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 توظيف صحافة البيانات داخل غرف األخبار في وسائل االعالم األردنية
 إعــــداد

 يوسف أبو عبدون
 إشراف

 األستـــاذ الدكتــور عزت محمد حجاب

 الملخص

تناولت الدراسة الحالية التعرف على طبيعة توظيف صحافة البيانات داخل غرف األخبار في 
( من العاملين في مؤسسات %50وسائل االعالم األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم أخذ )

( عامال من خالل العينة العشوائية البسيطة، وتطوير 56االعالم المحلية الخمسة والبالغ عدهم )
( فقرة وسبعة أبعاد، وبعد التحقق من الخصائص السيكومترية لالستبيان 56ة تكونت من )استبان

أن مفهوم صحافة  إلىمن صدق وثبات، تم تطبيق االستبيان على أفراد العينة، وقد توصلت النتائج 
البيانات من وجهة نظر العاملين داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية كانت بدرجة 

، وأن درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف االخبار في وسائل اإلعالم المحلية من منخفضة
وجهة نظر العاملين فيها كانت بدرجة متوسطة، و أن درجة االنعكاسات المتحققة من توظيف 
صحافة البيانات داخل غرف االخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها 

طة، وأن درجة المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف االخبار في كانت بدرجة متوس
وسائل االعالم المحلية كانت بدرجة متوسطة، وأن درجة األدوات المستخدمة في صحافة البيانات 
داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها كانت بدرجة مرتفعة، 

الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات داخل غرف االخبار في وسائل  وأن درجة أبرز
االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيه، وأن درجة النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات 
في المستقبل من وجهة نظر العاملين فيه، كانت بدرجة متوسطة، وبناء على النتائج خرجت 

وصيات ومنها: باستخدام غرف األخبار لضرورة توظيف صحافة البيانات بشكل الدراسة ببعض الت
 أكبر والعمل على االستفادة منها.

 .الكلمات المفتاحية: صحافة البيانات، غرف األخبار، وسائل االعالم األردنية
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Abstract 

The current study dealt with identifying the nature of employing data journalism 

in newsrooms in the Jordanian media, and to achieve the goals of the study (53%) of the 

workers in the five local media institutions, who numbered (56), were taken through a 

simple random sample, and developed a questionnaire consisting of ( 56) Paragraph and 

seven dimensions. After verifying the psychometric properties of the questionnaire from 

honesty and consistency, the questionnaire was applied to the members of the sample, 

and the results have concluded that the concept of data journalism from the point of 

view of workers inside the newsrooms in the local media was low, and that the degree 

of employment Data journalism within G. The news in the local media from the point of 

view of its employees was of a moderate degree, and the degree of reflections achieved 

from employing data journalism in the news media in the local media from the 

viewpoint of its employees was of a medium degree, and the degree of implications that 

the data journalism addresses within the newsroom In the local media it was a moderate 

degree, and the degree of tools used in data journalism in newsrooms in the local media 

from the viewpoint of its employees was a high degree, and that the degree of the most 

prominent difficulties facing the use of data journalism in newsrooms in a media Local 

media from the viewpoint of workers in it, and that the degree of the future view of the 

success of data journalism in the future from the viewpoint of workers in it, was a 

moderate degree, and based on the results the study came out with some 

recommendations, including: Using newsrooms to employ more data journalism and 

work to benefit from it. 

Keywords: data journalism, newsrooms, and Jordanian media 

 



1 
 

 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

تعد الصحافة السلطة الرابعة لما لها من اهمية كبيرة في مراقبة باقي السلطات، وتوجيه الرأي 

في نشر  أيضاالعام واثارة قضايا تهم المجتمعات والمواطنين، واصبحت تعتمد عليها الدول 

 ز تلك الدول علىـسياساتها وأيدولوجياتها، فأصبحت تقاس قوة تلك الدول بقوة اعالمها، مما حف  

 نحاء العالم.أنواعه، ليصل لجميع أشكاله و أتطوير وتحديث اعالمها بكافة 

من الوسائل المطبوعة )الجرائد، المجالت، الكتب، الملصقات ...( ومن  اإلعالملقد تطور 

 اإلعالمو  اإلنترنتعالم  إلىالوسائل المرئية والمسموعة )التلفزيون والراديو والفيديو ...( وتحول 

 إلىالرقمي بكافة أشكاله وانواعه المعروفة اليوم ومازالت في تطور مستمر، وأصبح الوصول 

حد، بل بفضل أالمعلومة والحصول عليها في متناول الجميع، فلم تعد المعلومة حكرا على 

والبيانات والمعلومات، مما ادى  األخبارالتطورات التكنولوجية الحديثة اصبح هناك تدفق كبير من 

 .األخبارتغير في انماط االتصال وتغير في طريقة االستخدام عند الجمهور المتلقي لتلك  ىإل

، وخاصة في أسلوب اإلعالملقد فرضت هذه التطورات التكنولوجية تحديا كبيرا على وسائل 

التعامل مع جماهيرها، ووضعتها في دائرة المنافسة للبقاء واالنتشار واالستحواذ على الجمهور 

المنتشر في كافة ارجاء المعمورة، ومن هذه التحديات هو السيطرة على سيل المعلومات المنهمر 

 .األخبارن الذي يحمل في ثناياه الغث والسمين والصالح والفاسد والصادق والكاذب م

المختلفة،  اإلعالمفي وسائل  األخباروبناء على ما سبق، ظهر اتجاه جديد في صناعة   

تمثل هذا االتجاه في جمع البيانات واألرقام والمعلومات، وتنقيحها وتحليلها، واستخراج نتائجها 
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، وقصص ونشرها باستخدام االشكال الهندسية واإلحصائية والخرائط، والمتضمنة معلومات مهمة

عدة مصادر، وقادرة على جذب المتابع والقارئ، وجعلة قادرا على  إلىموثوقة، مستندة  إخبارية

 استيعاب المعلومة وترسيخها في ذهنه.

وعليه تحاول الدراسة الوقوف ودراسة واقع صحافة البيانات ومفهومها واستخدام أدواتها في 

ة المضامين التي تقدمها عبر برامجها ونشراتها المحلية، ودرجة توظيفها في معالج اإلعالموسائل 

 لدى تلك المؤسسات. األخبارالعاملين في غرف  آراء، من خالل استطالع اإلعالمفي وسائل 

 مشكلة الدراسة

أصبحت التكنولوجيا اليوم االداة التي تقيس تطور االمم وال غنى عنها، فقد دخلت في كل 

مراحل الحياة، ولزم على كل المؤسسات ان تواكبها، وتتماشى معها، وتعمل على توظيفها، بما في 

 يةاإلعالمذلك المؤسسات 

عدد كبر من حيث ساهمت أزمة الصحافة الورقي ة في تطو ر صحافة البيانات بعد عزوف 

 2117بالعالم العربي سنة ” السفير“ صحيفة  فتقليل صدورالقر اء بالعالم عن مطالعة الصحف، 

لناقوس الخطر الذي يحد ق بالصحافة الورقية. وقد تتالت فيما بعد ظاهرة غلق بعض  إعالنبدت ك

ر مؤسسو هذه الصحف الورقي ة غيرها أومصر  أولبنان  أوالصحف الورقي ة سواء بتونس  . وقر 

ي ة. كما ساهمت وفرة المعلومات اإلعالمبعث نسخ الكترونية في محاولة لمواجهة تحدي ات الساحة 

البحث عن طريقة جديدة لمعالجة الكم   إلى الصحفيينسعي  إلىبعد أن كانت نادرة في السابق 

 .الهائل من المعلومات الت ي يتحصلون عليها
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رة مع انتشار الوسائط ير األخشالسنوات الع خاللفعلي ا صحافة البيانات  وقد تطو رت

اإللكترونية الحديثة والميديا االجتماعية وكان هذا من ضمن العوامل التي ساهمت في اندثار بعض 

كما أن  أهم  عامل ساهم في انتشار  .تبث  بصفة آنية األخبارالصحف الورقي ة بعد أن أصبحت 

مواكبة  إلىي ة بالعالم األوروبي والغربي، اإلعالمبالعالم هو سعي المؤسسات  صحافة البيانات

 خاللر عدد من القر اء من باستقطاب أك إلىية وسعيا منها اإلعالمالتطورات التكنولوجي ة للساحة 

ابتكار طريقة جديدة لرد المعلومات. وهي محاولة منها لجني المال من أجل ضمان استمراريتها 

ات السوق. إال  أن  صحافة البيانات لم تبق حبيسة الصحافة االلكترونية بل إن ها سجلت رغم تحدي  

 .السمعي البصري اإلعالمبعالم  أيضاوجودها 

من ناحية أخرى، ساهم تد فق المعلومات من حولنا في والدة صحافة البيانات وتطورها 

الحكومات المفتوحة في إطار الشفافية بما يسمى بالسي ما مع التحاق العديد من الدول بالعالم 

 (2119، )بلعيد .المعلومة إلىوتكريسا لحق  المواطن في النفاذ 

ية اإلعالمومن خالل عمل الباحث في وكالة اخبار رسمية، وتعامله مع المؤسسات 

ومتابعتها عن قرب، واعتقاده بأهمية التطورات التكنولوجية على الوسائل االتصالية وعلى 

نفسها، جاءت هذه الدراسة للتعرف على واحدة من المستجدات التي دخلت غرف تحرير  المضامين

 ي وهي صحافة البيانات.اإلعالموساهمت في تحسين المحتوى  األخبار

في العديد من وسائل  األخبارسبوع داخل غرف صناعة أقام الباحث بدراسة استطالعية لمدة 

يتفاوت ما بين الوسائل  األخباراالردنية، فوجد أن تواجد صحافة البيانات داخل غرف  اإلعالم

ن المفهوم الحقيقي لصحافة البيانات وتوظيفها كما أية تبعًا لنوع الوسيلة المستخدمة، كما اإلعالم
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بشكل فيه تلك الوسائل  أيضاواستخراج البيانات ونشرها، يتباين  اإلخباريةينبغي في انتاج القصص 

 كبير.

 الدراساتالسابقة، وجد أن  الدراساتوبعد جهد أولي من الباحث في االطالع على عدد من 

عن  اإلجابة إلىالتي تتناول صحافة البيانات قليلة جدًا، مما يتطلب إجراء دراسة جديدة تسعى 

المحلية،  اإلعالمفي وسائل  األخبارالسؤال التالي: ما درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف 

 وما هي أبرز المضامين التي تعالجها؟

 أهدف الدراسة

في وسائل  األخبارتهدف هذه الدراسة للتعرف على درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف 

 هداف الفرعية التالية:ين فيها، ويتفرع من هذا الهدف األالمحلية من وجهة نظر العامل اإلعالم

في وسائل  األخبارالتعرف على مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين داخل غرف  .1
 المحلية. اإلعالم

 اإلعالمفي مؤسسات  األخبارالتعرف على كيفية توظيف صحافة البيانات داخل غرف  .2
 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها.

في  األخبارات داخل غرف المتحققة من توظيف صحافة البيان االنعكاساتالتعرف على  .0
 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها. اإلعالموسائل 

في وسائل  األخبارالتعرف على أبرز المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف  .4
 المحلية. اإلعالم

في وسائل  األخبارالمستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف  األدواتالتعرف على أبرز  .5
 محلية من وجهة نظر العاملين فيها.ال اإلعالم

في وسائل  األخبارالتعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه صحافة البيانات داخل غرف  .6
 .المحلية من وجهة نظر العاملين فيها اإلعالم

المحلية لمستقبل صحافة البيانات في  اإلعالمالتعرف على وجهة نظر العاملين في وسائل  .7
 المحلية.ية اإلعالمالمؤسسات 
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 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية

تنبثق أهمية الدراسة من الزخم الهائل من المعلومات والتدفق الكبير لألخبار من الوسائل 

ية المتعددة، وابرزها تلك الوسائل الحديثة، التي جاءت تطبيقًا للتطور التكنولوجي المتسارع اإلعالم

الذي يشهده العالم اليوم، فاصبح البد من البحث عن بدائل للصحافة التقليدية، وايجاد نوع جديد من 

، وتفسيرها ماإلعالالصحافة يهتم بتحليل المعلومات واالرقام والبيانات الضخمة التي ترد لوسائل 

خراجها للجمهور بأدوات جذابة واسلوب مواكب للتطورات الحديثة وهذا ما يؤكد أهمية دراسة   هذهوا 

ية الحديثة، وخاصة صحافة البيانات حيث ستطرح هذه الدراسة هذا اإلعالموالتطبيقات  األدوات

ت في اعداد وانتاج كيف توظف صحافة البياناو المحلية،  اإلعالمالمفهوم وكيف يستخدم في وسائل 

 . اإلعالمالمحتوى 

 األهمية التطبيقية

 :ن تستفيد من هذه الدراسة من ناحية عملية وهي كما يليأهناك العديد من الفئات التي يمكن 

: قد تستفيد في التعرف على مفهوم صحافة البيانات الحقيقي وأهمية المحلية اإلعالممؤسسات 

 التكنولوجية البصرية الحديثة. األدواتبواسطة  األخبارتطبيقها داخل غرف 

: ايجاد متغيرات اخرى متعلقة بموضوع الدراسة واالستفادة الحديث اإلعالمالباحثون في مجال 

 منها مستقبال في اجراء المزيد من الدراسات.
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: التعرف على مدى توظيف الصحفيين للتكنولوجيا الحديثة في العاملون في صحافة البيانات

 األخبارمن تطبيقات صحافة البيانات في مجال نشر  يستفيدونالصحفي، وكيف مجال العمل 

ثراء المحتوى   ي.اإلعالموا 

 الدراسة أسئلة

الدراسة من السؤال الرئيسي االتي: ما درجة توظيف صحافة البيانات داخل  أسئلةتنبثق 

تعالجها؟ ويتفرع منه هي أبرز المضامين التي  المحلية وما اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 

 التالية: سئلةاأل

في  األخبار: ما هو مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين داخل غرف السؤال األول

 المحلية؟ اإلعالموسائل 

األخبار في وسائل اإلعالم المحلية : ما درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف السؤال الثاني

 من وجهة نظر العاملين فيها؟

في وسائل  األخبارالمستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف  األدواتما أبرز : السؤال الثالث

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها؟ اإلعالم

في وسائل  األخبار: ما هي المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف السؤال الرابع

 المحلية؟ اإلعالم

 األخبارما هي االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل غرف : السؤال الخامس

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها؟ اإلعالمفي وسائل 
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: ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات داخل غرف السؤال السادس

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها؟ اإلعالمفي وسائل  األخبار

: ما هي النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل من وجهة نظر السؤال السابع

 العاملين فيها؟

 حدود الدراسة

 االردن.-االردنية عمان اإلعالمالحدود المكانية: وسائل 

 .2121الحدود الزمانية: خالل شهري شباط وآذار من العام 

 المحلية. اإلعالمفي وسائل  خباراألالحدود البشرية: العاملون داخل غرف 

 محددات الدراسة

 يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي: 

  تصميمها ألغراض هذه  تمالتي  سئلةالعينة على األ أفراددالالت صدق وثبات استجابات

 الدراسة.

  حيث كانوا جادين. الدراسة أسئلةجدية المبحوثين باإلجابة على 

جرائياو  تعريف المصطلحات )مفاهيميا  (ا 

: هي تطور منطقي لممارستنا الصحفية من تتبع لألبحاث وجمع البيانات صحافة البيانات

 (.2116وسردها في قصص صحفية وتعتمد على استخدام االحصاءات والرسوم البيانية )العراقي، 
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يضم مجموعة متزايدة من  شامال امصطلح Data journalismتعد صحافة البيانات 

والتقنيات بغرض توفير المعلومات والتحليالت التي تساعد على كتابة تقارير صحفية ومواد  األدوات

 (.Gray, 2012مبتكرة. ) إخبارية

 األدواتويعرفها آرون بيلهوفر من صحيفة نيويورك تايمز بانها مجموعة متنامية من 

بالطريقة التقليدية  ألخبارا. وقد تتضمن أي شيء، بدءًا من جمع األخبارواألساليب والمناهج لرواية 

والتوضيح  األخبارأكثر تطبيقات  إلىوصواًل ’( مصدر’بمساعدة الكمبيوتر )باستخدام البيانات كـ 

توفير المعلومات والتحليالت لتعريفنا جميعًا بأهم القضايا واألحداث  إلىالمرئي تطورًا. تهدف 

 (2117، )شقير اليومية.

هـي تط ـور منطقـي  لممارسـات صحفي ـة قديمــة مــع انتشــار الوســائط االلكترونيــة الحديثــة عــلى 

 غــرار الهاتــف الذكــي  واللوحــة والحاسـوب المحمـول. 

ومن وجهة نظر الصحفيين فإن صحافة البيانات تمثل مجموعة متداخلة من المهارات 

فة لعرض البيانات بصورة مبسطة في قالب رسومي جذاب لجمهور المستخدمة في المجاالت المختل

 (.Thibodeaux, 2011القراء. )

ويعرفها الباحث: انها نوع جديد من الصحافة، يقوم على جمع البيانات وتفسيرها وتحليلها 

 المحلية. اإلعالمنتائجها باستخدام ادوات بصرية وتستخدمه وسائل )عرض( وتحريرها ونشر 

من اجل نشرها  األخبارالمكتب الذي يتم فيه تجهيز  أو: هي المكان راألخباغرف 

 (.2119بوعرقوب، أ)
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 األخبارمجموعة من الموظفين في محطة تلفزيونية محلية/إقليمية يعملون على وضع  أو

، على سبيل المثال ال الحصر، الفئات.  وتشمل اإلنترنتعبر  أواإلقليمية والوطنية على التلفزيون 

المراسلين والمنتجين والمحررين والمصورين وفناني الرسوم البيانية ومنتجي محتوى الويب ومديري 

 (Judah, 2019)والمخرجين ومحرري الفيديو  األخبار

 ية الصحفية المحلية.اإلعالمويعرفها الباحث: قاعات التحرير في المؤسسات 

المؤسسة  أو: هو استخدام الوسائل المتاحة والطاقات والخبرات تحت تصرف الفرد التوظيف

 (.2114التي يمكن االستفادة منها في تطوير تحسين االداء )الرمحي، 

ويعرفها الباحث: مستوى ممارسة واستخدام صحافة البيانات في عملية انتاج البرامج 

 ة المحلية.ياإلعالمبالمؤسسات  األخبارداخل غرف  األخبارو 

ية المحلية من صحف ومؤسسات اإلعالم: جميع وسائل النشر ةالمحلي اإلعالموسائل 

 اذاعية وتلفزيونية ومواقع الكترونية.
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 تمهيد

من الدراسات واالبحاث السابقة المتعلقة بهذا  طرح عدد إلىالباحث في هذا الفصل تطرق 

 األخبارصحافة البيانات على واقع المهنية الصحفية وعلى ممارسات غرف  أثرالموضوع، وبيان 

 المحلية.  اإلعالمفي وسائل 

التي توضح أن وسائل  اإلعالمتم في هذا الفصل طرح نظرية التشكيل العضوي لوسائل كما 

يظهر تدريجيا  أوالجديدة ال تنشأ بشكل تلقائي ومستقل ولكن تتحول من شيء موجود  اإلعالم

 للدراسة. انظري اومتواصال، وهذه النظرية ستعتمد إطار 

 أوال: اإلطار النظري للدراسة

 مرجعي: كإطار اإلعالماعتمد الباحث في الدراسة على نظرية التشكل العضوي لوسائل 

 اإلعالمنظرية التشكل العضوي لوسائل 

يرى " فيدلر " أن جميع الوسائل االتصالية ترتبط ببعضها البعض، وتتطور بشكل مشترك، 

 اإلعالموبنوع من التعايش، وليس بشكل منفرد واالستبدال التام للوسائل القديمة؛ أي أن وسائل 

نما تنشأ  وتتطور بشكل متدرج معتمدة " تراث " الجديدة ال تنشأ مستقلة عن الوسائل القديمة، وا 

 جهة أخرى. من جهة، ومؤثرة فيها الوسائل السابقة لها من

 إلىعلى مفهوم " تحول الوسائل" الذي يشير  اإلعالموتقوم نظرية التشكل العضوي لوسائل 

( من الوسائل القديمة، مما Remédiationالجديدة تتضمن وتعكس أنماطا ) اإلعالمأن وسائل 
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مجموعة من الوسائل السابقة؛  أونشأة وتطور وسيلة جديدة من تحت عباءة وسيلة  إلىيؤدي 

تستفيد من ( Formes)وأشكال ( nouveau média)ية الجديدة اإلعالمفعندما تظهر الوسيلة 

عادة  السابقة، ثم تقوم اإلعالم( وسائل refaireثم تدخل ،)  (Techniques)تقنيات بتطويرها وا 

تشكيلها معها في عملية تنافسية، وكذلك تسلك الوسائل القديمة طرقا معينة قصد تطوير نفسها 

 (2119ية الجديدة. )قطب، اإلعالملمجابهة التحديات التي تفرضها عليها الوسائل 

الجديدة" على عدة فرضيات  اإلعالموتنطلق نظرية " التشكل العضوي لوسائل 

(Hypothèses )،(.  2015أساسية تتلخص في اآلتي: )نصر 

القائمة ال تنفك تتطور عندما تظهر وسيلة إعالمية جديدة منافسة لها في  اإلعالمان وسائل  -

 عملية استقطاب وجذب الجمهور.  

