كمــا انــه يــؤدي إىل اطالــة تفاعــل القــراء مــع املوضــوع ككل بعناصــره املختلفــة ممــا 
يــؤدي إىل ســهولة وصــول املعلومــة للقــارى)44( .

خصائص اإلعام التنموى : 
إعــام هــادف : يســعى إىل حتقيــق أهــداف اجملتمــع األساســية ومصاحلــه اجلوهريــة ، . )

فهــو يقــوم بتهيئــة األجــواء املناســبة لغــرض إجنــاح اخلطــط التنمويــة ، كمــا يهــدف ابلدرجــة 
الــوىل إىل تعزيــز قــدرات اجلمهــور مــن اجــل املشــاركة اإلجيابيــة ىف عمليــة التنميــة والقضــااي 

الــى هتــم اجملتمــع الــذى يعيشــون فيــه .
مرمــج وخمطــط شــامل ومتكامــل : يرتبــط خبطــط التنميــة ومصــاحل اجملتمــع ، فهــو . 2
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إعــالم شــامل يرتبــط بنــواٍح اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة تربويــة ، ويســعى إىل 
إقنــاع الــرأى العــام بضــرورة التعبــر االجتماعــى لتحقيــق أهــداف التنميــة)45( .

إعــام متعــدد األبعــاد : حيــث تتعــدد أبعــاده لتضــم النواحــى الصحيــة واالقتصاديــة . )
واالجتماعيــة والسياســية)46( .

إعــام حديــث متطــور ومتعــدد الوســائل : يســتوعب اإلعــالم التنمــوى األســاليب . )
احلديثــة ىف عــرض املعلومــات كاالنفوجرافيــك لتحقيــق دوره التنمــوى)74( .

مناقشة نتائج الدراسة :
من خال الدراسة امليدانية توصلت الدراسة إىل:

مدي انتظام العينة يف استخدام الصحف الورقية :. )
جدول رقم )2( مدي انتظام العينة يف استخدام الصحف الورقية

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبت%كمدي االستخدام
3612.032.30.671ابنتظام
13946.31أحيااًن
12541.72اندرًا

-300100.0االمجايل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدي انتظــام عينــة الدراســة يف متابعــة الصحــف الورقيــة وقــد 
جاء االستخدام األعلى أحياانً بنسبة %46.3  يف الرتتيب األول تالها يف الرتتيب الثاين  
متابعتها اندراً بنسبة 41.7 % ويف الرتتيب الثالث جاء من يتابعوهنا ابنتظام بنسبة 12% 
وتفسر الباحثة ذلك أبن هناك من القراء من يلجأون إىل الصحف الورقية لدقتها كذلك 
 من الضروري أن تعيد الصحف الورقية النظر يف املضمون والشكل الصحفي املقدم حى 

تستعيد قرائها .
معدل االنتظام يف متابعة العينة للصحف الورقية :. 2

جدول رقم ))( معدل االنتظام يف متابعة العينة للصحف الورقية
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبت%كمعدل  املتابعة

37.3222.42.626دائما - كل يوم
)-)مــرات  مــن   – أحيــاانً 

عيا ســبو ا
243.0129

149.7149اندراً - من)- مرتن اسبوعيا

100.0300-االمجايل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدي االنتظــام يف متابعــة العينــة للصحــف الورقيــة وقــد جــاء 
يف الرتتيــب األول مــن يتابعوهنــا اندراً مــن مــرة إىل مرتــني أســبوعيا بنســبة %49.7 أي 
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مــا يقــرب مــن نصــف العينــة تالهــا مــن يتابعوهنــا أحيــاانً مــن 5-3 مــرات أســبوعيا بنســبة 
%43.0  يف الرتتيــب الثــاين مث مــن يتابعوهنــا دائمــا أي كل يــوم بنســبة %7.3 وقــد 

جــاءت يف الرتتيــب الثالــث .

مدي حرص العينة علي قراءة الصحف املصرية الورقية :. )
جدول رقم ))( مدي حرص العينة علي قراءة الصحف املصرية الورقية

