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مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2756

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعــة توظيــف صحافــة البيانــات يف تنــاول فيــروس كورونــا املســتجد باملواقــع 
العربيــة والعامليــة، مــن خــال حتليــل شــكل ومضمــون صحافــة البيانــات بأشــكالها املختلفــة وبخاصــة القصــص 
املدعومــة بالبيانــات، وذلــك بالتطبيــق علــى مواقــع »مصــراوي«، »عــكاظ«، »العــن اإلخباريــة«، »اجلارديــان« و«يــو إس 

ايــه تــوداي« وذلــك خــال الفتــرة مــن ينايــر وحتــى أبريــل 2020.

اتخــذت الدراســة مــن نظريــة ثــراء الوســيلة إطــارًا نظرًيــا، واعتمــدت علــى منهــج املســح اإلعامــي، ووظفــت أداة 
حتليــل الشــكل واملضمــون لعينــة مــن )1398( شــكًا مــن أشــكال صحافــة البيانــات، وخلصــت الدراســة إلــى تفــوق 
املواقــع العامليــة يف حجــم اهتمامهــا بصحافــة البيانــات مــن حيــث عــدد القصــص املدفوعــة بالبيانــات حــول فيــروس 
كورونــا، يف مقابــل تفــوق املواقــع العربيــة يف توظيــف اإلنفــو جرافيــك والوســائط املتعــددة يف تنــاول املوضــوع نفســه، 
ــا، يرجــع  ــات به ــة البيان ــوى صحاف ــي ملحــوظ يف محت ــراء معلومات ــة بث ــع العاملي ــع املواق وكشــفت الدراســة عــن متت
العتمادهــا علــى مصــادر متخصصــة مــن العلمــاء والباحثــن والطواقــم الطبيــة ومراكــز ومختبــرات علميــة متخصصــة 
يف األمــراض واألوبئــة، مقابــل الضعــف املعلوماتــي يف املحتــوى باملواقــع العربيــة الهتمامهــا باملصــادر الرســمية بغــض 
النظــر عــن التخصــص الــذي يفرضــه طبيعــة املوضــوع والقيــود املتعلقــة بالوصــول ملصــادر املعلومــات عامــة، وعكســت 
الدراســة التفــاوت الكبيــر يف إفــادة املواقــع مــن ثــراء الوســيلة، حيــث ارتفعــت التفاعليــة واملشــاركة بدرجــة كبيــرة يف 

املواقــع العامليــة مقارنــة بانخفاضهــا يف املواقــع العربيــة، باســتثناء موقــع »مصــراوي«.

كلمات مفتاحية: صحافة البيانات– املواقع العربية والعاملية.

This study examined how Arab and global websites utilize data journalism for the coverage of the 
Novel Coronavirus (COVID-19) news. This was achieved by analyzing various types of data journalism, 
concerning both format and content, particularly data-driven/ data-supported news stories related to 
COVID-19. For the study, the material published on the websites, «Masrawy,» «Okaz,» «Al Ain,» «the 
Guardian,» and «USA Today,» during the period from January to April 2020, are explored and analyzed.

The research used the media richness theory as a theoretical framework, using media survey 
methodology, and applying the format- content analysis tool to a selected sample of (1398) media 
materials representing various types of data journalism (related to the topic of COVID-19). The study 
found that global websites gave more attention to data journalism in terms of the number of driven news 
stories about COVID-19. In contrast, the Arab sites had an edge in utilizing infographics and multimedia 
to handle the same topic. The study also found that global websites included a considerable amount of 
information richness in their coverage of data content due to their dependence on specialized sources. 
Scientists, researchers, members of medical staff, scientific research centers, laboratories specialized in 
diseases, and epidemiology were vital sources.

 On the other hand, the Arab websites depended on a weak and poor information coverage as they 
mainly rely on the official sources regardless of whether they have the specializations needed to cover the 
topic at hand, or not. Also, they suffer from limitations related to information accessibility. The study›s 
findings reflected the considerable gap between global and Arab websites in terms of their utilization 
of the media richness theory. The global sites had much higher interactivity and engagement among 
the targeted audience (i.e., audience participating, sharing, commenting, and even crowdsourcing), 
compared with the low levels of audience interactivity and engagement seen on the Arab websites, except 
for «Masrawy» website.

Keywords: Data Journalism – Arab and Global Websites.
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يف ظل منو وتطور استخدام اإلنترنت والتحول العاملي نحو البيئة الرقمية الكاملة، يف 
اقتصادية   اعتبارات  عززتها  الصحفي  املحتوى  إنتاج  كبرى يف  برزت حتوالت  البيئة  هذه 

ومجتمعية،   والعابرة     وباتوسياسية  املتعددة  املدمجة  األخبار  غرف  صوب  التوجه 
  Integrated and  Cross- Media newsroom convergence للوسائط  

املصورة   الفيديو  ومقاطع  املكتوبة،  الصحفية  والقصص  النصوص  بني  جتمع  والتي 
واملقاطع الصوتية والصور والرسوم املعلوماتية الثابتة واملتحركة والتفاعلية، والتي وظفتها  

"صحافة   تيار  وبرز  واألوروبية،  األمريكية  الصحفية  املؤسسات  نحو  البيانبعض  قبل  ات" 
زاد التوجه نحو إنتاج القصص املدعومة   حيثربع قرن، يستفيد بقوة من هذه التحوالت،  

العشر سنوات األخيرة، يف صحف كبرى مثل "اجلارديان   بالبيانات بشكل ملحوظ خالل 
البريطانية" و"لوس أجنليس تاميز" و "اليو أس  ايه تو داي" األمريكيتني، إضافة لتجارب  

ية آخذة يف التوسع يف تقدمي أشكال متنوعة من صحافة البيانات وأدواتها  ة وعربمصري 
  ومنها الرسوم املعلوماتية أو اإلنفو جرافيك.

محرر صحافة البيانات يف صحيفة "اجلارديان" إلى أن    Simon Rogersويذهب  
هي صحافة البيانات ليست أرقاًما ورياضيات وليست مجرد رسوم وال أكواد خاصة، بل  

واألكواد امل الرسوم  توظف  القصص  لسرد  وطرق  متعددة،  صحفية  ألمناط  الواسع  جال 
القدرة   القصة وسردها بطريقة متميزة وبأدوات ووسائل تتطور باستمرار لتعكس  إلثراء 
البيانات   هذه  عن  البصري  التعبير  على  القدرة  ثم  منها،  واإلفادة  البيانات  حتليل  على 

لكتابة وصوًال  واإلحصاءات   القصص   واملعلومات،  األرقام  تكون  وتكاد  املطولة.  واملقاالت 
جديرة   بقصص  منها  القاسم   بأنواخلروج  هو  للقارئ،  ومبسط  جذاب  بشكل  ُتروى 

  .  )١(املشترك يف جميع التعريفات التي ُطرحت لصحافة البيانات

ن وسائل اإلعالم ومنها املواقع  وملا كان اجلمهور يعول كثيًرا على استقاء معلوماته م 
كورونا املستجد عاملًيا، والذي ظهر يف مدينة    فيروسأزمة تفشي    اإللكترونية، ويف خضم

عام   ديسمبر من  نهايات  الصينية يف  يناير  ٢٠١٩"ووهان"  لبدايات  عنه  اإلعالن  وتأخر   ،
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؛ أصبحت  ٢٠٢٠ووباًء عاملًيا يف مارس    جائحةنظمة الصحة العاملية  وحتى أعلنته م  ٢٠٢٠
ثوقة واحلقائق واألرقام واإلحصاءات والشفافية يف تناول مستجدات املرض املعلومات املو

املستجد  كورونا  فيروس  أخبار  ملًحا، وتصدرت  والعالج، مطلًبا جماهيرًيا  الوقاية  وسبل 
يف الرئيسة  والنشرات  األولى  واملواقع   الصفحات  العاملية  والفضائيات  الصحف 

اجلائحة العاملية،  صارت أكثر األخبار بحًثا على محركات البحث هي أخبار  اإللكترونية، و
الصحية   واإلجراءات  واألعراض،  احلضانة  وفترة  العدوى  وطرق  الفيروس  وحتوالت 

الطبي   للتقليل منها، والفحص واملسح  املصابني    العزل الصحي، وأعداد  وطبيعةالسليمة 
ها متثل مجاًال ثرًيا لصحافة البيانات بأشكالها واملتعافني مقابل نسب ومعدالت الوفاة، وكل

يف املت البيانات  توظيف صحافة  لدراسة  الباحث  دفع  ما  وهو  املستحدثة،  وأدواتها  نوعة 
العربية   املواقع اإللكترونية  تناول فيروس كورونا املستجد بالرصد والتحليل يف عينة من 

  والعاملية.

 الدراسات السابقة:

)، حول "أساليب حترير صحافة البيانات وأثرها ٢٠٢٠( مبارك  دراسة نعمة عبد الرحيم
"، وتوصلت إلى غلبة الرسوم  على فهم وتذكر املضمون االقتصادي يف الصحف اإللكترونية

املوضوعات التي  الثابتة على موضوعات صحافة البيانات يف صحف الدراسة، وأن معظم  
تعتمد ع اإللكترونية كانت  الرسمية كمصدر  مت نشرها يف مواقع الصحف  املؤسسات  لى 

صداقية جتاه هذه املواقع، يليها البيانات األولية، للبيانات؛ مما يزيد من درجة الثقة وامل 
ثم املؤسسات غير الرسمية، وأثبتت الدراسة تفوق الرسوم التفاعلية على الرسوم الثابتة  

  . )٢(واملتحركة فيما يتعلق بفهم وتذكر املضمون االقتصادي

درا  (  Christina Karypidouسة  اهتمت  العرض   )٢٠١٩وآخرون  تأثير  بقياس 
) عبر حتليل مضمون  معها،  القراء  تفاعلية  ومستوى  املقاالت  ملحتوى  مادة ٦٣البصري   (

ي "بي بي سي" و  صحفية منشورة بستة مواقع هي: (اجلارديان والنيويورك تاميز، شبكت
بر واإلسوشيتد  رويترز  ووكالتي  لألنباء،  إن"  إن  وحتى  "سي  يناير  من  الفترة  خالل  س) 

إل ٢٠١٩مارس   املحتوى  الباحثون  مقاالت حتتوي    مقاالتى  . صنف  أرقام،  على  حتتوي 
العناصر   هذه  أثر  واختبروا  بصرية،  رموز  على  حتتوي  مقاالت  بيانية،  جداول  على 

املحتوى على  ملحتوى    البصرية  البصري  التمثيل  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  والقارئ، 
السرديةاملقاالت   قيمتها  من  وأن   Narrative valueيزيد  البصرية    %٨٧،  الرموز  من 

وعددها   املقاالت  من  القليلة  القلة  وأن  ثابتة،  كانت  إجمالي    ٨املستخدمة  من  مقاالت 
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البيان صحافة  وأن  متحركة،  ورسوم  خرائط  تضمنت  القراء العينة  عادات  غيرت  ات 
القصص  سرد  مستحدثة يف  طرًقا  وفرضت  أكبر    التفاعلية  بتفاعلية  وسمحت  واملقاالت 

الت املعلوماتية  الرسوم  يف  على  وتوسعت  مبشاركته  وتسمح  املحتوى  تلخص  التي  فاعلية 
  . )٣(نطاق واسع

دراسة  انتشار   MARIANNE BOUCHART (2019) خلصت  تواجه  التي  التحديات 
   :يانات فيما يليصحافة الب

الضخمة ١( البيانات  البيانات يف عصر  بيانات منظمة   Big data ) حتويل فوضى  إلى 
ال   الكثيرة  العشوائية  فالبيانات  منها،  واإلفادة  وحتليلها  وتنقيتها  وتصفيتها  فرزها  ميكن 
إليها يف ظل عدم جاهزية أدوات غرف األخبار  ميكن للخوارزميات احلاسوبية أن تصل 

منه  ومحركات يصنع  أن  للمحرر  ميكن  ال  وبدونها  منظمة،  لبيانات  للوصول  ا  البحث 
  .قصًصا جديرة بالقراءة

البلدان، ٢( من  العديد  يف  الرسمية  احلكومية  للبيانات  الوصول  ومحدودية  صعوبة   (
ما  املجتمعات؛  بعض  املعلومات يف  تداول  حرية  على  املفروضة  بالقيود  تتعلق  العتبارات 

  .ثراء وفقر املواقع والصحف معلوماتًياينعكس على 

فهناك فجوة كبيرة تتطور بالقدر نفسه يف كل الدول،    ) أن صحافة البيانات املحلية ال٣(
مقارنة   املتقدم،  العالم  الصحافة يف  وتقنيات هذه  وتطبيقات  وآليات  بني أشكال وأمناط 

  .)٤(بالدول النامية

(Olga Kalatzi دراسة   املجتمع،   استهدفت  )٢٠١٨وآخرون  يف  الصحافة  دور  فهم 
والبيا البيانات،  صحافة  تيار  صعود  مع  األخبار خاصة  وشيوع  املصدر،  مفتوحة  نات 

واملفبركة   مصدرًا    باملواقع الزائفة  اجلماهير  دور  ناقشت  كما  واملنصات،  اإللكترونية 
اجلماهير    حشد  مفهوم  بروز  مع  ما Crowdsourcingللبيانات  الدراسة  وناقشت   ،

أقسام   فرضته وجود  سواء  األخبار،  غرف  على  جذرية  تغيرات  من  البيانات  صحافة 
ومهارات    خاصة خاصة  ومحركات  بحثية  وأدوات  بيانات  قواعد  توفير  أو  ملمارستها 

رمجيات للتصميم، ودمج أشكال متعددة من البيانات يف قصة خبرية واحدة، وخلصت  وب
واعد البيانات الصحفية باملواقع ولدى  إلى ضرورة توفير نظم حماية يف املستقبل لتأمني ق

وال البيانات،  صحافة  وفرق  أثر  الناشرين  تقيس  مستقبلية  جتريبية  دراسات  يف  توسع 
  .)٥(لتقليديةصحافة البيانات على الصحافة ا
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 ) محمود  طارق  دينا  واألسلوب   ) ٢٠١٨دراسة  املسح  منهج  على  الدراسة  اعتمدت 
وامل  أداة حتليل املضمون  البيانات،  املقارن، وطبقت  املفتوحة مع صحفيي ومصممي  قابلة 

ومدخ الوسيلة  ثراء  من  الدراسة  واتخذت  وطبقت  نظرًيا،  إطارًا  املستحدثات  انتشار  ل 
عام   خالل  و(اجلارديان  ٢٠١٥التحليلية  مصر،  من  اليوم)  واملصري  (الوطن  موقعي  على 

الص مواقع  تفوق  إلى  وتوصلت  األمريكية)،  تاميز  ونيويورك  على  البريطانية  العاملية  حف 
بالبي املدعومة  الصحفية  القصص  استخدام  يف  املصرية  الصحف  الصحف  وأن  انات، 

مواقع الصحف العاملية على    املصرية تركز يف قصصها على األحداث اجلارية، بينما تركز
البيانات باملواقع املصرية مقارنة    توظيفالظواهر املجتمعية، وخلصت إلى فقر   صحافة 

العامل تعتمد  باملواقع  بينما  إذ  على    %٤٦٫٧ية،  العاملية  املواقع  يف  البيانات  قصص  من 
التفاعليةالت والرسوم  تتجاوز    ؛صميمات  ال  النسبة  وتخلو    %١٥فإن  املصرية،  املواقع  يف 

القصص اإلخبارية يف املواقع املصرية من البيانات الكبيرة مقابل الثراء يف املواقع العاملية  
االجتماع البيانات  يف  خاصة  البيانات  إتاحة  بقيود  تتعلق  العتبارات  والدميوغرافية  ية 

 .)٦(رية الوصول للبيانات باملواقع العامليةمصر، مقابل ح

وهي دراسة حالة     )٢٠١٨(  Andreas Veglis, Theodora A. Maniouدراسة    
وظفت نظرية تدفق املعلومات على مرحلتني إطارًا نظرًيا، واختبرت تأثير تقنيات االتصال  

اعة الصحافة  والتحول نحو الرقمنة والبيانات الضخمة على صن  اإلنترنتاحلديثة وثراء  
وتو حتديًدا،  البيانات  صحافة  البيانات وعلى  وصحفيي  الناشرين  وجود  أن  إلى  صلت 

لنشر  واجلمه الصحفيون  فيها  ويتنافس  الضخمة  بالبيانات  تضج  رقمية  بيئة  يف  مًعا  ور 
القصص املدعومة بالبيانات، خلق حتديات أمام القدرة على الفرز والتحليل وتنقية هذا  

ا من  الهائل  سردي  الكم  خبري  محتوى  من  اجلمهور  احتياجات  يلبي  ما  لتقدمي  لبيانات 
ومواقع ومؤسسات  القراء  يجنب  وتقترح    جذاب،  واملضللة،  الزائفة  املعلومات  األخبار 

ويكشف   اإللكترونية،  باملواقع  املحتوى  وإدارة  البيانات  إدارة  آلية  يوضح  الدراسة منوذًجا 
  . )٧(ملدعومة بالبيانات بعد تنقيتها وفرزهاالبيانات املخفية التي تقف خلف القصص ا

) ربيع  محمد  حسني  يف٢٠١٨دراسة  احلديثة  التوجهات  حول  املضمون )  تقدمي   
املصرية اإللكترونية  باملواقع  أداتي  الصحفي  ووظفت  احلالة،  دراسة  منهج  استخدمت   ،

مبواقع  املتعددة  الوسائط  قسم  ومشريف  محرري  مع  واملالحظة  املتعمقة  املقابلة 
أونا،  ( كورة،  ويال  لدى  الكونسولتومصراوي،  كبير  تداخل  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت   (

وم صحافة البيانات والوسائط املتعددة وتلك العابرة للوسائط واملنصات،  املحررين يف مفه
وأن املحررين يؤمنون بأهمية توظيف الوسائط املتعددة يف القصص املدعومة بالبيانات؛  
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هذه الوسائط يف قالب واحد مشوق وجذاب للقارئ، وأن أبرز دوافع لتحقيق التكامل بني  
بالبيانات هي مو واملواقع األخرى، ومواكبة إنتاج قصص مدعومة  الوسائل  اجهة منافسة 

البيانات  لصحافة  األساسي  الدور  وأن  االستقصائية،  الصحافة  ومتطلبات  املستحدثات 
اب، إضافة لدورها يف دعم الدور هو توصيل املعلومات بدقة للقارئ وبشكل مبسط وجذ

بالبيانات مدعومة  قصة  أي  أساس  وأن  والسلطة،  احلكومة  على  فقط    الرقابي  ليس 
  . )٨(األرقام وإمنا إمكانية التعبير عنها بصرًيا بشكل ثري ومتنوع

) حول االجتاهات احلديثة إلخراج صحافة البيانات ٢٠١٨جلني بنت محمد باقاسي (
وتوصلت إلى أن املصمم هو املسؤول عن رسوم    حف السعودية،(اإلنفو جرافيك) يف الص

ابتكار رسوم يف طبعتها اليومية، يف حني متيل  اإلنفو جرافيك، وأن صحيفة "مكة" تتميز ب
خبري   محتوى  حولها  ُينشر  صفحة  بحجم  جرافيكية  رسوم  إنتاج  إلى  "عكاظ"  صحيفة 

مية، وأن أهم أشكال اإلنفو  واملحتوى إيصال الرسائل اإلعال  النصوتقريري وبحيث يدعم  
اجر وشبكة  الزمنية  السالسل  هي  الدراسة  صحيفتا  إليها  جلأت  التي  لعالقات  افيك 

والسحابة الكالمية واخلرائط الشجرية اجلغرافية، وأن اإلنفو جرافيك يثبت فاعلية يف  
  .)٩(جذب اجلمهور القارئ ملتابعة وقراءة املوضوعات

ه الوهاب،  عبد  رالال  دراسة  (تبنت  شفيق  محمد  مستقبل٢٠١٧بة  حول  صحافة    ) 
مصر يف  النمط  البيانات  السيناري  املعياري،  من  مجموعة  ملستقبل عبر  البديلة  وهات 

أسلوب دلفي يف تكرار سؤال اخلبراء واألكادمييني حول    واستخدمتالصحافة املطبوعة،  
والصحفيني  للخبراء  االستبانة  أداة  ووظفت  مصر،  يف  البيانات  صحافة    مستقبل 

) وعددهم  من  ٢٣واألكادمييني  التي  العوامل  على  اخلبراء  إجماع  إلى  وتوصلت  مفردة،   (
صحافة البيانات وهي: ندرة توفر القائم باالتصال القادر على استخدام شأنها إضعاف  

وتوظيف صحافة البيانات لعدم وجود صحفيني مؤهلني يف هذا املجال، التقليدية وعدم 
خلبرية، غلبة وجود كبار الصحفيني وعدم االستعانة بالشباب، االبتكار يف عرض املواد ا

انت ملواجهة انخفاض قارئية الصحف، ومحاولة  أما دوافع استخدام صحافة البيانات فك
التوزيع وحتقيق مستوى متقدم للصحف اإللكترونية األكثر   زيادة أرباح املؤسسات بزيادة 

املادية  اإلمكانات  واستثمار  مصر،  يف  بيانات    استخداًما  صحافة  تقدمي  يف  والبشرية 
  . )١٠(متميزة، وتطوير املحتوى واخلدمات الصحفية املقدمة للجمهور

خالل    )٢٠١٧(  Andreas Veglis , Charalampos Bratsasدراسة    من 
) من  عينة  على  امليدانية  اإللكترونية  للمواقع ٥٨االستبانة  حتليلية  دراسة  مع  محررًا،   (

توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من عدم وضوح مفهوم صحافة    اإللكترونية اليونانية،
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الرغ  وعلى  البحث،  عينة  لدى  أن البيانات  إال  اليونان،  يف  ممارستها  محدودية  من  م 
بدوافع  النوع  هذا  يف  االنخراط  يف  رغبتهم  أكدوا  للدراسة  خضعوا  الذين  الصحفيني 

املقبلة،   السنوات  يف  الصحفية  املنافسة  منها:  والتجريب  متعددة  االستطالع  وحب 
اإل ومواقعهم  بصحفهم  الصحفية  التجربة  إثراء  يف  والرغبة  املهني،  لكترونية،  والطموح 

وكشفت الدراسة أن املواقع اإللكترونية أكثر إقباًال على نشر القصص املدعومة بالبيانات  
التصميم   مهارات  دراسة  يحتم  الصحفية  العمل  سوق  وأن  الورقية،  بالصحف  مقارنة 

إلى جانب فنون الصحافة وجمع  و للتمكن من ممارسة صحافة    وكتابةالبرمجة  األخبار؛ 
 .)١١(البيانات يف املستقبل

) الشبيني  جهاد  العربي،٢٠١٧دراسة  العالم  البيانات يف  صحافة  حول  نتائج    )  كشفت 
املغرب،   البيانات يف ثماني دول عربية هي (مصر،  امليدانية حول واقع صحافة  الدراسة 

جهل قطاع عريض من الصحفيني العرب    دن، تونس، العراق، سوريا، لبنان، ُعمان) عن األر
منهم بحقهم يف الوصول    %٨٣٫١إفادة    وعدمبقوانني احلق يف احلصول على املعلومات،  

استخدام   مقابل  املعلومات يف  تستخدم   % ١٦٫٩إلى  الصحفيني  من  قلة  وأن  احلق،  لهذا 
البيانات،    Ms Excel , Google spreadsheets برامج نوعية مثل   يف حتليل وفرز 

السلطات  إتاحة  درجة  وأن  بالبيانات،  مدفوعة  قصة  إنتاج  عملية  يف  األطول  اجلزء 
 % ٢٢٫٨من عينة املبحوثني و صعبة جًدا بنسبة    %٧١٫٩للبيانات متفاوتة، فهي صعبة لدى  

املصدر الرئيس من املبحوثني، وكشفت الدراسة أن اجلهات الرسمية هي    %٥٫٣وسهلة لـ  
بنسبة   يليها%٥٤٫٢للبيانات  الرأي    ،  الذاتية  %١٨٫٦استطالعات  والتجربة   ،١٠٫٢%  ،

  .)12(، والنسبة الباقية للمشاهدة%١٠٫٢والتسريبات 

سعت إلى طرح      Andreas Veglis & Charalampos Bratsas (2017)دراسة
وافترض عاملًيا،  انتشارها  بعد  البيانات  صحافة  ألمناط  نوع  تصنيف  أن  الدراسة  ت 

بصرية  رموز  صورة  يف  عنها  البصري  التعبير  ومدى  أن    البيانات  تصلح  شكلية  وهيئات 
للبيانات  البصري  للتمثيل  البصرية  املكونات  بني  الدراسة  وربطت  للتصنيف،  نواة  تكون 

ومس التفاعلية  (وبني  حتليل  خالل  ومن  املختلفة،  نشرتها  ٦٢توياتها  صحفية  مادة   (
الب أن  اجلارديان  إلى  توصلت  عن    %٥٨٫٨ريطانية،  عبارة  كانت  اإلخبارية  القصص  من 

البقية لرسوم مصاحبة للمحتوى الصحفي،  رسوم معل النسبة  وماتية مستقلة، فيما كانت 
واملتحركة بأشكالها املختلفة (جداول   املعلوماتية الثابتة  الرسوموأن اجلارديان زاوجت بني  

  . )13(ة، صور ورموز تصويرية)بيانية وأرقام، خرائط ورسوم تعبيري
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إنتاج    Constance Tabary et al (2016)دراسة   جتربة  على  للوقوف  سعت 
مشاريع صحافة البيانات يف مقاطعة "كيبك" الكندية، وآليات اإلنتاج ومعوقاته واملهارات  

صحف وهيئة اإلذاعة والتليفزيون، وأكدت   ٥) مشروًعا يف  ١٧٨املطلوبة من خالل حتليل (
فقر  الدرا الوصو   صحافةسة  لصعوبة  ذلك  وأرجعت  الست،  املنصات  يف  ل  البيانات 

للبيانات بسبب القيود التي تفرضها احلكومة على تداول املعلومات، كما كشفت الدراسة 
على   وقدراتهم  إحصائًيا،  وحتليلها  البيانات  قواعد  بناء  يف  الصحفيني  مهارات  فقر 

  . )14(قنيحتويلها ملنتج معلوماتي بصري جاذب للمتل

أ  )٢٠١٦(  Eddy Borges-Rey دراسة   على  ميدانية  دراسة  ممارسة  وهي  ساليب 
صحافة البيانات يف غرف األخبار، وأجرى الباحث مقابالت متعمقة مع محرري ومشريف  
يف  اإلعالم  مؤسسات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  بالبيانات،  املدعومة  القصص  وناشري 

انات باعتبارها مصدرًا ال غنى عنه يف بناء القصص  بريطانيا تنظر باهتمام لقواعد البي
بالبيا تبدو املدعومة  البيانات  وجمع  املالحظة  بخالف  مهمة  جديدة  مهارات  وأن  نات، 

  Biometricsملحة إلنتاج هذا النمط الصحفي، أبرزها اإلملام بالقياسات البيو مترية   
البيانات   يف     automationة  واألمتت data mining and creeping والتنقيب 

  .)15(وتصفية وفرز البيانات لضمان ممارسة أكثر احترافية

اعتمدت    )٢٠١٥(  Jonathan Stonemanدراسة   التي  النقدية  الدراسات  من 
أملانيا،  فرنسا،   ) هي:  دول  تسع  يف  البيانات  صحافة  لتجربة  الكيفي  التحليل  أسلوب 

بان، البرازيل)، اختبرت الدراسة تأثير  الدمنارك، إيطاليا، بريطانيا، إسبانيا، فنلندا، اليا
على وكذلك  الصحفي،  األداء  على  وأثرها  املصدر  املفتوحة  وتوصلت    البيانات  اجلمهور، 

"إنفو جرافيك" ليس من املحتمل أن يكون  إلى أن حتويل القصص ألشكال بصرية فقط 
تفاصيل   وبقية  والعناوين  املحتوى  مثل  القراء  على  الكبير  التأثير  ذلك  القصص  لها 

للقارئ  بالبياناتاملدعومة   أوسع  بحرية  يسمح  التفاعلي  السردي  اخلبري  املحتوى  وأن   ،
البي عن  وسياق  للبحث  املستخدم  جتربة  منها  محددة  سياقات  وفق  منها  والتحقق  انات 

التلقي، وأن احلكومات متيل لنشر البيانات اآلن أكثر من ذي قبل، باعتبار أن ذلك يعكس 
ى الرغم من إتقان عشرات الصحفيني ملهارات صحافة البيانات؛ إال أن  شفافيتها، وأنه عل 

ة للبيانات ال قيمة لها دون قوانني صريحة تنص على  تلك املهارات وكذلك املصادر املفتوح
  . (16)حرية تداول املعلومات وحرية الوصول إليها

ت  طبقت الدراسة املقابال   )٢٠١٥(  Katherine Fink & C. W. Andersonدراسة  
عد على  املقننة  تعليمية  شبه  خلفيات  من  األمريكية  بالصحف  البيانات  صحفيي  من  د 
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جود تباين حاد بني الصحفيني والصحف، ما بني الفقر املعلوماتي متباينة، وتوصلت إلى و
مقابل الثراء املعلوماتي، ووفرة املصادر وندرة املصادر، وفجوة حادة بني املعرفة النظرية  

وواقع تطبيقها، وهو ما أكدته دراسات أخرى على صحافة البيانات يف    بصحافة البيانات
  . (17)بلجيكا والسويد والنرويج

صحافة   )٢٠١٤(   Ester Appelogrena, Gunnar Nygren  ةدراس حول 
البيانات يف السويد، بالتطبيق على سبع شركات إعالمية تنتج صحافة بيانات، واعتمدت  

حفيني، وتوصلت إلى أن صحافة البيانات ال زالت محدودة  على املقابالت املقننة مع الص
السويد عل   ؛يف  الصحفيني  إجماع  من  الرغم  على  من  وأنه  النوع  لهذا  موحد  مفهوم  ى 

املهارات األساسية  التمويل ونقص  املجتمع، تظل صعوبات  الصحافة وفهمهم لدورها يف 
  .1)(8ملمارسة صحافة البيانات، على رأس التحديات أمام انتشارها

الصحافة    )٢٠١٤(  Mark Coddingtonدراسة   من  أمناط  ثالثة  بني  قارنت 
الصحافة  بالتطبيق على الصحافة األمريكية   والصحافة اإلسكندنافية، حيث قارنت بني 

احلاسب   البيانات  Computer assisted journalismمبساعدة   Data وصحافة 
Journalism  والصحافة املحوسبةComputational Journalism،    وشملت املقارنة

على   واالختالف  التشابه  الصحفية    مستوى أوجه  املمارسة  وأساليب  اخلبرية  القيم 
والتعامل مع مصادر البيانات املفتوحة والتمسك بالقيم الصحفية، واختبرت الدراسة عدة  

  متغيرات يف األمناط الثالثة وهي: 

 . Transparency versus opacityمبدأ الشفافية مقابل الغموض  -
املحددة    - البيانات  مقابل  الضخمة   Big data & Targetedالبيانات 

sampling . 
 . positive & negativeتفاعلية اجلمهور ما بني السلبي واإليجابي   -
هو    الفاصل  احلد  وأن  أنفسهم،  الصحفيني  لدى  املفاهيم  غموض  إلى  وخلصت 

ال ترتبط  بينما  إذ  صحفي،  نوع  كل  لطبيعة  الثقافية  أكثر  اخللفية  املحوسبة  صحافة 
واخلوارزمي اآللي  احلاسب  وقبلها  بتطبيقات  البيانات  صحافة  متيل  احلاسوبية،  ات 