عمـل العناصـر المشـكلة ألي نظــام  إلــىتعمـل كـل وسـيلة فـي عمليــة تطورهـا بطريقـة مشـابهة  -

 حيوي.  

 تعتمد عملية تطور كل وسيلة إعالمية على تطور الوسائل األخرى المحيطة بها.   -

وعند إسقاط هذه النظرية على الصحافة االلكترونية، نجد أنها استفادت من الوسائل القديمة 

ذاعة وتلفزيون. كما أنها ساعدت في  تلك الوسائل بإدخال العديد من  تكييفمن صحافة مكتوبة وا 

 شيء من التعايش والمنافسة القائمة على التأثير المتبادل.  يدة، مما ساعد على خلقالتقنيات الجد

كإطار مرجعي للدراسة وللحصول على النتائج المطلوبة، سيعتمد الباحث على نظرية التشكل 

(. وتعرف هذه النظرية من جانب روجر Metamorphosis Theory) اإلعالمالعضوي لوسائل 

الجديدة ال تنشأ بشكل تلقائي ومستقل ولكن تتحول من شيء موجود  اإلعالمفيدلر على أن وسائل 
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التكيف  إلىتميل  اإلعالميظهر تدريجيا من التحول، في حين أن األشكال القديمة من وسائل  أو

باسم "التحول  أيضا Metamorphosisوتتطور باستمرار بدال من الموت. ُتعرف نظرية التحول 

يتم إنشاء "الوسائط الجديدة" لتحديث  در التغيرات في العالم الرقمي وثقافته.الرقمي" الذي يشرح ويق

 القديمة وتطويرها حيث تتغير التكنولوجيا باستمرار، والتي تشمل من وقت آلخر اإلعالموسائل 

 .االهتمام بوسائل االعالم الجديدة

هو عادة ما يحدث وهذا المصطلح المستخدم من قبل فيدلر يعني "تحويل وسائل االتصال"، و 

بسبب التفاعل المعقد لالحتياجات المدركة والضغوط التنافسية والسياسية واالبتكارات التكنولوجية" 

(Fidler, 1997) 

سمة رئيسية من سمات التحول  Digitalizationعلى سبيل المثال، تعتبر الرقمنة 

Metamorphosis  واستقبال في االتصال، وتطورها مهم إلنتاج واستنساخ وتوزيع

غيرت عملية التحويل الرقمي الطريقة التي نتعامل بها مع النصوص والصور واألصوات  المنتجات.

  التي يتم استخدامها لربط الفيلم الورقي والفينيل وغير ذلك الكثير.

 : Metamorphosisيحدد فيدلر ستة مبادئ للتحول 

 اإلعالمينصان على أن جميع وسائل  اإلعالمالتعايش والتطور المشترك لوسائل  المبدأ األول:

األخرى وأن هذه الوسائط تتآزر وتتأث ر بمرور الوقت وتطور شكلها  اإلعالمتتعايش مع وسائل 

  الحالي.

تتطور تدريجًيا من  أوالجديدة تنشأ  اإلعالميفسر التحول التدريجي، حيث أن وسائل  المبدأ الثاني:

 صيغة وسائط أخرى.
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تنشر سمات مهيمنة من األشكال القديمة  اإلعالميشرح االنتشار، حيث أن وسائل  المبدأ الثالث:

 األخبارعلى سبيل المثال، يتم تطوير مطبوعات  الوسائط الجديدة. إلىويتم تمريرها وانتشارها 

ضافة مقاطع الفيديو على  والتلفزيونات لمواقع الويب التي تعرض المقاالت والعناوين الرئيسية وا 

المراسلة الفورية والرسائل القصيرة إرسالها و  أومثال آخر هو شكل توزيع المعلومات  ويب.موقع ال

هذا هو التقاء شكل من أشكال التواصل بين شخص وآخر من  كنموذج جديد لنقل المعلومات.

 البيئة. إلىخالل الكتلة المتوسطة وكان عليه أن يتطور 

القديمة في التكيف والتطور وفًقا  اإلعالمستمر وسائل البقاء على قيد الحياة حيث ت المبدأ الرابع:

 لظروف الزمن المتغيرة بداًل من الموت.

الجديدة دون فرصة  اإلعالمهو "الفرص" واالحتياجات التي ال تنجح فيها وسائل  المبدأ الخامس

 سوق وتحفز األسباب االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

نيات الجديدة تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق نجاح ينص على أن التق المبدأ األخير:

 تجاري.

وبهذا المعنى، ال ُينظر هنا فقط كقناة توزيع جديدة تعزز بطريقة غير مسبوقة من قبل قنوات 

تطورت مع تطور وسائل التقنية  األخباران غرف  إلىالتوزيع الموجودة، وعليه توصل الباحث 

عليه "صحافة البيانات" التي ساهمت  أطلقالحدث  أوالحديثة حيث ظهر مفهوم جديد لكتابة الخبر 

من خالل اسلوب عرضها الشيق والذي يختلف  اإلعالمبشكل كبير في استقطاب متابعي وسائل 

 عن االسلوب التقليدي النمطي القديم. 
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ة للتفكير في التطور التكنولوجي لوسائط االتصال التي تظهر وتعد هذه النظرية هي طريق

القديمة، وعندما تظهر أحدث أشكال وسائل االتصال، فإن  اإلعالمتدريجيا من تحول وسائل 

  األشكال القديمة ال تموت ولكن تتكيف وتتطور.

 وأسرعاالت، ويشهد عالمنا اليوم ثورة علمية وتكنولوجية هائلة، ويزداد تأثيرها في جميع المج

ة خاصة، فمع تزايد تأثير فوالصحا اإلعالمما يمكن ان نشاهد ذلك في تطور وسائل االتصال و 

وسائل التواصل االجتماعي واالتصال الرقمية، اصبحت المعلومات تأتي في طرق مختلفة، ومتعددة 

ك السبب في محاولة مواكبة عصر السرعة واللحاق بأخبار العالم، مما جعل ذل لجمهور القراء

 الرئيس لتطور اسلوب االخراج في الصحف الورقية وااللكترونية في شتى انحاء العالم.

تجاوز  اإلنترنتاردنية على شبكة  إخباريةكما شهد االردن في اواخر التسعينات مواقع 

ي في االردن في اإلعالمموقعا، وقد دخلت الصحافة االلكترونية على المشهد  21من  أكثرعددها 

، وقد ساهمت هذه المواقع في رفع سقف حرية الرأي والتعبير، وكانت صحيفة 2111عام  منتصف

)شطناوي  2116عمون أول صحيفة الكترونية بدون نسخة ورقية تٍأسست في عام 

 (.2119_والطاهات،

 صحافة البيانات

اداة فعاله وكفؤة في نقل االفكار والمعلومات عن النشاطات التي تهم  اإلعالمتعد وسائل 

تعاني مشكلة ضعف في االستثمارات وذلك و جميع المستثمرين.  إلىموضوع االستثمار وايصاله 

ألسباب عديدة منها اقتصادية وبعضها سياسية وامنية وأخرى اجتماعية وغيرها كما قد يؤدي 

هذه المشكلة مما يجعل المحافظة في وضع سيء في بعض جوانب  المحلي دور في تفاقم اإلعالم

 (2116الحياة )عبدان وعلوي وعباس، 
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ية اإلعالمتعد صحافة البيانات من أهم المؤشرات الحديثة التي تدل على تطور المؤسسات 

تلك المؤسسات بحسب درجة ممارستها وتوظيفها لذلك النوع من  إلىينظر  وأصبحوالصحفية، 

بصحافة البيانات لمواكبة تطورات العصر فعكفت بعض  كبير هناك اهتمام وأصبح الصحافة،

يوظف ادوات  أصبح، والبعض االخر األخبارالمؤسسات على انشاء وحدة خاصة بها داخل غرف 

لما لها من قدرة على جذب انتباه الجمهور  األخبارداخل غرف  اإلنفوجرافيكصحافة البيانات مثل 

 ية.اإلعالملتلك الوسائل 

بين الغث والسمين وبين الحق  اإن تدفق المعلومات اليوم بشكل هائل وكبير جعل هناك خلط

والباطل فلم نعد نعرف الحقائق وخاصة في ظل انعدام المصادر، فكان لزاما على وجود أدوات 

ئج لتمحيص تلك البيانات والمعلومات بطريقة علمية ومنهجية والعمل على تحليلها وخروج بنتا

وحقائق مثبتة ونقلها للجمهور بأسلوب مختصر وجذاب ويواكب التطورات التكنولوجية وهذا ما 

 يعرف بصحافة البيانات اليوم.

إن المستقبل ملك الصحافة ” العالمية: اإلنترنتمؤسس شبكة  –ويقول تيم بيرنرز لي 

”. المعتمدة على البيانات، لذا وجب على كل صحفي أن يبرع في التعامل مع تكنولوجيا البيانات

في الماضي كان الصحفي يحصل على المواد عن طريق الدردشة مع الناس في ” ويضيف:

ير اآلن وأصبح من الالزم الحانات وربما ما يزال األمر كذلك في بعض األحيان، لكن الحال تغ

الالزمة لتحليلها وانتقاء ما  األدواتعلى الصحفي أن ينكب على دراسة البيانات مع تجهيز نفسه ب

هو مثير لالهتمام مع الحفاظ عليها جميعا في رسم توضيحي، لمساعدة الناس على رؤية جميع 

في مستقل يرى انها محاولة ديفيد اندرتون وهو صح“. زوايا الموضوع وفهم حقيقة ما يدور حولهم

تمأل صحافة البيانات الفجوة بين العاملين في ” التحاد األرقام مع مجال العمل بالكلمات ويقول:
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مجال إعداد اإلحصائيات ومجال صياغة الكلمة، عن طريق العثور على القيم المتطرفة والبحث 

تتعلق بمسألة  أيضاة لكنها عن النزعات الجديدة، التي غالبا ما ال تحمل فقط دالالت إحصائي

صحفي متخصص في  –ويعتبرها جيري فيرمانن ”. تجزئ وتبسيط طبيعة عالمنا المعقد الحالي

عن مجموعة جديدة من مهارات للبحث والفهم، ومن َثمَّ وضع تصور  عبارة-البياناتصحافة 

فة التقليدية تكفي المصادر الرقمية في عالم لم تعد فيه المهارات األساسية المستخدمة في الصحا

 (.2114خالف، )

 (Data Journalismمفهوم صحافة البيانات )

قصة حيث انه مع التطور  لروايةوهو مصطلح يعني استخدام البيانات العامة واالحصاءات 

التكنولوجي وسهولة الوصول للمعلومات في صورة رقمية أصبح يمكن عرض معلومات بشكل 

حيث تجعل صحافة البيانات القصة الخيرية أكثر ثراء  أسهلجذاب للقارئ، بحيث يصبح الفهم 

 (Citizen Journalism, 2019حيث يتفاعل الجمهور مع القصص المصور أكثر )

ويمكن تعريف صحافة البيانات بأنها صحافة متخصصة في ابراز الدور المتزايد للمعطيات 

العصر الرقمي، وهي تعكس التفاعل والمرسومة في انتاج وتوزيع المعلومات في  الرقميةوالبيانات 

المتزايد بين منتجي المحتوى "الصحفيين" والمختصين في عدد آخر من المجاالت، مثل: التصميم 

الفني، وعلم الكمبيوتر وعلم االحصاء ويعد بعض الكتاب انها تمثل من منظور الصحفيين: 

استخدام صحافة البيانات مجموعة متداخلة من الكفاءات المستمدة من مجاالت متباينة، وبدأ 

 (.2110الرقمية لتوحيد عدة مفاهيم وربطها مع الصحافة )مطر، 

وتركز صحافة البيانات على اعداد قصة صحفية مدفوعة بالبيانات والتي تأخذ سلسلة من 

الخطوات بدءا من اختيار الفكرة ثم تصميمها حتى نشرها للقراء حيث يركز التصميم على عدد من 
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تساعد على تحويل البيانات لصورة بصرية ومنها: االلوان واالشكال والخطوط، كما  التي األدوات

 (.2116أن البيانات تأخذ اشكاال عديدة منها: االرقام والحقائق واالماكن والزمان )العراقي، 

وقد تأثرت الصحافة على مدار تاريخها بعديد من الظواهر والتطورات المتالحقة التي كان 

            على تغيير كثير من الممارسات الصحفية، وتعد "صحافة البيانات" رلها أكبر األث

"Data Journalism  أحد هذه الظواهر الجديدة التي ساعدت تكنولوجيا االتصال الحديثة بشكل "

أساسي في تطويرها وتقديمها في أشكال مختلفة أكثر تفاعلية وجاذبية. وتعتمد "صحافة البيانات" 

على تحليل البيانات واألرقام المتاحة وتجسيدها في جداول ومنحنيات وخرائط وغيرها بشكل أساسي 

جديدة لم يكن من السهل الحصول عليها دون تلك  امن أشكال بصرية، لتعطي حقائق وأخبارً 

األرقام. لكن األمر ال يقتصر على تجسيد تلك البيانات في رسوم، واال  كان أحد متخصصي 

يفي بالغرض، ولكن صحفي البيانات يقوم بتحليل  Infographicsالرسوم المعلوماتية  أوالتصميم، 

 (.2114تلك األرقام قبل أن يجسدها في رسوم ليأتي بقصة صحفية جديدة ومميزة )محمود، 

وفي ظل ثورة المعلومات، نجد أن النص لم يعد وحده كفياًل بإيصال هذا القدر الكبير من 

تسلسل زمني لبيانات  أولقارئ، خاصة إذا كنا نحاول عرض نسب مئوي ة المعلومات واألرقام ل

رقمية. فأصبحت الرسوم واألشكال البيانية هي األكثر جذًبا للقارئ؛ نظرا لقدرتها على تبسيط 

المعلومات، خاصًة أن ها تتطلب وقتًا أقل الستيعابها وربما تحليلها واستنتاج عالقات ودالئل ال يمكن 

وقد ظهرت صحافة البيانات التي تعد أحد األشكال الصحفية التي انتشرت  توضيحه.للنص بمفرده 

في المواقع اإللكترونية كمحاولة لجذب القارئ من فيض صحافة المواطن وال"فيس بوك وتويتر"، 

فهي تقوم على تقديم المعلومات باستخدام الرسوم البيانية واألشكال البصرية المميزة لتسهيل الفهم 
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يعاب لدى القارئ، ويعتمد بشكل أساسي على المعلومات المجردة بحيادية دون ظهور أي واالست

 (.2114رأي للمحرر )محمود، 

 أهمية صحافة البيانات

عند حدوثها من مصادر متعددة، وما يحدث  األخبارمن  هائاًل  افي عصرنا اليوم نتلقى كمً 

م تجاهله ونسيانه في معظم االوقات وذلك من اخبار يتم احيانا غربلته وتصنيفه اال ان اغلبها يت

 لزخم المعلومات.

ومن هنا تظهر اهمية صحافة البيانات في مراحل الجمع واالنتقاء والتحليل والتصفية 

الحديثة. ومن خالل  األدواتقراءة ما بين االسطر ثم إخراجها للمتلقي بواسطة  إلىوالتوصل 

مقدرته على إيصال رسالة للجمهور  إلىللخبر صحافة البيانات تتحول مهمة الصحفي من ناقل 

حدث يستطيع الجمهور فهمة واالرتباط  إلىعن تطور الخبر نفسه، وايضا تحويل الحدث المجرد 

به ذهنيا ومن خالل تحليل البيانات يستطيع الصحفي ان يضع أدوات حساب شخصية لمساعدة 

يجاد حلول لها، إذ ان تنقية البيانات  الناس على اتخاذ القرار المناسب وتحليل المواقف المعقدة وا 

وتحليلها وتوضيحها بصورة مرئية تظهر الخبر مقترنا بالحقائق واالفكار وتقل عملية التخمين 

 (2115)شقير، 

 إلى األخباروتخلق صحافة البيانات بعدا مستقبليا فنتيجة للتطورات التكنولوجية ستلجأ غرف 

فيين يتمتعون بمهارات عالية يستطيعون البحث والتنقيب تقليص الموظفين واالستعاضة عنهم بصح

 شيء ملموس. إلىعن البيانات وتحويلها 
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وقد تم استخدام صحافة البيانات بشكل واسع النطاق من اجل توحيد العديد من المفاهيم 

االنتقال  إلىمراحل تؤدي  أووالربط بينها وبين الصحافة، والبعض يراها على أنها بمثابة مستويات 

االكثر تعقيدا للتقنيات الجديدة في العملية الصحفية ويعتبر جيري  إلىمن االستخدامات األبسط 

فيرمانن وهو صحفي متخصص في صحافة البيانات انها بمثابة مجموعة جديدة من المهارات 

ة للبحث والفهم، ووضع تصور للمصادر الرقمية في عالم لم تعد تكفي فيه المهارات األساسي

المستخدمة في الصحافة التقليدية، مع الوعي بأن صحافة البيانات ليست بديال عن الصحافة 

     مصادر رقمية إلىالتقليدية، لكنها اضافة اليها في وقت تحولت فيه مصادر المعلومات 

(Gray., Chambers & Bournegru, 2015.) 

 خطوات عمل صحافة البيانات

 .وضع مخطط للقصة الصحفية .أ

 .الحصول على البيانات .ب

 .تنقيح البيانات وتحليلها .ج

 .تقديم القصة .د

 ي في صحافة البياناتفالبيان الصح

إن صحافة البيانات هي الحقل الصحفي الذي ُيعنى بالبحث عن البيانات بمختلف أشكالها، 

تفسيرات مالئمة لها، وهو أحد ميادين العمل الصحفي الذي  إلىوالعمل على تحليلها والتوصل 

ية في الواليات اإلعالميشهد تطورات سريعة على مختلف المستويات. فأكثر من نصف المؤسسات 

لديها. كما يوجد  األخبارالمتحدة وأوروبا حالًيا تستعين بصحفي  بيانات واحد على األقل في غرف 

ي صحافة البيانات يدر س في كليات الصحافة بالجامعات مساق متخصص ف211اليوم أكثر من 
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حول العالم. ويتم تصميم هذه البرامج من أجل إعداد الصحفيين للتعامل مع الموجة المقبلة من 

ثقافة المساءلة. ويميل كثير من الناس عند سماع مصطلح  إلىالعمل الصحفي التحليلي المستند 

ال والرسوم البيانية واإلنفو غراف. لكن صحافة البيانات حقل التفكير في األشك إلىصحافة البيانات 

عملية متكاملة من استنتاج المعنى من البيانات لبناء قصة صحفية،  إلىأوسع من ذلك، فهي تحيل 

وليس الُمخَرُج البصري  إال إحدى النتائج الممكنة لهذه العملية. فالقصة الصحفية المكتوبة التي 

نات وتفسيرها هي مثال أقرب من اإلنفو غراف للتعبير عن ماهي ة صحافة تعتمد على تحليل البيا

على البيانات وكأننا في مقابلة معها  سئلةالبيانات، فالعنصر األساسي في هذا المجال هو طرح األ

 (.2119)معهد الجزيرة لإلعالم، 

المنظمة حدث، ترغب  أوقضية  أوإن البيان الصحفي هو ملخص للحقائق المتعلقة ببرنامج 

ية التفاصيَل اإلعالمإليها، وتمثل البيانات الصحفية والنشرات  اإلعالمفي توجيه اهتمام وسائل 

العملية لمعظم العمليات الصحفية في المنظمات، بهدف اإلبالغ عن خبر، واإلعالن عن حدث 

وزارة )موقع  حدوتقديم حقائق وأرقام، وترسل البيانات الصحفية للصحفيين عادة في أسلوب مو 

( يراعي االعتبارات المهنية الخاصة لكل وسيلة إعالمية، وهو أكثر 2121الخارجية االمريكية، 

 الوسائل استعماال من قبل ممارسي العالقات العامة لالتصال بالجماهير.