ت الوزن النسيب االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

اندرا أحيااًن دائما مدي القراءة
الصحف

% الوزن % ك % ك % ك

1 6.95 718 712. 1.61 13.3 40 34.0 102 52.7 158 -االهرام

11 5.19 536 624. 2.21 32.3 97 56.7 170 11.0 33 -الدستور

5 5.96 616 739. 1.95 24.7 74 45.3 136 30.0 90 -االخبار

6 5.88 608 698. 1.97 23.0 69 51.3 154 25.7 77 -اجلمهوريه

4 6.08 629 732. 1.90 22.3 67 45.7 137 32.0 96 -اخبار اليوم

14 5.08 525 634. 2.25 35.7 107 53.7 161 10.7 32 -املساء

8 5.39 558 723. 2.14 34.0 102 46.0 138 20.0 60 -االهرام 
املسائي

12 5.16 533 644. 2.22 34.3 103 53.7 161 12.0 36 - الوفد

17 4.96 513 703. 2.29 43.3 130 42.3 127 14.3 43 الكرامه

3 6.11 636 679. 1.88 17.7 53 52.7 158 29.7 89 - املصري 
اليوم

16 4.99 517 675. 2.28 40.3 121 47.0 141 12.7 38 -الغد

18 4.94 511 681. 2.30 42.3 127 45.0 135 12.7 38 - االهايل

13 5.12 529 680. 2.24 37.7 113 48.3 145 14.0 42 -الشعب

15 5.03 520 700. 2.27 41.3 124 44.0 132 14.7 44 - االسبوع

2 6.81 704 689. 1.65 12.3 37 40.7 122 47.0 141 -اليوم 
السابع

10 5.23 540 694. 2.20 36.0 108 48.0 144 16.0 48 - الشروق

7 5.84 603 691. 1.99 23.3 70 52.3 157 24.3 73 -الوطن

9 5.28 546 660. 2.18 32.3 97 53.3 160 14.3 43 - التحرير

10342 االمجايل

املبحوثــني وقــد جــاءت  يتابعهــا  الــيت  ترتيــب الصحــف  الســابق  مــن اجلــدول  يتضــح 
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بنســبة 6.95%  االهــرام  األول صحيفــة  الرتتيــب  يف  جــاء  فقــد  التــايل  النحــو  علــي 
يليهــا صحيفــة اليــوم الســابع بنســبة %6.81 بينمــا جــاء يف الرتتيــب الثالــث صحيفــة 
املصــري اليــوم بنســبة %6.11 ويف الرتتيــب الرابــع جــاءت صحيفــة اخبــار اليــوم بنســبة 
%6.04 ويف الرتتيــب اخلامــس جــاءت االخبــار بنســبة %5.96 ويليهــا يف الرتتيــب 
الســادس اجلمهوريــة بنســبة %5.88 يف الرتتيــب الســابع جــاءت صحيفــة الوطــن بنســبة 
%5.84 ويف الرتتيــب الثامــن جــاءت االهــرام املســائي بنســبة %5.39 ويف الرتتيــب 
التاســع جــاءت التحريــر بنســبة %5.28 ويف الرتتيــب العاشــر جــاءت الشــروق بنســبة 
%5.23 تالهــا يف الرتتيــب احلــادي عشــر الدســتور بنســبة %5.19 وتالهــا كال مــن 
الوفــد %5.16 يف الرتتيــب الثــاين عشــر ويف الرتتيــب الثالــث عشــر جــاءت صحيفــة 
الشــعب نســبة %5.12 لتتبعهــا صحيفــة املســاء بنســبة %5.08 ويف الرتتيــب اخلامــس 
عشــر جــاءت صحيفــة االســبوع بنســبة %5.03 لتتبعهــا الغــد بنســبة %4.99 يف 
بنســبة %4.96 ويف  الســابع  الرتتيــب  الكرامــة يف  الســادس عشــر وتليهــا    الرتتيــب 
الرتتيــب الثامــن عشــر واألخــر جــاءت صحيفــة األهــايل بنســبة %4.94 وتعكــس هــذه 

النتائــج الواقــع الفعلــي لتوزيــع وانتشــار الصحافــة يف مصــر .

العوامل اليت تدفع العينة إىل متابعه الصحف الورقية :. )
جدول رقم ))( العوامل اليت تدفع العينة إىل متابعه الصحف الورقية

ت الوزن النسيب االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

غر موافق موافق إىل حد ما موافق البدائل

العوامل
% الوزن % ك % ك % ك

2 9.8 723 681. 1.59 11.0 33 37.0 111 52.0 156 - اكثر تعبرا 
عن اجملتمع 

ومشاكله

1 10.2 744 631. 1.52 7.3 22 37.3 112 55.3 166 - معرفه 
االحداث 

اجلارية

5 9.2 675 704. 1.75 15.3 46 44.3 133 40.3 121 - تكون لدي 
لقدره علي 

الرؤية النقدية 
للموضوعات

4 9.4 683 708. 1.72 15.0 45 42.3 127 42.7 128 - اصبحت 
اكثر معرفه مبا 

حييط حويل 
من االمور
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4 9.4 683 704. 1.72 14.7 44 43.0 129 42.3 127 - جعلتي 
اكثر اخنراطا 

يف قضااي 
اجملتمع

8 8.5 628 726. 1.91 22.0 66 46.7 140 31.3 94 - اكسبتي 
مكانه اعلي 

من حميطي

9 8.3 606 784. 1.98 29.7 89 38.7 116 31.7 95 - عاده 
اتعودت 

عليها

10 7.6 562 734. 2.13 34.0 102 44.7 134 21.3 64 - تقيدين يف 
اختاذ القرارات 

املهمة

3 9.6 705 645. 1.65 9.3 28 46.3 139 44.3 133 - للتثقيف 
والتعليم

6 9.1 672 701. 1.76 15.3 46 45.3 136 39.3 118 -للتسلية 
ومتضية وقت 

الفراغ

7 9.0 661 705. 1.80 16.7 50 46.3 139 37.0 111 اهلروب 
من الروتني 

اليومي-

- 100   7342 االمجايل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق العوامــل الــيت جتعــل العينــة حتــرص علــي متابعــة الصحــف 
الورقيــة وقــد جــاء يف الرتتيــب األول معرفــه االحــداث اجلاريــة بنســبة %10.2 مث كوهنــا 
اكثــر تعبــرا عــن اجملتمــع ومشــاكله بنســبة %9.8 وأييت يف الرتتيــب الثالــث للتثقيــف 
والتعليــم بنســبة %9.6 ويليهــا يف الرتتيــب الرابــع  كال مــن كــون املبحــوث أصبــح اكثــر 
معرفــه مبــا حييــط بــه مــن االمــور وكونــه جعلتــه اكثــر اخنراطــا يف قضــااي اجملتمــع بنســبة 
النقديــة  الرؤيــة  علــي  القــدرة  لديــه  تكــون  اخلامــس كوهنــا  الرتتيــب  ويليهــا يف   9.4%
للموضوعــات بنســبة %9.2 مث جــاء كال مــن التســلية ومتضيــة وقــت الفــراغ ابلرتتيــب 
الســادس بنســبة %9.1 واهلــروب مــن الروتــني اليومــي بنســبة %9 يف الرتتيــب الســابع مث 
اكســبتي مكانــه اعلــي مــن حميطــي يف الرتتيــب الثامــن بنســبة %8.5 يليهــا عــاده اتعــودت 
عليهــا يف الرتتيــب التاســع بنســبة %8.3 ويف الرتتيــب االخــر جــاء  تقيــدين يف اختــاذ 

القــرارات املهمــة يف بنســبة 7.6% .
وتشــر هذه النتيجة إىل غلبة الدوافع املعرفية علي دوافع تعرض الشــباب عينة الدراســة 
للصحــف الورقيــة فقــد كانــت غالبيتهــم تســتخدم هــذه املواقــع بغــرض املعرفــة واإلحاطــة 

ابألحــداث واملوضوعــات املختلفــة.   
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أهم املوضوعات اليت تفضل قراءهتا ابلصحف املطبوعة :. )
جدول رقم ))( أهم املوضوعات اليت تفضل قراءهتا ابلصحف املطبوعة

ت الوزن النسيب االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

اندر احياان دائما tمدي 
القراءة
%املوضوعات الوزن % ك % ك % ك

4 8.1 689 742. 1.70 17.0 51 36.3 109 46.7 140 -االخبار 
الدولية

3 8.2 691 697. 1.70 13.7 41 42.3 127 44.0 132 -االخبار 
احمللية

12 7.1 616 743. 1.95 25.0 75 44.7 134 30.3 91 موضوعات 
التنمية

10 7.3 620 756. 1.93 25.3 76 42.7 128 32.0 96  -
املوضوعات 
االقتصادية

1 8.4 705 741. 1.65 16.0 48 33.0 99 51.0 153  -
املوضوعات 
االجتماعية

5 7.9 684 723. 1.72 16.0 48 40.0 120 44.0 132  -
املوضوعات 

الدينية

2 8.3 698 727. 1.67 15.3 46 36.7 110 48.0 144  -
املوضوعات 

الثقافية

7 7.7 663 693. 1.79 15.7 47 47.7 143 36.7 110  -
املوضوعات 

العلمية

9 7.5 655 774. 1.82 22.3 67 37.0 111 40.7 122  -
املوضوعات 

السياسية

6 7.8 682 726. 1.73 16.3 49 40.0 120 43.7 131  -
املوضوعات 

املتعلقة 
ابملرأة

11 7.2 617 801. 1.94 29.3 88 35.7 107 35.0 105  -
املوضوعات 

الرايضية

8 7.6 658 720. 1.81 18.0 54 44.7 134 37.3 112 - احلوادث
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13 6.8 573 803. 2.09 37.0 111 35.0 105 28.0 84 - اخبار 
املال 