الصحافة مبساعدة احلاسب إلى العلوم االجتماعية أكثر وإلى املمارسة األكثر احترافية  
على   وتؤكد  الشفافية  مبدأ  وتعزز  املفتوحة،  البيانات  مبصادر  تربطها  جديدة  بأدوات 

  .  (19)اإليجابي بديًال عن املتلقي السلبي لألخبار اجلمهور 
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  اسات حول اإلنفو جرافيك:در

) البطل  هاني  الصحفية  ٢٠١٩دراسة  املواقع  يف  جرافيك  اإلنفو  انقرائية  حول   (
الشباب اجلامعي قوامها    املصرية، ميدانية على عينة من  دراسة  مفردة،    ٢٠٠من خالل 

نيوز ومبتدأ واليوم السابع)، وتوصلت    البوابةمواقع (ومن خالل املقابلة مت رصد انقرائية  
الدراسة إلى ارتفاع نسبة تعرض الشباب لإلنفو جرافيك ألسباب تتعلق بجاذبية العرض  

صميم وتبسيط املعلومات، ثم سهولة املشاركة مع اآلخرين  وجمالية الشكل اإلخراجي والت
افيك يسهم يف جعل شكل املوقع  عبر مواقع التواصل، وأكدت عينة الدراسة أن اإلنفو جر 

قونات  اإللكتروني أفضل، ويحث على متابعة األحداث اجلارية أكثر، ويغري بتصفح بقية أي
جرافيك،   لإلنفو  التعرض  دوافع  أبرز  وتلك  لإلنفو  املوقع،  تفضيلهم   املبحوثون  وعلل 

حتميله  جرافيك الثابت عن املتحرك، ذلك بأن الثابت ال يتطلب سرعة إنترنت عالية يف  
  . )20(وحفظه ومشاركته مقارنة باملتحرك وال يستهلك باقة النت بسرعة

) حول صحافة اإلنفو جرافيك دراسة حتليلية يف  ٢٠١٩دراسة سهام حسن الشجيري (
الفن  والبصرية  املضامني  وحتليل  العربي  القدس   جريدةية  املسحي  املنهج  على  اعتمدت   ،

اإلنفو   صحافة  للتعرف  محاولة  يف  ذات  املضمون  والبصرية  الفنية  ومعاييرها  جرافيك 
أن إلى  وتوصلت  الصحفية،  بالقصص  يف   الصلة  استخداًما  أكثر  جرافيك  اإلنفو 

التر   السياسيةاملوضوعات اإلنسانية ثم   تيب، كما كشف البحث عن الطرق واألمنية على 
البصرية  املستخدمة يف متثيل البيانات بصرًيا وحتليلها، وأن أبرز وسائل اجلذب الفنية و

 . )21(املستخدمة يف التعبير البصري هي الرموز والرسوم واخلرائط الدالة واملعبرة

) شطناوي  سري  اإللكترونية ٢٠١٩دراسة  املواقع  يف  جرافيك  اإلنفو  توظيف  حول   ( 
اليومية،  األردنية  أداة حتليل املضمون    للصحف  املنهج املسحي، وطبقت  الدراسة  وظفت 

إلى أن اهتمام املواقع بالعناصر املرئية    وتوصلتنفو جرافيك،  ) منوذج إ ٩٧على عينة من (
،  %٨١، وعلى األلوان يف الرسوم بنسبة  %٥١٫٣٠أحد أهم مكونات اإلنفو جرافيك وبنسبة  

التصويرية   ، وأظهرت استخدام اإلنفو جرافيك كوسيط مصاحب  %٥٨٫٢بنسبة  والرموز 
بنسبة   الصحفية  الصحفي%٥٠٫٦لألشكال  التقرير  وكان  مصاحبة   ،  األكثر  النمط  هو 

، وجاءت املوضوعات السياسية يف املرتبة األولى من حيث  %٢٥٫٣لإلنفو جرافيك بنسبة  
  . )٢٢(قتصادية فاالجتماعية، تلتها املوضوعات اال%٢٤٫١ستخدام اإلنفو جرافيك بنسبة ا

) حول معاجلة اإلنفو جرافيك للقضايا االقتصادية  ٢٠١٨دراسة سالي أسامة شحاتة (
اإللكترونية،   يف "بوابات    الدراسةهدفت    املواقع  مواقع  توظيف  كيفية  على  التعرف  إلى 
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األهرام واألخبار واجلمهورية" لإلنفو جرافيك يف معاجلة القضايا االقتصادية، واعتمدت 
جرافيك  اإلنفو  بنشر  املواقع  اهتمام  إلى  وتوصلت  املقارن،  واألسلوب  املسح  منهج  على 

املتحر  من  أكثر  االثابت  أخبار  لبوابة  طفيفة  باستثناءات  املتحرك  ك،  وظفت  التي  ليوم 
، وأن أبرز أنواع اإلنفو جرافيك املستخدم كان األشكال التي تعرض األفكار %٩٫٤بنسبة  
املقارنات    % ٤١بنسبة   الزمني    %١٨ثم  االعتماد  %١٧والتسلسل  ارتفاع  الدراسة  وأكدت   ،

  . )٢٣(لرسوم املعلوماتيةعلى املصادر احلكومية كمصدر أساسي ملحتوى ا

) حول استخدام املواقع اإللكترونية الفلسطينية  ٢٠١٨محمد سليم لبد (دراسة عبير  
جرافيك (لإلنفو  من  لعينة  املضمون  حتليل  وأداة  املسح  منهج  ووظفت  مفردة،  ٩٣،   (

وتوصلت إلى تفاوت اهتمام الصحف بفن اإلنفو جرافيك، حيث أظهرت مواقع الدراسة  
) للعناصر املقروءة، وكشفت  %٢٩٫٣١(  ) مقابل%٧٠٫٦٩عناصر املرئية بنسبة (اهتماًما بال

القدس   شبكة  موقع  املرئية    اإلخباريةتفوق  بالعناصر  اهتمامه  يف  املواقع  جميع  على 
واملقروءة كافة بنسب ملحوظة، وتنوعت القضايا التي يطرحها اإلنفو جرافيك يف مواقع 

احل  قضايا  املقدمة  يف  فكان  ( الدراسة،  بنسبة  والعدوان  يليه  %٣٣٫٣٣روب  قضايا  )، 
) بنسبة  (%١٦٫١٣الالجئني   بنسبة  األسرى  قضايا  ثم  ومن  باملرتبة  %١٢٫٩)،  وجاءت   ،(

  . )٢٤((%4.3)األخيرة قضايا احلصار بنسبة بلغت

) حول اإلنفو جرافيك يف الصحافة الفلسطينية دراسة  ٢٠١٨دراسة جواد راغب الدلو (
الرسالة،  لصحيفة  األولويات  ظف و  حالة  ترتيب  نظرية  الدراسة  نظرًيا،  ت  إطارًا 

)  ١٠٦واستخدمت منهج املسح ومنهج العالقات املتبادلة وأداة حتليل املضمون، وأخضعت (
عام   خالل  للتحليل  جرافيك  اإلنفو  ٢٠١٦إنفو  بفن  الصحيفة  اهتمام  إلى  وخلصت   ،

ا وقضايا  االجتماعية  ثم  السياسية  القضايا  يف  وتوظيفه  الفلسطينية جرافيك  لفصائل 
املح اإلنفو جرافيك واالنتخابات  متقاربة، وأن محتوى معلومات  الترتيب وبنسب  لية على 
من معلومات اإلنفو جرافيك مجهولة    %٥٩٫٤بالدرجة األولى، وأن    محليةحتليلية دعائية  

أن   من  الرغم  على  يقلل من مصداقيتها،  ما  من مجموع رسوم صحيفة    %٨٢٫٦املصدر 
ة بني رسوم حتليل البيانات والتسلسل ن تصميمها، وتنوعت الرسوم يف الصحيفالرسالة م

  .)٢٥(الزمني والتاريخي ورسوم عرض األفكار

) النجار  الغريب  سعيد  املواقع  ٢٠١٧دراسة  يف  جرافيك  اإلنفو  فن  استخدام  حول   (
مدت على  اتخذت الدراسة من نظرية ثراء الوسيلة إطارًا نظرًيا واعت  اإللكترونية املصرية،

حتل أداة  ووظفت  املسح،  الصحفيني  منهج  بعض  مع  املفتوحة  واملقابالت  املضمون  يل 
) إنفو جرافيك يف ٨٩٩يف املواقع املدروسة وأخضعت للتحليل (  جرافيكومصممي اإلنفو  
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اليوم،  املصري  السابع،  اليوم  الوفد،  بوابة  األهرام،  (بوابة  هي:  إلكترونية  مواقع  خمسة 
التح بوابة  اسوموقع  تفاوت  إلى  وتوصلت  اإلخباري)،  مبواقع رير  جرافيك  اإلنفو  تخدام 

 % ٤٦الدراسة، وتفوق موقع التحرير اإلخباري عن بقية املواقع يف استخدامه بنسبة بلغت  
لبقية املواقع مجتمعة، وأن املواقع تنشر اإلنفو جرافيك كفن مستقل   %٥٤منفرًدا، مقابل  

مقابل  % ٨٨٫١بنسبة   نشره    %١١٫٩،  عمن  الدراسة  وكشفت  للموضوعات،  ن  مصاحًبا 
للثابت؛ لسهولة عرضه   الثابت واملتحرك والغلبة  املواقع لنوعي اإلنفو جرافيك  استخدام 

 % ٥٧٫١وسرعة تصفح اجلمهور له عبر الهاتف اجلوال حسبما أفاد مصممو املواقع، وأن  
 % ٢٧٫٢مقابل    من اإلنفو جرافيك املستخدم باملواقع اخلمسة منقول عن مصادر خارجية،

  . )٢٦(مجهولة املصدر %١٥٫٧ع، فيما تبقى نسبة  من إنتاج مصممي املواق

من   Zwinger, S & Zeiller, M  (2017)دراسة    لعينة  مسحية  دراسة  وهي 
من اجلمهور، وتوصلت إلى    ميدانيةالرسوم املعلوماتية ببعض الصحف اإللكترونية وعينة  

جرافيك"  "اإلنفو  املعلوماتية  الرسوم  القر  أن  زيارة  معدل  من  تزيد  للمواقع؛ التفاعلية  اء 
تذكره،   وسهولة  البصرية  وجاذبيته  الصحفي  املحتوى  عرض  تيسير  يف  لدورها  نظًرا 

  .  )٢٧(خاصة إذا ما تعلق األمر بأرقام وإحصاءات

) جمعة  حمودة  علي  اإللكترونية ٢٠١٧دراسة  الصحف  جرافيك  إنفو  معاجلة  حول   (
للموضو واألجنبية  به،املصرية  املطروحة  الوسيلة   عات  ثراء  نظرية  من  الدراسة  اتخذت 

إطارًا نظرًيا، واعتمدت على منهج املسح واألسلوب املقارن، وقارنت بني أربعة مواقع هي:  
(بوابة الوفد، اليوم السابع، اإلندبندنت، اجلارديان)، وتوصلت إلى أن املوضوعات األمنية 

وعات التي توظف اإلنفو جرافيك،  انية كأكثر املوض ثم الصحية حتتالن املرتبة األولى والث
الصور   تلتها  جرافيك  اإلنفو  يف  أساسي  كمكون  األولى  املرتبة  احتلت  الرسوم  وأن 
التعرض   دوافع  وجاءت  واألسهم،  واأللوان  املرئية  العناصر  بقية  وأخيًرا  فاإلحصائيات، 

يف الروتينية  الطريقة  تغيير  بسبب  الترتيب:  على  جرافيك  البيانات   لإلنفو  عرض 
ملعلومات على اجلمهور، العرض السهل لألفكار واملعلومات ما يسهم يف إيصال األفكار وا

رسوم   تساعد  املوقع،  على  حيوية  إضفاء  للمحتوى،  املستمر  التحديث  بسالسة،  املعقدة 
  . )٢٨(اإلنفو جرافيك على تذكر احلدث واسترجاعه بطريقة أفضل

) الشهاوي  سماح  حول  ٢٠١٦دراسة  وتذكر تأثير  )  إدراك  على  التفاعلي  جراف  اإلنفو 
للمحتوى، التجريبي على عينة من طالب اجلامعة،   املستخدمني  املنهج  الدراسة  طبقت 

على العمليات املعرفية، حيث ارتفعت    التفاعلي وتوصلت إلى تأكيد فاعلية اإلنفو جراف  
مقارنة بانخفاض    فاعليةنسب إدراك وتذكر املبحوثني للمحتوى يف الرسوم املعلوماتية الت
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لذا متيل  الرسوم،  نوع من  أي  الذي يخلو من  املحتوى  أو  الثابتة  الرسوم  النسب يف  تلك 
عرض   يف  خاصة  والتفاعلية  عامة  املعلوماتية  الرسوم  توظيف  إلى  التربوية  الدراسات 
فهم   خاصة  للطالب  املعرفية  القدرات  فاعلية يف حتسني  من  أكدته  ملا  املقررات؛  بعض 

  . )٢٩(رراتر املق وتذك

دراسة   ) من  ٢٧٦بتحليل مضمون (.Zwinger, S& Zeiller, M (2016) اهتمت 
والنمسا   (سويسرا  يف  باألملانية  ناطقة  صحف  خمس  نشرتها  جرافيك  اإلنفو  رسوم 
وأملانيا)، وتوصلت إلى أن الصحف اخلمس تهتم بالرسوم املعلوماتية، وتتنوع أشكالها بني  

فاعلية، وأن نسبة قليلة من هذه الصحف تتيح التفاعلية يف  ة والتالرسوم الثابتة واملتحرك 
مستواها العالي، وأن نسبة كبيرة من املبحوثني ال يستخدمون أدوات التفاعل مع الرسوم  
هيئتها   على  التعرف  ميكن  تفاعلية  رسوم  بأنها  املسبقة  معرفتهم  لعدم  نظًرا  املنشورة؛ 

التحكم أدوات  استخدام  املعلوماتية    Control tools   البصرية عبر  الرسوم  أغلب  وأن 
هي الرسوم البيانية، تليها رسوم اخلرائط والتوزيع اجلغرايف والدميوغرايف للسكان، وأن 
نسبة كبيرة من القراء املبحوثني أقرت بجدوى الرسوم املعلوماتية يف الصحافة املدعومة 

وا األرقام  عبر  املحتوى  إيصال  تسهيل  يف  لدورها  يف  إلحصاءبالبيانات  متثيلها  بعد  ات 
  . )٣٠(هيئات وأشكال بصرية يسهل إدراكها

وتوصلت إلى أن األدوات البحثية للصحفيني   )٢٠١١وآخرون(   sarah cohenدراسة   
صحافة   ملمارسة  جتدي  ال  البيانات  عن  التقليدية  البحث  طرق  وأن  للتطوير،  بحاجة 

ا تأهيل  يف  بينية  لدراسات  ملحة  احلاجة  وأن  املقبل، البيانات،  للعقد  اجلدد  لصحفيني 
وعلوم   والتصميم  والبرمجة  املعلومات  وهندسة  احلوسبة  بني  جتمع  الصحافة  دراسات 

بجامعة  الصحافة  مدرسة  بتبني  الدراسة  ونوهت  اإلعالمية،  املشاريع  وإدارة  واإلعالم 
أساتذة   بني  مشتركة  بساعات  البيانات  صحافة  مقرر  تدرس  إذ  النهج؛  لهذا  كولومبيا 

تكنولوجيا الصح أن  إلى  الدراسة  وخلصت  املعلومات،  وهندسة  علوم  وأساتذة  افة 
من   الصحفيني  ستمكن  وأصحاب  احلاسبات  احلكومات  لدى  املعلومات  شفافية  اختبار 

السلطة وصناع القرار عبر أدوات تنقية متكنهم من فرز البيانات وحتليلها، وبالقدر ذاته  
حت بأدوات  البيانات  تلك  موثوقية  على  ستختبر  حكًرا  تكون  لن  ومتنوعة،  مبتكرة  قق 

عموًما واجلمهور  القراء  ملتناول  ستصل  وإمنا  وحدهم  املواقع    الصحفيني  متصفحي  من 
  .) ٣١(اإللكترونية
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 دراسات حول األمراض واألوبئة يف الصحف واملواقع اإللكترونية: 

) الفرم  خالد  التو٢٠١٧دراسة  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  حول  عية ) 
كورونا، ملرض  على    الصحية  السعودية  الطبية  املدن  حسابات  بالتحليل  الدراسة  تناولت 

وفيس   ومدى  يوتيوب  وتويتر  كورونا  استخدامهابوك  وباء  ضد  الصحية  التوعية   –يف 
الذي كان قد ضرب اململكة العربية السعودية    MERSمتالزمة الشرق األوسط التنفسية  

عام   يف  جدة  مدينة  سارس  ٢٠١٢وحتديًدا  أو  سارس  شبيه  إعالمًيا  عليه  وأطلق   ،
املن  الدراسة  وظفت  األفكار السعودي،  انتشار  نظرية  على  واعتمدت  املسحي،  هج 

إ وتوصلت  االجتماعي، أطر نظرية،  التسويق  الوسيلة وكذلك نظرية  وثراء  لى  املستحدثة 
املنظ  توظيف  يف  ومستشفياتها  السعودية  الطبية  املدن  استخدام  وضعف  ومة غياب 

كورو وباء  ضد  التوعية  يف  خاصة  املتنوعة،  ومنصاتها  احلديثة  وضعف  االتصالية  نا، 
التواصل مع املجتمع املحلي بشأنه، إضافة لغياب توظيف هذه املنصات يف تعزيز الثقافة  

  . )٣٢(الصحية والطب الوقائي

(در أبو سنة  نورة حمدي  الورقية   عالقة) حول  ٢٠١٥اسة  السعودية  التعرض للصحف 
مبر املعرفة  مبستوى  كورونا،  واإللكترونية  الصحف  ض  تفوق  إلى  الدراسة  توصلت 

للمعلومات  مصدرًا  عليها  القراء  اعتماد  حيث  من  الورقية  مثيالتها  على  اإللكترونية 
ا متالزمة  أو  كورونا  مبرض  املتعلقة  ضربت  الصحية  التي  التنفسية  األوسط  لشرق 

بة األولى تلتها صحيفة عكاظ  لكترونية املرتصحيفة سبق اإل  واحتلت،  ٢٠١٢السعودية يف  
يف تزويد القراء باملعلومات الصحية عن املرض، وقد أرجعت  عينة الدراسة امليدانية ذلك 

ا بني مستوى  إلى سهولة التعرض للصحيفتني، وكشفت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيً 
كلما زاد االهتمام زادت  اهتمام املبحوثني مبرض كورونا ومستوى معرفتهم باملرض، وأنه  

  .  )٣٣(املعرفة املتعمقة والكلية باملرض

(  Susan Koch-Weserدراسة    عينة    )٢٠١٠وآخرون  على  ميدانية  دراسة  وهي 
كمص  ٢٣٣٨قوامها   اإلنترنت  على  االعتماد  مدى  معرفة  استهدفت  للمعلومات  مفردة  در 

وغرايف للمبحوثني، وأكدت الصحية وفًقا للتنوع الدمي  املعلوماتالصحية، ومدى الثقة يف  
املعلومات  استقاء  يف  كبيرة  بدرجة  عليها  واعتمادهم  اإلنترنت  يف  املبحوثني  ثقة  زيادة 
يفضلون   وأنهم  واملتعلمني،  السن  وصغار  الشباب  فئة  لدى  يزيد  ذلك  وأن  الصحية، 

مو األمراض معلومات  حول  الوصفي  السرد  من  أكثر  واألرقام  بالبيانات  ومدعومة  ثقة 
عبر  خاصة   التقنية  التطبيقات  يف  يتوسع  الصحي  االتصال  دام  ما  وأنه  السرطان، 
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الرقمية  امل والفجوات  الصحية  املعلوماتية  بالفجوات  تتعلق  قضايا  يثير  ذلك  فإن  نصات، 
لهذه التقنيات واملنصات وما تقدمه من  لدى بعض املجتمعات التي ال تتمكن من الوصول  

  .)٣٤(معلومات صحية

  :راسات السابقةالتعقيب على الد

العربي واألجنبي يف إطار املوضوع، يف   - ١ العلمي  التراث  الباحث من مراجعة  أفاد 
  بلورة وصياغة املشكلة البحثية للدراسة احلالية بشكل أكثر وضوًحا وحتديًدا.

من   - ٢ العديد  أبرزها  اعتمدت  متنوعة،  نظرية  مداخل  على  السابقة  الدراسات 
املستحدث ونشر  الوسيلة  ثراء  ووفًقا  نظرية  مرحلتني،  على  املعلومات  وانتقال  ات 

أفا فقد  وأهدافها،  احلالية  الدراسة  يف  حلدود  العملي  التراث  من  الباحث  د 
الدراس نتائج  يوظفه يف تفسير  وما  البحث احلالي  يناسب  إطار نظري  ة اختيار 

  التحليلية. 
سبق   - ٣ بحكم  وأشمل  أوسع  معرفية  خلفية  األجنبية  السابقة  الدراسات  وفرت 

وفر  حافة العاملية يف توظيف صحافة البيانات، وقد أفاد الباحث كثيًرا مما تالص
مناقشة   ويف  النظرية،  للدراسة  املعريف  اإلطار  إثراء  يف  نظرية  معلومات  من  له 

 نتائج الدراسة التحليلية. 
ألدوات البحثية التي وظفتها الدراسات السابقة، ويف حني مالت غالبية تنوعت ا  - ٤

ظيف املقابالت املتعمقة وشبه املقننة واملالحظة، وظفت بعض  الدراسات إلى تو 
مون، وقد أفاد الباحث من هذه األدوات يف بناء فئات  الدراسات أداة حتليل املض

لصحاف التحليلية  الدراسة  يف  واملضمون  الشكل  وأشكالها حتليل  البيانات  ة 
 وأنواعها املختلفة، وربطها بثراء املواقع املدروسة. 

أن تكمل اجلهد البحثي واملعريف حول صحافة البيانات،   سة الراهنةتطمح الدرا - ٥
وأن متثل إضافة للدراسات السابقة، خاصة يف تطرقها جلوانب لم يسبق التطرق 

  إليها من قبل.  
  مشكلة الدراسة:

ا مشكلة  العربية  تتبلور  اإللكترونية  املواقع  توظيف  حدود  عن  الكشف  يف  لدراسة 
نات بأشكالها املختلفة يف تناول فيروس كورونا املستجد، والتعرف  والعاملية لصحافة البيا
ا تلك  إفادة  اتصالية،  على مدى  وفرته من خصائص  وما  اإلنترنت  ثراء فضاء  ملواقع من 

من قصص املواقع  تقدمه  ما  على  ذلك  وباألدوات   وانعكاس  بالبيانات  مدعومة  صحفية 
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واالختالف التشابه  أوجه  وبيان  األخرى،  البيانات   املستحدثة  وأنواع صحافة  أشكال  بني 
  الل فترة الدراسة.التي تقدمها يف تناولها لـفيروس كورونا املستجد خ

  أهمية الدراسة:

  تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي: 

لدرا -١ منظمة  علمية  محاولة  الصحفي  إنها  النمط  ذلك  البيانات،  صحافة  سة 
والعرب املصرية  واملواقع  للصحف  بالنسبة  كبرى  اجلديد  تشهد حتوالت  التي  ية، 

تدشني صوب  وحتولها  مطبوعة،  ورقية  صحف  من  تصدره  ما  غرف    إلنقاذ 
البيئة  يف  االندماج  ومحاوالت  االصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  املدمجة  األخبار 

اقات التحول الرقمي تدريجًيا، وكلها عوامل تضاعف من  الرقمية وتطبيق استحق
فادة منها، ما قد ينعكس على املحتوى الصحفي  ثراء الوسيلة وتبرز محاوالت اإل

 التحديد.  عامة والقصص املدعومة بالبيانات على وجه
صحافة   -٢ حول  واألجنبية  العربية  الدراسات  بني  علمية  فجوة  لتسد  تأتي  أنها 

كما   العربيةالبيانات،  البحثية  لتكمل اجلهود  تأتي  ندرتها  - أنها  تناول    - على  يف 
وا بالرصد  البيانات  واقع ممارستها  صحافة  تفسير  ومحاولة  والتوصيف  لتحليل 

 الراهن.
باملواقع   -٣ توظيفها  واقع  من  البيانات،  لصحافة  شامًال  توصيًفا  الدراسة  تقدم 

أش حيث  من  والعاملية،  والعربية  املصرية  ومصادرها،  اإللكترونية  وأنواعها  كالها 
التراث بحسب  وضيًقا  ملتبًسا  يزال  ال  الصحافة  هذه  مفهوم  أن  العلمي    خاصة 

السابق يف إطار املوضوع، األمر الذي حتاول الدراسة الراهنة استجالئه، استناًدا  
والقصص  إ عامة  البيانات  صحافة  أشكال  جلميع  واملضمون  الشكل  حتليل  لى 

يف تناولها لفيروس كورونا املستجد واملرض املسبب له   املدعومة بالبيانات خاصة 
 .١٩واملعروف علمًيا بـكوفيد

اخصوصية   -٤ املستجد  –لدراسة موضوع  كورنا  باألساس    -فيروس  طبي  موضوع  وهو 
العاملية يف   الغموض   ٢٠٢٠مارس    ١١أعلنته منظمة الصحة  فيها من  جائحة عاملية 

مجاًال  تعد  التي  اجلوانب،  من  الكثير  البيانات  والتعقيد  صحافة  لتطبيقات  ثرًيا   
وكفاء املواقع  وثراء  قدرة  واستعراض  املختلفة،  تقدمي بأشكالها  يف  االتصالية  تها 

واالق الصحية  وتداعياته  الفيروس  حول  للقراء  وجذاب  مبسط  ثري  تصادية  محتوى 
 واالجتماعية والسياسية واإلنسانية أيًضا.  
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  أهداف الدراسة:
الدراسة يف الكشف عن طبيعة توظيف صحافة البيانات ميثل الهدف الرئيس لهذه  

العربية والعاملية املدروسة، البيانات املختلفة    يف املواقع  من خالل حتليل أشكال صحافة 
  س كورونا خالل فترة الدراسة.وبخاصة القصص املدعومة بالبيانات حول فيرو

  :ويتحقق هذا الهدف من خالل مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل يف

رصد وحتليل حجم اهتمام املواقع الصحفية العربية والعاملية املدروسة بصحافة   -١
  تناولها جلائحة فيروس كورونا.البيانات يف

املستجد  -٢ كورونا  فيروس  تناولت  التي  البيانات  لصحافة  املختلفة  األشكال  رصد 
 باملواقع املدروسة.

الشكلية   -٣ الهيئة  وخصائص  مكونات  عن  الذي الكشف  جرافيك  لإلنفو  البصرية 
 يتناول فيروس كورونا املستجد باملواقع املدروسة. 

س كورونا املستجد باملواقع  لبيانات التي تناولت فيروالتعرف على أنواع صحافة ا -٤
 املدروسة.

كورونا   -٥ فيروس  حول  البيانات  صحافة  يف  التفاعلية  مستويات  عن  الكشف 
 وسة من عدمه.املستجد استناًدا لثراء املواقع املدر

القصص   -٦ داخل  دمجها  حيث  من  البيانات  صحافة  تقدمي  أساليب  عن  الكشف 
 املستجد أو تقدميها بشكل مستقل. التي تتناول فيروس كورونا

كورونا   -٧ فيروس  حول  املختلفة  جرافيك  اإلنفو  تصميم  مصادر  عن  الكشف 
 .املستجد سواء من داخل املواقع املدروسة أو باالستعانة مبصادر خارجية

جرافيك   -٨ واإلنفو  بالبيانات  املدعومة  القصص  موضوعات  طبيعة  على  التعرف 
 ونا املستجد باملواقع املدروسة. والوسائط املتعددة حول فيروس كور

الكشف عن مدى تخصص املصادر يف القصص املدعومة بالبيانات حول فيروس   -٩
 كورونا املستجد باملواقع املدروسة. 

اجلغرايف   -١٠ النطاق  كورونا  رصد  فيروس  حول  املختلفة  البيانات  ألشكال صحافة 
 باملواقع املدروسة.

ال -١١ صحافة  معاجلة  ومستويات  أساليب  عن  املختلفة  الكشف  بأشكالها  بيانات 
كورونا،   والتفسير  جلائحة  والشرح  والتوعية  املجرد  والوصف  العرض  حيث  من 

سيناريوها وطرح  للقصص  واضح  سياق  وعرض  بالنتائج  األسباب  ت وربط 
 للمستقبل.
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البيانات   -١٢ صحافة  تناول  يف  املستخدمة  اإلقناعية  االستماالت  على  التعرف 
 س كورونا. بأشكالها املختلفة جلائحة فيرو

  تساؤالت الدراسة: 

يف إطار الهدف الرئيس واألهداف الفرعية السابقة، تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن  
  التساؤالت التالية:

سة بأشكال صحافة البيانات املختلفة حول جائحة  ما حجم اهتمام املواقع املدرو -١
 فيروس كورونا؟

كورونا   -٢ فيروس  تناولت  التي  البيانات  صحافة  أشكال  باملواقع  ما  املستجد 
 اإللكترونية املدروسة؟

يتناول   -٣ الذي  جرافيك  لإلنفو  البصرية  الشكلية  الهيئة  وخصائص  مكونات  ما 
 فيروس كورونا املستجد باملواقع املدروسة؟ 

أ -٤ باملواقع  ما  املستجد  كورونا  فيروس  تناولت  التي  البيانات  صحافة  نواع 
 اإللكترونية املدروسة؟

صحا -٥ يف  التفاعلية  مدى  كما  فيروس  حول  البيانات  استناًدا فة  املستجد  ورونا 
 لثراء املواقع املدروسة من عدمه؟

داخل   -٦ تقدميها  من حيث  البيانات  لصحافة  املختلفة  األشكال  تقدمي  أساليب  ما 
 قصص املدعومة بالبيانات أو تقدميها مستقلة؟ ال

بع -٧ املستجد  كورونا  فيروس  املختلفة حول  اإلنفو جرافيك  ينة  ما مصادر تصميم 
 املواقع املدروسة؟  

والوسائط  -٨ جرافيك  واإلنفو  بالبيانات  املدعومة  القصص  موضوعات  طبيعة  ما 
 املدروسة؟ املتعددة حول فيروس كورونا املستجد باملواقع 

جائحة   -٩ حول  بالبيانات  املدعوم  املحتوى  يف  املعلومات  مصادر  تخصص  مدى  ما 
 فيروس كورونا؟

ا -١٠ صحافة  ألشكال  اجلغرايف  النطاق  كوروناما  فيروس  حول  املختلفة    لبيانات 
  باملواقع املدروسة؟

حيث    -١١ من  كورونا،  جائحة  املختلفة  بأشكالها  البيانات  صحافة  عاجلت  كيف 
ا والوصف  بالنتائج  العرض  األسباب  وربط  والتفسير  والشرح  والتوعية  ملجرد 

  وإبراز سياق واضح للقصص وطرح سيناريوهات للمستقبل؟
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نات بأشكالها املختلفة جلائحة  ة يف تناول صحافة البياما االستماالت املستخدم -١٢
 فيروس كورونا باملواقع املدروسة؟  

  اإلطار النظري للدراسة  

تقوم ١٩٨٦يف     Richard L. Daft, obert H. Lengelطرح   ملاذا  مفاده:  سؤاًال 
اليقني عن هذه  وعدم  الغموض  تزول حالة  وأجابا: حتى  املعلومات؟  املؤسسات مبعاجلة 

بإزالة  امل كفيل  املعلوماتي  الثراء  وأن  املعلومات،  لنقص  يعود  الغموض  أن  وأكدا  علومات، 
إحداث األثر املطلوب خاصة يف ظل توظيف  ئل االتصالية والغموض ومن ثم إيصال الرسا
      . )٣٥(التقنيات املستحدثة واملتنوعة

الوسيلة   ثراء  نظرية  من  أهدافها  يف حتقيق  الراهنة  الدراسة  طورها تستفيد  التي 
Daft, Lengel and Tevino   إلى النظرية  وتذهب  املاضي،  القرن  ثمانينات  يف 

اإلعال الوسائل  بني  املفاضلة  معايير  املعلوماتي  تصنيف  ثرائها  لدرجة  وفًقا  اجلديدة  مية 
بكفاءة،  االتصالية  الرسائل  إيصال  يف  يسهم  الذي  بالشكل  للتكنولوجيا،  توظيفها  ومدى 

ا جوانب  معها  تعزيز  تزيل  مقابل  يف  املختلفة  االتصالية  املواقف  يف  والغموض  لتعقيد 
وإدرا وفهم  انتباه  من  املتلقي،  لدى  األخرى  املعرفية  الرسائل العمليات  ملحتوى  وتذكر  ك 

  االتصالية. 