وسائل  إلىبياناتهم الصحفية  -الصحفيون المقيمون  أو -ويرسل ممارسو العالقات العامة 

ضمين هذه المعلومات في النشرات الموجهة للجمهور. وتكتسب تلك المعلومات على أمل ت اإلعالم

، وتحدث وعيًا واسعًا عن المنظمة دون مقابل مالي اإلعالمدرجة من المصداقية من خالل أجهزة 

(Page, 2001) 
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( أن العالقات العامة في األجهزة الرسمية تستخدم لغة ال تتناسب مع 2111ويرى )الشريان، 

خطاب في وسائل االتصال الجماهيري مثل الصحف، وتخاطب الجمهور العام كما تخاطب لغة ال

اإلدارات الداخلية في الجهاز، وتهمل المعلومات وال تحتفي بها، بل ربما تحولت في بعض 

ي لألجهزة الحكومية باإلطناب واللغة اإلعالموسيلة للتعتيم. ويتسم الخطاب  إلىالموضوعات 

بالشرح على المعامالت. وعلى الرغم من أهمية األوصاف التي أطلقها "الشريان" الدعائية، ويشبهه 

فإنها تخص الرسائل االتصالية المتعلقة بالرد على ملحوظات القراء، وال يمكن تعميمها على كل 

البيانات الصحفية التي تصدرها العالقات العامة، ومما يؤكد هذا، التفريق الذي أشار إليه الماضي 

( خبرًا 05هـ بـ )1414/1419( من أن وزارة الخدمة المدنية مد ت الصحف خالل عام ه1421)

 ردًا. 69( خبرًا صحفيًا قصيرًا، أما الردود الصحفية فقد بلغت 025مطواًل، و)

 اإلنفوجرافيك

بوصفه فنا حديثا في االخراج الصحفي فمع بزوغ نجم صحافة المواطن  اإلنفوجرافيكظهر 

التي بدأت تنافس الصحافة المطبوعة وااللكترونية عادت الصحف للتميز باإلبداع في االخراج 

 (2114لتجذب القراء لها )باقاسي، 

هو عرض مرئي للمعلومات يستخدم عناصر التصميم لعرض محتوى المادة  اإلنفوجرافيكإن 

ية، على شكل صورة تزيد من فهم القراء لها، وهذا يعني أنه يستخدم اإلعالملمكتوبة، وهي الرسالة ا

وسيلة لتبسيط البيانات والمعلومات المعقدة، وجعلها اسهل للفهم واالستيعاب عندهم، علما انه يمكن 

وهو يستمد  شكال فنيا مستقال بعرض موضوعا معينا، أو اإلخباريةاستخدامه شكال مكمال للقصص 

فاعليته من كونه يركز على الحاسة البصرية اكثر من الحواس االخرى، ألن الدماغ يخصص 

من مهاته للوظائف البصرية، لذلك كانت معالجة الصورة اسرع من معالجة النصوص، التي  51%
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لذي يزيد غالبا تحتاج وقتا اطول الستيعابها وفهمها، خاصة مع زيادة اهتمام القراء بالصور، األمر ا

من اهميته وفاعليته في نقل وعرض البيانات والمعلومات وعرضها بسهولة، واختزالها بما يتناسب 

كونه اسلوبا جديدا يستخدم في عرض المعلومات  إلىمع طبيعة القارئ المتعجل اليوم، اضافة 

تها، ويزيد من والبيانات للناس، وهذا يساعد على تغيير استجابتهم وتفاعلهم مع المعلومات عند رؤي

 (.2114قدرتهم على استيعابها وفهمها بشكل اسهل واسرع )الدلو، 

 اإلنفوجرافيكتطور نشأة 

ان االنسان استخدم الصور للتواصل عبر الزمن منذ آالف السنين فاستعان  إلىيشار 

الكتابات الهيروغليفية، ومن ثم الصور  إلىبالرسومات التوضيحية على جدران الكهوف وانتقل 

 إلىالبطوالت واالنجازات واالكتشافات التي يريد االنسان ان ينقلها من جيل  إلىلمرئية التي تشير ا

عبارة عن بيانات مرئية تحيط بنا منذ آالف السنين، وان مراحل تطور  اإلنفوجرافيكفإن  إذاآخر، 

 (2117)عبد،  إلىمنذ نشأتها األولى قسمها كوبنكس  اإلنفوجرافيك

في الرموز التصويرية التي  اإلنفوجرافيكعام قبل الميالد تجلى ظهور  ألف 4منذ  المرحلة األولى:

 رسمت على جدران الكهوف.

قبل الميالد ظهرت اللغة الرمزية في أسيا نيوثليك  7-4وخالل االعوام بين  المرحلة الثانية:

 واوروبا والشرق األوسط.

الرسوم في المسلمون م( استخدم العلماء 1011-411: في الحقبة الزمنية ما بين )المرحلة الثالثة

 شرح اختراعاتهم وتوضيح نظرياتهم.
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م بين ليوناردو ديفينشي االشكال التوضيحية المكتوبة عند وضع  1511: في عام المرحلة الرابعة

 دليل متكامل للتشريح البشري.

الرسم البياني الدائري م قام باليفير باختراع شريط الرسم البياني و 1791: في عام المرحلة الخامسة

 .عشر ونشر أول رسم بياني يمثل فيه االقتصاد االنجليزي في القرن الثامن

م اسست منظمة رايتر ويهيمبولدت علم الجغرافيا الحديثة القائم 1421: في عام المرحلة السادسة

 على الرموز والصور والخرائط.

نطقة القطبية في رسوماتها البيانية التي م اخترعت نايتينج مخطط الم1457: وعام المرحلة السابعة

 وصفتها اسباب الفناء في اثناء حرب القرم.

م قام جوبسي بإصدار اربعة متغيرات في رسم ذي بعدين اظهر 1461: في عام المرحلة الثامنة

 فيه انخفاض جيش غراند في موسكو.

في نموذج وضعه لشرح األفكار  اإلنفوجرافيكاستخدم نيوراث  1925: وفي عام المرحلة التاسعة

 والمفاهيم وتفسيرها.

 اخترع سوليفان اول انفوجرافيك لجريدة لندن. 1971: في عام المرحلة العاشرة

م نشر توفتي العرض المرئي للمعلومات الرقمية الذي اسس 1942: في عام المرحلة الحادية عشرة

 ممارسات لتصميم المعلومات. أفضل

ية بما يتضمنه اإلعالمة مزايا تجعله يتفوق على بقية عناصر الرسالة عد اإلنفوجرافيكويحقق 

من النصوص والصور والعناوين والبيانات والمعلومات وتتمثل اهم هذه المزايا فيما يلي: 

(Katherine, 2008.) 
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 تبسيط المعلومات المعقدة والكبيرة وجعلها سهلة الفهم بل والتذكر. -

 في توصيل المعلومة. االعتماد على المؤثرات البصرية -

صور ورسوم شيقة  إلىتحويل المعلومات والبيانات من ارقام وحروف مملة ومجهدة للعين  -

 وسهلة الروية.

 وشبكات التواصل االجتماعي. اإلنترنتعبر  اإلنفوجرافيكسهولة نشر وانتشار  -

 من قراءة النصوص غير المصحوبة باي نوع من أكثر اإلنفوجرافيكيفضل الجميع رؤية  -

الصور، ولكن بتوفير هذين العنصرين معا تكتمل عملية ايصال المعلومة بطريقة مفيدة 

 جاذبية. وأكثرومريحة 

، ما اكتشفه العلماء في معهد اإلنفوجرافيكومن المسائل العلمية البحتة التي تعزز من اهمية  -

 ماساتشوستس التكنولوجي، بأن الرؤية تشغل الحيز األكبر في فسيولوجيا المخ، 

نوعين رئيسين ولكل نوع منهما  إلىفي معظم الدراسات االجنبية الحديثة  اإلنفوجرافيكويقسم 

 (Weber, & Rall, 2013)خصائص وبرامج لتنفيذه: 

وهو عبارة عن رسوم ذات أشكال  Static Infographicالثابت  اإلنفوجرافيك: النوع األول

تم  أووانواع عديدة تبدو جميعا ساكنة ثابتة ال حركة فيها، سواء تمت طباعتها بصحف ورقية 

 .اإلنترنتنشرها عبر الوعاء االلكتروني على 

انواعا  أوويتخذ أشكاال  (Interactive Infographic)التفاعلي  اإلنفوجرافيك: النوع الثاني

وقد يكون  اإلنترنتيئة الرقمية أي ان ظهوره ارتبط بظهور الصحافة على عديدة ويختص بالب

 أورسوم مصحوبة بصوت ناطق لها مع الحركة،  أوالتفاعلي عبارة عن نصوص  اإلنفوجرافيك
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تصوير فيديو عادي يوضع عليه البيانات بشكل جرافيكي متحرك إلظهار بعض الحقائق والمفاهيم 

يكون عبارة عن تصميم للبيانات والتوضيحات والمعلومات بشكل متحرك كامل،  أوعلى الفيديو، 

في شكل لقطات فيديوية متكاملة، ويتطلب هذا النوع عموما الكثير من االبداع واختيار الحركات 

المعبرة التي تساعد في اخراجه بطريقة شيقة وممتعة، وكذلك يكون لها سيناريو كامل إلخراج هذا 

 في شكله النهائي. نفوجرافيكاإلالنوع من 

النوعين  إطارفي  اإلنفوجرافيكوفي ظل البيئة الرقمية للصحف والمواقع تتعدد أشكال 

          الرئيسيين المشار لهما من قبل، ولعل أكثر االشكال شيوعا واستخداما تتمثل فيما يلي:

(Utt & Steve, 2000) 

 أوكال من الرسوم التخطيطية  وجرافيكاإلنفالرسوم االحصائية ويتضمن هذا النوع من  -

 المخططات والرسوم البيانية والرسوم التصويرية والجداول والقوائم.

الرسوم الزمنية وهذا النوعية من الرسوم تظهر تسلسل االحداث وفقا لوقت حدوث  أوالجداول  -

كل حدث منها ويتيح الجدول الزمني للجمهور تحقيق العالقات الزمنية بين االحداث بسرعة 

مجدولة بحيث تعبر كل فقرة عن سنة  أوكبيرة ويظهر في بعض االحيان في فقرات جدولية 

 وهكذا.

تستخدم هذه الرسوم عادة في مجالت الطبخ لتقديم شرح عن وصفه ما الرسوم المعملية و  -

يمكن استخدامها لتوضيح مواقع  اإلنفوجرافيكهذا النوعية من  أيضا اإلنفوجرافيكباستخدام 

المكاتب وهو ما يساعد القراء على فهم الممارسات المعقدة في هذه  أوالعمل في المصانع 

 .نفوجرافيكاإلالمواقع في حيز محدود هي مساحة 
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الجغرافية تعد الخرائط  خدام الواسع اآلن لنظم المعلوماتالمكانية فمع االست أوالرسوم الجغرافية  -

من مثل الرسوم  اإلنفوجرافيكا على فن سً طريقة لتوضيح المعالم الجغرافية تأسي أفضل

 التصويرية واالسهم.

المجاالت المتنوعة للحياة  أحدشخصية مؤثرة في  اإلنفوجرافيكالرسوم الشخصية: كأن يتناول  -

 الرياضي وغيرها من المجاالت. أواالقتصادي  أواليومية، سواء كانت في المجال السياسي 

 المدمجة األخبارغرف 

تحوالت متنامية تعتمد على التفاعل بين عمليات متناقضة  اإلعالملقد شهدت صناعة 

ومتكاملة في آن واحد لمنصات اعالمية مختلفة، وهو ما انعكس في اعادة الهيكلة الحالية 

والتوزيع واالستهالك، من اجل التحول الفعلي  اإلعالمية والتطورات في نماذج اإلعالمبالمؤسسات 

كما كان  اإلعالممفهوم الذي لم يعد مرتبطا فقط برقمنة تقنيات كثر تمددا، وهو الأإلدارة اعالمية 

الحال أبان ظهوره وانما بات يضم عناصر التكامل والجمع والمنافسة والتشعب واالختالف، لذلك 

التقليل من عدد العاملين ودمج دوائر االنتاج وتكليف المراسلين  إلىاتجهت المؤسسات الصحفية 

بشكل يصلح لجميع اصدارات المؤسسات المطبوعة وغير المطبوعة، وهو ما  األخباربتغطية 

اعتبرته ضروريا للقضاء على االهدار الناتج عن تكرار المهام، وهي االمور التي تجسدت بشكل 

لكافة المنصات واالصدارات  الصحفيونالمدمجة والتي يعمل فيها  األخبارعملي فيما يعرف بغرف 

الف عناوينها والوسائط التي تقدم المحتوى من خاللها للجمهور التابعة للمؤسسة باخت

 (.2114_الفتاح،_)عبد
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( نموذجا لفهم صحافة المنصات المتعددة تحت مسمى Daily, et alكما قدم ديلي واخرون )

يتكون من خمسة  اديناميكيً  امتسلسلة االندماج والذي وصف اندماج الصحافة باعتبارها نطاقً 

 (2115)عبد الفتاح،  :اعلى درجات التكامل إلىاقل  مستويات تمتد من

العناصر المرئية للترويج  أوالتعزيز المتبادل وهي العملية التي يتم فيها استخدام الكلمات  -1

لمحتوى تم انتاجه بواسطة الشريك كأن يحث المذيع مثال مشاهديه لقراءة خبر في صحيفة ما، 

 تقوم صحيفة بنشر شعار قناة تلفزيونية وهكذا. أو

التجانس وهو عرض محتوى وسيلة اخرى شريكة مع تدخل تحريري محدود، كأن يقوم موقع  -2

 قناة تلفزيونية أخرى. أوالكتروني بإعادة نشر خبر على صحيفة 

صص التعاون التنافسي وهي النقطة التي يتعاون فيها الشركاء بتشارك المعلومات الخاصة بق -0

بعينها ولكنهم ال يزالون يتنافسون وينتجون المضامين الخاصة بكل منهم، كأن يقوم مراسل 

لمصور  إخباريةان تسمح قناة  أوكخبير لمناقشة خبر ما،  إخباريةصحفي بالظهور في قناة 

لمصور صحيفي بالصعود  إخباريةان تسمح قناة  أوصحفي بالصعود لطائرة لمناقشة خبر ما، 

 كوبتر خاصة بها لتغطية حدث ما.لطائرة هلي

تشارك المحتوى ويحدث حينما يجتمع الشركاء بانتظام لتبادل االفكار وتطوير مشروعات  -4

 .اجراء عمل استقصائي أومن وسيلة في تغطية االنتخابات مثال  أكثرخاصة، كالتعاون بين 

يطور اعمال  اقً االندماج وهو المستوى الذي يمتلك فيه الشركاء هيئة تحريرية واحدة وفري -5

التغطية الصحفية باالستفادة بنقاط القوة في كل وسيلة، مثل مشروع متعددة الوسائط يحتوي 

 نصوص وصور فيديو وصوت وجرافيك وقواعد بيانات وعناصر تفاعلية.
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والصحافة االلكترونية وصحافة المواطن ومواقع التواصل االجتماعي  اإلنترنتن ظهور إ

حدث تطورا سريعا في مجال النشر أوغيرها من العناصر، قد  األخباروتفوقها الملحوظ في نشر 

يسعى وراء خير الكالم ما قل ودل وابسط وأسرع وسيلة  القراءالصحفي، وخلق جيال جديدا من 

، باإلضافة األخبارتلك السرعة في ايقاع الحياة عموما وفي عملية نقل إليجاد وفهم الخبر، ونتيجة ل

تسارع االحداث نفسها، واتسم القارئ المستخدم للصحافة االلكترونية بكافة اشكالها بالملل ولم  إلى

يسعى وراء الجديد  أيضااكثر، وعاد  أوكلماته  711 إلىيعد يحتمل قراءة موضوع تصل كلماته 

في مضمونها، ولعل ذلك كان احد اسباب ظهور ما  أوادة المعلوماتية المقدمة سواء في شكل الم

ن أحد اشكالها وادواتها، ويرى بيلهوفر أ اإلنفوجرافيكيعرف اليوم بصحافة البيانات، التي يعد 

والتقنيات، وهي نهج يتبع  األدواتصحافة البيانات هي مصطلح شامل يضم مجموعة متزايدة من 

ن يشمل كل شيء بدءا من اعداد التقارير بالطريقة التقليدية بمساعدة أيمكن في طرح القصة، و 

، ويبقى ان الهدف العام األخبارالحاسوب، مرورا بالرسوم البيانية االكثر تطورا وانتهاء بتطبيقات 

لصحافة البيانات ذو طابع صحفي خالص، وهو توفير المعلومات والتحليالت التي تساعد على 

 (.2117بأخبار تخص القضايا المهمة اليومية )الغريب،  اثرائنا جميعا

وتعد الصحافة االلكترونية وسيلة اعالمية تتسم بأهمية كبيرة، فهي تتيح للمتصفح بتفعيل 

أكثر من حاسة في الوقت ذاته، اذ بإمكانه عبر ضغطه زر القراءة والمشاهدة واالستماع، والسرعة 

ورة المصاحبة له، ومشاهدة الفيديو الذي يعزز هذا الخبر، الص إلىفي تلقي الخبر العاجل، اضافة 

كان غياب مقص الرقيب عن الصحافة االلكترونية من أبرز ما يميز هذه الصحافة، وهي لقد و 

 إلىالعالم كل الضجيج الصادر من آالت الطباعة، وال الحاجة  إلىصحافة ال يستلزم خروجها 

ع االحداث في التو واللحظة اينما كان الحدث، كما اطنان من الورق، فهي صحافة حية تتفاعل م



29 
 

انها ضيقت المسافات الزمنية في معرفة حجم التفاعل ورد الفعل السريع، والمباشر بين الكلمة 

ية بقعة على وجه الكرة االرضية وعليه فإن الصحافة االلكترونية أومعناها وتأثيرها على المتلقي في 

 (.2114ية )ابو وردة، اإلعالمحة أصبحت واقعا يفرض ذاته على السا

 (2111منها: )الدليمي،  اإلنترنتوهناك نوعان من الصحف على شبكة 

: وهي الصحف القائمة بذاتها وان كانت تحمل اسم الصحيفة الصحف االلكترونية الكاملة -

 ية والصحفية التياإلعالمالورقية ويمتاز هذا النوع من الصحف االلكترونية بأنه يقدم الخدمة 

تقدمها الصحيفة الورقية من اخبار وتقارير واحداث وصور وغيرها، وتقدم خدمة صحفية 

واعالمية ال تقدمه الصحيفة الورقية وهي تكنولوجيا النص الفائق وتقدم خدمات الوسائط 

 المتعددة.

ويقصد بها مواقع الصحف الورقية على الشبكة التي  :النسخ االلكترونية من الصحف الورقية -

بعضه مع بعض الخدمات  أوخدمتها على تقديم كل مضمون الصحيفة الورقية تقتصر 

المتصلة بالصحيفة الورقية مثل: خدمة االشتراك في الصحيفة الورقية وخدمة تقديم االعالنات 

 والربط بالمواقع األخرى.
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 ثالثا: الدراسات السابقة

رات فإن الدراسات السابقة محدودة يالمتغ إيقاعوسرعة  اإلنترنتحداثة انتشار فيما يتعلق ب

بعض  إلىمكن اإلشارة يتطابق مع هذه الدراسة، و يوبعضها تجاوزه الواقع بسرعة وبعضها لم 

 :الدراسات السابقة

أن الصحافة المحلية ضحت بالشروط المهنية بسبب  إلى( 0222يشير )الشريان، 

مساعدة األجهزة الحكومية، وألن عددًا من ، والعتقادها أن مهمتها تمسكها بنظام االتصال الرسمي

الصحفيين السعوديين يجمعون بين العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية، والعمل الوظيفي في 

األجهزة الحكومية، وهذه الصورة تبين أن الصحافة السعودية تنشر رسائل الجهات الرسمية 

تصلها من أي جهاز حكومي تعامل  وخطاباتها وملحوظاتها كما وردت، وتتعامل مع الرسالة التي

 الناقل الذي ال مجال لرأيه فيما ينقل.