والبورصة

100 8551 االمجايل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أهــم املوضوعــات الــيت هتتــم هبــا العينــة وقــد جــاءت علــي 
النحــو التــايل ففــي الرتتيــب األول جــاءت املوضوعــات االجتماعيــة بنســبة%8.4 يليهــا 
جــاءت  الثالــث  الرتتيــب  ويف  بنســبة8.3%  الثقافيــة  املوضوعــات  الثــاين  الرتتيــب  يف 
املوضوعات احمللية بنسبة %8.2 وأتيت يف الرتتيب الرابع  األخبار الدولية بنسبة8.1% 
مث أييت بعدهــا يف الرتتيــب اخلامــس املوضوعــات الدينيــة بنســبة %7.9 وأييت يف الرتتيــب 
الســابع أتيت  الرتتيــب  يف  بينمــا  بنســبة 7.8%  ابملــرأة  املتعلقــة  املوضوعــات  الســادس 
املوضوعــات العلميــة بنســبة %7.7 يليهــا احلــوادث بنســبة %7.6 يف الرتتيــب الثامــن 
ويليهــا يف الرتتيــب التاســع املوضوعــات السياســية بنســبة %7.5 ويف الرتتيــب العاشــر 
أتيت املوضوعــات االقتصاديــة بنســبة %7.3 بينمــا يليهــا كال مــن املوضوعــات الرايضيــة 
بنســبة %7.2 موضوعــات التنميــة بنســبة%7.1مث يف الرتتيــب الثالــث عشــر واألخــر 
أخبــار املــال والبورصــة بنســبة%6.8 ممــا يعــي اهتمــام الشــباب ابملوضوعــات االجتماعيــة 
والــيت تفــرض نفســها لــدي قطــاع كبــر مــن اجلمهــور ويعــد مؤشــرا علــي ضعــف التنــاول 

األعالمــي للقضــااي واملوضوعــات التنمويــة ممــا انعكــس علــي اهتمــام اجلمهــور هبــا .

مسامهة االنفوجرافيك ابلصحف الورقية يف زايدة انقرائيتها :. )
جدول رقم ))( مسامهة االنفوجرافيك ابلصحف الورقية يف زايدة انقرائيتها

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبت%كالبدائل
23578.31نعم

1.22.413 6521.72ال
-300100.0االمجاىل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن %78.3 مــن مفــردات العينــة تــري أن االنفوجرافيــك 
ابلصحــف الورقيــة يســاهم يف زايدة انقرائيتهــا وقــد جــاء ذلــك يف الرتتيــب األول بينمــا 
يــري %21.8 مــن مفــردات العينــة انــه ال يســاهم يف زايدة االنقرائيــة . وذلــك لتقــدمي 
املعلومــة بشــكل أوضــح وأيســر وميكــن القــول أن أســلوب تقــدمي املعلومــة جتعلهــم يقــرؤون 

املوضوعــات املختلفــة. 
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مــدي اهتمــام العينــة مبتابعــه تغطيــه الصحــف الورقيــة ألخبــار التنميــة املســتدامة . )
يف مصــر  مــن خــال االنفوجرافيــك :

جدول رقم )8( مدي اهتمام العينة مبتابعه تغطيه الصحف الورقية ألخبار 
التنمية املستدامة يف مصر من خال االنفوجرافيك

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبت%كمدي االهتمام
318.756اهتم بدرجه كبره

2.06.657
156.7170اهتم بدرجه متوسطه

اهتم  بدرجه 
224.774منخفضة
-300100.0االمجايل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدي اهتمــام عينــة الدراســة مبتابعــة تغطيــة الصحــف الورقيــة 
ألخبــار التنميــة املســتدامة املعروضــة انفوجرافيــك وتالحــظ الباحثــة أن %56.7 أي 
أكثــر مــن نصــف العينــة هتتــم بدرجــة متوســطة وقــد جــاءت يف الرتتيــب األول يليهــا يف 
الرتتيــب الثــاين مــن يهتمــون بدرجــة منخفضــة بنســبة %24.7 بينمــا جــاء مــن يهتمــون 
بدرجــة كبــرة يف الرتتيــب الثالــث بنســبة %18.7 أي اقــل مــن مخــس عينــة الدراســة .

أسباب اهتمام العينة بقراءة املوضوعات املتعلقة ابلتنمية املستدامة : -8
جدول رقم )9( أسباب اهتمام العينة بقراءة املوضوعات املتعلقة ابلتنمية 

املستدامة
ت الوزن النسيب االحنراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

