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 ترضى به عني.

عة الشرق جام وأساتذة فيدكاترة في تدريسي من  من ساهم والعرفان لكلالشكر  تقدم بجزيلأو 
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 ةللوسائط المتعددة: موقعي سكاي نيوز والجزير  اإلخباريةاستخدام مواقع القنوات 
 مقارنة ةتحليلي دراسة

 :إعداد
 صالح الدين ابراهيم خليل الصبار

 :إشراف
 األستاذ الدكتور عزت محمد حجاب

 صملخ  ال

لوسائط لموقعي سكاي نيوز عربية والجزيرة للتعرف على استخدمات إلى هذه الدراسة  هدفت
رقمية تعزز المحتوى الرقمي االخباري من خالل  أداةكالنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك( االمتعددة )

عمل على تتقديم المعلومة معززة بالرسوم واالشكال التوضيحية واشرطة الفيديو والرسوم المتحركة، 
لموقعين ا طبيعة الفروق بين، وتبيان بما تقدمه من أخبار ومعلومات والفهم للجمهور تعزيز المعرفة

واعتمدت الدراسة منهج تحليل المضمون الذي طبق على عينة من  .في استخدام الوسائط المتعددة
الوسائط في موقعي قناتي الجزيرة، وسكاي نيوز عربية من خالل االسبوع الصناعي حيث جرى 

متدة جرافيك خالل الفترة المموشن  وحدة تحليلية من اإلنفوجرافيك والفيديو 263مجموعة تحليل ما 
 .2021/ نيسان/ 1 إلى 2021/ كانون الثاني / 1ما بين 

 مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: إلىوتوصلت الدراسة 
ا اولهكانت الموضوعات السياسية واالجتماعية والرياضية من أكثر الموضوعات التي تن -1

 اإلنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز العربية.

استحوذت العناصر المقروءة والعناصر المرئية على النسبة األكبر من مكونات اإلنفوجرافيك  -2
والفيديوجرافيك المنشور في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية، بينما جاءت العناصر الصوتية بنسبة 

 ا.ضئيلة جد

تبين أن توزيع النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك والفيديوجرافيك في الموقعين توزع على  -3
 ستة أنماط جاء أهمها في: التقرير الصحفي، ثم الريبورتاج، ثم التحقيق الصحفي.

عرض البيانات في االنفوجرافيك والفيديوجرافيك في كال الموقعين  أساليبأظهرت النتائج أن  -4
 زت على األسلوب الوصفي، ثم األسلوب التحليلي، ثم األسلوب المقارن في الرتبة الثالثة.رك



 ل

أظهرت نتائج التحليل أن االستماالت العاطفية جاءت في الرتبة األولى بالنسبة لموقع سكاي  -5
 (،%18.7( بينما جاء هذا النمط في الرتبة الرابعة في موقع الجزيرة بنسبة )%26.4نيوز بنسبة )

(، مقابل الرتبة %31.7أما االستماالت العقلية فقد جاءت في الرتبة األولى لموقع الجزيرة بنسبة )
 (.%25.5الثانية في موقع سكاي نيوز بنسبة )

د المزيد ، إعداالرقمي اإلعالمعلى الباحثين ومراكز الدراسات والمهتمين ب بأنه الباحث وأوصى
الباحثين  علىأن و  اإلخباريةمن الدراسات التحليلية لفهم الوسائط المتعددة واستخدامها في المواقع 

إعداد المزيد من الدراسات لمعرفة اإلنفوجرافيك  أيضا   الرقمي اإلعالمومراكز الدراسات والمهتمين ب
 .اإلخباريةفي المواقع 

 .لوسائط المتعددة: موقعي سكاي نيوز والجزيرها ،القنوات اإلخبارية ،استخدام: الكلمات المفتاحية
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Use of Multimedia in News Channel Websites of Sky News and Al 

Jazeera “ Analytical   & Compertive Study ” 

Prepared by: Salahaldin Ibrahem Khaleel Alsabbar 

Supervised by: Prof. Ezzat Mohammad Hijab 

Abstract 

The study aimed to study the uses of multimedia (Infographics and video graphics) 

in both Al-Jazeera and Sky News Arabia. The content analysis approach was adopted on 

a sample of multi-media on both channels of Al-Jazeera and Sky News Arabia using 

Industrial Week, where a total of 263 analytical units of Infographics and video were 

analyzed during the period from January 1- 2021 to April 1 - 2021. 

The study found a set of results, the most important of which are the following: 

1- The political, social and sports topics were among the most covered by the Infographics 

and the video graphic on the Al-Jazeera and Sky News Arabia sites. 

2- The readable and visual elements accounted for the largest percentage of the 

Infographics and video components published on Al-Jazeera and Sky News Arabia, while 

the audio elements came in a very small percentage. 

3- It was found that the distribution of the journalistic pattern followed by the 

Infographics and the video on the two sites was divided into six patterns, the most 

important of which were: the press report, then the reportage, and then the press 

investigation. 

4- The results showed that the methods of presenting data in Infographics and video 

graphics in both sites focused on the descriptive method, then the analytical method, and 

then the comparative method in the third order. 

5- The results of the analysis showed that emotional persuasion came in first rank for Sky 

News with a rate of (26.4%), while this pattern came in fourth rank for Al Jazeera with a 

rate of (18.7%). As for mental persuasion, it came in first rank for Al Jazeera with a rate 

of (31.7%). Compared to the second rank in Sky News with (25.5%). 

Researcher recommended for future studies preparing analytical studies to deep 

understand multimedia functions and its importance in media and the importance of using 

infographic into news sites. 

Keywords: Uses, Multimedia, News Channel Websites, Sky News and Al Jazeera. 
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 :األولالفصل 
 العام للدراسة طاراإل

 المقدمةأوال: 

شهدت البشرية مع أواخر القرن العشرين قفزات تقنية ضخمة في عالم االتصاالت والمعلومات 

أحدثت تطورات بالغة التأثير على ثقافات العالم. ولعل أبرز هذه القفزات كان ظهور شبكة إنترنت 

حيث  ،هاالمعلومات وتداول إلىوما رافقها من تحوالت في طرق التواصل والنشر االلكتروني والوصول 

التي الغت  ةاإللكترونيثورة معرفية في انتشار المواقع  إلىوسائل االتصال  كأحداالنترنت  ادى ظهور

التقليدية ذات اهتمام مقارنة  اإلعالمالمكاني لمشاهدة اخر االخبار، فلم يعد المكان ووسائل  طاراإل

 بالمتابعة الكبيرة من خالل االنترنت.

للمعلومات في ظل الثورة التكنولوجية التي غيرت مناحي الحياة  امتاز العصر الحالي بتدفق عال

حديثة في جميع الوسائل التي كان يعتمد عليها االنسان في السابق، وما شهده العالم  ا  وادخلت انماط

المرئي والمسموع، حيث أصبحت الوسائط المتعددة الجديدة  اإلعالممن تطورات حديثة في عالم 

ثقافة العديد من المتابعين، خاصة بال أعمال  تجذب اهتمامكخبار التليفزيونية ن اإلذاعة واأليتجمع ب

م حد الفضاءات التي من خاللها يتأك اإللكترونيةالتكنولوجية، مما عمل على االعتماد على المواقع 

تفعيل مجموعة من الوسائط، وهذا ما ساعد على إنشاء مواقع متعددة واسعة االنتشار، وأصبحت هذه 

ر قوي، حيث شكلت الوسائط المتعددة أحد العناصر ذات البريق الذي يلها تأث اإللكترونيةالمواقع 

 عزز المنافسة بين تلك المواقع.

اص التزود بخيارات متعددة في حيز زمني واحد لتلق ي المعلومات وتوزيعها وأصبح بإمكان األشخ

 ونيةاإللكتر قع اكسب المو أبشتى صورها ومضامينها في مختلف الخدمات التي تقدمها، وهو ما 
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جمهورا  عريضا  من مختلف المستويات االجتماعية والعلمية والفئات العمرية. ورغم تعدد أوجه 

كان من السب اقين في استخدامها، خاصة  ما هو متخص ص  اإلعالمنترنت، إال  أن اإلاالستخدام لشبكة 

 .من أهمية لدى الجمهور اإلخبارية، لما تشك له األخبار والمواقع اإلخباريةمنها بالمواد 

بين  ساهم في ارتفاع حدة المنافسة اإللكترونية اإلخباريةوما شهده االقبال الواسع على المواقع 

قع مما تطلب البحث عن العديد من الوسائط التي تساعد في تحقيق الهدف والمتمثل في هذه الموا

 . اإللكترونيي اإلعالمالحصول على حصة عالية من السوق 

على العديد من الوسائط الحديثة وخاصة  اإلعالمت وسائل دخيرة اعتمففي السنوات األ

سهل على تتوى المعلومات المعقدة بطريقة محالحديث في تقديم  اإلعالماإلنفوجرافيك كأحد وسائط 

 دراكها.ا  المشاهد فهمها و 

وقد استمدت اإلنفوجرافيك وجودها من كونها تركز على العنصر البصري فمن خالل الصورة 

يستطيع الدماغ استيعاب ما تشير له بسرعة وهذا ما جعل اإلنفوجرافيك ينتشر بسرعة وخاصة بعد 

ي بما تبثه. اإلنفوجرافيك هي العروض المرئية اإلعالمعلى الفضاء  اإللكترونيةسيطرة المواقع 

للمعلومات التي تستخدم عناصر التصميم لعرض المحتوى وتعبر عن الرسائل المعقدة للمشاهدين 

 تكون لصيقة بمحتوى المادة المكتوبة.  األغلببطريقة تعزز استيعابهم وفهمهم لصور من 

قعي العربية ممثلة بمو  اإلخباريةعلى مدى استخدام المواقع وعليه تسل ط هذه الدراسة الضوء 

 الجزيرة وسكاي نيوز عربية للوسائط المتعددة.



3 

 مشكلة الدراسةثانيا: 

لمتابعتها  لجمهوراشهدت السنوات االخيرة تنافسا كبيرا بين العديد من الفضائيات لمحاولة استمالة 

وخاصة قناة الجزيرة من جهة وسكاي نيوز عربية من جهة أخرى. ومن اجل تحقيق ذلك عملت 

 اإلخباريةفي نشراتها  Video أو Infoكانت أالعديد من الوسائط المتعددة سواء  استخدامالقناتين على 

ين بما يخدم السياسية التحريرية لكال الموقعين مع العلم أن الموقع استخدامهاالمختلفة، هذه الوسائط تم 

وهذا  ،ناتينموقعي الق من عرضه كليشكالية كبيرة في ما إ وهذا ما ساهم في خلق ،مختلفين سياسيا  

يظهر في موضوعات مختلفة بين البلدين الممولين للقناتين قطر واألمارات العربية المتحدة،  لتباينا

 وأبطرق مختلفة، سواء اكانت الحرب في اليمن  القناتينيد من القضايا التي تناولنها وهناك العد

اشكالية  من هنا برزتغيرها من القضايا.  أو مع الطرف "اإلسرائيلي"التوقيع على اتفاقيات السالم 

جرافيك( في ن موش استخدامات الوسائط المتعددة )اإلنفوجرافيك والفيديو التعرف علىفي هذه الدراسة 

فيما  ناالستخدام بين الموقعي الفروق في على والتعرف، موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية كل من

 نتيجة إلختالف السياسة المستخدمة واالستماالت وطرق التصميم ساليبالموضوعات واأل يخص

 .البلدين الممولين للقناتين قطر واألمارات العربية المتحدة اتجاهاتالتحررية للموقعين والنابع من 

 أهمية الدراسةثالثا: 

نها تتناول استخدام الوسائط المتعددة من قبل فضائية الجزيرة وسكاي نيوز أتتميز هذه الدراسة ب

لقناتين نتيجة إلختالف اتجاهات السياسة التحريرية ل عربية كونهما تمثالن رؤية وتوجه سياسي مختلف

جرافيك وهذا ما يجعل دراسة االنفو  الممولين للقناتين قطر واألمارات العربية المتحدة،بسبب توجهات 

تؤثر جهة  ، وهلنهم على درجة عالية من االهتماملكل م اإلخباريةجرافيك في المواقع موشن  والفيديو

 .الوسائط المتعددة من قبل فضائية الجزيرة وسكاي نيوزاستخدام التمويل على 
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 األهمية النظرية .أ

في السنوات  ةاإلخباري اإللكترونيةقبال الشديد على المواقع لدراسة من اإلتنبثق االهمية النظرية ل

ما ـنا  ليدية، و الشاشة التق إلىحتاج ـار ال يـقي لألخبـلـالمت أصبح، حيث من قبل المشاهد العربي رةـيـخاأل

يتفاعل و  حاسوبه الشخصي يستطيع الوصول ورؤية االخبار لحظة بلحظة أوقال ـه النـفــعبر هات

ل الجزيرة وسكاي نيوز عربية للعمموقعي وخاصة  اإللكترونية اإلخباريةالمواقع  دفع، وهذا ما معها

رة من قد حصر أكبرعلى زيادة حصتها من المشاهدين، مما استدعى من العاملين على هذه الموقع 

 وجميع الوسائل الفنية للعمل على استخدام الوسائط المتعددة سواء الفيديالحديثة و  ساليبالتقنيات واأل

بح المشاهد أص حيث أن االنفوجرافيك لجذب المشاهد وحصد والؤه لهذا الموقع، أوجرفيك موشن 

 هة هذا يؤكد أهمية دراسوهذا م ،يتجه للوسائل الحديثة والسريعة للحصول على األخبار والمعلومات

 ديو موشن()اإلنفوجرافيك والفي ية الحديثة، وخاصة الوسائط التي تم ذكرهااإلعالموالتطبيقات  دواتاأل

ن جهة ثانية. م اإلخباريةي من جهة وتحقيق التفاعل بين المشاهد والمواقع اإلعالمفي تحقيق التميز 

مزيد من الدراسات العلمية في مجال استخدام التقنيات الحديثة  إلىن تساهم هذه الدراسة أويتوقع 

 ودورها في زيادة جذب الجمهور للمشاهدة ومتابعة القنوات الفضائية.

 األهمية التطبيقية .ب

 هناك العديد من الفئات التي يمكن ان تستفيد من هذه الدراسة من ناحية عملية وهي كما يلي:

قد تستفيد في التعرف على الوسائط المتعددة التي يتم استخدامها  المحلية: اإلعالممؤسسات 

حيث تعمل على ب، ودورها في زيادة اإلقبال على المواقع اإللكترونية اإلخبارية اإللكترونيةفي المواقع 

 .يةاإللكترونمواقع الصحف  التكنولوجيا الرقمية في مواكبة االتجاهات الحديثة في استخدام
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ن على اإلعالم الرقمي بشكل يالمساهمة في تعريف الصحافي الرقمي: عالماإلالعاملون في 

أوسع، أضافة إلى المساعدة بتعرفهم على الوسائط المتعددة وألية توظيفها في محتواهم اإلخباري 

توى الرقمي في تعزيز المحلفيديو موشن جرافيك واالنفوجرافيك  إلستخدام والمعلوماتي، وكيف يمكن

 شاهدين لهذه المواقع.وزيادة عدد الم

 الدراسة  أهدافرابعا: 

الجزيرة و سكاي نيوز عربية موقعي  استخداماتبشكل رئيس للتعرف على تهدف هذه الدراسة 

ذب المزيد لتعزيز المحتوى الرقمي ولج أداةكجرافيك( موشن  النفوجرافيك والفيديواالمتعددة ) لوسائطل

 .عربية والجزيرةموقعي سكاي نيوز لمتابعة  المشاهدينمن 

 : المواضيع التالية علىالتعرف إلى  الدراسةتهدف كما 

عي الجزيرة موقجرافيك المنشور في موشن  الموضوعات التي يتناولها اإلنفوجرافيك والفيديو -1

 وسكاي نيوز عربية.