تحديات تصميم المعلومات بعنوان   (Giardina & Medina, 2010جيردنا وميدنا )دراسة 
دارة تدفق العمل  وا 

Information Graphics Design Challenges and Work flow Management 

ونشره على ادارة سير عمل  اإلنفوجرافيكالتعرف على تأثير انتاج  إلىدراسة الهدفت  

المنشورة في صحيفة نيويورك تايمز  اإلنفوجرافيكباالعتماد على نماذج من  اإلعالمشركات 

المطبوعة والنسخة االلكترونية، والوقوف على كيفية استخدامه، وتأثيره على انشطة المؤسسات 

 .يةاإلعالم

 اإلنفوجرافيكنموذجا من  51من خالل تحليل  المنهج الوصفي التحليلياستخدمت الدراسة 

جراء  المصممين.مقابالت مع  وا 
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في السنوات االخيرة في صحيفة  اإلنفوجرافيكنشر في زيادة انه هناك  إلىتوصلت الدراسة 

لتفاعلي ا اإلنفوجرافيكنيويورك تايمز، وان العناصر التفاعلية تشكل اساسا في تصور البيانات، وان 

التفاعلي  اإلنفوجرافيكأن تطور  إلىوخلصت الدراسة  يساعد على تطوير قدرات قراء الصحف.

 .انشاء ادارات خاصة تعمل بشكل مستقل ضرورةيتطلب 

تصميم المعلومات التفاعلية بين التقليد والمحاكاة واالبتكار بعنوان   (Wallace, 2013)دراسة
 في آسيا 

Between tradition, imitation and innovation: interactive information 

graphics in Asia, 

هدفت الدراسة لتقديم نظرة شاملة حول حالة استخدام تصميم المعلومات التفاعلية في  

المعلومات  تصميم: هل يتم استخدام الصحافة االلكترونية في اسيا من خالل طرح االسئلة التالية

؟ هل تأثير للثقافة على التصميم المستخدمكنموذج مرئي لتقارير األخبار على الويب؟ هل هناك 

 . ؟للتصاميم الغربية على ما هو متبع في اسياهناك تأثيرات 

وكوريا الجنوبية واليابان بيانًيا للمعلومات من سنغافورة  تصميماً  61بتحليل قامت الدراسة  

 يز على الصحافة عبر اإلنترنت. ، مع التركوالصين

النتائج اتجاها طفيفا للتجانس في تصميم الرسوم البيانية للمعلومات نتيجة  أظهرت 

تتبنى أسلوب  -خاصة من اليابان والصين  -للعولمة. ومع ذلك ، فإن رسومات المعلومات 

 التصميم الغربي بنجاح دون أن تفقد جذورها الثقافية.

  
 بعنوان تغطية الخبر العاجل في غرفة اخبار التلفزيون ( 0202، الصياددراسة )
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تسليط الضوء على "تغطية الخبر العاجل في غرفة أخبار التليفزيون".  إلىهدفت الدراسة 

 واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكيفية تغطية االخبار في التلفزيون. 

د التكليفات المهمة التي يتعاطى معها محرر أن تغطية الخبر العاجل تعتبر أح بينت الدراسة

البرنامج اليومي للعمل في  أوفي صالة التحرير، وهي تمثل خروجًا عن السياق الطبيعي  األخبار

 العاجلة".  األخبار"نماذج لبعض  الدراسةاستعرضت  ، كمااألخبار

، المهنيمن األداء عالية درجة  لعاجل تتطلبإن تغطية الخبر ا إلىوخلصت الدراسة 

 .بالعالم العربي األخبارمن العصف الذهني بين االختصاصيين في  نوعل بحاجةسيظل و 

( حــول اســتخدام أدوات حديثــة فــي قيــاس Abelson & Keller, 2015) دراسة

مــن حيــث مواءمتهــا للمعاييــر المهنيــة الشــاملة ومــن حيــث التأثيــر علــى  األخباركفــاءة غــرف 

 ـن خصيصــا لهــذا الغــرض باســموالجمهــور والتغذيــة الراجعــة باســتخدام أداة صممهــا الباحث

(NewsLynx تعمــُل علــى تقديــم تصنيفــات ومعاييــر للتأثيــر الحاصــل علــى )وبنــاء  لجمهــور،ا

 لقيــاس مفهــوم التأثيــر حســب معاييرهــا وأهدافهــا. إعالميةإطــار عمــل خــاص بــكل وســيلة 

وضع المعايير الفنية والقواعد الحاكمة في تصميمات صحافة  بعنوان( 0202دراسة حسين )

  المستحدثة ومدى تطبيقها من خالل مواقع الصحف العربية والمصرية اإلليكترونية. اإلنفوجرافيك

كفن صحفي وليد في عالم  اإلنفوجرافيكالتعرف على فن صحافة  إلى الدراسةهدفت 

وقيمتها في عالم  اإلنفوجرافيكالصحافة اإللكترونية، وتوضيح األسباب التي أدت لظهور صحافة 

إلنتاج  اإلنفوجرافيكفن صحافة  ودراسة المراحل التي يمر بها صانعالصحافة اإللكترونية، و 
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 اإلنفوجرافيكمخرجاتهم التصميمية، فضاًل عن وضع القواعد الفنية والتصميمية لصناعة صحافة 

 .في المواقع الصحفية العربية اإللكترونية أن يتبعها القائمونالتي يجب اتباعها 

دراسة أمثلة لنماذج فعلية من أشكال حليلي من خالل استخمت الدراسة المنهج الوصفي الت 

اتها يجابيالصحفي المنفذة في المواقع الصحفية العربية اإللكترونية والوقوف على إ اإلنفوجرافيك

 .وسلبياتها

تفرض تواجدها في  اإلنفوجرافيكعدد من النتائج ومنها، أن صحافة  إلى توصلت الدراسة 

عالم االتصال المعلوماتي عبر المواقع اإلليكترونية وبرامج التواصل االجتماعي، وتزداد مساحتها 

بعد يوم، وأن من عوامل نجاح ومصداقية وحداثة المواقع اإللكترونية تخصيصها مساحة  ايومً 

من الصحافة، كما أن واالهتمام بتنفيذها من خالل متخصصين لهذا النوع  اإلنفوجرافيكلصحافة 

تتطلب فريق عمل منفصل عن فريق العمل التحريري للمواقع اإللكترونية  اإلنفوجرافيكصحافة 

مواهب  اذ امتخصص المزيد من التركيز والتخصص لهذا النوع من الصحافة الذي يتطلب فريقً 

حصائ يات وجمع متميزة في مجال التصميم الجرافيكي والتحليل المعلوماتي وتقصي الحقائق وا 

البيانات. وأوصى البحث بمزيد من االهتمام والتعاون المشترك ما بين القائمين بالمنظومة التعليمية 

عطاء  اإلعالمبكليات الفنون الجميلة والتطبيقية وكليات  لوضع منهج موحد ومساق مخصص وا 

ن والتصميم ي المتخصص الذي يمثل حلقة وصل جديدة ما بين مجال الفاإلعالممساحة لهذا الفن 

 في عصر الملتميديا والتكنولوجيا الحديثة اإلعالمالجرافيكي ومجال الصحافة و 

 بعنوان صحافة البيانات ودورها في نشر االحصاءات الرسمية( 0202 دراسة )محمد،
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ابراز اهمية استخدام االحصاءات الرسمية كمصادر لصحافة البيانات.  إلى الدراسة هدفت

المنهج الوصفي التحليلي لبيان أهمية استخدام االحصاءات الرسمية في صحافة استخدمت الدراسة 

 البيانات.

انه يجب على الصحفي الذي يتعامل مع البيانات ان يمتلك مهارة  إلىالدراسة  وتوصلت

 قراءة البيانات وااللمام بالرياضيات واالحصاءات المعتمدة على الوصف واالستنتاج. 

مستقبل صحافة البيانات في "مصر" خالل  بعنوان  (0202الرزاق ) عبد الوهاب وعبددراسة 

 (.0202-0202العقدين القادمين )

مستقبل صحافة البيانات في "مصر" خالل العقدين القادمين التعرف على  ةهدفت دراس

(2117-2107.) 

تكونت مجموعة الدراسة من الخبراء الممارسين العاملين بالمؤسسات الصحفية في مصر، 

وكذلك األكاديميين المتخصصين في الصحافة )أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية(، وبلغ 

  .(20هم )عدد

، والمقابلة مع الخبراء من الصحفيين مقياساستمارة  :تمثلت أدوات الدراسة في كاًل من

 واألكاديميين. وتناولت الدراسة مدخل استشراف المستقبل، وتطبيقه بالنسبة لصناعة الصحافة

 . اإلعالمو 
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كشفت الدراسة عن أهم الوسائل التي لها دور في تطوير الصحافة حاليًا ومستقباًل، ومنها،  

صحافة التشبيك، وكذلك تحليل البيانات واستخدامها كصحافة بيانات ورسوم وأشكال توضيحية، 

 والصحافة المرئية. 

 أوثالثة سيناريوهات مستقبلية، تتمثل في، أواًل: سيناريو الثبات  إلىوتوصلت نتائج الدراسة 

 أوالسيناريو التفاؤلي. ثالثًا: السيناريو التشاؤمي  أوالسيناريو المرجعي. ثانيًا: سيناريو اإلبداع 

السيناريو الترددي. كما أوضحت النتائج أن الخبراء أجمعوا على أن هناك العديد من العوامل التي 

ضعف صحافة البيانات في المؤسسات الصحفية المصرية، ومنها، عدم  إلىا أن تؤدي من شأنه

االنفوجراف، والتقليدية وعدم  أووجود قائم باالتصال قادر على استخدام وتوظيف صحافة البيانات 

االبتكار في عرض المواد الخبرية، بينما تتمثل دوافع استخدام صحافة البيانات )االنفوجراف( في 

في المستقبل في العديد من الدوافع، منها، مواجهة انخفاض قارئية الصحف، ومحاولة  الصحف

 .زيادة أرباح المؤسسات الصحفية بعد زيادة التوزيع

والبيئة  األخبارالكشف عن تأثير التحوالت في ثقافة غرف  إلى بعنوان (0202ي )لدراسة غا

التنظيمية الجديدة على أجندة البحث العلمي في حقل دراسات إدارة المؤسسات الصحفية 

 واقتصاداتها. 

والبيئة التنظيمية  األخبارالكشف عن تأثير التحوالت في ثقافة غرف  إلىت الدراسة هدف

 اتها. الجديدة على أجندة البحث العلمي في حقل دراسات إدارة المؤسسات الصحفية واقتصاد

ي، وأسلوب المقارنة المنهجية. وتكونت مجموعة اإلعالماستخدمت الدراسة منهج المسح  

ومكثف للمكتبة الغربية، سواء من خالل  ل( دراسة حديثة، من خالل مسح شام151)من ة الدراس
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. كما اإلنترنتمن خالل قواعد البيانات والمعلومات المتاحة على شبكة  أوالمكتبات التقليدية، 

 تمثلت أداة الدراسة في التحليل من المستوى الثاني.

دارة المؤسسات   جاءت نتائج الدراسة مؤشرة على أن األساليب الحديثة في تنظيم وا 

الصحفية، قد بدأت تأخذ توجها كونيًا، في المجتمعات المعاصرة المتقدمة، ليس بفضل إدارات 

طهم بالشركات المتعددة والجنسيات وأساليب المؤسسات الصحفية والقائمين على شئونها فقط وارتبا

نما بفضل العولمة وتداعياتها االقتصادية والتكنولوجية، وارتباط المؤسسات الصحفية  عملها، وا 

بحركة عولمة األسواق وربطها بدول المركز في المجتمعات الغربية المتقدمة. كما تبين أن الباحثين 

رون بدرجة كبيرة بتوجهات نظرائهم في إطار المدرسة في مجتمعات العالم الناهض والنامي، يتأث

األكاديمية الغربية، خاصة األمريكية منها، وأنهم يمارسون قدرا كبيرًا من القفز على الواقع وتجاوزه. 

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في األجندة البحثية ألقسام العلمية، وفتح الباب واسعًا أما 

عمل على دراسة تجارب إعادة هيكلة صناعة الصحافة في ظل التحوالت الباحثين الرتياده. وال

 السياسية واالجتماعية التي تشهده بعض نظم الحكم المقاربة، واالستفادة منها في الواقع المعاصر

استخدام شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات بعنوان ( 0202دراسة محمد ) 

 دراسة مسحية استطالعيةلجزائرية: في الصحافة المكتوبة ا

استخدام شبكات التواصل االجتماعي كمصدر التعرف على كيفية  إلى هدفت الدراسة

  للمعلومات في الصحافة المكتوبة الجزائرية: دراسة مسحية استطالعية. 
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( مفردة من 119اعتمد البحث على منهج المسح الوصفي. وتكونت عينة البحث من )

الصحفيين التابعين للصحف المكتوبة والمتواجدة مقراتها بمدينتي مستغانم ووهران. وتمثلت أداة 

 البحث في االستمارة لجمع البيانات والمعلومات. 

اصل االجتماعي التي يمتلك فيها من النتائج: أن أكثر شبكات التو  للعديدتوصلت الدراسة 

، بنسبة ر، ثم تليها شبكة التويت%71.74الصحفيون الجزائريون حسابًا هي شبكة الفيسبوك بنسبة 

، وأن من %1.25وأخيرًا موقع ماي سبيس بنسبة  %0.5وبعدها موقع اليوتيوب بنسبة  22.22%

المصادر التقليدية بنسبة أكثر مصادر المعلومات التي يستخدمها الصحفيون الجزائريون هي 

وفي المركز الثالث شبكات التواصل  %15.1بنسبة  اإلخباريةثم يليها المواقع  29.1%

من الصحافة اإللكترونية وحركات البحث في المركز الرابع  لتأتي كلُ  %11.6االجتماعي بنسبة 

ألخير مجموعة وفي المركز ا %4.7وفي المركز الخامس البريد اإللكتروني بنسبة  %5.4بنسبة 

 %2.0بنسبة  األخبار

دور صحافة المواطن كمصدر للمعلومات من  إلىالتعرف بعنوان ( 0202دراسة عالونة )

 ، وجهة نظر الصحفيين األردنيين

صحافة المواطن كمصدر للمعلومات من وجهة نظر دور  إلىالدراسة للتعرف هدفت 

المواطن، وأبرز المعايير المهنية ومعرفة أهم أسباب ظهور صحافة الصحفيين األردنيين، 

 .والتشريعات واألخالقيات المستخدمة فيها

( مفردة من الصحفيين األردنيين 211المنهج المسحي، على عينة قوامها )استخدم الباحث 

العاملين في الصحف األردنية اليومية )الدستور والرأي والغد واألنباط والديار والسبيل األردنية( 
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األردنية )بترا(، والمسجلة عضويتهم في نقابة الصحفيين األردنيين، حيث تم استخدام  ووكالة األنباء

 )االستبانة( كأداة للدراسة. 

: لقد احتل سبب "التحوالت السياسية في اهمها مجموعة من النتائج إلىتوصلت الدراسة 

المنطقة العربية" قائمة أسباب ظهور صحافة المواطن من وجهة نظر الصحفيين األردنيين بنسبة 

(. كما اتفق ما نسبته % 19.4(، تاله "المساهمة في حل مشكالت المجتمع"، بنسبة )% 21.7)

في أثر على طبيعة عمل الصحفي عينة الدراسة على أن عمل المواطن الصح أفراد( من % 46)

عينة الدراسة رأوا أن على وسائل  أفراد( من % 61ية. وتبين أن )اإلعالمالمحترف في الوسيلة 

تبنى المواطن الصحفي )أحيانًا(، بينما الذين يرون أن عليها أن تتبناهم )دائمًا( بلغت  اإلعالم

أن تقوم  اإلعالموثة أن على وسائل العينة المبح أفراد( من % 41(. ولقد رأى )% 14نسبتهم )

أواًل بمراجعة وتحرير المواد المرسلة من المواطن الصحفي ثم نشرها. وأخيرا تبين من خالل بيانات 

العينة المبحوثة يقرؤون صحافة المواطن ويتابعونها  أفراد( من % 45الدراسة أن ما نسبته )

 (.% 01بلغت نسبتهم ))أحيانًا( بينما الذين يتابعونها بشكل قليل ونادر 

بعنوان اإلنفوجرافيك في الصحافة الفلسيطينية: دراسة حالة ( 0202دراسة الدلو )

 لصحيفة الرسالة

والقضايا  اإلنفوجرافيكالتعرف على مدى اهتمام صحيفة الرسالة الفلسطينية بهدفت الدراسة 

 بالواقع المحلي لصحيفة الرسالة. التي تتناولها وأنواعها ومكوناتها ومصادر نشرها ومدى ارتباطه

استخدمت الدراسة منهجي الدراسات المسحية والعالقات التبادلية، من خالل استخدام استمارة 

 تحليل المضمون. 
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قضايا هي: السياسية  ربعأتم استخدامه في  اإلنفوجرافيكنتائج الدراسة ان  أبرزوكان من 

والمجتمعية والفصائل الفلسطينية واالنتخابات المحلية ومعظم هذه القضايا مرتبط بالواقع المحلي. 

تحليل  :وهي اإلنفوجرافيككما أظهرت الدراسة ان صحيفة الرسالة استخدمت ثالثة انواع من 

 البيانات، التسلسل الزمني والتاريخي، وعرض االفكار.

في تصميم  بعنوان اإلنفوجرافيك وتوظيفه (0202عد الدين وعبد العزيز )دراسة محمد وس

 االعالن التلفزيوني

مكانية توظيفه في تصميم اإلعالن التلفزيوني، حيث  اإلنفوجرافيكالتعريف ب هدفت الدراسة وا 

أن له دور مهم وفعال في نقل المعلومات والبيانات والمعرفة بوضوح وجذب لالنتباه، وذلك من 

 .تمثيل البيانات والمعلومات بصريا خالل

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل نماذج من االعالنات 

 التلفزيونية التي استخدمت اإلنفوجرافيك في التصميم.

في تصميم اإلعالن التلفزيوني واستخدامه في  اإلنفوجرافيكتوظيف  أن إلىتوصلت الدراسة 

اإلعالن وتمثيلها بصورة مرئية  خاللالفكرة اإلعالنية والمعلومات المقدمة من تحليل الرسالة و 

 اإلنفوجرافيكمبسطة يعمل على تحقيق الهدف من اإلعالن وجذب انتباه المتلقى، بحيث يمد 

  .الخدمات بشكل جذاب أوفريد عن المنتجات  Storytellingالماركات بفرصة لسرد قصصي 

( في اإلنفوجرافيكاالتجاهات الحديثة إلخراج صحافة البيانات )( 0202دراسة باقاسي )

 عكاظ-الصحف السعودية دراسة تطبيقية على صحيفة مكة 
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-ثقافي -)اجتماعي اإلنفوجرافيكمعرفة اتجاه الموضوعات التي تستخدم  إلى الدراسة هدفت

. إلنفوجرافيكااقتصادي(. والتعرف على الفنون الصحفية األكثر استخداما لتصميمات -سياسي

 .اإلنفوجرافيكومعرفة أهم التصميمات البصرية المستخدمة في تصميمات 

من خالل الدراسة التحليلية على صحيفتي مكة وعكاظ  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

الدراسة الميدانية التي استهدفت مصممي  إلىم. باإلضافة ٦١٠٢م ومنتصف عام ٦١٠٢لعام 

 .صحيفتينفي كلتا ال اإلنفوجرافيك

وكان من أبرز نتائج الدراسة: أكدت الدراسة أن من أهم العناصر الجرافيكية لإلنفوجرافيك 

هي الرموز واألشكال. وأظهرت الدراسة أن أكثر المواضيع الصحفية التي تأتي بها تصميمات 

كانت الموضوعات ذات المضمون االجتماعي، والسياسي، كانت األكثر اختيارا من  اإلنفوجرافيك

. كما بينت الدراسة أن أكثر الفنون الصحفية التي تحتوي على اإلنفوجرافيكقبل مصممي 

يعد أحد األساليب  اإلنفوجرافيككانت الخبر الصحفي. وأكدت الدراسة أن  اإلنفوجرافيكتصميمات 

هو اللغة الصحافية الحديثة في  اإلنفوجرافيكأن  إلىفي صحف الدراسة، إضافة اإلخراجية الحديثة 

 العصر الحالي.