معارض مؤيد موافق مدي القراءة
املوضوعات

% الوزن % ك % ك % ك

1 15.6 758 681. 1.47 10.7 32 26.0 78 63.3 190 - ان املوضوع يثر 
اهتمامي

4 14.3 692 617. 1.69 8.3 25 52.7 158 39.0 117 - ان املوضوع يهم 
رأي عام

6 13.9 680 715. 1.73 15.7 47 42.0 126 42.3 127 - اسلوب التصميم 
اجلذاب

7 12.8 624 704. 1.92 21.0 63 50.0 150 29.0 87 - وجود ارقام 
وإحصائيات صحافه 

البياانت

5 14.1 687 731. 1.71 16.3 49 38.3 115 45.3 136 - الشكل واملضمون معا

3 14.5 694 700. 1.69 13.7 41 41.3 124 45.0 135 - اسلوب الكتابة

2 14.9 728 642. 1.57 8.3 25 40.7 122 51.0 153 - استخدم الصور 
والرسوم مع املوضوع 

صحافه بياانت

- 100 4863 االمجايل
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أســباب اهتمــام العينــة بقــراءة املوضوعــات املتعلقــة ابلتنميــة 
بنســبة  املبحوثــني  اهتمــام  يثــر  املوضــوع  أن  األول  الرتتيــب  يف  جــاء  فقــد  املســتدامة 
%15.6 يليهــا يف الرتتيــب الثــاين اســتخدام الصــور والرســوم مــع املوضــوع “صحافــة 
البيــاانت” بنســبة %14.9 يليهــا يف الرتتيــب الثالــث اســلوب الكتابــة بنســبة 14.5% 
مث ان املوضــوع يهــم الــرأي العــام يف الرتتيــب الرابــع بنســبة %14.3 يليهــا يف الرتتيــب 
اســلوب  الســادس  الرتتيــب  بنســبة %14.1 مث يف  معــا  واملضمــون  الشــكل  اخلامــس 
التصميــم اجلــذاب بنســبة %13.9 ويليهــا يف الرتتيــب األخــر بنســبة %12.8 وجــود 
أرقــام وإحصائيــات . ومــن ذلــك ميكــن اســتخالص أن االعتبــارات الشــكلية ال تقــل أمهيــة 
عــن االعتبــارات املوضوعيــة ممــا يفــرض علــي القائمــني ابالتصــال حتــداي يتعلــق بضــرورة 

اإلبــداع يف طريقــة عــرض احملتــوي .
أسباب اخنفاض االهتمام مبتابعه تغطيه الصحف ألخبار التنمية املستدامة :. 9

جدول رقم )0)( أسباب اخنفاض االهتمام مبتابعه تغطيه الصحف ألخبار 
التنمية املستدامة

ت الوزن النسيب االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

معارض مؤيد موافق املدي
االسباب

% الوزن % ك % ك % ك

1 23.1 762 645. 1.46 8.3 25 29.3 88 62.3 187 - افتقار املواد 
اإلعالمية 

لعناصر اجلذب 
والتشويق

2 19.6 641 653. 1.86 15.3 46 55.7 167 29.0 87 - عدم تبسيط 
وتوضيح 

املصطلحات 
التنموية املعقد

4 19.1 631 767. 1.90 24.7 74 40.3 121 35.0 105 - االلوان 
مرهقه

3 19.4 636 708. 1.88 19.7 59 48.7 146 31.7 95 - عدم وجود 
رسوم توضيحيه

5 18.8 620 742. 1.93 24.3 73 44.7 134 31.0 93 - عدم وجود 
احصائيات 

وبياانت

- 100 3290 االمجايل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أســباب اخنفــاض اهتمــام العينــة مبتابعــة املوضوعــات اخلاصــة 
ابلتنميــة املســتدامة فقــد جــاء يف الرتتيــب االول افتقــار املــواد االعالميــة لعناصــر اجلــذب 
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والتشــويق بنســبة %23.1 يليهــا يف الرتتيــب الثــاين عــدم تبســيط وتوضيــح املصطلحــات 
التنموية املعقدة بنسبة %19.6 ويف الرتتيب الثالث بنسبة %19.4 جاء عدم وجود 
رســوم توضيحيــة  تالهــا وجــود االلــوان املرهقــة بنســبة %19.1 ويف الرتتيــب األخــر 
جــاء عــدم وجــود احصائيــات وبيــاانت بنســبة %18.8 فهنــاك وســائل إعالميــة جتــذب 
اجلمهــور مثــل التلفزيــون واالنرتنــت الــذي يتوفــر فيــه عناصــر اجلــذب مثــل الفيديــو والصــور 

امللونــة وغرهــا مــن وســائل اجلــذب.

مســامهة تقــدمي مــاده التنميــة املســتدامة أبســلوب األنفوجرافيــك يف الصحــف . 0)
الورقيــة يف اهتمــام اجلمهــور هبــا :

جدول رقم  )))( مسامهة تقدمي ماده التنمية املستدامة أبسلوب األنفوجرافيك 
يف الصحف الورقية يف اهتمام اجلمهور هبا

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبت%كالبدائل
230.391نعم 

1.94.736 145.7137إىل حد ما
324.072ال

-300100.0االمجايل

مــن وجهــة نظــر العينــة فقــد جــاء يف الرتتيــب االول مــن يــرون اهنــا تســاهم إىل حــد مــا 
بنســبة %45.7 بينمــا جــاء يف الرتتيــب الثــاين مــن يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدي 
مســامهة اســلوب تقــدمي مــادة التنميــة املســتدامة يف الصحــف يف اهتمــام اجلمهــور يوافقــون 
علــي كوهنــا تســاهم بنســبة %30.3 مث مــن يــرون اهنــا ال تؤثــر يف الرتتيــب الثالــث بنســبة 

. 24.0%

الطريقة املفضلة لدي العينة لعرض موضوعات التنمية املستدامة :. ))
جدول رقم )2)( الطريقة املفضلة لدي العينة لعرض موضوعات التنمية 

املستدامة
ت الوزن النسيب االحنراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

معارض مؤيد موافق املدي
الطريقة 
%املفضلة الوزن % ك % ك % ك

4 16.1 349 569. 1.28 6.0 18 16.3 49 77.7 233 - ان يعرض 
النص مع 

صور ورسوم
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1 32.2 696 605. 1.68 7.3 22 53.3 160 39.3 118 - ان يعرض 
بياانت 

ملخصه 
مع شكل 
توضيحي

2 26.2 570 828. 2.10 39.7 119 30.7 92 29.7 89 - ال يهمي 
الشكل اهتم 

ابملضمون 
فقط

3 25.5 553 766. 2.16 38.3 115 39.0 117 22.7 68 - ان حيرص 
من خالل 

شكل 
توضيحي 

فقط

- 100 2168 االمجايل

التنميــة  عــرض موضوعــات  العينــة يف  املفضلــة  الطريقــة  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
املســتدامة مــن وجهــة نظــر العينــة وقــد جــاء يف الرتتيــب األول عــرض بيــاانت ملخصــة 
مــن  املبحــوث ابملضمــون اكثــر  اهتمــام  يليهــا  مــع شــكل توضيحــي بنســبة 32.2% 
اهتمامــه ابلشــكل بنســبة %26.2 ويف الرتتيــب الثالــث جــاء عــرض املوضــوع مــن خــالل 
شــكل توضيحــي فقــط بنســبة %25.5 بينمــا يف الرتتيــب الرابــع  جــاء عــرض النــص 
مــع صــور ورســوم بنســبة %16.1 ممــا يعــي أمهيــة وســائل االيضــاح البصــري يف الوصــول 
برســالة املوضــوع إىل القــراء فإضافــة الصــور والرســوم والعــرض يف شــكل توضيحــي يضيــف 

للموضوعــات ثــراء وجيعلهــا أكثــر ســهولة للفهــم مــن جانــب املســتخدمني .
مسامهة املوضوعات املعروضة انفوجرافيك الصحف الورقية يف متابعه . 2)