اختبر املواقع ٢٠٠٤(   Simon, Peppasوقد  تصميم  حول  جتريبية  دراسة  يف   (
لة، وتوصال إلى أن احلكم على وسيلة ما بالثراء  اإللكترونية، مدى اإلفادة من ثراء الوسي
ض املواقع ا تتيحه من ثراء معلوماتي، وأن ثراء بع من عدمه، يرتبط بتعزيزها للتفاعلية وم

اإللكترونية عبر رموزها وأدواتها املتعددة يؤدي إلشباع وتفاعلية اجلمهور بشكل أكبر من  
بسه يرتبط  وأن هذا  معلوماتًيا،  الفقيرة  اإللكترونية،  نظيرتها  املواقع  وتعقيد تصميم  ولة 

صفحة   خاصة  تصميمها،  يف  النظر  إعادة  الصحفية  املواقع  على  يفرض  الذي  األمر 
ا، والتأكد من مدى يسر أو تعقيد جتربة تصفحها وكم املنتجات واملثيرات التي  الواجهة به

 .   )٣٦(تقدمها لزوارها ومستخدميها

ثر نظرية  متكن  النتائج  لهذا  بنيووفًقا  املفاضلة  من  اجلمهور  الوسيلة  وسيلة  اء   
تقدمي وأخرى تبًعا ملدى كفايتها وقدراتها وخصائصها االتصالية وتوظيفها للتكنولوجيا يف  

املحتوى، وتفترض النظرية أنه كلما زادت درجة غموض املهمة االتصالية، كان من األفضل  
ية حول فيروس كورونا املستجد استخدام وسيلة أكثر ثراًء، وهو ما حتتمه دراستنا احلال

وما يحيط به من غموض وتعقيد منذ الكشف عنه وحتى كتابة البحث، وتفترض النظرية  
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ا إزالة  أيًضا أن وسائل  الثراء ومبا يعزز كفاءتها على  إلعالم يتم ترتيبها من حيث درجة 
 رد الفعل،  الغموض وفًقا ملعايير أربعة تبدأ من األعلى فاألقل وهي: (السرعة والفورية يف

يف   تتوافر  كذلك  املستخدمة)،  اللغة  وبساطة  الوسيلة،  وشخصنة  الرموز،  وتنوع  وتعدد 
غيرات التي حددها واضعوا النظرية والتي يرون تأثيرها  املواقع محل البحث احلالي، املت

امتالك   مع  فائقة  وبسرعة  إليها  الوصول  وسهل  متاحة  املواقع  حيث  الثراء،  درجة  على 
رة سابقة يف التعامل معها وعدم وجود تكلفة تذكر يف تصفحها، إضافة إلى  اجلمهور خلب

  . لغتها الطبيعية وجودة تصميمها وتعدد رموزها ومثيراتها

لذلك تعتمد الدراسة احلالية على نظرية ثراء الوسيلة إطارًا نظرًيا لتحليل محتوى  
راسة الختبارها ملعرفة  وشكل صحافة البيانات التي توظفها املواقع املدروسة، وتسعى الد

مدى انعكاس ثراء تلك املواقع على تقدمي أشكال صحافة البيانات املختلفة حول فيروس  
  كورونا املستجد.

 اإلطار املنهجي للدراسة: 

  نوع الدراسة:   

التحليلية   الوصفية  الدراسات  إلى  الراهنة  الدراسة  الواقع تنتمي  تهتم بدراسة  التي 
دراسة "صحافة البيانات" بهدف رصدها وحتليلها واستخالص  احلالي للظاهرة موضوع ال

و الدراسة برصد  اهتمت  إذ  البيانات حتليل توظيف صحانتائج ودالالت مفيدة عنها،  فة 
هذه  بني  وقارنت  والعاملية،  العربية  اإللكترونية  املواقع  من  عينة  يف  املختلفة  بأشكالها 

املختلفة، يف تناولها لفيروس كورونا  ت  املواقع فيما يتعلق بتوظيف أشكال صحافة البيانا
  املستجد طوال الفترة الزمنية للدراسة. 

  منهج الدراسة:

عتمد هذه الدراسة على املنهج املسحي بشقيه الوصفي يف إطار أهدافها وحدودها ت 
والتحليلي من خالل رصد وحتليل توظيف صحافة البيانات بأشكالها املختلفة يف مواقع 

الل الفترة الزمنية املحددة، كما توظف الدراسة األسلوب املقارن بهدف  الدراسة، وذلك خ
اإللكت املواقع  بني  واالختالف  الشبه  أوجه  على  توظيفها  رونية  التعرف  الدراسة يف  محل 

  لصحافة البيانات.
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  أدوات جمع البيانات:  

حتليل وقد أعد الباحث استمارة  تعتمد الدراسة على أداة حتليل الشكل واملضمون،   
البيانات يف املواقع   اإللكترونية موضع  تغطي اجلوانب املختلفة املتعلقة بتوظيف صحافة 

من حيث الشكل واملضمون، واختار الباحث املادة الصحفية وحدة للتحليل يف إطار  البحث  
والشك املضمون  أو  حتليل  اللفظي  سواء  للقراء  املحتوى  لتقدمي  الطبيعة  الوحدة  وهي  ل، 

ا  أو  املدعومة  البصري  والقصص  املوضوعات  عدد  بلغ  وقد  املرئي،  بالبيانات ملسموع 
و جرافيك ومقاطع الفيديو والفيديو جرافيك واملوشن جرافيك والوسائط املتعددة  واإلنف

ث للتحليل يف املواقع اخلمسة طيلة فترة  والعابرة للمنصات والوسائل التي أخضعها الباح
  ) مفردة. ١٣٩٨الدراسة (

ص استمارة والختبار  واملحكمني    دق  اخلبراء  من  مجموعة  على  عرضها  مت  التحليل 
يف ) ومت إجراء التعديالت الالزمة التي اقترحها املحكمون على االستمارة، قبل البدء  *(

  تنفيذ الدراسة التحليلية. 

  لدراسة: اإلطار اإلجرائي ل 

  عينة املواقع الصحفية اإللكترونية: 

االستط الدراسة  نتائج  ضوء  للمعلى  الباحث  أجراها  التي  اإللكترونية  العية  واقع 
العربية والعاملية قبل الشروع يف إعداد هذه الدراسة، مت اختيار خمسة مواقع إلكترونية  

وال املصرية  الصحف  مواقع  ومتثل  البيانات،  بصحافة  اهتمامها  والعاملية  ثبت  عربية 
اقع أخرى ال أصل ورقي لها،  وموبتنوعاتها املختلفة لتضم مواقع لصحف لها نسخ ورقية،  

التالي: (موقع مصراوي   النحو  العينة على  أونا  وجاءت  يتبع مجموعة  وهو موقع مصري 
وليس له نسخة ورقية، موقع صحيفة عكاظ السعودية    ١٩٩٩للصحافة واإلعالم وتأسس  

، موقع عني اإلخبارية اإلماراتية وهي منصة  ١٩٦٠مايو    ٢٨ية صدرت يف  وله نسخة ورق 
يف  رقمية   اإلمارات  يف  تأسست  والعالم  العربي  العالم  قضايا  تغطي  نوفمبر    ٤شاملة، 
ولها   ٢٠١٥ البريطانية   اجلارديان  وموقع  لغات،  بتسع  ويصدر  ورقية  نسخة  لها  وليس 

باسم    ١٨٢١طانية التي تأسست يف عام  نسخة ورقية عريقة هي الصحيفة اليومية البري
عا اسمها  وتغير  جارديان»،  مانشستر  مدونتها    ٢٠٠٩ويف    ١٩٥٩م  «ذا  الصحيفة  دشنت 

  ١٥توداي" األمريكية  ولها نسخة ورقية صدرت يف    "يو أس ايه   لصحافة األنباء، موقع  
يوميً   ١٩٨٢سبتمبر   موقعها  يزور  كما  انتشارًا،  األمريكية  الصحف  أوسع  قرابة  وتعتبر  ا 

املو هذه  فإن  االستطالعية  الدراسة  نتائج  وبحسب  مستخدم).  األكثر  املليون  هي  اقع 
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اسة، كما تنفرد بعض املواقع توظيًفا لصحافة البيانات بأشكالها املختلفة طوال فترة الدر
بالبيانات،  بإنتاج القصص واملشروعات الصحفية املدعومة  املدروسة بوجود قسم خاص 

"مص مواقع  توداي"  خاصة  ايه  "يو أس  و  البريطانية  "اجلارديان"  وموقعي صحيفة  راوي" 
  ة.األمريكي

  العينة الزمنية:

يناير    من  بداية  للدراسة  الزمنية  الفترة  أبريل    ٢٠٢٠مت حتديد  نهاية    ٢٠٢٠وحتى 
زمنًيا وقت إعداد الدراسة، والتي شهدت اإلعالن عن فيروس كورونا وهي الفترة األحدث  

)، كما شهدت ذروة انتشار الفيروس وانتقاله من الصني  ١٩املستجد املسبب ملرض (كوفيد
مارس   ١١وباًء وجائحة عاملية يف  ى أعلنته منظمة الصحة العاملية  بقية دول العالم، حتإلى  

، ومتثل نهاية الفترة البحثية االنحسار التدريجي للفيروس من حيث عدد اإلصابات  ٢٠٢٠
التعايف؛ وإن استمرت تداعيات كورونا املالية واالقتصادية والسياسية، والوفيات وحاالت  

  يف البحث عن لقاح وعالج ناجع ضد املرض. ستمرار جهود العالم بالتوازي مع ا 

البيانات  أشكال صحافة  جميع  حصر  مت  فقد  البيانات  جمع  بأسلوب  يتعلق  وفيما 
) مفردة يف  ١٣٩٨التي تناولت فيروس كورونا املستجد خالل فترة الدراسة والتي بلغت (

حث جميع انات، وقد أخضع البا) موضوًعا مدعوًما بالبي٢٤٧املواقع اخلمسة، من بينها ( 
  أشكال صحافة البيانات للدراسة التحليلية الكمية الكيفية من حيث الشكل واملضمون. 

 اإلطار املعريف للدراسة: 

صناعة   يف  مستمرة  جذرية  تغييرات  الرقمي  والتحول  احلاسب  تكنولوجيا  أحدثت 
القرا معدالت  تراجع  يف  تتمثل  جوهرية  أزمة  تواجه  التي  معدالت الصحافة،  وانهيار  ءة 

حريات  ا من  وُحتد  الصحفية،  املمارسة  تواجه  بالغة  وحتديات  وصعوبات  لتوزيع، 
الصحفيني يف الوصول للمعلومات يف ضوء تعثر القوانني التي تتيح حرية تداول املعلومات 
صحافة   تبدو  وقت  يف  وللجميع،  بل  للصحفيني  وإتاحتها  البيانات  ونزاهة  وشفافية 

التي شهدتها صناعة املحتوى   مقدمة  لون الصحفي اجلديد يفالبيانات ذلك ال التغيرات 
ووسيلة  البيانات رمبا متثل طوق جناة  أن صحافة  ويبدو  والرقمنة،  بالتكنولوجيا  متأثرة 
تأكيد  وإعادة  بل  املجتمع،  يف  الصحافة  لقيمة  اعتبار  ورد  تأسيس  وإعادة  إنقاذ 

أنها   إذ  وأدتنتعش مع توفر نظم    استخداماتها،  البيانات  وات جمعها، كما متثل  وقواعد 
وحتليل   جمع  ومهارات  املهنية  واالحترافية  والشفافية  املعلومات  تداول  حرية  سياسات 
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وفرز البيانات ومتثيلها والتعبير عنها بصرًيا، عوامل مساعدة على ازدهار صحافة بيانات  
 جيدة.

ككون افة، وما يثيره املشوعلى الرغم من التحديات التي تواجه هذا النوع من الصح
البيانات ستكتسب أرضية جديدة  املنظِّرين يرون أن صحافة  بشأن قيمتها، إال أن بعض 
السواء، حيث بدأ   املستقبل من جانب املؤسسات اإلخبارية واجلمهور على  أكبر يف  وثقة 

  االثنان يف فهم اإلمكانات الالمحدودة لهذا النوع من الصحافة. 

بيانات بدأت تنتشر بشكل كبير يف العقد لد حقيقة أن صحافة اولسنا بحاجة لتأكي 
األخير من القرن احلادي والعشرين، سواء يف املؤسسات والصحف اإلخبارية الكبرى أو 
حتى الصحف املحلية الصغيرة، وبدأت حولها دراسات متعددة تبرز أهميتها وتنافسيتها 

وكليات اإلعالم ات دراسية يف مدارس  كما بدأت تتحول ملقرر وحتديات واقعها ومستقبلها،
 .واالتصال

 : Data journalismصحافة البيانات 

حول  اللبس  من  قدر  وجود  عن  السابقة  واألدبيات  العلمي  التراث  مراجعة  كشفت 
مفهوم صحافة البيانات حتى على الصحفيني أنفسهم، إذ بينما يرى البعض أنها ال ميكن  

الصحفية األنواع  بحال ضمن  بدأن تصنف  أنها  آخرون  يرى  عالم  ،  لعصر جديد يف  اية 
 Data البيانات    الصحافة، ويتداول البعض مسميات عديدة ملفهوم واحد منها صحافة

journalism بالبيانات املدعومة  الصحافة   Data driven journalism أو 
(DDJ)البيانات  أو الصحافة املحوسبةData base journalism أو صحافة قواعد 

Computational journalism  احلاسب مبساعدة  الصحافة   Computerأو 
assisted reporting (CAR)  للبيانات البصري  التمثيل  وأخيًرا   ،Data 

visualization)٣٧(  . 

عن    يتم  التي  األداة  تكون  وأن  البيانات  لصحافة  تكون مصدرًا  أن  للبيانات  وميكن 
تعامل بشيء من   مصدر آخر، ينبغي أنطريقها سرد اخلبر، أو أن تكون كليهما. ومثل أي  

التي   األخبار  تقييد  وأيًضا  تشكيل،  ميكنها  كيف  ندرك  أن  ينبغي  أداة،  أي  ومثل  الشك؛ 
وما   .تصنعها ومدونات،  شهود  ومن  مصادر  عدة  من  حدوثها  أثناء  األخبار  تتدفق  اليوم 

تصن يتم  كما  االجتماعية،  الروابط  من  هائلة  شبكة  خالل  من  تصفيته  تتم  يفه  يحدث 
عليه،  صحافة    والتعليق  أهمية  تزداد  السبب  ولهذا  جتاهله؛  يتم  األحيان  من  كثير  ويف 
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البيانات، حيث تتزايد أهمية اجلمع واالنتقاء وتخيل ما يحدث بشكل يتجاوز محدودية ما 
  . )٣٨(تستطيع العني رؤيته

 بأنها "املجال الذي يجمع بني عدة مجاالت كنمط متشعب Bell (2012) ويعرفها  
Hybrid Form  حليل اإلحصائي، وعلوم احلاسب، والعرض البصري للمحتوى،  يضم الت

 . )٣٩(وتصميم الويب، وصوًال للكتابة"

لورينز   عمل  Lorenz  (2010)ويصف  "دوالب  بأنها  البيانات   صحافة 
Workflow  يبدأ من قاعدة بيانات تخضع للتحليل، ويتم متثيلها والتعبير عنها بشكل أو

  .  )٤٠(ء األهم يف سير العمل وهو السرد القصصية، وصوًال إلى اجلزأشكال مرئي

السريع   التحول  البيانات،  وانتشار صحافة  العوامل احلاسمة يف توسع  وقد كان من 
بقدرات  واسع  كفضاء  اإلنترنت  إمكانات  واستغالل  الصحفي،  العمل  يف  الرقمنة  نحو 

متنوع ومصادر  وبرامج  أدوات  من  تتيحه  وما  أماالمحدودة،  اآلفاق  فتحت  عمليات  ة،  م 
منها املعلومات  أهم  واستخالص  وتنقيتها وحتليلها  وفرزها  البيانات  إلى جمع  ، وحتويلها 

وجتذب   املحتوى  وتثري  للموضوعات  القصصي  السرد  تعزز  ومرئيات  بصرية  أشكال 
عليه،   والتعليق  املرئي  واملحتوى  القصص  مع  التفاعل  من  الويب  مكنتهم  الذين  القراء؛ 

فاعًال لي جزًءا  منتصف    صبحوا  منذ  الوسيلة  ثراء  وتنامي  بروز  مع  خاصة  القصة،  يف 
التقنية يف غرف األخبار وما تبعها  التطبيقات  القرن املاضي، وزيادة استخدام  ثمانينات 

أو حشد اجلمهور ليصبح     Crowd sourcing من زيادة يف التفاعلية وظهور مصطلح
البيانات يكمل  للمعلومات،  يعجز  مصدرًا  التي  إليها،   الناقصة  الوصول  عن  الصحفيون 

  .ألسباب تتعلق بسقف احلريات ومستوى حرية تداول املعلومات يف هذا البلد أو ذاك

(  وتذهب بلعيد  البيانات   )٢٠١٩نهى  صحافة  انتشار  يف  أسهم  عامل  أهم  أن  إلى 
مواك إلى  والغربي  األوروبي  بالعالم  اإلعالمية  املؤسسات  سعي  هو  التطورات  بالعالم  بة 

التكنولوجية للساحة اإلعالمية، وسعًيا منها إلى استقطاب أكبر عدد من القراء من خالل  
لس جديدة  طريقة  منهابتكار  محاولة  وهي  املعلومات،  ضمان رد  أجل  من  املال  جلني  ا 

استمراريتها رغم حتديات السوق، وبفضل برامج احلاسوب أصبحنا قادرين على حتويل  
البسيط البيانات  البيانات  قياس  اليوم  السهل  من  أصبح  أن  بعد  صحفية  قصص  إلى  ة 

  . )(41وحصرها وتنظيمها وإيجاد موضوع يهم الرأي العام

البي صحافة  جذور  كثيرون  يرجع  احلاسبوبينما  مبساعدة  الصحافة  إلى   انات 
Computer assisted reporting (CAR)    كاالتزي وآخرون هذا   Kalatziترفض 
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أنه مؤكدين  النوعني  الربط  بني  واسعة  فوارق  أشمل،  ثمة  البيانات  مجال صحافة  وأن   ،
واملطورين   واملبرمجني  واملصممني  الصحفيني  تضم  مًعا،  مهنية  حقول  عدة  ويربط 

إلى   (CAR) مبساعدة احلاسبعلومات والناشرين، يف وقت تستند الصحافة وأخصائي امل
 . (42)االستعانة ببرامج حاسوبية يف صناعة املحتوى

د توسعت املواقع العاملية يف تأسيس أقسام خاصة بصحافة البيانات، ومن أبرزها قو
دونة خاصة  "اجلارديان" التي أسست قسًما خاًصا إلنتاج القصص املدعومة بالبيانات وم

كأبرز منوذج على توظيف قواعد البيانات يف تقدمي قصص خبرية   Data blog بها هي
ا بالعرض  معززة  بالبيانات  التفاعلية مدعومة  األشكال  خاصة  أشكاله  مبختلف  لبصري 

  واملتحركة. 

  Precision Journalismيف كتابه "صحافة التحديد"     Philip Mayer ويربط  
الصحافة مبساعدة   دور  بني  تتجاوز  أن  التي حتاول  االستقصائية،  والصحافة  احلاسب 

البحثية بل واملنهجية  الصحافة التقليدي، والتي طورت من غرف األخبار كتيار له أدواته  
مارك   ويرى  باألساس،  كمية  باعتبارها صحافة  للبيانات،  اإلحصائي  والتحليل  املسح  يف 

ال Mark Coddington (2018) كودينجتون صحافة  عباءة أن  ارَتَدت  قد  بيانات 
وصارت   الصحافة املعتمدة على احلاسب يف املمارسة احلديثة االحترافية وزادت عليها، 

البيان  يتعلصحافة  نشاط  كل  هي  وتقدمي ات  وحتريرها  جمعها  حيث  من  بالبيانات  ق 
الصحافة   تظل  وقت  يف  بالبيانات.  املدعومة  السردية  اإلخبارية  والقصص  األخبار 

إلى    Computational Journalismاملحوسبة   املستند  بالعمل  ارتباًطا  أكثر 
يف البحث داخل محركات    اخلوارزميات احلاسوبية، سواء تلك املتعلقة بسلوكيات اجلمهور

ف ولهذا  عامة،  االتصالي  سلوكهم  أو  الشرائية  اجتاهاتهم  أو  املختلفة  إن صحافة  البحث 
عن  اليوم  تعبيًرا  األكثر  التيار  التي    البيانات هي  واملحترفة،  املتعمقة  الصحفية  املمارسة 

اإلخبارية   واملواقع  الصحف  يف  متفاوتة  بدرجات  العالم  أنحاء  مختلف  يف  متارس 
 .  )٤٣(الكبرى

ويتحفظ الباحث على النظرة الضيقة لصحافة البيانات، وحصرها يف مجرد األرقام 
وقد   خاصة  جرافيك"،  "باإلنفو  املعروف  املعلوماتية  الصحفية  والرسوم  الدراسات  كُثرت 

"اإلنفو   لصحافة  نفسه  املرادف  أنها  على  البيانات  صحافة  مع  تعاملت  التي  العربية 
يعتقد   إذ  أداة جرافيك"،  إال  هو  ما  وأنواعه  أشكاله  بجميع  جرافيك  اإلنفو  أن  الباحث 

  وشكل واحد من أشكال صحافة البيانات.
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م طريقة  البيانات  صحافة  اعتبار  إلى  الباحث  القصص  مييل  لسرد  ستحدثة 
وأرقامها، وكذلك  وبياناتها ومعلوماتها  الثرية يف أسئلتها وأهدافها ومصادرها  الصحفية 

به وتستهدف التأثير عليه، وأن هذه الصحافة تتجاوز حدود التعبير اجلمهور الذي تخاط
  من رسوم معلوماتية" إنفو   البصري الشكلي عن األرقام واملعلومات يف صور مرئية متنوعة

بالبيانات، لصناعة   املتعددة املدعومة  الوسائط  إلى توظيف كل أدوات وأشكال  جرافيك" 
ة، تعكس حجم اجلهد الصحفي املبذول،  محتوى وإنتاج قصص ومشاريع صحفية متكامل

ومستويات حرية الوصول إلى املعلومات وحرية تداولها، وكذلك مدى موثوقيتها والشفافية  
  ها واألثر من ورائها. في

مير  ويت بالبيانات  مدعومة  قصة  أية  عمل  أن  على  البيانات  صحافة  منظِّرو  فق 
يفها وترتيبها وحتليلها وربطها  مبراحل أهمها: البحث عن البيانات وجمعها وفرزها وتصن

البيانات،   لهذه  مرئي  عرض  أنسب  الختيار  مبرمج  أو  مصمم  إلى  اجللوس  ثم  بسياق، 
أ التصميم  للعروخلق  املناسبة  التصاميم  البصري  و  العرض  يدعمها  القصة  وكتابة  ض 

  للبيانات.

تقلل من أهمية فضاء اإلنترنت كتابات نقدية  انتشرت  الوسيلة يف شي وقد  وع  وثراء 
بيانات، وتؤكد أن هذا اللون من الصحافة يتبع اخلطوات نفسها التي  وانتشار صحافة ال

ن الفارق الوحيد هو تتبعها الصحافة التقليدية يف البحث عن قصص جديرة بالقراءة، وأ 
إلى معلومات   بالبيانات تستند  املدعومة  القصص  البيانات، أن  ثرية مت استخالصها من 

الص  قصص  تستند  وبيانات بينما  مقابالت  أو  تقليدية  مصادر  إلى  التقليدية  حافة 
سئلة التي تثري  صحفيي البيانات ال يطرحون على املصادر األصحفية، وهذا ال يعني أن  

تضعها يف سياق أو سياقات محددة، جتعل املحتوى أكثر يسًرا  وقابلية للفهم،  قصصهم أو  
  .أرقام وخرائط وإنفو جرافيكولهذا فإن صحافة البيانات كما نعتقد ليست مجرد 

كافًيا  يعد  لم  وحده  النص  أن  فرضية  البيانات  صحافة  أشكال  تنوع  فكرة  وتعكس 
لنص صار عبئًا على عملية القراءة عامة إليصال املعلومات للقارئ؛ ويتصور الباحث أن ا
 Whatsوبرامج الدردشة مثل  Twitterيف ضوء انتشار منصات التدوين القصير مثل  

App  ك ال  وكذلFacebook  وInstagram   وSnap chat   وTelegram    وغيرها ،  
ومرئية   ومسموعة  مقروءة  مرئية  أشكال  إلى  املعلومات  وحتويل  النص  تخفيف  فبات 
الستعادة  محاولة  يف  ضرورًيا  أمًرا  املطروحة،  واألفكار  املعلومات  تبسيط  على  تساعد 

من خال  مجدًدا  القراءة  عادات  وإعادة  جديد،  من  وصحافة  القراء  اإللكترونية  املواقع  ل 
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باعت لها  ينظر  التي  اإللكترونية  البيانات  املواقع  جاذبية  تعزيز  آليات  إحدى  بارها 
  للمتصفحني واملستخدمني. 

إلى  بحاجة  زالت  ال  عديدة  تساؤالت  أن  إال  عاملًيا؛  البيانات  صحافة  انتشار  ورغم 
أكثر حل تنتمي  كانت  إذا  أكثر من قربها  إجابات، حول قيمتها ودورها وما  قل الصحافة، 

التص  ومهارات  احلاسب  تطبيقات  تلك  ميم،  من  تعلم  الصحفيني  على  كان  إذا  ما  وحول 
يف   املطلوبة  واجلودة  التميز  معايير  وحول  واملبرمجني،  للمصممني  تركها  أو  املهارات 
صحافة البيانات، ورغم مشروعية تلك التساؤالت إال أنه ال يخفى على أحد أن القصص  

العراق قد وضعت صحافة  دعومة بالبيانات، التي أطلقها "ويكيليكس" حول أفغانستان وامل
  . )٤٤(البيانات يف دائرة الضوء وعن جدارة

 :Open Data Movementحركة البيانات املفتوحة 

إلى أن عملية إتاحة البيانات الرسمية عبر Rogers, Simon يشير ساميون روجرز  
يف مرة  ألول  عام  اإلنترنت حدثت  فور   ٢٠٠٩  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  من  بقرار 

موقع  تدشني  قراراته  أولى  كانت  إذ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  لرئاسة   وصوله 
Data.gov  وإتاحة جميع البيانات احلكومية من خالله، وقد تبعته يف ذلك عدة دول مثل

املتحدة ونيوزيلندا، كما كان هناك   لنشر  أستراليا واململكة  اهتماًما مماثًال بتطوير موقع 
امل  البيانات  وفانكوفر  وإتاحة  ونيويورك  ولندن  باريس  يف  بالفعل  حدث  ما  وهو  حلية، 

كانت مصدرًا محتمال لقصص الصحفيني، إال أن  وكاتالونيا، ورغم أن هذه البيانات احلرة  
بياناتها بإتاحة  الصحفيني  تستهدف  تكن  لم  املحلية  واإلدارات  كانت  احلكومات  بل   ،

املواطنني  أمام  و تعزيز شفافيتها  تستهدف مجموعة أخرى وترمي لتحقيق هدف أبعد وه
  .)٤٥(واملجتمعات املحلية والدولية على السواء

مبادرة حكومية فقط؛   Open data movement ولم تكن حركة البيانات املفتوحة
البيانات ومطورو برامج    بل إن جماعات أخرى شاركت يف تعزيز هذه احلركة منها مرمزو

امل ومنظمات  اإلخبارية  مناصرة  املؤسسات  وحركات  ربحية  غير  ومؤسسات  املدني  جتمع 
املصدر املفتوحة  البيانات  عاملنا     Open source software. لبرمجيات  شهد  وقد 

التحول   وبرامج  اإللكترونية  احلكومة  مبادرات  تفعيل  بعد  آخر  نوع  من  حتوًال  العربي 
وت األخيرة جلالرقمي  ذلك يف اخلمس سنوات  تبع  دول،  وء احلكومات طبيقاتها يف عدة 

كما يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف العربية إلى تأسيس إدارات للتواصل احلكومي،  
وتقوم هذه اإلدارات بدور إتاحة  اململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان على سبيل املثال،  
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الدول،   اجلمهور واإلعالميني وبتنسيق مع وزارات اإلعالم يف هذه  البيانات والتواصل مع
اإلعالمي  األداء  على  تأثيراتها  لها  يكون  أن  الباحث  يتوقع  اتصالية  وممارسة  كشكل 

  ومؤسسات اإلعالم يف هذه الدول خالل السنوات القليلة املقبلة. 

شفافية، إال أنها ال وعلى الرغم من أن البيانات املفتوحة املصدر قد تعزز من مبدأ ال
ت  تغير  أو  خبرية  قيمة  مبفردها  البيانات  تضيف  صحفيي  على  يبقى  إذ  القيمة،  لك 

والبحث،   اجلهد  من  يعزز قصصه مبزيد  أن  الصحفي  وعلى  متاح،  كمصدر  استخدامها 
وإتاحتها   املعلومات  تداول  حرية  قوانني  وتفعيل  بإصدار  اإلسراع  الدول  على  املقابل  ويف 

عاون مًعا نحو  دور رواد البيانات املفتوحة املصدر وصحفيي البيانات التللصحفيني، ومبق
 املزيد من الشفافية يف املجتمعات.

  أدوار ومهام صحافة البيانات:

ليست   وكتابتها  القصص  سرد  كذلك  الصحافة،  على  جديًدا  شيئًا  ليست  البيانات 
ها الصحافة املدعومة بالشيء اجلديد، اجلديد هو الطرق واألشكال واألدوات التي فرضت

إنسان أكثر  محتوى  لتقدمي  وأكثر  بالبيانات  للقراء،  وجذبًا  بساطة  وأكثر  عمًقا  وأكثر  ية 
احليز   متثل  التي  واملرئيات  البصرية  للرموز  استخداًما  وأكثر  البصري  للتعبير  توظيًفا 

التعب النهاية  ويف  وتذكر،  وإدراك  وفهم  انتباه  من  املعرفية،  عملياتنا  يف  عن  األكبر  ير 
التفا بينها  ومن  املمكنة  الطرق  بأفضل  ذاتها  وفرته  القصص  الذي  الثراء  واستثمار  علية 

  الويب للمواقع اإللكترونية. 