بعنوان نموذج غرف االخبار الذكية واستخدام الوسائل  (0202دراسة )ابو عرقوب، 

 .االتصالية الحديثة فيها

التلفزيونية  األخبارتقديم نموذج ومرجع للباحثين والصحفيين حول غرف  إلى الدراسة هدفت

الذكية والتحوالت التي احدثتها الوسائل والتقنيات االتصالية الحديثة وادوات الذكاء االصطناعي في 

 .األخباروهيكلة غرف  اإلخباريكل مراحل عملية االنتاج 
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 جمع وتحليل البيانات.ة تم توزيعها الكترونيا عند سة المنهج النوعي باستخدام ادااتبعت الدرا 

الذكية تعتمد على ذكاء االنسان ومن ثم  األخبارتوصلت الية الدراسة ان غرف ما  أبرز 

أداء االلة، وان الوسائل االتصالية الحديثة فرضت تغيرات عدة على مراحل عملية االنتاج 

 .اإلخباري

جودة الصحافة االلكترونية االردنية من بعنوان ( 0202دراسة عريقات وجرار وحجاب )

في الجامعات االردنية: عمون نت  اإلعالموجهة نظر اعضاء هيئة تدريس الصحافة في كليات 

 نموذجا، 

جودة الصحافة االلكترونية االردنية من وجهة نظر اعضاء التعرف على  إلى هدفت الدراسة

  .االردنية: عمون نت نموذجاجامعات هيئة تدريس الصحافة في كليات اإلعالم في ال

من  اإلخباري( عضو هيئة تدريس وتمت دراسة موقع عمون 27تكونت عينة الدراسة من )

 .خالل منهج مسح جمهور وسائل االتصال

جاءت ابرز نتائج الدراسة ان جودة الصحافة االلكترونية بالمجمل قد جاءت بدرجة  

متوسطة، وان تحديث المعلومات وفوريتها جاءت بدرجة عالية، وان استخدام قالب الهرم المقلوب 

جاء بدرجة عالية، وسهولة التعامل مع الموقع من قبل المتصفحين جاءت بدرجة عالية، وسرعة 

 الروابط جاءت بدرجة عالية. إلى وسهولة الوصول

بعنوان صحافة االنفوجرافيك دراسة تحليلية في المضامين  (0202دراسة الشحيري ) 

 الفنية والبصرية، جريدة القدس أنموذجا  
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، ورصد معاييرها الفنية والبصرية ذات اإلنفوجرافيكصحافة هدفت الدراسة التعرف على  

فهم أكبر  إلىالصلة بالقصص الصحفية، المنشورة في جريدة القدس العربي؛ من أجل الوصول 

 .لطبيعة هذا الفن الصحفي

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل اداة تحليل المضمون للعناصر الفنية 

 والبصرية في جريدة القدس.

، صحيفة القدس ث عن طبيعة القضايا والموضوعات التي ركزت عليهاوكشف البح

مراحل إنجازها، كما كشف البحث عن الطرق المستخدمة في تمثيل البيانات بصريًا  واالطالع على

وتحليلها، وحدد وسائل الجذب الفنية والبصرية المستخدمة، والتعريف بالرموز والرسوم والخرائط 

 عن الخطوط واأللوان المستخدمة، وأنواع األعمدة وأنواع الخطوط.  يضاأالدالة والمعبرة، وكشف 

القدس استخدمت االنفوجرافيك لتجسيد  صحيفةأن بعدة استنتاجات، أبرزها  ت الدراسةوخرج

مضامين الموضوعات اإلنسانية والسياسية واألمنية، ومعايير أخرى، باتباع أساليب تقنية عالية 

 إلقناع القارئ.

بعنوان التوظيف الصحفي لإلنفوجرافيك في المواقع ( 0202) الربيعي والفيصلدراسة 

 اإلخبارية

. استخدمت اإلخباريةفي المواقع  اإلنفوجرافيكمعرفة اساليب توظيف  إلىهدفت الدراسة 

 الدراسة المنهج المسحي من خالل أداة تحليل المضمون. 
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وضوعات التي يكثر فيها استخدام االرقام النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الم أبرزمن 

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

 جاءت في المراتب المتقدمة من مستوى االهتمام.

( اعتماد الصحفيين األردنيين على الموبايل في إنتاج المحتوى 0202دراسة الحتاملة )

  ياإلعالم

مدى اعتماد الصحفيين األردنيين على الموبايل في إنتاج المحتوى  معرفة إلىالدراسة  هدفت

معرفة أسباب االعتماد على الموبايل، وأهم المهارات المطلوبة الستخدام  إلىكما سعت ي، اإلعالم

 ي. اإلعالمالصحفيين األردنيين للموبايل في إنتاج المحتوى 

سحي، واستخدمت الباحثة االستبانة أداة لجمع البيانات اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الم

 ( مفردة من الصحفيين األردنيين. 151) على عينة عشوائية بسيطة بلغ

عدد من النتائج منها: أن معظم الصحفيين عينة الدراسة يعتمدون على  إلىتوصلت الدراسة 

ي، وأن أهم أسباب اعتماد الصحفيين األردنيين على اإلعالمصحافة الموبايل في إنتاج المحتوى 

ي كانت المتيازها بالسرعة والفاعلية. كما اشارت نتائج اإلعالمصحافة الموبايل في إنتاج المحتوى 

 ضرورة أن يتقن الصحفي تصوير وتحرير الفيديو بالموبايل. إلىالدراسة 

العربية،  اإلخباريةالمواقع  في اإلنفوجرافيكمعرفة استخدام  إلى( 0202دراسة الشياب )

 دراسة تحليلية مقارنة لموقعي الجزيرة والعربية اإلخباريين

 ي موقعي الجزيرة والعربية اإلخباريين.اإلنفوجرافيك فمعرفة استخدام  إلىالدراسة  هدفت
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واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي باستخدام اسلوب تحليل المضمون، وتكونت عينة  

 ين.اإلخباريالدراسة من موقعي الجزيرة والعربية 

كفن صحفي قد احتل المرتبة االولى  اإلنفوجرافيكأن استخدام  إلىتوصلت الدراسة  

ثم المواضيع االقتصادية في  بالموقعين، وان الجرافيك استخدم كمصاحب للمواضيع السياسية ومن

 الموقعين.

 االستفادة من الدراسات السابقة

 األدواتاالستفادة من الدراسات السابقة في بلورة المشكلة البحثية وأهميتها، واختيار  تمت

 إلىرصد ندرة الدراسات السابقة التي تتطرق  إلىوالمناهج التي تناسب هذه الدراسة، باإلضافة 

من نتائج  تمت االستفادةي، كما اإلعالمدراسة توظيف صحافة البيانات في إنتاج المحتوى 

 الدراسات السابقة عند تحليل نتائج دراسته.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

هو صحافة  اجديدً  اتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تدرس موضوعً 

االردنية، فيما تطرقت الدراسات  اإلعالمفي وسائل  األخبارية توظيفه داخل غرف البيانات وكيف

واستخداماتها في المواقع  اإلنفوجرافيكعناصر تكنولوجية اخري مثل صحافة الموبايل  إلى ةالسابق

عينة الدراسة،  أفراداسلوب المقابلة المعمقة مع  استخدمتالعربية. كما أن هذه الدراسة  اإلخبارية

فيما استخدمت معظم الدراسات السابقة اسلوب تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات حول 

 .اإلعالماستخدامات التكنولوجيا الحديثة في وسائل 
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وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها تهتم باالنفوجرافيك وصحافة البيانات 

توظيف صحافة عظمها، ولكنها تختلف من كونها تركز على وتستخدم المنهج المسحي في م

 .البيانات داخل غرف األخبار في وسائل اإلعالم األردنية
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات(

هدف  إلىتم تخصيص هذا الفصل لذكر أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول  

الدراسة. يتضمن هذا الفصل وصفًا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها 

عرض اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها لتنفيذ الدراسة، والحصول  إلىوصدقها وثباتها، إضافة 

 .اتعلى البيانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل هذه البيان

 نوع الدراسة

الدراسات الوصفية التي تقوم على تصوير وتحليل وتقويم خصائص  إلىتنتمي هذه الدراسة 

دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة  أوموقف معين يغلب عليه صفة التحديد  أومجموعة معينة 

مجموعة من األوضاع بهدف  أومجموعة من األحداث  أومجموعة من الناس  أوموقف  أوظاهرة 

التحكم منها  أوالحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون الدخول في اسبابها 

 (. 120، 1995_)حسين،

 منهج الدراسة

من المنهج الوصفي، ويعتبر جهدا  ي وهو جزءاإلعالمتعتمد الدراسة على منهج المسح 

مجموعة الظواهر موضوع  أوالظاهرة علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات واوصاف عن 

البحث، من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية للدراسة، بهدف تكوين قاعدة 

تحديد كفاءة األوضاع القائمة عن  أواساسية من البيانات والمعلومات المطلوبة في تخصص معين 

ياسات والخطط على أساس من طريق مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها في رسم الس

 (.176، 1995االستبصار )حسين، 
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يين العاملين بغرف اإلعالمي بمسح رأي اإلعالمواستعانت الدراسة في إطار منهج المسح 

 ي. اإلعالمللتعرف على مدى اعتمادهم على صحافة البيانات في إنتاج المحتوى  األخبار

 مجتمع الدراسة

عامال موظًفا ( 115في عمان والبالغ عددهم ) األخبارداخل غرف  العاملينيمثل المجتمع 

 الحقيقة، والرأي(.و ، والتلفزيون األردني، بتراس مؤسسات )الغد، والمملكة، و منتشرين في خم

 عينة الدراسة

( 56المحلية الخمسة والبالغ عدهم ) اإلعالم( من العاملين في مؤسسات %50تم أخذ )

عينة الدراسة  أفرادوالجدول التالي يوضح توزيع  العينة العشوائية البسيطة.عامال من خالل موظًفا 

 الدراسة.حسب متغيرات 

 (0جدول )
 عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية العدد الخيارات المتغير

 سنوات الخبرة

 %14.1 4 سنوات 4أقل من 
 %21.1 12 سنوات 7-4من 
 %26.0 15 سنة 11-4من 
 %06.4 21 سنة فأكثر 12

 المؤسسة التي يعمل بها

 %24.1 16 الغد
 %17.5 11 المملكة

 %24.6 14 الرأي األردنية
 %15.4 9 بترا

 %12.0 7 التلفزيون األردني

الدراسة على السنوات المختلفة، وعلى أكثر من مؤسسة  أفراد( توزيع 1يتبين من الجدول )

 صحفية.
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 الدراسةأداة 

الدراسة، ومن خالل المقابالت المعمقة مع  أسئلةمفتوحة تتضمن  أسئلةتم تطوير استبانة  

خالل العودة لألدب النظري والدراسات  اجاباتهم، ومنالمحلية وتحليل  اإلعالمالعاملين في وسائل 

(، حيث 2117؛ وعبد الوهاب وعبد الرازق، 2111؛ واسماعيل، 2116السابقة وخاصة )آل تويم، 

الفقرات في االداة من اجل التعرف على درجة توظيف صحافة البيانات داخل  إلىتم الوصول 

 األولية كما يقيس األبعاد التالية:( فقرة بالصورة 56وقد بلغ عدد فقرات المقياس ) .األخبارغرف 

 ( فقرات.4مفهوم صحافة البيانات ويقيسه ) .1

 ( فقرات.4ويقيسه ) األخباردرجة توظيف صحافة البيانات داخل غرفة  .2

 ( فقرات.4ويقيسه ) األخباراالنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل غرف  .0

 ( فقرات4وتقيسه )المضامين التي تعالجها صحافة البيانات  .4

 ( فقرات.4المستخدمة في صحافة البيانات ويقيسه ) األدوات .5

 ( فقرات4الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات وتقيسه ) .6

. والملحق )أ( يبين ( فقرات4النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل وتقيسه ) .7
 المقياس بالصورة األولية.

كما  تم اجراء الخصائص السيكومترية التالية من صدق وثبات مقياسسبة الوللتحقق من منا
 :يلي

 المقياسصدق أوال: 
 الصدق الظاهري-0

للتأكد من صدق المقياس ومالئمته ألهداف الدراسة ومدى وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية 

المجال ( من أعضاء هيئة التدريس العاملين في 4تم عرض المقياس على عدد من المحكمين )
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منهم لإلبقاء على الفقرة  (6)، وتم اعتماد محك اتفاق (0ملحق رقم ( تعديلها ي والصحافياإلعالم

 من حيث: المقياس، وقد طلب منهم إبداء رأيهم في فقرات  أو

 التعديل. إلىالصياغة اللغوية: الوضوح، والسالمة اللغوية، والحاجة  .أ
 .للمقياسمدى انتماء الفقرة في البعد  .ب
 تعديالت يرونها مناسبة. أوإبداء أية معلومات  .ج

وبقي  فقرة،اضافة أي  أوة ولم يتم حذف ( فقر 15وبناء على اقتراحاتهم تم تعديل صياغة )

 (.21,) ملحق رقم  ( فقرة56المقياس مكونا من )

  صدق البناء الداخلي -0

 يةاإلعالمفي المحطات  عاماًل  اموظفً ( 01مكونة من ) للدراسةتم اختيار عينة استطالعية 

للتأكد  ممن داخل مجتمع الدراسة، ومن خارج عينتها. وتم تطبيق المقياس عليه م، وهوالصحافية

( يبين 2من معامالت االرتباط بين أداء كل فقرة واألداء على البعد والدرجة الكلية، والجدول )

 على العينة االستطالعية. للمقياسنتائج التطبيق 
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 (0جدول )
مقياس معامالت االرتباط بين األداء على كل فقرة من جهة والبعد والدرجة الكلية من جهة ثانية على 

 األخبارصحافة البيانات داخل غرف  توظيف

 (0.01دالة عند مستوى الداللة ) **( 0.05دالة عند مستوى الداللة ) *

        ( أن قيم معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد تراوحت بين2يتبين من الجدول )

(، وكانت معامالت 1.77-1.29والدرجة الكلية بين )( كما تراوحت بين الفقرة 1.24-1.75)

(، وجميعها 1.71-1.59االرتباط لجميع األبعاد مع الدرجة الكلية دالة احصائيا وتراوحت بين )

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع البعد

معامل 
االرتباط 
مع 

الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع البعد

معامل 
 االرتباط
مع 

الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط
 البعد

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط
 البعد

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة 
 الكلية

1 1.00* 1.06* 9 1.46* 1.54** 17 1.54** 1.55** 25 1.64** 1.61** 
2 1.52** 1.54** 11 1.05* 1.01* 14 1.51** 1.04* 26 1.71** 1.76** 
0 1.54** 1.41* 11 1.41* 1.05* 19 1.09* 1.49* 27 1.75** 1.77** 
4 1.61** 1.51** 12 1.51** 1.64** 21 1.54** 1.41* 24 1.64** 1.61** 
5 1.41* 1.61** 10 1.44* 1.64** 21 1.06* 1.55** 29 1.61** 1.54** 
6 1.71** 1.09* 14 1.00* 1.45* 22 1.46* 1.54** 01 1.55** 1.51** 
7 1.49* 1.54** 15 1.45** 1.54** 20 1.55** 1.61** 01 1.46** 1.41* 
4 1.52** 1.64** 16 1.64** 1.64** 24 1.49* 1.54** 02 1.64** 1.61** 

البعد مع الدرجة 
البعد مع الدرجة  **1.59 الكلية

البعد مع الدرجة  **1.62 الكلية
البعد مع الدرجة  **1.64 الكلية

 **1.71 الكلية

00 1.61** 1.57** 41 1.51** 1.57** 49 1.54** 1.61**    
04 1.64** 1.55** 42 1.54** 1.07* 51 1.51** 1.74**    
05 1.71** 1.57** 40 1.47* 1.41* 51 1.57** 1.46*    
06 1.75** 1.71** 44 1.41* 1.49* 52 1.54** 1.64**    
07 1.64** 1.61** 45 1.46* 1.44* 50 1.46* 1.61**    
04 1.61** 1.55** 46 1.64** 1.61** 54 1.44* 1.71**    
09 1.46* 1.29* 47 1.66** 1.64** 55 1.24* 1.29*    
41 1.51** 1.49* 44 1.64** 1.71** 56 1.40* 1.54**    

البعد مع الدرجة 
البعد مع الدرجة  **1.64 الكلية

البعد مع الدرجة  **1.61 الكلية
    **1.66 الكلية
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توظيف صحافة البيانات ، وهذا يدل على أن فقرات مقياس (0.05)كانت دالة عند مستوى الداللة 

 يتسم بصدق البناء الداخلي. األخبارداخل غرف 

 ثبات االداةثانيا: 
ساق الداخلي( وثبات تم االعتماد على نوعين من الثبات وهما ثبات كرونباخ الفا )االت

 اإلعالمفي الوسائل  ( عامال01بلغ عددهم ) تم التطبيق على عينة من العامليناالعادة حيث 

، اخل مجتمع الدراسة وخارج عينتهاالمحلية، وتم اعادة التطبيق عليهم بعد ثالثة اسابيع، وهم من د

 ( يبين نتائج ذلك.0والجدول )

 (0الجدول )
 توظيف صحافة البياناتقيم معامالت الثبات بطريقة كرونباخ الفا وطريقة اإلعادة لمقياس 

كرونباخ ألفا وطريقة ثبات ( اعاله أن معامالت الثبات حسب طريقة 0تبين من الجدول )

( فقرة. وبعد 56اإلعادة كانت ضمن االغراض الدراسية، وتكون المقياس بصورته النهائية من )

 التأكد من صدقه وثباته؛ أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من: 

 اإلعادةطريقة  طريقة كرونباخ الفا عدد الفقرات البعد
 **1.49 1.41 4 مفهوم صحافة البيانات

 **1.44 1.45 4 األخباردرجة توظيف صحافة البيانات داخل غرفة 
االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل 

 األخبارغرف 
4 1.41 1.46** 

 **1.91 1.49 4 المضامين التي تعالجها صحافة البيانات
 **1.91 1.45 4 المستخدمة في صحافة البيانات األدوات

 **1.45 1.41 4 الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات
 **1.46 1.46 4 النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل

 **1.47 1.49 56 الدرجة الكلية
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ارة؛ ( عب56: وتتكون من صفحة التعليمات، وعبارات المقياس التي بلغ عددها )كراسة العبارات-0

 (.أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدةيعقب كل بند خمس استجابات )

 تصحح اإلجاباتمفتاح التصحيح: -0

 تم تحديد الدرجات التي تستحقها كل عبارة من العبارات الخمسة بحيث تمثل ما يلي:

 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل اوافق بشدة.5

 العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل اوافق.: 4

 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل محايد.0

 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل ال اوافق.2

 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل ال اوافق بشدة.1

 (261-56ة بين )وتتراوح الدرجة الكلي

 تفسير المقياس:-0

 أصغر قيمة / عدد الخيارات. -يتم التعامل مع المقياس من حيث المدى أكبر قيمة  

5-1/3 =1.33 

توظيــف صــحافة البيانــات داخــل مــن  المــنخفض أوي المســتوى المتــدن 2.33-1تمثــل الدرجــة 

 .األخبارغرف 

توظيــف صــحافة البيانــات داخــل غــرف المســتوى المتوســط مــن  3.66-2.34تمثــل الدرجــة و 

 .األخبار

توظيف صحافة البيانات داخل غرف المستوى المرتفع من  5-3.67تمثل الدرجة و 

 ( يوضح المقياس بالصورة النهائية.بوالملحق ) .األخبار
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 المعالجة االحصائية
االحصائي  البرنامجتم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية من خالل  .1

SPSS .لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .صدق البناء الداخلي واعادة المقياس( للتحقق من Correlationارتباط بيرسون ) معامل .2

 ثبات أداة الدراسة.  للتأكد من (Cronpak alpha) معامل ارتباط كروبناخ ألفا .0

 اجراءات الدراسة
 الخطوات التالية: ضمنالدراسة تم اجراء 

 جمع االدب والدراسات السابقة المرتبطة بصحافة البيانات.تم  -

من خالل المقاييس السيكومترية تصميم اداة الدراسة والتحقق من الصدق والثبات لها تم  -

 وثبات االتساق الداخلي، وثبات االعادة(.وصدق البناء الداخلي، صدق محكمين، )

 ( عامال بطريقة عشوائية.56عينة الدراسة بواقع ) أفراداختيار تم  -

التوزيع االلكتروني العينة خالل مدة شهر عن طريق  أفرادتطبيق اداة الدراسة على  تم -

 المحلية. اإلعالملعاملين في وسائل ل

 تحليل النتائج وتفسيرها ومناقشتها والخروج بالتوصيات المناسبة.تم  -

 النهائي.إخراج الرسالة بالشكل تم  -
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 الفصل الرابع
 تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها

 عرض وتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة. سيتم في هذا الفصل

 نتائج الدراسة 

 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة:

ما هو مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
 المحلية؟ اإلعالمفي وسائل  األخبارداخل غرف 

مفهوم  لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   

والجدول  المحلية، اإلعالمفي وسائل  األخبارصحافة البيانات من وجهة نظر العاملين داخل غرف 

 .( يبين النتائج4)

 (2الجدول )
لمفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين داخل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المحلية اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

 متوسط 0 1.51 0.54 مشوقة وجذابةأعرض المعلومات بطريقة  2
 متوسط 0 1.61 2.61 يراعي السياسة العامة والقواعد العامة لسلوك المجتمع 2
 منخفض 0 1.09 2.25 أميز بين المعلومات بسبب كثرتها هذه االيام 5
 منخفض 2 1.21 2.17 ية والصحفيةاإلعالممؤشر حديث على تطور المؤسسات  0
 منخفض 5 1.02 1.64 األخبارأواكب العصر بإنشاء وحدة خاصة داخل غرف  0
 منخفض 2 1.24 1.51 أمتلك قدرة على جذب انتباه الجمهور لإلعالم 2

0 
فعال في نقل االفكار والمعلومات عن النشاطات التي تهم 

 موضوعات مختلفة
 منخفض 2 1.76 1.46

 منخفض 2 1.67 1.25 البياناتمن السهل علي التعامل مع تكنولوجيا  2
 منخفض  1.71 2.14 درجة مفهوم صحافة البيانات 
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مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين داخل غرف ( أن 4يتبين من الجدول )

(، 2.14، وقد جاء بمتوسط حسابي )منخفضةبدرجة  جاءت المحلية اإلعالمفي وسائل  األخبار

، مما يدل على متوسطةمنخفضة و درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.71وانحراف معياري )

في وسائل  األخبارالحاجة لتطوير مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين داخل غرف 

 .المحلية اإلعالم

من السهل لفهمها تتضمن  األخباروقد جاءت أقل الفقرات التي يحتاج العاملون في غرف  

فعال في نقل االفكار والمعلومات عن النشاطات التي تهم ، و البياناتعلي التعامل مع تكنولوجيا 

تحسين  إلىلإلعالم. مما يظهر الحاجة أمتلك قدرة على جذب انتباه الجمهور ، و موضوعات مختلفة

 مفهوم صحافة البيانات بشكل عام وفي هذه المجاالت بشكل خاص.