 .عربية موقعي الجزيرة وسكاي نيوز جرافيك فيوالفيديو موشن النفوجرافيك العناصر المكونة ل -2

ن حيث طريقة م موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةفي والفيديو موشن جرافيك االنفوجرافيك نوع  -3

 .التصميم

ن حيث طريقة م موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةوالفيديو موشن جرافيك في االنفوجرافيك نوع  -4

 . العرض

 .نيوز عربية وسكايموقعي الجزيرة في والفيديو موشن جرافيك النفوجرافيك النطاق الجغرافي ل -5

يرة وسكاي موقعي الجز في  والفيديو موشن جرافيكاالنفوجرافيك النمط الصحفي الذي يتبعه   -6

 .نيوز عربية
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جزيرة وسكاي موقعي الفي  المستخدموالفيديو موشن جرافيك النفوجرافيك االستماالت االقناعية ل -7

 .نيوز عربية

 .بيةموقعي الجزيرة وسكاي نيوز عر في يك والفيديو موشن جرافاالنفوجرافيك مصادر معلومات  -8

 الدراسة أسئلةخامسا: 

والفيديو جرافيك النفو االوسائط المتعددة )في استخدام ما الفروق يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في: 

 عربية؟سكاي نيوز الجزيرة و  موقعي بين (موشن جرافيك

 التالية: سئلةع من هذا السؤال األويتفر  

رة وسكاي موقعي الجزيفي والفيديو موشن جرافيك ما الموضوعات التي يتناولها اإلنفوجرافيك  -1

 نيوز عربية؟

 ؟وز عربيةموقعي الجزيرة وسكاي نيفي والفيديو موشن جرافيك نفوجرافيك إلالعناصر المكونة لما  -2

 يوز عربيةن موقعي الجزيرة وسكايالمستخدم في والفيديو موشن جرافيك االنفوجرافيك ما نوع  -3

  التصميم؟من حيث طريقة 

 ربيةموقعي الجزيرة وسكاي نيوز عالمستخدم في والفيديو موشن جرافيك االنفوجرافيك ما نوع  -4

 ؟ عرضمن حيث طريقة ال

 ؟يوز عربيةموقعي الجزيرة وسكاي نفي والفيديو موشن جرافيك النفوجرافيك ما النطاق الجغرافي ل -5

جزيرة وسكاي موقعي الفي والفيديو موشن جرافيك االنفوجرافيك ما النمط الصحفي الذي يتبعه   -6

 نيوز عربية؟

الجزيرة  موقعيفي  المستخدمةوالفيديو موشن جرافيك نفوجرافيك إلما االستماالت االقناعية ل -7

 ؟وسكاي نيوز عربية

 ؟ربيةموقعي الجزيرة وسكاي نيوز عفي والفيديو موشن جرافيك نفوجرافيك إلاما مصادر معلومات  -8
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 حدود الدراسةسادسا: 

اسة على الدر  اقتصرت)القنوات الفضائية(، مجتمع الدراسة نظرا  التساع حجم  الحدود المكانية:

 الجزيرة وسكاي نيوز عربية.موقعي 

/ كانون الثاني / 1هذه الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة ما بين تم إجراء  :الحدود الزمانية

 .2021/ نيسان/ 1 إلى 2021

لجزيرة االتي بثت عبر موقعي جرافيك موشن  اإلنفوجرافيك والفيديومواد  :التطبيقيةالحدود 

 .2021/ نيسان/ 1 إلى 2021/ كانون الثاني / 1خالل الفترة الممتدة ما بين  وسكاي نيوز عربية

 محددات الدراسةسابعا: 

صميمها تم تالتحليل التي  أداة، حيث أنه تم احتبار تعميم نتائج هذه الدراسةل ال يتوجد محددات

تحقيق ل كانت مناسبة درجة تمثيل العينةكما أن   .األداة صدق وثباتوثبت  ألغراض هذه الدراسة

       الدراسة. أهداف

 تعريف المصطلحات اجرائيا

عرفت الوسائط المتعددة بانها وسيلة من وسائل االنتاج وتقديم المنتج الوسائط المتعددة: 

طات قالتعليمي، تمزج بين المواد المنتجة بتكنولوجيات النص والصوت والصورة الثابتة ول أوي اإلعالم

 (. 15ص  ،2003نصر، الفيديو في المنتج الواحد )

الجزيرة  قعيمو  فيولغايات هذه الدراسة تعتبر الوسائط المتعدد هي كافة وسائل االنتاج المستخدمة 

 .واالنفوجرافيك رافيك، وتشمل الفيديو موشن جوسكاي نيوز عربية
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عملية التقاط الصور المتحركة ونشرها. وهذا يشمل طرق إنتاج هو  :الفيديو موشن جرافيك

الفيديو وما بعد اإلنتاج. إنه يعادل التصوير السينمائي، لكن بالصور المسجلة على الوسائط 

ما في ذلك ، بواإلعالمويعود هذا إلى استخدام الحاسوب في الصحافة في الوقت نفسه.  اإللكترونية

الرسوم المتحركة الرقمية واأللعاب وتدفق الويب وتدوين الفيديو وعرض الشرائح الثابتة واالستشعار 

فيديو موشن والوهذا ما جعل  منية،األعن بعد والتصوير المكاني والتصوير الطبي وفيديو المعلومات 

 . اإلخبارية اإللكترونية وخاصة في المواقع اإلعالميحتل مرتبة متقدمة في جرافيك 

المواد  طريقة استخدام تصوير الفيديو النتاج عنالفيديو موشن جرافيك ولغايات هذه الدراسة يعتبر 

 التي تبث في الجزيرة وسكاي نيوز عربية.

مكن صور ورسوم ي إلىفن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة هو  اإلنفوجرافيك:

 وهذا االسلوب له خاصية بانه يقوم بعرض المعلومات الصعبة .فهمها واستيعابها بوضوح واستمتاع

 الجمهور.  إلىبطريقة سلسة وواضحة وايصالها 

ولغايات هذه الدراسة يعتبر اإلنفوجرافيك طريقة عرض كافة البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة 

 ها واستيعابها بوضوح واستمتاع والمستخدمة في الجزيرة وسكاي نيوز عربية.صور ورسوم يمكن فهمب

ويتم الوصول اليها عبر محدد موقع  ،Web Sitesيطلق عليها باإلنجليزية : اإللكترونيةالمواقع 

عنوان الموقع الذي سيطلبه ُمستعِرض الويب،  أو  Uniform Resource Locator URLالمصدر 

Web browser  للداللة  اإللكترونيةتعبير المواقع  الدراسة واستخدمتولها انواع واشكال مختلفة

  عليها. 
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 :الفصل الثاني
 االدب النظري والدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل بيان استخدام الوسائط المتعددة من قبل القنوات الفضائية التلفزيونية على 

 اتنظريكما سيتم التعرض لل .اإلعالمواقع المهنية الصحفية وعلى ممارسات غرف األخبار في وسائل 

ألطر ونظرية ا اإلعالمة التشكيل العضوي لوسائل ية المعتمدة في هذه الدراسة وهي نظرياإلعالم

  .بحاث السابقة المتعلقة بهذا الموضوعسيتم استعراض عدد من الدراسات واأل خيرا ،أ، و اإلعالمية

: النظرياتأ  المستخدمة والا

 اإلعالمنظرية التشكل العضوي لوسائل 

أن  لىإعلى مفهوم " تحول الوسائل" الذي يشير  اإلعالمتقوم نظرية التشكل العضوي لوسائل 

نشأة وتطور  إلىالجديدة تتضمن وتعكس أنماطا من الوسائل القديمة، مما يؤدي  اإلعالموسائل 

ية إلعالمامجموعة من الوسائل السابقة؛ فعندما تظهر الوسيلة  أووسيلة جديدة من تحت عباءة وسيلة 

عادة تشكيل لما تقدمه، وكذلك تسلك الوسائل ا اإلعالمالجديدة تقوم وسائل  قديمة لالقديمة بتطوير وا 

ية الجديدة ماإلعالطرقا معينة قصد تطوير نفسها لمجابهة التحديات التي تفرضها عليها الوسائل 

 (.2009)قطب، 

 الجديدة" على عدة فرضيات أساسية تتلخص اإلعالموتنطلق نظرية " التشكل العضوي لوسائل 

   (.2015، في اآلتي: )نصر

 القائمة ال تنفك تتطور عندما تظهر وسيلة إعالمية جديدة منافسة لها في عملية  اإلعالمن وسائل إ

   استقطاب وجذب الجمهور.

  عمل العناصر المشكلة ألي نظام حيوي. إلىتعمل كل وسيلة في عملية تطورها بطريقة مشابهة   
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 .تعتمد عملية تطور كل وسيلة إعالمية على تطور الوسائل األخرى المحيطة بها   

 لتي سبقتهااوعند إسقاط هذه النظرية على الفضائيات التلفزيونية، نجد أنها استفادت من الوسائل 

ذاعة و  تلك الوسائل بإدخال العديد من التقنيات تلفزيون، كما أنها ساعدت من صحافة مكتوبة وا 

قطب، ) الجديدة، مما ساعد على خلق شيء من التعايش والمنافسة القائمة على التأثير المتبادل.

2009) 

لدراسة ل طار مرجعيإك التشكل العضوي لوسائل اإلعالمية عتمد الباحث في الدراسة على نظر إ

النظرية  هذهأن حيث (. Media Metamorphosis Theory) وللحصول على النتائج المطلوبة

تفسر كيف استطاعت وسائل اإلعالم من اإلستفادة من أدوات اإلعالم الرقمي في تعزيز المحتوى 

ستخدام موقعي االرقمي لمواقعها اإللكترونية وزيادة عدد المتابعين لهذه المواقع. فالدراسة تبحث في 

، من حيث و موشن جرافيك(الجزيرة وسكاي نيوز عربية ألدوات اإلعالم الرقمي )اإلنفوجرافيك والفيدي

التعرف على الموضوعات والعناصر المكونة لإلنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك واألنماط المستخدمة 

وأساليب العرض واالستماالت اإلقناعية المستخدمة، وكيف تسهم في اثراء المحتوى الرقمي لهذه 

 ذه المواقع. المواقع، وهل ساهمت هذه األدوات في زيادة عدد المشاهدين له

من جانب روجر فيدلر على أن وسائل اإلعالم الجديدة ال تنشأ بشكل تلقائي  نظريةالوتعرف هذه 

 في حين أن األشكال القديمة، موجود أو يظهر تدريجيا من التحولومستقل ولكن تتحول من شيء 

ا هذه الُتعرف   من الموت. من وسائل اإلعالم تميل إلى التكيف وتتطور باستمرار بدال   نظرية أيض 

تم إنشاء "الوسائط يحيث  ،باسم "التحول الرقمي" الذي يشرح ويقدر التغيرات في العالم الرقمي وثقافته

عملية التحول من و  ،ستمرارإبتتغير التكنولوجيا ف ،وتطويرها "وسائل اإلعالم القديمة"الجديدة" لتحديث 

يدلر فهذا المصطلح المستخدم من قبل  آلخر.من وقت  الوسائط القديمة إلى الوسائط الجديدة تتم
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الضغوط و حتياجات المدركة إلما يحدث بسبب التفاعل المعقد ل ، عادة"يعني "تحويل وسائل االتصال

 (.Fidler ،1997بتكارات التكنولوجية )التنافسية والسياسية واإل

في  التحول الرقمي سمة رئيسية من سمات Digitalizationالرقمنة  ، تعتبرالمثال سبيلعلى 

عملية التحويل  غيرتلقد  ستقبال المنتجات.ا  ستنساخ وتوزيع و ا  وتطورها مهم إلنتاج و  ،تصال الفنياإل

ط الفيلم ستخدامها لربإلنصوص والصور واألصوات التي يتم الرقمي الطريقة التي نتعامل بها مع ا

  .(2015)نصر،  الورقي والفينيل وغير ذلك الكثير

ي التطور التكنولوجي ف ريبأنه وسيلة موحدة للتفك اإلعالمر التشكل العضوي لوسائل لف فيديعر  و 

كل، سوف نرى أن وسائل ك اإلنساني اإلتصالدراسة أنظمة  اللمن خ"ويقول إنه  ،تصاللوسائل اإل

ل وي". والتحو جيا نتيجة للتحول العضيوبشكل مستقل ولكنها تظهر تدر  تنشأ تلقائيا  ال  جديدةال اإلعالم

فيدلر أن  ىوير  ة".دبعد الوال ي جسديا  لحالكائن ا اللهاعملية بيولوجية يتطور من خ"العضوي هو 

عن طريق إعادة تنظيم نفسها،  الخارجيةخرى تستجيب للضغوط نظمة األُ ألمثل ا اإلعالموسائل 

رات يالتغب ياة ولكي تواكلحها تتطور لكي تزيد من فرص بقائها على قيد انفإ الحيةومثل الكائنات 

 (.Fidler ،1997) رة.يبيئة متغ يف

شترك    مهي: التطور ال مفاهيم ثالثةمن  عالمالغالتحول العضوي لوسائل  مبدأويستمد فيدلر 

Coevolution   والتقارب Convergence  والتعقيد.Complexity  ويقول فيدلر أن كل أشكال

ن كن أن توجد بشكل مستقل عيم ال، و اإلنسانياإلتصال نسيج نظام  فيتصال مرتبطة بإحكام إلا

تصال جديد ويتطور، فإنه يؤثر على مر الزمن وبدرجات أط مبعضها البعض. وعندما يظهر ن

 .خرىألاتصال القائمة إلاط انمأ كافةتطور  فيمتفاوتة، 
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تعايش فيما ال ستمراريةأ ذه الوسائل معله ا  شتركسيكون مالتطور أن هي في هذا المجال والقاعدة 

سائل ستبدال التام للوسائل القدمية. وعلى هذا فإن و ألوا الجديدةللوسيلة  المنفردوليس التطور  ،بينها

رت ا نشأت وتطو نمخرى، وا  إلعالم األُ م تنشأ مستقلة عن وسائل الو  ،م تنشأ فجأةل عالم الجديدةاإل

  .خرآ هذه الوسائل من جانب فيثرة ؤ تبشكل متدرج، معتمدة على تراث الوسائل السابقة من جانب وم

ديدة، مية جعالإالقائمة تتطور عندما تظهر وسيلة  عالمإلأن وسائل ا ،وتفترض هذه النظرية

ر نظام حيوي، ويرتبط تطورها ويعتمد على تطو  ألي ةلكمشعمل العناصر ال لىإ أقرببطريقة وتعمل 

تتعايش  دة سوفالجديمة و يالقد عالماإلأن وسائل  الىر التاريخ ي. ويشخرى المحيطة بهااألُ الوسائل 

 مة. ير الوسائل القديموت هو مصليكون ا ال لي، وبالتامعا  

حرب لعد افترة ما ب يمتوسطة تعايش مع التلفزيون فلموجات ال، فإن راديو امثاللاوعلى سبيل 

يقضي ذلك على البث لكي يستمر التعايش دون إن  ، (FM)موجاتبطور البث  ممية الثانية، ثلالعا

 (.2015)علي، (AM).متوسطة لموجات البا

وسيلة  حول بكلتم هو تزاوج ينتج من العاإلوسائل  ينندماج بوترى النظرية أن التقارب أو اإل

ة موجودة اليوم هي نتيجلا عالماإلعن إنشاء وسائل جديدة. وعلى ذلك فإن وسائل  العلى حدة، فض

 .بشكل متكرر طوال الوقت االعالموسائل  نحدث بيتحصى كانت ت تعد وال الرة يندماجات صغإل

جديد لستعارة اإوسيلة ب خاللهاعتباره عملية تقوم من إم بعالوسائل اإل نالتقارب بي ىالنظر إل ويمكن

 .(2015)نصر،  ستخدامهأخرى وتطويعه و من الوسيلة األُ 

ويب تنشر على شبكة ال اهلحطات التلفزيون مواقع مكان من الطبيعي إن تطور  الفهم لهذاووفقا  

جمهور لمباشر لقطاعات أخرى من الالبث التليفزيوين ا خاللهاها مقاطع الفيديو أو تقدم من لمن خال



13 

كما كان من الطبيعي إن تستفيد الصحف التلفزيونية من لقطات الفيديو  .الجديدةالوسيلة  ىحولت إلت

 .(2015)علي،  اهجمهور للمزيد من ا جذبلوتنشرها على مواقعها على الويب 

جديدة،  بتكاراتإلضغوط خارجية وتظهر  عالماإلهذا يقول فيدلر: "عندما تتعرض وسائل  فيو 

رات. ومثلما تتطور مبتكلهذه اليم نفسها لتكون مواكبة إعادة تنظ ىتتجه بكل وسيلة وبطريقة عفوية إل

 ،1997) م القائمة"العإلاتصال و رة، كذلك تفعل وسائل اإليبيئة متغ فيمن أجل البقاء  نواعاأل

Fidler) والواقع إن ما  .كما يقول فيدلر عالماإل. وهذه العملية هي جوهر التشكل الطبيعي لوسائل

م عالإلاسائل و  فير الذي حدث يم يدعمه التطور الكبعالاإلذكره فيدلر عن التشكل العضوي لوسائل 

 رة. يخالسنوات األ يف

ت هذه الوسائل حولتر و بجديدة بشكل أكلا اإلعالمالتقليدية مع وسائل  اإلعالمتقاربت وسائل  فلقد

لى نطاق خرى عألمنصات للنشر بشكل أساسي، وأصبحت كل وسيلة تستخدم إمكانات الوسيلة ا ىإل

مواقع تفاعلية متعددة الوسائط على الويب، وحسابات على  لهاأصبح  مطبوعةواسع، فالصحف ال

هواتف لقات على ارها، وتطبيير ويوتيوب وانستجرام وغيمثل فيسبوك وتوت جتماعياإلشبكات التواصل 

جديدة لم اعالإلأتاحتها وسائل ا يمكانات التإلا كافةل ستغالإكنها من ماللوحية ت جهزةواألية الذك

ل الرابع جيلدخلت اأ يهواتف الذكية التلوضح على هذا التشكل هو استفادة منها. والنموذج االواال

ح تصال الشخصي، مثل تصفجانب اإل ىإل اإلعالمها، وأصبحت قادرة على القيام بوظائف وسائل ل

ر يها وسداد الفواتللتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتبادا  و  جتماعياإلواستخدام شبكات التواصل  نترنتاإل

محسب، ) وكل ذلك يؤكد صحة نظرية فيدلر ،وغير ذلك حسابات البنكية وحجز تذاكر السفرلومتابعة ا

2016).  
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 رقميةلاحول تطور الصحافة بحث  في عالماإلتطبيق إطار التشكل العضوي لوسائل  تموقد 

Online Journalism  خفاقاتواإلالستة للنظرية تشرح بفعالية النجاحات  المبادئأن  الى ىوانته 

صناعة  هاتشهد التي  غيراتنتيجة الت يينوكذلك الصحف اإلخبارية اإلعالموسائل  شهدتهاالتي 

لناس رتباط اإستمرار إرجع البحث أوقد . رخبااألجديد لتوزيع  كنمط نترنتاإلالصحافة بظهور 

ستمتاع ا  مثل صعوبة القراءة من شاشات الكمبيوتر، و  سبابمجموعة من األ الى مطبوعةبالصحف ال

 باإلضافة ،المواصالتوسائل  فيأي مكان خاصة  حملها الىالنسخة الورقية، وسهولة  بملمس هابعض