الوصول   صار  املصدر  املفتوحة  البيانات  ومصادر  الضخمة،  البيانات  عصر  ويف 
من  للبيانات ممكًنا، وعبر أدوات متكن الصحفيني من التنقيب بعمق ودقة عما يحتاجونه  

احتياجات اجلمهور، وهو ما ميثل  معلومات، ومن ثم يقدمون قصًصا خبرية أكثر التصاًقا ب
طوق جناة للصحافة التقليدية التي تواجه مشكالت حادة، كما ميثل آفاق أرحب للمواقع  
االشتراكات   زيادة  عبر  عوائد  حتقيق  وكذلك  القراء،  من  املزيد  جلذب  اإللكترونية 

تص  ومعدالت  برمواإلعالنات  التقليدي  الصحفي  العمل  إدارة  وتغيير منط  املواقع  ته  فح 
  .  )٤٦( Opening up new business Modelsواالنفتاح على أمناط جديدة  

املعلومات  وتبسيط  للمحتوى  القارئ  جذب  يف  الشائع  التقليدي  الدور  وبخالف 
تع منها  أخرى  أدوارًا  البيانات  صحافة  تؤدي  متنوعة،  عرض  طرق  عبر  زيز  الغامضة 

البيانات   لقواعد  الرجوع  القراء  أصبح مبقدور  إذ  أنفسهم،  الصحفيني  األصلية  شفافية 
د من صدقها وموثوقيتها، وهذا يخدم الصحفي  التي مت بناء القصص منها، للتحقق والتأك
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الثقة   تلك  األخيرة،  السنوات  يف  القراء  ثقة  من  الكثير  فقدت  قد  كانت  التي  وصحيفته 
أفرزتاملهتزة   أن    التي  تبني  وقد  عامة،  اإلعالم  ولوسائل  للصحافة  العداء  ظاهرة 

 اه وسائل اإلعالممصداقية املصدر والوسيلة والرسالة تؤثر يف تكوين النظرة العدائية جت
  . )47(اجلديدة خاصة املدونات واملواقع اإللكترونية

اكتش  عبر  العامة،  واالهتمامات  اجلماهير  بخدمة  البيانات  تقوم صحافة  اف كذلك 
مشكلة أو    بيانات ومعلومات ممكن أن تصحح بعض األخطاء أو تعالج أوجه فساد أو حتل

قصص املدعومة بالبيانات ضغوًطا على  سوء استغالل للسلطة والنظام، كذلك متارس ال
السلطة التخاذ قرارات وسن قوانني تصب يف مصلحة اجلمهور وتخدم اهتماماته؛ ونتيجة  

ج املتنامية،  األدوار  دور  لهذه  تعريف  إعادة  إلى  الدعوة  البيانات  صحافة  خبراء  د  دَّ
ء على  الصحافة يف املجتمع، فلم يعد هذا الدور هو مجرد نشر القصص وتسليط الضو 

احللول إلى طرح  ذلك  بل جتاوز  الواقع  وكشف  تقوم )48(املشكالت  أن  بالضرورة  وليس   ،
مع فعل  على  احلكومات  لتقبل  استقصائي  بدور  البيانات  يف  صحافة  النبش  أن  إذ  ني، 

قدة ومنها موضوع دراستنا  البيانات وتقدمي املعلومات واألدلة حول القضايا الغامضة واملع
أبعد وهو توعية وتنوير اجلماهير،    -)١٩  -ونا (كوفيدفيروس كور  -احلالية يحقق هدًفا 

 أكثر وضوًحا وشموًال.   ليرى القراء العالم بصورة 

ال أنه مبرور  الباحث  اجلويتوقع  اإلعالم  اهتمام  املختلفة  وقت سيزيد  ومنصاته  ديد 
ي جذابة  أشكال  هيئة  يف  بصرًيا  وعرضها  البيانات  بتحليل  اإللكترونية  سهل ومواقعه 

على   الشركات  وستدخل  املواقع،  هذه  زيارة  معدالت  من  يزيد  مما  ومشاركتها،  حفظها 
س أكثر  البيانات  حتليل  مهمة  وأدوات جتعل  برمجيات  لتقدمي  ستعرف  اخلط  كما  هولة، 

التي يتوقع تعاونها  Data services companies   السوق شركات بيع خدمات البيانات
ومواقعها اإلخبارية  املؤسسات  الذكية مع  واحللول  البرمجيات  سوق  ستنتعش  كما   ،

واألجهزة اللوحية الذكية، لتدعم عمليات إنتاج وتلقي صحافة البيانات   وتطبيقات الهواتف
  املتعددة، وتزيد من التفاعلية واملشاركة على املواقع اإللكترونية.والوسائط 

البي  صحفيي  من  الشفافية  من  املزيد  اجلمهور  ينشد  أن  حول  ويفترض  انات 
وتفضيالتهم، وأكثر ارتباًطا قصصهم التي يتوقع أن تصبح أكثر قربًا من اهتمامات الناس  
بعين  وشخصيات  ومواضيع  كلمات  عن  البحث  مرات  خبراء بعدد  توقعات  وبحسب  ها. 

بغرف   مستقلة  أقساًما  سيخصص  اجلديد  الصحفي  اللون  هذا  فإن  البيانات،  صحافة 
أنه   من  الرغم  وعلى  املرجح  األخبار،  على  من  مبنية  البيانات  من  مدعومة  نشر قصص 

الورقية، فإن هذا يفرض حتدًيا  التقليدية  معلومات خاطئة، كما هو احلال يف الصحافة 
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على واحلس   جديًدا  الفائقة  والعناية  الدقة  توخي  ضرورة  يف  يتمثل  البيانات،  صحافة 
ألرقام والرسوم املعلوماتية التي  أكثر يف ا النقدي يف التعامل مع قواعد البيانات والتدقيق

برمجيات حلماية   توفير  من  البد  العناية  من  نفسه  وبالقدر  اإللكترونية،  املواقع  تنشرها 
والوثائق البيانات  التحرير    قواعد  وصاالت  املدمجة  األخبار  غرف  يف  احلساسة 

  باملؤسسات الصحفية. 

لـ   موسعة  دراسة  الHoward٢٠١٤ (وخلصت  صحافة  مالمح  حول  يف )  بيانات 
البيانات أن  إلى  ظهور   املستقبل  متوقًعا  اإلعالم،  لوسائل  استراتيجًيا  مصدرًا  ستصبح 

نات بحيث تبقي يف متناول اجلميع، أدوات تقنية جديدة تسهم يف تعزيز دميقراطية البيا
يتعلق  فيما  أكثر صرامة  معايير  وستطبق  دقة  أكثر  البيانات ستصبح  بدقة    وأن صحافة 

املعلو  وحماية  وسالمة  أمن  مجال  يف  التنافسية  ستزيد  كما  نشره،  قبل  واملحتوى  مات 
من   البيانات التي ستصبح األهم يف ممارسة صحافة البيانات، وسيتطلب اجلمهور املزيد

الشفافية يف مجموعات األخبار وخدماتها وطرق استخدامها، ويف ضوء ذلك، ستبرز عدة 
بيانات اجلمهور، وعملية تنقية  قضايا أخالقية تتفاقم إلى حد الصراع حول خ  صوصية 

مصدرًا   اجلمهور  على  االعتماد  ومخاطر  فيها،  واالنتقائية  والتحيزات  البيانات  وفرز 
وا والتسريبات  أخالقيات للمعلومات،  وقضايا  البيانات  استخدام  وأخالقيات  خلصوصية 

التعامل ممارسة العمل الصحفي يف عالم صحافة البيانات، كما ستزيد وتيرة احلذر يف  
مع البيانات، ويزيد الوعي بفرز البيانات اجليدة من السيئة، الصادقة املوثوقة من الكاذبة  

يانات، وسينظر إلى البيانات على أنها مواد  املضللة، وسيرتفع الوعي عامة بالتعامل مع الب
ليصبح أكثر     News   business Models ستغير من مناذج إدارة املحتوى خام للربح  

مستهلك سلبي  تأثيرً  أو  متلق  بأنه  املاضي  يوصف يف  كان  قارئ  مع  باملشاركة  وربحية،  ا 
 . (49)لألنباء

مايلزوتطرق   االجت  Stephanie Miles  (2019)  ستيفن  احلإلى  يف اهات  ديثة 
صحافة البيانات وما يجب على ناشري املواقع اإللكترونية معرفته، بعد أن دشنت وكالة 

يف   برس  فيها،    ٢٠١٩اإلسوشيتد  املحلية  األخبار  غرفة  لتعزيز  األنباء  لصحافة  قسًما 
البيانات  شهدتها صحافة  التي  التحوالت  ورصد  خارجية،  مؤسسات  من  ومتويل  وبدعم 

  ما يلي: في

ثراء  حت - من  لإلفادة  اإللكترونية  املواقع  يف  الكاملة  األمتتة  نحو  الناشرين  ول 
 الوسيلة يف تسهيل تنفيذ مشاريع صحافة البيانات على نطاق واسع. 
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الذكاء االصطناعي يف غرف األخبار (مثال   - بوتيرة أسرع نحو تطبيقات  التحول 
الر للنشر  الواشنطن بوست نحو معايير جديدة  املعرمشروع  بــ  قمي   ARCوف 

Publishing .( 
منصة   - مثل  بهم  اخلاصة  البيانات  صحافة  أدوات  تطوير  نحو  الناشرين  اجتاه 

برس    Radar)(Reporters andومشروع     Data. World اإلسوشيتد 
Data and Robots    الصحفيني جمعية  بني  مشترك  تعاون  ثمرة  وهو 

 . قرها لندنة محلية موهي شركة إعالمي Urbs Media البريطانيني وشركة 
االجتاه التعاوني بني الناشرين صوب إنتاج مشاريع مشتركة يف صحافة البيانات،   -

 خاصة القصص العابرة للحدود للتغلب على حتديات التمويل. 
صحافة   - ملحرري  فيها  خيار  ال  حتمية  صار  البيانات  مع  التعامل  مهارات  تعلم 

 .  (50)البيانات
يرو ثته انتقادات حادة، فقد ذهب البرتو كاوقد واجه تيار صحافة البيانات على حدا

Alberto Cairo  )البصرية  ٢٠١٩ والدراسات  التصميم  كرسي  أساتذة  أبرز  أحد   (
Knight chair    بكلية االتصال بجامعة ميامي إلى نقد تيار صحافة البيانات يف كتاب

جراف اإلنفو  أشكال  أن  إلى  يشير  حيث  البيانية"،  الرسوم  تكذب  "كيف  عنوان  يك يحمل 
وتصاميمه اجلذابة ال تكفي وحدها، إذ باإلمكان أن تكذب تلك الرسوم وتضلل اجلمهور  

لومات وأرقام غير دقيقة، وبالتالي ستنقل  خاصة إذا ما كانت ترجمة لبيانات ناقصة ومع
رسائل ومضامني مضللة، واملشكلة أننا جميًعا ال منتلك أدوات التحقق الكاملة من صدق 

ي غالًبا ما يستخدمها السياسيون والصحفيون واملعلنون للتالعب بنا  الرسوم البصرية الت
ا بالقدر  وأنه  وأجنداتهم،  أهدافهم  تخدم  التي  الرسائل  فهم  ومترير  به  سنستطيع  لذي 

الكذب والتالعب يف اإلنفو جرافيك السياسي اخلاص باالنتخابات أو االقتصادي اخلاص 
بال املحلي،  اإلجمالي  والناجت  الدخل  آليات مبعدل  لفهم  بأمان  فيه  سنتحول  الذي  قدر 

البصري   التعبير  وأساليب  الدقيقة  البيانات  فيه  لنميز  الواسع،  وعاملها  البيانات  صحافة 
  .  )٥١(ها من خالل أشكال جذابة ودقيقة وصادقةعن

انتقادات أخرى طالت آليات التلقي وسياقاته ملختلف أشكال صحافة البيانات، فعلى 
ا األدوار  من  املحتوى  الرغم  عن  البصري  والتعبير  البيانات  تؤديها صحافة  التي  ملتعددة 

تعقي حدة  وتخفف  النص  تبسط  القارئ؛بأشكال  عني  وجتذب  األرقام  بعض    د  أن  إال 
تثير   للوسائط،  العابرة  بالبيانات  املدعومة  القصص  يف  خاصة  التفاعلية  األشكال 

تركيز أو تشتت القارئ املستخدم    إشكاليات عديدة تتعلق بسياق التلقي وبناء املعنى ومدى
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وإلى  أين بدأ  الوقت من  الذي ينسى مع  القارئ  يتوه  املوقع، فقد  املتصفح داخل  والزائر 
انتهى  أشكال صحافة  أين  من  آلخر  شكل  ومن  آلخر  نص  من  املتواصل  االنتقال  بفعل   ،

وتشتيتً  تعقيًدا  األمر  ويزداد  الواحد،  واملوقع  الواحد  املوضوع  داخل  متت  البيانات  إذا  ا 
  .اإلحاالت لروابط مواقع خارجية

) احلمامي  الصادق  تطرق  املتكررة  ٢٠٠٩وقد  اإلحاالت  أن  إلى  مشيًرا  األمر  لهذا   (
بإضافة مستويات  داخل   برمته،  النص  تعيد تشكيل  املعنى  آلية إلنتاج  الواحد هي  النص 

التلق كذلك  هي جتدد  بل  نهاية،  ال  ما  إلى  النص  مجال  توسع  الداللة  إعادة  من  عبر  ي 
تشكيل فعل القراءة، إذ تسمح تقنية النص املتشعب باحلركة النشطة اإلرادية للمستخدم 

القراءة إلى عملية توليف فريدة    من نص آلخر وفق مسارات ال ميكن التنبؤ بها، تتحول 
التعرض عالقة مبفهوم  لها  تكون  ال  قد  متناثرة  ووسائط  فالوفرة  Exposure لنصوص 

ليس ً املعلوماتية  إعالنا بل  كمية،  زيادة  الصحفي،  ت  املتكلم/  أحادية  نهاية  عن  صامًتا   
قطيعة أي االنتقال من  وتؤسس الكثرة والتعدد لنظام مخصوص من التلقي، يقوم على ال

نص إلى آخر (داخل املوقع) ومن وسيط إلى آخر (من موقع آلخر)، ومن سياق إلى سياق  
إلى شبكة اجتماعية)، بفعل النص املتشعب،    آخر (من املوقع اإلعالمي إلى منتدى حواري

صينة  وهكذا تبدد املبدأ الناظم للتلقي زمن الندرة، أي االنغماس يف القراءة واملشاهدة الر
)52(.   

البيانات،  صحافة  ومستقبل  واقع  نناقش  ونحن  الضروري  من  أنه  الباحث  ويرى 
وإمك واالستدامة  بالثراء  يتسم  معلوماتي  محتوى  لتقدمي  واسترجاعه  التطرق  انية حفظه 

محتوى له دميومة على فضاء    -وقت احلاجة، إذ يثير هدف تقدمي منتج صحفي مستدام
اإللكترون باملواقع  الصحفيةاإلنترنت  يف    - ية  خاصة  التقنية  بالقدرات  تتعلق   إشكالية 

العالم العربي، سواء من حيث سرعات اإلنترنت وسعتها التخزينية وقدراتها على التحميل 
املتكررة    ونقل النظام  أخطاء  مقابل   ومشاركتها،  وحفظها     System Error البيانات 

يف أنفسهم  والصحفيني  واملستخدمني  القراء  تواجه  الذي التي  األمر  البحث،  عمليات   
يؤدي إلى عزوف بعض القراء عن املتابعة أو الزيارة ملواقع بعينها العتبارات فنية تقنية ال 

الصح  باملحتوى  لها  املحتوى  عالقة  صيانة  عمليات  أهمية  للنقاش  يطرح  وهذا  في، 
توفير  على اإلنترنت واملواقع اإللكترونية إضافة ل    Content Maintenanceاملعلوماتي

التي   العمليات  تلك  بها،  البيانات  وقواعد  اختراق نظم  برمجيات احلماية ضد محاوالت 
وجود   وعدم  وهشاشته  الرقمي  املحتوى  فكرة سيولة  على  موثوقة ميكن  تقضي  مرجعية 
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ومثيالتها   الضخمة  مبجلداتها  املادية  الورقية  الصحف  يف  احلال  هو  كما  بها  االعتداد 
  يكروفيلم وأشكال وأوعية احلفظ احلديثة األخرى. الرقمية املحفوظة على امل

ويقترح خبراء املعلوماتية عدة أساليب أكثر تقدًما يف دعم استرجاع املحتوى الرقمي 
الب وراء  معيار ملا  منها  الغرض  لهذا  خاصة  معايير  بتطوير  قاموا  كما  (امليتاداتا)،  يانات 
أثبت فاعليته يف تنظيم     Dublin Coreدبلن كور   البيئة الذي  البيانات واملعلومات يف 

 الرقمية، إضافة إلى تطوير برامج أكثر تطورًا لتقييم البيانات باملواقع اإللكترونية وأبرزها 
Meta Checker وMeta Tag Analyzer    لتحليل قيم ما وراء البيانات والتأكد من

  مدى توافرها باملواقع الصحفية اإللكترونية.

(وبحسب   اجلوهري  تسهيل   )٢٠١١عزة  يف:  تتلخص  محددة  وظائف  للميتاداتا  فإن 
الوصول إلى مصادر البيانات على الشبكات وتنظيم املصادر اإللكترونية، والتحقق الرقمي  

خاصة إذا طرأ عليها تغيير وتعديل، وضمان التشغيل التبادلي للبيانات بني    من البيانات
ملواجهة   وذلك  واحلفظ؛  واألرشفة  حاسوبي  نظام  من  للزوال أكثر  البيانات  تعرض 

املواد   لهشاشة  ضياعها  عن  فضًال  املستمرين،  والتعديل  التغيير  أو  بسهولة  واالندثار 
هود فيما وراء البيانات "امليتاداتا" يف القدرة على  املخزنة عليها، لهذه األسباب تتركز اجل 

غير منذ احلفظ الدائم للمعلومات فتسجل سلوك املصدر املعلوماتي (من أين أتى وكيف ت
وهي إجراءات يتوقع الباحث أن تفيد صحافة البيانات يف   إنشائه وحفظ صفاته املادية)،

بني البينية  العالقات  نفسه  الوقت  يف  وجتسد  املعلومات املستقبل،  وعلوم  الصحافة   
  . ) 53(والبرمجيات احلاسوبية والتصميم وغيرها من العلوم

 نتائج الدراسة التحليلية:  

 حجم اهتمام املواقع اإللكترونية بصحافة البيانات حول فيروس كورونا:  -

: حجم اهتمام املواقع بأشكال صحافة البيانات املختلفة حول جائحة  )١جدول رقم (
 فيروس كورونا

يو إس ايه   إجمالي 
 توداي

العني  اجلارديان 
 اإلخبارية 

 املواقع مصراوي  عكاظ 

حجم االهتمام  
بأشكال صحافة  

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % البيانات  

٣٣٦ ٢٤٫٠ ٩٨ ٧٫٠ ١٦٩ ١٢٫٠ ٤١١ ٢٩٫٣ ٣٨٤ ٢٧٫٤ ١٣٩٨ ١٠٠ 
 اإلجمالي 
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بتو الدراسة"  "عينة  اإللكترونية  املواقع  اهتمام  بحجم  يتعلق  األشكال  فيما  ظيف 
، وكما يتضح من  ١٩كوفيد    -ستجداملختلفة لصحافة البيانات يف تناول فيروس كورونا امل 

) املواقع ١البيانات اإلحصائية باجلدول رقم  تفاوًتا ملحوًظا بني  الدراسة  )، فقد كشفت 
ا تتفوق  إذ  البيانات اإللكترونية،  بصحافة  االهتمام  حجم  يف  العربية  عن  العاملية  ملواقع 

املوبد جميع  البريطانية  "اجلارديان"  صحيفة  موقع  ويتصدر  كبيرة،  حجم  رجة  يف  اقع 
) الدراسة  فترة  خالل  م  قدَّ حيث  صحافة  ٤١١االهتمام،  أشكال  من  متنوًعا  شكًال   (

نسبته   ما  الثا%٢٩٫٣البيانات متثل  الترتيب  يف  وجاء  طفيف،  ،  وبفارق  مباشرة  بعده  ني 
ايه   اس  "يو  األمتودايموقع صحيفة  "مصراوي"  %٢٧٫٤وبنسبة  ريكية  "  موقع  يكن  ولم   ،

، حيث حل يف مقدمة املواقع العربية ويف الترتيب الثالث بني مواقع النسببعيًدا عن هذه  
بلغت   وبنسبة  البيانات يف  %٢٤الدراسة  أشكال صحافة  جميع  املوقع  م  قدَّ تناوله  ، حيث 

املرت يف  وجاء  الدراسة،  فترة  طوال  املستجد  كورونا  "العني  لفيروس  موقع  الرابعة  بة 
بصح االهتمام  حجم  فيها  وتدنى  نسبته  اإلخبارية"  ما  إلى  البيانات  حل %١٢افة  فيما   ،

فقط    %٧موقع صحيفة "عكاظ" السعودية يف املرتبة اخلامسة واألخيرة بحجم اهتمام بلغ  
املوقع   م  قدَّ كورونا  ٩٨(حيث  فيروس  تناولت  التي  البيانات  صحافة  أشكال  من  شكًال   (

مقاطع  ا أو  جرافيك"  اإلنفو   " املعلوماتية  الرسوم  وأغلبها  والوسائط  ملستجد،  الفيديو 
 املتعددة. 

ويرجع الباحث هذه النتيجة التي تعكس التفوق امللحوظ للمواقع اإللكترونية العاملية،  
إلى أن هذه املواقع سبقت املواقع العربية إلى معرفة    اناتالبييف حجم اهتمامها بصحافة  

قع بدأت مؤخًرا يف  تيار الصحفي اجلديد بأكثر من نحو ربع قرن، كما أن هذه املواهذا ال
مشاريع وقصص صحافة البيانات، كما أطلقت اجلارديان مدونتها    إلنتاج تخصيص أقسام  

، بينما يخصص  ٢٠٠٩وحتديًدا يف  اخلاصة بصحافة البيانات قبل أكثر من عشر سنوات  
"يو  توداي" قسًما خاصً   موقع  ايه  البيانات، وعر اس  موقع مصراوي  ا لصحافة  ينفرد  بًيا 

بالبيانات  مدعومة  وملفات  إلنتاج قصص  مستقل  قسم  بتخصيص  الدراسة  عينة  وسط 
يتركز   املتعددة، يف حني  والوسائط  الفيديو  والفيديو جرافيك وصحافة  واإلنفو جرافيك 

لإلنفو اه الكثيف  اإلنتاج  على  اإلخبارية"  والعني  "عكاظ   موقعي  ومقاطع   تمام  جرافيك 
صحا  مشاريع  تقدمي  عن  كثيًرا  يتفوق  وبشكل  قصص  الفيديو  أو  متكاملة  بيانات  فة 

  مدعومة بالبيانات. 
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  حجم اهتمام املواقع اإللكترونية بالقصص املدعومة بالبيانات حول فيروس كورونا: -

الدراسة): حجم القصص املدعومة بالبيانات التي تناولت فيروس كورونا مبواقع ٢(جدول رقم   

يو اس ايه   إجمالي 
 توداي

العني  اجلارديان 
 اإلخبارية 

 املواقع مصراوي  عكاظ 

حجم القصص املدعومة  
بالبيانات حول فيروس  

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % كورونا  

 اإلجمالي  ٦٦ ٢٦٫٧ ٣ ١٫٢ ٧ ٢٫٨ ٩٢ ٣٧٫٢ ٧٩ ٣١٫٩ ٢٤٧ ١٠٠

كشفت الدراسة عن التفوق   )، فقد ٢وكما تشير البيانات اإلحصائية يف اجلدول رقم (
العامل للمواقع  امللحوظ  بقصص  الكمي  اهتمامها  حجم  يف  العربية  املواقع  على  أيًضا  ية 

من   استثناًء  "مصراوي"  موقع  ويبقى  املستجد،  كورونا  فيروس  حول  البيانات  صحافة 
 نا.املواقع العربية املدروسة، لتفوقه كمًيا يف إنتاج القصص املدعومة بالبيانات حول كورو 

م موقع "اجلارديان" وعبر مدونة صحافة البيانات به (  )  ٩٢وخالل فترة الدراسة قدَّ
بلغت   بنسبة  وقد   إجماليمن    %٣٧٫٢قصة  اخلمسة،  باملواقع  البيانات  قصص صحافة 

زها بالرسوم املعلوماتية "اإلنفو جرافيك" ومقاطع الفيديو  نشر املوقع هذه القصص وعز
والر والتدوينات  احلي  األشمل والبث  األيقونة  ضمن  وُنشرت  الفائقة،  والنصوص    وابط 

Coronavirus Outbreak  قائمة حتت   Coronavirus The week  وحتديًدا 
explained    وهو جزء خصصه املوقع للقصص املتعمقة املدعومة بالبيانات حول جائحة

  كورونا، والتي كان من أبرزها:

  كيف بدأ فيروس كورونا ومن أين أتى؟  -

بح - اوآخرها  فترة  جاهًزا سب  يكون  متى  كورونا  فيروس  لقاح  لدراسة: 

 للبشرية؟ 

ثابتة   أيقونة  بعض قصصه حتت  أيًضا  املوقع  نشر  البيانات  وقد  لصحافة  مبدونته 
عنوان يف Coronavirus In depth  حتت  جاء  فقد  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  أما   .

االهتمام   حجم  حيث  من  الثاني  بالب  بالقصصالترتيب  فيرو املدعومة  حول  س  يانات 
املوقع ( نشر  إذ  بلغت  ٧٩كورونا،  وبنسبة  متعمًقا  نشرت    %٣١٫٩) قصة سردية وحتقيًقا 

م In depth    Coronavirusونةمعظمها حتت أيق ، أو "فيروس كورونا يف العمق"، وقدَّ
  قصًصا مدعومة بالبيانات كان من أبرزها:  Investigation املوقع حتت أيقونة 
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من   - كورونا  تعبئة  فيروس  مصنع  مما  داخل  أسوأ  الصورة  اللحوم..  وتغليف 

  نتصور! 

اني مستشفياتنا  أمريكا باعت للصني ماليني املستلزمات الطبية يف وقت تع -

 من نفاد تلك املستلزمات!

والقصة األخيرة متعددة اجلوانب واملصادر واخللفيات، وبرز فيها الصوت احلكومي 
ألدوية واملستلزمات الطبية، وكشفت قصور  جنًبا إلى جنب مع أصوات أصحاب شركات ا

املستشف ومعاناة  اخلفي،  كورونا  بيزنس  كشفت  كما  الفيدرالية،  احلكومات  يات  دور 
عدة   Tracking the outbreakاألمريكية وطواقمها الطبية. ونشر املوقع حتت أيقونة  

وهي   باجلائحة  تضررًا  األمريكية  الواليات  أكثر  حول  بالبيانات  مدعومة  والية  قصص 
بف والوفيات  اإلصابة  هوبكنز حلاالت  لبيانات جامعة جونز  وفًقا  كورونا  نيويورك،  يروس 

  املستجد.

اسة متيز موقع "مصراوي" الذي تصدر املواقع العربية وحل ثالًثا يف كما كشفت الدر
) املوقع  قدم  حيث  البيانات،  بصحافة  اخلمسة  املواقع  اهتمام  بنسبة  ٦٦ترتيب  قصة   (

  من أبرز القصص املدعومة بالبيانات: ، وكان%٢٦٫٧

  إصابة.. هل منلك أجهزة التنفس الصناعي الكافية لعبور أزمة كورونا؟  ٦٠٠٠بعد  -

بحجم  قياًسا  الصناعي،  التنفس  أجهزة  مصر  إمكانيات  حجم  تكشف  قصة  وهي 
وعدد  كورونا،  أزمة  وبعد  قبل  األجهزة  لتلك  مصر  حاجة  ومقارنة  والوفيات،  اإلصابات 

محلية  الشركات   الصناعي،  التنفس  أجهزة  تصنيع  ومبادرات  باالستيراد،  تقوم  التي 
العال دول  بقية  مع  مصر  موقف  ومقارنة  املحلية،  ودولية،  املبادرات  واستراتيجيات  م، 

التنفس   ألجهزة  معلنة  محلية  سوداء  سوق  وخلق  لألزمة  البعض  استغالل  من  وجانب 
قصص إنسانية ملعرفة تأثير كل ذلك على    الصناعي، عبر البيانات والوقائع، وتقدميها يف

 املصريني.  

م يف حني تقلص حجم اهتمام بقية املواقع العربية بقصص صحافة البي انات، إذ قدَّ
) اإلخبارية"  "العني  وبنسبة  ٧موقع  فقط  (%٢٫٨) قصص  "عكاظ"  موقع  م  قدَّ بينما   ،٣  (

بنسبة   فقط  متاًما  %١٫٢قصص  متدنية  نسب  وهي  اهتم  مقارنة،  موقع  بحجم  ام 
صراوي"، ومتدنية جًدا مقارنة مع املواقع العاملية املدروسة، وتعكس هذه النسب تركيز  "م

اإلخ "العني  مثل موقعي  األخرى،  البيانات  صحافة  أشكال  على  حتديًدا  و"عكاظ"  بارية" 
  اإلنفو جرافيك والفيديو واملوشن جرافيك والبودكاست وغيرها. 
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الع حول  كورونا  فيروس   " قصص  اإلخوجاءت  "العني  موقع  نشرها  التي  بارية"  الم" 
وم واملسحات  والفحوص  ومعدالتها  اإلصابة  نسب  حول  متعمقة  مقارنات  م  عدالت لتقدِّ

متنوعة   مبصادر  ودولية،  وعربية  قطرية  موضوعية  رقمية  مبقارنات  والوفيات  التعايف 
  تثري القصص وتعززها بالنصوص والروابط التشعبية الفائقة واإلنفو جرافيك.

السردية   القصص  كأبرز  "عكاظ"  موقع  يف  االقتصاد"  يخنق  "كورونا  قصة  وجاءت 
ج  و"اإلنفو  واألرقام  بالبيانات  أوروبا  املدفوعة  يف  األسهم  أسواق  نزيف  حول  رافيك" 

عاملًيا،  النفط  أسعار  يف  احلاد  باالنهيار  النزيف  ذلك  ربط  مع  مقارن،  بشكل  واخلليج 
ن يف اململكة العربية السعودية يف ضوء تلك املعطيات وصورة مقربة لواقع االقتصاد الراه

  وانعكاساتها على املواطن واملقيم.