والمرسومة في  الرقميةالدور المتزايد للمعطيات والبيانات  إن مفهوم صحافة البيانات يبرز

انتاج وتوزيع المعلومات في العصر الرقمي، وهي تعكس التفاعل المتزايد بين منتجي المحتوى 

 ."الصحفيين" والمختصين في عدد آخر من المجاالت

( بشكل جزئي والتي تناولت 2117ي )السؤال الحالي مع نتائج دراسة غالوقد اتفقت نتائج 

 والبيئة التنظيمية على أجندة البحث العلمي. األخبارتأثير التحوالت في ثقافة غرف 

كفن صحفي قد احتل  اإلنفوجرافيكأن استخدام ( 2119وتتفق مع نتائج دراسة الشياب )

المرتبة االولى بالموقعين، وان الجرافيك استخدم كمصاحب للمواضيع السياسية ومن ثم المواضيع 

 االقتصادية في الموقعين.
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ويفسر الباحث النتيجة المنخفضة نظرا لحداثة الموضوع وتطوره بشكل سريع، بحيث لم 

كما يوجد ُلبس في مفهوم والصحفي، ي اإلعالميواكب مفاهيمه العديد من العاملين في الحقل 

لدى البعض منهم بأنها هي صحافة  األدواتاذ تعد  ؛صحافة البيانات وأدواتها لدى بعض العاملين

 نفسها. البيانات

في  األخبار: ما درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف الثانيعرض النتائج المتعلقة بالسؤال 
 فيها؟المحلية فيمن وجهة نظر العاملين  اإلعالموسائل 

درجة  لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

من وجهة نظر العاملين المحلية  اإلعالمفي وسائل  األخبارتوظيف صحافة البيانات داخل غرف 

 .( يبين النتائج5والجدول ) ،فيها

 (5الجدول )
في  األخباردرجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 من وجهة نظر العاملين فيهاالمحلية  اإلعالموسائل 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

 مرتفع 0 1.92 4.19 يميز صحافة البيانات االختصار وعدم االطالة 00
 مرتفع 0 1.46 4.15 تغطي صحافة البيانات الحدث بشكل شامل 05
 متوسط 0 1.04 0.27 يمكن من خالل صحافة البيانات االبتعاد عن المهاترات 02

02 
امتلك العمل بأسلوب احترافي من خالل صحافة 

 متوسط 2 1.77 2.49 البيانات

 متوسط 5 1.04 2.41 اوواضحً  ابسيطً  اأعتبر صحافة البيانات أمرً  00

02 
أزود المشتركين بمهارات تدريبية من خالل صحافة 

 البيانات
 منخفض 2 1.56 2.19

 منخفض 2 1.95 1.44 تفيد صحافة البيانات في التفاعل مع الجمهور 00

2 
أمتاز بالسرعة في الرد والنشر من خالل صحافة 

 البيانات
 منخفض 2 1.66 1.25

 متوسط  1.44 2.75 البياناتدرجة توظيف صحافة  
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في وسائل  األخباردرجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف ( أن 5يتبين من الجدول ) 

، وقد جاء بمتوسط حسابي متوسطةبدرجة  تكانالمحلية من وجهة نظر العاملين فيها  اإلعالم

 متوسطةمنخفضة و درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.44(، وانحراف معياري )2.75)

في  األخباردرجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف  لتحسين، مما يدل على الحاجة ومرتفعة

 .المحلية فيمن وجهة نظر العاملين فيها اإلعالموسائل 

، وفقرة أمتاز بالسرعة في الرد والنشر من خالل صحافة البيانات هيوقد جاءت أقل الفقرات 

أزود المشتركين بمهارات تدريبية من خالل ، وفقرة الجمهورتفيد صحافة البيانات في التفاعل مع 

 .صحافة البيانات

، يميز صحافة البيانات االختصار وعدم االطالةأعلى المستوى في الفقرات التالية:  وقد جاء

يمكن من خالل صحافة البيانات االبتعاد عن ، و تغطي صحافة البيانات الحدث بشكل شاملو 

 .المهاترات

التي أشارت  (2117عبد الوهاب وعبد الرزاق ) الدراسة جزئيا مع نتائج دراسة واتفقت نتائج

ضعف صحافة البيانات في المؤسسات  إلىهناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي  إلى

الصحفية المصرية، ومنها، عدم وجود قائم باالتصال قادر على استخدام وتوظيف صحافة البيانات 

 .االنفوجراف، والتقليدية وعدم االبتكار في عرض المواد الخبرية أو

التي  (2114دراسة محمد وسعد الدين وعبد العزيز )مع نتائج  أيضاواتفقت نتائج الدراسة 

في نقل المعلومات والبيانات  وفعااًل  امهمً  ادورً  احيث أن لهان لصحافة البيانات  إلىاشارت 

 .هوالمعرفة بوضوح وجذب لالنتبا
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الموضوعات  أن إلىالتي أشارت  (2119الربيعي والفيصل ) كما اتفقت مع نتائج دراسة

التي يكثر فيها استخدام االرقام والموضوعات التي يصعب احيانا توضيحها بصورة سردية جيدة 

 .دون تمثيلها صوريا هي التي جاءت في المراتب المتقدمة من مستوى االهتمام

المستوى المتوسط من توظيف صحافة البيانات ربما للتعاون الذي يبديه ويعزو الباحث وجود 

العاملون مع بعض بحيث يستفيدوا من خبرات بعضهم ويوظفوا ما تعلمه بعضهم في هذا المجال، 

 وخاصة يمكن انهم قد استفادوا من المبرمجين والمصممين.

تخدمة في صحافة البيانات داخل المس األدواتما أبرز : الثالثعرض النتائج المتعلقة بالسؤال 
 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها؟ اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 

أبرز  لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المحلية من وجهة  اإلعالمفي وسائل  األخبارالمستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف  األدوات

 ( يبين النتائج6والجدول ) فيها،نظر العاملين 

 (2الجدول )
ألبرز األدوات المستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 األخبار في وسائل اإلعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 التقدير الترتيب

 مرتفع 1 1.97 4.47 تركز صحافة البيانات على اإلنفوجرافيك 02

05 
للتعبير عن ماهية  االنفوجرافيمكن ان استخدام 
 صحافة البيانات

 مرتفع 2 1.11 4.07

 مرتفع 0 1.12 4.02 استخدم الرسوم البيانية كأداة في صحافة البيانات 02
 مرتفع 4 1.09 4.15 البيانات بالرسوم الشخصية والمعمليةتهتم صحافة  22

02 
اعتمد في صحافة البيانات على المؤثرات البصرية 

 في توصيل المعلومات
 مرتفع 5 1.40 4.14

 متوسط 6 1.61 0.64 تركز صحافة البيانات على الجداول عند استخدامها 02
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المستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف  األدوات( أن درجة 6يتبين من الجدول ) 

 ت، وقد جاءمرتفعةبدرجة  تالمحلية من وجهة نظر العاملين فيها كان اإلعالمفي وسائل  األخبار

منخفضة درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.74(، وانحراف معياري )0.79بمتوسط حسابي )

المستخدمة في صحافة  األدوات ر بتفعيلومرتفعة، مما يدل على الحاجة لالستمرا متوسطةو 

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها. اإلعالمفي وسائل  األخبارالبيانات داخل غرف 

، اإلنفوجرافيكتركز صحافة البيانات على وقد جاءت أعلى المستوى في الفقرات التالية: 

استخدم الرسوم البيانية كأداة ، و للتعبير عن ماهية صحافة البيانات االنفوجرافيمكن ان استخدام و 

 .في صحافة البيانات

يمكنني استخدام القصة الصحفية بصحافة وقد جاءت أدنى المستوى في الفقرات التالية: 

تركز صحافة البيانات على ، و استخدم اللغة الدعائية كأداة فعالة في صحافة البيانات، و البيانات

 .الجداول عند استخدامها

، ودراسة حسين (Giardina & Medina, 2010جيردنا وميدنا )سة وتتفق مع نتائج درا

(، 2114(، ودراسة محمد وسعد الدين وعبد العزيز )2114(، ومع نتائج دراسة الدلو )2116)

 (.2119( ودراسة الربيعي والفيصل )2114ودراسة باقاسي )

02 
استخدم اللغة الدعائية كأداة فعالة في صحافة 

 البيانات
 متوسط 7 1.71 0.56

 منخفض 4 1.44 1.49 يمكنني استخدام القصة الصحفية بصحافة البيانات 00

 
درجة األدوات المستخدمة في صحافة البيانات داخل 
غرف األخبار في وسائل اإلعالم المحلية من وجهة 

 نظر العاملين فيها
 مرتفع  1.74 0.79
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صحافة  ان من ادوات إلى( التي أشارت 2119كما تتفق مع نتائج دراسة أبو عرقوب )

 البيانات استخدام الذكاء االصطناعي.

المستخدمة في صحافة البيانات نظرا لتدرب  األدواتويعزو الباحث وجود مستوى مرتفع من 

من خالل الدورات التدريبية، ووجود بعض المصممين والمبرمجين داخل  األدواتالعاملين على هذه 

صحافة البيانات وهذا انعكس على باقي والذين يمتلكون خبرات في مجال ادوات  األخبارغرف 

 العاملين بشكل ايجابي.  

: ما هي المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل الرابععرض النتائج المتعلقة بالسؤال 
 المحلية؟ اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 

 لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

والجدول  ،المحلية اإلعالمفي وسائل  األخبارالمضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف 

 .( يبين النتائج7)

 (2الجدول )
 األخبارللمضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المحلية اإلعالمفي وسائل 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

 مرتفع 1 1.41 0.42 يمكن من خالل صحافة البيانات ان تقل عملية التخمين 00
 متوسط 2 1.61 0.40 تعمل صحافة البيانات على تبسيط المعلومات 02
 متوسط 0 1.41 0.05 تستخدم صحافة البيانات االشكال والرسوم البيانية 02
 متوسط 4 1.77 2.44 توفر صحافة البيانات امكانية تنقية المعلومات وتحليلها 02

02 
تعتمد صحافة البيانات على المعلومات المجردة بحيادية 

 دون ظهور أي رأي للمحرر
 متوسط 5 1.00 2.57

 متوسط 6 1.41 2.51 توضح صحافة البيانات المعلومات بصورة مرئية 00
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( أن درجة المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف 7يتبين من الجدول )

(، 2.40بمتوسط حسابي ) ت، وقد جاءمتوسطةبدرجة  تالمحلية كان اإلعالمفي وسائل  األخبار

ومرتفعة، مما يدل  متوسطةمنخفضة و درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.72وانحراف معياري )

في وسائل  األخبارالمضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف  على الحاجة لتحسين

 المحلية. اإلعالم

أقل المستوى في الفقرات التالية: تسهل صحافة البيانات الفهم واالستيعاب لدى  وقد جاء

القارئ، وفقرة تواكب صحافة البيانات ثورة المعلومات، وفقرة توضح صحافة البيانات المعلومات 

 رئية.بصورة م

يمكن من خالل صحافة البيانات ان تقل عملية أعلى المستوى في الفقرات التالية:  وقد جاء

تعمل صحافة البيانات على تبسيط و  البيانية،تستخدم صحافة البيانات االشكال والرسوم ، و التخمين

 المعلومات

التدفق  أن إلى التي أشارت (2114دراسة محمد وسعد الدين وعبد العزيز )وتتفق مع نتائج 

. وتتفق معالجة مختلفة وهو ما يتطلب استخدام وسائل وطرق تواصل جديدة إلىللمعلومات يحتاج 

 والتي جاءت بدرجة متوسطة. (2119دراسة عريقات وجرار وحجاب )مع نتائج 

ويعزو الباحث المستوى المتوسط للمضامين نظرا لتعدد المعلومات من مثل كونها معلومات 

ومن جهة ثانية لما لصحافة  جهة،متعددة رياضية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية من 

 منخفض 7 1.54 2.14 ثورة المعلوماتتواكب صحافة البيانات  05
 منخفض 4 1.20 1.91 تسهل صحافة البيانات الفهم واالستيعاب لدى القارئ 02

 
درجة المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل 

 المحلية اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 
 متوسط  1.72 2.40
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في جمع وانتقاء وتحليل وتصفية وتوصيل المعلومات للقارئ بشتى  البيانات من دور فع ال

 المضامين.

ما هي االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  عرض
 فيها؟المحلية من وجهة نظر العاملين  اإلعالمفي وسائل  األخبارالبيانات داخل غرف 

 لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المحلية  اإلعالمفي وسائل  األخباراالنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل غرف 

 .( يبين النتائج4والجدول ) فيها،من وجهة نظر العاملين 

 (2الجدول )
لالنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 وسائل اإلعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيهاغرف األخبار في 

( أن درجة االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل 4يتبين من الجدول ) 

، وقد متوسطةبدرجة  تالمحلية من وجهة نظر العاملين فيها كان اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 

درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.76(، وانحراف معياري )2.74بمتوسط حسابي ) تجاء

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

 مرتفع 0 1.74 4.64 تمكن صحافة البيانات من احترام عقلية الجمهور 02
 متوسط 0 1.71 0.16 تعكس صحافة البيانات قصة صحفية مدفوعة ببيانات دقيقة 00
 متوسط 0 1.67 0.14 تهتم صحافة البيانات باأللوان واالشكال والخطوط 02
 متوسط 2 1.70 2.95 لةتساعد صحافة البيانات في االختصار وعدم اإلطا 02
 منخفض 5 1.55 2.14 تعطي صحافة البيانات المعلومات المطلوبة فقط 02
 منخفض 2 1.57 2.14 تعالج صحافة البيانات القصور بعيدا عن الصحافة 02

00 
قدرة المؤسسة على مواجهة  على تطمأن صحافة البيانات

 االزمات
 منخفض 2 1.54 2.12

 منخفض 2 1.46 1.95 تجعل صحافة البيانات الجمهور جزء من المسؤولية 00
 متوسط  1.76 2.74 درجة االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات 
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االنعكاسات المتحققة من توظيف  ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لتحسين متوسطةمنخفضة و 

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيها. اإلعالمفي وسائل  األخبارصحافة البيانات داخل غرف 

تجعل صحافة البيانات الجمهور جزء من أقل المستوى في الفقرات التالية:  وقد جاء

تعالج صحافة ، و قدرة المؤسسة على مواجهة االزماتعلى  صحافة البيانات وتبرهن، المسؤولية

 البيانات القصور بعيدا عن الصحافة

تمكن صحافة البيانات من احترام عقلية أعلى المستوى في الفقرات التالية:  بينما جاء

تهتم صحافة البيانات ، و تعكس صحافة البيانات قصة صحفية مدفوعة ببيانات دقيقة، و الجمهور

 االشكال والخطوطباأللوان و 

تفرض  اإلنفوجرافيكأن صحافة والتي أشارت ( 2116حسين ) وتتفق مع نتائج دراسة

 .تواجدها في عالم االتصال المعلوماتي عبر المواقع اإلليكترونية وبرامج التواصل االجتماعي

تم استخدامه  اإلنفوجرافيك( التي توصلت أن 2114وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة الدلو )

ي اربعة قضايا هي: السياسية والمجتمعية والفصائل الفلسطينية واالنتخابات المحلية ومعظم هذه ف

 القضايا مرتبط بالواقع المحلي. 

ويفسر الباحث النتيجة المتوسطة نظرا لوجود ثورة للمعلومات متطورة مما زاد من تأثير 

، ولكنها األخبارز دورها من حيث السرعة والدقة في نشر ابر ا  صحافة البيانات بطريقة ايجابية و 

من مواكبة التطورات المتالحقة السريعة واتقان استخدام  عدم تمكن العاملين إلىتشير بالمقابل 

 منخفض، ولذلك جاءت بدرجة متوسطة. بشكلادوات صحافة البيانات، مما يجعلها تؤثر 
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ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة : السادسعرض النتائج المتعلقة بالسؤال 
 ؟المحلية من وجهة نظر العاملين فيها اإلعالمفي وسائل  األخبارالبيانات داخل غرف 

أبرز  لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المحلية  اإلعالمفي وسائل  األخبارالصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات داخل غرف 

 .( يبين النتائج9والجدول ) ،من وجهة نظر العاملين فيه

 (2الجدول )
ألبرز الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات داخل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيه اإلعالمفي وسائل  األخبارغرف 

 الفقرة قمالر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

20 
يضعف امكانية استخدام صحافة البيانات بفعالية عن عدم 

 .الخبرة بالحاسوب
 مرتفع 1 1.90 4.41

25 
عدم المقدرة على االسترجاع يؤثر سلبيا في صحافة 

 مرتفع 2 1.94 4.25 البيانات.