 (.2019)الربيعي واخرون،  اآلخرعادة يومية لدي البعض  تمثل ال زالتأن قراءة الصحف  الى

 ثانياا: األدب النظري

 الوسائط المتعددة

من النص والصوت والصورة يضيف إلى المواقع اإلعالمية جمال  الوسائط المتعددة تشكل مزيج

 أصبح اللهاخومن  انصهرت بواسطتها الفروق واألبعاد بين الوسائل اإلعالمية،و  وتفاعلية،وجاذبية 

روط ، وبات إحدى الضروريات والشنفسهموقع العلى و الخبر يقرأ ويسمع ويشاهد في نفس الوقت 

للمواقع اإلعالمية االلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي تشهد التحديث باستمرار، 

حدى عناصر المنافسة بين الوسائل اإلعالمية ومواقعها على الشبكة، فهي حقي عالم قة جوهر اإلوا 

 (.2017)نعيمة،  الذي تغيرت في ظله المعلومات الرقمي

اتية، في جميع النواحي الحي وملموسا   هاما   أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصال تلعب دورا  

يث وتضفي الحد اإلعالمبشكل خاص، فأصبح استخدام التكنولوجيا خاصية فريدة تميز  اإلعالموفي 

المستقبل، و عليه ميزة التفاعلية، كونها تساهم بشكل فعال في تسهيل العملية االتصالية بين المرسل 

 .اإلعالمهنا أتت أهمية دراسة الوسائط المتعددة في  ومن
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ائط اهتماما  بالغا  بتأثيرات الوس ،وتقنيات االتصال الرقمي اإلعالماهتم الباحثون في مجالي 

ية المعاصرة وبخاصٍة منذ العقد األخير من القرن الماضي حيث يعتقد اإلعالمفي البيئة المتعددة 

 . The Multimedia Eraهؤالء الباحثون أن العصر الحالي هو عصر الوسائط المتعددة 

وفي هذا الصدد طرح الباحثون مفاهيم علمية رصينة لرصد تأثيرات الوسائط المتعددة في البيئة 

ية؛ ومن أبرز تلك المفاهيم والرؤى النظرية: الحضور االجتماعي، والثراء المعرفي للوسيلة اإلعالم

رضاء  الجماهيرية، المشاركةية، والتفاعلي ة، وتعضيد اإلعالم ية اإلعالم وتلبية احتياجاته المتلقيوا 

ين. وعلى مية دون عناٍء من قبل المستخداإلعالمواالتصالية، فضال  عن تيسير استخدام التقنيات 

ية إلعالماالجديد أن مستقبل المضامين  اإلعالمجانب الممارسة والتطبيق يؤکد الممارسون في مجال 

مرهوٌن بالتطوير والتحديث في  Postmodern Worldفي عالم ما بعد الحداثة  اإلخباريةوالوسائل 

 .(2015 ،)علي تقنيات الوسائط المتعددة

؛ يمكن القول أن الوسائط The Systems Analysisووفقا  للمقوالت العلمية لنظرية تحليل النظم 

المعاصرة ية التقليدية و اإلعالمتقني؛ قد ساهمت بشکٍل ملموس في تطوير الوسائل  کنظامٍ -المتعددة

مات والخد ،Interactive Televisionحيث يرجع إليها الفضل في تطوير التليفزيون التفاعلي 

الجودة في المحطات اإلذاعية. وُيعزى ذلك  عاليةالتفاعلي ة عبر الويب، وکذلك الخدمات الصوتية 

أن الوسائط المتعددة تنطلق من قاعدة مفادها أن أفراد الجمهور يتسمون بالنشاط واإليجابية  إلى

Active Agents)لمعينة؛ هم اوفقا  الحتياجاتهم وتفضيالت اإلعالمأي أنهم يتعرضون لوسائل  (؛

د إيجابية أفراد الجمهور من خالل التقنيات اإلعالمومن ثم  ينبغي على البيئة  ية إلعالماية أن تعض 

 .(2015، )علي ية واالتصاليةاإلعالمالتي ُتلبي احتياجاتهم وتفضيالتهم 
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 ةيستطيع التعامل مع المعلومات واألخبار بموجب رغباته وتوجهاته الشخصي الجمهوركما أن 

باإلضافة إلى الضوابط االجتماعية، من خالل الصورة المخزنة في ذهنه التي  األطر المرجعية لهو 

تسمح بالتعامل أو رفض هذه المعلومات واألخبار، وفي الحال الذي يتقبل الفكرة الواردة يسمح 

 .(2016)اللواتي،  المستخدم بالدخول إلى خانة المخزون المعرفي ويتفاعل معها.

المرئي والرقمي بين نمطين أساسين من الوسائط المتعددة على النحو  اإلعالمويميز خبراء 

 (Gao & Renee, 2009) التالي:

: وهي التي ال تسمح لمستخدميها من الجمهور في التحكم في : الوسائط المتعددة الخطيةأوال

ط التي توظف الوسائطريقة عرضها كما هو الحال في العروض السينمائية وغيرها من العروض 

 في مخاطبة أفراد الجمهور.المتعددة 

: والتي تتميز بالتفاعلية عبر قدرة مستخدمها في التحكم في : الوسائط المتعددة الالخطيةنياثا

لمحتوى تلك الوسائط كما هو الحال في ألعاب الفيديو،  نت عرضها دون األلتزام بترتيب معيأليا

واأللعاب على الحاسوب وبرامج التدريب التفاعلي وكذلك برامج التعليم الذاتي على الحاسوب 

 الشخصي.

 (:2001زيتون، ) المتعددةخصائص الوسائط 

 تتميز برامج الوسائط المتعددة بخواص عديدة منها ما يلي:

شكل الواحد ب طاراإل أكثر في أو وسيطيناستخدام  عن التكاملية أنه يمكن القول: التكاملية -1

 تفاعلي وليس مستقل وحتى يتحقق التكامل بشكل جيد البد من التقيد بعدة امور منها:

 المكتوب.ال يتكرر التعليق الصوتي لنفس محتوى النص • 
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 وأدون مصاحبة بعض المواد البصرية مثل الرسوم المتحركة  عدم استخدام الصوت منفردا  • 

 من حاسة. أكثرأهم مميزات تلك البرامج استخدام  صدور لقطات الفيديو وذلك ألن

 ال يجوز التعليق الصوتي قبل ظهور الصورة.• 

اطع مثل عرض رسوم متحركة في نافذة ومق طارعدم الجمع بين وسيلتين بصريتين في نفس اإل• 

 طات فيديو في نافذة مجاورة.من لق

ة موسيقية مفهوم محدد بواسطة خلفي أوربط الصورة والرسوم الثابتة التي تتحدث عن فكرة معينه • 

 واحدة غير متقطعة الن ذلك يوحي بالتتابع لموضوع واحد.

عدم استخدام المؤثرات الصوتية مع التعليق الصوتي فالبد ان تكون الموسيقى خافته مع وضوح • 

 التعليق الصوتي.

مرسل والمستقبل الالفعل ورد الفعل بين  إلى: يشير التفاعل في مجال الوسائل المتعددة التفاعلية -2

 في ذات الوقت.

 ويتحقق ذلك ،ما يناسبه الجمهورتوفر عروض الوسائط المتعددة بيئة متنوعة يجد فيها  التنوع: -3

ا  جديدا  في هأ التنوع اتجاويعتبر مبد اإلعالمية.عن طريق توفير مجموعة من البدائل والخيارات 

 .تكنولوجيا االتصال

مضمون  ما يقدم له من مع امكانية التعامل للجمهورتكنولوجيا الوسائط المتعددة  تتيحالكونية:  -4

ما يحتاجه من معلومات  علىلحصول ا عبر المواقع االلكترونية للجمهورويمكن اعالمي، 

 وبرامج وتحاليل اخبارية.

مناسبة توقيتات تداخل العناصر المختلفة الموجودة في برنامج الوسائط المتعددة  هوو  :التزامن -5

مكانات و  ،تتوافق سرعة العرض ويراعي أنكأن تظهر صورة في متوازي مع التعليق عليها  ا 

 تحقيق خاصيتي التكامل والتفاعل. علىيساعد  ومراعاة التزامن الجمهور
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 هذه وتتطلب ها الجمهوراتاحة عروض الوسائط المتعددة في الوقت الذي يحتاج هيو  اإلتاحة: -6

طالع على  بشكلالمتعددة الوسائط  استخدامالخاصية  يحقق للجمهور ما يحتاجه من معرفة وا 

 ما يدور من حوله من احداث.

  (:2001زيتون، ) تصنيف الوسائط المتعددة

 :إلىعددة تصنف حسب الحواس وتنقسم بعض من الوسائط المت

 .سمعية ( وسائطأ)

 .بصرية ( وسائطب)

 .)ج( وسائط سمعية بصرية

 وهي: تعرضين لهاائط المتعددة حسب المويمكن تصنيف الوس

 .( جماعيةأ)

 .( جماهيريةب)

 :إلىتصنف على حسب مستوى التكنولوجيا  أو

 .معقدة ( وسائطأ)

 .متوسطة ( وسائطب)

 .مبسطة)ج( وسائط 

 :إلى ياإلعالماالستخدام حسب دورها في  أيضا  وتصنف 

 .رئيسية ( وسائطأ)

 .متممة ( وسائطب)

 .)ج( وسائط إضافية

 :عناصر الوسائط المتعددة

 :المكتوبة النصوص-1
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وهي الكلمة المعروضة على الشاشة لتوصيل المعنى والمحتوى من خاللها وتوجد في صورة 

 رئيسية.عناوين  أونصوص كاملة 

 : Narration and Musicاللغة المنطوقة والموسيقى  -2

خدام الكمبيوتر باست إلىبإدخال الصوت مباشرة  أوويتم تسجيلها من خالل شرائط الكاسيت 

(Mic وتسهل اللغة االتصال والفهم ).والتفاعل 

 :Graphicsالخطية  الرسوم-3

رة خرائط في صو  أووهي تعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال تظهر في صورة رسوم بيانية 

 Flow Chartمساريه 

 :Animationالمتحركة  الرسوم-4

 .حريكهاعرضها بصورة سريعة توحي بتوهي مجموعات الرسوم المتشابهة في تسلسلها التي يتم 

 :Still Picturesالثابتة  الصور-5

 وأيمكن عرضها لفترة زمنية ويمكن أن تكون صغيرة  وواقعية ألشياء حقيقيةلقطات ساكنة وهي 

من خالل صورة  أو Optical Scannerكبيرة وقد تكون ملونة وتؤخذ هذه الصور بالماسح الضوئي 

 CDموضوعة على 

 : Motion Pictureالصور المتحركة  -6

وهي مجموعة من لقطات الفيديو التي يتم تشغيلها بسرعة معينة لتراها العين مستمرة الحركة 

  .صورة ثابتة أولقطة  25 إلى 15ن م إلىوللحصول على صورة متحركة مدتها ثانيه واحدة نحتاج 
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  مفهوم اإلنفوجرافيك

 "، وجميعها عبارات " الصورة تتكلم "،" الصورة ال تكذب"،" الصورة تغني عن آالف الكلمات

وهي اختصار لمصطلح  (info graphicك توضح قيمة التواصل المرئي وفاعليته )اإلنفوجرافي

(، وتعني نوعا  من الصور التي تمزج بين البيانات information graphic)المعلومات التصويرية، 

 بصري يدتجسي ه أوالجمهور،  إلىوالتصميم، وتساعد األشخاص والمؤسسات في توصيل رسائلهم 

، شلتوت)للمعلومات واألفكار المعقدة سعيا  لتوصيلها وتمكين الجمهور من فهمها واستيعابها بسرعة 

 (.108، ص2016

ر إلضافة عناص اإلعالموعرف اإلنفوجرافيك بأنه مساهمة اعالمية استخدمت من قبل وسائل 

يحل محل  أووهو فن يرافق بعض من جوانبها الهامة،  أوابداعية تسهل فهم األحداث الجارية 

 .(Pablo & Marco ,2012،p247النص المعلوماتي )

المعقدة  وأالخفية  افيك بأنه رسوم توضح وتشرح المعالمتم تعريف اإلنفوجر  2005وخالل عام 

من النص، وأن العرض البصري للنصوص ال يعني ترجمته للقراءة البصرية بل يجب أن تكون هذه 

 تحديد العالقات وتوضيحها، وتعطي المعلومات، وأيضاترشيح المعلومات، و  الرسومات تشمل ما يلي:

 (.16، ص2018، )لبدتقديمها للجمهور لتمكنهم من فهمها بشكل أسرع 

ة التي الصحاف مثل:كما أن خاصية االنفوجرافيك تظهر في الكثير من مجاالت الحياة اليومية 

ضيح ، واإلحصاءات( التي تستخمها للتو لخرائطواالطقس،  )نشراتتستخدم هذه الخاصية بكثرة في 

 .(2019)السيد، وتسهيل إيصال الفكرة للمتلقي. 
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 ( 2001زيتون، ) (:نوعين رئيسين )الثابت والمتحرك إلى االنفوجرافيكوينقسم 

يك توزع على صفحات اإلنترنت، واإلنفوجراف أوتنشر  أو: وهو الصورة الثابتة أن تطبع الثابت

 رافيك.اإلنفوجالقائم بإرسال  االثابت يشرح بعض المعلومات واألخبار عن مواضيع محددة يختاره

قسمين، القسم األول هو فيديو عادي وتوضع عليه مجموعة من  إلىالمتحرك: وهو مقسوم 

البيانات والتوضيحات بشكل غرافيك متحرك يظهر مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمعلومات، أما 

وهو تصميم البيانات والمعلومات والتوضيحات بشكل متحرك كامل، ويتطلب هذا النوع  الثاني:القسم 

 شيقة.و مجموعة من التعابير التي تساهم في اخراجه بطريقة مبتكرة  الكثير من األبداع واختيار

 ( 2015 فلبمان،): فوجرافيك بعدة خصائصويتميز اإلن

 .قائق العلمية بصور معلومات بصريةيعطي مجموعة من الح

 بة بمجموعةنه يختصر الكثير من الكتامن الفيديو والكتابة وال ا  أن اإلنفوجرافيك هو أسرع انتشار   -1

 .صور وتعبيرات ورموز بصورة بسيطة

غير و  ر والتفاصيل الغير مرغوب فيهاحذف العناصالقائم على تصميم اإلنفوجرافيك  يستطيع -2

 ضرورية، اثناء المعالجة اإلجرافيكية.ال

مكتوبة ليساعد على توفير الوقت فبدال من قراءة كم هائل من المعلومات وكم هائل من البيانات ا -3

 .بسهولة يمكن مسحها بصريا

 .يسهل عملية فهم المفردات -4

 .المتلقي بطريقة جذابة وغير معقدةيستطيع اإلنفوجرافيك إثارة فضول  -5

مهمة لتقديم أكبر مجموعة من المعلومات بشكل سهل ومنهجي، وأيضا له  أداةيعد اإلنفوجرافيك  -6

  صفات مثل األقناع.
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 (2016، )شلتوت اإلنفوجرافيكأنواع 

: يعرض نتائج االستطالعات، والبيانات ذات المصادر المتعددة، حيث يتم التركيز اإلحصائي -1

سرد تعتمد على المخططات البيانية، ذات الصور،  أدواتعلى المعلومات المعروضة من خالل 

 األيقونات والمخططات الزمنية. إلىوالخطوط، واأللوان الجذابة، باإلضافة 

: يقوم بعرض زمني عن طريق جدولي زمني يظهر تسلسل األحداث وفقا للوقت لما الجدولي -2

ظهر ي أوالقات زمنية بسرعة تشكيل ع أويحدث والجداول الزمنية تمكن المتلقي من تحقيق 

 .بسرعة

: يستخدم في شرح وصفة معينة باستخدام اإلنفوجرافيك مثل وصفات سير العمليات األساسية -3

مكتب ما لعرض مساحة المكان مما  أوكما يستخدم هذا النوع لتوضيح مصنع الطبخ بالعادة، 

 يسهل وصول الرسالة للقراء.

ث عن قصة للحدي أو: ويستخدم هذا النوع من الصور لجعل المحتوى البصري انفوجرافيك الصورة -4

 . مساعدة للشرح في بعض الحاالت أو وهي تعطي تصميما فريدا،

  اإلعالمستخدام اإلنفوجرافيك في ا

ومات، ية التي تمثل المعلاإلعالممن أشكال الفنون  شكل المعلوماتيةالرسومات  أواإلنفوجرافيك 

 .إلخباريةاونية والصحف والمواقع مثل المحطات التلفزي اإلعالموتستخدم على نطاق واسع في وسائل 

 لىإغرف األخبار في أواخر الثمانينات  إلىساهم التطور التكنولوجي والذي أدخل أجهزة الكمبيوتر 

، ومع انتشار استخدام اإلنترنت 2000المعرفة العامة. وفي بداية عام  إلىجلب الرسوم البيانية 

  .(10ص ،2017الدلو،) ، أصبحت الرسوم البيانية على اإلنترنت شائعةاإلخباريةظهور المواقع و 
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قية ، فهي تحظى بمصدااإلخباريةتعد المعلومات المرئية هامة في عمل المحطات التلفزيونية 

أسهم بزيادة  اإلعالموثقة أكبر من غيرها من المعلومات، علما أن دخول الكمبيوتر في صناعة 

قتناع استخدام الرسوم والتصاميم التي تساعد المشاهدين والقراء على االهتمام بالمعلومات وفهمها واال

بها، علما أن ذلك يتم من خالل استخدام اإلنفوجرافيك كفنا  مستقال بذاته، يتناول موضوعا  معينا  من 

رى كالتقارير فنا مساعدا مع الفنون األخ أونهايته، لتسهيل فهم المشاهدين له واستيعابه،  إلى  بدايته

ي في شبكات التواصل االجتماعالرياضية واالقتصادية، حيث زاد استخدامه في السنوات األخيرة 

التلفزيونية وبعض الصحف حيث لوحظ استخدامها إليصال  اإلخباريةومواقع اإلنترنت والقنوات 

األخبار والمعلومات بشكل مبسط للمشاهد، ولجذب االنتباه، وهو ما دفع العديد من المؤسسات 

 ،2017،الدلوعداده وتصميمه )للتعرف على طرق اوحث العاملين فيها   االهتمام به إلىية اإلعالم

 (.12ص

ي التلفزيونية يمثل تأسيس نهج جديد وقوي ف اإلخباريةإن استخدام اإلنفوجرافيك في المواقع 

تسهيل فهم األخبار باالعتماد على الثقافة البصرية، حيث فرض استخدام اإلنفوجرافيك على غرف 

  االخبار إنشاء إدارة متخصصة لتشكيل اإلنفوجرافيك وصناعته.