النشر تركز  الدراسة  يف   وكشفت  كورونا  حول  بالبيانات  املدعومة  للقصص  الكثيف 
شهري مارس وأبريل، خاصة بعد إعالن منظمة الصحة العاملية عن حتول كورونا إلى وباء 

الدراسة عن تفوق املواقع العاملية على    كشفت، كما  ٢٠٢٠رس  عاملي خارج السيطرة يف ما
خاص املختلفة  الصحفية  الفنون  توظيف  يف  العربية  واألحاديث  املواقع  التحقيقات  ة 

واملقاالت التحليلية، وبحيث لم تكتف فقط بالقصص والتقارير السردية يف تناول فيروس  
التنا  حد  عند  العربية  املواقع  وقفت  حني  يف  واخلبري  كورونا،  السردي  التقريري  ول 

الصل  وثيقة  املحدثة  بالتدوينات  املواقع  بقية  عن  "اجلارديان"  موقع  ومتيز  ة  املعلوماتي، 
املتخصصون   املحررون  يحررها  كان  والتي  كورونا،  حول  بالبيانات  املدعومة  بالقصص 
املجال   إتاحة  مع  وغيرهم،  واملناخ  البيئة  أو  والصحة  الطب  محررو  سواء  باملوقع 
لدرجة وصل   كورونا،  الدائر حول قصص  النقاش  للمشاركة يف  واجلمهور  للمتخصصني 

   قصة واحدة أكثر من ستة آالف تعليق.  حجم التعليقات والنقاشات على املوقع يف

وارتباًطا بالنتيجة نفسها، كشفت الدراسة عن التفوق امللحوظ للمواقع العاملية ومعها 
باال  القائم  مستوى  على  مصراوي  املدعوم موقع  املحتوى  إنتاج  فرق  يخص  فيما  تصال، 

توداي" عن تخص ايه  "يو اس  صات  بالبيانات، حيث يفصح كل من موقعي "اجلارديان" و 
بالبيان املدعومة  القصص  املعلومات محرري  ومحرر  والطبي  العلمي  املحرر  بني  ما  ات 

لل  عابر  تعاون  عن  التحليلية  املادة  كشفت  كما  واملوارد،  البيئة  واملدن ومحرر  حدود 
والعواصم، إذ يشترك عدة محررين يف إنتاج قصة واحدة عابرة للحدود حول كورونا كما 

اس ايه توداي"، يف حني يعمل  للمدن والواليات كما يف موقع "يو  يف "اجلارديان"، وعابرة  
فريق إنتاج متكامل من محررين ومصورين ومصممني ومطوري برامج يف "مصراوي" على  

القصص   الثالثة  إنتاج  املواقع  تبني  يعكس  كورونا، مبا  بالبيانات حول  املدعومة  وامللفات 
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ع القائم  البيانات  صحافة  وفكر  لنهج  يفاملذكورة  الصحفية،  وامللفات  املشاريع  حني    لى 
وإمكانيات  بقدرات  مختلفة  إنتاج  آليات  و"عكاظ"  اإلخبارية"  "العني  موقع  من  كل  يتبنى 

"مص من  أفضل  تكون  رمبا  املتكاملة مختلفة  املشاريع  فكر  من  تخلو  أنها  إال  مثًال  راوي" 
  إلنتاج القصص وامللفات املدفوعة بالبيانات.

  أشكال صحافة البيانات حول فيروس كورونا:  -

  ): ٣جدول رقم (

 أشكال صحافة البيانات يف مواقع الدراسة التي تناولت جائحة فيروس كورونا 

يو اس ايه   إجمالي 
 العني اجلارديان  توداي

بارية اإلخ  املواقع مصراوي  عكاظ  
 ك % ك % ك % ك % ك % ك % أشكال صحافة البيانات

٦٦ ١٩٫٦ ٣ ٣٫٠ ٧ ٤٫١ ٩٢ ٢٢٫٣ ٧٩ ٢٠٫٥ ٢٤٧ ١٧٫٦ 

والقصص السردية  التقارير 
املدعومة بالبيانات املستقلة 

أو العابرة للوسائل  /
 Cross& Trans واملنصات

Media   

٩٨ ٦ ٦٫١ ٦ ٣٫٥ - - - - ١٥ ١٫٠٧.  ٣ 
اقتباسات ومعلومات نصية  

وأسماء وعناوين  (مفاهيم
 (Info graphic)  -وأرقام 

 اجلداول والقوائم البيانية ١٠٣ ٣٠٫٦ ٨ ٨٫١ ٢٢ ١٣٫٠ ٢٣ ٥٫٥ ٣٣ ٨٫٥ ١٨٩ ١٣٫٥
Info graphic) ( 

٢٣ ٦٫٨ ٤ ٤٫٠ ١٩ ١١٫٢ ١٥ ٣٫٦ ٣٨ ٩٫٨ ٩٩ ٧٫٠ 
اخلرائط والرسوم  

 Info اجلغرافية واملساحية
graphic) ( 

 رسوم السالسل الزمنية ١١ ٣٫٢ ٣ ٣٫٠ ٧ ٤٫١ ١٣ ٣٫١ ٢١ ٥٫٤ ٥٥ ٣٫٩
Info graphic) ( 

٩٧ ٢٥ ٦٫٥ ٥٠ ٣٫٥.  ٧ ٢٫٠ ٢ ٢٫٠ ١٢ ٧٫١ ٤ 
رسوم شبكات العالقات 

 Info والعمليات واملقارنات 
graphic) ( 

٥٠.  ٥٩ - - ٥ ١٫٣ ٧.  ٢٩ - - ١.  ١ 
رسوم بيانية تدفقية  

 Info (سحابة كالمية)
graphic) ( 

 Info رسوم تخطيطية ٢٢ ٦٫٥ - - ٣٢ ١٨٫٩ ١٥ ٣٫٦ ١٧ ٤٫٤ ٨٦ ٦٫١
graphic)   

١٠٠ ٢٩٫٧ ٧٢ ٧٣٫٤ ٦٣ ٣٧٫٢ ٢٤٩ ٦٠٫٥ ١٦٦ ٤٣٫٢ ٦٥٠ ٤٦٫٤ 

وسائط متعددة (املالتي  
 مقاطع الفيديو ميديا)

Videosوالفيديو 
جرافيكس املقاطع الصوتية  

Podcasts روابط تشعبية-  
معرض صور  ووثائق،  

 Newslettersتنشرا

 اإلجمالي  ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠ ١٣٩٨ ١٠٠
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بالنظر إلى أشكال صحافة البيانات التي وظفتها مواقع الدراسة يف تناولها جلائحة  
)، كشفت نتائج الدراسة عن تنوع أشكال صحافة  ٣كورونا، فكما يتضح يف اجلدول رقم (

 ا لتشمل:  ب متفاوتة فيما بينهوظفتها املواقع بنس التيالبيانات 

املتعددة:-١ الفيديو   الوسائط  أو  جرافيكس  الفيديو  تتضمن  فيديو  مقاطع  من 
ومقاطع  املتحركة،  الرقمية  والشرائح  بالبيانات  املعزز  جرافيك  واملوشن  املعلوماتي 

وص الفائقة سواء املعلوماتية، والروابط التشعبية والنص  الصوتية  Podcastsالبودكاست  
 والنشرات    Photo Galleriesشيفية والوثائق، ومعارض الصور  حدثة اآلنية أو األرامل

Newsletters بها أيقونات خاصة    -، سواء جاءت هذه األشكال مستقلة منفصلة حتت 
أو مت نشرها ضمن املوضوعات لتعزز القصص التي تتناول    -كما يف جميع مواقع الدراسة

  جائحة كورونا. 

) جاء هذا الشكل يف املرتبة األولى من ٣صائية للجدول رقم (وبحسب البيانات اإلح
، متقدًما عن بقية أشكال صحافة  %٤٦٫٩حيث االستخدام باملواقع اخلمسة وبنسبة بلغت  

الشكل  بهذا  االهتمام  حجم  يف  األول  الترتيب  "عكاظ"  موقع  واحتل  األخرى،  البيانات 
، التي خصص لها  مي الوسائط املتعددة ملوقع يف إنتاج وتقد، وقد متيز ا%٧٣٫٤بنسبة بلغت  

التالية: مالتي ميديا، وجاء  العناوين  ثابتة على صفحة واجهة املستخدم، حملت  أيقونات 
حتتها أيقونات: الفيديو، واإلنفو جرافيكس، والبودكاست، والصور والصفحات اإللكترونية  

يديو يرفعها على  يومًيا خمسة مقاطع فالتي تناول بعضها فيروس كورونا. وينتج عكاظ  
وقع بعضها عن كورونا؛ إال أنها ال تندرج بالضرورة ضمن صحافة البيانات وفق املفهوم  امل

 الذي تتبناه الدراسة احلالية.

بلغت   وبنسبة  الشكل  هذا  توظيف  حيث  من  الثاني  الترتيب  يف  "اجلارديان"  موقع  وجاء 

حلي مع  مدار الساعة بالبث االربط املستمر وعلى  ، إال أنه متيز عن كل املواقع ب%٦٠٫٥

قناة املوقع على منصة اليوتيوب، أو الربط التفاعلي احلي مع شبكات إذاعية وتليفزيونية  

االهتمام  حيث  من  الثالث  الترتيب  يف  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  وجاء  عاملية.  إخبارية 

بلغت   بنسبة  املتعددة  اإل% ٤٣٫٢بالوسائط  "العني  يليه  بنسبة  ،  ثم    %٣٧٫٢خبارية" 

  .%٢٩٫٧رتيب اخلامس واألخير وبنسبة بلغت "مصراوي" يف الت

"اإلنفو جرافيك"  -٢ البيانات من حيث االستخدام فكان  أشكال صحافة  ثاني  أو   أما 
للمواقع مجتمعة، وتوخًيا ملزيد    %٣٦٫٢الرسوم املعلوماتية بأشكالها املتعددة وبنسبة بلغت  
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والتحديد قس الدقة  جرامن  اإلنفو  الباحث  جاء يفم  فئات  إلى  من حيث    فيك  مقدمتها 
والرسوم  اخلرائط  ثم  البيانية،  والقوائم  اجلداول  الدراسة  مواقع  يف  االستخدام  حجم 
التي   الزمنية  السالسل  رسوم  ثم  املفتاحية،  البصرية  الرموز  ثم  واملساحية،  اجلغرافية 

  ، يليها رسوم -لتعايفـ كورونا والوفاة واتغير معدالت اإلصابة بــ -ترصد التغير عبر الزمن  
يتحكم   التي  التدفقية  البيانات  أشكال  وأخيًرا  واملقارنة،  والعمليات  العالقات  شبكات 
املستخدم يف كم ونوع املحتوى الذي يتعرض له من خاللها، ونظًرا لكونها أشكال تفاعلية  

"ي مواقع  استخدمها  وقد  املعلوماتية،  الرسوم  أنواع  تذيلت  و  فقد  توداي"  ايه  اس  و 
اإل" "العني  و  موقعي  مصراوي"  الدراسة يف  فترة  نهائًيا طوال  تستخدم  لم  فيما  خبارية"، 

  "اجلارديان" و "عكاظ". 

) إلى تفوق موقع "العني اإلخبارية" على ٣وتشير البيانات اإلحصائية باجلدول رقم (
ختلفة  و جرافيك بأشكاله املجميع املواقع العربية والعاملية يف حجم االهتمام بتوظيف اإلنف

الترتيب موقع "مصراوي" وبنسبة بلغت  %٥٨٫٤وبنسبة بلغت   يليه يف  ، ثم موقع %٥٠٫٢، 
بنسبة   توداي"  ايه  اس  بنسبة  %٣٥٫٥"يو  "عكاظ"  موقع  ثم  املرتبة  %٢٣٫٢،  يف  وأخيًرا   ،

  .% ١٦٫٧اخلامسة موقع "اجلارديان" بنسبة 

ا-٣ التي  البيانات  صحافة  أشكال  ثالث  اأما  مواقع  عليها  فكان عتمدت  لدراسة 
ا بالبيانات:  القصص  متشعبة  ملدعومة  جوانب  تناولت  التي  السردية  القصص  وهي 

ومتداخلة بعالقات ارتباطية واضحة أو خفية حول موضوعات فيروس كورونا املستجد،  
أو شاهًدا عيان  فيه  أو شريكًا  للحدث  بوضوح صانًعا  البشري  العنصر  فيها  يبرز  والتي 

م  عليه أو  به  متأثًرا  يتأو  ملعلوماته،  تتسم  صدرًا  أحياًنا  ووثائق  وأرقام  بيانات  ذلك  خلل 
األشكال  يدعمها  وأحياًنا  بذاتها،  قائمة  القصص  هذه  وتنشر  واحلداثة،  واجلدة  بالندرة 

البيانات خاصة اإلنفو جرافيك، سواء ارتبطت    صحافة السابق اإلشارة إليها من أشكال  
يف   بالنشر  القصص  أشكهذه  عدة  أو  واحد  كمشكل  واحد  موقع  عبر  املواقع  ال  يف  ا 

واملنصات للوسائط  عابرة  أشكالها  تعددت  أو  من    ،العربية،  عالية  بدرجات  واتسمت 
موقعي    Cross Media & Trans media التفاعلية   قصص  يف  احلال  هو  كما 

  اس ايه توداي". "اجلارديان" و "يو

ص املدعومة بالبيانات  ) إلى أن القص٣وتشير البيانات اإلحصائية يف اجلدول رقم (
مبواقع الدراسة مجتمعة، وتفوقت    %١٧٫٦بنسبة بلغت  كانت األقل استخداًما يف املواقع و

العاملية   بالبيانات    على املواقع  املدعومة  للقصص  استخدامها  حجم  يف  العربية  املواقع 
عنها   جًدا  كبير  جميع وبفارق  "اجلارديان"  موقع  تصدر  فقد  "مصراوي"،  موقع    باستثناء 
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مستندة إلى جتربته    %٢٢٫٣  املواقع يف توظيف القصص املدفوعة بالبيانات وبنسبة بلغت
بنسبة  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  يليه  البيانات،  األكثر متيًزا يف صحافة  ومدونته  األقدم 

وبفارق طفيف جًدا موقع%٢٠٫٥بلغت   يليه  ثم  بنسبة    ،  تدنت  %١٩٫٦"مصراوي"  بينما   ،
وظيف  ، وتذيل "عكاظ" مواقع الدراسة يف ت%٣٫١خبارية" حيث كانت  النسبة يف "العني اإل

 . %٣هذا الشكل بنسبة بلغت  

  مكونات وخصائص الهيئة الشكلية البصرية لإلنفو جرافيك: -
ستخدم فيما يتعلق مبكونات وخصائص الهيئة الشكلية البصرية لإلنفو جرافيك امل 

نفسه، كشفت    ) ٣دول السابق رقم (، وبحسب بيانات اجلاملستجديف تناول فيروس كورونا  
الدراسة عن اتفاق جميع املواقع يف توظيف اللون يف جميع رسوم اإلنفو جرافيك التي مت  

اللوني يف أرضيات بعض الرسوم   إضافةنشرها طوال فترة البحث،   التدرج  إلى توظيف 
امل  البصرية  وتوالرموز  املواقع،  جميع  يف  وذلك  جرافيك،  اإلنفو  لقوالب  نفرد  فتاحية 

كانية املساحية" واجلداول متعددة الرسوم اجلرافيكية خاصة "اجلغرافية مثل اخلرائط امل
الشرائح التي يتحكم املستخدم يف حتريكها واستعراض بياناتها لألمام واخللف يف كل من 

"اجلا ثم  و"مصراوي"  توداي"  ايه  اس  التفاعلية،  "يو  األلوان  بتوظيف  الترتيب  رديان" على 
(مدينة مصرية  م من املستخدم، حيث مبقدوره حتديد منطقة ما على اخلريطة  وبتحكم تا

توداي"   ايه  اس  "يو  كما يف خرائط  أمريكية  والية  التفاعلية،  "مصراوي"  كما يف خرائط 
دققة ومحدثة حجم ومدى عاصمة عاملية كما يف "اجلارديان")، ليتتبع مبعلومات رقمية م

متدرجة   لونية  إضاءات  مع  التعايف،  وحاالت  والوفيات  اإلصابات  وعدد  الفيروس  انتشار 
الوباء، ومتييًزا لها عن املناطق اخلالية متاًما   ألخرى منطقة  تتباين من   تبًعا ملدى تفشي 

 منه. 

اإلخبارية" مب و"العني  "عكاظ"  موقعي  أيًضا متيز  التحليلية  الدراسة  عاجلات كشفت 
بني   املوقعان  يدمج  حيث  جرافيك،  لإلنفو  البصرية  الهيئة  لعناصر  خاصة  إخراجية 
واحد  املختلفة يف تصميم  بأنواعها  والرسوم  الظلية واخلطية  والصور  النصية  املعلومات 
توظفها   لم  معاجلة  وهي  املوقع،  باسم  وأيقونة  املعلومات  مصدر  يحمل  مميز  إطار  ذي 

نهائيً  العاملية  البيانية املواقع  العروض  على  أكثر  اعتمد  الذي  "مصراوي"  وكذلك  ا، 
جرافيك،   لإلنفو  اإلنتاجي  النهج  لهذا  ونتيجة  التفاعلية،  اخلرائط  وتوظيف  للمعلومات 

هذا   اإلخبارية"  و"العني  "عكاظ"  موقعا  متكاملة   القالبيعتبر  قصة  املعلوماتية،  للرسوم 
م واحلقائق  والصور  واألرقام  بالبيانات  وهو  مدعومة  املعلومات،  مصدر  عليها  وضًحا 
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مفهوم يختلف معه الباحث جزئًيا، ويراه اختزاالً آلفاق وحدود مفهوم القصص املدعومة 
  بالبيانات وصحافة البيانات، الذي أشرنا إليه بالتفصيل يف اإلطار املعريف لهذه الدراسة.

  أنواع صحافة البيانات: -

تناولت جائحة فيروس كورونا من حيث   ): أنواع صحافة البيانات التي٤جدول رقم (
 طريقة عرضها

يو اس ايه   إجمالي 
العني  اجلارديان  توداي

 املواقع مصراوي  عكاظ  اإلخبارية 

 أنواع صحافة البيانات

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % من حيث طريقة عرضها 

٢١١ ٦٢٫٧ ٢٦ ٢٦٫٥ ١٠٦ ٦٢٫٧ ٧٠ ١٧٫٠ ٦٤ ١٦٫٦ ٤٧٧ ٣٤٫١ 
 ثابتة 

ورسوم  صور   -جرافيكإنفو 
 ورموز بصرية..

١٠١ ٣٠٫٠ ٧٢ ٧٣٫٤ ٦٣ ٣٧٫٢ ٩٢ ٢٢٫٣ ٩٩ ٢٥٫٧ ٤٢٧ ٣٠٫٥ 

 متحركة 
فيديو  -إنفو جرافيك

  -موشن جرافيك -جرافيك
روابط  -مالتي ميديا

  تشعبية نصوص فائقة 

٢٤ ٧٫١ - - - - ٢٤٩ ٦٠٫٥ ٢٢١ ٥٧٫٥ ٤٩٤ ٣٥٫٣ 

 تفاعلية
فيديو  -إنفو جرافيك

  -جرافيكموشن   -جرافيك
بث حي   -ةمقاطع صوتي

 -مالتي ميديا -مباشر
روابط تشعبية قصص عابرة  

  للمنصات والقنوات 

 اإلجمالي  ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠ ١٣٩٨ ١٠٠

) رقم  اجلدول  من  يتضح  وكما  البيانات،  صحافة  أنواع  إلى  كشفت ٤بالنظر   ،(
ر  هي:  رئيسة  أنواع  لثالثة  املواقع  استخدام  عن  التحليلية  جرافيك الدراسة  اإلنفو  سوم 

املتعددة   والوسائط  جرافيك  اإلنفو  ثم  املتحركة،  ميديا  واملالتي  جرافيك  واإلنفو  الثابتة، 
وذلك بنسب متفاوتة بني املواقع اخلمسة، وعلى عكس نتائج  والقصص وامللفات التفاعلية،

احتلت   عديدة،  سابقة  البيانات    الفئة دراسات  لصحافة  جرافي   –التفاعلية  اإلنفو   "  ، ك 
والوسائط   التفاعلي،  احلي  والبث  الصوتية  املقاطع  جرافيك،  املوشن  جرافيك،  الفيديو 

واملنصا  الوسائل  عابرة  والقصص  التفاعلية    - "Cross& Trans mediaت  املتعددة 
بنسبة   األولى  التفاعلية  %٣٥٫١املرتبة  األنواع  توظيف  العاملية  املواقع  تصدرت  وقد   ،
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، يليه بفارق %٦٠٫٥ارديان" يف املرتبة األولى بنسبة بلغت  لصحافة البيانات، إذ حل "اجل
رة يف  ، وتراجعت نسبة التفاعلية بدرجة كبي%٥٧٫٥طيف موقع "يو اس ايه توداي" بنسبة  

فيه   النسبة  بلغت  يوظف    %٧٫١موقع مصراوي حيث  الذي  الوحيد  العربي  املوقع  ليكون 
ئًيا موقعا "العني اإلخبارية" و"عكاظ" التفاعلية يف صحافة البيانات، بينما لم يوظفها نها

 طوال فترة الدراسة.

البيانات املختلفة ونشر الثابت ألشكال صحافة  النوع  املواقع مجتمعة  ت وقد وظفت 
بلغت  ٤٧٧( بنسبة  ثابًتا  شكًال  خاصة  %٣٤٫١)  املواقع  على  العامة  النتيجة  وانسحبت   ،

لثابتة وحتديًدا اإلنفو جرافيك، العربية التي تصدرت وتوسعت يف نشر صحافة البيانات ا
يف كل موقع   %٦٢٫٧وقد تساوت النسبة يف موقعي "مصراوي" و"العني اإلخبارية"، وبلغت  

"عكاظ ثم جاء  بلغت    منهما،  وبنسبة  الثابت  اإلنفو جرافيك  الثالث يف نشر  الترتيب  "يف 
ويف الترتيب    %١٧، وتراجعت النسبة يف املواقع العاملية حيث بلغت يف "اجلارديان"  %٢٦٫٥

  .% ١٦٫٦األخير حل موقع "يو اس ايه توداي" وبفارق طفيف عن سابقه وبنسبة بلغت 

ية على نشر اإلنفو جرافيك الثابت أكثر من  النتيجة السابقة ُتظهر تركيز املواقع العرب 
أكبر على نشر اإلنفو جرافيك   بدرجةالتفاعلي واملتحرك، يف وقت حترص املواقع العاملية  

  ي. التفاعل

اإلنفو   وشرائح  املتحركة  املتعددة  والوسائط  الفيديو  أنواع  جاءت  الثالثة  املرتبة  ويف 
ضمن   أو  منفردة  تنشر  التي  سواء  متحرك    –جرافيك  فيديوجرافيك  معلوماتي  "فيديو 

محددة"   شرائح  حركة  عبر  أو  خاص  مونتاج  بلغت    –ببرنامج  للمواقع    % ٣٠٫٥وبنسبة 
ت موقع،  كل  مستوى  وعلى  الفيديو  مجتمعة،  مقاطع  نشر  املواقع يف  "عكاظ" جميع  صدر 

، ثم  %٣٧٫٢، يليه موقع "العني اإلخبارية" بنسبة  %٧٣٫٤املعلوماتية املتحركة، بنسبة بلغت  
الرابعة بنسبة بلغت  %٣٠٫٢"مصراوي" بنسبة   ، وحل موقع "يو اس ايه توداي" يف املرتبة 

  .%٢٢٫٣، وأخيًرا "اجلارديان" بنسبة %٢٥٫٧

هذه املعلوماتية    تعكس  الفيديوهات  وبث  إنتاج  يف  العربية  املواقع  تفوق  النتيجة 
فيديوهات، يف حني يومًيا خمسة  ينشر كل موقع  إذ  العظمى من    املتحركة  الغالبية  تأتي 

  جرافيك " من النوع التفاعلي يف املواقع العاملية.  اإلنفوالفيديوهات والرسوم املعلوماتية "
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 صحافة البيانات باالستفادة من ثراء الوسيلة: مستويات التفاعلية يف  -

  الدراسة. يوضح مستويات التفاعلية يف صحافة البيانات مبواقع : )١شكل بياني رقم (
  

  مستويات التفاعلية يف صحافة البيانات باملواقع:  -

لقياس مستوى التفاعلية وبيان مدى ثراء املواقع وإفادتها من اإلمكانات الواسعة التي 
ا من  وفرتها  اقتراح  على  بناًء  الباحث  صمم  للتفاعلية    املحكمني إلنترنت،  كمَيا  مقياًسا 

من   الثرا  ٦٠-١٥يتدرج  عناصر  يبرز  تستخدمها درجة،  التي  الرموز  تعدد  حيث  من  ء 
سياق   ووضوح  البيانات  صحافة  يف  اللغة  سالسة  ومستوى  التصميم  وجودة  املواقع 

لبيانات حول كورونا، مع إعطاء قيمة  القصص و اإلنفو جرافيك وجميع أشكال صحافة ا
) رقم  اجلدول  فئات  على  ذلك  وبتطبيق  الثالثة،  التفاعلية  ملستويات  (٣كمية  ورقم   (٤  (

واخلاصني باألشكال املختلفة لصحافة البيانات وما تضمه من (قصص سردية وتقارير،  
بودكاست صوتية، معارض ص   إنفو جرافيك، مقاطع فيديو ور  وفيديو جرافيك، مقاطع 

Photo Gallery  تشعبية فائقة  وروابط ، نصوص Hypertext & Hyper links  بث ،
ثة (الثابتة واملتحركة والتفاعلية)، وبقياس ) بأنواعها الثال(Life streamingحي مباشر  

وإبراز حدود التفاعلية أيًضا من واقع جتربة    ،Crowd sourcingمشاركات اجلمهور  
بالبيانات حول جائحة فيروس كورونا، وذلك بإخضاع  املستخدم داخل القصص املدعومة  
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ملقياس التفاعلية املقترح    -املستخدمبناء على التراث العلمي السابق وجتربة    -عدة فئات
  والفئات هي: 

 القوائم املحددة لالختيار والتصفح واإلبحار يف املوقع.  -
  التحريك والتمرير عبر املحتوى.   -
 التصفح من بداية لنهاية املحتوى.  -
 التحرك باملحتوى لألمام واخللف.  -
الصور   - ومعرض  الشرائح  متعددة  البيانية  اجلداول  ملفات  بالتحريك  استعراض 

 لألمام واخللف. 
 التصغير والتكبير والفرز.  -
والطباعة   - واحلفظ  النسخ  إمكانيات  مع  محددة،  بقوائم  بعينه  نص  اختيارات 

 واملشاركة. 
 تصفية البيانات وفرزها وإعادة ترتيبها.  -
 حكم الزمني يف العرض وكم ونوع املحتوى املتدفق. الت -
 االستعراض الكامل بالتفاصيل. -
 تيب البيانات.الفرز وإعادة تر -
 احلصول على تفاصيل أخرى للقصة حسب الطلب.  -
 التركيز على السياق.   -
وموضوعات   - وصوت  فيديو  ومقاطع  وصور  (نصوص  تشعيبية  لروابط  اإلحاالت 

، ومواقع ومنصات اإلعالم اجلديد فيس بوك  ذات صلة باملحتوى، ونشرة بريدية
الدردش ويوتيوب وتطبيقات  وانستجرام وسناب شات  الواتس آب  وتويتر  ة ومنها 

عديدة   أخرى  وقنوات  لوسائل  أخرى  ومواقع  للموقع،  -Multiوالتليجرام 
Platforms ( 

مبعرفة   - والفيديوهات  الصور  ورفع  الصوتي  والتسجيل  الكتابة  عبر  التعليق 
 املستخدم.

  أما مستويات التفاعلية الثالثة فهي: 

منخفضة: للمستخدم    تفاعلية  املستوى  هذا  واستعراض بالتصف    Userيسمح  ح 
من   (مقياس  التصاميم  شكل  تغيير  على  القدرة  دون  جرافيك  واإلنفو  املحتوى  تفاصيل 

عكاظ   ٢٩-١٥ موقع  سجل  حيث  العربية  املواقع  نصيب  من  هذا  كان  وقد  درجة). 
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در أدنى  (السعودي  تفاعلية،  مبنصات    ١٥جة  املوقع  ارتباط  رغم  املقياس)؛  على  درجة 
وانس شات  وسناب  بوك  وفيس  املحتوى  تويتر  توزيع  ونظام  واليوتيوب    RSSتجرام 

) بـ  وإن حظي  تفاعليته منخفضة  بقيت  الذي  اإلخبارية"  "العني  ثم موقع    ٢٠والتليجرام، 
ت وشبكات التواصل االجتماعي مثل درجة على املقياس) ويرتبط املوقع بالعديد من منصا

بالي   وجوجل  وأبل  والتليجرام  ويوتيوب  وانستجرام  بوك  والفليب  Google Play فيس 
كما يرتبط بأبرز تطبيقات الدردشة وأكثرها استخداًما وهو تطبيق   Flip Boardبورد   

  ب. آالواتس 

ميم عبر  بالتحكم يف التصا   Userيسمح هذا املستوى للمستخدم    تفاعلية متوسطة:
خاصية املدى الزمني والقوائم التي تتيح له عقد مقارنات وعرض شرائح بصرية مقابل 

متنافسني    ؛أخرى  شخصني  أو  حزبني  أو  بلدين  أو  زمنيتني  مدتني  بني  فروق  إلظهار 
درجة). وقد غابت املواقع العربية عن هذا املستوى باستثناء موقع   ٤٤  -٣٠(مقياس من  

ملفا كثرة  ورغم  سجل  مصراوي،  أنه  إال  بلحظة"،  حلظة  "كورونا  ومنها  التفاعلية    ٣٠ته 
  ته املواقع العاملية ملستوى التفاعلية املرتفعة. درجة على املقياس نفسه، بينما جتاوز 

مرتفعة: للمستخدم  تفاعلية  املستوى  هذا  صحافة     Userيسمح  أشكال  باكتشاف 
فيه ومعاجلته وإضافة املعلومات   البيانات املختلفة ومنها اإلنفو جرافيك مثًال، والتالعب

وتلوين بعض أجزاء التصاميم، والتعليق    )  Data retrievalوالبيانات إليه واستردادها ( 
من   (مقياس  وغيرها  يف ٦٠-٤٥والردود  العربية  على  العاملية  املواقع  تفوقت  وقد   .(

س) ملوقع  درجة على املقيا  ٦٠الدراسة، بانفرادها بأعلى مستويات تفاعلية، حيث بلغت (
ز املستخدم  حتكم  ميزة  التفاعلية  خرائطه  تتيح  الذي  توداي"  ايه  اس  يف "يو  املوقع  ائر 

حتديد أجزاء من خرائط انتشار الفيروس على مستوى الواليات األمريكية، والتحكم يف  
املاوس عبر حتريك  لها  يتعرض  التي  املعلومات  ونوع  خالل   Scrolling كم  التمرير  أو 

ال     Navigationالتصفح   ما يشبه  له  اسم    Dashboardليظهر  به  كارت معلوماتي 
حاالت   وعدد  مدى الوالية  يعكس  مميز  ولون  والتعايف  الوفاة  وحاالت  املؤكدة  اإلصابة 

نشطة   وروابط  نصوص  من  التفاعلية  اإلحاالت  عند  نفسه  األمر  ينطبق  الوباء،  تفشي 
الفوري  بالبث احلي  باالرتباط  املوقع  يتعلق بكورونا ومن داخل   فائقة، كما يتميز  لكل ما 

إلذاعة والتليفزيون العاملية، ويسمح املوقع البيت األبيض األمريكي ومرورًا بجميع شبكات ا
خلق    بالتعليقللجمهور   يضمن  كما  البيانات،  صحافة  تخص  التي  األيقونات  كل  على 

بشخصية    تفاعلية مباشرة بني املحرر والقارئ، إذ يحرص على ربط كل قصة حول كورونا
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ل خاص وعلى  كاتبها وبريده اإللكتروني اخلاص لتلقي استفسارات وتعليقات القراء بشك
  املوقع، إضافة إلى الربط مع منصات التواصل االجتماعي.