20 
الصحفية يعيق استخدام صحافة في  عدم وجود مكتبة

 البيانات
 مرتفع 0 1.14 4.21

20 
تعتبر من معوقات صحافة البيانات الحصول على 

 .المعلومات
 مرتفع 4 1.06 0.90

22 
يؤثر في استخدام صحافة  اإلنترنتي بدعدم الخبرة الكافية ل

 مرتفع 5 1.47 0.46 .البيانات بفعالية

22 
يؤثر في فعالية صحافة عدم وجود مواقع ذات مصداقية 

 البيانات.
 مرتفع 6 1.51 0.42

22 
اعاني عند استخدام صحافة البيانات من صعوبة الوصول 

 .للمعلومات
 مرتفع 7 1.64 0.42

22 
من صعوبات صحافة البيانات عدم اشتراك الصحيفة 

 4 1.29 1.60 .بالدوريات
منخف
 ض

 
درجة الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات 

المحلية من وجهة  اإلعالمفي وسائل  األخبارداخل غرف 
 مرتفع  1.40 0.74
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( أن درجة أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات 9يتبين من الجدول ) 

، مرتفعةبدرجة  تكان، المحلية من وجهة نظر العاملين فيه اإلعالمفي وسائل  األخبارداخل غرف 

درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.40(، وانحراف معياري )0.74وقد جاء بمتوسط حسابي )

الصعوبات التي تواجه  منخفضة ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لالستمرار بالعمل على حل

المحلية من وجهة نظر العاملين  اإلعالموسائل  في األخباراستخدام صحافة البيانات داخل غرف 

 فيه.

يضعف امكانية استخدام صحافة البيانات أعلى المتوسطات في الفقرات التالية:  وقد جاء

الصحفية يعيق استخدام صحافة في عدم وجود مكتبة ، وفقرة بفعالية عن عدم الخبرة بالحاسوب

 .ر سلبيا في صحافة البياناتعدم المقدرة على االسترجاع يؤث، وفقرة البيانات

من صعوبات صحافة البيانات عدم اشتراك أدنى المتوسطات في الفقرات التالية:  بينما جاء

عدم ، و اعاني عند استخدام صحافة البيانات من صعوبة الوصول للمعلومات، و الصحيفة بالدوريات

 .وجود مواقع ذات مصداقية يؤثر في فعالية صحافة البيانات

 أكد توالتي ( 2117عبد الوهاب وعبد الرزاق )وتتفق نتائج السؤال الحالي مع نتائج دراسة  

ضعف صحافة البيانات في  إلىعلى أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي 

المؤسسات الصحفية المصرية، ومنها، عدم وجود قائم باالتصال قادر على استخدام وتوظيف 

 .االنفوجراف، والتقليدية وعدم االبتكار في عرض المواد الخبرية أوصحافة البيانات 

  

 .نظر العاملين فيه
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ويفسر الباحث وجود الصعوبات بشكل مرتفع عند استخدام صحافة البيانات من وجهة نظر 

 ما يلي: إلىالعاملين ألنها تحتاج 

خبرة طويلة تراكمية لدى العاملين في استخدامها وهذا األمر غير موجود لدى بعض  .1

 العاملين.

 توحيد المفاهيم عند استخدام صحافة البيانات. إلىبحاجة  .2

 .األخبارمتخصصين )مصممين ومبرمجين( عند استخدامها في داخل غرف  إلىبحاجة  .0

 تطوير طرق حديثة في جمع البيانات. إلىبحاجة  .4

 تطوير أدوات لتنقيح وتبويب وتصنيف وتفسير وتحليل البيانات. إلىبحاجة  .5

: ما هي النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في بعالساالمتعلقة بالسؤال  النتائجعرض 
 المستقبل من وجهة نظر العاملين فيها؟

النظرة  لبعدلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

( يبين 11والجدول ) ،ن فيهالمستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل من وجهة نظر العاملي

 .النتائج

 (02الجدول )
للنظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل من  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات

 وجهة نظر العاملين فيه
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النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل ( أن درجة 11يتبين من الجدول ) 

(، وانحراف 0.04، وقد جاء بمتوسط حسابي )متوسطةبدرجة  تكان، من وجهة نظر العاملين فيه

ومرتفعة، مما يدل على ومتوسطة منخفضة درجات تراوحت الفقرات بين (، كما 1.75معياري )

لنظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل من االهتمام باالحاجة لالستمرار بالعمل على 

 .وجهة نظر العاملين فيه

  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الترتيب

50 
البيانات لكي تدمج وتكامل ما يمكن ان تتطور صحافة 

بين الصور واالشكال الصحفية والوسائط المتعددة داخل 
 الموضوعات الصحفية

 مرتفع 1 1.12 4.21

50 
المادي والتقني  تقدم الدعميمكن لصحافة البيانات ان 

 ألقسام المالي ميديا بالصحف الحقا
 مرتفع 2 1.42 0.70

50 
تصميم ارى ان وجود فريق عمل مستقل يتولى 

 االنفوجراف سيسهل المهمة
 مرتفع 0 1.49 0.72

52 
يمكن الحقا زيادة فعالية توظيف صحافة البيانات في 

 الصحف
 مرتفع 4 1.51 0.69

22 
ارى انه بالمستقبل سيستخدم اسلوب التحليل 

 أكبرالموروفولوجي بشكل 
 متوسط 5 1.49 0.64

52 
مع الجمهور من خالل  أكثرسيصبح هناك تفاعل 

 صحافة البيانات
 متوسط 6 1.65 0.20

 متوسط 7 1.74 2.42 في توظيف االنفوجراف الحقا أكبرسيكون هناك قدرة  55

52 
الحقا اعتقد انه سيستعان بفريق صحفيين بحيث يتم 

 استخدام مصممين محترفين في المستقبل
منخف 4 1.11 1.71

 ض

 
صحافة البيانات في درجة النظرة المستقبلية لنجاح 

 المستقبل من وجهة نظر العاملين فيه
 متوسط  1.75 0.04
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 استعراضا لمناقشة نتائج الدراسة والخروج بالتوصيات المناسبة. الخامسيتناول الفصل 

 أوال: مناقشة النتائج

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما هو مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين 
 داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية؟

من وجهة نظر العاملين داخل غرف  مفهوم صحافة البياناتأن  السؤال األوليتبين من 

درجات تراوحت الفقرات بين ، كما منخفضةبدرجة  تكان األخبار في وسائل االعالم المحلية

، مما يدل على الحاجة لتطوير مفهوم صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين متوسطةمنخفضة و 

 .داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية

من السهل قرات التي يحتاج العاملون في غرف األخبار لفهمها تتضمن وقد جاءت أقل الف 

فعال في نقل االفكار والمعلومات عن النشاطات التي تهم ، و علي التعامل مع تكنولوجيا البيانات

تحسين  إلىلإلعالم. مما يظهر الحاجة أمتلك قدرة على جذب انتباه الجمهور ، و موضوعات مختلفة

 بشكل عام وفي هذه المجاالت بشكل خاص. مفهوم صحافة البيانات

والمرسومة في  الرقميةالدور المتزايد للمعطيات والبيانات  يبرزإن مفهوم صحافة البيانات 

العصر الرقمي، وهي تعكس التفاعل المتزايد بين منتجي المحتوى  فيانتاج وتوزيع المعلومات 

 ."الصحفيين" والمختصين في عدد آخر من المجاالت
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( بشكل جزئي والتي تناولت 2117ي )السؤال الحالي مع نتائج دراسة غالوقد اتفقت نتائج 

 تأثير التحوالت في ثقافة غرف األخبار والبيئة التنظيمية على أجندة البحث العلمي.

أن استخدام االنفوجرافيك كفن صحفي قد احتل ( 2119وتتفق مع نتائج دراسة الشياب )

ين، وان الجرافيك استخدم كمصاحب للمواضيع السياسية ومن ثم المواضيع المرتبة االولى بالموقع

 االقتصادية في الموقعين.

ويفسر الباحث النتيجة المنخفضة نظرا لحداثة الموضوع وتطوره بشكل سريع، بحيث لم 

يواكب مفاهيمه العديد من العاملين في الحقل االعالمي والصحفي، كما يوجد ُلبس في مفهوم 

بيانات وأدواتها لدى بعض العاملين؛ اذ تعد األدوات لدى البعض منهم بأنها هي صحافة صحافة ال

 البيانات نفسها.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف االخبار 
 فيها؟في وسائل اإلعالم المحلية فيمن وجهة نظر العاملين 

أن درجة توظيف صحافة البيانات داخل غرف االخبار في وسائل السؤال الثاني يتبين من  

تراوحت الفقرات بين ، كما متوسطةبدرجة  تاإلعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها كان

درجة توظيف صحافة البيانات  ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لتحسين متوسطةمنخفضة و درجات 

 سائل اإلعالم المحلية فيمن وجهة نظر العاملين فيها.داخل غرف االخبار في و 

، وفقرة أمتاز بالسرعة في الرد والنشر من خالل صحافة البياناتوقد جاءت أقل الفقرات في 

أزود المشتركين بمهارات تدريبية من خالل ، وفقرة تفيد صحافة البيانات في التفاعل مع الجمهور

 .صحافة البيانات
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يميز صحافة البيانات االختصار وعدم وى في الفقرات التالية: وقد جاءت أعلى المست

يمكن من خالل صحافة البيانات االبتعاد ، و تغطي صحافة البيانات الحدث بشكل شامل، و االطالة

 .عن المهاترات

التي  (2117دراسة عبد الوهاب وعبد الرزاق )واتفقت نتائج الدراسة جزئيا مع نتائج دراسة 

ضعف صحافة البيانات في  إلىعديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي هناك ال إلىأشارت 

المؤسسات الصحفية المصرية، ومنها، عدم وجود قائم باالتصال قادر على استخدام وتوظيف 

 .االنفوجراف، والتقليدية وعدم االبتكار في عرض المواد الخبرية أوصحافة البيانات 

التي  (2114دراسة محمد وسعد الدين وعبد العزيز ) واتفقت نتائج الدراسة ايضا مع نتائج

في نقل المعلومات والبيانات والمعرفة بوضوح  وفعاال امهم ادورً ان لصحافة البيانات  إلىاشارت 

 .وجذب لالنتباه

 أن إلىالتي أشارت  (2119دراسة الربيعي والفيصل )كما اتفقت مع نتائج دراسة 

الموضوعات التي يكثر فيها استخدام االرقام والموضوعات التي يصعب احيانا توضيحها بصورة 

 .سردية جيدة دون تمثيلها صوريا هي التي جاءت في المراتب المتقدمة من مستوى االهتمام

ويعزو الباحث وجود المستوى المتوسط من توظيف صحافة البيانات ربما للتعاون الذي يبديه 

ما تعلمه بعضهم في هذا  ن من خبرات بعضهم ويوظفونمع بعض بحيث يستفيدو العاملون 

 من المبرمجين والمصممين. يستفيدونالمجال، وخاصة 
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما هي االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة 
 فيها؟ظر العاملين البيانات داخل غرف االخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة ن

أن درجة االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل  السؤال الثالثيتبين من 

، كما متوسطةبدرجة  تغرف االخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها كان

 ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لتحسين متوسطةمنخفضة و درجات تراوحت الفقرات بين 

االنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل غرف االخبار في وسائل االعالم المحلية 

 من وجهة نظر العاملين فيها.

تجعل صحافة البيانات الجمهور جزء من وقد جاءت أقل المستوى في الفقرات التالية: 

تعالج صحافة ، و قدرة المؤسسة على مواجهة االزماتعلى ت صحافة البيانا وتبرهن، المسؤولية

 .البيانات القصور بعيدا عن الصحافة

تمكن صحافة البيانات من احترام عقلية بينما جاءت أعلى المستوى في الفقرات التالية: 

تهتم صحافة البيانات ، و تعكس صحافة البيانات قصة صحفية مدفوعة ببيانات دقيقة، و الجمهور

 .ن واالشكال والخطوطباأللوا

تفرض  االنفوجرافيكأن صحافة والتي أشارت ( 2116حسين )وتتفق مع نتائج دراسة 

 .تواجدها في عالم االتصال المعلوماتي عبر المواقع اإلليكترونية وبرامج التواصل االجتماعي

االنفوجرافيك تم أن  إلى ( التي توصلت2114وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة الدلو )

قضايا هي: السياسية والمجتمعية والفصائل الفلسطينية واالنتخابات المحلية  أربعاستخدامه في 

 ومعظم هذه القضايا مرتبط بالواقع المحلي. 
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ويفسر الباحث النتيجة المتوسطة نظرا لوجود ثورة للمعلومات متطورة مما زاد من تأثير 

دورها من حيث السرعة والدقة في نشر األخبار، ولكنها  برزوأصحافة البيانات بطريقة ايجابية 

من مواكبة التطورات المتالحقة السريعة واتقان استخدام ادوات  ال تمكن العاملينبالمقابل قد 

 صحافة البيانات، مما يجعلها تؤثر بجانب منخفض، ولذلك جاءت بدرجة متوسطة.

المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ما هي
 المحلية؟غرف االخبار في وسائل االعالم 

أن درجة المضامين التي تعالجها صحافة البيانات داخل غرف  السؤال الرابعيتبين من 

درجات تراوحت الفقرات بين ، كما متوسطةبدرجة  تاالخبار في وسائل االعالم المحلية كان

المضامين التي تعالجها صحافة  ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لتحسين متوسطةمنخفضة و 

 البيانات داخل غرف االخبار في وسائل االعالم المحلية.

تسهل صحافة البيانات الفهم واالستيعاب لدى  أقل المستوى في الفقرات التالية: وقد جاء

ضح صحافة البيانات المعلومات تو ، وفقرة تواكب صحافة البيانات ثورة المعلومات، وفقرة القارئ

 .بصورة مرئية

يمكن من خالل صحافة البيانات ان تقل عملية أعلى المستوى في الفقرات التالية:  وقد جاء

تعمل صحافة البيانات على تبسيط و  البيانية،تستخدم صحافة البيانات االشكال والرسوم ، و التخمين

 المعلومات
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التدفق  أن إلىالتي أشارت  (2114ين وعبد العزيز )دراسة محمد وسعد الدوتتفق مع نتائج 

. وتتفق معالجة مختلفة وهو ما يتطلب استخدام وسائل وطرق تواصل جديدة إلىللمعلومات يحتاج 

 والتي جاءت بدرجة متوسطة. (2119دراسة عريقات وجرار وحجاب )مع نتائج 

ويعزو الباحث المستوى المتوسط للمضامين نظرا لتعدد المعلومات من مثل كونها معلومات 

ما لصحافة ومن جهة ثانية ول جهة،متعددة رياضية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية من 

في جمع وانتقاء وتحليل وتصفية وتوصيل المعلومات للقارئ بشتى  البيانات من دور فعال

 المضامين.

قشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ما أبرز األدوات المستخدمة في صحافة البيانات منا
 داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها؟

أن درجة األدوات المستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف  السؤال الخامسيتبين من  

تراوحت ، كما مرتفعةبدرجة  تلية من وجهة نظر العاملين فيها كاناألخبار في وسائل االعالم المح

األدوات  ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لالستمرار بتفعيل متوسطةمنخفضة و درجات الفقرات بين 

المستخدمة في صحافة البيانات داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر 

 العاملين فيها.

يمكن ، و تركز صحافة البيانات على االنفوجرافيكأعلى المستوى في الفقرات التالية:  وقد جاء

م الرسوم البيانية كأداة في ااستخد، و للتعبير عن ماهية صحافة البيانات االنفوجرافاستخدام 

 .صحافة البيانات
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ة يمكنني استخدام القصة الصحفية بصحافوقد جاءت أدنى المستوى في الفقرات التالية: 

تركز صحافة البيانات على ، و استخدم اللغة الدعائية كأداة فعالة في صحافة البيانات، و البيانات

 .الجداول عند استخدامها

، ودراسة حسين (Giardina & Medina, 2010جيردنا وميدنا )وتتفق مع نتائج دراسة 

(، 2114عزيز )(، ودراسة محمد وسعد الدين وعبد ال2114(، ومع نتائج دراسة الدلو )2116)

 (.2119( ودراسة الربيعي والفيصل )2114ودراسة باقاسي )

ان من ادوات صحافة  إلى( التي أشارت 2119كما تتفق مع نتائج دراسة أبو عرقوب )

 البيانات استخدام الذكاء االصطناعي.

ويعزو الباحث وجود مستوى مرتفع من األدوات المستخدمة في صحافة البيانات نظرا لتدرب 

العاملين على هذه األدوات من خالل الدورات التدريبية، ووجود بعض المصممين والمبرمجين داخل 

غرف األخبار والذين يمتلكون خبرات في مجال ادوات صحافة البيانات وهذا انعكس على باقي 

 ن بشكل ايجابي.  العاملي

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة 
 البيانات داخل غرف االخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيها؟

نات أن درجة أبرز الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيا السؤال السادسيتبين من  

، مرتفعةبدرجة  تكان، داخل غرف االخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر العاملين فيه

منخفضة ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لالستمرار بالعمل على درجات تراوحت الفقرات بين كما 
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الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات داخل غرف االخبار في وسائل االعالم  حل

 المحلية من وجهة نظر العاملين فيه.

يضعف امكانية استخدام صحافة البيانات وقد جاءت أعلى المتوسطات في الفقرات التالية: 

الصحفية يعيق استخدام صحافة في عدم وجود مكتبة ، وفقرة بفعالية عن عدم الخبرة بالحاسوب

 فة البياناتعدم المقدرة على االسترجاع يؤثر سلبيا في صحا، وفقرة البيانات

من صعوبات صحافة البيانات عدم بينما جاءت أدنى المتوسطات في الفقرات التالية: 

عاني عند استخدام صحافة البيانات من صعوبة الوصول أ، و اشتراك الصحيفة بالدوريات

 .عدم وجود مواقع ذات مصداقية يؤثر في فعالية صحافة البيانات، و للمعلومات

 أكد توالتي ( 2117عبد الوهاب وعبد الرزاق )وتتفق نتائج السؤال الحالي مع نتائج دراسة 

ضعف صحافة البيانات في  إلىعلى أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي 

المؤسسات الصحفية المصرية، ومنها، عدم وجود قائم باالتصال قادر على استخدام وتوظيف 

 .االنفوجراف، والتقليدية وعدم االبتكار في عرض المواد الخبرية أوصحافة البيانات 

ويفسر الباحث وجود الصعوبات بشكل مرتفع عند استخدام صحافة البيانات من وجهة نظر 

 ما يلي: إلىالعاملين ألنها تحتاج 

خبرة طويلة تراكمية لدى العاملين في استخدامها وهذا األمر غير موجود لدى بعض  .1
 العاملين.