ختلف ية تاقية وثقة عالأن المعلومات المرئية تعد مصدر مهم في الصحافة، لما تحظى بمصد

ومن المعلوم أن الكمبيوتر أسهم في زيادة استخدام الرسوم والتصاميم التي تساعد المتلقين  عن غيرها،

على االهتمام في المعلومات وفهمها وأيضا االقتناع فيها، مع العلم أن ذلك من الممكن أن يتم عن 

أخره بشكل  ىإلينا من أوله طريق استخدام اإلنفوجرافيك فنا مستقال بذاته حيث يتناول موضوعا مع

ية فنون أخرى مثل التقارير الرياض إلىفنا مساعدا باإلضافة  أوكامل وشامل مما يسهل عملية فهمه، 

 .(36ص  2018لبد، ) واالقتصادية وموضوعات أخرى
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ض قع اإلنترنت وبعافي شبكات التواصل االجتماعي ومو  مؤخرا   اإلنفوجرافيك وزاد استخدام

الصحف والمجالت، ولوحظ استخدامها لتوصيل المعلومات واألخبار بشكل مبسط للقارئ، وجذب 

 إلىيها دفع العاملين ف أيضا  ية لالهتمام به، اإلعالماالنتباه لها، وهو ما دفع كثيرا من المؤسسات 

 .له من فوائد كبيرة ملحوظ لماإعداده واستخدامه بشكل 

 : اإلنفوجرافيكمكونات 

  :(42، ص 2018، )لبد هي أجزاء،يتكون اإلنفوجرافيك من ثالثة 

 واالشارات، والرموز، والرسوم،: وهي تشمل األلوان Visual elements)العناصر البصرية ) -1

  والخرائط.

 والحقائق، النصوص،: وهي تتضمن (Content elements)عناصر المحتوى  -2

  والمراجع. الزمنية،واألطر  واإلحصاءات،

من خالل  والوقائع،: وتتمثل في نقل رسالة شاملة للمعلومات (Knowledgeالمعرفة )  -3

 كاملة.الحقائق واالستنتاجات لنقل القصة بصورة 

 القنوات الفضائية

 www.aljazeera.net :قناة الجزيرة

تغطي األخبار ل 1996قناة الجزيرة هي قناة فضائية إخبارية عربية، أسستها دولة قطر في العام 

الجزيرة بثها لمدة ست ساعات يومي ا فقط، ثم ازدادت فترة البث  بدأت، األولىوما يتعلق بها بالدرجة 

 )موقع .1/1/1999أربع وعشرين ساعة يومي ا وذلك في  إلىاثنتي عشرة ساعة حتى وصلت  إلى

 الجزيرة(
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راكز، كما تمتلك أكثر من كاملة من القنوات والمؤسسات والمإعالمية تمتلك الجزيرة شبكة و 

خمسين مكتب منتشرة في أنحاء العالم ويعمل فيها مئات الصحفيين والفنيين والموظفين من مختلف 

، وتبث على عدد من األقمار الصناعية، أيضا  الجنسيات العربية ومن جنسيات أخرى غير عربية 

والبرامج  التقارير الحية والمباشرةعلى أحدث التقنيات واألنظمة التكنولوجية لتعرض األخبار و  معتمدة

المختلفة، مستفيدة من التمويل الهائل المرصود لها. ونجحت من خالل توليفة إخبارية متميزة وبرامج 

ها ألشخاص من مختلف االتجاهات والمشارب السياسية ساخنة ووثائقيات متقنة واستضافت حوارية

 .(2015)الكواري،  المشاهدين العربوالفكرية واأليديولوجية في جذب أعداد كبيرة من 

حتها الخدمات التي ينبثق تة ومتكاملة تسعى لتقديم خدماتها و شبكة إعالمية متنوعتعد الجزيرة كما 

المجال  والتدريبية والبحثية، ككيان إعالمي كبير تحديدا  فيوالوثائقية والرياضية والبرامجية اإلخبارية 

تحليالت األم والتي تقدم خدمات األخبار وال اإلخباريةضافة للجزيرة باإل .اإلخباري والرياضي والوثائقي

السياسية والبرامج الحوارية والفقرات االقتصادية والرياضية وقراءات في الصحافة، فهناك قناة الجزيرة 

مباشر والتي تقدم خدمة النقل المباشر لألحداث حول العالم من تظاهرات ومؤتمرات وندوات وخطابات 

 .(2002، )جربوعة من األحداث الهامة وغيرها

والجزيرة منذ نشأتها عملت على تدعيم وجودها لدى الجمهور العربي بالتركيز على القضايا 

ة ومصورة القناة الوثائقية التي تبث برامج وثائقية منوعة معد أيضا  التاريخية حيث امتلكت شبكة الجزيرة 

ترفيهية  رامجقناة خاصة باألطفال، حيث تقدم ب إلىومنتجة بطريقة مهنية عالية الجودة، باإلضافة 

ة باألطفال، فيما تمتلك الشبكة "ترسانة" من القنوات الرياضية المتخصصة وتعليمية منوعة خاص

ا م خر خاضع لنظام الترميز "الدفع المسبق للمشاهدة" وعددها بالمجمل بعضها مفتوح والبعض اآل
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سبع عشرة قناة، وهي تمتلك مجموعة كبيرة من حقوق البث للبطوالت والمباريات الرياضية يقارب 

  .(2015)الكواري،  المنوعة

ى مستوى القنوات التلفزيونية الفضائية التي تمتلكها شبكة الجزيرة، أما على مستوى ذلك كان عل

المؤسسات األخرى، فتمتلك الشبكة مركز الجزيرة للد راسات وهو مركز يعنى بإنتاج وتقديم الكتب 

ي الماإلع شبكة مركز الجزيرةواألدبية المختلفة، كما تمتلك الواألبحاث والدراسات العلمية والثقافية 

يين وللمؤسسات ماإلعالللتدريب والتطوير، وهو مركز يعمل على تقديم الخدمات التدريبية للصحفيين و 

أخير ا ية المختلفة، و اإلعالمية، كما يقدم المركز الخدمات االستشارية للمؤسسات الصحفية و اإلعالم

ارير باألخبار والتق تمتلك الشبكة موقع ا على اإلنترنت هو موقع "الجزيرة ن ت"، وهو موقع ثري

خراج فني متميز، وهو يحظى بنسبة  المكتوبة والمصورة والتحليالت واآلراء والمقاالت، وذو تصميم وا 

ارتياد عالية جد ا على المستوى العربي. تضم قناة الجزيرة األم بين جنباتها خمسة عشر قسم ا متنوع ا، 

ة للقناة األقسام التي تقدم الخدمات المختلف وطبيعته المهنية، وهي هوعملكل قسم منها له اختصاصه 

من األخبار واالنتاج والمونتاج والهندسة والعالقات وغيرها، وجزء من هذه األقسام عمله إداري 

 )موقع الجزيرة( تقني فني، وأهم هذه األقسام هي: اآلخر والجزء

 قسم إدارة األخبار. .1

 .قسم التبادل اإلخباري .2

 قسم المونتاج اإللكتروني. .3

 قسم البرامج. .4

  .قسم العالقات البرامجية والدولية .5
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روني، لمتعددة في مضمونها على الموقع اإللكتوأختار الباحث قناة الجزيرة بسبب استخدامها للوسائط ا

باإلضافة إلثارتها الجدل في بعض األحداث التي تقوم بنشرها في مضامينها اإلخبارية، مما يجعل 

يتعطش إلى متابعة أخبار ومعلومات خاصة في مجموعة من القضايا الجزيرة بوصلة لجمهورها الذي 

 المطروحة.

 www.skynewsarabia.com :سكاي نيوز عربية

ي ناطقة باللغة العربية تبث بشكل رئيسي للجمهور ف فضائية إخبارية قناة هي سكاي نيوز عربية

وبين  إلعالما. والقناة هي استثمار مشترك بين شركة ابوظبي لالستثمار في مجال المنطقة العربية

مؤسسة سكاي البريطانية، القناة المدفوعة الرائدة في المملكة المتحدة. وقد انطلق بث القناة من 

مقرا  لها، وتقع  يأبو ظب. وتتخذ القناة من مدينة 2012مايو  6في  ظبي بوأالعاصمة اإلماراتية 

، ولديها شبكة من المكاتب في منطقة الشرق األوسط twofour54ية اإلعالمتبها في المنطقة مكا

مكاتب في لندن وواشنطن. كما تستفيد القناة من شبكة مكاتب ومراسلي  إلىوشمال أفريقيا، إضافة 

 .()موقع السكاي نيوز قناة سكاي نيوز البريطانية في مختلف أرجاء العالم

 سواءمليون منزل  50 إلىصحفي ومراسل، وهي تبث إشارتها التلفازية  400لدى الوكالة حوالي 

عن المشروع المشترك المملوك  2010نوفمبر  29تم اإلعالن في   البث الفائق. أوالبث العادي 

ي وبي سكاي بي، بهدف إطالق قناة إخبارية باللغة اإلعالمظبي لالستثمار  مناصفة بين شركة أبو

الجمهور في منطقة الوطن العربي. بدأت العمليات في مقر القناة في المنطقة  إلىالعربية تبث مجانا  

 .2012مايو  6، وبدأ البث فعليا  في 2012بأبوظبي في فبراير  twofour54ية اإلعالم

أشخاص تتمثل مهمتهم في اإلشراف على جميع  6وتضم القناة لجنة تحرير استشارية مكونة من 

ية الصادرة عن القناة. يبلغ مجموع المنازل التي تبث إليها القناة في أنحاء الوطن اإلعالمالمواد 
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دمة البث خ أيضا  مليون منزل، كما أنها توفر  50أكثر من  -عبر الكابل  أوسواء فضائيا   -العربي 

المباشر عبر اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، ويمكن مشاهدة القناة على األقمار الصناعية نايل 

باد. والجواالت الذكية بما فيها االيفون واالي  بشكل مجاني عبر التلفزة والشبكة أوسات وعرب سات، 

وفي السنوات االخيرة وبعد  ميغاهيرتز. 90.3على موجة أف أم في اإلمارات على تردد  أيضا  وتبث 

االزمة الخليجية ركزت سكاي نيوز عربية على المنافسة الشديدة مع قناة الجزيرة حيث عمقت استعمالها 

 لحوظ.مللعديد من الوسائط بهدف استمالة الجمهور اليها وهذا ما جعل تطور القناة يظهر بشكل 

 موقع قناة سكاي نيوز()

تخدام اسعرض الموضوعات من زاوية مختلفة، و السكاي نيوز لتطرقه لوأختار الباحث موقع قناة 

 الموقع للوسائط المتعددة في مضامينها المعلوماتية واإلخبارية التي ترسل إلى المتلقين.

 ثالثا: الدراسات السابقة

رة الناش اإلخبارية اإللكترونيةتقديم المحتوى في المواقع  أساليب(. 2014بشير )دراسة قشور و 
ا(بالعربية وتقييم خدماتها   )بي بي سي عربي وسي أن أن بالعربية نموذجا

ن في موقع "سي ان االمقيمة  اوضعفه هدفت الدراسة للتعرف على قياس درجة قوة العناصر

 "بي بي سي العربي". بالعربية" و

 حتويياعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استمارة تقييم مؤلفة من قسمين. 

القسم األول منها على مجموعة من المعايير والمبادئ المبنية على قواعد "قابلية االستخدام"، بينما 

يتضمن القسم الثاني مجموعة من العناصر المعنية بتقييم أسلوب تقديم المحتوى. كما اعتمدت الدراسة 

 .يةاإلخبار ي للمواقع اإلعالمعلى المالحظة المحد دة والمباشرة لتفحص المحتوى 
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ة بقابلية حد  كبير بالمعايير الخاص إلىموضوع الدراسة تلتزم  اإلخباريةبينت النتائج ان المواقع 

االستخدام لناحيتي الشكل والتصميم في المظهر العام للموقع. في حين انها تعاني من عيوب في 

للبحث مما  دةالمعلومات والبحث فيها واسترجاعها. فهي ال تتيح خيارات متعد إلىتوفير الوصول 

 يعيق استرجاع المعلومات.

ليات توظيف الوسائط المتعددة في بناء القصص التي تقدمها المواقع آ(. 2016دراسة محسب )
 ، وانعكاس ذلك على بنائها الفنياإلخباريةالتلفزيونية 

التعرف على اليات توظيف الوسائط المتعددة في بناء القصص التي تقدمها  إلىهدفت الدراسة 

ليدي ام هذا البناء تق، وانعكاس ذلك على بنائها الفني، سواء اكان اإلخباريةالمواقع التلفزيونية 

  اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، وبالتطبيق على ثالث مواقع اخبارية. الكتروني.

ة ان توظيف الوسائط المتعددة في السرد يعتمد على اكثر من وسيط من اظهرت نتائج الدراس

الوسائط المعلوماتية )النص، الصور الثابتة، الصور المتحركة، الفيديو والصوت( وذلك لتحقيق االفادة 

  من التقنيات التي تقدمها االنترنت من زاوية وتقديم االحداث بصورة واقعية من زاوية اخرى.

Zwinger & Zeller (2017). The use of readers and their interaction with 

the interactive Infographics in newspapers online.  

Pinto (2017). Graphic elements in web journalism  

 عناصر الرسومات البيانية في الصحافة على شبكة اإلنترنت (.2017بينتو )  

عناصر الرسومات البيانية في الصحافة على شبكة اإلنترنت، وتحليل  إلىهدفت الدراسة التعرف 

التقنية المستخدمة على بعض نماذج اإلنفوجرافيك وخاصة بعد دمج التقنيات الجديدة واالتجاهات 

الموحدة للتصميم، باستخدام المنهج الوصفي، وطبقت  النماذج عنهاالبصرية المختلفة والتي نتج 

 السيبرانية.الدراسة على الصحافة 
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أظهرت نتائج الدراسة أن النماذج الموحدة لالنفوجرافيك زادت من اهتمام واستخدام الصحف 

ن من أهم العناصر المستخدمة في اإلنفوجرافيك:  الرسومات، و  الخرائط،المنشورة على االنترنت بها، وا 

تشعبية التي وابط الجانب الر  إلىوالنصوص، والفيديو، صوتيات، والصور الفوتوغرافية، باإلضافة 

تقنية  جهود إلىتمكن من االطالع على مسارات مشابهة للمعلومات، وأن إنتاج اإلنفوجرافيك بحاجة 

 وتفاعلية من المهنيين أكثر من إنتاج النص والصورة الصحفية.

 الفلسطينية لإلنفوجرافيك دراسة تحليلية مقارنة اإللكترونيةاستخدام المواقع  .(2018دراسة لبد )

نفوجرافيك، بفن اال اإللكترونيةدرجة اهتمام المواقع الفلسطينية  إلىالتعرف  هدفت الدراسة     

 .أهم العناصر المكونة لفن اإلنفوجرافيك إلىوأهم مجاالت استخدامه، باإلضافة 

انات، لجمع البي أداةاستخدم البحث المنهج المسحي، وقد اعتمد على أسلوب تحليل المضمون ك

 ،اإلخباريةووكالة شمس  اإلخباري،إنفوجرافيك من )موقع القدس  ( نموذج93ى )اسة علوطبقت الدر 

 .لإلعالم(والمركز الفلسطيني  اليوم، وكالة فلسطينو 

يك أولت أكبر درجة اهتمام بفن اإلنفوجراف اإلخباريةأن شبكة القدس  إلىوخلصت نتائج الدراسة 

( نموذج إنفوجرافيك، وأن صحف الدراسة أظهرت اهتماما أكبر في العناصر المرئية 58ونشرت )

(، وأن %38وقد تم استخدام األلوان كأكبر عنصر مرئي في اإلنفوجرافيك بنسبة ) (،%71بنسبة )

افيك، وتم االعتماد على الحقائق والمعلومات ( في اإلنفوجر %29العناصر المقروءة استخدمت بنسبة )

(، وبينت النتائج أن مواقع الدراسة أولت اهمامها بقضايا الحروب %52كأكبر عنصر مقروء بنسبة )

  (.%16(، ويليها قضايا الالجئين بنسبة )%33والعدوان بنسبة )
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ية الفنية والبصر صحافة االنفوغرافيك دراسة تحليلية في المضامين . (2019دراسة الشحيري )
 .1/5/2017 -1/5/2016جريدة القدس العربي أنموذجاا للمدة من 

ات الصلة الفنية والبصرية ذ هدفت الدراسة التعرف على صحافة اإلنفوجرافيك، ورصد معاييرها

يعة هذا فهم أكبر لطب إلىالصحفية، المنشورة في جريدة القدس العربي؛ من أجل الوصول  ةصبالق

لعناصر تحليل المضمون ل أداةالفن الصحفي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل 

 الفنية والبصرية في جريدة القدس.