درجة على املقياس نفسه، ويرتبط املوقع مبنصات   ٥٥وحصل موقع "اجلارديان" على  
اإللكتر  والبريد  ويوتيوب  وبنترست  وتويتر  بوك  عاملية  فيس  إعالم  وسائل  ومواقع  وني 

منها   إضافة  The new York times reportsأخرى  بدعوة  ،  املشاركة  تعزيزه  إلى 
مع  للتواصل  فرق  وتخصيص  كورونا  مع  احلياتية  الشخصية  التجارب  لعرض  القراء 

 Crowd املواطنني عبر رقم واتس آب دعًما لهذا الباب وتأكيًدا ملفهوم حشد اجلماهير  
outsourcing وتعليًقا مشاهدة  األكثر  إلى  اإلشارة  على  املوقع  حرص  إلى  إضافة   ،

 Sign in من ملفات كورونا، وبدعوة صريحة تخاطب اجلارديان زوار املوقع:  ومشاركة ض
Or create your Guardian account to join the discussion وقد وصل ،

بال املدعومة  القصص  أحد  على  والنقاشات  التعليقات  من  عدد  أكثر  كورونا  بيانات حول 
التع أن  خاصة  للزيادة،  مرشح  والرقم  تعليق  آالف  أحادية  ستة  ليست  والنقاشات  ليقات 

اجلانب من اجلمهور للموقع فقط، وإمنا يتولى املحررون وبعض املتخصصني يف موضوع  
تخاطب   التي  اجلارديان  مدونة  على  كورونا  حول  اجلمهور  على  والرد  التفاعل  النقاش 

للمشاركة قارئ لتدعوه  والتفاعل   ها  للقراءة  تدعوه   Follow Our latestأو 
Coronavirus blog for life news and updates.  

 أساليب تقدمي صحافة البيانات: -

  ):  ٥جدول رقم (
 أساليب تقدمي األشكال املختلفة لصحافة البيانات حول جائحة كورونا

 إجمالي 
يو اس ايه  

 توداي
 اجلارديان 

العني 
خبارية اإل  

 مصراوي  عكاظ 
 املواقع

 أساليب تقدمي

صحافة  
 ك % ك % ك % ك % ك % ك % البيانات 

 مستقل  ٢٠٧ ٦١٫٦ ٧٥ ٧٦٫٥ ٦٣ ٣٧٫٢ ١١٣ ٢٧٫٤ ١٠٦ ٢٧٫٦ ٥٦٤ ٤٠٫٣

١٢٩ ٣٨٫٣ ٢٣ ٢٣٫٤ ١٠٦ ٦٢٫٧ ٢٩٨ ٧٢٫٥ ٢٧٨ ٧٢٫٣ ٨٣٤ ٥٩٫٦ 
مصاحب  

 للموضوعات 

٣٦٣ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠ ١٣٩٨ ١٠٠  اإلجمالي  
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) رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  البيانات  أن  ٥تشير  إلى  قدمت )  اخلمسة  املواقع 
األشكال املختلفة لصحافة البيانات، إما مستقلة حتت أيقونات خاصة بهذه األشكال، أو  
أو أكثر يف موضوع واحد أو قصة سردية   الدمج بني شكلني  مبصاحبة املوضوعات عبر 

ونا، سواء نشر املحتوى النهائي على موقع من املواقع اخلمسة أو  واحدة تتناول جائحة كور
واملنصات  تع للوسائط  العابرة  القصص  يف  احلال  هو  كما  نشره،  ومنصات  قنوات  ددت 

التي متيزت بها "اجلارديان" و"يو اس ايه توداي"، يف وقت متيزت املواقع العربية الباقية 
 ة البيانات.بالوسائط املتعددة أبرز أدوات وأشكال صحاف

ضمن  البيانات  لصحافة  املختلفة  األشكال  نشر  يف  املدروسة  املواقع  توسعت  وقد 
املدعومة   نشرت    بالبياناتقصصها  حيث  مستقلة،  األشكال  تلك  نشر  من  أكبر  بدرجة 

) شكًال نشرتها املواقع مستقلة  ٥٦٤، مقابل (%٥٩٫٦) شكًال بنسبة  ٨٣٤املواقع مجتمعة (
  .%٤٠٫٣سبة حتت أيقونات مخصصة وبن 

أشكال و بني  الدمج  على  اعتمادها  يف  املواقع  جميع  العاملية  املواقع  تصدرت  قد 
ومدعومة  متكاملة  قصص  أو  صحفي  مشروع  أو  ملف  يف  املتنوعة  البيانات  صحافة 

متكامل   إنتاجي  نهج  وهو  يف  Integrated Productionبالبيانات  "اجلارديان"  وحل   ،
) قدم  األول حيث  بلغ) شكًال ٢٩٨الترتيب  بنسبة  ورسوم    %٧٢٫٥ت    القصص  ذلك  يضم 

ضمن   واملنصات  للوسائط  العابرة  الصوتية  واملقاطع  جرافيك  والفيديو  جرافيك  اإلنفو 
أعلى   يف  الوسيلة  ثراء  من  اإلفادة  تعكس  الرموز"  "متعددة  قصص  عدة  أو  واحدة  قصة 

البسي واللغة  اللفظي  بالنص  املوقع  زائر  أو  القارئ   تخاطب  إذ  والصوت  درجاتها،  طة 
لصورة واحلركة والتصميم املتميز عبر مدونة املوقع، وعبر الربط مع منصات وشبكات وا

يف   توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  حل  وقد  العاملية،  اإلخبارية  واملواقع  االجتماعي  التواصل 
،  %٧٢٫٣) شكًال بنسبة بلغت  ٢٧٨الترتيب الثاني وبفارق طفيف عن سابقه إذ نشر املوقع (

 % ٦٢٫٧) أشكال بنسبة  ١٠٦اء موقع "العني اإلخبارية" الذي نشر (تيب الثالث جويف التر
الفائقة   والروابط  جرافيك  والفيديو  جرافيك  اإلنفو  و  السردية  القصص  بني  تنوعت 

) شكًال ١٢٩بالقصص ذات الصلة، ثم جاء موقع "مصراوي" يف الترتيب الرابع حيث نشر (
) شكًال فقط من بينها  ٢٣الذي نشر (  موقع "عكاظ"  تاله يف املرتبة األخيرة   % ٣٨٫٣بنسبة  

  . %٢٣٫٤ثالث قصص مدعومة بالبيانات وبنسبة بلغت 

الثانية،   املرتبة  البيانات مستقلة منفردة فجاء يف  ا أسلوب تقدمي أشكال صحافة  أمَّ
العربية   املواقع  يف  بوضوح  ذلك  عن    بدرجاتوجتلى  كبير  وبتفاوت  بينها  فيما  متقاربة 

عكس قلة اإلفادة من ثراء الوسيلة عربًيا، يف وقت عزز النهج التكاملي عاملية، ما ياملواقع ال



 

 
٢٨٠٤ ٢٨٠٤ 

أقسام  تخصيص  عبر  بالبيانات  املدعوم  املحتوى  إنتاج  يف  العاملية  املواقع  تتبناه  الذي 
مستقلة وفرق عمل وخطط مشاريع متكاملة من متيزها، اعتماًدا على أسلوب نشر أشكال 

  واملوضوعات التي تتناول جائحة كورونا. ة ضمن القصص صحافة البيانات املتنوع

البيانات مستقلة   أشكال صحافة  تقدمي  األول يف  الترتيب  "عكاظ"  موقع  احتل  وقد 
) نشر  عبر  بلغت  ٧٥ومنفردة  بنسبة  شكًال  الرئيسة %٧٦٫٥)  الواجهة  صفحة  فعلى   ،

Home Page     قوائم عدة  املوقع  ميديا  منسدلةخصص  "مالتي  قائمة  التي  أبرزها   "
إنفو  حتيل   الصور،  الفيديو،  قائمة  منها:  أخرى  قوائم  إلى  عليها  بالنقر  املتصفح 

  جرافيكس، بودكاست، صفحات إلكترونية. 

ينطبق  ال  قد  أنها  إال  املتوسط،  يف  فيديو  مقاطع  خمسة  يومًيا  ويرفع  املوقع  وينتج 
جلزء  أوضحناه يف ا عليها سمات صحافة البيانات وفق املفهوم الذي تتبناه الدراسة والذي 

واإلنفو   "البودكاست"  الصوتية  املقاطع  من  العديد  املوقع  يقدم  كذلك  منها،  املعريف 
التي تدمج النصوص والصور ورسوم اإلنفو جرافيك مًعا.  PDFجرافيكس والصفحات ال 

وجاء يف الترتيب الثاني من حيث تقدمي أشكال صحافة البيانات مستقلة موقع "مصراوي"  
أنتج   (الذي  أ٢٠٧وقدم  بلغت  )  بنسبة  جمعت    % ٦١٫٦شكال  وقد  الدراسة،  فترة  طوال 

عبر   املحدثة  التفاعلية  اخلرائط  وحتديًدا  جرافيك  اإلنفو  بني  ما   Google األشكال 
Maps  "الواجهة مثل "شائعات كورونا أيقونات أخرى وقوائم منسدلة يف صفحة  وضمن 

إنفو جرافيك على هيئة    مة تضم حتتهاو"نشرة كورونا"، و"أرقام كورونا يف مصر" وهي قائ
أبرز   أما  املصرية،  الصحة  وزارة  ملعلومات  طبًقا  يومًيا  محدثة  رقمية  بيانية  جداول 
األيقونات أو القوائم التي خصصها املوقع يف تناوله جلائحة كورونا، فهي أيقونة "كورونا  

  نية واخلرائط حلظة بلحظة" والتي ضمت حتتها عشرات اإلنفو جرافيك واجلداول البيا
  ومقاطع الفيديو جرافيك املعلوماتية ذات الطابع اإلنساني وأبرزها: 

  مصيرك داخل صندوق.. رحلة حاملي عينات "كورونا" من املستشفيات ملعامل الصحة.  -

 مغتربون يف احلظر.. مصري يحكي جتربته يف قلب مدينة املوت يف إيطاليا. -

 ى احلجر الصحي يف مصر. ن "ووهان" إلالوالدة بعد أيام: رحلة سيدة حامل م -

) نشر  حيث  الثالث  الترتيب  يف  اإلخبارية"  "العني  موقع  بنسبة ٦٣وجاء  شكًال   (
، وقد خصص املوقع على صفحة الواجهة أيًضا أيقونات وقوائم محددة لألشكال %٣٧٫٢

ونا  املستقلة لصحافة البيانات منها: قائمة إنفو جراف، و"شاهد" إضافة مللف "فيروس كور
العا حول  حول  كورونا  وإحصائية  بيانات  أن  إال  "مباشر"،  بكلمة  املوقع  وصفه  والذي  لم" 
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رمبا منذ تدشني امللف وحتى نهاية فترة    حتدثالعالم يف اجلدول املرفق ضمن امللف لم  
ليحتل موقع  بينها  وبفوارق طفيفة فيما  تالية  العاملية يف مرتبة  املواقع  الدراسة. وجاءت 

،  % ٢٧٫٦) أشكال مستقلة وبنسبة بلغت  ١٠٦بة الرابعة حيث نشر (توداي" املرت"يو اس ايه  
) "اجلارديان"  نشر  وبنسبة  ١١٣فيما  البيانات  لصحافة  مستقًال  شكًال  حيث  % ٢٧٫٤)   ،

 Data drivenيوظف املوقع جميع أشكال صحافة البيانات وفق نهج املشاريع وامللفات  
projects . 

     مصادر تصميم اإلنفو جرافيك: -

  :  )٦(جدول رقم 

  مصادر تصميم اإلنفو جرافيك حول جائحة فيروس كورونا مبواقع الدراسة 

يو اس ايه   إجمالي 
 املواقع مصراوي  عكاظ  العني اإلخبارية  اجلارديان  توداي

مصادر تصميم  
 اإلنفو جرافيك

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

داخلية  ادر مص ١٧٠ ١٠٠ ٢٠ ٨٦٫٩ ١٦٠ ٩٤٫٦ ٥٩ ٨٤٫٢ ٣٨ ٢٧٫٣ ٤٤٧ ٧٨٫٢
 (مصممو املواقع) 

٣ ١٣٫٠ ٩ ٥٫٣ ١١ ١٥٫٧ ١٠١ ٧٢٫٦ ١٢٤ ٢١٫٧ - - 
مصادر خارجية  
(شركات، وكاالت  

 تصميم)

 اإلجمالي  ١٧٠ ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ١٣٩ ١٠٠ ٥٧١ ١٠٠

  

فيما يتعلق مبصادر تصميم وإنتاج اإلنفو جرافيك املنشورة على املواقع، فكما يتضح 
)، كشفت الدراسة أن جميع املواقع باستثناء موقع "يو اس ايه توداي"،  ٦(من اجلدول رقم  

" الداخلية"تعتمد على مصمميها  على    مصادرها  اعتمادها  تفوق  كبيرة  "املصادر  وبدرجة 
الرسوم    اخلارجية"،  تصميم  يف  متخصصة  ووكاالت  شركات  أو  أنباء  وكاالت  سواء 
 املعلوماتية. 

ع املواقع  اعتماد  نسبة  بلغت  الداخلية  لوقد  موقع  %٧٨٫٢ى مصادرها  وقد تصدر   ،
بنسبة   اعتماده  يف  املواقع  جميع  صحافة    %١٠٠"مصراوي"  فريق  ضمن  مصمميه  على 

ومنها   التطبيقات  ببعض  وباإلفادة  لديه،  الترتيب    Google Mapsالبيانات  يف  وجاء 
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ارديان"  ، ثم "اجل%٨٦٫٩ثم "عكاظ" بنسبة    ،%٩٤٫٦اإلخبارية" بنسبة    العنيالثاني موقع "
، وحل موقع "يو اس ايه توداي" يف املرتبة اخلامسة واألخيرة وبنسبة بلغت  % ٨٤٫٢بنسية  
٢٧٫٣%.  

للمواقع   %٢١٫٧خارجية يف املرتبة الثانية وبنسبة بلغت    مصادروجاء االعتماد على  
الغالبية العظمى لإلنفو جرافيك أن  النتيجة  باملواقع املدروسة هو من    مجتمعة، وتكشف 

مصادرها الداخلية، باستثناء موقع "يو اس ايه توداي" الذي حل يف املرتبة األولى   تصميم 
بلغت    مصادرمن حيث االعتماد على   وبنسبة  املوقع على  %٧٢٫٦خارجية،  يعتمد  ، حيث 

اخلرائط   لتصميم  خاصة  شركة   وكالة  هي  جرافيك  واإلنفو 
ox.comhttps://www.mapb /    واخلرائط للبيانات  املفتوح  املصدر  وكذلك 

https://www.openstreetmap.org/about/     يف "اجلارديان"  موقع  وجاء   .
اإل تصميم  يف  خارجية  مصادر  على  االعتماد  حيث  من  الثاني  ، الترتيب  جرافيك  نفو 

جاءت نسبة اعتماد "اجلارديان" على مصادر    يو اس ايه توداي"، حيثوبفارق كبير عن " 
كان أغلبها وكاالت أنباء والنقل عن صحيفة "األوبزرفر"، وحل    %١٥٫٧خارجية للتصميم  

بنسبة   الثالث  الترتيب  يف  "عكاظ"  املرتبة  %١٣موقع  يف  اإلخبارية"  "العني  موقع  وجاء   ،
نفو جرافيك اخلارجي جاء نقًال عن وكاالت أنباء ومعظم اإل %٥٫٣واألخيرة بنسبة  الرابعة

اإلنفو   تصميم  يف  خارجية  مصادر  على  نهائًيا  "مصراوي"  موقع  يعتمد  لم  فيما  عاملية، 
  جرافيك.

تفوًقا   النتيجة  هذه  مصادرها   ملحوًظاوتعكس  على  اعتمادها  يف  العربية  للمواقع 
اإلنف تصميم  يف  كورالداخلية  جائحة  يتناول  الذي  جرافيك  موقع و  خاصة  وغيرها  ونا 

  "مصراوي". 
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  طبيعة موضوعات صحافة البيانات:   -

طبيعة موضوعات القصص املدعومة بالبيانات واإلنفو جرافيك : )7جدول رقم (
  والوسائط املتعددة حول جائحة كورونا

 إجمالي 
يو اس ايه 

 توداي
 اجلارديان 

العني 

 اإلخبارية 
 املواقع مصراوي عكاظ

 طبيعة موضوعات

 صحافة 

 البيانات  حول كورونا 
 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

٤٧ ١٣٫٩ ٤ ٤٫٠ ١٢ ٧٫١ ٨٣ ٢٠٫١ ٣٩ ١٠٫١ ١٨٥ ١٣٫٢ 
تطورات الفيروس  

 بوصفه وباًء عاملًيا 

١٥٩ ٤٧٫٣ ٣٩ ٣٩٫٧ ٦٣ ٣٧٫٢ ٤٣ ١٠٫٤ ٣٥ ٩٫١ ٣٣٩ ٢٤٫٢ 
اإلجراءات واجلهود 

الوطنية ملواجهة 

 اجلائحة 

٠٫٠١ ١١١ ٢٧٫٠ ٥١ ١٣٫٢ ٢١٧ ١٥٫٥  ٢٩ ٨٫٦ ٩ ٩٫١ ١٧ 
اإلجراءات العاملية  

 ملواجهة اجلائحة 

٢١ ٦٫٢ ٣ ٣٫٠ ٧ ٤٫١ ٤٩ ١١٫٩ ٧٣ ١٩٫٠ ١٥٣ ١٠٫٩ 
الشخصيات الفاعلة يف 

 احلدث

١٧ ٥٫٠ ١٢ ١٢٫٢ ١١ ٦٫٥ ٣٦ ٨٫٧ ٥٦ ١٤٫٥ ١٣٢ ٩٫٤ 
التجارب واللقاحات  

 والعالج 

١٣ ٣٫٨ ٧ ٧٫١ ١٣ ٧٫٦ ٢٣ ٥٫٥ ٣٩ ١٠٫١ ٩٥ ٦٫٧ 
  تداعيات اجلائحة

 سياسًيا

٤٣ ١٢٫٧ ١٨ ١٨٫٣ ٤٣ ٢٥٫٤ ٦٦ ١٠٫٠ ٩١ ٢٣٫٦ ٢٦١ ١٨٫٦ 
تداعيات اجلائحة  

 اقتصادًيا واجتماعًيا 

٧ ٢٫٠ ٦ ٦٫١ ٣ ١٫٧ - - - - ١٦ ١٫١٤ 
أخرى ( مساعدات لدول 

 أخرى)

 اإلجمالي ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠ ١٣٩٨ ١٠٠

املدفوعة   القصص  موضوعات  طبيعة  إلى  جرافيك بالنظر  اإلنفو  وكذلك  بالبيانات 
)، كشفت الدراسة أنه  ٧والوسائط املتعددة مبواقع الدراسة، وكما يتضح من اجلدول رقم (

فيروس   بجائحة  اخلاص  املحتوى  حيث  من  محدد  البحث  موضوع  أن  من  الرغم  على 
موضوع طبي صحي باألساس ويندرج حتت    ، وهو١٩كورونا املستجد املسبب ملرض كوفيد

ملحوظة  األوبئ بصورة  تنوعت  قد  املوضوع  بهذا  املتصلة  املضامني  أن  إال  واألمراض،  ة 
الدراسة، خاصة يف ظل    متفاوتةوبدرجات   االهتمام يف مواقع  األولوية وحجم  من حيث 

اخلمسة،    ) مادة خضعت للتحليل يف املواقع١٣٩٨ضخامة حجم العينة التحليلية البالغة (
اهتمام املواقع مجتمعة وجاءت   واجهة جائحة كورونا""اإلجراءات الوطنية ملوقد تصدرت  
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وبنسبة   فيها  املختلفة  البيانات بأشكالها  التي مت توظيف صحافة  املوضوعات  على رأس 
واإلجراءات %٢٤٫٢بلغت   والسالمة  الصحة  اشتراطات  اإلجراءات  هذه  شملت  وقد   ،

وا للوقاية  وارتدااالحترازية  النظافة  عبر  الوقاية  وكيفية  والقفازات  لتعقيم  الكمامات  ء 
والتزام التباعد االجتماعي، ومرورًا بسبل مكافحة العدوى وكسر دائرة تفشي املرض، عبر  
باملستشفيات  والعزل  الصحي  احلجر  وإجراءات  األنشطة،  بعض  ووقف  التجمعات  منع 

املنزلي و جهود الفحص وعمل املسحات الطبية وأماكن العزل املخصصة، إضافة للحجر 
لتجارب املحلية لعزل الصفات واخلصائص الوراثية لفيروس كورونا املستجد،  النشطة وا

الكثير  ووقف  والكلي،  اجلزئي  التجوال  ومنع  املنافذ  بإغالق  اخلاصة  لإلجراءات  إضافة 
 من األنشطة وغيرها من اإلجراءات.

موضوع على  املحلي  القطري  الطابع  غلب  من  وقد  أكبر  بدرجة  العربية  املواقع  ات 
"  املواقع موقع  تصدر  وقد  على  مصراويالعاملية،  موضوعاته  تركيز  يف  مجتمعة  املواقع   "

بلغت   وبنسبة  مصر  يف  كورونا  السعودي %٤٧٫٣حالة  "عكاظ"  موقع  الترتيب  يف  يليه   ،
بلغت   بلغت  %٣٩٫٧بنسبة  بنسبة  اإلماراتي  اإلخبارية"  "العني  ثم  ي%٣٧٫٢،  ثم  يف ،  أتي 

و "اجلارديان"  موقع  الثالث  املواقع     %١٠٫٤بنسبة  الترتيب  عن  كثيًرا  أقل  نسبة  وهي 
على   التركيز  حيث  من  اخلامسة  املرتبة  يف  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  وحل  السابقة، 

  . %٩٫١اإلجراءات التي اتخذتها أمريكا ملواجهة جائحة كورونا وبنسبة بلغت  

السابقة النتيجة  الباحث  املواقع    ويرجع  به  تتسم  الذي  املحلي  الطابع  العربية إلى 
عربًيا  موقًعا  باعتباره  ومحتواه  نفسه  يقدم  أن  يحاول  الذي  اإلخبارية"  "العني  باستثناء 
كها   ملُالَّ واضًحا  وانعكاًسا  صدى  متثل  املواقع  هذه  فإن  أخرى  جهة  من  باألساس، 

شعو جتاه  ومسؤولياتها  منها  تصدر  التي  البلدان  التي  وحلكومات  اإلجراءات  وهي  بها، 
اجلمه معها  بالتهاون تفاعل  مقارنة  سالمتها،  يف  البالغة  لثقته  متفاوتة،  بدرجات  ور 

احلاصل مثًال يف بلدان أخرى أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا التي ميثلها موقع 
والتي   رئيس   أصاب"اجلارديان"،  رأسهم  وعلى  احلكومة  أعضاء  نصف  الفيروس  فيها 

نادى  ا الذي  جونسون  بوريس  البريطاني  القطيع  لوزراء  ،  Herd immunityمبناعة 
كذلك متثلت اإلجراءات الوطنية يف التجارب واملحاوالت املعملية لتطوير لقاح ضد كورونا،  
اهتمام  على  استحوذ  الذي  اجلانب  هذا  يف  عملًيا  أقل  تظل  العربية  املواقع  كانت  وإن 

إلنتاج لقاح ضد ال تزال مختبرات بالدها يف سباق مع الزمن  املواقع العاملية حيث كانت و 
  كورونا. 
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وحتوله   التاجي  الفيروس  غموض  ومع  السابق،  اإلحصائي  التحليل  بنتيجة  واتصاًال 
إلى   املدروسة،  املواقع  منها  التي تصدر  العربية  مالت بعض احلكومات  بطفرات سريعة، 
الوقاية   تام يف بروتوكوالت  بتنسيق  املواطن والعمل على ذلك  ترجيح كفة صحة وسالمة 

حة العاملية، جتلى ذلك بوضوح يف حالة موقع "عكاظ" منظمة الص  حددتهوفق ما    والعالج
العربية   اململكة  اتخذتها حكومة  التي  االحترازية  االستباقية  بدقة اخلطوات  الذي عكس 

وقبل إعالن منظمة الصحة العاملية حتول الفيروس إلى    ٢٠٢٠السعودية مبكًرا يف مارس  
والوقف املؤقت لصلوات اجلماعة  اإلجراءات تعليق العمرة  وباء وجائحة عاملية، ومن هذه  

بجميع املساجد مبا فيها احلرمني الشريفني، وتعليق الدراسة بجميع املدارس واجلامعات 
املنافذ  واغالق  الطيران  وتعليق  املختلفة،  ومنصاته  اإللكتروني  التعليم  إلى  والتحول 

صة يف مكة لتجوال اجلزئي والكلي خااحلدودية، وتعليق التنقل بني املدن، وفرض حظر ا
  املكرمة واملدينة املنورة، وإغالق األنشطة االقتصادية ومنع التجمعات. 

"تداعيات جاء يف الترتيب الثاني من حيث موضوعات صحافة البيانات حول كورونا  
واجتماعًيا" اقتصادًيا  املواقع يف اهتمام اجلائحة  "العني اإلخبارية" جميع  ، وتصدر موقع 

بنم التداعيات  بتلك  بنسبة  %٢٥٫٤سبة  ضمونه  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  يليه   ،٢٣٫٦ %  ،
بنسبة   الثالث  الترتيب  يف  "عكاظ"  بلغت  %١٨٫٣فموقع  بنسبة  "مصراوي"  موقع  ثم   ،

بنسبة  %١٢٫٧ "اجلارديان"  وأخيًرا  مع % ١٠،  هذه  اإلحصائي  التحليل  نتيجة  وتتسق   ،
طة االقتصادية وجتميد تب على تعليق وغلق األنشالنتيجة السابقة، فمن الطبيعي أن يتر 

على   وانعكاسات  كبيرة  اقتصادية  تداعيات  اإلجراءات،  من  وغيرها  الطيران،  حركة 
ميزانية الدول التي حتولت مليزانيات طوارئ وبرز فيها بنود إنفاق ومخصصات ومبادرات  

احتياجات وتأمني  والصحي  الطبي  القطاع  لدعم  خاصة  مجدولة،  غير  األساسية، دعم  ه 
م كل  الفيروس  وتوفير  النحسار  الزمني  املدى  غموض  مع  واملستقبلية  احلالية  تطلباته 

واحتوائه وتأخر ظهور لقاح له حتى إعداد هذه الدراسة، وهو ما أثر على الناجت املحلي  
اإلجمالي للدول وأجبر بعضها على االقتراض واالستدانة، وأعلنت بعض الشركات الكبرى  

خا والطإفالسها  السياحة  قطاع  يف  عجز  صة  نسب  وزادت  واملطاعم،  والفنادق  يران 
املالية   األزمة  اقتصادي فاق ما حدث خالل  وانكماش  بركود  العالم  وتهدد  املوازنة عاملًيا 

انهيار  ٢٠٠٨عام   لألزمة،  االجتماعية  واملعيشية  االقتصادية  التداعيات  من  فاقم  وقد   ،
العالم،  بورصات  بجميع  األسهم  مل  أسواق  النفط  أسعار  دوالرًا وانهيار  العشرين  دون  ا 

للبرميل، ونتيجة للحجر املنزلي، كانت التداعيات االجتماعية أكثر بروًزا عاملًيا حيث زادت  
والضغوط   واالكتئاب  اإلحباط  العنف    واألمراضمعدالت  معدالت  زادت  كما  النفسية، 



 

 
٢٨١٠ ٢٨١٠ 

إنس موضوعات  وكلها  والطالق،  األسرية  واخلالفات  قصص  املنزلي  غذت  بشرية  انية 
العاملية مدعومة باألرقام واإلحصاءات املرتبطة  وموض البيانات يف املواقع  وعات صحافة 

  بتفشي فيروس كورونا املستجد.

التداعيات  حول  بالبيانات  مدعومة  قصص  عدة  الدراسة  مواقع  نشرت  وقد 
تبدل كيف  "مصراوي":  يف  أبرزها  من  كان  لكورونا،  واالجتماعية  تفاعل   االقتصادية 

ا   عنه نا؟ وكذلك موضوع: ما الذي يبحث  املصريني مع كورو الناس يف أوقات احلجر؟ أمَّ
والصور   واملقارنات  بالبيانات  مدعومة  إنسانية  قصًصا  م  فقدَّ توداي"  ايه  اس  "يو  موقع 
إلى   العامة  األماكن  يحول  كورونا  فيروس  اجلو..  من  بعنوان:  والفيديو  جرافيك  واإلنفو 

 From the air: Coronavirus turns public places into ghostمدن أشباح
towns.  

 " العاملية"  وجاءت  حول  اإلجراءات  البيانات  صحافة  موضوعات  ضمن  موضوًعا 
، وهي نتيجة لها ما يبررها خاصة ونحن  %١٥٫٥فيروس كورونا يف املرتبة الثالثة بنسبة  

ان"  على حدة، احتل "اجلاردي  كل موقع  مستوىبصدد جائحة عاملية خارج السيطرة، وعلى  
، وقد %٢٧الترتيب األول من حيث االهتمام باإلجراءات العاملية يف مواجهة كورونا بنسبة  

الدولي يف تخفيف   النقد  العاملية وصندوق  شملت هذه اإلجراءات جهود منظمة الصحة 
واملنظم املتحدة  األمم  وجهود  فقًرا  األشد  الدول  عن  خاصة  اجلائحة  تداعيات  ات  حدة 

ال الفيروس، وقد خصص "اجلارديان" أيقونة ثابتة بصفحة الواجهة  األممية واإلغاثية حي
أو "فيروس كورونا حول العالم"، يتم      Coronavirus around the world بعنوان  

حتديث موضوعاتها باستمرار وعلى مدار الساعة مع اإلشارة لكل حتديث باليوم والتاريخ  
 والساعة.

ايه توداي" وبفارق كبير عن سابقه وبنسبة بلغت  بة الثانية موقع "يو اس  وجاء يف املرت
، وعلى الرغم من أن املوقعني عامليني، إال أن موقع "يو اس ايه توداي" مييل أكثر  %١٣٫٢

يف تناوله ملوضوع كورونا إلى الشأن األمريكي املحلي، يف وقت يغلب الطابع العاملي على  
التي سبق وكشفت الدراسة اهتماًها   لنسب يف املواقع العربية"اجلارديان". وقد تقاربت ا

يقل   أن  الطبيعي  من  كان  وبالتالي  كورونا؛  مواجهة  يف  الوطنية  املحلية  باإلجراءات  أكثر 
اهتمامها باإلجراءات العاملية، وعليه جاء موقع "العني اإلخبارية" يف طليعة املواقع العربية  

، ثم  %٩٫١يليه "عكاظ" بنسبة    ،%١٠كورونا بنسبة بلغت    اهتماًما باإلجراءات العاملية ضد
  .%٨٫٦"مصراوي" بنسبة 
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جاء يف املرتبة الرابعة من حيث    تطورات الفيروس عاملًياوتشير نتائج التحليل إلى أن  
بلغت   وبنسبة  مجتمعة  املواقع  التي  %١٣٫٢اهتمام  الطفرات  املوضوعات  عكست  وقد   ،
استهدافه   من  الفيروس  إليها  واجلهاز  حتول  والرئتني  االلتهاب  للحلق  مسبًبا  التنفسي 

احلمراء   الدم  وكرات  والشرايني  والقلب  الدموية  األوعية  استهداف  إلى  احلاد،  الرئوي 
كل   يف  املضمون  هذا  بنسب  يتعلق  وفيما  قلبية.  وأزمات  جلطات  محدًثا  والهيموجلوبني 

" تصدر  وبنسباجلارديانموقع،  اجلانب  هذا  يف  املواقع  جميع  موقع %٢٠٫١ة  "  تاله   ،
بنسبة  "مصر بنسبة  %١٣٫٩اوي"  توداي"  ايه  اس  "يو  ثم  اإلخبارية"  %١٠٫١،  "العني  ثم   ،
  ما يعكس الطابع املحلي للموقع.  %٤، وأخيًرا موقع "عكاظ" بنسبة  %٧٫١بنسبة 

اخلامسة   املرتبة  يف  احلدث"وجاء  يف  الفاعلة  جلميع   %١٠٫٩وبنسبة    "الشخصيات 
واقم الطبية يف خطوط املواجهة األولى ضد عززتها بروز الفرق والط  املواقع، وهي نتيجة

للمشهد،   والتنفيذيني  والسياسيني  املسؤولني احلكوميني  عاملًيا، فضًال عن تصدر  كورونا 
، وكانت شخصيتا الرئيس %١٩وقد جاء موقع "يو اس ايه توداي" يف صدارة املواقع بنسبة  

راض املعدية يف الواليات  فاوتشي كبير أطباء األم  األمريكي ترامب ومعه الدكتور أنتوني
اإلصابة   حاالت  وصول  بعد  خاصة  الفاعلة،  الشخصيات  صدارة  يف  األمريكية  املتحدة 

ماليني حالة، منها قرابة املليوني حالة يف أمريكا وحدها وبوفيات    ٥عاملًيا إلى ما يفوق  
الـ   "اجل  ١٠٠جتاوزت  وجاء  الدراسة،  فترة  خالل  وفاة  الثاألف  الترتيب  يف  ني  ارديان" 

األولى   % ١١٫٩بنسبة   حلت  التي  بريطانيا  يف  أيًضا  الوباء  تفشي  يفسرها  نتيجة  وهي 
  أوروبًيا يف وقت من األوقات يف حاالت الوفيات بالفيروس.