 توحيد المفاهيم عند استخدام صحافة البيانات. إلىبحاجة  .2
 متخصصين )مصممين ومبرمجين( عند استخدامها في داخل غرف األخبار. إلىبحاجة  .0
 تطوير طرق حديثة في جمع البيانات. إلىبحاجة  .4
 تطوير أدوات لتنقيح وتبويب وتصنيف وتفسير وتحليل البيانات. إلىبحاجة  .5
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: ما هي النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في بعالمتعلقة بالسؤال السامناقشة النتائج 
 المستقبل من وجهة نظر العاملين فيها؟

أن درجة النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل  السؤال السابعيتبين من  

منخفضة درجات تراوحت الفقرات بين ، كما متوسطةبدرجة  تكان، من وجهة نظر العاملين فيه

لنظرة المستقبلية لنجاح ومتوسطة ومرتفعة، مما يدل على الحاجة لالستمرار بالعمل على االهتمام با

 صحافة البيانات في المستقبل من وجهة نظر العاملين فيه

 يمكن ان تتطور صحافة البيانات لكي تدمجوقد جاءت أعلى المستويات في الفقرات التالية: 

، وفقرة وتكامل ما بين الصور واالشكال الصحفية والوسائط المتعددة داخل الموضوعات الصحفية

ارى ، وفقرة بالصحف الحقا لتيميدياالمادي والتقني ألقسام الم تقدم الدعميمكن لصحافة البيانات ان 

 .ان وجود فريق عمل مستقل يتولى تصميم االنفوجراف سيسهل المهمة

الحقا اعتقد انه سيستعان بفريق صحفيين مستويات في الفقرات التالية: بينما جاءت أقل ال

في توظيف  أكبرسيكون هناك قدرة ، وفقرة بحيث يتم استخدام مصممين محترفين في المستقبل

 مع الجمهور من خالل صحافة البيانات أكثرسيصبح هناك تفاعل ، وفقرة االنفوجراف الحقا

( عن أهم الوسائل التي لها دور في 2117ب وعبد الرزاق )عبد الوهاوتتفق مع نتائج دراسة 

تطوير الصحافة حاليًا ومستقباًل، ومنها، صحافة التشبيك، وكذلك تحليل البيانات واستخدامها 

 .كصحافة بيانات ورسوم وأشكال توضيحية، والصحافة المرئية

أكدت أن من أهم العناصر الجرافيكية  والتي (2114باقاسي )وتتفق مع نتائج دراسة 

أن أكثر المواضيع الصحفية التي تأتي بها  الدراسةلإلنفوجرافيك هي الرموز واألشكال. وأظهرت 
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كانت  التي تصميمات اإلنفوجرافيك كانت الموضوعات ذات المضمون االجتماعي، والسياسي،

 .األكثر اختيارا من قبل مصممي اإلنفوجرافيك

النظرة المستقبلية المتوسطة لقناعة الباحث بأهمية صحافة البيانات ودورها في ويعزو الباحث 

تطور الصحافة بشكل عام، وكذلك ألهمية صحافة البيانات من وجهة نظر العاملين وقناعتهم 

بأهمية توظيفها في عملهم، ولكن ربما بعض الصعوبات السابقة تعيقهم من العمل بشكل مناسب 

 مها.عند التخطيط الستخدا
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 التوصياتثانيا: 
 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

ضرورة توظيف صحافة البيانات بشكل أكبر والعمل على على وسائل اإلعالم األردنية  .1
  .األخبارغرف  داخل االستفادة منها

لعاملين في غرف األخبار على على وسائل اإلعالم األردنية العمل على توفير التدريب ل .2
 .وكيفية االستفادة منها في تعزيز المحتوى مفهوم صحافة البيانات

م يتقدمن خالل  صحافة البياناتعلى وسائل اإلعالم األردنية العمل على تعزيز استخدام  .0
 والصحافة االلكترونية.الملتميديا قني ألقسام المادي والت الدعم

فريق عمل مستقل يتولى تصميم  على وسائل اإلعالم األردنية العمل على تخصيص .4
 عمل العاملين في غرف االخبار.يسهل مما االنفوجراف 

حول صحافة البيانات داخل  المزيد من الدراسات إلجراءدعوة الباحثين وطلبة الدراسات العليا  .5
 غرف األخبار بحيث يتم التعمق فيها وبأدواتها بشكل أكبر.
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 خالصة النتائج

مفهوم لدى العاملين بغرف األخبار حول  خلط ولبس هناك توصلت نتائج الدراسة أن
وبين أدواتها حيث يعتبر بعض العاملين في غرف األخبار أن اإلنفوجرافيك هو  صحافة البيانات
صحافة البيانات داخل غرف األخبار في وسائل االعالم  وأن درجة توظيف، صحافة البيانات

لديها  ال يوجدبعض غرف األخبار ارت النتائج أن ، كما أشاألردنية لم تكن بالمستوى المطلوب
وخلصت الدراسة اننا في مؤسسات  ،جنب مع الصحفيين إلىمصممين ومبرمجين يعملون جنبا 

مزيد من العمل وتطوير الذات وتدريب العاملين داخل غرف األخبار  إلىاالعالم االردنية بحاجة 
تعالج مضامين محددة، بما ينعكس على ، كما أن صحافة البيانات في مجال صحافة البيانات

العاملين في غرف األخبار بطريقة مناسبة، وقد وجدت الدراسة أن هناك العديد من الصعوبات التي 
تواجه  استخدام صحافة البيانات داخل غرف األخبار في وسائل االعالم المحلية من وجهة نظر 

يمكن ان تتطور ت بعض االقتراحات ومنها أنه العاملين فيها، وقد اقترح العاملون في صحافة البيانا
صحافة البيانات لكي تدمج وتكامل ما بين الصور واالشكال الصحفية والوسائط المتعددة داخل 

يمكن لصحافة البيانات ان تقدم الدعم المادي والتقني ألقسام المالي ، كما الموضوعات الصحفية
عمل مستقل يتولى تصميم االنفوجراف سيسهل فريق  ، كما يمكن أن يتواجدميديا بالصحف الحقا

، وقد خرجت الدراسة يمكن الحقا زيادة فعالية توظيف صحافة البيانات في الصحف، و المهمة
ببعض التوصيات ومنها: على وسائل اإلعالم األردنية العمل على توفير التدريب للعاملين في 

ة منها في تعزيز المحتوى، وعلى وسائل غرف األخبار على مفهوم صحافة البيانات وكيفية االستفاد
المادي والتقني  من خالل تقديم الدعم صحافة البياناتاإلعالم األردنية العمل على تعزيز استخدام 

فريق  الملتميديا والصحافة االلكترونية، وعلى وسائل اإلعالم األردنية العمل على تخصيصألقسام 
 عمل العاملين في غرف االخبار.ل يسهمما عمل مستقل يتولى تصميم االنفوجراف 
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 (0ملحق )

 األردنية اإلعالمفي وسائل  األخبارتوظيف صحافة البيانات داخل غرف مقياس 
 األولية الصورة

 تحية طيبة وبعد 

أقوم بتطوير مقياس للتعرف على صحافة البيانات، وذلك الستكمال لمشروع التخرج 
في وسائل  األخبارتوظيف صحافة البيانات داخل غرف  بالماجستير والموسومة بــــالعنوان التالي "

 ". األردنية اإلعالم

ولما هو معروف عنكم من سمعة علمية واسعة وخبرة وكفاءة في ميدان العمل والتخصص، 
 من حيث:  األدواتفآمل منكم التكرم بتحكيم هذه 

 سها. قيالتي يمناسبة الفقرات لألبعاد  -1
 مناسبتها للبيئة في المملكة األردنية الهاشمية.  -2
 الصياغة اللغوية.  -0
التعديل لفقراتها لما ترونه مناسبًا، علمًا أنه  أواإلضافة  أوراجيًا تحكيم األداة من حيث الحذف  -4

 على الفقرات كما يلي:  اإلجابةالعينة  أفرادسيطلب من 
 الرقم الفقرة أوافق بشدة فقأوا محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

   
× 

  
1 

 ولكم جزيل الشكر

: هي تطور منطقي لممارستنا الصحفية من تتبع لألبحاث وجمع البيانات صحافة البيانات
 (.2116وسردها في قصص صحفية وتعتمد على استخدام االحصاءات والرسوم البيانية )العراقي، 

ويعرفها الباحث: انها نوع جديد من الصحافة، يقوم على جمع البيانات وتفسيرها وتحليلها 
 المحلية. اإلعالموتحريرها ونشر نتائجها باستخدام ادوات بصرية وتستخدمه وسائل 

من اجل نشرها  األخبارالمكتب الذي يتم فيه تجهيز  أو: هي المكان األخبارغرف 
 (.2119بوعرقوب، أ)

 ية الصحفية المحلية.اإلعالمويعرفها الباحث: قاعات التحرير في المؤسسات 
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المؤسسة  أو: هو استخدام الوسائل المتاحة والطاقات والخبرات تحت تصرف الفرد التوظيف
 (.2114التي يمكن االستفادة منها في تطوير تحسين االداء )الرمحي، 
البيانات في عملية انتاج البرامج ويعرفها الباحث: مستوى ممارسة واستخدام صحافة 

 ية المحلية.اإلعالمبالمؤسسات  األخبارداخل غرف  األخبارو 

ية المحلية من صحف ومؤسسات اإلعالم: جميع وسائل النشر المحلي اإلعالموسائل 
 اذاعية وتلفزيونية ومواقع الكترونية.

 .( فقرة56عدد فقرات المقياس )

 يقيس المجاالت التالية:

 ( فقرات.4صحافة البيانات ويقيسه )مفهوم  -

 ( فقرات.4ويقيسه ) األخباردرجة توظيف صحافة البيانات داخل غرفة  -

( 4ويقيسه ) األخباراالنعكاسات المتحققة من توظيف صحافة البيانات داخل غرف  -
 فقرات.

 .( فقرات4المضامين التي تعالجها صحافة البيانات وتقيسه ) -

 ( فقرات.4البيانات ويقيسه )المستخدمة في صحافة  األدوات -

 .( فقرات4الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات وتقيسه ) -

 .( فقرات4النظرة المستقبلية لنجاح صحافة البيانات في المستقبل وتقيسه ) -

 تصحيح وتفسير المقياس:
 تصحح كل البنود من خالل إعطاء التقديرات التالية:

 حقها كل عبارة من العبارات الخمسة بحيث تمثل ما يلي:كما تم تحديد الدرجات التي تست
 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل اوافق بشدة.5
 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل اوافق.4
 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل محايد.0
 صحافة البيانات بشكل ال اوافق. : العبارة التي تدل على توظيف2
 : العبارة التي تدل على توظيف صحافة البيانات بشكل ال اوافق بشدة.1
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 الفقرات البعد الرقم
مالئمة الفقرة 

 للبعد
صياغة 

 ووضوح الفقرة
التعديل 
 المقترح

0 

المجال االول 
مفهوم صحافة 

 البيانات

فعال في نقل االفكار والمعلومات عن 
      تهم موضوعات مختلفة النشاطات التي

0 
مؤشر حديث على تطور المؤسسات 

      ية والصحفيةاإلعالم

0 
يواكب العصر بإنشاء وحدة خاصة 

      األخبارداخل غرف 

2 
يمتلك قدرة على جذب انتباه الجمهور 

      لإلعالم

5 
يميز بين المعلومات بسبب كثرتها هذه 

      االيام

2 
العامة والقواعد العامة يراعي السياسة 
      لسلوك المجتمع

2 
يعرض المعلومات بطريقة مشوقة 

      وجذابة

      يسهل التعامل مع تكنولوجيا البيانات 2
2 

المجال الثاني 
توظيف صحافة 

 البيانات

      يمتاز بالسرعة في الرد والنشر
      يزود المشتركين بمهارات تدريبية 02
      سهل وبسيط وواضحيعتبر  00
      يمتاز باالختصار وعدم االطالة 00
      يفيد في التفاعل مع الجمهور 00
      احترافي بأسلوبيعمل  02
      يغطي الحدث بشكل شامل 05
      يبتعد عن المهاترات 02
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 الفقرات البعد الرقم
مالئمة الفقرة 

 للبعد
صياغة 

 ووضوح الفقرة
التعديل 
 المقترح

02 

المجال الثالث 
االنعكاسات 
المتحققة من 
توظيف صحافة 

 البيانات

      يعطي المعلومات المطلوبة فقط
      يعالج القصور بعيدا عن الصحافة 02
      اإلطالةاالختصار وعدم  02
      احترام عقلية الجمهور 02
      يجعل الجمهور جزء من المسؤولية 00

00 
يطمأن قدرة المؤسسة على مواجهة 

      االزمات

      يعكس قصة صحفية مدفوعة بالبيانات 00
      يهتم باأللوان واالشكال والخطوط 02
05 

المجال الرابع: 
المضامين التي 
تعالجها صحافة 

 البيانات

      مواكبة ثورة المعلومات
      استخدام االشكال والرسوم البيانية 02
      تبسيط المعلومات 02
      يسهل الفهم واالستيعاب لدى القارئ 02

02 
يعتمد على المعلومات المجردة بحيادية 

      دون ظهور أي رأي للمحرر

      تنقية البيانات وتحليلها 02
      يوضح البيانات بصورة مرئية 00
      تقل عملية التخمين 00
00 

المجال الخامس 
 األدوات

المستخدمة في 
 صحافة البيانات

      القصة الصحفية مهمة
      الرسوم البيانية ضرورية 02

05 
اهمية استخدام االنفو غراف للتعبير عن 

      ماهية صحافة البيانات

      اللغة الدعائية تستخدم بكثرة 02
      اإلنفوجرافيكيركز على  02

02 
المؤثرات البصرية في االعتماد على 

      توصيل المعلومات

      يركز على الجداول عند استخدامه 02
      يهتم بالرسوم الشخصية والمعملية 22
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 واقبلوا االحترام
  

 الفقرات البعد الرقم
مالئمة الفقرة 

 للبعد
صياغة 

 ووضوح الفقرة
التعديل 
 المقترح

20 

المجال السادس 
الصعوبات التي 
تواجه استخدام 

 البياناتصحافة 

      تكلفة الحصول على المعلومات
      عدم الخبرة بالحاسوب 20
      الصحفيةفي عدم وجود مكتبة  20
      عدم وجود مواقع ذات مصداقية 22
      عدم المقدرة على االسترجاع 25
      اإلنترنتعدم الخبرة ب 22
      صعوبة الوصول للمعلومات 22
      اشتراك الصحيفة بالدورياتعدم  22

22 

المجال السابع 
النظرة 

المستقبلية 
لنجاح صحافة 
البيانات في 
 المستقبل

سيتم استخدام اسلوب التحليل 
      أكبرالموروفولوجي بشكل 

52 
زيادة فعالية توظيف صحافة البيانات 

      في الصحف

50 
وجود فريق عمل مستقل يتولى تصميم 

      االنفوجراف

50 
تقديم الدعم المادي والتقني ألقسام 

      المالي ميديا بالصحف

50 
الدمج والتكامل ما بين الصور واالشكال 

الصحفية والوسائط المتعددة داخل 
 الموضوعات الصحفية

     

      مع الجمهور أكثرتفاعل  52

55 
قدرته على توظيف االنفوجراف بشكل 

      أكبر

52 
االستعانة بفريق صحفيين بحيث سيتم 

 يتم استخدام مصممين محترفين
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 (0ملحق )

 األردنية اإلعالمفي وسائل  األخبارتوظيف صحافة البيانات داخل غرف مقياس 
 الصورة النهائية

 .اهللاخي الكريم حفظه 

 تحية طيبة وبعد 

استكماال لمشروع التخرج بالماجستير والموسومة أرجو التكرم بتطبيق المقياس التالي وذلك 
 ". األردنية اإلعالمفي وسائل  األخبارتوظيف صحافة البيانات داخل غرف  بــــالعنوان التالي "

 أوال: البيانات الشخصية

سنة  00
 فأكثر

 00 إلىسنوات  2من 
 سنة

من أربعة سنوات 
 سنوات 2 إلى

أقل من أربعة 
 سنوات

صحافة الخبرة في مجال 
 البيانات

 الغد المملكة  التلفزيون األردني بترا
 اسم المؤسسة التي يعمل بها

 الرأي الحقيقة الدولية  
: هي تطور منطقي لممارستنا الصحفية من تتبع لألبحاث وجمع البيانات وسردها صحافة البيانات

 (.2116)العراقي، في قصص صحفية وتعتمد على استخدام االحصاءات والرسوم البيانية 

 ثانيا: المقياس 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

0 
فعال في نقل االفكار والمعلومات عن النشاطات 

 التي تهم موضوعات مختلفة
     

0 
ية اإلعالممؤشر حديث على تطور المؤسسات 

 والصحفية
     

0 
أواكب العصر بإنشاء وحدة خاصة داخل غرف 

 األخبار
     

      لإلعالمأمتلك قدرة على جذب انتباه الجمهور  2
      أميز بين المعلومات بسبب كثرتها هذه االيام 5

2 
يراعي السياسة العامة والقواعد العامة لسلوك 

 المجتمع
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 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

      أعرض المعلومات بطريقة مشوقة وجذابة 2
      من السهل علي التعامل مع تكنولوجيا البيانات 2

2 
أمتاز بالسرعة في الرد والنشر من خالل صحافة 

 البيانات
     

02 
أزود المشتركين بمهارات تدريبية من خالل صحافة 

 البيانات
     

      اوواضحً  ابسيطً  اأمرً أعتبر صحافة البيانات  00
      وعدم االطالةيميز صحافة البيانات االختصار  00
      تفيد صحافة البيانات في التفاعل مع الجمهور  00

02 
امتلك العمل بأسلوب احترافي من خالل صحافة 

 البيانات
     

      تغطي صحافة البيانات الحدث بشكل شامل 05

02 
يمكن من خالل صحافة البيانات االبتعاد عن 

 المهاترات
     

      المعلومات المطلوبة فقط تعطي صحافة البيانات 02
      تعالج صحافة البيانات القصور بعيدا عن الصحافة 02

02 
تساعد صحافة البيانات في االختصار وعدم 

 لةاإلطا
     

      تمكن صحافة البيانات من احترام عقلية الجمهور 02

00 
تجعل صحافة البيانات الجمهور جزء من 

 المسؤولية
     

00 
قدرة المؤسسة على على تطمأن صحافة البيانات 

 مواجهة االزمات
     

00 
تعكس صحافة البيانات قصة صحفية مدفوعة 

 ببيانات دقيقة
     

      تهتم صحافة البيانات باأللوان واالشكال والخطوط 02
      تواكب صحافة البيانات ثورة المعلومات 05
      تستخدم صحافة البيانات االشكال والرسوم البيانية  02
      تعمل صحافة البيانات على تبسيط المعلومات 02
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 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

02 
تسهل صحافة البيانات الفهم واالستيعاب لدى 

 القارئ
     

02 
تعتمد صحافة البيانات على المعلومات المجردة 

 بحيادية دون ظهور أي رأي للمحرر
     

02 
توفر صحافة البيانات امكانية تنقية المعلومات 

 وتحليلها 
     

      توضح صحافة البيانات المعلومات بصورة مرئية 00

00 
يمكن من خالل صحافة البيانات ان تقل عملية 

 التخمين
     

      يمكنني استخدام القصة الصحفية بصحافة البيانات  00
      في صحافة البياناتاستخدم الرسوم البيانية كأداة  02

05 
للتعبير عن ماهية  االنفوجرافيمكن ان استخدام 

 صحافة البيانات
     

02 
استخدم اللغة الدعائية كأداة فعالة في صحافة 

 البيانات
     

      اإلنفوجرافيكتركز صحافة البيانات على  02

02 
اعتمد في صحافة البيانات على المؤثرات البصرية 

 المعلوماتفي توصيل 
     

02 
تركز صحافة البيانات على الجداول عند 

 استخدامها
     

      تهتم صحافة البيانات بالرسوم الشخصية والمعملية 22

20 
تعتبر من معوقات صحافة البيانات الحصول على 

 المعلومات
     

20 
يضعف امكانية استخدام صحافة البيانات بفعالية 

 عن عدم الخبرة بالحاسوب
     

20 
الصحفية يعيق استخدام في عدم وجود مكتبة 

 صحافة البيانات
     

22 
عدم وجود مواقع ذات مصداقية يؤثر في فعالية 

 صحافة البيانات.
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 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

25 
عدم المقدرة على االسترجاع يؤثر سلبيا في 

 صحافة البيانات.
     

22 
يؤثر في استخدام  اإلنترنتي بدعدم الخبرة الكافية ل

 صحافة البيانات بفعالية
     

22 
اعاني عند استخدام صحافة البيانات من صعوبة 

 الوصول للمعلومات
     

22 
من صعوبات صحافة البيانات عدم اشتراك 

 الصحيفة بالدوريات
     

22 
ارى انه بالمستقبل سيستخدم اسلوب التحليل 

 أكبرالموروفولوجي بشكل 
     

52 
الحقا زيادة فعالية توظيف صحافة البيانات  يمكن

 في الصحف
     

50 
ارى ان وجود فريق عمل مستقل يتولى تصميم 

 االنفوجراف سيسهل المهمة
     

50 
المادي  تقدم الدعميمكن لصحافة البيانات ان 

 والتقني ألقسام المالي ميديا بالصحف الحقا
     

50 
تدمج يمكن ان تتطور صحافة البيانات لكي 

وتكامل ما بين الصور واالشكال الصحفية 
 والوسائط المتعددة داخل الموضوعات الصحفية

     

52 
مع الجمهور من خالل  أكثرسيصبح هناك تفاعل 

 صحافة البيانات
     

55 
في توظيف االنفوجراف  أكبرسيكون هناك قدرة 

 الحقا
     

52 
الحقا اعتقد انه سيستعان بفريق صحفيين بحيث 

 يتم استخدام مصممين محترفين في المستقبل
     

 واقبلوا االحترام
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 (0ملحق )
 قائمة بٍأسماء المحكمين

 الجامعة الرتبة اسم المحكم الرقم

 اليرموك استاذ  الدكتور حاتم عالونة 1

 اليرموك استاذ مشارك الدكتور خلف الطاهات 2

 البترا استاذ مشارك سيبيالدكتور عبد الكريم الد 0

 جامعة الزرقاء استاذ مشارك الدكتور تحسين شرادقة 4

 الشرق األوسط استاذ مشارك الدكتور كامل خورشيد 5

 الشرق األوسط استاذ مشارك الدكتور أيمن الشيخ 6

 الشرق األوسط مساعداستاذ  الدكتورة حنان الشيخ 7

 الشرق األوسط استاذ مساعد الدكتور أحمد عريقات 4

 