وكشف البحث عن طبيعة القضايا والموضوعات التي ركزت عليها صحيفة القدس، واالطالع 

رق المستخدمة في تمثيل البيانات بصريا  وتحليلها، على مراحل إنجازها، كما كشف البحث عن الط

وحدد وسائل الجذب الفنية والبصرية المستخدمة، والتعريف بالرموز والرسوم والخرائط الدالة والمعبرة، 

  عن الخطوط واأللوان المستخدمة، وأنواع األعمدة وأنواع الخطوط. أيضا  وكشف 

حيفة القدس استخدمت االنفوجرافيك لتجسيد وخرجت الدراسة بعدة استنتاجات، أبرزها أن ص

ة عالية إلقناع تقني أساليبمضامين الموضوعات اإلنسانية والسياسية واألمنية، ومعايير أخرى، باتباع 

 القارئ.

 اإلخباريةفي المواقع  لإلنفوجرافيك. التوظيف الصحفي (2019) وجمعة الفيصلدراسة 

 ألدوارلنظرا   اإلخباريةفي المواقع  اإلنفوجرافيكتوظيف  أساليبمعرفة  إلى دراسةال تهدف

 .لإلنفوجرافيكالمتنوعة  االتصالية

تحليل المضمون لتحليل مادة االنفوغرافيك من من خالل  استخدمت الباحثة المنهج المسحي

ر طريقة ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ عب إلىموضوع البحث مستندة  اإلخباريةالعينة المختارة من المواقع 

 .دروسالم باإلنفوجرافيكاستمارة تحليل مضمون تضم عدد من فئات التحليل الخاصة  تصميم
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من أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الموضوعات التي يكثر فيها استخدام االرقام 

والموضوعات التي يصعب احيانا توضيحها بصورة سردية جيدة دون تمثيلها صوريا هي التي جاءت 

 المتقدمة من مستوى االهتمام.في المراتب 

 ةاإلخباريفي المواقع  اإلخباريةالفيديوجرفيك ونقل المضامين (. 2019دراسة الزهراني وعطية )
 العربية والغربية على شبكة االنترنت

رصد وتحليل قوالب الفيديوجرفيك التي يجري من خاللها سرد ونقل المضامين  إلىهدفت الدراسة 

 العربية والغربية على شبكة االنترنت.  اإلخباريةفي المواقع  اإلخبارية

موضوع اخباري نشرت في ثماني  400اعتمدت الدراسة على التحليل الكمي والكيفي، واختارت 

 وديتش السابع واليوم واخبار اليوم BBCوس ان ان وروسيا اليوم والعربية نت CNN شملتمواقع 

 فيله واخيرا الشرق االوسط.

ربية في توظيف الفيديوجرفيك، فالمواقع الع اإلخباريةاظهرت النتائج وجود تبيان بين المواقع 

وظفت قالب الفيديوجرفيك بشكل اساسي في الموضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والرياضية والعسكرية، بينما كان التوظيف في المواقع الغربية على الموضوعات الفنية والتقنية 

السياحية والبيئية والتنموية والعلمية. كما اظهرت النتائج وجود تباين بين المواقع في طبيعة الوسائط و 

 .إلخباريةاالمعلوماتية الموظفة في بناء وتكوين هيكل الفيديوجرفيك المستخدم في بناء المضامين 

 الفلسطينية والمصرية اإلخباريةواقع فن االنفوجرافيك في المواقع (. 2019دراسة عصافرة )

فلسطينية ال اإلخباريةالتعرف على واقع فن االنفوجرافيك في المواقع  إلىهدفت هذه الدراسة 

والمصرية، وذلك من خالل معرفة مدى اهتمام هذه المواقع بفن االنفوجرافيك. استخدمت الدراسة 

ه استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون، ومنهج العالقات إطار منهج الدارسات المسحية، وفي 
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ستخدم كما اعتمد الباحث على ا المنهجية.ه تم استخدم الباحث أسلوب المقارنة إطار المتبادلة الذي في 

وم السابع، الرسالة والي لصحيفتي اإللكترونيةاستمارة تحليل المضمون، واختار الباحث المواقع  أداة

 للصحف الفلسطينية والمصرية، ومدة الدارسة كانت اإلخبارية اإللكترونيةمواقع ممثلتين لمجتمع ال

 (.2018، 2017)الحصر الشامل خالل عامين، وهما 

تصدر االتجاه العرضي لالنفوجرافيك موقعي الدراسة، وجاء االتجاه الطولي  إلىتوصلت الدراسة 

نفوجرافيك الفنية لرسم اال ساليبفي المرتبة الثانية، كما جاء نوع الرسم ثنائي األبعاد في صدارة األ

رورة ض إلىفي موقعي الدراسة فيما كان اإلهمال واضحا  للرسم في البعد الثالث. وخلص الباحث 

االنفوجرافيك، ورفع درجة االهتمام بالتصاميم ذات البعد الثالث، ألن هذا الرسم يحقق قدرة تطوير 

 عالية على الجذب والمحاكاة.

 استخدام اإلنفوجرافيك في موقعي الجزيرة والعربية اإلخباريين. (2019دراسة الشياب )

ين. واعتمدت ربية اإلخباريمعرفة استخدام اإلنفوجرافيك في موقعي الجزيرة والع إلىهدفت الدراسة 

الدراسة على المنهج المسحي باستخدام اسلوب تحليل المضمون، وتكونت عينة الدراسة من موقعي 

 الجزيرة والعربية اإلخباريين.

أن استخدام اإلنفوجرافيك كفن صحفي قد احتل المرتبة االولى بالموقعين،  إلىتوصلت الدراسة 

 وان الجرافيك استخدم كمصاحب للمواضيع السياسية ومن ثم المواضيع االقتصادية في الموقعين.
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 التعليق على الدراسات السابقةثالثا: 

لدراسة واختلقت مع ا ،( في منهج الدراسة2014بشير )ة الحالية مع دراسة قشور و اتفقت الدراس -1

 .الحالية في مجتمع الدراسة

واختلفت في الدراسة، منهج ( في مضمون و 2016دراسة محسب ) اتفقت الدراسة الحالية مع -2

 مجتمع الدراسة والنتائج.

 ،( في المضمون ونوع الدراسة ومنهج الدراسة 2017اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة دراسة لبد ) -3

 والنظرية المستخدمة. لحالية في مجتمع  الدراسةدراسة اواختلفت مع ال

 ،( في منهج الدراسة ومضمون الدراسة2017زيلر )زوينغر و  اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  -4

 .اختلفت في مجتمع الدراسة والعينةو 

 واختلفت مع الدراسة في ،( في منهج الدراسة2017بينتو )اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  -5

 .اسة والعينة والمجتمعمضمون الدر 

واختلفت مع  ،( في المنهج والهدف العام2019اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الشحيري ) -6

 .سة الحالية في النظرية المستخدمةالدرا

( في المضمون ونوع الدراسة ومنهج 2019) الفيصل وجمعةاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  -7

 والنظرية المستخدمة. الحالية في مجتمع الدراسةلفت مع الدراسة واخت ،الدراسة

( في المحتوى والمضمون ومنهج الدراسة 2019اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الزهراني وعطية ) -8

 .واختلفت في النظرية المستخدمة ،والهدف العام للدراسة

واختلفت  ،( في المنهج والمحتوى والمضمون2019اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عصافرة ) -9

 .في النظرية المستخدمة
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واختلفت مع  ،( في المنهج والمضمون2019اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الشياب ) -10

 الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة.

 هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز 

مستخدمة، ية التمت اإلفادة من الدراسات السابقة في التعرف على األدب النظري للدراسة والمنهج

اإلحصائية المستخدمة بما يتفق مع مشكلة الدراسة، كما ساهمت  ساليب، واألسئلةوكيفية صياغة األ

كل العضوي التشهذه الدراسات في صياغة المشكلة البحثية واختيار النظرية المستخدمة وهي نظرية 

الدراسة، ويقوم الباحث بربط هذه الدراسات بنتائج دراستها عند  أهدافوبما يخدم  لوسائل اإلعالم

 إجراء التحليل.

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، في كونها تتناول مقارنة بين قناتين فضائيتين تبث 

باللغة العربية، لديهما جمهور كبير من المتابعين، وأن دراسة االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك في 

اسة القناتين ليس بالسهل في ظل التنافس الحاد بينهما، ما قد تضيفه هذه الدر  نلهاتي اإلخباريةالمواقع 

القنوات استخدام اليات التصميم االحترافي  ناي مدى يمكن لهاتيإلى من اسهام علمي هو معرفة 

عين مختفيا ث في موقإلى أن الدراسة الحالية تبح . إضافةنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيكلمادة اال

، ويعبران متنافسان في تقديم المحتوى للجمهور، ومن هنا يمكن االستفادة من الدراسة إيديولوجيا وماليا

في معرفة التباين بين القائمين على االتصال للموقعين في إيصال المعلومات واألخبار عبر الفيديو 

 موشن جرافيك واإلنفوجرافيك.
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 :الفصل الثالث
 الدراسة )الطريقة و اإلجراءات( منهجية

 منهج الدراسة

الباحث المنهج المسحي الوصفي في هذه فقد اعتمد الدراسة،  أسئلةجل اإلجابة على أمن 

ة وذلك واألوضاع القائم ،سة الحقائق حول الظاهرة واألحداثحيث يهتم المنهج الوصفي بدرا الدراسة،

ويقوم  شأنها،بإصدار تعميمات  أوداللتها  الستخالصبجمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها 

رها بصورة تحري أوالمنهج على قاعدتين هما: التجريد التي تميز الظاهرة كما وكيفا بغرض إظهارها 

 العينة التي تمت أوالفئة  إطارفي  وقاعدة التعميم التي هي إصدار الحكم على الظاهرة أوضح،

 (.179، ص2008دراستها )عمر, 

وقعي م فيوالفيديو موشن جرافيك حقائق علمية حول دراسة االنفوجراف  إلىجل الوصول أومن 

وتحليل  ،لهذه الدراسة أداةحليل المضمون كت أسلوبتم االعتماد على الجزيرة وسكاي نيوز عربية 

يسي وهو الهدف الرئ وكمي، ومنهجي موضوعيوصف  إلىلوصول ل للبحث،المضمون يعني: طريقة 

الوصف الموضوعي والدقيق لما يقال عن موضوع  إلىويرى السويل أن تحليل المضمون يهدف  لها،

 (.17ص ،2009 ،الحميد محدد في وقت محدد )عبد

 مجتمع الدراسة

الل الجزيرة وسكاي نيوز عربية خمجتمع هذه الدراسة يتمثل في جميع ما تم تناوله في موقعي 

 .2021سنة 
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 عينة الدراسة

 1/1/2021االسبوع االصطناعي خالل الفترة الممتدة من  لوبسأعينة الدراسة عبر  اختيارتم 

( وحدة تحليل منها 263( أسبوعا، وقد نتج عن ذلك )20، وهي فترة تتضمن )31/03/2021ولغاية 

( من موقع الجزيرة. وهي التي تم اخضاعها 129)ووحدة من موقع سكاي نيوز عربية، ( 134)

 للتحليل.

 الدراسة أداة

الظاهر  للمحتوى أوللرصد والتوصيف الكمي للمضامين  أسلوب بأنهيعرف تحليل المضمون 

وبهذا المعنى فإن تحليل المضمون يجب أن يتضمن أبعادا  كمية في مجال رصد الظاهرة  ،لالتصال

 ،موضوعية المؤشرات بطريقة واستخالصالبحثية وعناصرها المختلفة حتى يمكن مقارنتها ببعضها 

كن تحميل العبارات معاني ودالالت لم ت أوكما يهتم بتحليل المحتوى الظاهر، دون الخروج بتأويالت 

ة البحثية المستخدمة في عملي دواتضحة في النص األصلي، ويعتبر تحليل المضمون إحدى األوا

رصد التي تهم ب االجتماعيةالدراسات  إلىإضافة  ،يةاإلعالمت في الدراسات والبحوث جمع المعلوما

 ةفهو عملية تتضمن مجموعة من الخطوات المتتالية والمتكامل ،وتوصيف وتحليل المضامين المختلفة

 (.92, ص2008)اللبان وعبد المقصود، 

ات ت في كشاف خاص تسمى فئتم وضع التصنيفا طبيق إجراءات تحليل المضمونومن اجل ت

 ومحتواه، ه،ونوعيتمن التصنيفات يقوم الباحث بإنشائها طبقا  للمضمون  وتعني مجموعة ،التحليل

وتحقيق نسبة عالية من الشمول  المضمون،والهدف من التحليل بغية استخدامها في وصف هذا 

 (.2017،31الدبيسي،النتائج )مما يتيح امكانية التحليل وسهولة استخراج  والموضوعية،
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 موعة من الفئات الفرعية التالية: تضمن الدراسة مجت يل المضمون:لفئات استمارة تح

 وهي مكونة من عنصرين:  النفوجرافيك والفيديوجرافيك:ا العناصر المكونة لفن .1

  ،والخرائط.العناصر البصرية: الصور، والرسوم، واأللوان 

 .العناصر المقرؤة: إحصائيات وأرقام، ومعلومات وحقائق 

 نوعين، هما:  لىإالنفوجرافيك والفيديوجرافيك اينقسم  النفوجرافيك والفيديوجرافيك:اأنواع فن  .2

 تضمن االمعلومات واإلحصائيات. االنفوجرافيك الثابت: عبارة عن صورة ثابتة 

 االنفوجرافيك المتحرك: عادة ما يقدم على شكل مقطع فيديو.  

ايا التي تحديد القض إلىتهدف  النفوجرافيك والفيديوجرافيك:اتي يعرضها فن لالقضايا ا .3

وعات الموضيعرضها فن االنفوجرافيك بشكل مبسط، وتجلت أهم تلك الموضوعات في 

االقتصادية، الموضوعات األمنية، االهتمامات االنسانية،  السياسية، الموضوعات

الموضوعات االجتماعية، الموضوعات الرياضية، الموضوعات الدينية، الموضوعات 

 التعليمية وموضوعات أخرى.

 : محلي، عربي، دولي.النفوجرافيك والفيديوجرافيكفئة النطاق الجغرافي ا .4

التقرير  ،الصحفيالخبر  :والفيديوجرافيكك النفوجرافيفئة النمط الصحفي الذي يتبعه ا .5

                                                                                                      ، فن مستقل.الصحفي، الحديث الصحفي، المقال الصحفي، التحقيق الصحفي

وب مقارنة، : أسلوب تحليلي، أسلوالفيديوجرافيكالنفوجرافيك فئة أسلوب عرض البيانات في ا .6

 أخرى. أساليبأسلوب تسلسل زمني، أسلوب وصفي، 

ماالت : االستماالت العقلية، االستالنفوجرافيك والفيديوجرافيكفئة االستماالت االقناعية ل .7

 العاطفية، االستماالت التخويفية، استماالت مختلطة، 
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م لفن ويقصد به القائم بعملية التصمي والفيديوجرافيك:النفوجرافيك امصادر تصميم فن   .8

 االنفوجرافيك، وتتضمن:

 أي أنه يوجد طاقم فني يقوم بعملية التصميم.موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية ، 

 االستعانة بتصميمات مصمم من خارج موقعي الجزيرة  أو: أي أنه يتم تكليف مصمم مصمم

 لتصميم.وسكاي نيوز عربية وتوكل له مهمة ا

 ويقصد به االستفادة من فن االنفوجرافيك في مواقع اخرى، ونقله لموقعي نقال عن مواقع :

 الجزيرة وسكاي نيوز عربية.

 داةصدق األ

البحث على جمع المعلومات الالزمة للوفاء بمشكلة البحث واإلجابة  أداةقدرة  داةيقصد بصدق األ

تم وضع التعريفات لفئات (. ولهذا الغرض 99ص ،2008 ،دعن التساؤالت )اللبنان وعبد المقصو 

على مجموعة من األساتذة والخبراء من أجل تحكيمها وتم إعتماد الشكل األخير  االتحليل وعرضه

 .جميع مالحظاتهم وتوجيهاتهم تيفاءاسالتحليل( بعد  استمارة)المضمون لكشاف تحليل 

 دارةثبات اال

تطبيق اإلستمارة والحصول على نتائج ثابته كل مرة يعرف الثبات على أنه إمكانية تكرار 

" ثبات الباحث مع نفسه "،  أيضا  ، والذي يسمى االختبارالباحث بإعادة  قام(. و 2017)المشهداني, 

وذلك بتحليل جزء من العينة مرتين بفارق زمني مدته شهر واحد في هذه الدراسة، ليتم بعد ذلك 

 نتائج هاتين المرتين.إحتساب معامل الثبات إعتمادا  على 

، تم القيام بتطبيق كشاف التحليل على جزء من عينة الدراسة داةومن أجل التحقق من ثبات األ

 :ثبات باستخدام معادلة هولستي وهيمرتين، بفارق زمني مدته شهر واحد واستخراج معامل ال
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 التحليل.= عدد الفئات المتفق عليها في عملية  M حيث ان

 .مجموع فئات التحليل = Nو

 (.81)% إلىوقد كانت نتيجة هذا االختبار مقبولة إذ وصلت 

 متغيرات الدراسة

 موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية. المتغيرات المستقلة:

والفيديو  نفوجراف)االيتمثل المتغير المستقل في هذه الدراسة في الوسائط المتعددة المتغيرات التابعة: 

 ( تحديدا واالختالف بين الموقعين في استخدام تلك الوسائط. موشن جرافيك

 إجراءات الدراسة

خدام مواقع استالباحث بتحديد فكرة الدراسة، ليحدد بعدها عنوان الموضوع بالصيغة اآلتية "  قام .1

وتم  "،ه تحليليه مقارن دراسة والجزيرةللوسائط المتعددة: موقعي سكاي نيوز  اإلخباريةالقنوات 

 صياغة مشكلة الدراسة بعد ذلك.