اجلمهور هلا: 
 جدول رقم )))( مسامهة املوضوعات املعروضة انفوجرافيك الصحف الورقية 

يف متابعه اجلمهور هلا
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبت%كمدى املسامهة
226.780بدرجه كبرة

1.87.619 160.0180بدرجه متوسطة
313.340بدرجه منخفضة

-300100.0االمجايل

تــري مفــردات العينــة كمــا يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن املوضوعــات  املعروضــة 
ابالنفوجرافيــك تســاهم بدرجــة متوســطة يف متابعــة اجلمهــور هلــا بنســبة %60 بينمــا يــري 
%26.7 اهنــا تســاهم بدرجــة كبــرة بينمــا يــري %13.3 اهنــا تســاهم بدرجــة منخفضــة 
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يف زايدة متابعــة اجلمهــور للصحــف الورقيــة .
أمهيــه اســتخدام االنفوجرافيــك يف توعيــة الشــباب بقضــااي التنميــة املســتدامة  -))

مــن وجهــة نظــر املبحوثــن :
جدول رقم )))( أمهيه استخدام االنفوجرافيك يف توعية الشباب بقضااي 

التنمية املستدامة من وجهة نظر املبحوثن
ت

الوزن النسيب  االحنراف
املعياري

 املتوسط
احلسايب

بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية املدي

%االهتمام الوزن % ك % ك % ك

ول
 األ

ب
رتتي

ال

13.5 755 .587 1.48 4.7 14 39.0 117 56.3 169

  يسهم
 تزويدي

 مبعلومات عن
 بناء اقتصاد
 وسوق فعال
 معتمد علي

 قطاع اخلدمات
 وتكنولوجيا
املعلومات

دية
صا

 اقت
ضااي

ق

12.1 673 .615 1.76 9.7 29 56.3 169 34.0 102

 - يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي

 مبعلومات عن
 حتقيق التنمية

 العمرانية
 املرتكزة علي
 التخطيط
 الشامل
 واملستدام
للعمران

25.7 1428

اين
 الث

ب
رتتي

ال

12.9 713 .660 1.62 10.0 30 42.3 127 47.7 143

 -يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي
 مبعلومات
 عن خفض

 معدالت الفقر
والبطالة

عية
تما

 اج
ضااي

ق

12.7 703 .622 1.66 8.0 24 49.7 149 42.3 127

 - يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي

مبعلومات عن

 التعليم اجليد
 والرعاية
 الصحية

 واخلدمات
الجتماعية

25.5 1416
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ت
الوزن النسيب  االحنراف

املعياري
 املتوسط
احلسايب

بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية املدي

%االهتمام الوزن % ك % ك % ك
ث

لثال
ب ا

رتتي
ال

12.5 694 .690 1.69 13.0 39 42.7 128 44.3 133

 - يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي

 مبعلومات عن
 قيام الدولة

 إبنشاء جهاز
 اداري قوي
 وكفء قادر
 علي مواكبه
 التغير حيسن
 اداره موارد

 الدولة ويقدم
 خدمات
 متميزة

 للمواطنني
 ويؤهل مصر
 لالندماج يف
النظام العاملي

منية
اي ا

ضا
ق

12.2 680 .656 1.73 11.7 35 50.0 150 38.3 115

 - يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي

 مبعلومات عن
 تقويه املؤسسة

 العسكرية
 واألمنية ملواكبه

 اهلجمات
اإلرهابية

24.7 1374

رابع
ب ال

رتتي
ال

12.2 675 .680 1.75 13.7 41 47.7 143 38.7 116

 - يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي
 مبعلومات
 عن خفض
 ملواثت
 اهلواء من

 خالل الناتج
 من غازات
 االحتباس

 احلراري واملوارد
 املؤدية ايل
 أتكل طبقه
االوزون يئية

اي ب
ضا

ق

11.8 664 .660 1.79 13.3 40 52.0 156 34.7 104

 يسهم
 االنفوجرافيك
 يف تزويدي
 مبعلومات

 عن  اعتماد
 توليد الطاقة
 علي املوارد
املتجددة

24.1 1339
100 5557 امجايل أوزان املقياس
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يســهم األنفوجرافيــك يف توعيــة الشــباب مبوضوعــات التنميــة املســتدامة ويف ترتيــب قضــااي 
التنميــة الــيت يســهم االنفوجرافيــك يف توعيــة الشــباب هبــا قــد جــاء يف الرتتيــب االول القضــااي 
االقتصادية بنسبة %25.7 وجاء يف الرتتيب الثاين القضااي االجتماعية بنسبة %25.5 ويف 
الرتتيــب الثالــث بنســبة %24.7 جــاءت القضــااي االمنيــة ويف الرتتيــب الرابــع جــاءت القضــااي 
البيئيــة %24.1 فالصحافــة علــي مــر العصــور كانــت مصــدر للمعلومــات ومرجــع للعديــد مــن 
املعــارف؛ فهــي الوســيلة االكثــر احتفاظــا ابملعلومــة كمــا أهنــا تالئــم مجيــع فئــات اجملتمــع وعلــي 
الرغم من تراجع االعتماد عليها إال اهنا مازالت قادرة علي التعريف بقضااي التنمية املستدامة 

لــدي اجلمهــور .

أثر تعرض املبحوثون للصحف الورقية يف متابعه قضااي التنمية املستدامة :. ))
جدول رقم )))( أثر تعرض املبحوثون للصحف الورقية يف متابعه قضااي التنمية 

املستدامة
ت الوزن النسيب االحنراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبرة املدي

التأثرات
% الوزن % ك % ك % ك

1 27.1 772 599. 1.43 5.7 17 31.3 94 63.0 189 - زايدة 
فهمي 
ووعي 
خبطط 
التنمية 

املستدامة

4 23.9 684 624. 1.72 9.3 28 53.3 160 37.3 112 - إلزالة 
الغموض 

حول 
التحدايت 

اليت تعرتض 
سبل جناح 

التنمية 
املستدامة
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2 24.7 703 688. 1.66 12.3 37 41.0 123 46.7 140 - تساعدين 
يف التعمق 
يف معرفه 
وجهات 