وتقلصت النسبة بشكل ملحوظ متاًما يف جميع املواقع العربية، التي برز فيها وزراء 
كذلك املتحدثون باسم وزارة الصحة  العاملية اإلقليميني، و  الصحةالصحة وممثلو منظمة  

، يليه "العني %٦٫٢وجلس الوزراء يف الصدارة، ليحل "مصراوي" يف املرتبة الثالثة بنسبة  
بنسبة   بنسبة  %٤٫١اإلخبارية"  "عكاظ"  ثم  املواقع  %٣،  يف  يبررها  ما  لها  نتيجة  وهي   ،

والصوت  احلكومي  االهتمام  عكست  التي  و   العربية  قرارات  وأصدرت  قوانني  الرسمي 
بتغليظ عقوبات ضد من يبث شائعات أو معلومات مغلوطة عن الفيروس عبر أية وسيلة 

  إعالمية أو منصة تواصل.  

جاءت  البيانات،  صحافة  به  اهتمت  الذي  املضمون  حيث  من  السادسة  املرتبة  ويف 
وقد تصدر موقع "يو اس   يف املواقع مجتمعة،  %٩٫٤وبنسبة    "التجارب واللقاحات والعالج"

بلغت  ا وبنسبة  املضمون  من  اجلانب  بهذا  االهتمام  حيث  من  املواقع  جميع  توداي"  يه 
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، ثم "العني اإلخبارية"  %٨٫٧، ثم "اجلارديان" بنسبة  %١٢٫٢، يليه "عكاظ" بنسبة  %١٤٫٥
  . %٥، ويف املرتبة اخلامسة واألخيرة مصراوي بنسبة %٦٫٥بنسبة 

اهت تأخر  الباحث  بالتجاويرجع  عامة  املواقع  حالة  مام  إلى  والعالج،  واللقاحات  رب 
كورونا، حيث   بفيروس  املتعلق  املضمون  التي سيطرت على هذا اجلانب من  اليقني  عدم 
شهدت فترة الدراسة خاصة خالل شهري مارس وأبريل إعالن عدة دول التوصل للقاح،  

أمريكا   ذلك تالسن بني  و  وأملانياترتب على  وأمريكا  وتراجتارة،  الوقت،  ع  الصني معظم 
اآلمال للتوصل لعقار أو مصل قبل عام على األقل بحسب بيانات الصحة العاملية، فضًال  
عن فشل عدة أدوية مت اإلعالن عنها وتسببت يف مضاعفات ووفيات، ما دفع موقع "يو  

:  اس ايه توداي" إلى عمل واحد من أهم القصص املدعومة بالبيانات حول املوضوع بعنوان
املضا اللقاح  يصبح  عليه؟   متى  احلصول  أولوية  له  ومن  جاهًزا  لكورونا   When د 

Coronavirus Vaccine is developed, who will be first in line to get 
it? ACD Panel usually decides.  

السياسية"وجاءت    املواقع   "التداعيات  اهتمام  من حيث  السابعة  املرتبة  لكورونا يف 
ميع املواقع، خاصة وهي تفصح عن عدة جوانب يف  وهي نسبة متدنية جل  % ٦٫٧وبنسبة  

األزمة منها االتهامات األمريكية الصينية املتبادلة بشأن مؤامرة تخليق الفيروس وإطالقه  
أمريكا   وتهديدات  والعالج،  اللقاحات  بيزنس  يحركها  خفية  واقتصادية  سياسية  لدوافع 

إ واتهامات  تعويضات،  بطلب  يف   األوروبي  لالحتاديطاليا  للصني  والفشل  بالعجز 
مساعدتها، يف حني تركزت التبعات السياسية يف املواقع العربية حول االتهامات السعودية  

 اإلماراتية إليران بأنها وراء تفشي الفيروس يف دول اخلليج العربية.  

لسياسية وقد تصدر موقع "يواس ايه توداي" املواقع من حيث االهتمام بالتداعيات ا
الذي كرس قصصه وعدة رسوم   %٧٫٦" بنسبة  اإلخباريةء بعده "العني  وجا  % ١٠٫١بنسبة  

عنوان:  حملت  التي  القصة  ذلك  على  مثال  تركيا  مع  السياسية  للمكايدة  جرافيك  إنفو 
يف   املوقع  نشرها  والتي  أردوغان"  نظام  وفشل  انتهازية  يفضح  ،  ٢٠٢٠أبريل    ٧"كورونا 

جرا إنفو  برسوم  محدمدعومة  تشعبية  فائقة  ونصوص  وروابط  فيديو  ومقاطع  ثة  فيك 
التالي   اليوم  أبرز يف    ٢٠٢٠أبريل    ٨وقصص ذات صلة، ويف  السياسية  التداعيات  كانت 

سجون   عنوان:  حمل  إيران  حول  بالبيانات  مدعوم  تدفع   إيرانتقرير  وأوبئة  انتهاكات 
  املعتقلني للتمرد.

  شي كورونا.السبب: نقص الرعاية الطبية وسط مخاوف تف
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"عكاظ"  موقع  جاء  الثالثة  املرتبة  نفسه جتاه   %٧٫١بنسبة    ويف  النهج  انتهج  والذي 
تركيا وقطر وإيران يف عدة رسوم إنفو جرافيك خصصها لذلك، منها ما نشره املوقع يف 

يف    ٢٠٢٠مارس    ٣ املشترك  العدو  "إيران  عنوان:  ويف    إصابات حتت  باخلليج"،  كورونا 
جا الرابعة  بنسبة  املرتبة  "اجلارديان"  موقع  القص  %٥٫٥ء  أهم  من  املدعومة وكان  ص 

بعنوان: "الرابحون واخلاسرون يف النظام   ٢٠٢٠أبريل    ١١بالبيانات التي نشرها املوقع يف  
ربطهما   لنصفني  انشطرت  وقد  األرضية  للكرة  جًدا  معبر  تصميم  مع  اجلديد"،  العاملي 

ث التداعيات السياسية حل "مصراوي"  املوقع بلواصق طبية وضمادات جراحية، ومن حي
  . %٣٫٨خير وبنسبة بلغت يف الترتيب األ

يف املرتبة الثامنة واألخيرة من   "تقدمي املساعدات للدول األكثر تضررًا"وجاء مضمون  
للمواقع مجتمعة،    %١٫١نوعية موضوعات صحافة البيانات، وبنسبة محدودة جًدا بلغت  

العر املواقع  اجلانب  بهذا  املواقع  وانفردت  عن  متاًما  املحتوى  هذا  غاب  حني  يف  بية، 
العاملية، وقد تصدر موقع "عكاظ" املواقع العربية يف تناول املساعدات التي وجهتها اململكة  

، ويف % ٢، ثم موقع "مصراوي" بنسبة  %٦٫١العربية السعودية للدول األخرى بنسبة بلغت  
"العني   واألخيرة  الثالثة  بنساإلخباريةاملرتبة  عدة  % ١٫٧بة  "  يف  ذلك  املوقع  ترجم  وقد   ،

حتت عنوان: "مساعدات   ٢٠٢٠أبريل    ١٤جرافيك أبرزها ما نشره املوقع يف  رسوم إنفو  
إماراتية عاملية ضد كورونا، إرسال أطنان من املستلزمات الطبية إلى الصومال والساحل 

  اخستان وقبرص".الغربي اليمني وإيران وماليزيا وأفغانستان وكولومبيا وإيطاليا وكاز
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  مدى تخصص املصادر يف املحتوى املدعوم بالبيانات:    -

  ):  ٨جدول رقم (

  مدى تخصص املصادر يف املحتوى املدعوم بالبيانات حول جائحة فيروس كورونا

 إجمالي 
يو اس ايه 

 توداي
 اجلارديان 

العني  

 اإلخبارية 
 مصراوي  عكاظ 

 املواقع

 مدى تخصص املصادر 
 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

١٩٨ ٥٨٫٩ ٤٤ ٤٤٫٨ ٦٥ ٣٨٫٤ ٨١ ١٩٫٧ ١٠٩ ٢٨٫٣ ٤٩٧ ٣٥٫٥ 
مسؤولون حكوميون رسميون 

  محليون ودوليون 

٤٦ ١٣٫٦ ١٣ ١٣٫٢ ٢٨ ١٦٫٥ ١٠٤ ٢٥٫٣ ٦٤ ١٦٫٦ ٢٥٥ ١٨٫٢ 
أطباء ومديرو مستشفيات 

 وطواقم طبية 

 ممرضون ومسعفون  ١٣ ٣٫٨ ٧ ٧٫١ ١٠ ٥٫٩ ٤٣ ١٠٫٤ ٢٥ ٦٫٥ ٩٨ ٧٫٠

 علماء وباحثون ٥ ١٫٤ ٢ ٢٫٠ ٣ ١٫٧ ٥٩ ١٤٫٣ ٣٩ ١٠٫١ ١٠٨ ٧٫٧

١٢ ٣٫٥ - - ٢ ١٫١ ٢١ ٥٫١ ٣٣ ٨٫٥ ٦٨ ٤٫٨ 
ممثلو شركات أدوية 

 ومستلزمات طبية 

 مصابون ومتعافون  ٢٨ ٨٫٣ ١١ ١١٫٢ ٢٥ ١٤٫٧ ٤٣ ١٠٫٤ ٤٥ ١١٫٧ ١٥٢ ١٠٫٨

 جمهور عام ٢٢ ٦٫٥ ١٥ ١٥٫٣ ٢٠ ١١٫٨ ٢٥ ٦٫٠ ٣٣ ٨٫٥ ١١٥ ٨٫٢

٧ ٤٠ ٢٫٨.  ٩ ٩.  إعالميون ومشاهير  ٩ ٢٫٦ ٤ ٤٫٠٨ ١٤ ٨٫٢ ٤ 

٨ ٢ ٢٫٠ ٢ ١٫١ ٣١ ٧٫٥ ٢٧ ٧٫٠ ٦٥ ٤٫٦.  تقارير ودراسات وبحوث ٣ 

 اإلجمالي ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠١ ١٣٩٨ ١٠٠

فيما يتعلق مبدى تخصص مصادر املعلومات املتضمنة يف املحتوى املدعوم بالبيانات  
) تنوع املصادر التي رجعت  ٨لبيانات اإلحصائية يف اجلدول رقم (حول كورونا، يتضح من ا

املصادر التي    "املسؤولون احلكوميون"لها املواقع وبدرجات متفاوتة فيما بينها، وقد تصدر  
لبية العظمى من املوضوعات التي تناولت جائحة كورونا، وبنسبة بلغت  اعتمدت عليها الغا

الحظ  %٣٥٫٥ وقد  مجتمعة،  املواقع  التحليل    يف  نتائج  كشفته  ما  بحسب  الباحث 
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املواقع   حرص  الرسمية  العربيةاإلحصائي،  للمصادر  الرجوع  على  أكبر  مقارنة    ،بدرجة 
باملواقع العاملية التي أبدت حرًصا على الرجوع للمصادر املتخصصة يف القطاعات الطبية 

ة وجامعات، وقد والصحية والعالجية وما يندرج حتتها من معامل ومختبرات ومراكز بحثي
ذلك الحًقا  - انعكس  سنتبني  العاملية    -كما  باملواقع  التغطيات  يف  املعلوماتي  الثراء  على 

 لضعف إلى حد الفقر املعلوماتي باملواقع العربية. مقابل ا

وقد جاء موقع "مصراوي" يف مقدمة املواقع التي استندت معلوماتها حول كورونا إلى 
بنسبة   "%٥٨٫٩مصادر رسمية  ثم  بنسبة  ،  "العني  %٤٤٫٨عكاظ"  يليه  بنسبة  اإلخبارية،   "

، وأخيًرا "اجلارديان"  %٢٨٫٣ة  ، ثم موقع "يو اس ايه توداي" يف املرتبة الرابعة بنسب%٣٨٫٤
، وقد تنوعت املصادر الرسمية بني املسؤولني  %١٩٫٧يف املرتبة اخلامسة واألخيرة بنسبة  

املحليني   وزاراتوالدولينياحلكوميني  مصادر  العاملية،    ،  الصحة  ومنظمة  الصحة، 
  والبرملانات والنواب، واملحافظني وحكام الواليات ومسؤولي األمن.

الطبية"وجاءت   املرتبة   "الطواقم  يف  مستشفيات  ومديري  أطباء  من  تضمه  وما 
بلغت   وبنسبة  والعاملية  العربية  املواقع  جميع  باتفاق  املواقع %١٨٫٢التالية،  كانت  وقد   .

األكثر حرًصا على الرجوع لألطباء واملتخصصني بنسبة تفوق املواقع العربية  العاملية هي  
" والذي بلغت نسبة اعتماده على األطباء والطواقم الطبية يف  خاصة يف موقع "اجلارديان

معلوماته   املختصة  %٢٥٫٣استقاء  كوليدج  إمبريال  كلية  املعلومات يف  تركز مصدر  وقد   ،
،  % ١٦٫٦سون، وجاء بعده موقع "يو اس ايه توداي" بنسبة  والفريق الطبي برئاسة نيل فرغ

بكنز، مراكز التحكم والوقاية من األوبئة  وقد تركزت مصادر معلوماته يف: جامعة جونز هو 
CDC)-  Centers for disease control and prevention.    فاوتشي وأنتوني 

  غيرها.كبير أطباء األمراض املعدية بأمريكا، ومنظمة الصحة العاملية و

وقد تقاربت النسب متاًما يف املواقع العربية وتصدرها موقع "العني اإلخبارية" بنسبة 
املخاطر    %١٦٫٥ لتقييم  األملاني  املعهد  إلى  الدولية  قصصها  بعض  يف  رجعت  والتي 

وموقع  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابع  الطوارئ  وبرنامج  العاملية،  األنباء  وكاالت  ومصادر 
الديلي ميل   املنظمة نفسه،  البريطانية لطب األنف واألذن واحلنجرة، وصحف  واجلمعية 

وبيانات حكومة للتنافسية واإلحصاء، ووزارة    ونيويورك تاميز،  والهيئة االحتادية  أبوظبي 
الصحة اإلمارتية خاصة يف املوضوعات املحلية، وجاء يف املرتبة الرابعة موقع "مصراوي" 

األ  %١٣٫٦بنسبة   بالدرجة  واملستشفيات  واعتمد  العزل  مستشفيات  مديري  على  ولى 
موقع   واألخيرة  اخلامسة  املرتبة  ويف  وأطبائها،  بنسبة  األخرى  واعتمد   %١٣٫٢"عكاظ" 
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وبيانات  الدولية،  املوضوعات  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وتقارير  بيانات  على  باألساس 
  وضوعات املحلية. وزارة الصحة السعودية وأطبائها واملدن الطبية السعودية يف امل

واملتعافون"وجاء   جائحة    "املصابون  حول  البيانات  ملوضوعات صحافة  ثالًثا  مصدرًا 
يف مواقع الدراسة مجتمعة، وتصدر موقع "العني اإلخبارية"    %١٠٫٨رونا، وبنسبة بلغت  كو

بلغت   بنسبة  املصدر  بهذا  االستعانة  يف  املواقع  ايه  %١٤٫٧جميع  اس  "يو  موقع  وبعده   ،
بنسبة  %١١٫٧بنسبة  توداي"   "عكاظ"  ثم  "اجلارديان"  %١١٫٢،  الرابع  الترتيب  يف  يليه   ،
. وهي نسب متقاربة تعكس توافق املواقع %٨٫٣مصراوي" بنسبة  ، وأخيًرا "% ١٠٫٤بنسبة  

على هذه املصادر التي برز ظهورها بصورة أكبر يف مقاطع الفيديو سواء املنفردة أو تلك  
  البيانات.التي صاحبت القصص املدعومة ب

على   املواقع  جميع  العام"  واعتمدت  للمعلومات  "اجلمهور   Crowdمصدرًا 
Outsourcing   القص بنسبة  يف  الفيديو  مقاطع  وبعض  بالبيانات  املدعومة   % ٨٫٢ص 

العربية مقارنة   العام أكبر يف املواقع  جلميع املواقع، وكانت نسبة االعتماد على اجلمهور 
يف   وجاء  العاملية،  مصدرًا    قدمةمباملواقع  العام  اجلمهور  على  اعتماًدا  العربية  املواقع 

، ثم يف املرتبة  %١١٫٨ه "العني اإلخبارية" بنسبة  ، يلي%١٥٫٣ملعلوماته موقع "عكاظ" بنسبة  
بنسبة   توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  بنسبة  %٨٫٥الثالثة  "مصراوي"  ثم  وأخيًرا %٦٫٥،   ،
  . %٦نسبة "اجلارديان" يف املرتبة اخلامسة واألخيرة ب 

اجلماهير   حشد  أن  للمعلومات   Crowd Outsourcingورغم  مصدرًا  ليصبح 
وات صحافة البيانات، إال أنه يظل مثار جدل ونقاش حني يتعلق  توجه عاملي ينسجم مع أد

األمر  الطبية،  تفصيالته  يف  والغموض  والتعقيد  الدقة  بالغ  موضوع  بخصوصية  األمر 
الثراء   بأخرى  أو  بدرجة  يكشف  العاملية  الذي  باملواقع  البيانات  صحافة  يف  املعلوماتي 

  ملدفوعة بالبيانات باملواقع العربية.مقابل الضعف إلى حد الفقر املعلوماتي يف القصص ا

) رقم  للجدول  اإلحصائية  البيانات  جاء  ٨وبحسب  نفسه،  والباحثون" )  يف   "العلماء 
، إال %٧٫٧قع مجتمعة وبنسبة  املرتبة اخلامسة من بني املصادر التي اعتمدت عليها املوا

قصصها املدفوعة    أن املواقع العاملية متيزت يف درجة اعتمادها على هذا املصدر يف إثراء
بالبيانات، وأشكال صحافة البيانات األخرى وبفروق كبيرة عن املواقع العربية، وقد جاء 

يليه  "يو اس ايه  ،  %١٤٫٣"اجلارديان" يف الترتيب األول اعتماًدا على هذا املصدر بنسبة  
العربية بدرجة كبيرة، حيث بل%١٠٫١توداي" بنسبة   النسبة لدى املواقع  غت  ، فيما تدنت 

النسبة    %٢ ثم جاءت  "عكاظ"،  "  %١٫٧يف  املواقع    العنييف  "مصراوي"  وتذيل  اإلخبارية"، 
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ن  ، ما قد يعكس جانًبا من جوانب الفقر املعلوماتي يف املواقع العربية م %١٫٤كلها بنسبة  
حول موضوع بالغ التخصص،    -العلماء والباحثني"  -حيث الرجوع للمصادر املتخصصة"  

  ملعلوماتي والتخصص األبرز يف قصص وموضوعات املواقع العاملية.يف مقابل الثراء ا

املرتبة السادسة مصدرًا ملعلومات صحافة البيانات يف "املمرضون واملسعفون"  واحتلَّ  
،  % ١٠٫٤"اجلارديان" بنسبة    نصيبوأيًضا كانت الصدارة من    ، %٧املواقع مجتمعة وبنسبة  

بنسبة   "عكاظ"  ت%٧٫١يليه  ايه  اس  "يو  ثم  بنسبة  ،  اإلخبارية"  %٦٫٥وداي"  "العني  ثم   ،
  .%٣٫٨، وأخيًرا يف املرتبة اخلامسة واألخيرة موقع "مصراوي" بنسبة %٥٫٩بنسبة 

الطبية" وجاء   واملستلزمات  األدوية  شركات  ا  "ممثلو  مصدرًا يف  السابعة  ملرتبة 
، وكان حضور هذه الشركات وممثلوها أكثر بروًزا  %٤٫٨للمعلومات بنسبة متواضعة بلغت  

يف املواقع العاملية التي ناقشت يف قصصها السردية التي ناقشت البزنس اخلفي لشركات  
كورونا   جائحة  وراء  من  والتربح  امل   واحلرباألدوية  لقاح ضد  إنتاج  على    –رض الشرسة 

حيث  ١٩وفيدك من  املواقع  بني  األول  الترتيب  يف  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  جاء  وقد   ،
وممثليها   األدوية  لشركات  بنسبة  % ٨٫٥بلغت    وبنسبةالرجوع  "اجلارديان"  يليه   ،٥٫١%  ،

"مصراوي"   يف  فكانت  العربية  املواقع  يف  النسبة  تراجعت  "العني  %٣٫٥فيما  ويليه   ،
  ستعن "عكاظ" بهذا املصدر خالل فترة الدراسة.ولم ي، %١٫١اإلخبارية" بنسبة 

والبحوث"  وجاءت   والدراسات  معلومات  "التقارير  مصادر  بني  الثامنة  املرتبة  يف 
بلغت   حيث  مجتمعة  املواقع  يف  متواضعة  وبنسبة  البيانات،  يرجع  %٤٫٦صحافة  ورمبا   ،

عن   اإلعالن  حلداثة  ال  الفيروسذلك  حتتاج  حني  يف  املستمر،  العلمية دراساوحتوره  ت 
فيما   والثقة  والتحقق  واالختبار  التجريب  من  أطول  لفترة  السريرية  والتجارب  املخبرية 

كشفت   وقد  نتائج.  من  إليه  للدراسات   الدراسةتتوصل  الرجوع  يف  العاملية  املواقع  تفوق 
املصدر،   العربية على هذا  املواقع  اعتماد  الكبير يف  بالتراجع  والبحوث مقارنة  والتقارير 

اء "اجلارديان" يف الترتيب األول متقدًما على كل املواقع يف اإلفادة من هذا املصدر  وقد ج
، بينما تدنت النسبة %٧، يليه وبفارق طفيف موقع "يو اس ايه توداي" بنسبة  %٧٫٥وبنسبة  

،  % ١٫١ثم "العني اإلخبارية" بنسبة    %٢يف املواقع العربية مجتمعة، حيث بلغت يف "عكاظ"  
  .%. ٨ي بنسبة ال تذكر بلغت مصراووأخيًرا 

وهي نتيجة تعكس الثراء والتخصصية والنهج العلمي الذي مييز املواقع العاملية التي  
تعزز الثراء املعلوماتي مبواقعها يف تناول فيروس كورونا، مقابل الضعف والفقر املعلوماتي 

تدا بحرية  يتعلق  فيما  دالة  نتائج  أيًضا  وهي  العربية،  املواقع  امليف  وإتاحة  ول  علومات 
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من الوصول ملصادر املعلومات   الصحفينيمصادرها يف العالم الغربي، مقابل عدم متكن  
يف العالم العربي، وهي مؤشرات ترصدها بدقة تقارير حرية الصحافة واإلعالم ومعوقات  

  املمارسة يف العالم.

مصدرًا ملعلومات    اهير""اإلعالميني واملشوأخيًرا جاء يف املرتبة الثامنة االعتماد على  
كورونا   حول  البيانات  الصدارة    %٢٫٨بلغت    وبنسبةصحافة  وكانت  مجتمعة،  للمواقع 

النسبة   بلغت  وقد  العاملية.  باملواقع  مقارنة  العربية  "العني    %٨٫٢للمواقع  موقع  يف 
م عدة أشكال إنفو جرافيك حول مهرجان "عالم واحد مًعا يف البيت"  اإلخبارية" الذي قدَّ

، ثم "عكاظ" يف  ”One world together at home“لفنان حسني اجلسمي  حبة ابص 
ونشر عدة رسوم إنفو جرافيك حملت شعار "كلنا مسؤول"،    % ٤٫٠٨املرتبة الثانية بنسبة  

يف   االجتماعي  التواصل  وسائل  ومشاهير  اإلعالميني  مشاهير  على  املوقع  اعتمد  كما 
البيت والتباعد االجتماعي عبر مقاطع الفيديو  ء يف توعية املواطنني بأهمية االلتزام بالبقا

، فيما تراجعت نسب  %٢٫٦والبودكاست، وجاء موقع "مصراوي" يف املرتبة الثالثة بنسبة  
.% يف ٩واملشاهير مصدرًا للمعلومات، لتبلغ النسبة    اإلعالمينياعتماد املواقع العاملية على  

يف املئة، ما يعزز    ١وداي"، أي أقل من  ايه ت.% يف موقع "يو اس  ٧"اجلارديان"، بينما كانت  
العاملية يف اعتمادها على املتخصصني من   النتيجة السابقة، والتي أظهرت توسع املواقع 
يف   العربية  املواقع  توسعت  وقت  يف  واألطباء،  والتقارير  والدراسات  والباحثني  العلماء 

ومشاهي العام  واجلمهور  احلكوميني  املسؤولني  على  الفاالعتماد  ومواقع ر  واإلعالم  ن 
  التواصل االجتماعي.

  النطاق اجلغرايف ملضمون صحافة البيانات:   -

  النطاق اجلغرايف ملضمون صحافة البيانات حول جائحة كورونا:  )٩جدول رقم (

يو اس ايه   إجمالي 
العني  اجلارديان  توداي

 املواقع مصراوي  عكاظ  اإلخبارية 
النطاق اجلغرايف 

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % للمضمون 
 محلي  ٢٧٠ ٨٠٫٣ ٦٨ ٦٩٫٣ ١٠٥ ٦٢٫١ ١٤٤ ٣٥٫٠ ٢٠٩ ٥٤٫٤ ٧٩٦ ٥٦٫٩

 عربي وإقليمي  ٤٤ ١٣٫٠ ٢١ ٢١٫٤ ٤٥ ٢٦٫٦ ٤٣ ١٠٫٤ ٣٣ ٨٫٥ ١٨٦ ١٣

 دولي  ٢٢ ٦٫٥ ٩ ٩٫١ ١٩ ١١٫٢ ٢٢٤ ٥٤٫٥ ١٤٢ ٣٦٫٩ ٤١٦ ٢٩٫٧

 اإلجمالي  ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠ ١٣٩٨ ١٠٠



              ٢٨١٩ 

طاق اجلغرايف ملضمون صحافة البيانات حول جائحة كورونا يف مواقع بالنظر إلى الن 
) رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  البيانات  تشير  التغطية ٩الدراسة،  نطاقات  تنوع  إلى   (

وبدرجات متفاوتة ذات داللة، إذ جتمع التغطيات بني النطاقات املحلية والعربية اإلقليمية 
التغطية هذه النطاقات يف املواقع مجتمعة وبنسبة  يف    اق املحلي""النطوالدولية، ويتصدر  

التغطية % ٥٦٫٩بلغت   القطري يف  املحلي  البعد  تركيًزا على  أكثر  العربية  املواقع  ، وكانت 
بلغت   وبنسبة  األول  الترتيب  يف  "مصراوي"  وجاء  العاملية،  باملواقع  يليه  %٨٠٫٣مقارنة   ،

بنسبة   "عكاظ"  "العني %٦٩٫٣موقع  ثم  يف،  اإلخبارية"  بنسبة    الثالث  الترتيب   ٦٢٫١%  ،
هذه   على    النسبوتعكس  األكبر  وتركيزها  العربية  املواقع  على  الغالب  املحلي  الطابع 

رقم   اجلدول  يف  التحليلية  النتائج  من  اتضح  كما  كورونا  مواجهة  يف  الوطنية  اإلجراءات 
، ورغم أنه  %٥٤٫٤سبة بلغت  ). وقد جاء يف الترتيب الرابع موقع "يو اس ايه توداي" بن٧(

وبؤر تفشي   بارًزا على حاالت اإلصابة  كان  التركيز  أن  إال  العاملية،  املواقع  يصنف ضمن 
وباء كورونا يف الواليات األمريكية طوال فترة الدراسة، خاصة بعد أن قاربت اإلصابات  

 ٤٠٠تعايف  ألف حالة وفاة، و  ١٠٠يف أمريكا املليوني إصابة، وجتاوزت الوفيات أكثر من  
وهي نسبة لها ما   %٣٥ا، وجاء يف الترتيب اخلامس واألخير "اجلارديان" وبنسبة بلغت  ألفً 

 يبررها يف موقع بريطاني األصل عاملي التوجه والطابع. 

) نفسه، كشفت الدراسة أن املوضوعات  ٩وطبًقا للبيانات اإلحصائية باجلدول رقم (
الدولي" ذات   الثانية  "النطاق  املرتبة  يف  حلت  كورونا  مجتمعة    حول  املواقع  اهتمام  من 

بلغت   من    %٢٩٫٧وبنسبة  كان  إذ  والعاملية،  العربية  املواقع  بني  كبيرة  تفاوت  وبدرجات 
، يليه موقع "يو  %٥٤٫٥ارديان" العاملي الصدارة وبنسبة بلغت  موقع "اجل  يحتلالطبيعي أن  

ايه توداي" بنسبة   ه للبعد وهو موقع عاملي أيًضا وإن كان قد أعطى اهتمام  %٣٦٫٩اس 
العربية،   املواقع  ذلك  بعد  تأتي  األمريكية،  الواليات  يف  اجلائحة  وتتبع  تغطية  يف  املحلي 

الع البعد وبدرجة تفاوت كبيرة جًدا عن املواقع  املية، حيث جاءت نسبة املوضوعات ذات 
بلغت   اإلخبارية  العني  ففي  جًدا،  متواضعة  "عكاظ"  %١١٫٢الدولي  يليه  ويف %٩٫١،   ،

اخل بنسبة  الترتيب  "مصراوي"  واألخير  أخرى على  %٦٫٥امس  مرة  تبرهن  نتيجة  وهي   ،
  الطابع القطري املحلي للمواقع العربية. 