البحث في األدب النظري حول الموضوع بشكل مكثف وذلك من خالل دراسة النظريات  تم .2

ية التي من خاللها يمكن تكوين مسار علمي لمعالجة مشكلة الدراسة، ليتم االعتماد بعد اإلعالم

 .اإلعالمنظرية التشكل العضوي لوسائل  ذلك على نظرية"

الدراسات واألبحاث السابقة التي تعالج مواضيع قريبة من موضوع الدراسة، وذلك  إلىالعودة  تمت .3

التي اعتمدتها هذه الدراسات، والنتائج التي تم الوصول اليها  دواتعلى المناهج واأل االطالعبغية 

 منها في الدراسة الحالية. لالستفادة
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عينة الدراسة" " -" اإلخباريةتناوله في المواقع  على بعض ما تم االطالعتكوين فكرة أولية بعد  تم .4

 وذلك في الفترة الزمنية الخاصة بالدراسة.

من خالل عرض الداة  داةقياس صدق األتم الدراسة "كشاف التحليل" ومن ثم  أداةعداد بإ القيام .5

دلة امععلى مجموعة من الخبراء لألخذ بمالحظاتهم، كما تم قياس ثبات األداة من خالل استخدام 

 .)هولستي(

للتحليل الكمي والكيفي وفق استمارة التحليل، ومعالجتها  حصر عينة الدراسة، ثم أخضعت تم .6

 والخروج بعد ذلك بنتائج الدراسة.إحصائيا  بالطرق المناسبة، 

قام الباحث بتوزيع استمارة التحليل على مجموعة من المختصين في مجال اإلعالم واإلعالم  .7

 منها.الرقمي لتحكيمها، وأخذ المالحظات 

 المعالجة اإلحصائية

م الحاسوب ومعالجتها بحزمة برامج اإلحصاء للعلو  إلىتم جمع البيانات وترتيبها ومن ثم إدخالها 

النتائج الخاصة بتحليل المضمون وهي التكرارات والنسب  استخراج" بهدف SPSSاالجتماعية "

تطبيق نتائجها الدراسة، و  إلىالدراسة والوصول  أسئلة، من أجل اإلجابة عن البيانيةالمئوية والرسوم 

 .الدراسة" أداةمعادلة )هولستي( للتحقق من ثبات كشاف الترميز "
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 :الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة

الجزيرة  وقعيمما الموضوعات التي يتناولها اإلنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك في السؤال األول: 

 وسكاي نيوز عربية؟
 لإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير الرتبة لموقعي القناتين كما يأتي:

 (1الجدول )
 يةموقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربفي والفيديو موشن جرافيك الموضوعات التي عالجتها االنفوجرافيك 

تظهر بيانات الجدول أعاله أن الرتب الثالث األولى من ضمن الموضوعات التي عالجتها 

ضية الموضوعات الريا موقع سكاي نيوز حازت عليهافي والفيديو موشن جرافيك االنفوجرافيك 

(. بالمقابل فقد حازت الموضوعات %14.9االجتماعية )( ثم %15.0( ثم السياسية )15.6%)

 ( والصحية على الرتب الثالث في موقع قناة الجزيرة.%19.5والسياسية ) (%20.2)االجتماعية 

 الموضوعات
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
 2 19.5 54 2 15.0 49 سياسية

 4 18.5 51 4 12.5 41 اقتصادية
 5 13.0 36 6 08.8 29 أمنية

 3 18.8 52 5 11.9 39 صحية
 6 12.0 33 6 08.8 29 تعليمية
 7 09.4 26 1 15.6 51 رياضية

 1 20.2 56 3 14.9 49 اجتماعية
 8 08.7 24 4 12.5 41 موضوعات أخرى

  %100 276  %100 328 المجموع
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( %8.8(، واألمنية )%8.8التعليمية )وجاء اقل الرتب في االهتمام من نصيب الموضوعات 

لموقع قناة سكاي نيوز. بالمقابل وفي موقع قناة الجزيرة فقد جاءت الرتب األخيرة من نصيب 

 ( التالي يمثل هذا التوزيع.1(، والرسم البياني )%9.4( والرياضية )%8.7موضوعات أخرى بنسبة )

 

 

 

 

 

 

جزيرة في موقعي الوالفيديو موشن جرافيك  لإلنفوجرافيكما العناصر المكونة السؤال الثاني: 
 وسكاي نيوز عربية؟

 لإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير الرتبة لموقعي القناتين كما يأتي:

 العناصر )الفئات( الرئيسية -أ
 (2الجدول )

 موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةفي والفيديو موشن جرافيك العناصر المكونة لالنفوجرافيك  

 

 يك أنلإلنفوجرافيك والفيديو موشن جرافبيانات الجدول أعاله بخصوص العناصر المكونة تظهر 

قناة  ( لموقع%49.2( مقابل )%53.7سكاي نيوز أكثر اهتماما بالعناصر المقروءة بنسبة )موقع 

 _( مقابل%49.2)بينما تبين أن الجزيرة تفوقت في االهتمام بالعناصر المرئية بنسبة الجزيرة. 

 العناصر المكونة
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
 2 49.1 467 1 53.7 469 العناصر المقروءة
 1 49.2 468 2 42.1 368 العناصر المرئية

 3 01.7 17 3 04.2 037 العناصر الصوتية
 - %100 952 - %100 874 المجموع

15 12.5 8.8 11.9 8.8 15.6 14.9 12.5
19.5 18.5

13
18.8

12 9.4
20.2

8.7

سياسية اقتصادية  أمنية  صحية  تعليمية  رياضية  اجتماعية  موضوعات 
أخرى 

يك يمثل الموضوعات التي عالجتها االنفوجراف( 1)الرسم البياني 
عربيةفي موقعي الجزيرة وسكاي نيوزوالفيديو موشن جرافيك 

Skynews Aljazeera
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الموقعين، جدا لكال  ضئيلة( لموقع سكاي نيوز. أما العناصر الصوتية فقد جاءت في نسب 42.1%)

 ( التالي يمثل هذا التوزيع.2والرسم البياني )

 

 العناصر المقروءة -ب

 ( 3الجدول )
 وز عربيةوسكاي نيالجزيرة في موقعي والفيديو موشن جرافيك  لإلنفوجرافيكالعناصر المقروءة المكونة 

تظهر بيانات الجدول أعاله أن الرتب الثالث األولى من العناصر المقروءة المكونة لالنفوجرافيك 

( ثم األسماء بنسبة %20.0والفيديوجرافيك في موقع سكاي نيوز جاءت لإلحصاءات بنسبة )

 (. بالمقابل، وفي موقع الجزيرة جاءت الرتب الثالث%15.6( ثم العناوين الرئيسية بنسبة )18.3%)

 العناصر المقروءة
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
 2 15.3 72 1 20.0 89 اإلحصاءات

 3 15.0 68 4 14.6 69 المفاهيم
 3 15.0 69 2 18.3 86 االسماء

 1 18.2 85 3 15.6 73 العناوين الرئيسية
 4 13.4 63 6 10.4 49 العناوين الفرعية

 5 12.4 58 5 10.9 51 التواريخ
 6 07.6 36 7 08.5 40 مقدمة توضيحية

 7 03.3 16 8 02.6 12 روابط تشعبية
 - %100 467 - %100 469 المجموع

53.7

42.1

4.2

49.1 49.1

1.8
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20
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العناصر المقروءة  العناصر المرئية  العناصر الصوتية

و موشن والفيدييمثل العناصر المكونة لالنفوجرافيك ( 2)الرسم البياني 
في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةجرافيك 

Skynews Aljazeera
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( %15.0( ثم اإلحصاءات، ثم المفاهيم واألسماء بنسبة )%18.2الرئيسية بنسبة ) األولى للعناوين

 ( التالي يمثل هذا التوزيع.3والرسم البياني )وهذا يعني تقاربا نسبيا بين الموقعين. لكل منهما. 

 العناصر المرئية -ج
 ( 4الجدول )

 يةفي موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربوالفيديو موشن جرافيك العناصر المرئية المكونة لالنفوجرافيك 

 العناصر المرئية
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
 2 15.8 74 1 25.3 93 الخطوط

 1 20.5 96 2 21.2 78 الصور الفوتوغرافية
 3 13.5 63 3 10.9 40 الرموز التصويرية

 9 03.8 18 4 10.3 38 الجداول
 5 10.9 50 7 07.6 28 الرسوم التعبيرية

 8 06.0 28 8 04.3 16 الخرائط
 7 07.0 33 9 03.0 11 المخططات البيانية

 4 13.2 62 5 09.0 33 األلوان للشرائح
 6 09.4 44 6 08.4 31 المداخل التوضيحية

 368 100%  468 100%  
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اإلحصاءات المفاهيم  االسماء  سية العناوين الرئي ية العناوين الفرع التواريخ  ة مقدمة توضيحي ة روابط تشعبي

يمثل العناصر المقروءة المكونة لالنفوجرافيك ( 3)الرسم البياني 
ةفي موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيوالفيديو موشن جرافيك 

Skynews Aljazeera



46 

تظهر بيانات الجدول أعاله أن الرتب الثالث األولى من العناصر المرئية المكونة لالنفوجرافيك 

( ثم الصور الفوتوغرافية %25.3في قناة سكاي نيوز جاءت للخطوط بنسبه )والفيديو موشن جرافيك 

(. بالمقابل، فقد جاءت الرتب الثالث في %10.9(، ثم الرموز التصويرية بنسبة )%21.2بنسبة )

ع سكاي نيوز، مشابهة نسبيا موقوالفيديو موشن جرافيك موقع الجزيرة للعناصر المرئية لإلنفوجرافيك 

(، ثم الرموز التصويرية %15.8(، ثم الخطوط بنسبة )%20.5وتوغرافية بنسبة )وهي الصور الف

(20.5%.) 

وهو ما يعني تشابها كبيرا بين الموقعين فيما يتعلق بالعناصر المرئية المكونة لإلنفورجرافيك 

 .والفيديو موشن جرافيك

(، ثم الخرائط %7.6) أما الرتب األخيرة في قناة سكاي نيوز فقد جاءت للرسوم التعبيرية بنسبة

(. بالمقابل كانت الرتب الثالث %3.0(، ثم الرتبة األخيرة للمخططات التعبيرية بنسبة )%4.3بنسبة )

(، ثم الخرائط بنسبة %7.0األخيرة لموقع قناة الجزيرة من نصيب المخططات البيانية بنسبة )

 ( التالي هذا التوزيع.4البياني )ويمثل الرسم (، %3.8(، ثم الرتبة األخيرة للجداول بنسبة )6.0%)
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الفيديو ويمثل العناصر المرئية المكونة لالنفوجرافيك ( 4)الرسم البياني 
في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةموشن جرافيك 
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 العناصر الصوتية: -د
 ( 5الجدول )

 بيةفي موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عر والفيديو موشن جرافيك العناصر الصوتية المكونة لالنفوجرافيك 

ن جرافيك والفيديو موشتظهر بيانات الجدول أعاله أن العناصر الصوتية المكونة لالنفوجرافيك 

(، ثم الموسيقى %45.9)في موقعي سكاي نيوز جاءت للمؤثرات الصوتية بالرتبة األولى بنسبة 

(، بالمقابل، فقد وجدت الترتيب نفسه بالنسبة %19.0(، ثم الصوت البشرية بنسبة )%35.1بنسبة )

( للمؤثرات %41.2)و( للموسيقى، %41.2انت كالتالي: )لموقع الجزيرة لكن بنسب مختلفة ك

 التوزيع. ( التالي هذا5( للصوت البشري، ويمثل الرسم البياني )%17.6الصوتية، ثم )

 

 العناصر الصوتية
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
 3 17.6 3 3 19.0 7 صوت بشري

 2 41.2 7 2 35.1 13 موسيقى
 1 41.2 7 1 45.9 17 مؤثرات صوتية

  %100 17  100 37 مجموع
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والفيديو يمثل العناصر الصوتية المكونة لالنفوجرافيك( 5)الرسم البياني 
في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةموشن جرافيك 
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لمستخدم اوالفيديو موشن جرافيك االنفوجرافيك طرق التصميم المستخدمة في ما السؤال الثالث: 
  ؟عربيةفي موقعي الجزيرة وسكاي نيوز 

 ي:تلإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير الرتبة لموقعي القناتين كما يأ

 (6الجدول )
 في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةوالفيديو موشن جرافيك اإلنفوجرافيك طرق تصميم 

طريقة  من حيثوالفيديو موشن جرافيك تظهر بيانات الجدول أعاله أن توزيع االنفوجرافيك 

التصميم توزعت بين رسوم جاهزة ورسوم غير جاهزة، وجاءت الرسوم غير الجاهزة في موقع سكاي 

جاءت الرسوم غير الجاهزة في  (، بالمقابل، فقد%35.6( مقابل )%46.4نيوز بنسبة أعلى بلغت )

( للرسوم الجاهزة، ويمثل الرسم %32.6( وباقي النسبة )%67.4موقع الجزيرة بنسبة عالية بلغت )

 ( التالي هذا التوزيع.6البياني )

والفيديو موشن االنفوجرافيك 
من حيث طريقة التصميمجرافيك   

 الجزيرة سكاي نيوز
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات

 2 32.6 44 2 35.6 52 رسوم جاهزة
 1 67.4 91 1 46.4 94 رسوم غير جاهزة

%100 146 المجموع   135 100%   
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رافيك والفيديو موشن جيمثل طرق تصميم اإلنفوجرافيك ( 6)الرسم البياني 
في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية
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ما أساليب عرض البيانات في االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك المنشور في السؤال الثالث:  .1
 نيوز عربية؟موقعي الجزيرة وسكاي 

 كما يأتي: لرتبة لموقعي القناتينلإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير ا

 ( 7الجدول )
 بيةفي موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عر والفيديو موشن جرافيك أساليب عرض البيانات في االنفوجرافيك 

أساليب عرض البيانات في 
 يكموشن جرافوالفيديو االنفوجرافيك 

 الجزيرة سكاي نيوز
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة أساليب عرض البيانات

 2 30.1 59 2 28.6 59 التحليلي
 3 21.4 42 3 26.2 54 المقارن
 1 35.7 70 1 30.6 63 الوصفي
 4 12.8 25 4 14.6 30 الحواري
  %100 196  %100 206 المجموع

 عرض البيانات في االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك أساليبتظهر بيانات الجدول أعاله أن 

( %30.6في موقع السكاي نيوز والجزيرة ركز على األسلوب الوصفي في الرتبة األولى بنسبة )

عين ق( موقع الجزيرة، وجاء األسلوب التحليلي في الرتبة الثانية لكال المو %35.7لموقع سكاي نيوز و)

( للجزيرة، وجاء األسلوب المقارن في الرتبة %30.1( موقع سكاي نيوز مقابل )%28.6بنسبة )

( موقع الجزيرة، وأخيرا، %21.4( موقع سكاي نيوز مقابل )%26.2الثالثة في كال الموقعين بنسبة )

يوز، ونسبة ( لسكاي ن%14.6فقد جاء األسلوب الحواري في الرتبة األخيرة في كال الموقعين بنسبة )

 ( التالي هذا التوزيع.7( لموقع الجزيرة، ويمثل الرسم البياني )12.8%)
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يرة في موقعي الجز والفيديو موشن جرافيك إلنفوجرافيك ل النطاق الجغرافي ام الخامس:السؤال 
 وسكاي نيوز عربية؟

 :ين كما يأتيلموقعي القناتلرتبة لإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير ا

 ( 8الجدول )
 في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةوالفيديو موشن جرافيك النطاق الجغرافي لإلنفوجرافيك 

 لإلنفوجرافيكالنطاق الجغرافي 
 جرافيك موشنوالفيديو 

 الجزيرة  سكاي نيوز 
 الرتبة  النسبة  التكرارات  الرتبة  النسبة  التكرارات 

 2 32.1 44 2 34.6 53 اقليمي 
 1 67.9 93 1 65.4 100 عالمي 

 - %100 137 - %100 153 المجموع 

وزعت توالفيديو موشن جرافيك تظهر بيانات الجدول أعاله أن النطاق الجغرافي لالنفوجرافيك 

( للنطاق الجغرافي العالمي %65.4بين اإلقليمي والعالمي، وقد جاءت في موقع سكاي نيوز بنسبة )

( للنطاق اإلقليمي، بالمقابل، فقد جاءت نسب التوزيع في موقع الجزيرة مقاربة لما %34.6مقابل )

( للنطاق %34.1( للنطاق العالمي و)%67.9هو عليه الحال في السكاي نيوز، إذ جاءت بنسبة )

 ( التالي هذا التوزيع.8اإلقليمي، ويمثل الرسم البياني )
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ك يمثل أساليب عرض البيانات في االنفوجرافي( 7)الرسم البياني 
والفيديو موشن جرافيك 
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ي موقعي فوالفيديو موشن جرافيك ما النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك السؤال السادس: 
 الجزيرة وسكاي نيوز عربية؟

 كما يأتي: لرتبة لموقعي القناتينلإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير ا

 (9الجدول )
 في موقعي الجزيرةوالفيديو موشن جرافيك النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافك  