النظر 
املختلفة 

حول قضااي 
ومشروعات 

التنمية 
املستدامة

3 24.3 693 655. 1.69 10.7 32 47.7 143 41.7 125 - تكوين 
اجتاهات 

حنو قضااي 
التنمية 

املستدامة

- 100 2852 االمجايل

  
 يتضح من اجلدول السابق أثر تعرض املبحوثون للصحف الورقية يف متابعة  قضااي التنمية 
املســتدامة فقــد جــاء يف الرتتيــب األول )زايدة فهمــي ووعــي خبطــط التنميــة املســتدامة( بنســبة 
%27.1 يليها يف الرتتيب الثاين )تساعدين يف التعمق يف معرفه وجهات النظر املختلفة حول 
قضااي ومشروعات التنمية املستدامة( بنسبة %24.7 بينما جاء يف الرتتيب الثالث )تكوين 
اجتاهــات حنــو قضــااي التنميــة املســتدامة( بنســبة %24.3 بينمــا جــاء يف الرتتيــب الرابــع )إلزالــة 
الغموض حول التحدايت اليت تعرتض سبل جناح التنمية املستدامة( بنسبة %23.9 تعكس 
هــذه النتيجــة أن تعــرض املبحوثــني للصحــف قــد جــاء بســبب وعيهــم أبمهيــة التنميــة املســتدامة 

وميكن تفسر ذلك بتزايد االهتمام مبوضوعات التنمية املستدامة يف الفرتة األخرة.

نتائج اختبار فروض الدراسة :
ســعت الدراســة الختبــار فــروض رئيســية وكذلــك فرعيــة عــن اســتخدام الصحــف الورقيــة 

لالنفوجرافيــك ىف توعيــة اجلمهــور ابلتنميــة املســتدامة واجتاهاهتــم حنوهــا .
* الفرض األول :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تعرض املبحوثني  ملوضوعات قضااي التنمية املستدامة 
املعروضة ابالنفوجرافيك ىف الصحف الورقية ومستوى وعيهم هبا .

املبحوثــني   تعــرض  بــني   ”One Way Anova“ االجتــاه أحــادي  التبايــن  حتليــل 
ملوضوعــات قضــااي التنميــة املســتدامة املعروضــة ابالنفوجرافيــك ىف الصحــف الورقيــة ومســتوى 
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وعيهــم هبــا .
جدول رقم )))1

العاقة بن تعرض املبحوثن ملوضوعات قضااي التنمية املستدامة املعروضة 
ابإلنفوجرافيك يف الصحف الورقية

ومستوي وعيهم  هبا      ن = 00)
قيمة ف

الوعي
جمموع البيان

الدرجات
درجة 
احلرية

املتوسط 
احلسايب

مستوي ف
الداللة

- زايدة فهمي ووعي 
خبطط التنمية املستدامة

.11.51325.75617.833000بني اجملموعات
.95.874297323داخل اجملموعات

107.387299اجملموع

- إلزالة الغموض حول 
التحدايت اليت تعرتض 

سبل جناح التنمية 
املستدامة

.7.70523.85310.519000بني اجملموعات
.108.775297366داخل اجملموعات

116.480299اجملموع

- تساعدين يف التعمق 
يف معرفه وجهات النظر 

املختلفة حول قضااي 
ومشروعات التنمية 

املستدامة

.8.24324.1219.176000بني اجملموعات
.133.394297449داخل اجملموعات

141.637299اجملموع

- تكوين اجتاهات حنو 
قضااي التنمية املستدامة

.2.58721.2943.059048بني اجملموعات
.125.583297423داخل اجملموعات

128.170299اجملموع

أظهــر اســتخدام حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه )one way ANOVA( وكمــا 
تعــرض  بــني  فــروق ذات داللــة احصائيــة  الســابق وجــود  اجلــدول  بيــاانت  مــن  يتضــح 
املبحوثــني ملوضوعــات قضــااي التنميــة املســتدامة املعروضــة ابالنفوجرافيــك ىف الصحــف 
الورقيــة ومســتوى وعيهــم هبــا ، حيــث جــاءت قيمــه “ف” دالــة جلميــع العبــارات عنــد 

مســتوي داللــه اقــل مــن 0.05 .
تعــرض  بــني   فــروق ذات داللــة احصائيــة  الفــرض اخلــاص بوجــود  ممــا يؤكــد صحــة 
املبحوثــني ملوضوعــات قضــااي التنميــة املســتدامة املعروضــة ابالنفوجرافيــك ىف الصحــف 
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الورقيــة ومســتوى وعيهــم هبــا .
الفرض الثاين :

توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــني  تعــرض الشــباب اجلامعــي عينــة الدراســة 
للمتغــرات  وفقــاً  املســتدامة  ابلتنميــة  التوعيــة  يف  الورقيــة  ابلصحــف  لالنفوجرافيــك 

. اإلقامــة(  حمــل   ، الدخــل  مســتوي   ، العمــر   ، )النــوع  الدميوجرافيــة  
أواًل : وفقا للنوع :

معامل برسون ملعرفه العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لالنفوجرافيك 
ابلصحف الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغر النوع .

جدول رقم )))1
-العاقة بن تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لألنفوجرافيك ابلصحف 

الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغري النوع
ن = 300

متغر مستقل
متغر اتبع

النوع
مستوي الداللةمعامل برسون

0.1140.049التعرض

وبدراســة اجلــدول الســابق يتضــح وابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون وجــود عالقــة 
لالنفوجرافيــك  الدراســة  عينــة  اجلامعــي  الشــباب  تعــرض  بــني  احصائيــا  دالــة  ارتباطيــة 

. النــوع  ومتغــر  املســتدامة  ابلتنميــة  التوعيــة  الورقيــة يف  ابلصحــف 
حيــث كانــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون )R( =0.114 وهــي قيمــة دالــة احصائيــا 
الفــرض  قــد حتققنــا مــن صحــة  أقــل مــن 0.05 وبذلــك نكــون  عنــد مســتوي داللــة 
القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بــني تعــرض الشــباب اجلامعــي عينــة الدراســة 

لالنفوجرافيــك ابلصحــف الورقيــة يف التوعيــة ابلتنميــة املســتدامة ومتغــر النــوع .
اثنياً : وفقا ملتغري العمر :

الدراســة 	  الشــباب اجلامعــي عينــة  تعــرض  بــني  العالقــة  معامــل برســون ملعرفــه 
. العمــر  ومتغــر  املســتدامة  ابلتنميــة  التوعيــة  الورقيــة يف  لالنفوجرافيــك ابلصحــف 
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جدول رقم )8)1
-العاقة بن تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة  لألنفوجرافيك  ابلصحف 

الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغري العمر ن = 00)
متغر مستقل