ذات   املوضوعات  اوجاءت  واإلقليمي"  "النطاق  واألخيرة لعربي  الثالثة  املرتبة  يف 
وبدرجة تفاوت كبيرة ولها ما يبررها مقارنة باملواقع    %١٣للمواقع مجتمعة وبنسبة بلغت  

 % ٢٦٫٦لعاملية، بحكم اللغة واالنتماء والتوجه، وقد تصدر "العني اإلخبارية" بنسبة بلغت  ا
قمية شاملة تغطي قضايا العالم العربي  كل املواقع، ويقدم "العني" نفسه باعتباره منصة ر
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والعالم، وجاء موقع "عكاظ" يف املرتبة الثانية من حيث نشر موضوعات ذات بعد عربي  
، وجاء "مصراوي" يف الترتيب الثالث فيما يتعلق  % ٢١٫٤ونا وبنسبة بلغت  إقليمي حول كور

رتيب الرابع جاء ، ويف الت%١٣بنشر موضوعات عربية وإقليمية حول كورونا وبنسبة بلغت  
بنسبة   بلغت  %١٠٫٤"اجلارديان"  بنسبة  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  وأخيًرا  وكان % ٨٫٥،   ،

ا هو األكثر بروًزا يف املوقعني مقارنة بقلة قليلة من  كورون  حولالبعد اإلقليمي يف القصص  
املوضوعات التي نوهت للعالم العربي. ويربط الباحث بني أحد أشكال صحافة البيانات 
وهو اإلنفو جرافيك وغلبة البعد املحلي يف القصص واملوضوعات، خاصة يف ضوء اعتماد  

الداخلية يف التصميم ما عزز    املواقع خاصة العربية وحتديًدا "مصراوي" على مصادرها
  بروز هذا الُبعد يف التغطيات املختلفة. 

  أساليب معاجلة صحافة البيانات جلائحة كورونا:    -

  أساليب معاجلة صحافة البيانات بأشكالها املختلفة جلائحة كورونا : ) ١٠جدول رقم (

يو اس ايه   إجمالي 
العني  اجلارديان  توداي

 املواقع مصراوي  عكاظ  اإلخبارية 

أساليب معاجلة صحافة 
 ك % ك % ك % ك % ك % ك % البيانات جلائحة كورونا 

١٥٦ ٤٦٫٤ ٦٩ ٧٠٫٤ ٨٥ ٥٠٫٢ ١١٠ ٢٦٫٧ ١٠٨ ٢٨٫٢ ٥٢٨ ٣٧٫٧ 
األسلوب السردي الوصفي  

 املجرد
تسلسل زمني/ جتارب 

 خاصة 

أسلوب التحليل والشرح  ٨٦ ٢٥٫٥ ١٩ ١٩٫٣ ٥٩ ٣٤٫٩ ١٤٢ ٢٤٫٥ ١٣٠ ٣٣٫٨ ٤٣٦ ٣١٫١
والتفسير  والتوعية  

أسلوب ربط األسباب  ٤٣ ١٢٫٧ ٥ ٥٫١ ١٩ ١١٫٢ ٦٨ ١٦٫٥ ٥٥ ١٤٫٣ ١٩٠ ١٣٫٥
 بالنتائج

مناقشة التداعيات   ١٥ ٤٫٤ ٣ ٣٫٠ ٣ ١٫٧ ٣٦ ٨٫٧ ٣٩ ١٠٫١ ٩٦ ٦٫٨
 وسيناريوهات املستقبل 

األسلوب املعتمد على إبراز  ٣٦ ١٠٫٧ ٢ ٢٫٠ ٣ ١٫٧ ٥٥ ١٣٫٣ ٥٢ ١٣٫٥ ١٤٨ ١٠٫٥
 السياق 

٠١٠ ١٣٩٨ ١٠٠  اإلجمالي  ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ 

كورونا،  لفيروس  البيانات  لصحافة  املختلفة  األشكال  معاجلة  بأساليب  يتعلق  فيما 
)، فقد كشفت الدراسة التنوع الكبير يف أساليب ١٠فكما يتضح من بيانات اجلدول رقم (
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وتطوراته، ومرورًا بأسلوب  املعاجلة، التي تراوحت بني االكتفاء بالسرد الوصفي للفيروس  
والتوعي والشرح  إبراز سياق  التحليل  وأسلوب  بالنتائج،  األسباب  ربط  وحتى  والتفسير،  ة 

للقصص   التداعيات   السرديةواضح  أسلوب  وأخيًرا  املواقع،  ثراء  مؤشرات  أحد  وهو 
   وسيناريوهات املستقبل حول مستقبل العالم ما بعد كورونا وشكل وطبيعة العودة للحياة. 

أسلوب   املجرد"  وجاء  الوصفي  التا"السرد  واإلصابة  للفيروس  العدوى  وطرق  جي 
بلغت   وبنسبة  املواقع  عليها  اعتمدت  التي  األساليب  مقدمة  يف  عاملية  جلائحة  وحتوله 

وقد    %٣٧٫٧ املواقع،  حول    تبنتجلميع  موضوعاتها  يف  األسلوب  هذا  العربية  املواقع 
امل عن  كبيرة  تفاوت  وبدرجات  املرتبة  كورونا  يف  "عكاظ"  موقع  جاء  حيث  العاملية،  واقع 

بلغت  ا بنسبة  بنسبة  %٧٠٫٤ألولى  اإلخبارية"  "العني  يليه  بنسبة %٥٠٫٢،  ثم "مصراوي"   ،
ما يعكس درجة تبني عالية يف املواقع العربية ألسلوب السرد القصصي اخلبري    %٤٦٫٤

لتالي وبفارق كبير حيث اعتمد  املجرد حول اجلائحة، وجاءت املواقع العاملية يف الترتيب ا
، وأخيًرا يف املرتبة  %٢٨٫٢اي" على هذا األسلوب يف املعاجلة بنسبة  تود  ايهموقع "يو اس  

  .%٢٦٫٧اخلامسة واألخيرة موقع "اجلارديان" وبنسبة 

ا ثاني األساليب التي اعتمدت عليها املواقع وصحافة البيانات بها يف تناول جائحة   أمَّ
للمواقع   %٣١٫١غت  وبنسبة بل  وب التحليل والشرح والتوعية والتفسير"،"أسلكورونا فكان  

العربية والعاملية نسب االهتمام بهذا األسلوب وبفوارق طفيفة    املواقعمجتمعة، وتقاسمت  
فيما بينها، ويرجح الباحث أن تكون درجة الغموض العالية التي اتسم بها الفيروس منذ 

ورا تكون  اآلن رمبا  الترتيب  اكتشافه وحتى  توداي"  ايه  "يو اس  موقع  ء ذلك، وقد تصدر 
بنسبة   والتفسير  والتوعية  والشرح  التحليل  أسلوب  تبني  يف  "العني  %٣٣٫٨األول  يليه   ،

، ثم "اجلارديان" يف الترتيب الرابع  %٢٥٫٥، ثم "مصراوي" بنسبة  %٣٤٫٩اإلخبارية" بنسبة  
  . %١٩٫٣، وأخيًرا موقع "عكاظ" بنسبة % ٢٤٫٥بنسبة 

رتبة الثالثة من حيث تبني املواقع فقد حلَّ يف امل   "أسلوب ربط األسباب بالنتائج"ا  أمَّ 
بلغت   وبنسبة  النتائج املواقعجلميع    % ١٣٫٥له  على  الكلية  النتيجة  هذه  انسحبت  وقد   ،

حدة على  موقع  لكل  العاملية  -التفصيلية  للمواقع  الصدارة  كانت  جاء   -وإن  حيث 
يليه موقع ،  %١٦٫٥ل بني املواقع يف تبني هذا األسلوب بنسبة  "اجلارديان" يف الترتيب األو
بنسبة   توداي"  ايه  اس  "مصراوي"  %١٤٫٣"يو  موقع  طفيف  وبفارق  مباشرة  وبعدهما   ،

بنسبة  %١٢٫٧وبنسبة   الرابعة  املرتبة  يف  اإلخبارية"  "العني  ثم  موقع %١١٫٢،  وأخيًرا   ،
  . %٥٫١"عكاظ" وبنسبة محدودة جًدا بلغت 
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امل أن  رب ورغم  أسلوب  تبني  يف  الصدارة  يف  كانت  العاملية  بالنتائج واقع  األسباب  ط 
وطبًيا  صحًيا  ذلك  على  املترتبة  والنتائج  وتفشيها  العدوى  انتشار  بأسباب  يتعلق  فيما 

متاعب   من  درجة    صحيةواقتصادًيا،  أن  إال  للمنافذ،  وغلق  وعزل  وحجر  متالحقة 
عدت على إحداث قدر من التشابه فيما  الغموض التي تكتنف فيروس كورونا املستجد سا

  خلمسة مع فروق طفيفة. بني املواقع ا

فكان  كورونا،  لفيروس  تناولها  البيانات يف  وظفتها صحافة  التي  األساليب  رابع  ا  أمَّ
جلميع   %١٠٫٥وبنسبة بلغت  "إبراز سياق واضح للقصة أو املوضوع"  األسلوب املعتمد على  

توداي" يف  صالح املواقع العاملية، فقد جاء موقع "يو اس ايه  ل  أيًضااملواقع وإن كانت الغلبة  
للقصص واملوضوعات   بإبراز سياقات واضحة  للمواقع من حيث االهتمام  الترتيب األول 

، ثم  %١٣٫٣، يليه "اجلارديان" بفارق طفيف جًدا وبنسبة  %١٣٫٥حول كورونا وبنسبة بلغت  
نت للموقع صدارة املواقع العربية  ، وهي نسبة عالية ضم%١٠٫٧موقع "مصراوي" بنسبة  

السياق يف معظم القصص واملوضوعات التي قدمها   وغابدنت النسبة  عن جدارة، حيث ت
  . %١٫٧ويف "العني اإلخبارية"  %٢"عكاظ "و"العني اإلخبارية"، إذ بلغت النسبة يف "عكاظ"  

"اجلارديان"  وبحسب نتائج الدراسة التحليلية فقد متكنت مواقع "يو اس ايه توداي" و  
ع تقوم  معاجلات  تقدمي  من  "مصراوي"  مع ثم  والنتائج  األسباب  بني  الواضح  الربط  لى 

بني   العالقات  املقارنات  تلك  أظهرت  بحيث  واألرقام،  للقيم  موضوعية  مقارنات  عمل 
وبوضوح   عكست  كما  املوضوعات،  يتعلق    التغيراتأطراف  فيما  الزمن  عبر  احلاصلة 

محدودة يف األسابيع األولى من فبراير وأخذت يف التصاعد   مبعدالت اإلصابة التي بدت
املسح   أسلوب  تبني  توسع احلكومات يف  مع  أبريل؛ خاصة  ذروتها يف  ووصلت  مارس  يف 

  الطبي النشط وزيادة أعداد املفحوصني يومًيا. 

واألخيرة اخلامسة  املرتبة  يف  الدراسة   وجاء  مواقع  تبنتها  التي  املعاجلة  ألساليب 
كور بها،  جلائحة  البيانات  صحافة  يف  وسيناريوهات نا  التداعيات  مناقشة  "أسلوب 

العاملية تبني هذا   %٦٫٨وبنسبة بلغت    املستقبل"، املواقع  للمواقع مجتمعة، وقد تصدرت 
الترتيب األ ايه توداي" يف  ول متقدًما على جميع األسلوب أيًضا، وقد جاء موقع "يو اس 

بلغت   بنسبة  "ا%١٠٫١املواقع  وبعده  بنسبة  ،  يف  %٨٫٧جلارديان"  "مصراوي"  موقع  ثم   ،
بنسبة   الثالث  بنسبة  %٤٫٤الترتيب  "عكاظ"  يليه  واألخيرة  %٣،  اخلامسة  املرتبة  ويف   ،
  .%١٫٧"العني اإلخبارية" بنسبة 
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 نا:  االستماالت اإلقناعية املستخدمة يف تناول جلائحة كورو -

  ): ١١جدول رقم (

   تناول صحافة البيانات جلائحة فيروس كورونااالستماالت اإلقناعية املستخدمة يف

يو اس ايه   إجمالي 
العني  اجلارديان  توداي

 املواقع مصراوي  عكاظ  اإلخبارية 

االستماالت  
اإلقناعية 
 ك % ك % ك % ك % ك % ك % املستخدمة 

 عاطفية  ٣٩ ١١٫٦ ١٧ ١٧٫٣ ٢٨ ١٦٫٥ ٢٧ ٦٫٥ ٤٣ ١١٫١ ١٥٤ ١١٫٠

٫٤٨٣ ٣٨٤ ٩٣٫٤ ٣٤١ ٨٨٫٨ ١٢٤٤ ٨٨٫٩  عقالنية  ٢٩٧ ٨٨٫٣ ٨١ ٨٢٫٦ ١٤١ 

 اإلجمالي  ٣٣٦ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٤١١ ١٠٠ ٣٨٤ ١٠٠ ١٣٩٨ ١٠٠

تناول  يف  البيانات  صحافة  عليها  اعتمدت  التي  اإلقناعية  باالستماالت  يتعلق  فيما 
) كشفت  ١١جائحة فيروس كورونا مبواقع الدراسة، فكما يتضح من بيانات اجلدول رقم (

تبن عن  املواقع  الدراسة  العقالنية"ي  موضوعاتها    "لالستماالت  من  العظمى  الغالبية  يف 
بلغت   جًدا  مرتفعة  للمواقع   %٨٨٫٩وبنسبة  أيًضا  الصدارة  كانت  وإن  مجتمعة،  للمواقع 

يحتمل   ال  ومبا  اإلنسان  وسالمة  بصحة  املوضوع  ارتباط  يبررها  نتيجة  وهي  العاملية، 
، لذا  املسبب له بدرجات عالية من الغموض االجتهاد خاصة مع اتسام الفيروس واملرض  

يعلو صوت املنطق والعقل واحلجج املنطقية يف التناول، وهو ما يحتاجه ويصدقه املتلقي  
أكثر من أساليب اإلثارة العاطفية، وقد اتفقت املواقع جميعها العربية والعاملية على تبني  

حيث   متقاربة،  وبنسب  موضوعاتها  يف  العقالنية  يف االستماالت  النسبة  ارتفعت 
إلى وبنسبة    %٩٣٫٤  "اجلارديان"  توداي"  ايه  اس  "يو  موقع  ويليه  املواقع،  جميع  ليتصدر 

،  %٨٨٫٣، ثم "مصراوي" يف الترتيب الثالث وبفارق طفيف جًدا عن سابقه بنسبة  %٨٨٫٨
، وحل موقع "عكاظ" يف املرتبة اخلامسة واألخيرة  %٨٣٫٤وبعده "العني اإلخبارية" بنسبة  

 .% ٨٢٫٦بة بنس

جلميع   %١١يف املرتبة الثانية وبنسبة محدودة بلغت    طفية""االستماالت العاوجاءت  
الفزع   من  أجواء  بث  حد  إلى  العاطفية  واإلثارة  التخويف  بني  تراوحت  وقد  املواقع، 
األحباب  فْقد  أوتار  على  اللعب  إلى  ووصوًال  والتوتر،  القلق  أوتار  على  واللعب  والرعب، 

حال   االجتماعي  واملقربني  بالتباعد  االلتزام  وقد عدم  املتبعة،  االحترازية  واإلجراءات 
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أكبر يف موضوعات املواقع العربية، وجاء موقع "عكاظ" يف    بصورةبرزت هذه االستماالت  
بلغت   وبنسبة  محتواه  العاطفية يف  االستماالت  توظيف  حيث  من  للمواقع  األول  الترتيب 

ترتيب الثالث حل  ، ويف ال%١٦٫٥ اإلخبارية" بنسبة  ، وجاء بعده يف الترتيب "العني%١٧٫٣
، ويف الترتيب  %١١٫١، يليه "يو اس ايه توداي" بنسبة بلغت %١١٫٦موقع "مصراوي" بنسبة 

 . %٦٫٥اخلامس واألخير "اجلارديان" بنسبة 

 مناقشة النتائج يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها: -

ال النتائج  للدراسة، يف ضوء ما حددته  نستعرض يف هذا اجلزء أهم مؤشرات  عامة 
يف    من البيانات  صحافة  توظيف  حول  تساؤالت  من  طرحته  عما  يجيب  ومبا  أهداف، 

  فيروس كورونا، وذلك على النحو التالي:  جلائحة املواقع العربية والعاملية، يف تناولها 

عن   - الدراسة  كشفت  البيانات،  بصحافة  املدروسة  املواقع  اهتمام  بحجم  يتعلق  فيما 
املية يف حجم اهتمامها بصحافة البيانات بأشكالها التفوق الكمي امللحوظ للمواقع الع

املختلفة، مقابل اهتمام أقل يف املواقع العربية باستثناء موقع "مصراوي"، وقد تصدر  
يف  "مصراوي"  يليهما  املدروسة،  املواقع  توداي"  ايه  اس  "يو  يليه  "اجلارديان"  موقع 

دينا طارق لت إليه دراسة  نات، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصاالهتمام بصحافة البيا
) أكدت     )٢٠١٨محمود  ونيويورك    التفوقوالتي  "اجلارديان  العاملية  للمواقع  الكمي 

  . )54(تاميز" عن املواقع املصرية من حيث االهتمام بصحافة البيانات

ملدعومة بالبيانات  وكشفت الدراسة عن تفوق املواقع العاملية يف حجم إنتاج القصص ا   -
يتبعها موقع "مصراوي"، فيما تركز اهتمام املواقع العربية األخرى    ناكوروحول فيروس  

"العني   يليه  "عكاظ"،  يف  أكبر  بصورة  جرافيك  واإلنفو  املتعددة  الوسائط  إنتاج  على 
  اإلخبارية". 

إث  - فن صحفي يف  من  أكثر  توظيف  العاملية يف  املواقع  تفوق  الدراسة  راء  وقد كشفت 
القصصي   بالسرد  تكتف  لم  وبحيث  كورونا،  فيروس  بالبيانات حول  املدعوم  محتواها 
التوسع  العربية، وإمنا جتاوزت ذلك إلى  اخلبري والتقريري كما هو احلال يف املواقع 

واملقاالت التحليلية خاصة يف "يو اس ايه توداي" يف   واألحاديث  املتعمقة  التحقيقاتيف  
بالتدوينات املحدثة على مدار الساعة حول    -إضافة ملا تقدم   -وقت متيزت "اجلارديان"

متخصصون   محررون  يحررها  تفاعلية  تدوينات  وهي  بالبيانات،  املدعومة  قصصها 
نقاشات بشأنها  ويدور  واألوبئة  األمراض  يف  متخصصون  معها  مع   ويتفاعل  واسعة 
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واملدو "اجلارديان"  موقع  هنا  وهي  الوسيلة  ثراء  يعكس  ما  املخصصة  اجلمهور،  نة 
 لصحافة البيانات.

دراسة   إليه  توصلت  ما  مع  السابقة  النتيجة  (تتفق  فتحي  "خطاب   )٢٠١٩رانا  حول 
الصحف املصرية واألمريكية إزاء األزمات الصحية العاملية"، والتي أظهرت أن خطاب 

األ طرح الصحافة  على  احلرص  مع  األزمات  هذه  لطبيعة  حتليًال  أكثر  جاء  مريكية 
اقشتها، فيما يغلب الطابع اإلخباري على تغطية الصحف املصرية لألزمات  احللول ومن

أكثر   األمريكية  الصحف  يف  املستخدمة  التحريرية  األشكال  كانت  وكذلك  الصحية، 
 . )٥5(تنوًعا مقارنة بالصحف املصرية

مؤشرات  -  كشفت  وضمن  البيانات،  بصحافة  االهتمام  حجم  حول  العامة  النتائج 
للمواقع العاملية يف فرق محرريها املتخصصني ويف تبنيها    امللحوظ   الدراسة عن التفوق

للمحتوى   املتكامل  اإلنتاجي  وفق    Integrated Productionللنهج  عملهم  ويف 
بي صحافة  ومشاريع  بالبيانات  مدعومة  قصص  إلنتاج  واضحة  عابرة  خطط  انات 

اس ايه توداي"، وبني للحدود بني أكثر من مدينة ووالية على مستوى أمريكا كما يف "يو  
 أكثر من عاصمة من عواصم العالم كما يف قصص "اجلارديان". 

أظهرت الدراسة التنوع الكبير يف أشكال صحافة البيانات التي وظفتها املواقع العربية -
ك لفيروس  تناولها  لدى  للوسائط  والعاملية  والصدارة  الغلبة  وجاءت  املستجد،  ورونا 
جرافيك   "فيديو  من  صوتية، املتعددة  ومقاطع  جرافيك،  وإنفو  جرافيك  وموشن 

القصص   ا  أمَّ العربية،  املواقع  يف  خاصة  فائقة  تشعبية  لنصوص  وروابط  ووصالت 
العاملية "اجلارد املواقع  والتفوق فيها لصالح  التميز  بالبيانات فكان  و"يو املدعومة  يان" 

 اس ايه توداي"، ومعهما "مصراوي". 

كشفت الدراسة عن توسع املواقع العربية يف االعتماد على  واتصاًال بالنتيجة السابقة،    -
Multimedia      ونشر إنتاج  العاملية يف  املواقع  توسعت  وقت  املتعددة، يف  الوسائط 

واملنصات   للوسائط  العابرة  هو     Cross media & Trans Mediaالقصص  كما 
القصص   معظم  يف  و  املدعومةاحلال  "اجلارديان"  قدمها  التي  ايه  بالبيانات  اس  "يو 

الصوتية  واملقاطع  اللفظية  النصوص  بني  ما  القصص  أشكال  تعددت  حيث  توداي"، 
ومقاطع الفيديو ورسوم اإلنفو جرافيك املعلوماتية، وامتد نشرها ليتجاوز املوقعني إلى 

 على وسائل التواصل االجتماعي وشبكاته.االرتباط بجميع منصاتهما 
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يليه    واقعامل يحسب ملوقع "عكاظ" تصدره جلميع    - إنتاج الوسائط املتعددة،  وتفوقه يف 
 يف الترتيب موقع "العني اإلخبارية". 

الذي   - الشكلية لإلنفو جرافيك  البصرية  الهيئة  الدراسة فيما يخص مكونات  أظهرت 
امل انفراد  الدمج يتناول فيروس كورونا،  العربية مبعاجلات إخراجية خاصة، عبر  واقع 

اللفظية مع الر الصور يف قالب واحد، خاصة يف   وكذلكسوم بأنواعها  بني النصوص 
اإلنفو   رسوم  جميع  على  اللون  توظيف  غلب  وقت  يف  اإلخبارية"،  و"العني  "عكاظ" 

 جرافيك التي قدمتها جميع املواقع العربية والعاملية دون استثناء.

العربي كش  - املواقع  وأن  البيانات،  صحافة  أنواع  يف  الكبير  التنوع  عن  الدراسة  ة  فت 
"الفيديو   مثل  املتحركة  البيانات  أشكال صحافة  وبعض  الثابت  اإلنفو جرافيك  توظف 
جرافيك واملوشن جرافيك ومقاطع الفيديو"، يف حني تتفوق املواقع العاملية يف توظيف  

ال من  البيانات  أشكال صحافة  يأتي جميع  فيما  أكبر،  بدرجة  والتفاعلي  املتحرك  نوع 
لإل الثابتة  لألشكال  اجلداول توظيفها  مع  خاصة  احلدود  أضيق  يف  جرافيك  نفو 

وموضوع   قالب  إطار  يف  شرائحها  تعددت  ما  إذا  أيًضا حتريكها  يتم  التي  والبيانات، 
 واحد. 

ت املواقع العاملية  أظهرت الدراسة تفاوت مستويات التفاعلية يف املواقع، بحيث احتفظ  -

بيانات فيها، إضافة لتعدد بأعلى مستوى تفاعلية عبر تعدد أدواتها وأشكال صحافة ال

قنوات ووسائط النشر من موقع ملدونة لشبكات تواصل، ما يعكس اإلفادة القصوى من  

ايه توداي" ويليه   ثراء الوسيلة يف هذه املواقع ذات الرموز املتعددة خاصة يف "يو اس 

"العني  "اجلار يف  وضعيًفا  "مصراوي"  يف  متوسًطا  التفاعلية  مستوى  كان  فيما  ديان"، 

إلخبارية" وضعيف جًدا يف "عكاظ"، وبشكل ملحوظ يعكس قلة إفادة تلك املواقع من  ا

 ثراء الوسيلة. 

كان األسلوب الغالب هو دمج أشكال صحافة البيانات املختلفة ضمن املوضوعات التي    -
املستجد، خاصة يف املواقع العاملية، وبشكل يفوق توظيف هذه تناولت فيروس كورونا  

مستقلة أو منفردة كما هو احلال يف املواقع العربية؛ التي دأبت على األشكال ونشرها  
نشر كثيف ألشكال وأدوات صحافة البيانات متفرقة منفردة حتت قوائم منسدلة عبر  

"اجلا احتلَّ  وبينما  الرئيسة،  وصفحته  املوقع  النشر  واجهة  يف  املواقع  صدارة  رديان" 
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ر عكاظ املواقع العربية يف نشر اإلنفو  املتكامل ملختلف أشكال صحافة البيانات، تصد 
 جرافيك مستقًال وكذلك مقاطع الفيديو والوسائط املتعددة. 

الرئيس   - باملواقع) هي املصدر  (املصممون  الداخلية  املصادر  أن  إلى  الدراسة  توصلت 
ايه   اس  "يو  باستثناء  املواقع  مبختلف  جرافيك  اإلنفو  من  العظمى  الغالبية  لتصميم 

انفرد موقع "مصراوي" باعتماده على مصمميه بنسبة  توداي"، وبينم ، أظهرت  %١٠٠ا 
داي" يف اعتماده على املصادر اخلارجية يف تصميم  تو  ايهالدراسة توسع موقع "يو اس  

 اإلنفو جرافيك اخلاص به من خالل وكالة متخصصة. 

وهو   - البداية  من  محدًدا  البيانات  حوله صحافة  تدور  الذي  املوضوع  طبيعة  أن   رغم 

، إال أن املواقع اتفقت فيما بينها ١٩كوفيد  –فيروس كورونا املستجد واملرض املسبب له

ز تنوع  احتلت  على  وقد  اجلائحة،  تلك  خاللها  من  تناولت  التي  املوضوعات  وايا 

اإلجراءات الوطنية التي اتخذتها الدول صدارة املوضوعات خاصة يف املواقع العربية  

املحل  الطابع  عليها  يغلب  االقتصادية  التي  التداعيات  على  التركيز  ذلك  وتال  ي، 

الطبيعي أن تركز املواقع العاملية على واالجتماعية املترتبة على أزمة كورونا، وكان من  

تطورات الفيروس عاملًيا واإلجراءات العاملية التي اتخذتها املنظمات الدولية، وخاصة  

الت وكذلك  كورونا،  مواجهة  يف  العاملية  الصحة  لتوفير  منظمة  اللقاحات  على  جارب 

  عالج ناجع ضد هذا الوباء.

ا  - صحافة  محتوى  يف  املعلوماتي  الثراء  عن  وحول  الدراسة  كشفت  باملواقع،  لبيانات 

الثراء الواضح للمواقع العاملية استناًدا إلى تنوع مصادرها ومدى تخصص تلك املصادر  

ب حني  ففي  املستجد،  كورونا  فيروس  مبوضوعات  الصلة  اعتماد وثيقة  بوضوح  رز 

ال ومراكز  والباحثني،  والعلماء  الطبية،  والطواقم  األطباء  على  العاملية  بحوث  املواقع 

والدراسات   بالتقارير  واالستعانة  الطبية،  واملستلزمات  األدوية  وشركات  واملختبرات، 

والبحوث، توسعت املواقع العربية يف املقابل يف االعتماد على املسؤولني احلكوميني من  

زراء ومحافظني وحكام واليات ونواب برملان وسياسيني ورجال أمن، إضافة لتجارب و

ومشا العام  الثراء اجلمهور  أظهر  ما  الطبي،  القطاع  جانب  إلى  واإلعالم  الفن  هير 

الضعف   مقابل  العاملية،  املواقع  بالبيانات يف  املدعومة  القصص  املعلوماتي يف محتوى 

 صحافة البيانات باملواقع العربية. إلى حد الفقر املعلوماتي يف قصص  
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أولوية النطاق املحلي للموضوعات اتفقت جميع املواقع مبا فيها املواقع العاملية على    -

التي  الغموض  أجواء  إلى  استناًدا  تغطياتها،  يف  كورونا  بفيروس  املرتبطة  والقضايا 

للموضوعات   الغلبة  وكانت  عاملي،  وباء  إلى  وحتوله  الفيروس  تفشي  ذات  صاحبت 

النطاق املحلي يف املواقع العربية التي عكست ارتباطها مبجتمعاتها املحلية وسلطاتها 

على   التركيز  جاء  فيما  كورونا،  مواجهة  يف  االحترازية  وإجراءاتها  الطبية  وقطاعاتها 

فيه  الغلبة  وكانت  االهتمام،  الثاني من حيث  الترتيب  للموضوعات يف  الدولي  النطاق 

نص من  احلال  النطاق بطبيعة  وتراجع  وطبيعتها،  توجهها  بحكم  العاملية  املواقع  يب 

الث للترتيب  العربية، العربي واإلقليمي  املواقع  العربي أكثر بروًزا يف  النطاق  الث، وكان 

 بينما كان النطاق اإلقليمي أكثر حضورًا يف املواقع العاملية.

ال  - صحافة  معاجلة  أساليب  يف  الكبير  التنوع  عن  الدراسة  لفيروس كشفت  بيانات 
ال هو  الوصفي  السرد  أسلوب  كان  وبينما  والعاملية،  العربية  باملواقع  يف  كورونا  غالب 

املواقع العربية حتديًدا، تصدرت املواقع العاملية االعتماد على أساليب الشرح والتحليل 
والتوعية والتفسير يف تناول جائحة كورونا، وكذلك توسعت تلك املواقع يف معاجلاتها 

ستندة إلى ربط األسباب بالنتائج، وإبراز سياق واضح ومحدد يف كل قصة وموضوع  امل
إبراز العالقات  عن كورونا خا ايه توداي"، من حيث  صة يف "اجلارديان" ويليه "يو اس 

اإلصابات   حجم  يف  الزمن  عبر  التغير  ورصد  القيم  بني  مقارنات  وعقد  والروابط 
للعالقات   إضافة  والوفيات،  والسلطات    بني والتعايف  واملستشفيات  الطبية  الطواقم 
 املحلية والبروتوكوالت العالجية العاملية. 

) حول مناذج الصحافة  ٢٠٢٠( لبنى خيريهذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة وتتفق 
إذ  كورونا،  فيروس  املصري جتاه  للتفاعلية من جانب اجلمهور  األكثر حتقيًقا  العلمية 

القائم على إبراز سياق واضح ومحدد يف املعاجلة يأتي يف أكدت الدراسة أن النموذج  
ت مستوى  حتقق  التي  النماذج  منوذج  مقدمة  يليه  اجلمهور،  جانب  من  أعلى  فاعلية 

إلى  سلبي  متلٍق  من  وحتوله  وتفاعله  اجلمهور  مشاركة  على  يعتمد  والذي  املشاركة 
  . )٥٦( مشارك إيجابي يف املوضوع

ع العاملية يف مناقشة سيناريوهات املستقبل فيما يخص  وأظهرت الدراسة صدارة املواق-
ملمارسة   وف  احلياةالعودة  كورنا، الطبيعية،  بعد  ما  االقتصادية يف مرحلة  األنشطة  تح 



              ٢٨٢٩ 

وبفارق كبير عن اهتمام املواقع العربية بهذا اجلانب، وكانت الصدارة من نصيب موقع 
 ". "يو اس ايه توداي" يليه بفارق طفيف موقع "اجلارديان

وأخيًرا غلبت االستماالت العقالنية يف تناول صحافة البيانات جلائحة كورونا، جميع   -
والعاملية، وإن كانت الصدارة فيها ملصلحة املواقع العاملية، يف   العربيةعاجلات املواقع  م

وقت تدنَّت نسب اعتماد املواقع مجتمعة على االستماالت العاطفية ومن بينها التخويف  
للمواقع واإلثارة   فيها  الصدارة  كانت  والتي  الرعب،  بث  حد  والتوتر  والقلق  العاطفية 
  العربية.  
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