 وسكاي نيوز عربية

النمط الصحفي الذي 
يتبعه االنفوجرافيك 

 والفيديو موشن جرافيك

 الجزيرة سكاي نيوز
النمط الصحفي 

 الذي يتبعه
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة

 1 21.6 48 4 18.9 46 الخبر الصحفي 
 3 18.1 40 1 23.0 56 التقرير الصحفي 
 5 13.5 30 5 13.1 32 الحديث الصحفي
 4 17.1 38 3 19.9 48 التحقيق الصحفي

 2 20.7 46 2 20.2 49 روبورتاج
 6 09.0 20 6 04.9 12 اخر 

  %100 222  %100 243 المجموع 
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يو موشن والفيديمثل النطاق الجغرافي لالنفوجرافيك ( 8)الرسم البياني 
في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية جرافيك 
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موشن جرافيك  والفيديوأن توزيع النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك  تظهر بيانات الجدول

(، ثم %23.0في موقع سكاي نيوز توزع على ستة أنماط جاء في مقدمتها التقرير الصحفي بنسبة )

(، بالمقابل، فقد ظهر توزيعا %19.9(، ثم التحقيق الصحفي بنسبة )%20.2الريبورتاج بنسبة )

مقاربا نسبيا في موقع الجزيرة مع اختالف بسيط في النسب المئوية، إذ جاء التقرير الصحفي في 

(، ثم التقرير الصحفي بنسبة %20.7(، ثم الريبورتاج بنسبة )%21.6الرتبة األولى بنسبة )

 ( التالي هذا التوزيع.9(، ويمثل الرسم البياني )18.1%)

أما باقي األنماط الصحفية فقد جاءت في التريب األخير كان أقلها )اآلخر( الذي ال ينطوي 

ة بقة لكال الموقعين، بينما جاء الحديث الصحفي في الرتبتحت أي من األنماط الرئيسية بنسبة متطا

 في كال الموقعين بنسب متقاربة لكل منهما. أيضا  قبل األخيرة 

 

في دمة المستخوالفيديو موشن جرافيك ما االستماالت اإلقناعية لإلنفوجرافيك السؤالل السابع: 
 موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية؟

 كما يأتي: لرتبة لموقعي القناتيناستخراج التكرارات والنسبة المئوية وتقدير الإلجابة عن السؤال تم 
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لفيديو وايمثل النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك ( 9)الرسم البياني 

موشن جرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية
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 ( 10الجدول )
 ةالجزيرة وسكاي نيوز عربي في موقعيوالفيديو موشن جرافيك االستماالت االقناعية لالنفوجرافيك 

 لإلنفوجرافيك اإلقناعيةاالستماالت 
 والفيديو موشن جرافيك

 الجزيرة  سكاي نيوز 
 الرتبة  النسبة  التكرارات  الرتبة  النسبة  التكرارات 

 1 31.7 73 2 25.5 60 االستماالت العقلية
 4 18.7 43 1 26.4 62 االستماالت العاطفية
 3 19.2 44 3 25.0 58 االستماالت التخويفية
 2 22.1 51 4 13.7 32 االستماالت المختلطة

  %100 230  %100 234 المجموع 

توزعت يك والفيديو موشن جرافتظهر بيانات الجدول أعاله أن االستماالت االقناعية لالنفوجرافيك 

على خمسة فئات كانت االستماالت العاطفية في الرتبة األولى بالنسبة لموقع سكاي نيوز بنسبة 

ل (، مقاب%18.7( بينما جاء هذا النمط في الرتبة الرابعة في موقع الجزيرة بنسبة )26.4%)

(، وجاءت االستماالت العقلية %31.7االستماالت العقلية في الرتبة األولى لموقع الجزيرة بنسبة )

( مقابل الرتبة الثانية لالستماالت المختلطة %25.5في الرتبة الثانية بالنسبة لموقع سكاي نيوز بنسبة )

قد كانت من نصيب (، أما الرتبة الثالثة في كال الموقعين ف%22.1في موقع الجزيرة بنسبة )

(، وأخيرا، فقد جاء النمط "دون استماالت" في الرتبة األخيرة %19.2االستماالت التخويفية بنسبة )

 ( التالي هذا التوزيع.10في كال الموقعين بنسب متقاربة، ويمثل الرسم البياني )
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يديو والفيمثل االستماالت االقناعية لالنفوجرافيك ( 10)الرسم البياني 
موشن جرافيك 
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وسكاي  موقعي الجزيرةفي والفيديو موشن جرافيك ما مصادر معلومات االنفوجرافيك السؤال الثامن: 
 نيوز عربية؟

 (11الجدول )
 في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةوالفيديو موشن جرافيك مصادر معلومات االنفوجرافيك  

مصادر معلومات االنفوجرافيك 
 والفيديو موشن جرافيك

 الجزيرة سكاي نيوز
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات

 1 69.8 90 2 36.6 49 ذكر المصدر
 2 30.2 39 1 63.4 85 عدم ذكر المصدر

 - %100 129 - %100 134 المجموع

ي موقع فوالفيديو موشن جرافيك تظهر بيانات الجدول أعاله أن مصادر معلومات االنفوجرافيك 

( وعدم ذكر المصدر بنسبة أعلى بلغت %36.6سكاي نيوز توزعت بين ذكر المصدر بنسبة )

في موقع سكاي نيوز، بالمقابل، حرص موقع الجزيرة على ذكر المصدر بنسبة عالية  (63.4%)

( التالي هذا 11(، ويمثل الرسم البياني )%30.2( وعدم ذكر المصدر بنسبة )%69.8بلغت )

 التوزيع.
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والفيديو موشنيمثل مصادر معلومات االنفوجرافيك ( 11)الرسم البياني 
جرافيك 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة

 ائطلوسلموقعي سكاي نيوز عربية والجزيرة  استخدامات: مناقشة السؤال الرئيس للدراسة

لتعزيز المحتوى الرقمي ولجذب المزيد من  أداةكالنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك( االمتعددة )

 .موقعي سكاي نيوز عربية والجزيرةالمشاهدين لمتابعة 

في  رافيكجاإلنفوجرافيك والفيديو موشن لى استخدام ع تفق موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةا

ائج التحليل أظهرت نتكما  .للمواد التي تم تقديمها ثم الرياضية ،السياسية، ثم االجتماعيةالمواضيع 

( لموقع %49.2( مقابل )%53.7أكثر اهتماما بالعناصر المقروءة بنسبة )كان أن موقع سكاي نيوز 

ء في على العنصر المقرو  قناة الجزيرة ويرى الباحث السبب بذلك االعتماد الكبير لموقعي القناة

 محتواها على طريق االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك. 

بسبب تركيز ( %49.2بينما تبين أن موقع الجزيرة تفوق في االهتمام بالعناصر المرئية بنسبة )

( لموقع %42.1ابل )مققناة الجزيرة على جمالية الصورة التي تساهم بشكل كبير بلفت انتباه المتلقي، 

 .بشكل أكبر في المحتوى من العناصر المرئية اهتمتويرى الباحث أن السكاي نيوز  كاي نيوزس

 أما العناصر الصوتية فقد جاءت في نسب ضئيلة جدا لكال الموقعين.

وزعت بين النفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك تطريقة التصميم لنتائج التحليل أن توزيع وبينت 

ة، وجاءت الرسوم غير الجاهزة في موقع سكاي نيوز بنسبة أعلى بلغت رسوم جاهزة ورسوم غير جاهز 

عرض البيانات في االنفوجرافيك  أساليبأن كما بينت نتائج الدراسة  .(%35.6( مقابل )46.4%)

على األسلوب الوصفي في  توالفيديو موشن جرافيك في موقعي السكاي نيوز والجزيرة ركز 

الثانية لكال الموقعين بنسبة  المرتبةاألسلوب التحليلي في  وجاء ،(%30.6األولى بنسبة )المرتبة
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ة الثالث المرتبةاألسلوب المقارن في  وجاء ،للجزيرة( %30.1موقع سكاي نيوز مقابل )ل( 28.6%)

 .موقع الجزيرةل( %21.4( لموقع سكاي نيوز مقابل )%26.2في كال الموقعين بنسبة )

 جغرافي لالنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك توزعت بينأظهرت نتائج التحليل أن النطاق الو 

 ،( للنطاق الجغرافي العالمي%65.4اإلقليمي والعالمي، وقد جاءت في موقع سكاي نيوز بنسبة )

ويرى الباحث أن نسبة النطاق الجغرافي العالمي أتت أعلى وذلك يعود بسبب االنتخابات األمريكية 

جاءت  بالمقابل،. ( للنطاق اإلقليمي%34.6وس كورونا مقابل )والحالة الصحية جراء انتشار فاير 

نسب التوزيع في موقع الجزيرة مقاربة لما هو عليه الحال في السكاي نيوز بسبب اقتراب المحتوى 

بسبب األهتمام الكبير الذي وجد  ( للنطاق العالمي%67.9المنشور في الموقعين، إذ جاءت بنسبة )

 .( للنطاق اإلقليمي%34.1و) القضايا العالمية في محتواها، في محتوى الجزيرة بمناقشة

قع سكاي نيوز في مو ف ،توزيع النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك أما

( ثم الريبورتاج بنسبة %23.0توزع على ستة أنماط جاء في مقدمتها التقرير الصحفي بنسبة )

ويرى الباحث أن القائمين على إرسال األخبار  (،%19.9بنسبة )( ثم التحقيق الصحفي 20.2%)

وذلك يعود  ،يك يستخدم نمط التقرير بشكل كبيروالمعلومات في الفيديو موشن جرافيك واإلنفوجراف

يقة بسيطة وأيسر ر بسبب حصر كمية كبيرة من المعلومات في فترة زمنية قصيرة وتنشر للمتلقين بط

ظهر توزيعا مقاربا نسبيا في موقع الجزيرة مع اختالف بسيط في النسب بالمقابل، فقد  .للمتلقين

، (%20.7(، ثم الريبورتاج بنسبة )%21.6المئوية، إذ جاء التقرير الصحفي في الرتبة األولى بنسبة )

ويرى الباحث أن استخدام الرويبورتاج التوضيحي جاء بهذه المرتبة نتيجة لمحاولة الجزيرة توضيح 

 (.%18.1، ثم التقرير الصحفي بنسبة )لقضايا المهمةمجموعة من ا
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أظهرت نتائج التحليل أن االستماالت االقناعية لالنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك توزعت على 

ة األولى منها بالنسبة لموقع سكاي نيوز بنسب المرتبةخمسة فئات كانت االستماالت العاطفية في 

الستماالت كان على ا للقناتين اإللكترونيةقائمين على المواقع ويرى الباحث أن تركيز ال ،(26.4%)

بالدرجة االولى، بينما جاء هذا النمط في الرتبة الرابعة في موقع الجزيرة العاطفية والتي حصلت على 

األولى لموقع الجزيرة بنسبة  على المرتبةاالستماالت العقلية  . بينما حصلت(%18.7بنسبة )

، فيما يكفمية المعلومات التي ترتكز عليها االنفوجرافيك والفيديو موشن جرا( وذلك بسبب ك31.7%)

( مقابل %25.5الثانية بالنسبة لموقع سكاي نيوز بنسبة ) المرتبةجاءت االستماالت العقلية في 

الثالثة في كال  المرتبةأما . (%22.1الثانية لالستماالت المختلطة في موقع الجزيرة بنسبة ) المرتبة

لنمط "دون (، وأخيرا، فقد جاء%19.2بنسبة )قعين فقد كانت من نصيب االستماالت التخويفية المو 

 استماالت" في الرتبة األخيرة في كال الموقعين بنسب متقاربة.

أظهرت نتائج التحليل أن مصادر معلومات االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك في موقع أخيرا ، 

ويرى الباحث ذلك أن ذكر المصدر يعود ، (%36.6بين "ذكر المصدر" بنسبة ) سكاي نيوز توزعت

( في %63.4، و"عدم ذكر المصدر" بنسبة أعلى بلغت )اإلعالمللمبدأ األخالقي المعمول فيه في 

( %69.8موقع سكاي نيوز، بالمقابل، حرص موقع الجزيرة على "ذكر المصدر" بنسبة عالية بلغت )

 .(%30.2نسبة )عدم ذكر المصدر" بو 

رافيك في جموشن  الموضوعات التي يتناولها اإلنفوجرافيك والفيديوالسؤال األول: نتائج  مناقشة .1
 موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية.

ية الموضوعات الرياض الجزيرةكانت أكثر الموضوعات ظهورا في الوسائط المتعددة في موقع 

نوات ، وأيضا بسبب وجود قوذلك يعود الهتمام الشباب الكبير في الموضوعات الرياضية (15.6%)

بسب وقوع فترة التحليل في ( %15.0ثم السياسية ) ،لقناة الجزيرة مختصة بالمواضع الرياضية تابعة
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عتمدت ا، على غرار الجزيرة التي ظل االنتخابات األمريكية وما لها صدى كبير على مستوى العالم

(. بالمقابل فقد %14.9ثم االجتماعية )، االنتخابات األمريكيةبشكل كبير على التغطية المفتوحة في 

 التي تمس حياة المواطن العربي بالدرجة األولى في محتواها، حازت الموضوعات االجتماعية

وهذا يعود ألن قناة الجزيرة تعتمد بشكل  (%20.2) على المرتبة الثالثة وبنسبة والسياسية والصحية

  .األمور االجتماعيةتغطية كبير على 

 بار والمعلومات التي كانتيرى الباحث أن المواضيع الصحية كانت متقدمة بسبب كثرة األخ

التي ثالث الرتب ال فهذه المواضيع كانت في عن جائحة كورونا وكيفت التعامل معها، تقدم للجمهور

. وبذلك عربية وقناة سكاي نيوز قناة الجزيرة يفي موقع نفوجرافيك والفيديو موشن جرافيكيتناولها اإل

 وشن جرافيكاإلنفوجرافيك والفيديو ماستخدام  لىع الجزيرة وسكاي نيوز عربية يتضح اتفاق الموقعين

 ثم الرياضية. ،السياسية، ثم االجتماعيةفي المواضيع 

موقعي  يفوالفيديو موشن جرافيك العناصر المكونة لإلنفوجرافيك الثاني:  السؤالنتائج  مناقشة .2
 .الجزيرة وسكاي نيوز عربية

 العناصر )الفئات( الرئيسية -أ

( %53.7أظهرت نتائج التحليل أن موقع سكاي نيوز أكثر اهتماما بالعناصر المقروءة بنسبة )

لى عتماد الكبير لموقعي القناة عويرى الباحث السبب بذلك اال ( لموقع قناة الجزيرة%49.2مقابل )

  .العنصر المقروء في محتواها المنشور على طريق االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك

بسبب تركيز ( %49.2بينما تبين أن موقع الجزيرة تفوق في االهتمام بالعناصر المرئية بنسبة )

( لموقع %42.1ابل )مقانتباه المتلقي، قناة الجزيرة على جمالية الصورة التي تساهم بشكل كبير بلفت 
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 .بشكل أكبر في المحتوى من العناصر المرئية اهتمتويرى الباحث أن السكاي نيوز  سكاي نيوز

  جدا لكال الموقعين. ضئيلةأما العناصر الصوتية فقد جاءت في نسب 

من  (2019) الشحيريودراسة  (2017دراسة لبد )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 .األساسية للمواقع اإلخباريةناحية استخدام االنفوجرافيك في الموضوعات 

 المقروءة العناصر-ب

أظهرت نتائج التحليل أن الرتب الثالث األولى من العناصر المقروءة المكونة لالنفوجرافيك 

ويرى الباحث ، ( %20.0بنسبة )و جرافيك في موقع سكاي نيوز جاءت لإلحصاءات موشن  والفيديو

 درجة عالية من المصداقية ويستفيد منها المتلقي للمعلوماتمن لما فيها أن لإلحصائيات أهمية كبيرة 

 .واالخبار

يرى الباحث أن لألسماء أهمية كبيرة ، (%18.3بنسبة )و األسماء  في المرتبة الثانية جاءت

لعناوين افي المرتبة الثالثة جاءت ثم ية للجمهور، اإلعالممضمون الرسالة كيفية ايصال لمعرفة 

 ةأن وجود العناوين الرئيسة مهمة للفت انتباه الجهور لمشاهدالباحث يرى  ،(%15.6الرئيسية بنسبة )

 .ياإلعالمواالطالع على المحتوى 

( ثم %18.2الرئيسية بنسبة ) األولى للعناوينبالمقابل، وفي موقع الجزيرة جاءت الرتب الثالث 

الهتمام القناتين في إيصال المفاهيم  ( لكل منهما%15.0مفاهيم واألسماء بنسبة )الو  اإلحصاءات

يعود بب بذلك ويرى الباحث أن الس. وهذا يعني تقاربا نسبيا بين الموقعين. بسهولة ويسر إلى المتلقي

 .اهتمام الجزيرة بمصداقية المعلومة من خالل تدعيمها باإلحصاءاتإل
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توظيف الوسائط المتعددة في السرد  في (2016محسب ) نتائج دراسةوتتفق هذه النتائج مع 

 ( وذلك لتحقيق االفادة منلمعلوماتية )النص، الصور الثابتةعلى اكثر من وسيط من الوسائط ا

  التقنيات التي تقدمها االنترنت من زاوية وتقديم االحداث بصورة واقعية من زاوية اخرى.