متغر اتبع
العمر

مستوي الداللةمعامل برسون
0.1010.080التعرض

وبدراســة اجلــدول الســابق يتضــح وابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون وجــود عالقــة 
لالنفوجرافيــك  الدراســة  عينــة  اجلامعــي  الشــباب  تعــرض  بــني  احصائيــا  دالــة  ارتباطيــة 

. العمــر  ومتغــر  املســتدامة  ابلتنميــة  التوعيــة  الورقيــة يف  ابلصحــف 
حيــث كانــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون )R( =0.101 وهــي قيمــة دالــة احصائيــا 
الفــرض  قــد حتققنــا مــن صحــة  أقــل مــن 0.05 وبذلــك نكــون  عنــد مســتوي داللــة 
القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بــني تعــرض الشــباب اجلامعــي عينــة الدراســة 

لالنفوجرافيــك ابلصحــف الورقيــة يف التوعيــة ابلتنميــة املســتدامة ومتغــر العمــر .
اثلثاً : وفقا ملتغري مستوي الدخل :

معامل برسون ملعرفه العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لالنفوجرافيك 
ابلصحف الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغر مستوي الدخل .

جدول رقم )9)1
العاقة بن تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لانفوجرافيك ابلصحف 

الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغري مستوي الدخل  ن = 00)
متغر مستقل

متغر اتبع
مستوي الدخل 
مستوي الداللةمعامل برسون

0.1470.011التعرض

وبدراســة اجلــدول الســابق يتضــح وابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون وجــود عالقــة 
لالنفوجرافيــك  الدراســة  عينــة  اجلامعــي  الشــباب  تعــرض  بــني  احصائيــا  دالــة  ارتباطيــة 

. الدخــل  مســتوي  ومتغــر  املســتدامة  ابلتنميــة  التوعيــة  الورقيــة يف  ابلصحــف 
حيــث كانــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون )R( =0.147 وهــي  قيمــة دالــة احصائيــا 
عنــد مســتوي داللــة أقــل مــن 0.05 وبذلــك نكــون قــد حتققنــا مــن  صحــة الفــرض 
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القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بــني تعــرض الشــباب اجلامعــي عينــة الدراســة 
لالنفوجرافيــك ابلصحــف الورقيــة يف التوعيــة ابلتنميــة املســتدامة ومتغــر مســتوي الدخــل .

رابعاً : وفقا ملتغري حمل االقامة :
معامل برسون ملعرفة العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لالنفوجرافيك 

ابلصحف الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغر حمل األقامة.

جدول رقم )120
العاقة بن تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لانفوجرافيك ابلصحف 

الورقية يف التوعية ابلتنمية املستدامة ومتغري حمل األقامة ن = 00)
متغر مستقل

متغر اتبع
حمل االقامة

مستوي الداللةمعامل برسون
0.6520.026التعرض

وبدراســة اجلــدول الســابق يتضــح وابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون وجــود عالقــة بــني  
تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لالنفوجرافيك ابلصحف الورقية يف التوعية ابلتنمية 

املســتدامة ومتغــر حمــل االقامــة .
حيــث كانــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون )R( =0.652 وهــي قيمــة دالــة احصائيــا 
عنــد مســتوي داللــة أقــل مــن 0.05 وبذلــك نكــون قــد حتققنــا مــن صحــة الفــرض القائــل 
بوجود عالقة بني  تعرض الشباب اجلامعي عينة الدراسة لالنفوجرافيك ابلصحف الورقية 

يف التوعيــة ابلتنميــة املســتدامة ومتغــر حمــل اإلقامــة .
وممــا ســبق نثبــت صحــة الفــرض القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة بــني  تعــرض 
التوعيــة ابلتنميــة  الشــباب اجلامعــي عينــة الدراســة لالنفوجرافيــك ابلصحــف الورقيــة يف 
املســتدامة وفقاً للمتغرات الدميوجرافية )النوع ، العمر ، مســتوي الدخل ، حمل اإلقامة( .

الفرض الثالث :
توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أســلوب عــرض للصحــف للموضوعــات التنميــة 

املســتدامة وبــني اهتمــام املبحوثــني هبــا .
عــرض  أســلوب  بــني   ”One Way Anova“ االجتــاه أحــادي  التبايــن  حتليــل 
الصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني اهتمــام املبحوثــني 

هبــا .
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جدول رقم ))12
العاقة بن أسلوب عرض الصحف  ملوضوعات التنمية املستدامة  ابستخدام 
األنفوجرافيك  وبن أهتمام املبحوثن هبا ن = 00)

قيمة  ف
الطريقة

جمموع البيان
الدرجات

درجة 
احلرية

املتوسط 
احلسايب

مستوي ف
الداللة

- ان يعرض النص مع 
صور ورسوم

.4.08522.0436.535002بني اجملموعات
.92.832297313داخل اجملموعات

96.917299اجملموع

- ان يعرض بياانت 
ملخصه مع شكل 

توضيحي

.2.00321.0012.772064بني اجملموعات
.107.277297361داخل اجملموعات

109.280299اجملموع

ال يهمي الشكل اهتم 
ابملضمون فقط

.14.58927.29411.378000بني اجملموعات
.190.411297641داخل اجملموعات

205.000299اجملموع

- ان حيرص من خالل 
شكل توضيحي فقط

.3.17221.5862.731067بني اجملموعات
.172.465297581داخل اجملموعات

175.637299اجملموع

أظهــر اســتخدام حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه )one way ANOVA( وكمــا 
يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أســلوب 
عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة  ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني اهتمــام 
اجلمهــور هبــا ، حيــث جــاءت قيمــه “ف” دالــه جلميــع العبــارات عنــد مســتوي داللــه 

اقــل مــن 0.07 .
ممــا يؤكــد صحــة الفــرض اخلــاص بوجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أســلوب عــرض 
للصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني اهتمــام اجلمهــور 

هبــا .
الفرض الرابع :

توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني أســلوب عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة 
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املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور .
قيمــة )ت( لداللــة الفــروق بــني متوســطي أســلوب عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة 

املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور .

جدول رقم )122
أســلوب عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك 

وبــن انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور  ن = 00)
قيمة ت

أسلوب العرض

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة اختبار
)ت(

مستوي 
الداللة

- ان يعرض النص مع صور 
ورسوم

.1.39569.8.141005نعم  =235
.1.57684ال =65

- ان يعرض بياانت ملخصه مع 
شكل توضيحي

.1.68637.13.539000نعم  =235
.1.86556ال =65

ال يهمي الشكل اهتم ابملضمون 
فقط

.1.63670.735.392نعم  =235
.1.77745ال =65

ان حيرص من خالل شكل 
توضيحي فقط

.1.66624.2.599108نعم  =235
.1.82748ال =65

تشر بياانت اجلدول السابق للبياانت اخلاصة ابختبار الفروق ذات الداللة االحصائية 
بــني متوســطات أســلوب عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة  ابســتخدام 

. T-test االنفوجرافيــك وبــني انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور وذلــك ابســتخدام اختبــار
ومن بياانت اجلدول السابق  يتضح  وجود فروق ذات دالله احصائية  بني متوسطات 
أســلوب عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة  ابســتخدام االنفوجرافيــك وبــني 
انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور عنــد بعــض العبــارات حيــث جــاءت قيمــة “ت” دالــة لعبــارات 
)ان يعــرض النــص مــع صــور ورســوم ، ان يعــرض بيــاانت ملخصــه مــع شــكل توضيحــي( 
عنــد مســتوي داللــة اقــل مــن 0.05 بينمــا جــاءت قيمــة “ت” غــر دالــة  لــدي عبــارات 
)ال يهمــي الشــكل اهتــم ابملضمــون فقــط ، ان حيــرص مــن خــالل شــكل توضيحــي فقــط( 

فلــم تكــن قيمــة “ت” دالــة عنــد ااي مــن مســتوي الداللــة .
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وابلتــايل ميكننــا بشــكل جزئــي رفــض الفــرض اخلــاص بوجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة 
بــني أســلوب عــرض للصحــف ملوضوعــات التنميــة املســتدامة ابســتخدام االنفوجرافيــك 

وبــني  انقرائيتهــا لــدي اجلمهــور .

اخلامتة:
قامــت الباحثــة إبجــراء دراســة مســحية ملعرفــة اســتخدام الصحــف الورقيــة لالنفوجرافيــك 

ىف توعيــة الشــباب اجلامعــي ابلتنميــة املســتدامة واجتاهاهتــم حنوهــا :
• اســتخدمت الدراســة منهــج املســح األعالمــي لعينــة مــن اجلمهــور قوامهــا 300 مفــردة 	

.
• تنتمي الدراسة حلقل الدراسات الوصفية .	
• اعتمدت الدراسة علي نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم .	
إن %78.3 من مفردات العينة تري أن االنفوجرافيك ابلصحف الورقية يســاهم 	 

يف زايدة انقرائيتهــا وقــد جــاء ذلــك يف الرتتيــب األول بينمــا يــري %21.8 مــن مفــردات 
العينــة أنــه ال يســاهم يف زايدة االنقرائيــة . وذلــك لتقــدمي املعلومــة بشــكل أوضــح وأيســر 

وميكــن القــول أن أســلوب تقــدمي املعلومــة جتعلهــم يقــرؤون املوضوعــات املختلفــة. 
أمــا عــن مــدي اهتمــام عينــة الدراســة مبتابعــة تغطيــة الصحــف الورقيــة ألخبــار-	 

التنميــة املســتدامة املعروضــة انفوجرافيــك فتالحــظ الباحثــة أكثــر مــن نصــف العينــة 
هتتــم بدرجــة متوســطة وقــد جــاءت يف الرتتيــب األول يليهــا يف الرتتيــب الثــاين مــن يهتمــون 
بدرجــة منخفضــة بنســبة بينمــا جــاء مــن يهتمــون بدرجــة كبــرة يف الرتتيــب الثالــث بنســبة 

أي اقــل مــن مخــس عينــة الدراســة .
ــة املســتدامة 	  ــة بقــراءة املوضوعــات املتعلقــة ابلتنمي أمــا عــن أســباب اهتمــام العين

فقــد جــاء يف الرتتيــب األول أن املوضــوع يثــر اهتمــام املبحوثــني يليهــا يف الرتتيــب الثــاين 
اســتخدام الصــور والرســوم مــع املوضــوع “صحافــة البيــاانت” يليهــا يف الرتتيــب الثالــث 

اســلوب الكتابــة مث أن املوضــوع يهــم الــرأي العــام يف الرتتيــب الرابــع .
وعــن أثــر تعــرض املبحوثــون للصحــف الورقيــة يف متابعــة قضــااي التنميــة املســتدامة 	 

بنســبة  املســتدامة(  التنميــة  ووعــي خبطــط  فهمــي  )زايدة  األول  الرتتيــب  جــاء يف  فقــد 
النظــر  معرفــه وجهــات  التعمــق يف  )تســاعدين يف  الثــاين  الرتتيــب  يليهــا يف   27.1%
املختلفــة حــول قضــااي ومشــروعات التنميــة املســتدامة( بنســبة %24.7 بينمــا جــاء يف 
الرتتيــب الثالــث )تكويــن اجتاهــات حنــو قضــااي التنميــة املســتدامة( بنســبة 24.3% .

أمــا عــن أســباب اخنفــاض اهتمــام العينــة مبتابعــة املوضوعــات اخلاصــة ابلتنميــة 	 
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املستدامة  فقد جاء يف الرتتيب االول افتقار املواد االعالمية لعناصر اجلذب والتشويق 
يليهــا يف الرتتيــب الثــاين عــدم تبســيط وتوضيــح املصطلحــات التنمويــة املعقــدة يف الرتتيــب 
الثالــث جــاء عــدم وجــود رســوم توضيحيــة  تالهــا وجــود االلــوان املرهقــة ويف الرتتيــب 

األخــر جــاء عــدم وجــود احصائيــات وبيــاانت .
وعــن مســامهة األنفوجرافيــك يف توعيــة الشــباب مبوضوعــات التنميــة املســتدامة 	 

ويف ترتيــب قضــااي التنميــة الــيت يســهم االنفوجرافيــك يف توعيــة الشــباب هبــا قــد جــاء يف 
الرتتيــب االول القضــااي االقتصاديــة وجــاء يف الرتتيــب الثــاين القضــااي االجتماعيــة ويف 
الرتتيــب الثالــث جــاءت  القضــااي األمنيــة ويف الرتتيــب الرابــع جــاءت القضــااي البيئيــة .

لذلك توصي الدراسة مبا يلى :
إعطــاء اهتمــام بدرجــة أكــر ابإلنفوجرافيــك يف عــرض قضــااي التنميــة املســتدامة ألنــه 	 

أكثــر جــذاب للقــراء .
التنويع يف اشكال األنفوجرافيك لتلبية احتياجات القراء .	 
تدريــب الصحفيــني يف الصحــف الورقيــة علــي فــن األنفوجرافيــك وإنشــاء قســم خــاص 	 

لــه ملــا هلــذا الفــن مــن أمهيــة .
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