 العناصر المرئية -ج 

 نتائج التحليل أن الرتب الثالث األولى من العناصر المرئية المكونة لالنفوجرافيك والفيديوأظهرت 

بسب االعتماد الكبير ( %25.3في موقع قناة سكاي نيوز جاءت للخطوط بنسبه ) جرافيكموشن 

 .(%21.2ثم الصور الفوتوغرافية بنسبة )على نوع الخطوط لتسهيل عملية االطالع على المحتوى، 

صويرية ، ثم الرموز التإيصال المعلومة بسهولة للمتلقيى الباحث أن للصور أهمية كبيرة في وير 

 (. %10.9بنسبة )

وشن م بالمقابل، فقد جاءت الرتب الثالث في موقع الجزيرة للعناصر المرئية لإلنفوجرافيك والفيديو

(، ثم %20.5بنسبة ) جرافيك مشابهة نسبيا لموقع سكاي نيوز عربية، وهي الصور الفوتوغرافية

ويرية ، ثم الرموز التصللفت انتباه المتلقي وتسهيل وصل وصول المعلومة (%15.8الخطوط بنسبة )

وهو ما يعني تشابها كبيرا بين الموقعين فيما يتعلق  .من أجل توضيح الفكرة للمتلقي (20.5%)

 جرافيك.موشن  بالعناصر المرئية المكونة لإلنفورجرافيك والفيديو

حد  كبير بالمعايير الخاصة  إلىتلتزم حيث  (2014وبشير )قشور  فق هذه الدراسة مع دراسةوتت

 .لناحيتي الشكل والتصميم في المظهر العام للموقع للعناصر المرئية بقابلية االستخدام

 العناصر الصوتية -د

جرافيك في  موشن أظهرت نتائج التحليل أن العناصر الصوتية المكونة لالنفوجرافيك والفيديو

ويرى الباحث أن  .(%45.9موقع سكاي نيوز جاءت للمؤثرات الصوتية بالرتبة األولى بنسبة )
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 (%35.1نسبة )، ثم الموسيقى بالمشاهد ولفت االنتباه انتباهللمؤثرات الصوتية درجة كبيرة في لفت 

نسبة شرية بم األصوات الب، ثوذلك الن الموسيقى تساهم في استمرارية على المشاهدة للمتابع

(19.0%). 

( %41.2بالمقابل، وجد الترتيب نفسه بالنسبة لموقع الجزيرة لكن بنسب مختلفة كانت كالتالي: )

( للمؤثرات %41.2، و )من أجل عدم تشتيت انتباه المتلقي بصخب صوت الموسيقى للموسيقى

االتفاق شبه كامل  وبذلك يكون ( للصوت البشري.%17.6، ثم )من أجل لفت انتباه المتلقي الصوتية

 ة المشاركة في الوسائط المتعددة.بين الموقعين على العناصر الصوتي

في ألية استخدام العناصر الصوتية  (2019دراسة عصافرة )اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 .نفوجرافيك والفيديو موشن جرافيكالموجودة في اال

صميم جرافيك من حيث طريقة التموشن  نوع االنفوجرافيك والفيديو السؤال الثالث: مناقشة نتائج .3
 موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية؟في 

التصميم  جرافيك من حيث طريقةموشن  أظهرت نتائج التحليل أن توزيع االنفوجرافيك والفيديو

وز بنسبة نيتوزعت بين رسوم جاهزة ورسوم غير جاهزة، وجاءت الرسوم غير الجاهزة في موقع سكاي 

 .(%35.6( مقابل )%46.4أعلى بلغت )

 ويرى( %67.4بالمقابل، فقد جاءت الرسوم غير الجاهزة في موقع الجزيرة بنسبة عالية بلغت )

باقي و القناة تحاول تطوير التصميم بين وقت وأخر،  فنية فيالباحث أن هذا بسبب وجود طواقم 

 ( للرسوم الجاهزة.%32.6النسبة )

اإلنفوجرافيك وخاصة بعد دمج التقنيات الجديدة  (2017) بينتونتائج واتفقت هذه النتائج مع 

 . الموحدة للتصميم النماذج عنهاواالتجاهات البصرية المختلفة والتي نتج 
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أساليب عرض البيانات في االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك  السؤال الرابع: مناقشة نتائج .4
 .المنشور في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

 عرض البيانات في االنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك في أساليبأظهرت نتائج التحليل أن 

 ،(%30.6على األسلوب الوصفي في الرتبة األولى بنسبة ) تموقعي السكاي نيوز والجزيرة ركز 

ف حدث لوص جرافيك في اإلنفوجرافيك والفيديو موشن ويرى الباحث أن هذا األسلوب تحديدا مهم

 .(%35.7) وبنسبةوالجزيرة  لموقع سكاي نيوز األولى بالمرتبة ، حيث جاءمعينا

موقع سكاي نيوز ل( %28.6موقعين بنسبة )الثانية لكال ال المرتبةجاء األسلوب التحليلي في و 

وذلك لوقوع الفترة الزمنية في فترة انتخابات االمريكية وحجر صحي عالمي  ،( للجزيرة%30.1مقابل )

 .تحليل برجة كبيرة إلىبسبب انتشار فايروس كورونا وهذه الظروف تحتاج 

( لموقع سكاي نيوز %26.2)الثالثة في كال الموقعين بنسبة  المرتبةوجاء األسلوب المقارن في 

ويرى الباحث أن األسلوب المقارن استخدم بكثرة بسبب المقارنة بين  موقع الجزيرة،ل( %21.4مقابل )

 .الرؤساء األمريكيين من جهة والمرشحين لالنتخابات من جهة أخرى

سكاي ( ل%14.6موقعين بنسبة )األخيرة في كال ال المرتبةأخيرا، فقد جاء األسلوب الحواري في 

  ( لموقع الجزيرة.%12.8و) نيوز

أنه من أهم أسباب التعرض  (2017وزيلر ) زوينغر دراسةواتفقت هذه النتائج مع نتائج 

 .لإلنفوجرافيك أنها تقوم بتوضيح وتحليل المعلومات ذات العالقة باألرقام واالحصائيات
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النطاق الجغرافي لإلنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك في موقعي  نتائج السؤال الخامس:مناقشة  .5
 .الجزيرة وسكاي نيوز عربية

أظهرت نتائج التحليل أن النطاق الجغرافي لالنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك توزعت بين 

 ،( للنطاق الجغرافي العالمي%65.4اإلقليمي والعالمي، وقد جاءت في موقع سكاي نيوز بنسبة )

رى الباحث أن نسبة النطاق الجغرافي العالمي أتت أعلى وذلك يعود بسبب االنتخابات األمريكية وي

 .( للنطاق اإلقليمي%34.6والحالة الصحية جراء انتشار فايروس كورونا مقابل )

جاءت نسب التوزيع في موقع الجزيرة مقاربة لما هو عليه الحال في السكاي نيوز  بالمقابل،

بسبب  ( للنطاق العالمي%67.9محتوى المنشور في الموقعين، إذ جاءت بنسبة )بسبب اقتراب ال

( %34.1و) األهتمام الكبير الذي وجد في محتوى الجزيرة بمناقشة القضايا العالمية في محتواها،

ويرى الباحث أن اقتصار تطرق الجزيرة لمواضيع إقليمية معينة مثل أخبار فلسطين  للنطاق اإلقليمي

 الدراسة.ضايا التطبيع التي كانت في ذات فترة واليمن وق

من ناحية النطاق الجغرافي  (2019دراسة الزهراني وعطية )تختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 الذي يحلل نتائجه.

جرافيك وشن م النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك والفيديو السؤال السادس: مناقشة نتائج .6
 .نيوز عربية في موقعي الجزيرة وسكاي

وشن م أظهرت نتائج تحليل الدراسة أن توزيع النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافيك والفيديو

جرافيك في موقع سكاي نيوز توزع على ستة أنماط جاء في مقدمتها التقرير الصحفي بنسبة 

الباحث ويرى  (،%19.9( ثم التحقيق الصحفي بنسبة )%20.2ثم الريبورتاج بنسبة ) (23.0%)

تخدم نمط يك يسأن القائمين على إرسال األخبار والمعلومات في الفيديو موشن جرافيك واإلنفوجراف
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 وذلك يعود بسبب حصر كمية كبيرة من المعلومات في فترة زمنية قصيرة وتنشر، التقرير بشكل كبير

 .ريقة بسيطة وأيسر للمتلقينللمتلقين بط

ة، بيا في موقع الجزيرة مع اختالف بسيط في النسب المئويبالمقابل، فقد ظهر توزيعا مقاربا نس

ويرى  ،(%20.7(، ثم الريبورتاج بنسبة )%21.6إذ جاء التقرير الصحفي في الرتبة األولى بنسبة )

يح مجموعة لمحاولة الجزيرة توض نتيجةالباحث أن استخدام الرويبورتاج التوضيحي جاء بهذه المرتبة 

 (.%18.1التقرير الصحفي بنسبة )، ثم من القضايا المهمة

أما باقي األنماط الصحفية فقد جاءت في الترتيب األخير كان أقلها )اآلخر( الذي ال ينطوي 

تحت أي من األنماط الرئيسية بنسبة متطابقة لكال الموقعين، بينما جاء الحديث الصحفي في الرتبة 

 نهما.في كال الموقعين بنسب متقاربة لكل م أيضا  قبل األخيرة 

( مع النمط الصحفي حيث ظهر 2019دراسة الشحيري )تختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 نموذج التقرير الصحفي بالنسبة األولى.

افيك المنشور جر موشن  االستماالت اإلقناعية لإلنفوجرافيك والفيديوالسؤال السابع: مناقشة نتائج  .7
 .في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

يك توزعت على جرافموشن  نتائج التحليل أن االستماالت االقناعية لالنفوجرافيك والفيديوأظهرت 

ة األولى منها بالنسبة لموقع سكاي نيوز بنسب المرتبةخمسة فئات كانت االستماالت العاطفية في 

الستماالت كان على ا للقناتين اإللكترونيةويرى الباحث أن تركيز القائمين على المواقع  ،(26.4%)

رة بينما جاء هذا النمط في الرتبة الرابعة في موقع الجزي بالدرجة االولى،العاطفية والتي حصلت على 

 .(%18.7بنسبة )
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وذلك  (%31.7األولى لموقع الجزيرة بنسبة ) على المرتبةاالستماالت العقلية  بينما حصلت

جاءت االستماالت ما ، فيفيكافيك والفيديو موشن جرابسبب كمية المعلومات التي ترتكز عليها االنفوجر 

الثانية لالستماالت  المرتبة( مقابل %25.5الثانية بالنسبة لموقع سكاي نيوز بنسبة ) المرتبةالعقلية في 

الثالثة في كال الموقعين فقد كانت من  المرتبةأما . (%22.1المختلطة في موقع الجزيرة بنسبة )

لنمط "دون استماالت" في الرتبة (، وأخيرا، فقد جاء%19.2بنسبة )فية نصيب االستماالت التخوي

 األخيرة في كال الموقعين بنسب متقاربة.

ويرى الباحث أن استخدام االستماالت المختلطة لموقع الجزيرة يندرج تحت تنوع المحتوى للقناة 

 فيديو موشن جرافيك واالنفوجرافيك.داخل القالب الواحد من ال

منشور جرافيك الموشن  مصادر معلومات االنفوجرافيك والفيديوالسؤال الثامن: مناقشة نتائج  .8

  .في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

وقع سكاي جرافيك في مموشن  أظهرت نتائج التحليل أن مصادر معلومات االنفوجرافيك والفيديو

ويرى الباحث ذلك أن ذكر المصدر يعود للمبدأ ، (%36.6بين "ذكر المصدر" بنسبة ) نيوز توزعت

( في موقع %63.4و"عدم ذكر المصدر" بنسبة أعلى بلغت )، اإلعالماألخالقي المعمول فيه في 

"عدم ( و%69.8سكاي نيوز، بالمقابل، حرص موقع الجزيرة على "ذكر المصدر" بنسبة عالية بلغت )

 (.%30.2ذكر المصدر" بنسبة )

في عملية التطرق للمصادر الخاصة  (2019دراسة عصافرة )وتختلف هذه النتائج مع نتائج 

  تصميم االنفوجرافيكفي 

  



66 

 التوصيات

 بناء على ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه يوصي بالتالي: 

لية إعداد المزيد من الدراسات التحلي، الرقمي اإلعالمعلى الباحثين ومراكز الدراسات والمهتمين ب -

 .اإلخباريةواستخدامها في المواقع لفهم الوسائط المتعددة 

إعداد المزيد من الدراسات لمعرفة ، الرقمي اإلعالمعلى الباحثين ومراكز الدراسات والمهتمين ب -

 .اإلخباريةنفوجرافيك في المواقع اإلاالسلوب األمثل إلستخدام 

العمل على المزيد من الدراسات ، الرقمي اإلعالمالدراسات والمهتمين ب على الباحثين ومراكز -

 أهمية في ايصال المعلومات واألخبار للمتلقي.من للفيديو موشن جرافيك لما له 

تسليط الضوء على نوع الخطوط في اإلنفوجرافيك والفيديو موشن جرافيك على القنوات الفضائية  -

 المعلومة. إلىبما يسهل على المتلقي الوصول 

جرافيك  اإلنفوجرافيك والفيديو موشن على القنوات الفضائية استخدام الصوت البشري في كل من -

 .اإلخباريةفي المواقع 

فادة من كيفية اإلستغرف التحرير على العاملين بالعمل على تدريب على القنوات الفضائية  -

 .في عملهم بغرف اإلخبار نفوجرافيك والفيديو موشن جرافيكاإل

يك في اإلنفوجرافيك والفيديو موشن جرافقي استخدام العمل على التوسع على القنوات الفضائية  -

 .اإلخباريةالمواقع 
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 (1ملحق رقم )
 المحكمينالسادة قائمة بأسماء 

 مكان العمل الرتبة العلمية االسم
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك كامل خورشيد مراد
 جامعة الخليل استاذ مساعد قيس أبو عياش
 جامعة الشرق االوسط استاذ مساعد أيمن عبد القادر
 جامعة البتراء استاذ مساعد منال مزاهرة
 الخليلجامعة  استاذ مساعد سعيد شاهين
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 (2الملحق رقم )
 فئات التحليل

 (1الجدول )
 موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةالموضوعات التي عالجتها االنفوجرافيك والفيديوجرافيك في 

 الموضوعات
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
       سياسية

       اقتصادية

       أمنية

       صحية

       تعليمية

       رياضية

       اجتماعية

       موضوعات أخرى

       المجموع
 
 

 (2الجدول )
 العناصر المكونة لالنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية 

 العناصر المكونة
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
       العناصر المقروءة

       العناصر المرئية

       العناصر الصوتية

       المجموع
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 (3الجدول )
 العناصر المقروءة المكونة لالنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

 العناصر المقروءة
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
       اإلحصاءات

       المفاهيم

       االسماء

       العناوين الرئيسية

       العناوين الفرعية

       التواريخ

       مقدمة توضيحية

       روابط تشعبية

       المجموع
 

 (4الجدول )
 والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربيةالعناصر المرئية المكونة لالنفوجرافيك 

 العناصر المرئية
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
       الخطوط

       الصور الفوتوغرافية

       الرموز التصويرية

       الجداول

       الرسوم التعبيرية

       الخرائط

       المخططات البيانية

       األلوان للشرائح

       المداخل التوضيحية

       المجموع
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 (5الجدول )
 العناصر الصوتية المكونة لالنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

 العناصر الصوتية
 الجزيرة سكاي نيوز

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
       صوت بشري

       موسيقى

       مؤثرات صوتية

       مجموعال
 

 (6الجدول )
 اإلنفوجرافيك والفيديوجرافيك من حيث طريقة التصميم في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

فيك يديوجرااالنفوجرافيك والف
 من حيث طريقة التصميم

 الجزيرة سكاي نيوز
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات

       رسوم جاهزة

       غير جاهزةرسوم 

       المجموع
 

 (7الجدول )
 النطاق الجغرافي لإلنفوجرافيك والفيديو جرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

 
 لإلنفوجرافيكالنطاق الجغرافي 

 والفيديو جرافيك

 
 سكاي نيوز

 
 الجزيرة

 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات
       اقليمي

       عالمي

       المجموع
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 (8الجدول )
 النمط الصحفي الذي يتبعه االنفوجرافك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية

النمط الصحفي الذي يتبعه 
 االنفوجرافيك والفيديوجرافيك

 الجزيرة سكاي نيوز
النمط الصحفي 

 الذي يتبعه
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة

       الخبر الصحفي

       التقرير الصحفي

       الحديث الصحفي

       التحقيق الصحفي

       روبورتاج

       اخر

       المجموع
 

 ( 9الجدول )
 عرض البيانات في االنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية أساليب

عرض البيانات في  أساليب
 االنفوجرافيك والفيديوجرافيك

 الجزيرة سكاي نيوز
عرض  أساليب

 البيانات
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة

       التحليلي

       المقارن

       الوصفي

       الحواري

       المجموع
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 ( 10الجدول )
 لالنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية اإلقناعيةاالستماالت 

 اإلقناعيةاالستماالت 
 والفيديوجرافيك لإلنفوجرافيك

 الجزيرة سكاي نيوز
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات

       االستماالت العقلية

       االستماالت العاطفية

       االستماالت التخويفية

       االستماالت المختلطة

       المجموع
 

 (11الجدول )
 مصادر معلومات االنفوجرافيك والفيديوجرافيك في موقعي الجزيرة وسكاي نيوز عربية 

مصادر معلومات 
 االنفوجرافيك والفيديوجرافيك

 الجزيرة سكاي نيوز
 الرتبة النسبة التكرارات الرتبة النسبة التكرارات

       ذكر المصدر

       عدم ذكر المصدر

       المجموع

 
 


